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KRATKO OBRAZLOŽENJE

Izvjestitelj poziva da se visoki standardi inovacija definiraju u zakonodavstvu o EIT-u u 
novom Strateškom inovacijskom programu (SIP) za razdoblje od 2021. do 2027.

Osim što se radi o institutu koji nudi ključno poduzetničko i poslovno obrazovanje, EIT je i 
tehnološki institut. Znanstveni i tehnički izumi također su i temelj za najbolje i trajne 
inovacije. Tehničko obrazovanje trebalo bi stoga biti jedan od glavnih interesa svih ZZI-jeva i 
europskih visokih učilišta koji surađuju s Institutom.

1. SIP-om se utvrđuju strategija, ciljevi i prioriteti za EIT za razdoblje od 2021. do 2027. te se 
definiraju ključne aktivnosti, ciljni rezultati i resursi potrebni za to razdoblje. 

2. Njime se osigurava usklađenost EIT-a s programom Obzor Europa.

3. Jamče se suradnja i komplementarne aktivnosti s drugim relevantnim programima, 
prioritetima i obvezama Unije.

4. Njime se isto tako uvodi regionalni program za inovacije (RPI), koji doprinosi većoj 
geografskoj ravnoteži.

Institut je uspješno pridonio rastu „trokuta znanja” pa izvjestitelj pozdravlja Prijedlog 
Komisije i ulogu EIT-a u promicanju konkurentnosti EU-a i pružanju potpore inovacijskom 
ekosustavu. 

EIT je jedan od glavnih pokretača inovacija usmjerenih na cilj, koji je sposoban za suočavanje 
s izazovima društva u područjima kao što su: održive inovacije; inovacije i poslovne vještine s 
ciljem cjeloživotnog učenja; visoki standardi tehničkog i poduzetničkog visokog obrazovanja; 
nova tržišno usmjerena rješenja za suočavanje s globalnim problemima; sinergije i dodana 
vrijednost u programu Obzor Europa.

Izvjestitelj je primila na znanje neke značajne uspjehe, posebno u sljedećim područjima: 

- ZZI InnoEnergy – skladištenje energije – zakrivljeni grafenski ultra-kapacitatori za 
automobilski i svemirski sektor koji se pune u manje od 2 sekundi i mogu se koristiti više 
od milijun puta,

- ZZI klimatske promjene (KCI ClimateChange) – potrošnja energije – uređaj za 
automatsku kontrolu klime – sada glavni konkurent Google Nesta u Europi,

- ZZI Zdravlje (KCI Health) – mobilni uređaji kojima se mogu predvidjeti dugotrajna 
zdravstvena stanja kao što su Alzheimerova bolest i fibrilacija atrija.

Izvjestitelj prima na znanje uspjeh postojećih zajednica znanja i inovacija i poziva EIT da 
nastavi poticati njihov rast i učinak te da prati njihov prijelaz na financijsku održivost kada 
okvirni sporazumi o partnerstvu završe.
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Izvjestitelj pozdravlja predloženo pokretanje nove zajednice znanja i inovacije u području 
kulturnih i kreativnih industrija 2021. godine kako bi se iskoristio potencijal kreativnosti koja 
se temelji na kulturi, posebno digitalnom i tehnološkom razvoju, te kako bi se ojačala 
konkurentnost i pametni rast Europe.

AMANDMANI

Odbor za kulturu i obrazovanje poziva Odbor za industriju, istraživanje i energetiku da kao 
nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman 1

Prijedlog odluke
Članak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 1.a 
Opći ciljevi

Opći ciljevi EIT-a su:
(a) jačanje održivih inovacijskih 
ekosustava utemeljenih na izazovima 
diljem Unije koji pomažu u suočavanju s 
globalnim problemima;
(b) poticanje razvoja poduzetničkih i 
inovacijskih vještina u kontekstu 
cjeloživotnog učenja, uključujući 
povećanje kapaciteta institucija visokog 
obrazovanja diljem Unije, i poticanje 
njihove poduzetničke preobrazbe; te
(c) uvođenje novih rješenja za 
globalne i društvene izazove na tržište.
EIT razvija sinergije s drugim 
programima Unije i stvara dodanu 
vrijednost u okviru programa Obzor 
Europa. Provedba se odvija putem 
potpore ZZI-jima i aktivnosti koje 
koordinira EIT.

Amandman 2
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Prijedlog odluke
Članak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 1.b
Posebni ciljevi

Posebni ciljevi EIT-a su:
(a) povećanje učinka ZZI-jâ i 
integracije trokuta znanja;
(b) jačanje inovacijskog kapaciteta 
sektora visokog obrazovanja promicanjem 
institucija visokog obrazovanja;
(c) povećanje regionalnog dosega 
EIT-a kako bi se smanjile razlike u 
inovacijskom kapacitetu unutar Unije.

Amandman 3

Prijedlog odluke
Članak 1.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 1.c
Osnivanje novog ZZI-ja u području 

kulturnih i kreativnih industrija
1. Tijekom razdoblja od 2021. do 
2027. pokrenut će se novi ZZI u području 
kulturne i kreativne industrije kako bi se 
iskoristio potencijal kreativnosti koja se 
temelji na kulturi te kako bi se ojačali 
konkurentnost i pametni rast Europe i 
uhvatilo u koštac s društvenim izazovima.
2. ZZI-ji u području kulturne i 
kreativne industrije čine sljedeće:
(a) potiču tehničke inovacije 
povezivanjem poduzeća i istraživanja 
među sektorima i disciplinama na 
lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini 
te na razini Unije;
(b) osposobljavaju sljedeći naraštaj 
inovatora u sektorima kulturne i kreativne 
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industrije tako što će im pružiti 
poduzetničke i tehničke vještine potrebne 
za uspjeh u okruženju koje se brzo 
mijenja;
(c) doprinose razvoju odgovarajućih 
okvirnih uvjeta za transformaciju ideja u 
nove tehnološke razvoje i socijalne 
inovacije koje će poboljšati kvalitetu 
života građana EU-a i donijeti im koristi;
(d) stvaraju okruženje koje omogućuje 
razvoj okvira za certificiranje 
umjetničkih, kulturnih i kreativnih 
kompetencija i studija te istodobno 
prepoznavanje titula i drugih vještina 
među državama članicama koje potiču 
mobilnost, vidljivost i pristup 
mogućnostima bez diskriminacije 
europskim građanima koji se koriste 
svojim pravom na slobodno kretanje;
(e) potiču stvaranje i razvoj novih 
pothvata u sektoru kulturnih i kreativnih 
industrija mobilizacijom ulaganja, 
potrebnih resursa i dugoročnih obveza iz 
poslovnog sektora komplementarnih s 
drugim alatima;
(f) ostvaruju sinergije s postojećim 
ZZI-jima i drugim europskim 
partnerstvima, programima i 
inicijativama kako bi poticali inovacije i 
izvan kulturne i kreativne industrije, u 
drugim ekonomskim sektorima; te
(g) jačaju položaj Unije kao globalnog 
aktera u kulturnoj i kreativnoj industriji 
iskorištavanjem kreativnosti i kulturne 
raznolikost građana Unije te potiču 
vidljivost promicanje europske kulture i 
inovacija na globalnoj razini.

Amandman 4

Prijedlog odluke
Prilog I. – točka 1. – podtočka 1.1. – stavak 1.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

EIT je osnovan 2008. kako bi jačanjem 
inovacijskog kapaciteta država članica i 
Europske unije pridonio održivom 
gospodarskom rastu i konkurentnosti. 
Predvodio je integraciju obrazovanja, 
poslovanja i istraživanja (trokut znanja) i 
bio posebno usmjeren na poduzetnički 
talent i inovacijske vještine. Evaluacija na 
sredini provedbenog razdoblja EIT-a 
provedena 2018. potvrdila je da je temeljno 
obrazloženje EIT-a i dalje valjano i da je 
njegov model integracije trokuta znanja 
utemeljen na inovacijama i dalje 
relevantan.

EIT je osnovan 2008. kako bi jačanjem 
inovacijskog kapaciteta država članica i 
Europske unije pridonio održivom 
gospodarskom rastu i konkurentnosti. 
Predvodio je integraciju obrazovanja, 
poslovanja i istraživanja (trokut znanja) i 
bio posebno usmjeren na poduzetnički 
talent i inovacijske vještine. Evaluacija na 
sredini provedbenog razdoblja EIT-a 
provedena 2018. potvrdila je da je temeljno 
obrazloženje EIT-a i dalje valjano i da je 
njegov model integracije trokuta znanja 
utemeljen na inovacijama i dalje 
relevantan. Dodana vrijednost EIT-a leži u 
njegovu jedinstvenom inovacijskom 
modelu koji bi Strateška inovacijska 
agenda (SIA) trebala očuvati i poticati.

