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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

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

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

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

2. Zabezpečuje zosúladenie programu EIT s programom Horizont Európa.

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

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

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

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

Spravodajca konštatuje niektoré významné úspechy, najmä: 

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

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

- ZIS Zdravie – mobilné zariadenia, ktoré umožňujú predpovedať dlhodobé ochorenia, 
napríklad Alzheimerovu chorobu a fibriláciu predsiení.
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Spravodajca oceňuje úspechy súčasných ZIS a vyzýva EIT, aby naďalej podporoval ich rast a 
autoritu a keď sa skončia rámcové dohody o partnerstve, aby ich sprevádzal pri prechode na 
finančnú udržateľnosť.

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

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

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

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh rozhodnutia
Článok 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 1a
Všeobecné ciele

Všeobecné ciele EIT sú:
a) posilniť udržateľné inovačné 
ekosystémy vychádzajúce z výziev v celej 
Únii, ktoré pomáhajú riešiť globálne 
výzvy;
b) podporovať rozvoj 
podnikateľských a inovačných zručností z 
hľadiska celoživotného vzdelávania 
vrátane zvyšovania kapacít únijných 
inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v 
celej Únii a podporovať ich 
podnikateľskú transformáciu; ako aj
c) prinášať na trh nové riešenia 
globálnych a spoločenských výziev.
EIT rozvíja synergie s inými programami 
Únie a prináša pridanú hodnotu v rámci 
programu Horizont Európa. Plnenie 
cieľov prebieha prostredníctvom podpory 
poskytovanej ZIS a prostredníctvom 
činností koordinovaných na úrovni EIT.
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Pozmeňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia
Článok 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 1b
Špecifické ciele

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

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia
Článok 1 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 1c
Založenie nového ZIS v oblasti 

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

Pozmeňujúci návrh 4
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Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 5

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 6

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 7

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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



AD\1206355SK.docx 9/36 PE644.924v02-00

SK

hlavných partnerov ZIS. hlavných partnerov ZIS.

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

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

Pozmeňujúci návrh 8

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

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

Pozmeňujúci návrh 9

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 10

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 11

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Po prvé, dnešné spoločnosti a 
hospodárstva sú čoraz častejšie poháňané 
zručnosťami a schopnosťami ľudí 
a organizácií, pokiaľ ide o premietnutie 
nápadov do produktov, služieb a postupov. 
V súčasnosti sa kladie dôraz predovšetkým 
na inovačné zručnosti a podnikateľskú 
kultúru, a to najmä v technologickej 
a vedeckej oblasti, ale čoraz častejšie aj 
v iných disciplínach, ako sú umenie a 
humanitné vedy. Silnie potreba ďalej 
podnecovať inovačnú kapacitu inštitúcií 
vysokoškolského vzdelávania v Európe. 
EIT má pri realizácii týchto cieľov v rámci 
programu Horizont Európa jedinečné 
postavenie.
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Pozmeňujúci návrh 12

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT ako neoddeliteľná súčasť programu 
Horizont Európa prispeje k plneniu jeho 
hlavných cieľov a politík. ZIS budú 
súčasťou inštitucionalizovaných 
európskych partnerstiev, čo znamená, že 
budú postupovať podľa súboru zásad 
a kritérií životného cyklu, aby sa 
zabezpečil súdržnejší, otvorenejší a viac na 

Excelentnosť je hlavnou hnacou silou 
EIT. EIT sa snaží rozšíriť ambície 
súčasných ZIS a podporiť maximálnu 
kvalitu výskumu a inovácií v inovačných 
spoločenstvách. Geografický rozptyl a 
príspevok riešenia nedostatkov v 
inováciách v členských štátoch a 
pridružených krajinách je dôležitou 
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vplyv zameraný prístup. Vo všeobecných 
cieľoch EIT sa teda odzrkadľuje celková 
úloha EIT v programe Horizont Európa 
a jeho miesto v [pilieri Inovatívna Európa].

