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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: EIT) je bil ustanovljen 
leta 2008, da bi s krepitvijo inovacijske zmogljivosti držav članic in Unije prispeval k 
trajnostni gospodarski rasti in konkurenčnosti v Evropi. EIT krepi inovacijsko zmogljivost 
Unije in obravnava družbene izzive zlasti s povezovanjem v okviru trikotnika znanja, tj. 
visokošolskega izobraževanja, raziskav in inovacij. 

EIT deluje prek svojih skupnosti znanja in inovacij (v nadaljnjem besedilu: SZI), obsežnih 
evropskih partnerstev, ki s povezovanjem izobraževalnih, raziskovalnih in poslovnih 
organizacij obravnavajo specifične družbene izzive. Za te skupnosti zagotavlja nepovratna 
sredstva, spremlja njihove dejavnosti, podpira sodelovanje med njimi ter razširja rezultate in 
primere dobre prakse. 

Uredba o EIT iz leta 2008 določa poslanstvo in naloge EIT ter okvir za njegovo delovanje. 
Leta 2013 je bila spremenjena, med drugim zato, da bi jo uskladili s programom Obzorje 
2020. 

Komisija je 11. julija 2019 v zvezi z EIT objavila nova predloga, in sicer predlog za 
prenovitev posodobljene uredbe EIT in predlog sklepa o strateškem inovacijskem programu 
EIT za obdobje 2021–2027. 

Pri prenovitvi uredbe o EIT gre za sprejetje nove uredbe, ki bo v enem samem besedilu 
vključevala bistvene spremembe obstoječe uredbe in njene nespremenjene določbe. Komisija 
je menila, da je posodobitev uredbe potrebna, saj se določbe obstoječe uredbe o EIT izrecno 
sklicujejo na program Obzorje 2020, ki se konča konec leta. Namen predloga za prenovitev je 
torej uredbo EIT uskladiti s programom Obzorje Evropa, in sicer zlasti z odpravo sklicev na 
program Obzorje 2020 in z uveljavitvijo odločitev, sprejetih v okviru programa Obzorje 
Evropa.

Predlagana uredba EIT se osredotoča na ključna načela delovanja EIT ter njegovih SZI. Njen 
namen je zagotoviti večjo pravno jasnost v odnosu do programa Obzorje Evropa ter za SZI 
določiti načelo finančne vzdržnosti. EIT je za obdobje 2021–2027 vključen v program 
Obzorje Evropa. Za ta program je Evropska komisija pripravila predlog proračuna v višini 
treh milijard EUR v naslednjem večletnem finančnem okviru ter ob tem navedla tudi njegovo 
utemeljitev, dodano vrednost, področja ukrepanja in splošne smernice dejavnosti. 

Pripravljavec mnenja meni, da se je s tem zakonodajnim svežnjem poslanstvo EIT okrepilo, 
njegovi cilji pa so se uskladili s programom Obzorje Evropa, saj zagotavlja, da:

 se bo z večjo odprtostjo do potencialnih partnerjev in deležnikov ter bolje opredeljenimi 
regionalnimi strategijami, vključno s povezavami z ustreznimi strategijami pametne 
specializacije, povečal regionalni vpliv SZI;

 se bo povečala inovacijska zmogljivost v visokošolskem izobraževanju, da bi se več 
visokošolskih institucij vključilo v inovacijske vrednostne verige in ekosisteme;
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 se bodo na prednostnih področjih ustanovile nove SZI, ki bodo izbrane na podlagi 
njihove pomembnosti glede na prednostne naloge politike programa Obzorje Evropa. 
Prva nova SZI naj bi se ustanovila leta 2022 

 v kulturnem in ustvarjalnem sektorju, v skladu s sklopom „Vključujoča in ustvarjalna 
družba“ programa Obzorje Evropa, kot je bil sprejet v delnem sporazumu, doseženem 
aprila 2019.

Pripravljavec mnenja v splošnem pozdravlja prizadevanja, ki jih je Komisija vložila v svoj 
predlog. Kljub temu pa meni, da v predlogu manjkajo pomembne podrobnosti in pravna 
jasnost ter da prenovitev morda ni bila najboljša izbira. Pripravljavec mnenja zato predlaga 
vrsto predlogov sprememb, s katerimi želi zagotoviti zlasti večjo pravno jasnost in varnost 
uredbe. 

Glavne točke osnutka mnenja so:

 zagotovitev financiranja EIT s sredstvi v višini 4 % skupnega proračuna programa 
Obzorje Evropa, kot ga je sprejel Evropski parlament;

 zagotovitev, da se kot glavna prednostna naloga EIT za obdobje 2021–2027 ustanovi 
SZI v kulturnem in ustvarjalnem sektorju, in sicer zlasti s tem, da se za ta namen 
zagotovijo zadostna sredstva, ne da bi pri tem ogrozili finančno vzdržnost obstoječih 
SZI. Pripravljavec mnenja želi zlasti poudariti, da bi bilo treba vsa prizadevanja in 
sredstva usmeriti v ustanovitev te skupnosti, šele nato pa razmišljati o ustanovitvi nove 
SZI po letu 2025;

 razjasnitev predloga na splošno, zlasti glede splošnih in posebnih ciljev ter sinergij z 
drugimi programi.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot 
pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) V strateškem inovacijskem 
programu (v nadaljnjem besedilu „SIP“) bi 
bilo treba določiti strateško pomembna 
prednostna področja in finančne potrebe 
EIT za obdobje sedmih let , ki zajema 

(5) V strateškem inovacijskem 
programu (v nadaljnjem besedilu „SIP“) bi 
bilo treba določiti strateško pomembna 
prednostna področja in finančne potrebe 
EIT za obdobje sedmih let , ki zajema 
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ustrezni večletni finančni okvir. SIP bi 
moral zagotoviti skladnost z okvirnim 
programom Unije za raziskave in inovacije 
ter spodbujati sinergije z drugimi programi 
Unije v večletnem finančnem okviru ter 
drugimi zadevnimi pobudami, politikami in 
instrumenti Unije, zlasti tistimi, ki 
podpirajo izobraževanje in regionalni 
razvoj. Glede na to, da ima SIP pomembno 
vlogo na področju inovacijske 
politike Unije , in zaradi posledičnega 
političnega pomena njegovega družbeno-
gospodarskega vpliva v Uniji bi ga morala 
Evropski parlament in Svet sprejeti na 
podlagi predloga Komisije, ki temelji na 
prispevku EIT.