Amandman 5

Prijedlog odluke
Prilog I. – točka 1. – podtočka 1.1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Deset godina nakon osnivanja EIT-a tempo 
inovacija dramatično se ubrzao. Inovacije 
preobličuju gospodarske sektore, mijenjaju 
postojeće poslovne modele i otvaraju posve 
nove mogućnosti. Globalni gospodarski 
poredak mijenja se, a međunarodna 
konkurencija sve je veća, s čime raste i 
ovisnost EU-a o inovacijskim talentima i 
kapacitetima. Suoblikovanje alata, suradnja 
i zajedničko stvaranje među disciplinama 
te među područjima obrazovanja, 
poslovanja i istraživanja važniji su nego 
ikad za svladavanje globalnih izazova 
povezanih s klimatskim promjenama i 
neodrživim iskorištavanjem prirodnih 
resursa, digitalnom transformacijom, 
demografskim promjenama ili budućnošću 
zdravstvene skrbi i hrane.

Deset godina nakon osnivanja EIT-a tempo 
inovacija dramatično se ubrzao. Inovacije 
preobličuju gospodarske sektore, mijenjaju 
postojeće poslovne modele i otvaraju posve 
nove mogućnosti. Globalni gospodarski 
poredak mijenja se, a međunarodna 
konkurencija sve je veća, s čime raste i 
ovisnost EU-a o inovacijskim talentima i 
kapacitetima. Suoblikovanje alata, suradnja 
i zajedničko stvaranje među disciplinama 
te među područjima obrazovanja, 
istraživanja, poslovanja, javnih 
organizacija i organizacija trećeg sektora 
te civilnog društva važniji su nego ikad za 
svladavanje globalnih izazova povezanih s 
klimatskim promjenama i neodrživim 
iskorištavanjem prirodnih resursa, 
digitalnom transformacijom, kulturnim i 
demografskim promjenama ili budućnošću 
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zdravstvene skrbi i hrane.

Amandman 6

Prijedlog odluke
Prilog I. – točka 1. – podtočka 1.1. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

U [prijedlogu o Obzoru Europa], novom 
okvirnom programu za potporu 
istraživanjima i inovacijama za razdoblje 
od 2021. do 2027., Europska komisija 
obvezala se da će nastaviti povećavati 
inovacijski potencijal Europe kako bi 
mogla odgovoriti na buduće izazove. 
Posebna uloga EIT-a u poticanju inovacija 
povezivanjem poslovanja, obrazovanja, 
istraživanja, javnih tijela i civilnog društva 
ojačana je njegovim uključivanjem u [stup 
„Inovativna Europa”] [prijedloga o Obzoru 
Europa]. [Prijedlog o Obzoru Europa] 
odražava sve veću usmjerenost EU-a na 
inovacije i potrebu za ostvarenjem 
ambicija u tom području.

S programom Obzor Europa Europska 
komisija obvezala se da će nastaviti 
povećavati inovacijski potencijal Europe 
kako bi mogla odgovoriti na buduće 
izazove. Posebna uloga EIT-a u poticanju 
inovacija povezivanjem poslovanja, 
obrazovanja, istraživanja, javnih tijela i 
civilnog društva ojačana je njegovim 
uključivanjem u [stup „Inovativna 
Europa”] programa Obzor Europa. 
Program Obzor Europa odražava sve veće 
znanstvene i tehničke ambicije EU-a. EIT 
bi trebao osigurati potrebnu izvrsnost u 
obrazovnom poduzetništvu i tehničkim 
inovacijama.

Amandman 7

Prijedlog odluke
Prilog I. – točka 1. – podtočka 1.2. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Svaki ZZI organiziran je oko pet do deset 
kolokacijskih centara22, koji su zamišljeni 
kao geografski centri za praktičnu 
integraciju trokuta znanja. Ti su centri 
organizirani i strukturirani u skladu s 
regionalnim i nacionalnim inovacijskim 
kontekstom te se temelje na sveeuropskoj 
mreži postojećih laboratorija, ureda ili 
kampusa ključnih partnera ZZI-jâ.

Svaki ZZI organiziran je oko kolokacijskih 
centara22, koji su zamišljeni kao geografski 
centri za praktičnu integraciju trokuta 
znanja. Ti su centri organizirani i 
strukturirani u skladu s regionalnim i 
nacionalnim inovacijskim kontekstom te se 
temelje na sveeuropskoj mreži postojećih 
laboratorija, ureda ili kampusa ključnih 
partnera ZZI-jâ.

__________________ __________________
22 Kolokacijski centar je geografsko 
područje na kojemu se nalaze sjedišta 
glavnih partnera ZZI-jâ iz trokuta znanja i 

22 Kolokacijski centar je geografsko 
područje na kojemu se nalaze sjedišta 
glavnih partnera ZZI-jâ iz trokuta znanja i 
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na kojemu mogu lako surađivati; on je 
stoga žarište aktivnosti ZZI-jâ na tom 
području.

na kojemu mogu lako surađivati; on je 
stoga žarište aktivnosti ZZI-jâ na tom 
području.

Amandman 8

Prijedlog odluke
Prilog I. – točka 1. – podtočka 1.2. – stavak 3. – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

— aktivnostima obrazovanja i 
osposobljavanja posebno usmjerenima na 
poduzetništvo kako bi se osposobio 
sljedeći naraštaj talenata, uključujući 
oblikovanje i provedbu programa kojima je 
dodijeljena oznaka EIT-a23, posebno na 
razini magisterija ili doktorata (oznaka 
EIT-a),

— aktivnostima obrazovanja i 
osposobljavanja posebno usmjerenima na 
poduzetništvo kako bi se osposobio 
sljedeći naraštaj talenata, uključujući 
oblikovanje i provedbu programa kojima je 
dodijeljena oznaka EIT-a, posebno na 
razini magisterija ili doktorata (oznaka 
EIT-a)23 u svim područjima STEAM-a,

__________________ __________________
23 Oznaka EIT-a je pečat kvalitete koji EIT 
dodjeljuje obrazovnim programima ZZI-ja 
usklađenima s određenim kriterijima 
kvalitete koji su povezani, među ostalim, s 
poduzetničkim obrazovanjem i inovativnim 
kurikulumima za „učenje kroz praksu”.

23 Oznaka EIT-a je pečat kvalitete koji EIT 
dodjeljuje obrazovnim programima ZZI-ja 
usklađenima s određenim kriterijima 
kvalitete koji su povezani, među ostalim, s 
poduzetničkim obrazovanjem i inovativnim 
kurikulumima za „učenje kroz praksu”.

Amandman 9

Prijedlog odluke
Prilog I. – točka 1. – podtočka 1.2. – stavak 3. - alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

— aktivnostima za potporu 
inovacijama radi razvoja inovativnih 
proizvoda, postupaka i usluga za konkretne 
poslovne prilike,

— inovacijskim i poduzetničkim 
aktivnostima radi pomaganja razvoju 
inovativnih proizvoda, postupaka i usluga 
za konkretne poslovne prilike, koje 
predstavljaju dodanu društvenu 
vrijednost,

Amandman 10

Prijedlog odluke
Prilog I. – točka 1. – podtočka 1.2. - stavak 9.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Pristup EIT-a doprinosi i postupnim i 
disruptivnim inovacijama kako bi se 
djelotvorno spriječili poremećaji na tržištu 
te pomoglo pri transformaciji industrija. 
On omogućuje stvaranje dugoročnih 
poslovnih strategija za suočavanje s 
globalnim izazovima i pomaže stvaranju 
okvirnih uvjeta nužnih za dobro 
funkcioniranje inovacijskih ekosustava i 
razvoj inovacija.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman 11

Prijedlog odluke
Prilog I. – točka 1. – podtočka 1.3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Kao prvo, rast današnjih gospodarstava sve 
više ovisi o vještinama i sposobnostima 
ljudi i organizacija da ideje pretvore u 
proizvode i usluge. Inovacijske vještine i 
poduzetnička kultura danas su najvažniji, 
posebno u području tehnologije i znanosti, 
ali sve više i u drugim disciplinama. 
Postoji velika potreba za dodatnim 
jačanjem inovacijskog kapaciteta visokih 
učilišta u Europi. EIT je u jedinstvenom 
položaju da to ostvari u okviru Obzora 
Europa.

Kao prvo, rast današnjih društava i 
gospodarstava sve više ovisi o vještinama i 
sposobnostima ljudi i organizacija da ideje 
pretvore u proizvode, usluge i procese. 
Inovacijske vještine i poduzetnička kultura 
danas su najvažniji, posebno u području 
tehnologije i znanosti, ali sve više i u 
drugim disciplinama, kao što su umjetnost 
i humanističke znanosti. Postoji velika 
potreba za dodatnim jačanjem inovacijskog 
kapaciteta visokih učilišta u Europi. EIT je 
u jedinstvenom položaju da to ostvari u 
okviru Obzora Europa.

