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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

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

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

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

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

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

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

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

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

 posilnením inovačnej kapacity vysokoškolského vzdelávania s cieľom začleniť väčší 
počet inštitúcií vysokoškolského vzdelávania do inovačných hodnotových reťazcov a 
ekosystémov;
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 založením nových ZIS v prioritných oblastiach, ktoré sa vyberú podľa ich významu z 
hľadiska politických priorít programu Horizont Európa. Založenie prvého nového ZIS je 
naplánované na rok 2022. 

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

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

Hlavnými cieľmi návrhu stanoviska sú:

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

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

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

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

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

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) V strategickom inovačnom 
programe (SIP) by sa mali stanoviť 
strategické oblasti priorít a finančné 

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

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

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

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) „strategický inovačný program“ 
(SIP) je strategický dokument, v ktorom sa 

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

stratégia a priority EIT a vymedzujú jeho 
ciele, kľúčové opatrenia, jeho kapacita 
generovať najlepšiu inovačnú pridanú 
hodnotu, očakávané výsledky a zdroje 
potrebné počas siedmich rokov 
pokrývajúcich príslušný VFR;

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

EIT v období 2021 – 2027 prispieva najmä 
k plneniu všeobecných i osobitných cieľov 
programu Horizont Európa, pričom v 
plnej miere zohľadňuje jeho strategické 
plánovanie.
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Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3a
Všeobecné ciele

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

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3b
Špecifické ciele
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Špecifické ciele EIT sú:
a)  zvýšiť vplyv ZIS a integrácie 
vedomostného trojuholníka;
b) zvýšiť inovačnú kapacitu sektora 
vysokoškolského vzdelávania 
podporovaním inštitúcií vysokoškolského 
vzdelávania ;
c) zvyšovať regionálny dosah EIT 
s cieľom riešiť rozdiely, pokiaľ ide 
o inovačnú kapacitu v celej EÚ.

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu.
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Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na zabezpečenie vnútornej logiky a súdržnosti textu.
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Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu.
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Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Odôvodnenie

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

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 29

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 31
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Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) vypracúvajú a vykonávajú stratégie 
pre finančnú udržateľnosť.

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

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 9 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9a
Založenie nového ZIS v oblasti 

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

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Odôvodnenie

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



AD\1206270SK.docx 25/34 PE644.884v02-00

SK

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

EIT môže získať dodatočné finančné 
zdroje z iných programov Únie.

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 43

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) prijíma náležité opatrenia, ktoré sa 
týkajú okrem iného znižovania, úpravy 
alebo pozastavenia finančného príspevku 
EIT pre ZIS alebo ukončenia rámcových 

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

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel 6 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Príloha I a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Odôvodnenie

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