ustrezni večletni finančni okvir. SIP bi 
moral zagotoviti skladnost z okvirnim 
programom za raziskave in inovacije 
Obzorje Evropa (v nadaljnjem besedilu: 
program Obzorje Evropa) ter spodbujati 
sinergije z drugimi programi Unije v 
večletnem finančnem okviru ter drugimi 
zadevnimi pobudami, politikami in 
instrumenti Unije, zlasti tistimi, ki 
podpirajo izobraževanje in regionalni 
razvoj. Glede na to, da ima SIP pomembno 
vlogo na področju inovacijske 
politike Unije , in zaradi posledičnega 
političnega pomena njegovega družbeno-
gospodarskega vpliva v Uniji bi ga morala 
Evropski parlament in Svet sprejeti na 
podlagi predloga Komisije, ki temelji na 
prispevku EIT.

(Predlog spremembe velja za celotno 
besedilo. Če bo sprejet, bodo potrebne 
ustrezne spremembe povsod v besedilu.)

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Da bi EIT prispeval k 
spoprijemanju z novimi in nastajajočimi 
svetovnimi izzivi, bi moral na prednostnih 
področjih ustanoviti nove skupnosti 
znanja in inovacij (v nadaljnjem besedilu: 
SZI), izbrane na podlagi meril, pri katerih 
bi se med drugim upoštevali njihova 
pomembnost glede na prednostne naloge 
politike programa Obzorje Evropa ter 
njihova dodana vrednost in potencial, 
obravnavana na podlagi modela EIT. Pri 
ustanavljanju novih SZI bi se morala 
upoštevati strateško načrtovanje 
programa Obzorje Evropa in proračun, 
dodeljen EIT za obdobje 2021–2027.
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logičnosti besedila.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11b) EIT bi moral spodbujati 
večdisciplinarno in medsektorsko 
sodelovanje kot eno od glavnih domen, 
kjer se dosegajo inovacije. Prizadevati bi 
si moral za spodbujanje sodelovanja med 
gospodarsko, tehnološko, družbeno in 
znanstveno sfero, vključno z umetnostjo 
in humanistiko. S krepitvijo povezav med 
SZI bi moral prispevati k nastajanju 
skupnosti na področju naravoslovja, 
tehnologije, inženirstva in matematike 
(STEAM).

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logičnosti besedila.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11c) Kulturni in ustvarjalni sektor ima 
velik potencial rasti, v njem nastajajo 
številne lokalne pobude in je zelo 
privlačen za državljane. Močno je 
vključen v svoje lokalne in regionalne 
ekosisteme. Kljub temu pa je še vedno zelo 
razdrobljen, inovatorji in ustanovitelji 
podjetij pa nimajo potrebnih podjetniških 
in inovacijskih spretnosti. Te težave bi 
morala obravnavati SZI, in sicer na 
podlagi povezovanja trikotnika znanja, 
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dolgoročne perspektive in lokalnega 
pristopa, pa tudi s celovitim in enotnim 
pristopom. Kulturni in ustvarjalni sektor 
se tudi močno dopolnjuje z osmimi 
obstoječimi SZI in potencialnimi 
prednostnimi področji drugih evropskih 
partnerstev, ki bodo ustanovljena v okviru 
programa Obzorje Evropa. Prvo SZI v 
kulturnem in ustvarjalnem sektorju naj bi 
torej ustanovili leta 2022. Ker bo SZI 
pokrivala skoraj vsa področja v življenju 
državljanov ter v družbi in gospodarstvu 
Unije, bo zelo pomembna v smislu 
gospodarskega in družbenega vpliva, saj 
bo ustvarila strateške priložnosti za 
gospodarske, tehnološke in socialne 
inovacije.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logičnosti besedila.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11d) SZI EIT v kulturnem in 
ustvarjalnem sektorju bi morala 
spodbujati priložnosti za mreženje, 
sodelovanje ter soustvarjanje in prenos 
znanja med izobraževanjem, raziskavami 
in podjetji znotraj tega sektorja ter z 
drugimi sektorji družbe in gospodarstva. 
Delovati bi morala kot katalizator pobud 
od spodaj navzgor in od zgoraj navzdol na 
regionalni in nacionalni ravni ter ravni 
Unije. Oblikovati bi morala tudi potrebne 
okvirne pogoje za ustanavljanje in širitev 
novih podjetij v inovacijskih ekosistemih. 
Raziskovalcem in študentom na številnih 
področjih (vključno z umetnostjo, 
humanistiko, podjetništvom, družbenimi 
vedami in uporabno znanostjo) ter 
podjetnikom v kulturnem in ustvarjalnem 
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sektorju in drugih sektorjih bi morala 
zagotoviti znanje in spretnosti, s katerimi 
bi lahko razvili inovativne rešitve ter jih 
uporabili v novih poslovnih priložnostih.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logičnosti besedila.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „inovacija“ pomeni postopek, 
vključno z rezultatom tega postopka, v 
okviru katerega nastajajo nove ideje kot 
odziv na družbene in gospodarske potrebe 
ter povpraševanje, na podlagi teh idej pa se 
ustvarijo novi izdelki, storitve ali poslovni 
in organizacijski modeli, ki se uspešno 
predstavijo na obstoječem trgu ali so 
sposobni ustvarjati nove trge in ki družbi 
prinašajo vrednost;

(1) „inovacija“ pomeni postopek, 
vključno z rezultatom tega postopka, v 
okviru katerega nastajajo nove ideje kot 
odziv na družbene in gospodarske potrebe 
ter povpraševanje, na podlagi teh idej pa se 
ustvarijo novi izdelki, storitve, procesi, 
izkušnje ali poslovni in organizacijski 
modeli, ki se uspešno predstavijo na 
obstoječem trgu ali so sposobni ustvarjati 
nove trge ter ki industriji in družbi 
prinašajo vrednost;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logičnosti in skladnosti besedila.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) „kolokacijski center“ pomeni 
geografsko območje, kjer imajo sedež in 
lahko brez ovir sodelujejo glavni partnerji 
trikotnika znanja ter kjer je kontaktna 
točka za dejavnost SZI na tem območju;
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logičnosti in skladnosti besedila.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) „partnerska organizacija“ 
pomeni pravni subjekt , ki je član SZI in 
lahko vključuje zlasti 
visokošolske institucije , izvajalce 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja, 
raziskovalne organizacije, javne ali 
zasebne družbe, finančne institucije, 
regionalne in lokalne organe, fundacije in 
neprofitne organizacije;