Amandman 12

Prijedlog odluke
Prilog I. – točka 1. – podtočka 1.3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Kao drugo, fizička blizina ključan je 
čimbenik koji omogućuje inovacije. 
Inicijative usmjerene na razvoj 
inovacijskih mreža i pružanje usluga koje 
podupiru stvaranje, razmjenu i prijenos 

Kao drugo, fizička blizina ključan je 
čimbenik koji omogućuje inovacije i 
održivost. Inicijative usmjerene na razvoj 
inovacijskih mreža i pružanje usluga koje 
podupiru stvaranje, razmjenu i prijenos 
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znanja izrazito su važne za poticanje 
interakcija između poduzeća, akademske 
zajednice, istraživačkih organizacija, vlada 
i pojedinaca. Međutim, uspješnost u 
istraživanjima i inovacijama znatno se 
razlikuje unutar EU-a, što pokazuje 
godišnja Europska ljestvica uspjeha u 
inoviranju. Iznimno je važno da inovacije 
budu uključive i da proizlaze iz lokalnih 
potreba. Aktivnosti EIT-a usmjerene su na 
konkretna lokalna područja i zato 
doprinose jačanju lokalnih inovacijskih 
ekosustava.

znanja izrazito su važne za poticanje 
interakcija između poduzeća, akademske 
zajednice, istraživačkih organizacija, vlada 
i pojedinaca u svim područjima. Međutim, 
uspješnost u istraživanjima i inovacijama 
znatno se razlikuje unutar EU-a, što 
pokazuje godišnja Europska ljestvica 
uspjeha u inoviranju. Iznimno je važno da 
inovacije budu uključive i da proizlaze iz 
lokalnih i regionalnih potreba. Aktivnosti 
EIT-a usmjerene su na konkretna lokalna 
područja i zato doprinose jačanju lokalnih i 
regionalnih inovacijskih ekosustava te 
omogućuju nove modele za održivo 
gospodarstvo.

Amandman 13

Prijedlog odluke
Prilog I. – točka 2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

EIT će kao sastavni dio programa Obzor 
Europa doprinositi ispunjavanju njegovih 
općih ciljeva i prioriteta. ZZI-ji će biti dio 
institucionaliziranih europskih 
partnerstava, što znači da će se na njih 
primjenjivati niz načela i kriterija životnog 
ciklusa kako bi se osigurao koherentniji i 
otvoreniji pristup koji se temelji na učinku. 
Opći ciljevi EIT-a stoga odražavaju 
općenitu ulogu EIT-a u Obzoru Europa i 
njegov položaj u [stupu „Inovativna 
Europa”].

Izvrsnost je glavni pokretač EIT-a. Njime 
se nastoji proširiti ambicije postojećih 
ZZI-jâ i stimulirati najkvalitetnije 
znanstveno i tehničko istraživanje i 
inovacije u zajednicama inovacija. 
Geografska raširenost, doseg i doprinos 
rješavanja nedostataka u inovacijama u 
državama članicama i pridruženim 
zemljama važan su dio strateškog 
programa EIT-a za razdoblje 2021. –
 2027., kao i proširenje mogućnosti za 
kvalitetno obrazovanje posebno na one 
zemlje i regije koje su umjereni i skromni 
inovatori, a koje su navedene u 
Regionalnom programu za inovacije 
(„RPI”). EIT će kao sastavni dio programa 
Obzor Europa doprinositi jačanju 
inovacijskih kapaciteta Unije i 
ispunjavanju njegovih općih ciljeva i 
prioriteta. ZZI-ji će postati dio 
institucionaliziranih europskih 
partnerstava, što znači da će se na njih 
primjenjivati niz načela i kriterija životnog 
ciklusa, kako je utvrđeno programom 
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Obzor Europa, kako bi se osigurao 
koherentniji, transparentniji i otvoreniji 
pristup koji se temelji na učinku. Opći 
ciljevi EIT-a odražavaju općenitu ulogu 
EIT-a u Obzoru Europa i njegov položaj u 
[stupu „Inovativna Europa”].

Amandman 14

Prijedlog odluke
Prilog I. – točka 2. – podtočka 2.1. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Temeljna područja intervencije za EIT 
definirana su u [prijedlogu o Obzoru 
Europa]. EIT će i dalje podupirati svoje 
zajednice znanja i inovacija (ZZI) kako bi 
ojačao inovacijske ekosustave koji pomažu 
u suočavanju s globalnim izazovima. To će 
činiti poticanjem integracije obrazovanja, 
istraživanja i poslovanja, čime će stvarati 
okruženja koja pogoduju inovacijama, te 
promicanjem i podupiranjem novog 
naraštaja poduzetnika i poticanjem 
osnivanja inovativnih poduzeća u bliskoj 
sinergiji i komplementarnosti s Europskim 
vijećem za inovacije (EIC). Pritom će se 
posebno usmjeriti na:

Temeljna područja intervencije za EIT 
definirana su u programu Obzor Europa. 
EIT će i dalje podupirati svoje zajednice 
znanja i inovacija (ZZI) kako bi ojačao 
kvalitetu inovacijskih zajednica Unije koje 
pomažu u suočavanju s globalnim 
izazovima. To će činiti poticanjem 
integracije visoke razine tehničkog 
obrazovanja, istraživanja i poslovanja, 
čime će stvarati okruženja koja pogoduju 
inovacijama, te promicanjem i 
podupiranjem novog naraštaja poduzetnika 
i poticanjem osnivanja inovativnih 
poduzeća u bliskoj sinergiji i 
komplementarnosti s Europskim vijećem 
za inovacije (EIC). Pritom će se posebno 
usmjeriti na:

Amandman 15

Prijedlog odluke
Prilog I. – točka 2. – podtočka 2.1. – stavak 1. – točka -1. (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(-1) poticanje rodno uravnoteženog 
znanstvenog i tehničkog obrazovanja 
visoke razine u svim državama članicama;

Amandman 16Prijedlog odluke
Prilog I. – točka 2 – podtočka 2.1. – stavak 1. – točka -1.a (nova)
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(-1a) rad prema rodno uravnoteženom 
znanstvenom i tehničkom obrazovanju u 
svim državama članicama;

Amandman 17

Prijedlog odluke
Prilog I. – točka 2. – podtočka 2.1. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(1) jačanje održivih inovacijskih 
ekosustava diljem Europe;

(1) jačanje održivih inovacijskih 
ekosustava diljem Unije;

Amandman 18

Prijedlog odluke
Prilog I. – točka 2. – podtočka 2.1. – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(2) poticanje inovacija i poduzetništva 
boljim obrazovanjem;

(2) poticanje razvoja poduzetničkih i 
inovacijskih vještina u kontekstu 
cjeloživotnog učenja, uključujući 
povećanje kapaciteta institucija visokog 
obrazovanja diljem Unije i poticanje 
njihove poduzetničke preobrazbe, 
uključujući u području društvenog 
poduzetništva;

Amandman 19

Prijedlog odluke
Prilog I. – točka 2. – podtočka 2.2. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Razmotrit će se i mogućnosti za sinergije 
između širenja izvrsnosti u okviru Obzora 
Europa i aktivnosti informiranja koje 
podupire EIT. Konkretnije, zemlje na koje 
je usmjereno širenje izvrsnosti u okviru 

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  
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Obzora Europa moći će iskoristiti stručno 
znanje i potporu EIT-a za razvoj aktivnosti 
na kraju proizvodnog lanca (tj. bliže 
tržištu) kao ciljna skupina EIT-ovih 
aktivnosti informiranja.

Amandman 20

Prijedlog odluke
Prilog I. – točka 3. – podtočka 3.1. – podtočka 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Ključna zadaća u jačanju inovacijskih 
ekosustava i njihove održivosti te razvoju 
novih rješenja za svladavanje globalnih 
izazova ostat će integracija trokuta znanja 
koju EIT i ZZI-ji provode na razini EU-a, 
država članica te regionalnoj i lokalnoj 
razini. EIT će nastaviti podupirati portfelj 
ZZI-jâ (vidjeti sliku 2) i jačati svoju 
uspješnu platformu za njihovo osnivanje, 
rast i upravljanje. ZZI-ji će nastaviti 
djelovati putem kolokacijskih centara. I 
dalje će težiti financijskoj održivosti kako 
bi dugoročno ostvarili financijsku 
neovisnost o bespovratnim sredstvima EIT-
a (najkasnije nakon 15 godina) 
pokretanjem javnih i privatnih ulaganja.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)      

Amandman 21

Prijedlog odluke
Prilog I. – točka 3. – podtočka 3.1. – podtočka 2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

EIT će dodatno povećati svoj regionalni 
učinak otvaranjem prema potencijalnim 
partnerima i dionicima te na temelju bolje 
formulirane regionalne strategije ZZI-jâ, 
uključujući veze s relevantnim strategijama 
pametne specijalizacije.

Kako bi se poboljšala geografska 
ravnoteža, EIT će dodatno povećati svoj 
regionalni učinak otvaranjem prema 
potencijalnim partnerima i dionicima te na 
temelju bolje formulirane regionalne 
strategije ZZI-jâ, uključujući veze s 
relevantnim strategijama pametne 
specijalizacije.
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Amandman 22

Prijedlog odluke
Prilog I. – točka 3. - podtočka 3.1. – podtočka 2. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Proračun EIT-a namijenjen provedbi 
aktivnosti RPI-ja iznosit će najmanje 
10 % ukupnih sredstava EIT-a za potporu 
ZZI-jima, čime će se povećati broj 
partnera ZZI-ja iz ciljanih regija u 
zemljama koje ispunjavaju uvjete za RPI. 
Potporom RPI-ja trebala bi se poticati 
rodna ravnoteža u svim područjima.