súčasťou strategického programu EIT na 
roky 2021 – 2027, rovnako aj rozšírenie 
kvalitných možností vyššieho vzdelávania 
do krajín s nízkou a priemernou úrovňou 
inovácie uvedených v regionálnom 
inovačnom programe (RIP). EIT ako 
neoddeliteľná súčasť programu Horizont 
Európa prispeje k posilňovaniu inovačnej 
kapacity Únie a plneniu jeho hlavných 
cieľov a priorít. ZIS sa stanú súčasťou 
inštitucionalizovaných európskych 
partnerstiev, čo znamená, že budú 
postupovať podľa súboru zásad a kritérií 
životného cyklu, ako sa stanovuje v 
programe Horizont Európa, aby sa 
zabezpečil súdržnejší, transparentnejší, 
otvorenejší a viac na vplyv zameraný 
prístup. Vo všeobecných cieľoch EIT sa 
odráža celková úloha EIT v programe 
Horizont Európa a jeho miesto v [pilieri 
Inovatívna Európa].

Pozmeňujúci návrh 14

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Hlavné oblasti intervencií EIT sú 
vymedzené v programe Horizont Európa. 
EIT bude naďalej podporovať svoje 
znalostné a inovačné spoločenstvá ZIS 
s cieľom posilňovať kvalitu inovačných 
spoločenstiev Únie, ktoré pomôžu riešiť 
globálne výzvy. Bude to podporou 
integrácie vzdelávania, výskumu a 
podnikania na vysokej technickej úrovni, 
čím sa vytvorí prostredie vhodné pre 
inovácie, a propagáciou a podporou novej 
generácie podnikateľov, ako aj stimuláciou 
zakladania inovačných spoločností v úzkej 
synergii a komplementárnosti s EIC. 
V rámci toho bude najmä:
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Pozmeňujúci návrh 15

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Pozmeňujúci návrh 16

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Pozmeňujúci návrh 17

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) posilňovať udržateľné inovačné 
ekosystémy v celej Európe;

(1) posilňovať udržateľné inovačné 
ekosystémy v celej Únii;

Pozmeňujúci návrh 18

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) podporovať inováciu a podnikanie 
prostredníctvom lepšieho vzdelávania;

(2) podporovať rozvoj 
podnikateľských a inovačných zručností z 
hľadiska celoživotného vzdelávania 
vrátane zvyšovania kapacít únijných 
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inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v 
celej Únii a podporovať ich 
podnikateľskú transformáciu, a to v 
oblasti sociálneho podnikania;

Pozmeňujúci návrh 19

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 20

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 21

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 22

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Pozmeňujúci návrh 23

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Regionálny inovačný program EIT, ktorý 
riadi EIT a vykonávajú ZIS, sa doposiaľ 

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

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

Pozmeňujúci návrh 24

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 25

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Pozmeňujúci návrh 26

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

— (Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh 27

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 28

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.2 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3.2. Podpora inovačnej kapacity 
vysokoškolského vzdelávania

3.2. Podpora inovačnej a 
podnikateľskej kapacity vysokoškolského 
vzdelávania

Pozmeňujúci návrh 30

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 31

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Pozmeňujúci návrh 32

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania 
v Európe si musia osvojiť inovačný 

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania 
v Európe si musia osvojiť inovačný 



PE644.924v02-00 20/36 AD\1206355SK.docx

SK

a podnikateľský prístup k vzdelávaniu, 
výskumu a spolupráci s podnikmi, ale aj 
všeobecne s miestnym inovačným 
ekosystémom vrátane občianskej 
spoločnosti, ak chcú inováciu podporovať 
na širšej úrovni.

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

Pozmeňujúci návrh 33

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

EIT sa bude zameriavať najmä na 
inštitúcie vysokoškolského vzdelávania 
v krajinách s nedostatočnou alebo 
priemernou úrovňou inovácie a v iných 
regiónoch so slabými výsledkami, ktoré 
chcú posilniť svoju inovačnú stopu 
a stratégie pre inteligentnú špecializáciu. 
EIT na toto opatrenie vyhradí minimálne 
25 % z celkového rozpočtu určeného na 
tieto činnosti. Premena inštitúcií 
vysokoškolského vzdelávania na 
inovatívnejšie a podnikavejšie organizácie 
si vyžaduje jednoznačnú ambicióznu 
stratégiu, metodický rámec a vyčlenenie 
finančných prostriedkov. Vďaka svojim 
skúsenostiam má EIT jedinečné 
postavenie, čo sa týka podpory rozvoja 
podnikateľskej a inovačnej kapacity 
inštitúcií vysokoškolského vzdelávania 
v rámci programu Horizont Európa.