(3) „partnerska organizacija“ pomeni 
pravni subjekt, ki je član SZI in lahko 
vključuje zlasti visokošolske institucije, 
izvajalce poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja, raziskovalne organizacije, 
javne institucije, javne in zasebne družbe, 
socialna podjetja, finančne institucije, 
regionalne in lokalne organe, fundacije in 
neprofitne organizacije iz vse Unije;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logičnosti besedila.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) „strateški inovacijski program“ 
(SIP) pomeni dokument politike, ki zajema 
prednostna področja in dolgoročno 
strategijo EIT za prihodnje 
pobude, njegovo sposobnost ustvarjanja 
najboljše inovacijske dodane vrednosti, 
vključno s pregledom načrtovanih 
visokošolskih, raziskovalnih in 
inovacijskih dejavnosti, v sedemletnem 
obdobju , ki zajema ustrezni večletni 
finančni okvir ;

(7) „strateški inovacijski program“ 
(SIP) pomeni akt, ki določa dolgoročno 
strategijo in prednostne naloge EIT ter 
opredeljuje njegove cilje, ključne 
ukrepe, njegovo sposobnost ustvarjanja 
najboljše inovacijske dodane vrednosti, 
pričakovane rezultate in potrebne vire v 
sedemletnem obdobju, ki zajema ustrezni 
večletni finančni okvir;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logičnosti besedila.
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Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) „regionalna inovacijska shema“ 
(RIS) pomeni shemo ozaveščanja, 
namenjeno partnerstvom med 
visokošolskimi zavodi, raziskovalnimi 
organizacijami, družbami in drugimi 
zainteresiranimi stranmi za spodbujanje 
inovacij v vsej Uniji;

(8) „regionalna inovacijska shema“ 
(RIS) pomeni shemo, ki spodbuja 
povezovanje v okviru trikotnika znanja ter 
inovacijske zmogljivosti držav z zmernimi 
ali skromnimi rezultati na področju 
inovacij, zlasti s privabljanjem in 
vključevanjem novih partnerjev v SZI;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logičnosti besedila, zlasti zaradi 
natančnejše opredelitve RIS.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) „poslovni načrt SZI“ pomeni 
dokument, ki opisuje cilje in načrtovane 
dejavnosti SZI z dodano vrednostjo;

(10) „poslovni načrt SZI“ pomeni 
dokument, priložen sporazumu o dodelitvi 
nepovratnih sredstev, ki opisuje cilje, 
načine za njihovo doseganje in 
pričakovane rezultate SZI za zadevno 
obdobje, pa tudi načrtovane dejavnosti SZI 
z dodano vrednostjo ter z njimi povezane 
finančne potrebe in vire;

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naloga EIT je s povečanjem inovacijske 
zmogljivosti držav članic in Unije 

Naloga EIT je s povečanjem znanstvene, 
gospodarske, tehnološke in družbene 
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prispevati k trajnostni gospodarski rasti in 
konkurenčnosti Unije , da bi se spoprijeli 
z večjimi izzivi, pred katerimi je družba. 
To bo dosegel s spodbujanjem sinergije in 
sodelovanja ter povezovanja 
visokošolskega izobraževanja, raziskav in 
inovacij na najvišji ravni, tudi s 
spodbujanjem podjetništva.

inovacijske zmogljivosti vseh držav članic 
in Unije prispevati k obravnavanju 
glavnih družbenih izzivov ter spodbuditi 
trajnostno gospodarsko rasti in 
konkurenčnost Unije. To bo dosegel s 
spodbujanjem sinergije in sodelovanja med 
partnerji in po vseh sektorjih ter s 
povezovanjem visokega šolstva, raziskav in 
inovacij na najvišji ravni, tudi s 
spodbujanjem podjetništva.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logičnosti besedila.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EIT prispeva k izpolnjevanju splošnega 
cilja in specifičnih ciljev okvirnega 
programa Unije za raziskave in inovacije.

V obdobju 2021–2027 EIT zlasti prispeva 
k izpolnjevanju splošnega cilja in 
specifičnih ciljev programa Obzorje 
Evropa, pri čemer v celoti upošteva svoje 
strateško načrtovanje.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a
Splošni cilji

Splošni cilji EIT so:
(a) po vsej Uniji krepiti trajnostne in 
na izzivih zasnovane inovacijske 
ekosisteme, ki pomagajo pri 
spoprijemanju z globalnimi izzivi,
(b) spodbujati podjetniške in 
inovacijske spretnosti z vidika 
vseživljenjskega učenja, vključno s 
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povečevanjem zmogljivosti visokošolskih 
institucij po vsej Uniji, in podpirati 
njihovo podjetniško preobrazbo, ter
(c) nove rešitve za svetovne in 
družbene izzive prenesti na trg.
EIT razvija sinergije z drugimi programi 
Unije in prispeva dodano vrednost v 
okviru programa Obzorje Evropa, kot je 
navedeno v Prilogi Ia. To izvaja prek 
podpiranja SZI in dejavnosti, ki jih 
usklajuje.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logičnosti besedila.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3b
Posebni cilji

Posebni cilji EIT so:
(a)  povečati vpliv SZI in povezovanje 
v okviru trikotnika znanja,
(b) povečati inovacijsko zmogljivost 
visokošolskega izobraževanja s 
podpiranjem visokošolskih institucij,
(c) povečati regionalni domet 
Evropskega inštituta za inovacije in 
tehnologijo, da bi se obravnavale razlike v 
inovacijski zmogljivosti po vsej Uniji.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logičnosti besedila.
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Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V SIP se opredelijo prednostna 
področja in strategija za EIT v zadevnem 
sedemletnem obdobju, pri čemer se 
upošteva okvirni program Unije za 
raziskave in inovacije , vsebuje pa tudi 
oceno njegovega družbeno-gospodarskega 
učinka in sposobnosti ustvarjanja najboljše 
inovacijske dodane vrednosti. SIP upošteva 
rezultate spremljanja in ocenjevanja EIT iz 
člena 19.