Amandman 23

Prijedlog odluke
Prilog I. – točka 3. – podtočka 3.1. – podtočka 2. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

EIT-ov regionalni program za inovacije 
(RPI), kojim upravlja EIT, a provode ga 
ZZI-ji, zasad funkcionira na dobrovoljnoj 
osnovi. Od 2021. taj će program postati 
sastavni dio višegodišnje strategije ZZI-jâ. 
EIT će i dalje davati smjernice i potporu 
ZZI-jima za pripremu i provedbu 
višegodišnjih strategija za RPI. Aktivnosti 
RPI-ja EIT-a u budućnosti će bolje 
podupirati inovacijske kapacitete zemalja i 
regija koje u tom području ostvaruju 
slabije rezultate. Proračun EIT-a 
namijenjen provedbi aktivnosti RPI-ja 
iznosit će najmanje 10 % ukupnih 
sredstava EIT-a za potporu ZZI-jima, 
čime će se povećati broj partnera ZZI-ja iz 
ciljanih regija. Aktivnosti koje se podupiru 
u okviru RPI-ja usmjerene su na:

EIT osigurava da se aktivnosti RPI-ja 
EIT-a koriste kako bi se privukla i 
olakšala integracija potencijalnih novih 
partnera koji dodaju vrijednost ZZI-jima, 
proširujući tako EIT-ovu sveeuropsku 
pokrivenost, te da su potpuno integrirani 
u višegodišnje strategije ZZI-ja. EIT-ov 
regionalni program za inovacije (RPI), 
kojim upravlja EIT, a provode ga ZZI-ji, 
zasad funkcionira na dobrovoljnoj osnovi. 
Od 2021. taj će program postati sastavni 
dio višegodišnje strategije ZZI-jâ, i tako 
proširiti sveeuropski doseg EIT-a. EIT će i 
dalje davati smjernice i potporu ZZI-jima 
za pripremu i provedbu višegodišnjih 
strategija za RPI. Aktivnosti RPI-ja EIT-a 
u budućnosti će bolje podupirati 
inovacijske kapacitete zemalja EU-13 i 
drugih zemalja koje su skromni i 
umjereni inovatori i koje u tom području 
ostvaruju slabije rezultate. Aktivnosti koje 
se podupiru u okviru RPI-ja usmjerene su 
na:
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Amandman 24

Prijedlog odluke
Prilog I. – točka 3. – podtočka 3.1. – podtočka 2. – stavak 2. – alineja 1

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

— poboljšanje inovacijskih kapaciteta 
lokalnog ekosustava aktivnostima za 
izgradnju kapaciteta i bližom interakcijom 
lokalnih dionika u tom području (klastera, 
mreža, regionalnih tijela, visokih učilišta, 
istraživačkih organizacija, ustanova za 
strukovno obrazovanje i osposobljavanje),

— poboljšanje inovacijskih kapaciteta 
lokalnog ekosustava aktivnostima za 
izgradnju kapaciteta i bližom interakcijom 
lokalnih dionika u tom području (MSP-
ova, klastera, mreža, regionalnih tijela, 
visokih učilišta, istraživačkih organizacija, 
ustanova za strukovno obrazovanje i 
osposobljavanje),

Amandman 25

Prijedlog odluke
Prilog I. – točka 3. – podtočka 3.1. – podtočka 2. – stavak 2. – alineja 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

— podupiranje cilja privlačenja novih 
partnera u ZZI-je uspostavljanjem novih 
kolokacijskih centara kako bi se 
poboljšala geografska ravnoteža;

Amandman 26

Prijedlog odluke
Prilog I. – točka 3. – podtočka 3.1. – podtočka 2. – stavak 2. – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

— povezivanje lokalnih inovacijskih 
ekosustava sa sveeuropskim inovacijskim 
ekosustavima u suradnji sa ZZI-jima EIT-a 
i njihovim kolokacijskim centrima.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman 27

Prijedlog odluke
Prilog I. – točka 3. – podtočka 3.1. – podtočka 2. – stavak 3.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Osim toga, kako bi se osigurala dublja 
integracija ZZI-jâ u lokalne inovacijske 
ekosustave, svaki će ZZI morati razviti i 
provesti strategiju za jačanje odnosa s 
regionalnim i lokalnim dionicima u 
području inovacija, a EIT će aktivno pratiti 
njezinu provedbu. Usmjerenost inovacija 
na konkretna lokalna područja trebala bi se 
uključiti u višegodišnje strategije i 
poslovne planove ZZI-jâ te se temeljiti na 
kolokacijskim centrima (i RPI-ju) kako bi 
se njihova uloga iskoristila za pristup 
zajednici ZZI-jâ i interakciju s 
kolokacijskim partnerima. ZZI-ji bi trebali 
pokazati veze s lokalnim strategijama 
pametne specijalizacije te s aktivnostima 
relevantnih tematskih platformi i 
međuregionalnih inicijativa, uključujući 
upravljačka tijela europskih strukturnih i 
investicijskih fondova. EIT će pratiti i rad 
kolokacijskih centara i njihovu integraciju 
u lokalne inovacijske ekosustave.

Osim toga, kako bi se osigurala dublja 
integracija ZZI-jâ u lokalne inovacijske 
ekosustave, svaki će ZZI morati razviti i 
provesti strategiju za jačanje odnosa s 
regionalnim i lokalnim dionicima u 
području inovacija, posebice onima iz 
zemalja skupine EU-13, a EIT će aktivno 
pratiti njezinu provedbu. Usmjerenost 
inovacija na konkretna lokalna područja 
trebala bi se uključiti u višegodišnje 
strategije i poslovne planove ZZI-jâ te se 
temeljiti na kolokacijskim centrima (i RPI-
ju) kako bi se njihova uloga iskoristila za 
pristup zajednici ZZI-jâ i interakciju s 
kolokacijskim partnerima. ZZI-ji bi trebali 
pokazati veze s lokalnim strategijama 
pametne specijalizacije te s aktivnostima 
relevantnih tematskih platformi i 
međuregionalnih inicijativa, uključujući 
upravljačka tijela europskih strukturnih i 
investicijskih fondova. EIT će pratiti i rad 
kolokacijskih centara i korisnika RPI-ja i 
njihovu integraciju u lokalne inovacijske 
ekosustave.

Amandman 28

Prijedlog odluke
Prilog I. – točka 3. – podtočka 3.1. – podtočka 3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Na temelju prijedloga Upravnog odbora 
EIT-a i analize tog prijedloga predloženo je 
da se prvi ZZI u području kulturne i 
kreativne industrije osnuje 2022., a poziv 
na podnošenje prijedloga objavit će se 
2021. To je prioritetno područje 
najkomplementarnije s već postojećih 
osam ZZI-ja, kao i s potencijalnim 
prioritetnim područjima za druga europska 
partnerstva koja će nastati u okviru Obzora 
Europa. Kulturna i kreativna industrija je 
sektor s velikim potencijalom za rast i 
mnogo lokalnih inicijativa, vrlo atraktivan 

Na temelju prijedloga Upravnog odbora 
EIT-a i analize tog prijedloga predloženo je 
da se prvi ZZI u području kulturne i 
kreativne industrije osnuje 2022., a 
transparentan i otvoren poziv na 
podnošenje prijedloga objavit će se 2021. 
To je prioritetno područje 
najkomplementarnije s već postojećih 
osam ZZI-ja, kao i s potencijalnim 
prioritetnim područjima za druga europska 
partnerstva koja će nastati u okviru Obzora 
Europa. Kulturna i kreativna industrija je 
sektor s velikim potencijalom za rast i 
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za građane. Duboko su ukorijenjeni u 
lokalnim i regionalnim ekosustavima. Iako 
duboko ukorijenjen u lokalnim i 
regionalnim ekosustavima, taj je sektor i 
dalje vrlo fragmentiran, a inovatorima i 
osnivačima poduzeća nedostaju potrebne 
poduzetničke i inovacijske vještine. Te bi 
nedostatke mogao najuspješnije ukloniti 
ZZI pristupom koji se temelji na integraciji 
trokuta znanja, dugoročnom perspektivom i 
usmjerenošću na konkretna lokalna 
područja. Prilog 1.B ovom SIP-u sadržava 
informativni članak sa sažetim pregledom 
izazova u području kulturne i kreativne 
industrije i očekivanog učinka budućeg 
ZZI-ja.

mnogo lokalnih inicijativa, vrlo atraktivan 
za građane. Duboko je ukorijenjen u 
lokalnim i regionalnim zajednicama. Riječ 
je i o sektoru s većim potencijalom za 
komercijalne tehničke inovacije prema 
modelu EIT-a. Iako duboko ukorijenjen u 
lokalnim i regionalnim ekosustavima, taj je 
sektor i dalje vrlo fragmentiran, a 
inovatorima i osnivačima poduzeća 
nedostaju potrebne poduzetničke i 
inovacijske vještine. Te bi nedostatke 
mogao najuspješnije ukloniti ZZI 
pristupom koji se temelji na integraciji 
trokuta znanja, dugoročnom perspektivom i 
usmjerenošću na konkretna lokalna 
područja. Prilog 1.B ovom SIP-u sadržava 
informativni članak sa sažetim pregledom 
izazova u području kulturne i kreativne 
industrije i očekivanog učinka budućeg 
ZZI-ja.