Pozmeňujúci návrh 34

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom zabezpečiť rozsiahlejšie šírenie 
a lepšie pochopenie príležitostí 

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

ponúkaných inštitútom EIT posilní 
usmernenia a pomoc novým potenciálnym 
partnerom v aspektoch súvisiacich 
s účasťou na ZIS EIT, a to na základe 
existujúcich informačných sietí v celej 
Európe a prípadne vytvorením nových.

Pozmeňujúci návrh 35

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 36

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

EIT bude naďalej riadiť komunitu 
absolventov EIT26  (v spolupráci s radou 
absolventov EIT) a poskytovať jej 
strategické usmernenia s cieľom 
maximalizovať jej podnikateľský 
a spoločenský vplyv a neustále zapojenie 
jej členov do činností podporovaných EIT. 
EIT bude analyzovať a ďalším 
poskytovať odporúčané postupy na ďalší 
rozvoj spoločenstiev absolventov. 
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podporu inovačných kapacít inštitúcií 
vysokoškolského vzdelávania.

Absolventi by mali byť zapojení do 
získavania finančných prostriedkov pre 
ZIS a predovšetkým do podpory 
inovačných kapacít inštitúcií 
vysokoškolského vzdelávania ako tútori 
nových študentov a výskumných 
pracovníkov.

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

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

Pozmeňujúci návrh 37

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 38

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 39

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 40

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

EIT zabezpečí transparentnosť počas 
vykonávania a neustálu otvorenosť ZIS 
pre nových členov, najmä vyčlenením 
finančných prostriedkov na vytvorenie 
nových CLC. To sa dosiahne uplatnením 
jasných a konzistentných kritérií 
pristúpenia na nových členov, ktorí 
zvyšujú hodnotu partnerstiev. Svoje 
činnosti budú takisto riadiť plne 
transparentným spôsobom. ZIS budú 
naďalej dynamickými partnerstvami, ku 
ktorým sa môžu na základe excelentnosti a 
ich schopnosti prispieť k inovačným 
ekosystémom na regionálnej a 
vnútroštátnej úrovni a úrovni 
Únie pridávať noví partneri vrátane 
zvyšujúceho sa podielu MSP. S cieľom 
rešpektovať geografickú rovnováhu a 
obmedziť koncentráciu finančných 
prostriedkov na krajiny EÚ-15, ako aj 
zabezpečiť, aby činnosti ZIS využívali 
výhody rozsiahlej siete partnerov, sa zvýši 
transparentnosť a inkluzívnosť postupu 
vypracovania obchodného plánu (vrátane 
identifikovania priorít, výberu činností 
a pridelenia finančných prostriedkov), čím 
sa podporí účasť z krajín EÚ-13. ZIS 
zvýšia podiel výziev na predkladanie 
návrhov, najmä v oblasti inovačných 
projektov, ktoré budú otvorené pre tretie 
strany. Všetkými týmito opatreniami sa 
pomôže zvýšiť počet zúčastnených 
subjektov zapojených do činností ZIS. 
A napokon ZIS v rámci pravidelného 
predkladania správ predložia správu 
o zapojení nových partnerov.
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Pozmeňujúci návrh 41

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Pozmeňujúci návrh 42

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 43

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na základe hĺbkovej nezávislej štúdie, 
ktorá bude vypracovaná v úzkej spolupráci 
s Komisiou do konca roka 2023, EIT 
vymedzí svoje vzťahy so ZIS, ktoré počas 
programového obdobia 2021 – 2027 
prestanú dostávať podporu z grantov. Ak 
bude výsledok záverečného preskúmania 
pozitívny, EIT môže uzavrieť s každým 
ZIS memorandum o spolupráci s cieľom 

EIT vypracuje všeobecné zásady pre jeho 
vzťahy so ZIS po uplynutí rámcovej 
dohody o partnerstve v súlade s rámcom 
programu Horizont Európa pre európske 
partnerstvá. Na základe hĺbkovej 
nezávislej štúdie, ktorá bude vypracovaná 
v úzkej spolupráci s Komisiou do konca 
roka 2023, EIT vymedzí svoje vzťahy so 
ZIS, ktoré počas programového obdobia 
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udržiavať spoluprácu so ZIS po uplynutí 
rámcovej dohody o partnerstve. V tomto 
memorande by sa mali okrem iného 
uvádzať práva a povinnosti vzťahujúce sa 
na:

2021 – 2027 prestanú dostávať podporu 
z grantov. Ak bude výsledok záverečného 
preskúmania pozitívny, EIT môže uzavrieť 
s každým ZIS memorandum o spolupráci s 
cieľom udržiavať spoluprácu so ZIS po 
uplynutí rámcovej dohody o partnerstve. 
V tomto memorande by sa mali okrem 
iného uvádzať práva a povinnosti 
vzťahujúce sa na:

Pozmeňujúci návrh 44

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

— (Netýka sa slovenskej verzie)

Pozmeňujúci návrh 45

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

— Erasmus a EIT vytvoria synergiu 
medzi svojimi spoločenstvami. Spolupráca 
bude zameraná na zabezpečenie prístupu 
študentov, ktorí sa zúčastňujú na programe 
Erasmus v partnerských inštitúciách 
vysokoškolského vzdelávania a inštitúciách 
odbornej prípravy ZIS, k letným školám 
ZIS alebo iným relevantným činnostiam 
odbornej prípravy (napríklad v oblasti 
podnikania a riadenia inovácie), ako aj na 
nadväzovanie kontaktov so sieťou 
absolventov ZIS. Sem by mali byť 
zaradení aj študenti zapojení do 
učňovského vzdelávania a odbornej 
prípravy ako súčasti programu Erasmus 
PRO.
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Pozmeňujúci návrh 46

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 47

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 48

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT spustí novú podpornú činnosť na 
uľahčenie zriadenia nových CLC v tých 
členských štátoch, ktoré nemajú 
zastúpenie v súčasných ZIS alebo ktorých 
zastúpenie je nízke.
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Pozmeňujúci návrh 49

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Pozmeňujúci návrh 50

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 51

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 52

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

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

Pozmeňujúci návrh 53
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Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 6 – bod 7– odsek 3 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 54

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 55

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 56

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

— Európsky kultúrny a kreatívny 
priemysel čelí výzve v podobe digitalizácie 
a globalizácie a ich významnému vplyvu 
na to, ako umelci produkujú a distribuujú 
svoje diela a oslovujú publikum. Tradičný 
hodnotový reťazec ovplyvnili kolaps 
tradičných formátov, nové očakávania 
spotrebiteľov a rastúca trhová 
koncentrácia malého počtu podnikov 
mimo Európy, ako aj vzostup digitálnych 
gigantov ako Amazon, iTunes, Google 
a Netflix.

Pozmeňujúci návrh 57

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

A napokon úloha Európy ako globálneho 
aktéra zahŕňa aj nevyhnutnosť zlepšiť 
rozširovanie kultúrneho obsahu v Európe. 
Európa musí zostať konkurencieschopná 
v digitálnom súperení o vytváranie nových 
technológií (napr. umelá inteligencia, 
internet vecí, blockchain), pre ktoré je 
kultúrny a kreatívny priemysel celosvetovo 

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

kreatívny priemysel celosvetovo 
významným zdrojom obsahu, produktov 
a služieb. Okrem toho kultúrny a kreatívny 
priemysel (napr. dizajn, architektúra atď.) v 
celosvetovom meradle aktívne prispieva k 
udržateľnému rozvoju a stimuluje vznik 
ekologických inovácií, zatiaľ čo kultúrny 
obsah (literatúra, film a umenie) môže 
zvyšovať informovanosť o ekologických 
problémoch a pôsobiť na verejnú mienku.

Pozmeňujúci návrh 58

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 59

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Kultúrne inovácie vychádzajúce z 
kreativity posilňujú európsku 
konkurencieschopnosť buď priamo 
vytváraním nových podnikov a pracovných 
miest, alebo nepriamo vytváraním 
medziodvetvových výhod pre celé 
hospodárstvo, zlepšovaním kvality života a 
zvyšovaním príťažlivosti Európy. Kultúrny 
a kreatívny priemysel je čoraz viac 

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

čoraz viac vnímaný ako nový zdroj 
inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu a pracovných miest, 
keďže v EÚ zamestnáva viac ako 12 
miliónov ľudí, čo je 7,5 % všetkých 
zamestnaných ľudí v EÚ.

Pozmeňujúci návrh 60

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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