1. V SIP se opredelijo strategija in 
prednostne naloge za EIT v zadevnem 
sedemletnem obdobju v skladu s cilji in 
prednostnimi nalogami programa Obzorje 
Evropa. SIP vsebuje tudi oceno njegovega 
družbeno-gospodarskega učinka in 
sposobnosti ustvarjanja najboljše 
inovacijske dodane vrednosti po vsej Uniji. 
SIP je usklajen s cilji, strateškim 
večletnim načrtovanjem, poročanjem, 
spremljanjem in ocenjevanjem ter 
drugimi zahtevami programa Obzorje 
Evropa in upošteva rezultate spremljanja 
in ocenjevanja EIT iz člena 19.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logičnosti besedila.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. SIP je usklajen s cilji okvirnega 
programa Unije za raziskave in inovacije, 
zahtevami glede strateškega večletnega 
načrtovanja, poročanja, spremljanja in 
ocenjevanja ter drugimi zahtevami in 
spodbuja sinergije z drugimi zadevnimi 
programi Unije v ustreznem večletnem 
finančnem okviru, zlasti tistimi, ki 
podpirajo izobraževanje in regionalni 
razvoj. Vzpostavlja ustrezne sinergije in 
dopolnjevanja med dejavnostmi EIT ter 
drugimi pobudami, politikami in 
instrumenti Unije.

2. V SIP se zagotovita skladnost z 
izzivi programa Obzorje Evropa in 
dopolnjevanje z Evropskim svetom za 
inovacije, ustanovljenim v okviru 
programa Obzorje Evropa . SIP spodbuja 
in vzpostavlja ustrezne sinergije in 
dopolnjevanje med dejavnostmi EIT ter 
drugimi pobudami, politikami in 
instrumenti Unije, pa tudi nacionalnimi in 
regionalnimi programi, ki podpirajo 
raziskave in inovacije, izobraževanje in 
razvoj spretnosti, trajnostno in 
konkurenčno industrijo, podjetništvo ter 
regionalni razvoj.



PE644.884v02-00 14/33 AD\1206270SL.docx

SL

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logičnosti besedila.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. SIP vključuje oceno finančnih 
potreb in virov ob upoštevanju 
dolgoročnega razvoja prihodnjega 
delovanja in financiranja EIT. Vsebuje pa 
tudi okvirni finančni načrt, ki pokriva 
obdobje ustreznega večletnega finančnega 
okvira .

3. SIP vključuje oceno finančnih 
potreb za izvajanje sprejete strategije in 
virov ob upoštevanju dolgoročnega razvoja 
prihodnjega delovanja in financiranja EIT. 
Vsebuje pa tudi okvirni finančni načrt, ki 
pokriva obdobje ustreznega večletnega 
finančnega okvira.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logičnosti in skladnosti besedila.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) krepi ozaveščenost med 
morebitnimi partnerskimi organizacijami in 
spodbuja njihovo udeležbo pri dejavnostih 
EIT;

(b) krepi ozaveščenost med 
morebitnimi partnerskimi organizacijami in 
spodbuja njihovo udeležbo pri dejavnostih 
EIT, zlasti iz držav članic, ki so v njem 
izrazito premalo zastopane;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logičnosti in skladnosti besedila.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka c
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) v skladu s členom 9 na prednostnih 
področjih izbere in imenuje SZI ter 
z okvirnimi sporazumi o partnerstvu in 
sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev 
opredeli njihove pravice in dolžnosti, jim 
zagotovi ustrezno podporo, uporablja 
ustrezne ukrepe za nadzor kakovosti ter 
stalno spremlja in ocenjuje njihove 
dejavnosti;

(c) v skladu s členom 9 na prednostnih 
področjih ustanovi nove SZI – pri čemer 
upošteva strateško načrtovanje programa 
Obzorje Evropa in proračun, dodeljen 
EIT za ustrezni večletni finančni okvir, 
SZI pa izbere na podlagi meril, pri katerih 
se med drugim upoštevajo njihova 
pomembnost glede na prednostne naloge 
politike programa Obzorje Evropa ter 
njihova dodana vrednost in potencial, da 
bi prispevale k spoprijemanju z novimi in 
nastajajočimi svetovnimi izzivi – ter 
z okvirnimi sporazumi o partnerstvu in 
sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev 
opredeli njihove pravice in dolžnosti, jim 
zagotovi ustrezno podporo, uporablja 
ustrezne ukrepe za nadzor kakovosti ter 
stalno spremlja in ocenjuje njihove 
dejavnosti; 

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logičnosti besedila.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) zunaj skupnosti EIT krepi 
priznavanje stopenj izobrazbe in diplom, ki 
jih podeljujejo sodelujoče 
visokošolske institucije , in ki lahko štejejo 
tudi kot stopnje izobrazbe in diplome 
EIT, ter jih razširjajo tudi na programe 
vseživljenjskega učenja ;

(e) zunaj skupnosti EIT krepi 
priznavanje in promocijo stopenj izobrazbe 
in diplom z znakom EIT, ki jih podeljujejo 
sodelujoče visokošolske institucije, in jih 
širi tudi na programe vseživljenjskega 
učenja;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logičnosti besedila.
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Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) spodbuja razširjanje najboljših 
praks za povezovanje v okviru trikotnika 
znanja, vključno med SZI, da bi se s tem 
razvila skupna kultura inovacij in prenosa 
znanja, in sodelovanje pri dejavnostih 
ozaveščanja, tudi v okviru RIS;

(f) spodbuja razširjanje primerov 
dobre prakse za povezovanje v okviru 
trikotnika znanja, vključno med SZI in po 
vsej Uniji, med drugim tudi prek 
regionalne inovacijske sheme EIT, da bi 
se s tem razvila skupna kultura inovacij in 
prenosa znanja, in sodelovanje pri 
dejavnostih ozaveščanja;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logičnosti besedila.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) zagotavlja dopolnjevanje in 
sinergijo med dejavnostmi EIT in drugimi 
programi Unije, kadar je potrebno;

(i) zagotavlja dopolnjevanje in 
sinergijo med dejavnostmi EIT in drugimi 
programi Unije;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logičnosti besedila.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. SZI se zlasti ukvarjajo z: 1. EIT krepi obstoječe SZI, spodbuja 
njihovo rast in učinek ter jim pomaga pri 
prehodu k finančni vzdržnosti ob izteku 
okvirnega sporazuma o partnerstvu. EIT 
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zagotovi podporo SZI, ki se ukvarjajo z 
dejavnostmi v okviru trikotnika znanja, in 
sicer z:

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logičnosti besedila.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) inovacijskimi dejavnostmi in 
vlaganji z evropsko dodano vrednostjo , 
vključno s podpiranjem ustanavljanja in 
razvoja inovativnih podjetij, ki vključujejo 
vse razsežnosti visokega šolstva in raziskav 
za doseganje kritične mase ter podpirajo 
razširjanje in uporabo rezultatov;

(a) inovacijskimi dejavnostmi in 
vlaganji z evropsko dodano vrednostjo, 
vključno s spodbujanjem ustanavljanja 
inovativnih zagonskih in socialnih 
podjetij in razvoja inovativnih podjetij in 
drugih organizacijskih oblik – pri čemer 
se dopolnjuje z Evropskim svetom za 
inovacije in programi InvestEU, 
Erasmus+ in Ustvarjalna Evropa –, tako 
da povezuje vse razsežnosti visokega 
šolstva in raziskav za doseganje kritične 
mase ter podpira razširjanje in uporabo 
rezultatov;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logičnosti besedila.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v inovacije usmerjenimi preizkusi, 
izdelavo prototipov in predstavitvami na 
področjih ključnih gospodarskih in 
družbenih interesov, ki se opirajo na 
rezultate raziskav na ravni Unije in 
nacionalnih raziskav in obetajo krepitev 

(b) v inovacije usmerjenimi preizkusi, 
izdelavo prototipov in predstavitvami na 
področjih ključnih gospodarskih, družbenih 
in kulturnih interesov, ki se opirajo na 
rezultate raziskav na ravni Unije in 
nacionalnih raziskav in obetajo krepitev 
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konkurenčnosti Unije na mednarodni ravni 
ter iščejo rešitve za večje družbene izzive, 
pred katerimi je evropska družba;

konkurenčnosti Unije na mednarodni ravni 
ter iščejo rešitve za večje družbene izzive, 
pred katerimi je evropska družba;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logičnosti besedila.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) izobraževalnimi dejavnostmi in 
dejavnostmi usposabljanja , zlasti na 
magistrski in doktorski ravni, ter 
programi strokovnega usposabljanja v 
disciplinah, ki bi lahko zadostile 
prihodnjim evropskim družbeno-
gospodarskim potrebam in ki širijo nabor 
talentov Unije ter spodbujajo 
razvoj spretnosti , povezanih z inovacijami, 
izboljšanje vodstvenih in 
podjetniških spretnosti , mobilnost 
raziskovalcev in študentov ter izmenjavo 
znanja, mentorstvo in mreženje med 
prejemniki diplom in usposabljanj z 
znakom EIT;

(c) izobraževalnimi dejavnostmi in 
dejavnostmi usposabljanja z močnim 
poudarkom na podjetništvu, zlasti na 
magistrski in doktorski ravni, ter programi 
strokovnega usposabljanja v disciplinah, ki 
bi lahko zadostile prihodnjim evropskim 
družbeno-gospodarskim potrebam in ki 
širijo nabor talentov Unije ter spodbujajo 
razvoj spretnosti, povezanih z inovacijami, 
izboljšanje vodstvenih in podjetniških 
spretnosti, mobilnost raziskovalcev in 
študentov ter izmenjavo znanja, mentorstvo 
in mreženje med udeleženci v dejavnostih 
izobraževanja in usposabljanja EIT, tudi 
tistih z znakom EIT;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logičnosti besedila.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) dejavnostmi ozaveščanja in 
razširjanjem najboljših praks v 
inovacijskem sektorju, s poudarkom na 

(d) dejavnostmi ozaveščanja in 
razširjanjem dobre prakse na področju 
inovacij, s poudarkom na razvoju 
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razvoju sodelovanja med visokošolskim 
izobraževanjem, raziskavami in podjetji, 
vključno s storitvenimi in finančnimi 
sektorji;

sodelovanja med visokošolskim 
izobraževanjem, raziskavami in podjetji, 
vključno s storitvenimi in finančnimi 
sektorji;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logičnosti besedila.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) podpornimi ukrepi, ki v okviru 
različnih projektov za gradnjo 
zmogljivosti na strateških področjih 
povezujejo visokošolske institucije in 
druge ključne akterje na področju 
inovacij, kot so podjetja, da bi se 
visokošolskim ustanovam zagotovila 
podpora za boljše vključevanje v 
inovacijske vrednostne verige in 
ekosisteme;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logičnosti besedila.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) prizadevanjem za sinergije in 
dopolnjevanje med dejavnostmi SZI in 
obstoječimi evropskimi, nacionalnimi in 
regionalnimi programi, kadar je primerno.

(e) sinergijami in dopolnjevanjem med 
dejavnostmi SZI in obstoječimi 
evropskimi, nacionalnimi in regionalnimi 
programi.
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logičnosti besedila.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zagotavljajo sprejemanje novih 
članov, če ti v partnerstvo prinašajo dodano 
vrednost;

(b) zagotavljajo sprejemanje novih 
članov iz vse Unije, če ti v partnerstvo 
prinašajo dodano vrednost, da bi zagotovili 
geografsko zastopanost;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logičnosti in skladnosti besedila.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) pripravljajo in izvajajo strategije za 
finančno vzdržnost.

(e) pripravljajo in izvajajo strategije za 
doseganje ciljev uspešnosti in finančno 
vzdržnost.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logičnosti in skladnosti besedila.