Amandman 29

Prijedlog odluke
Prilog I. – točka 3. – podtočka 3.2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3.2. Potpora inovacijskom kapacitetu 
visokog obrazovanja

3.2. Potpora inovacijskom i 
poduzetničkom kapacitetu visokog 
obrazovanja

Amandman 30

Prijedlog odluke
Prilog I. – točka 3. – poddtočka 3.2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Na temelju modela integracije trokuta 
znanja EIT pomaže riješiti stalno prisutan 
problem slabe povezanosti visokog 
obrazovanja, istraživanja i inovacija. 
Konkretnije, EIT je važan instrument za 
razvoj ljudskog kapitala jer je posebno 
usmjeren na poduzetničko obrazovanje. 
Međutim, njegov učinak zasad je ograničen 

Na temelju modela integracije trokuta 
znanja EIT pomaže riješiti stalno prisutan 
problem slabe povezanosti visokog 
obrazovanja, istraživanja i inovacija. 
Konkretnije, EIT je važan instrument za 
razvoj ljudskog kapitala jer je posebno 
usmjeren na poduzetničko obrazovanje. 
Međutim, njegov učinak zasad je ograničen 
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na partnere ZZI-ja. na partnere ZZI-jâ te se mora dodatno 
proširiti.

Amandman 31

Prijedlog odluke
Prilog I. – točka 3. – podtočka 3.2. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Poduprijeti i ojačati kulturno i umjetničko 
obrazovanje uz istodobno promicanje 
prekograničnog priznavanja umjetničkih 
kompetencija i vještina.

Amandman 32

Prijedlog odluke
Prilog I. – točka 3. – podtočka 3.2. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Radi šire potpore inovacijama visoka 
učilišta u Europi trebaju uključiti 
inovativnost i poduzetništvo u svoj pristup 
obrazovanju, istraživanju i suradnji s 
poduzećima i širim lokalnim inovacijskim 
ekosustavom, uključujući civilno društvo.

Radi šire potpore inovacijama visoka 
učilišta u Europi trebaju uključiti 
inovativnost i poduzetništvo u svoj pristup 
obrazovanju, istraživanju i suradnji s 
poduzećima i širim lokalnim inovacijskim 
zajednicama, uključujući civilno društvo i 
druge dionike, pridajući posebnu 
pozornost rodnoj jednakosti i uključivanju 
osoba s invaliditetom.

Amandman 33

Prijedlog odluke
Prilog I. – točka 3. – podtočka 3.2. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Za veću inovativnost i poduzetništvo 
visokih učilišta kao organizacija potrebni 
su jasna strategija, metodološki okvir i 
resursi. Zbog svojeg iskustva EIT je u 
jedinstvenom položaju da pruži potporu 
razvoju poduzetničkog i inovacijskog 
kapaciteta visokih učilišta u okviru Obzora 

EIT će se posebno usmjeriti na visoka 
učilišta iz zemalja koje su umjereni ili 
skromni inovatori te na druge manje 
uspješne regije koje žele povećati svoj 
inovacijski otisak i ojačati strategije 
pametne specijalizacije. EIT će toj mjeri 
dodijeliti najmanje 25 % ukupnog 
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Europa. proračuna dodijeljenog za te aktivnosti. 
Za veću inovativnost i poduzetništvo 
visokih učilišta kao organizacija potrebni 
su jasna i ambiciozna strategija, 
metodološki okvir i resursi. Zbog svojeg 
iskustva EIT je u jedinstvenom položaju da 
pruži potporu razvoju poduzetničkog i 
inovacijskog kapaciteta visokih učilišta u 
okviru Obzora Europa.

Amandman 34

Prijedlog odluke
Prilog I. – točka 3. – podtočka 3.3. – podtočka 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Kako bi osigurao bolje širenje i 
razumijevanje prilika koje nudi, EIT će 
razmotriti unapređenje smjernica i 
pomoći kad je riječ o sudjelovanju u 
njegovim ZZI-jima diljem Europe 
oslanjajući se na postojeće informacijske 
mreže u Europi.

Kako bi osigurao bolje širenje i 
razumijevanje prilika koje nudi Institut, 
EIT će unaprijediti smjernice i pomoć za 
nove potencijalne partnere kad je riječ o 
sudjelovanju u njegovim ZZI-jima 
oslanjajući se na postojeće, a kad je 
potrebno i uspostavljajući nove 
informacijske mreže u Europi.

Amandman 35

Prijedlog odluke
Prilog I. – točka 3. – podtočka 3.3. – podtočka 1. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

EIT će najmanje dvaput godišnje 
organizirati redovite sastanke skupine 
predstavnika država članica i službi 
povezanih s Komisijom kako bi osigurao 
odgovarajuću komunikaciju i protok 
informacija s državama članicama i na 
razini EU-a te kako bi ih informirao o 
rezultatima i postignućima aktivnosti koje 
financira. Skupina predstavnika država 
članica osigurava odgovarajuću potporu za 
povezivanje aktivnosti koje financira EIT s 
nacionalnim programima i inicijativama, 
uključujući moguće nacionalno 

EIT će organizirati godišnje sastanke 
skupine predstavnika država članica i 
Komisije, Europskog parlamenta i 
savjetodavnih tijela EU-a poput Odbora 
regija i Gospodarskog i socijalnog odbora, 
kako bi osigurao odgovarajuću 
komunikaciju i protok informacija s 
državama članicama i na razini EU-a. 
Skupina predstavnika država članica 
osigurava odgovarajuću potporu za 
povezivanje aktivnosti koje financira EIT s 
nacionalnim programima i inicijativama, 
uključujući moguće nacionalno 
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sufinanciranje tih aktivnosti. sufinanciranje tih aktivnosti.

Amandman 36

Prijedlog odluke
Prilog I. – točka 3. – podtočka 3.3. – podtočka 1. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

EIT će nastaviti usmjeravati zajednicu 
bivših polaznika EIT-a26 i pružati joj 
strateške smjernice (u suradnji s odborom 
bivših polaznika EIT-a) kako bi ostvarila 
što veći učinak na poduzetništvo i društvo 
te kako bi njezini članovi ostali uključeni u 
aktivnosti koje EIT podupire. U razdoblju 
od 2021. do 2027. ta će zajednica nastaviti 
rasti te će bivši polaznici sudjelovati i u 
djelovanjima za potporu inovacijskim 
kapacitetima visokih učilišta.

EIT će nastaviti usmjeravati zajednicu 
bivših polaznika EIT-a i pružati joj 
strateške smjernice (u suradnji s odborom 
bivših polaznika EIT-a) kako bi ostvarila 
što veći učinak na poduzetništvo i društvo 
te kako bi njezini članovi ostali uključeni u 
aktivnosti koje EIT podupire. EIT će 
analizirati i dijeliti najbolje prakse kako bi 
dodatno razvio zajednice bivših polaznika. 
Bivši polaznici trebali bi sudjelovati u 
prikupljanju sredstava za ZZI-je i, što je 
najvažnije, podržavati inovacijske 
kapacitete visokih učilišta mentorstvom 
novih studenata i istraživača.

__________________ __________________
26 Zajednica bivših polaznika EIT-a 
okuplja poduzetnike i pokretače promjena 
koji su sudjelovali u obrazovnom ili 
poduzetničkom programu nekog ZZI-ja. To 
je mreža s više od 5 000 članova.

26 Zajednica bivših polaznika EIT-a 
okuplja poduzetnike i pokretače promjena 
koji su sudjelovali u obrazovnom ili 
poduzetničkom programu nekog ZZI-ja. To 
je mreža s više od 5 000 članova.

Amandman 37

Prijedlog odluke
Prilog I. – točka 3. – podtočka 3.3. – podtočka 2. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Dosad se dobra praksa i saznanja stečena 
preko ZZI-jâ nisu dovoljno dobro 
kodificirali ni djelotvorno širili. Kao 
partner u znanju koji podupire 
oblikovatelje politika i čitavu inovacijsku 
zajednicu EIT će nastaviti razvijati svoju 
ulogu inovacijskog instituta koji može 
prepoznavati, analizirati, kodificirati i 
razmjenjivati inovativnu praksu, spoznaje i 

Dosad se dobra praksa i saznanja stečena 
preko ZZI-jâ nisu dovoljno dobro 
kodificirali ni djelotvorno širili. Kao 
partner u znanju koji podupire 
oblikovatelje politika i čitavu inovacijsku 
zajednicu EIT će nastaviti razvijati svoju 
ulogu inovacijskog instituta i centra 
izvrsnosti koji može prepoznavati, 
analizirati, kodificirati i razmjenjivati 
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rezultate aktivnosti koje financira 
(obrazovanje i osposobljavanje, potpora 
inovacijama, potpora poduzetništvu) te se 
pobrinuti da se oni iskoriste u većem 
opsegu. Ta će se aktivnost temeljiti na 
vezama i sinergijama s drugim 
inicijativama u [stupu Inovativna Europa] 
[prijedloga o Obzoru Europa].

inovativnu praksu, spoznaje i rezultate 
aktivnosti koje financira (obrazovanje i 
osposobljavanje, potpora inovacijama, 
potpora poduzetništvu) te se pobrinuti da 
se oni iskoriste u većem opsegu. Ta će se 
aktivnost temeljiti na vezama i sinergijama 
s drugim inicijativama u [stupu Inovativna 
Europa] programa Obzor Europa. Kako bi 
dobivao kontinuiranu potporu Unije i 
Europskog parlamenta, EIT bi trebao 
održavati redovite informativne sastanke 
za zastupnike u EP-u. Na tim 
informativnim sastancima trebali bi 
sudjelovati istraživači i poslovni partneri, 
kao i čelnici i rukovoditelji te bi se trebale 
pružiti prilike za nadzor i razmjenu ideja.

Obrazloženje

Mnogi zastupnici u EP-u malo toga znaju o EIT-u, njegovim uspjesima i načinu rada. To se 
mora promijeniti.

Amandman 38

Prijedlog odluke
Prilog I. – točka 3. – podtočka 3.4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

U ovom odjeljku navodi se niz mjera za 
prilagodbu i poboljšanje dosadašnjeg 
funkcioniranja EIT-a i ZZI-jâ. Kako bi 
osigurao da ZZI-ji provode te mjere, 
djelotvoran i strateški Upravni odbor EIT-a 
pratit će njihovu provedbu na razini EIT-a 
te osigurati potrebne poticaje i kontrolu, 
među ostalim putem postupka dodjele 
sredstava.

U ovom odjeljku navodi se niz mjera za 
prilagodbu i poboljšanje dosadašnjeg 
funkcioniranja EIT-a i ZZI-jâ. Kako bi 
osigurao da ZZI-ji provode te mjere, 
djelotvoran i strateški Upravni odbor EIT-a 
pratit će njihovu provedbu na razini EIT-a 
te osigurati potrebne poticaje i kontrolu, 
među ostalim putem postupka dodjele 
sredstava na temelju uspješnosti, kako bi 
se osiguralo da ZZI-ji provode promjene 
uvijek zadržavajući najviše standarde.

Amandman 39

Prijedlog odluke
Prilog I. – točka 3. – podtočka 3.4. – podtočka 4. – stavak 1.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Radi što veće uspješnosti i učinka ZZI-ja 
EIT će im pružiti operativne smjernice i 
pratiti njihovu usklađenost s načelima 
dobrog upravljanja te načelima i kriterijima 
utvrđenima za europska partnerstva u 
Uredbi o Obzoru Europa, kao i usklađenost 
s prioritetima Obzora Europa.

Radi što veće uspješnosti i učinka ZZI-jâ 
EIT će im pružiti operativne smjernice i 
kontinuirano pratiti njihovu usklađenost s 
načelima dobrog upravljanja utvrđenima 
Uredbom o EIT-u, načelima i kriterijima 
utvrđenima za europska partnerstva u 
Uredbi o Obzoru Europa, kao i usklađenost 
s prioritetima Obzora Europa. Poduzet će 
se odgovarajuće korektivne mjere u 
slučaju da ZZI prema indikatorima 
uspješnosti ostvari slabije ili 
nezadovoljavajuće rezultate.

Amandman 40

Prijedlog odluke
Prilog I. – točka 3. – podtočka 3.4. – podtočka 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Mjere kojima se osigurava postojana 
otvorenost ZZI-jâ i transparentnost u 
provedbi posebno će se poboljšati 
uključivanjem zajedničkih odredbi za 
nove članove koji dodaju vrijednost 
partnerstvima. ZZI-ji će svoje aktivnosti 
provoditi potpuno transparentno. ZZI-ji će 
ostati dinamična partnerstva kojima se na 
temelju izvrsnosti i strateške prikladnosti 
mogu pridružiti novi partneri, uključujući 
sve brojnije MSP-ove. Kako bi se 
ograničila koncentracija financiranja i 
osiguralo da aktivnostima ZZI-jâ pridonese 
šira mreža partnera, postupak za pripremu 
poslovnog plana (uključujući utvrđivanje 
prioriteta, odabir aktivnosti i dodjelu 
sredstava) bit će transparentniji i 
uključiviji. Osim toga, ZZI-ji će povećati 
udio poziva, posebno poziva za inovacijske 
projekte koji su otvoreni trećim stranama. 
Zahvaljujući svim tim mjerama povećat će 
se broj subjekata koji sudjeluju u 
aktivnostima ZZI-jâ. Naposljetku, ZZI-ji bi 
u svojim redovnim izvješćima trebali 

EIT osigurava transparentnost u provedbi 
i stalnu otvorenost ZZI-jâ za nove članove, 
posebno namjenskim financiranjem za 
uspostavljanje novih kolokacijskih 
centara. To će se postići primjenom jasnih 
i dosljednih kriterija pristupa za nove 
članove koji dodaju vrijednost 
partnerstvima. ZZI-ji će svoje aktivnosti 
provoditi potpuno transparentno. ZZI-ji će 
ostati dinamična partnerstva kojima se na 
temelju izvrsnosti i sposobnosti da 
pridonesu inovacijskim ekosustavima na 
lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini 
te na razini Unije mogu pridružiti novi 
partneri, uključujući sve brojnije MSP-ove. 
Kako bi se poštovala geografska ravnoteža 
i ograničila koncentracija financiranja na 
zemlje skupine EU-15 i osiguralo da 
aktivnostima ZZI-jâ pridonese šira mreža 
partnera, postupak za pripremu poslovnog 
plana (uključujući utvrđivanje prioriteta, 
odabir aktivnosti i dodjelu sredstava) bit će 
transparentniji i uključiviji, promičući time 
sudjelovanje zemalja skupine EU-13. ZZI-
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izvješćivati o uključivanju novih partnera. ji će povećati udio poziva, posebno poziva 
za inovacijske projekte koji su otvoreni 
trećim stranama. Zahvaljujući svim tim 
mjerama povećat će se broj subjekata koji 
sudjeluju u aktivnostima ZZI-jâ. 
Naposljetku, ZZI-ji u svojim redovnim 
izvješćima izvješćuju o uključivanju novih 
partnera.

Amandman 41

Prijedlog odluke
Prilog I. – točka 3. – podtočka 3.4. – podtočka 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(4a) Razmjena ideja na svjetskoj razini
Buduće vještine zahtijevat će kritičko 
promišljanje, mentalnu fleksibilnost, 
kreativnost i interdisciplinarno 
razmišljanje. EIT će podupirati uspjeh 
Europe kroz ambicioznu zajedničku 
razmjenu ideja između tematskih 
područja, posebno promicanjem 
interakcije između istraživača i 
predvodnika inovacija u različitim ZZI-
jima. To bi se moglo postići godišnjim ili 
dvogodišnjim konferencijama za ZZI-je u 
jednom tematskom području ili više njih 
(također uz sudjelovanje studenata i 
istraživača – vidi točku 3.1. Zajednice 
znanja i inovacija – potpora postojećim 
ZZI-jima).

Amandman 42

Prijedlog odluke
Prilog I. – točka 3. – podtočka 3.4. – podtočka 4.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(4b) Sudjelovanje MSP-ova i 
novoosnovanih poduzeća
Budući da 99 % svih poduzeća u EU-u 
čine MSP-ovi i da su u proteklih pet 
godina bili zaslužni za stvaranje 85 % 
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novih radnih mjesta, EIT mora zajamčiti 
da među poslovnim partnerima ZZI-jâ 
budu i mala i srednja poduzeća („MSP-
ovi”) i novoosnovana poduzeća. 
Članarine su važan izvor financiranja za 
sve ZZI-je, no uravnoteženo sudjelovanje 
MSP-ova i novoosnovanih poduzeća 
ključno je za širenje inovacija i 
poduzetničkog obrazovanja. Za ispravno 
funkcioniranje ZZI-jâ posebno je važno 
uključivanje MSP-ova i novoosnovanih 
poduzeća u zemljama RPI-ja. U skladu s 
inicijalnom izjavom o misiji EIT-a, to će:
(1) pomoći u utvrđivanju društvenih 
problema u državama članicama;
(2) stvoriti lokalni rast; te
(3) proširiti prilike za 
visokokvalificirano zaposlenje cijelom 
Unijom.
Imajući to na umu, EIT bi trebao 
primjenjivati stroga načela otvorenosti i 
transparentnosti pri odabiru novih 
poslovnih partnera i postupaka za 
pripremu poslovnih planova. MSP-ovi 
uključeni u osmišljavanje novih izuma i 
inovacija trebali bi s velikim poduzećima 
koja su uključena u relevantni ZZI imati 
prethodno dogovorene ugovore o kupnji.