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. EIT na podlagi konkurenčnega, 
odprtega in preglednega postopka izbere in 

1. EIT na podlagi konkurenčnega, 
odprtega in preglednega postopka izbere in 
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imenuje partnerstvo, iz katerega bo nastala 
SZI. Uporabljajo se merila za izbor 
evropskih partnerstev iz okvirnega 
programa Unije za raziskave in inovacije. 
Upravni odbor EIT lahko ta merila 
podrobneje opredeli, tako da v skladu z 
načeli odličnosti in ob upoštevanju 
pomembnosti za področje inovacij sprejme 
in objavi merila za izbor SZI.

imenuje partnerstvo, iz katerega bo nastala 
SZI, pri tem pa upošteva geografsko 
zastopanost. Uporabljajo se merila za izbor 
evropskih partnerstev iz okvirnega 
programa Unije za raziskave in inovacije. 
Upravni odbor EIT lahko ta merila 
podrobneje opredeli, tako da v skladu z 
načeli odličnosti in ob upoštevanju 
pomembnosti za področje inovacij sprejme 
in objavi merila za izbor SZI.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logičnosti in skladnosti besedila.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9a
Uvedba nove SZI na področju kulturnega 

in ustvarjalnega sektorja
1. V obdobju 2021–2027 se ustanovi 
nova SZI na področju kulturnega in 
ustvarjalnega sektorja, da bi izkoristili 
potencial kulturne ustvarjalnosti ter 
pripomogli h krepitvi evropske 
konkurenčnosti in pametni rasti ter se 
spoprijeli z družbenimi izzivi.
2. SZI v kulturnem in ustvarjalnem 
sektorju:
(a) spodbuja tehnične inovacije z 
medsektorskim in interdisciplinarnim 
povezovanjem podjetij in raziskav na 
lokalni, regionalni in nacionalni ravni ter 
na ravni Unije,
(b) usposablja naslednjo generacijo 
inovatorjev v kulturnem in ustvarjalnem 
sektorju, tako da jih opremi s potrebnimi 
podjetniškimi in tehničnimi spretnostmi 
za uspeh v hitro spreminjajočem se 
okolju,
(c) prispeva k razvoju pravih okvirnih 
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pogojev za preoblikovanje zamisli v nove 
tehnološke dosežke in socialne inovacije, 
ki bodo izboljšale kakovost življenja in 
koristile državljanom Unije,
(d) ustvarja okolje, v katerem se bo 
oblikoval okvir za certificiranje 
umetniških, kulturnih in ustvarjalnih 
kvalifikacij in študij, pa tudi s tem 
povezano priznavanje nazivov in drugih 
spretnosti med državami članicami, kar bo 
spodbudilo mobilnost, prepoznavnost in 
priložnosti brez diskriminacije za 
državljane Unije, ki uveljavljajo pravico 
do prostega gibanja,
e) spodbuja ustanavljanje in razvoj 
novih podjetij v kulturnem in 
ustvarjalnem sektorju z mobilizacijo 
naložb, potrebnih virov in dolgoročnih 
zavez poslovnega sektorja, pri čemer se 
dopolnjuje z drugimi instrumenti, 
f) vzpostavlja sinergije z obstoječimi 
SZI ter drugimi evropskimi partnerstvi, 
programi in pobudami za spodbujanje 
inovacij zunaj kulturnega in 
ustvarjalnega sektorja, v drugih 
gospodarskih sektorjih, ter
(g) krepi položaj Unije kot svetovne 
akterke v kulturnem in ustvarjalnem 
sektorju, tako da izkorišča ustvarjalnost in 
kulturno raznolikost državljanov Unije ter 
v svetu spodbuja prepoznavnost in 
promocijo evropske kulture in inovacij.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logičnosti besedila.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EIT na podlagi kazalnikov , določenih med EIT na podlagi kazalnikov , določenih med 
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drugim v okvirnem programu Unije za 
raziskave in inovacije in v SIP, ter 
v tesnem sodelovanju s Komisijo 
organizira stalno spremljanje in redno 
zunanje ocenjevanje neposrednih učinkov, 
rezultatov in vplivov vsake SZI. Rezultati 
takega spremljanja in ocenjevanja se 
objavijo, o njih pa se poroča Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

drugim v okvirnem programu Unije za 
raziskave in inovacije in v SIP, ter v 
tesnem sodelovanju s Komisijo organizira 
stalno spremljanje in redno zunanje 
ocenjevanje neposrednih učinkov, 
uspešnosti, rezultatov in vplivov vsake 
SZI. Rezultati takega spremljanja 
in ocenjevanja se objavijo, o njih pa se 
poroča Evropskemu parlamentu in Svetu.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logičnosti in skladnosti besedila.

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. EIT in SZI zagotovijo, da 
se njihove dejavnosti izvajajo čim bolj 
pregledno. EIT in SZI zlasti oblikujejo 
dostopno, brezplačno spletno mesto, ki 
nudi informacije o njihovih dejavnostih .

1. EIT in SZI zagotovijo, da se 
njihove dejavnosti izvajajo čim bolj 
pregledno. EIT in SZI zlasti oblikujejo 
zlahka dostopno, brezplačno spletno 
mesto, ki nudi izčrpne in najnovejše 
informacije o njihovih dejavnostih.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logičnosti in skladnosti besedila.

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) ustrezne kazalnike za spremljanje 
dejavnosti SZI in EIT, pri čemer se 
uporablja pristop, usmerjen v učinke ;

(c) ustrezne kazalnike za spremljanje 
in ocenjevanje dejavnosti SZI in EIT, pri 
čemer se uporablja pristop, usmerjen v 
učinke;
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logičnosti in skladnosti besedila.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Da bi zagotovili visoko kakovost 
rezultatov, znanstveno odličnost in 
najučinkovitejšo porabo sredstev , EIT 
zagotovi, da se bodo njegove dejavnosti, 
vključno s tistimi, ki jih upravljajo SZI, 
redno in sistematično spremljale ter 
neodvisno ocenjevale v skladu z njegovimi 
finančnimi pravili . Rezultati ocen se 
objavijo.

1. Da bi zagotovili visoko kakovost 
rezultatov, znanstveno odličnost in 
najučinkovitejšo porabo sredstev , EIT 
zagotovi, da se bodo njegove dejavnosti, 
vključno s tistimi, ki jih upravljajo SZI, 
redno in sistematično spremljale ter 
neodvisno ocenjevale v skladu z njegovimi 
finančnimi pravili. Rezultati ocen se 
objavijo, med drugim tudi na spletnem 
mestu iz člena 16(1) te uredbe.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logičnosti in skladnosti besedila.