Obrazloženje

Budući da 99 % svih poduzeća u EU-u čine MSP-ovi i da su u proteklih pet godina bili 
zaslužni za stvaranje 85 % novih radnih mjesta, EIT mora zajamčiti da među poslovnim 
partnerima ZZI-ja budu i mala i srednja poduzeća („MSP”) i novoosnovana poduzeća. 
Prethodno dogovoreni ugovori o kupnji jedan su od načina na koji bi se MSP-ovi uključili u 
ZZI-je, a da ne moraju plaćati preskupe članarine.

Amandman 43

Prijedlog odluke
Prilog I. – točka 3. – podtočka 3.4. – podtočka 6. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Na temelju detaljne neovisne studije u EIT utvrđuje opća načela za svoje odnose 
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suradnji s Komisijom EIT će do kraja 
2023. definirati svoje odnose sa ZZI-jima 
koji će u programskom razdoblju 2021.–
2027. prestati primati bespovratna sredstva 
za potporu. Ovisno o ishodu konačnog 
preispitivanja EIT može sa svakim ZZI-
jem sklopiti „memorandum o suradnji” 
kako bi se suradnja nastavila i nakon 
prestanka okvirnog sporazuma o 
partnerstvu. Taj bi memorandum trebao 
uključivati, među ostalim, prava i obveze 
povezane s:

sa ZZI-jima nakon prestanka okvirnog 
sporazuma o partnerstvu, u skladu s 
okvirom Obzora Europa za europska 
partnerstva. Na temelju detaljne neovisne 
studije u suradnji s Komisijom EIT će do 
kraja 2023. definirati svoje odnose sa ZZI-
jima koji će u programskom razdoblju 
2021.–2027. prestati primati bespovratna 
sredstva za potporu. Ovisno o ishodu 
konačnog preispitivanja EIT može sa 
svakim ZZI-jem sklopiti „memorandum o 
suradnji” kako bi se suradnja nastavila i 
nakon prestanka okvirnog sporazuma o 
partnerstvu. Taj bi memorandum trebao 
uključivati, među ostalim, prava i obveze 
povezane s:

Amandman 44

Prijedlog odluke
Prilog I. – točka 3. – podtočka 3.4. – podtočka 6. – stavak 1. – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

— upotrebom brenda EIT-a, 
sudjelovanjem u dodjelama nagrada EIT-a 
i drugim inicijativama koje EIT organizira,

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman 45

Prijedlog odluke
Prilog I. – točka 3. – podtočka 3.5. – stavak 2. – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

— Erasmus i EIT uspostavit će 
sinergije između svojih zajednica. Njihova 
suradnja bit će usmjerena na to da se 
sudionicima programa Erasmus na visokim 
učilištima koja su partneri ZZI-ja omogući 
pristup ljetnim školama ZZI-jâ ili drugim 
relevantnim aktivnostima osposobljavanja 
(npr. u području poduzetništva i 
upravljanja inovacijama) te na uspostavu 
kontakata s mrežom bivših polaznika ZZI-
ja.

— Erasmus i EIT uspostavit će 
sinergije između svojih zajednica. Njihova 
suradnja bit će usmjerena na to da se 
sudionicima programa Erasmus na visokim 
učilištima koja su partneri ZZI-ja omogući 
pristup ljetnim školama ZZI-jâ ili drugim 
relevantnim aktivnostima osposobljavanja 
(npr. u području poduzetništva i 
upravljanja inovacijama) te na uspostavu 
kontakata s mrežom bivših polaznika ZZI-
ja. To bi trebalo uključivati studente koji 
obavljaju naukovanje i strukovno 
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osposobljavanje kao dio programa 
Erasmus PRO.

Amandman 46

Prijedlog odluke
Prilog I. – točka 3. – podtočka 3.5. – stavak 2. – alineja 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

— Kad god to bude moguće, stvarat će 
se sinergije s inicijativom europskih 
sveučilišta, što bi moglo doprinijeti 
usustavljivanju EIT-ovih obrazovnih 
aktivnosti.

— Stvarat će se sinergije s inicijativom 
europskih sveučilišta kako bi se osiguralo 
da su obrazovne aktivnosti EIT-a dio 
općeg sustava i da kao takve pozitivno 
utječu na obrazovanje u državama 
članicama.

Amandman 47

Prijedlog odluke
Prilog I. – točka 3. – podtočka 3.5. – stavak 6. – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

— Novi program Kreativna Europa bit 
će posebno važan za aktivnosti budućeg 
ZZI-ja u području kulturne i kreativne 
industrije. Sinergije i komplementarnosti s 
programom razvijat će se u područjima kao 
što su kreativne vještine, zapošljavanje i 
poslovni modeli.

— Novi program Kreativna Europa bit 
će posebno važan za aktivnosti budućeg 
ZZI-ja u području kulturne i kreativne 
industrije. Sinergije i komplementarnosti s 
programom razvijat će se u područjima kao 
što su kreativne vještine i njihovo 
priznavanje i certifikacija s fokusom na 
novi tehnološki razvoj, kao i 
zapošljavanje, prekograničnu mobilnost, 
međusektorske pristupe u kreativnosti i 
razvoj poslovnih modela.

Amandman 48

Prijedlog odluke
Prilog I. – točka 4. – podtočka 4.1. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

EIT će pokrenuti nove mjere potpore 
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olakšavanja uspostave novih 
kolokacijskih centara u državama 
članicama koje nisu zastupljene ili još 
uvijek nisu dovoljno zastupljene u 
trenutačnim ZZI-jima.

Amandman 49

Prijedlog odluke
Prilog I. – točka 4. – podtočka 4.2. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

-1. ambiciozni standardi za ZZI-je 
trebali bi olakšati i podržati najbolja i 
najambicioznija istraživanja i inovacije;
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Prijedlog odluke
Prilog I. – točka 4. – podtočka 4.2. – stavak 10.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

EIT će osigurati da se podaci koje prikuplja 
svojim unutarnjim sustavom praćenja, 
uključujući rezultate ZZI-jâ, potpuno 
integriraju u opći sustav Obzora Europa za 
upravljanje podacima. Osigurat će i da 
detaljne informacije koje proizlaze iz 
njegova postupka praćenja i evaluacije 
budu pravodobno dostupne i da im se može 
pristupiti putem zajedničke elektroničke 
baze podataka o provedbi programa Obzor 
Europa. Osim toga, EIT će osigurati 
posebno izvješćivanje o kvantitativnim i 
kvalitativnim učincima, uključujući 
financijske doprinose iz preuzetih obveza i 
one stvarno osigurane.

Kako bi se poboljšala transparentnost i 
otvorenost, EIT će osigurati da su podaci 
koje prikuplja svojim unutarnjim sustavom 
praćenja, uključujući rezultate ZZI-jâ, 
potpuno dostupni i da se integriraju u opći 
sustav Obzora Europa za upravljanje 
podacima. Osigurat će i da detaljne 
informacije koje proizlaze iz njegova 
postupka praćenja i evaluacije budu 
pravodobno dostupne i da im se može 
pristupiti putem zajedničke elektroničke 
baze podataka o provedbi programa Obzor 
Europa. Osim toga, EIT će osigurati 
posebno izvješćivanje o kvantitativnim i 
kvalitativnim učincima, uključujući 
financijske doprinose iz preuzetih obveza i 
one stvarno osigurane.
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Prijedlog odluke
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Prilog I. – točka 6. – podtočka 7. – stavak 2. – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

— Producenti, distributeri, 
radiotelevizijske kuće, kina i sve vrste 
kulturnih organizacija moraju biti 
inovativni kako bi privukli nove naraštaje 
publike.

— Umjetnici, stvaraoci, producenti, 
distributeri, radiotelevizijske kuće, kina i 
sve vrste kulturnih organizacija moraju biti 
inovativni kako bi promicali aktivno 
sudjelovanje u kreativnim sektorima, 
poduprli angažiranje i razvoj publike svih 
dobnih skupina, posebno mlade publike 
diljem Europe i šire, razvijali nove 
procese, usluge, kulturne sadržaje i nove 
oblike kreativnih praksi koje stvaraju 
društvenu vrijednost.
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Prijedlog odluke
Prilog I. – točka 6. – potočka 7. – stavak 2. – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

— Nedostatak poduzetništva i 
transverzalnih vještina u kulturnoj i 
kreativnoj industriji28 utječe i na nove 
podsektore i na one koji su već zreli, ali 
prolaze kroz dubinsku digitalnu 
transformaciju. Te su vještine potrebne za 
inovacije i ključne s obzirom na promjene 
na tržištu rada s kojima se taj sektor 
suočava.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)    

__________________  
28 Kulturni i kreativni programi na 
europskim sveučilištima uglavnom su 
usmjereni na samu kreativnost pa osobe 
koje diplomiraju na takvim studijima nisu 
uvijek spremne za ulazak na moderno 
tržište rada jer im nedostaju transverzalne 
vještine (npr. poduzetništvo, digitalne 
vještine, financijsko upravljanje). Kad je 
riječ o visokim učilištima, EU zaostaje za 
SAD-om u komunikacijskim i medijskim 
studijskim programima (iako sveučilišta u 
EU-u postižu bolje rezultate u 
tradicionalnijim disciplinama kao što su 

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)
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umjetnost, dizajn ili scenska umjetnost).
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Prijedlog odluke
Prilog I. – točka 6. – podtočka 7. – stavak 3. – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

— Suradnja među istraživačima te 
između istraživača i industrije ograničena 
je, rad u području istraživanja i razvoja nije 
dovoljno koordiniran te nema dovoljno 
razmjene metoda, rezultata i najbolje 
prakse. Osim toga, većina istraživanja u 
tom sektoru nije prevedena, pa dolazi do 
ponavljanja istraživanja jer istraživači 
često ne znaju da se projekti slični 
njihovima već provode.

— Suradnja među istraživačima te 
između istraživača i industrije, javnih 
organizacija i organizacija trećeg sektora, 
ograničena je, rad u području istraživanja i 
razvoja nije dovoljno koordiniran te nema 
dovoljno razmjene metoda, rezultata i 
najbolje prakse. Većina istraživanja u tom 
sektoru nije prevedena na većinu 
službenih jezika Unije, pa dolazi do 
ponavljanja istraživanja jer istraživači 
često ne znaju da se projekti slični 
njihovima već provode.
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Prijedlog odluke
Prilog I. – točka 6. – podtočka 7. – stavak 3. – alineja 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

— Znatan udio regionalnih prioriteta 
pametne specijalizacije u Europi odnosi se 
na kulturu iz različitih perspektiva (npr. 
kulturnu baštinu, kreativnu industriju itd.). 
S obzirom na važnost kulture i kreativnosti 
u gospodarskom i socijalnom razvoju 
gradova i regija te na njihovu sposobnost 
da doprinesu smanjenju razlika u Europi, 
ZZI u području kulturne i kreativne 
industrije ima velik potencijal.

— Znatan udio regionalnih prioriteta 
pametne specijalizacije u Europi odnosi se 
na kulturu iz različitih perspektiva (npr. 
kulturnu baštinu, videoigre, medijska 
produkcija, dizajn, arhitektura itd.). S 
obzirom na važnost kulture i kreativnosti u 
gospodarskom i socijalnom razvoju 
gradova i regija te na njihovu sposobnost 
da doprinesu smanjenju razlika u Europi, 
ZZI u području kulturne i kreativne 
industrije ima velik potencijal.
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Prijedlog odluke
Prilog I. – točka 6. – podtočka 7. – stavak 4. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Izazovi povezani sa zapošljavanjem, 
gospodarskom otpornosti i pametnim 
rastom u Europi uključuju gospodarska 
pitanja kao što su nezaposlenost (osobito 
nezaposlenost mladih) i globalna 
konkurencija.

Kulturna i kreativna industrija imaju 
mogućnost pokrenuti inovacije u drugim 
sektorima gospodarstva. Trenutačni 
izazovi povezani s gospodarskom 
otpornosti i pametnim rastom u Europi 
uključuju nedostatak inovacija, vještina 
(osobito digitalnih vještina), nezaposlenost 
(osobito nezaposlenost mladih), 
podzaposlenost te sve jaču globalnu 
konkurenciju.
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Prijedlog odluke
Prilog I. – točka 6. – podtočka 7. – stavak 4. – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

— Digitalizacija i globalizacija izazov 
su za europske industrije i snažno utječu 
na načine na koje umjetnici proizvode i 
distribuiraju svoja djela i povezuju se s 
publikom. Krah tržišta DVD-a, nova 
očekivanja potrošača i nezaustavljiva 
snaga američkih studija u paru s rastom 
globalnih digitalnih divova kao što su 
Amazon, iTunes, Google i Netflix utjecali 
su na tradicionalni lanac vrijednosti.

— Digitalizacija i globalizacija izazov 
su za europsku kulturnu i kreativnu 
industriju i snažno utječu na načine na 
koje umjetnici proizvode i distribuiraju 
svoja djela i povezuju se s publikom. Krah 
tradicionalnih formata, nova očekivanja 
potrošača i sve veća tržišna koncentracija 
malog broja neeuropskih tvrtki, u paru s 
rastom globalnih digitalnih divova kao što 
su Amazon, iTunes, Google i Netflix 
utjecali su na tradicionalni lanac 
vrijednosti.
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Prijedlog odluke
Prilog I. – točka 6. – podtočka 7. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Naposljetku, uloga Europe kao globalnog 
dionika uključuje potrebu za boljim 
širenjem kulturnog sadržaja koji nastaje u 

Naposljetku, uloga Europe kao globalnog 
dionika uključuje potrebu za boljim 
širenjem kulturnog sadržaja koji nastaje u 
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Europi. Europa treba ostati konkurentna u 
globalnoj digitalnoj utrci u stvaranju novih 
tehnologija (npr. umjetna inteligencija, 
internet stvari, lanci blokova) za koje je 
kulturna i kreativna industrija važan 
proizvođač sadržaja, proizvoda i usluga. 
Osim toga, na globalnoj razini kulturna i 
kreativna industrija (npr. dizajn, arhitektura 
itd.) aktivno doprinose održivom razvoju i 
potiču zelene inovacije, a kulturni sadržaji 
(književnost, film i umjetnost) mogu 
skretati pozornost na ekološke probleme i 
utjecati na javno mnijenje.

Europi. Europa treba ostati konkurentna u 
globalnoj digitalnoj utrci u stvaranju i 
razvoju novih tehnologija (npr. strojno 
učenje i umjetna inteligencija, internet 
stvari, lanci blokova) za koje je kulturna i 
kreativna industrija važan proizvođač 
sadržaja, proizvoda i usluga. Osim toga, na 
globalnoj razini kulturna i kreativna 
industrija (npr. dizajn, arhitektura itd.) 
aktivno doprinose održivom razvoju i 
potiču zelene inovacije, a kulturni sadržaji 
(književnost, film i umjetnost) mogu 
skretati pozornost na ekološke probleme i 
utjecati na javno mnijenje.
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Prijedlog odluke
Prilog I. – točka 6. – podtočka 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

ZZI EIT-a u području kulturne i kreativne 
industrije svojim će cjelovitim i 
integriranim pristupom pomoći u 
svladavanju opisanih izazova. Budući da 
će obuhvatiti gotovo sve aspekte naše 
svakodnevice, društva i gospodarstva, imat 
će velik gospodarski i društveni učinak te 
stvarati strateške prilike za gospodarske, 
tehnološke i socijalne inovacije.

ZZI EIT-a u području kulturne i kreativne 
industrije svojim će cjelovitim i 
integriranim pristupom nastojati riješiti 
opisane izazove. Budući da će obuhvatiti 
gotovo sve aspekte naše svakodnevice, 
društva i gospodarstva, imat će velik 
gospodarski i društveni učinak te stvarati 
strateške prilike za gospodarske, 
tehnološke i socijalne inovacije.
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Prijedlog odluke
Prilog I. – točka 6. – podtočka 8. – stavak 2. 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Inovacije koje se temelje na kulturi i 
kreativnosti jačaju europsku konkurentnost 
i izravno, osnivanjem novih poduzeća i 
otvaranjem radnih mjesta, i neizravno, 
stvaranjem međusektorskih koristi za šire 
gospodarstvo, poboljšavanjem kvalitete 
života i povećanjem privlačnosti Europe. 
Kulturna i kreativna industrija sve se više 

Inovacije koje se temelje na kulturi i 
kreativnosti bave se društvenim izazovima 
i jačaju europsku konkurentnost i izravno, 
osnivanjem novih poduzeća, 
organizacijom i otvaranjem radnih mjesta, 
i neizravno, stvaranjem međusektorskih 
koristi za šire gospodarstvo, 
poboljšavanjem kvalitete života i 
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smatra novim izvorom pametnog, održivog 
i uključivog rasta i radnih mjesta jer u EU-
u već zapošljava više od 12 milijuna ljudi, 
što je 7,5 % zaposlenih u cijelom našem 
gospodarstvu.

povećanjem privlačnosti Europe. Kulturna 
i kreativna industrija sve se više smatra 
novim izvorom pametnog, održivog i 
uključivog rasta i radnih mjesta jer u EU-u 
zapošljava više od 12 milijuna ljudi, što je 
7,5 % zaposlenih u cijelom našem 
gospodarstvu.
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Prijedlog odluke
Prilog I. – točka 6. – podtočka 9. – stavak 5. 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

ZZI EIT-a u području kulturne i kreativne 
industrije najprimjereniji je za suočavanje 
s opisanim velikim gospodarskim i 
društvenim izazovima. Kreativnost je 
ključan pokretač inovacija, a ZZI u tom 
području ima kapacitet za oslobađanje 
potencijala kreativnosti temeljene na 
kulturi i za doprinos jačanju europske 
konkurentnosti i pametnog rasta.

ZZI EIT-a u području kulturnog i 
kreativnog sektora najprimjereniji je za 
suočavanje s opisanim velikim 
gospodarskim, socijalnim i društvenim 
izazovima. Kreativnost je ključan pokretač 
inovacija, a ZZI u kulturnom i kreativnom 
sektoru ima kapacitet za oslobađanje 
potencijala umjetničke kreativnosti 
temeljene na kulturi i za doprinos jačanju 
europskog socijalnog modela, globalne 
konkurentnosti i pametnog i održivog 
rasta.
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