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija predvidi ocene EIT s 
pomočjo neodvisnih strokovnjakov, 
izbranih po preglednem postopku v skladu 
s svojimi finančnimi pravili . Z navedenimi 
ocenami se preverja, kako EIT izpolnjuje 
svoje naloge, obsegajo pa vse dejavnosti 
EIT in SZI ter ocenjujejo evropsko dodano 
vrednost EIT, vpliv, uspešnost, trajnost, 
učinkovitost in ustreznost opravljenih 
dejavnosti ter njihovo usklajenost in/ali 
dopolnjevanje s povezanimi nacionalnimi 
politikami in politikami Unije , vključno s 
sinergijami z drugimi deli okvirnega 

2. Komisija predvidi ocene EIT s 
pomočjo neodvisnih strokovnjakov z 
ustreznimi kvalifikacijami, izbranih na 
podlagi dosežkov in po preglednem 
postopku v skladu s svojimi finančnimi 
pravili. Z navedenimi ocenami se preverja, 
kako EIT izpolnjuje svoje naloge, obsegajo 
pa vse dejavnosti EIT in SZI ter ocenjujejo 
evropsko dodano vrednost EIT, vpliv, 
uspešnost, trajnost, učinkovitost in 
ustreznost opravljenih dejavnosti ter 
njihovo usklajenost in/ali dopolnjevanje s 
povezanimi nacionalnimi politikami in 
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programa Unije za raziskave in inovacije . 
Upoštevajo stališča zainteresiranih strani 
na evropski in nacionalni ravni ter se 
vključijo v ocene programa, ki jih Komisija 
opravi na podlagi okvirnega programa 
Unije za raziskave in inovacije .

politikami Unije , vključno s sinergijami z 
drugimi deli okvirnega programa Unije za 
raziskave in inovacije. Upoštevajo stališča 
zainteresiranih strani na evropski in 
nacionalni ravni ter se vključijo v ocene 
programa, ki jih Komisija opravi na 
podlagi okvirnega programa Unije za 
raziskave in inovacije.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logičnosti in skladnosti besedila.

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko opravi 
dodatne ocene strateško pomembnih tem 
ali vprašanj s pomočjo neodvisnih 
strokovnjakov, izbranih na podlagi 
preglednega postopka, da preuči napredek 
EIT pri doseganju zastavljenih ciljev ter 
opredeli dejavnike, ki prispevajo k 
izvajanju dejavnosti, in najboljše prakse. 
Komisija pri teh dodatnih ocenah v celoti 
upošteva upravni učinek na EIT in SZI.

3. Komisija lahko opravi dodatne 
ocene strateško pomembnih tem ali 
vprašanj s pomočjo neodvisnih 
strokovnjakov z ustreznimi 
kvalifikacijami, izbranih na podlagi 
dosežkov in preglednega postopka, da 
preuči napredek EIT pri doseganju 
zastavljenih ciljev ter opredeli dejavnike, 
ki prispevajo k izvajanju dejavnosti, in 
dobre prakse. Komisija pri teh dodatnih 
ocenah v celoti upošteva upravni učinek na 
EIT in SZI.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logičnosti in skladnosti besedila.

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za obdobje od 1. januarja 2021 do 
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31. decembra 2027 se prispevek Unije 
zagotovi s sredstvi v višini 4 % skupnega 
proračuna za program Obzorje Evropa.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logičnosti besedila.

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prispevek Unije se lahko zagotovi s 
finančnim prispevkom iz okvirnega 
programa Unije za raziskave in inovacije 
ter drugih programov Unije brez poseganja 
v zneske, določene v zadevnem večletnem 
finančnem okviru.

EIT lahko prejme dodatna finančna 
sredstva iz drugih programov Unije.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logičnosti besedila.

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 2 – točka 1 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) sprejme ustrezne ukrepe, vključno z 
zmanjšanjem, spremembo ali umikom 
finančnega prispevka EIT za SZI ali 
odpovedjo okvirnega sporazuma o 
partnerstvu z njimi;

(j) sprejme ustrezne ukrepe, vključno z 
zmanjšanjem, spremembo ali umikom 
finančnega prispevka EIT za SZI, potem ko 
okvirne sporazume o partnerstvu z njimi 
ustrezno utemelji ali odpove;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logičnosti besedila.
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Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 6 –točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Osebje EIT je osebje, ki ga EIT 
zaposli neposredno. Za osebje EIT se 
uporabljajo kadrovski predpisi in pogoji za 
zaposlitev drugih uslužbencev ter pravila 
za izvajanje teh predpisov, sprejeta z 
dogovorom med institucijami Unije

1. Osebje EIT je osebje, ki ga EIT 
zaposli neposredno. Za osebje EIT se 
uporabljajo kadrovski predpisi in pogoji za 
zaposlitev drugih uslužbencev ter pravila 
za izvajanje teh predpisov, sprejeta z 
dogovorom med institucijami Unije. Ta 
določba se kot prehodni ukrep uporablja 
za osebje EIT, ki mu pogodbe potečejo 
leta 2020.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logičnosti besedila.

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Priloga I a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA IA
SINERGIJE Z DRUGIMI PROGRAMI 
UNIJE
EIT s širokim obsegom delovanja in 
posebno vlogo ustvarja sinergije in 
dopolnjevanja z drugimi programi ali 
instrumenti Unije, tudi prek večje podpore 
SZI pri načrtovanju in izvajanju njihovih 
dejavnosti.
1. Sinergije s programom Obzorje 
Evropa: EIT ustvarja močne sinergije s 
celotnim programom Obzorje Evropa. 
Poleg podpore za ekosisteme bodo za 
učinek stebra Odprte inovacije zlasti 
pomembne sinergije z Evropskim svetom 
za inovacije. V okviru stebra [Globalni 
izzivi in evropska industrijska 
konkurenčnost] lahko EIT prek svojih 
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SZI sodeluje z evropskimi partnerstvi, 
prispeva k nalogam, podpira ukrepe na 
strani povpraševanja in zagotavlja storitve 
izkoriščanja za spodbujanje prenosa 
tehnologije in pospeševanje trženja 
rezultatov, doseženih v okviru tematskih 
grozdov ali drugih evropskih partnerstev. 
EIT povečuje svoja prizadevanja za 
izkoriščanje sinergij in dopolnjevanja med 
obstoječimi SZI ter z različnimi akterji in 
pobudami na ravni Unije in svetovni ravni 
ter razširja mrežo sodelujočih organizacij 
na strateški in operativni ravni, pri čemer 
se izogiba podvajanju, in sicer prek 
naslednjih dejavnosti:
– tesno sodelovanje z Evropskim svetom 
za inovacije in programom InvestEU pri 
racionalizaciji podpore (tj. financiranja in 
storitev), ki se inovativnim podjetjem 
zagotavlja v zagonski fazi in fazi širitve, 
zlasti prek SZI;
– načrtovanje in izvajanje dejavnosti EIT 
za doseganje največjih možnih sinergij in 
njihovo dopolnjevanje z drugimi deli 
programa Obzorje Evropa;
– sodelovanje z državami članicami na 
nacionalni in regionalni ravni z 
vzpostavitvijo strukturiranega dialoga in 
usklajevanjem prizadevanj za omogočanje 
sinergij z nacionalnimi in regionalnimi 
pobudami, in sicer tudi s strategijami 
pametne specializacije, po možnosti tudi 
prek izvajanja „evropskih inovacijskih 
ekosistemov“, da bi se ugotovili primeri 
dobre prakse, se izmenjevali in razširjali;
– izmenjava in razširjanje primerov 
inovativne prakse in spoznanj po Uniji in 
drugje, da bi EIT ob usklajevanju z 
drugimi deli programa Obzorje Evropa 
prispeval k inovacijski politiki v Uniji;
– prispevanje v razpravah o inovacijski 
politiki ter k zasnovi in izvajanju 
prednostnih nalog politik Unije, in sicer 
prek stalnega sodelovanja z vsemi 
ustreznimi službami Evropske komisije, 
drugimi programi Unije in njihovimi 
deležniki, ter preučevanje nadaljnjih 
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priložnosti v pobudah za izvajanje politik;
– izkoriščanje sinergij z drugimi programi 
Unije, vključno s tistimi, ki podpirajo 
razvoj človeškega kapitala in inovacije (na 
primer evropsko sodelovanje v znanosti in 
tehnologiji (COST), Evropski socialni 
sklad plus (ESS +), Evropski sklad za 
regionalni razvoj (ESRR), program 
Erasmus+, program Ustvarjalna Evropa, 
program COSME Plus/enotni trg, 
program InvestEU);
– oblikovanje strateških zavezništev s 
ključnimi akterji na področju inovacij na 
ravni Unije in na mednarodni ravni ter 
podpora SZI za razvoj sodelovanja in 
povezav s ključnimi partnerji iz trikotnika 
znanja iz tretjih držav, in sicer s ciljem 
odpiranja novih trgov ali priložnosti za 
rešitve, razvite s podporo SZI, ter 
pritegovanja sredstev in nadarjenih ljudi 
iz držav zunaj Unije. Udeležba tretjih 
držav se spodbuja z upoštevanjem načel 
vzajemnosti in obojestranskih koristi.
Poleg tega SZI v kulturnem in 
ustvarjalnem sektorju ustvarja močne 
sinergije z ustreznimi strateškimi 
pobudami v okviru programa Obzorje 
Evropa, zlasti s sklopom [Vključujoča in 
varna družba] v okviru stebra II in 
njegovimi področji ukrepanja v zvezi s 
kulturno dediščino in demokracijo. SZI v 
kulturnem in ustvarjalnem sektorju si 
prizadeva tudi za učinkovito 
dopolnjevanje z drugimi deli programa 
Obzorje Evropa in delovanjem obstoječe 
SZI za digitalne tehnologije EIT Digital.
2. Sinergije s programom Erasmus+: 
Program Erasmus+ in EIT ustvarjata 
sinergije med njunimi skupnostmi. 
Namen sodelovanja je zagotoviti, da bi se 
lahko udeleženci programa Erasmus+ na 
partnerskih institucijah za izobraževanje 
in usposabljanje SZI udeležili tudi 
poletnih šol SZI ali drugih ustreznih 
dejavnosti usposabljanja (na primer v 
zvezi s podjetništvom in upravljanjem 
inovacij), ter vzpostaviti stike z mrežo 
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diplomantov SZI. Kjer je to mogoče, se 
ustvarijo sinergije s Pobudo o mrežah 
evropskih univerz, da bi se vanje vključile 
dejavnosti izobraževanja in usposabljanja 
EIT ter da bi se tako dosegel sistemski 
učinek.
3. Sinergije s Programom za digitalno 
Evropo: Kolokacijski centri SZI 
sodelujejo z evropskimi vozlišči za 
digitalne inovacije, da bi podprli digitalno 
preobrazbo industrije in organizacij 
javnega sektorja. SZI v kulturnem in 
ustvarjalnem sektorju bi lahko zagotovila 
tudi dragocene horizontalne vložke za več 
dejavnosti, ki bi se izvajale v sklopu 
[Digitalno in industrija], zlasti glede 
proizvodnih tehnologij, pri katerih je 
potreba po razvoju novih izdelkov zelo 
odvisna od kulturnega in ustvarjalnega 
sektorja.
4. Sinergije s skladi kohezijske 
politike (zlasti ESRR in skladi ESI+): SZI 
EIT prek kolokacijskih centrov 
spodbujajo regionalno in medregionalno 
sodelovanje med akterji v okviru 
trikotnika znanja (izobraževanje, 
raziskave, podjetja) in organi upravljanja, 
in sicer v sinergiji s prizadevanjem 
Evropske komisije za medregionalno 
sodelovanje in naložbe v povezane 
prednostne naloge pametne specializacije.
5. Sinergije s programom InvestEU: 
SZI EIT si prizadevajo za sodelovanje 
svetovalnega vozlišča InvestEU za 
zagotavljanje tehnične podpore in pomoči 
podjetjem, ki jih podpirajo SZI, za 
pripravo, razvoj in izvajanje projektov. 
Glede na omejen dostop do financiranja v 
kulturnem in ustvarjalnem sektorju se 
poskušajo razviti sinergije z jamstvenim 
instrumentom za kulturni in ustvarjalni 
sektor, tj. finančnim mehanizmom, ki 
pomaga pri širitvi kulturnih in 
ustvarjalnih projektov z zagotavljanjem 
zavarovanja finančnim posrednikom.
6. Sinergije s programom 
Ustvarjalna Evropa: Program Ustvarjalna 



AD\1206270SL.docx 31/33 PE644.884v02-00

SL

Evropa je za dejavnosti SZI v kulturnem 
in ustvarjalnem sektorju še posebej 
pomemben, saj njegovi programski sklopi 
in posebni razpisi odražajo nekatere izzive 
tega sektorja. Zato se razvijejo močne 
sinergije in dopolnjevanje med SZI v 
kulturnem in ustvarjalnem sektorju ter 
programom Ustvarjalna Evropa.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logičnosti besedila.
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