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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavka mnenja poziva, naj se v zakonodaji, ki ureja Evropski inštitut za inovacije in 
tehnologijo (inštitut EIT) v novem strateškem inovacijskem programu za obdobje 2021–2027, 
opredeli visok standard inovacij.

Podjetniško in poslovno izobraževanje je sicer ključnega pomena, vendar je inštitut EIT tudi 
tehnološki inštitut. Znanstveni in tehnični izumi so tudi najboljša osnova za uspešne in trajne 
inovacije. Zato bi moralo biti tehnično izobraževanje glavna naloga vseh skupnosti znanja in 
inovacij ter visokošolskih zavodov, ki sodelujejo z inštitutom.

1. Strateški inovacijski program določa strategijo, cilje in prednostne naloge inštituta EIT za 
obdobje 2021–2027 ter opredeljuje njegove ključne ukrepe, ciljne rezultate in sredstva, ki so 
za to obdobje potrebna. 

2. Zagotavlja usklajenost inštituta EIT s programom Obzorje Evropa.

3. Omogoča vzporedno delovanje in dopolnjevanje drugih ustreznih programov, prednostnih 
nalog in zavez Unije.

4. Prav tako uvaja regionalno inovacijsko shemo, ki prispeva k večji geografski 
uravnoteženosti.

Pripravljavec mnenja pozdravlja predlog Komisije in vlogo inštituta EIT pri spodbujanju 
konkurenčnosti EU, s tem ko podpira inovacijski ekosistem, kolikor inštitut uspešno prispeva 
k rasti „trikotnika znanja“. 

Inštitut EIT je ena glavnih gonilnih sil za ciljno usmerjene inovacije, s katerimi bo mogoče 
obvladati izzive za družbo na področjih, kot so: trajnostne inovacije; inovacije ter poslovna 
znanja in spretnosti za vseživljenjsko učenje; visoki standardi tehničnega in podjetniškega 
visokošolskega izobraževanja; nove tržno usmerjene rešitve za reševanje globalnih izzivov; 
sinergije in dodana vrednost programa Obzorje Evropa.

Pripravljavka mnenja nekaj več uspeha opaža zlasti pri: 

– SZI InnoEnergy – shranjevanje energije – superkondenzatorji iz „upognjenega grafena“ 
za avtomobilske in letalske sektorje, ki se napolnijo v manj kot dveh sekundah, njihova 
življenjska doba pa presega milijonkratno uporabo,

– SZI ClimateChange – uporaba energije – naprava za samodejni nadzor klime – sedaj 
glavni konkurent storitve Google Nest v Evropi,

– SZI Health – mobilne naprave, ki omogočajo napovedovanje dolgoročnih zdravstvenih 
težav, kot sta Alzheimerjeva bolezen in atrijska fibrilacija.



PE644.924v02-00 4/36 AD\1206355SL.docx

SL

Pripravljavka mnenja priznava uspeh obstoječih skupnosti znanja in inovacij ter poziva 
inštitut EIT, naj še naprej spodbuja njihovo rast in vpliv ter spremlja njihov prehod k finančni 
vzdržnosti, ko se bodo okvirni sporazumi o partnerstvu končali.

Pripravljavka mnenja pozdravlja predlagano uvedbo nove skupnosti znanja in inovacij na 
področju kulturnih in ustvarjalnih industrij v letu 2021, da bi sprostili potencial ustvarjalnosti, 
ki temelji na kulturi, zlasti na področju digitalnega in tehnološkega razvoja, ter da bi pomagali 
krepiti evropsko konkurenčnost in pametno rast.

PREDLOGI SPREMEMB

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

Predlog spremembe 1

Predlog sklepa
Člen 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1a
Splošni cilji

Splošni cilji inštituta EIT so:
(a) po vsej Uniji okrepiti trajnostne 
inovacijske ekosisteme, ki temeljijo na 
izzivih in pomagajo pri reševanju 
globalnih izzivov;
(b) spodbujati podjetniška in 
inovacijska znanja in spretnosti z vidika 
vseživljenjskega učenja, tudi s 
povečevanjem zmogljivosti visokošolskih 
ustanov po vsej Uniji, in podpirati njihovo 
podjetniško preobrazbo ter
(c) prenesti nove rešitve za globalne in 
družbene izzive na trg.
Inštitut EIT razvija sinergije z drugimi 
programi Unije in prinaša dodano 
vrednost v okviru programa Obzorje 
Evropa. Izvajanje poteka ob podpori SZI 
in z dejavnostmi, ki jih usklajuje EIT.
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Predlog spremembe 2

Predlog sklepa
Člen 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1b
Posebni cilji

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

Predlog spremembe 3

Predlog sklepa
Člen 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1c
Uvedba novih skupnosti znanja in 
inovacij na področju kulturnega in 

ustvarjalnega sektorja
1. V obdobju od 2021 do 2027 se 
uvede nova skupnost znanja in inovacij 
na področju kulturnih in ustvarjalnih 
industrij, da bi sprostili kulturni 
ustvarjalni potencial ter pomagali krepiti 
evropsko konkurenčnost in pametno rast, 
hkrati pa obravnavali družbene izzive.
2. Skupnost znanja in inovacij za 
kulturni in ustvarjalni sektor:
(a) spodbuja tehnične inovacije z 
medsektorskim in interdisciplinarnim 
povezovanjem podjetij in raziskav na 
lokalni, regionalni in nacionalni ravni ter 
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na ravni Unije,
(b) usposobi naslednjo generacijo 
inovatorjev v kulturnem in ustvarjalnem 
sektorju, tako da jim preda vsa 
podjetniška in tehnična znanja in 
spretnosti, ki jih potrebujejo, da bi uspeli v 
okolju, ki se hitro spreminja,
(c) prispeva k oblikovanju pravilnih 
okvirnih pogojev za prenos zamisli v nove 
tehnološke dosežke in socialne inovacije 
za boljšo kakovost življenja in v korist 
državljanom Unije,
(d) ustvari okolje, v katerem se 
oblikuje okvir za potrjevanje umetniških, 
kulturnih in ustvarjalnih znanj in 
spretnosti ter študijev, hkrati pa za 
priznavanje tako pridobljenih nazivov ter 
drugih znanj in spretnosti med državami 
članicami, pri čemer se spodbujajo 
mobilnost, razpoznavnost in dostop do 
priložnosti, ne da bi se diskriminirali 
evropski državljani, ki uresničujejo svojo 
pravico do svobodnega gibanja;
(e) spodbuja ustanavljanje in 
nastajanje novih podjetij v kulturnem in 
ustvarjalnem sektorju z mobilizacijo 
naložb, potrebnih sredstev in dolgoročnih 
zavez poslovnega sektorja, ki jih 
dopolnjujejo druga orodja;
(f) vzpostavlja sinergije z obstoječimi 
skupnostmi znanja in inovacij ter drugimi 
evropskimi partnerstvi, programi in 
pobudami za spodbujanje inovacij tudi 
zunaj kulturnega in ustvarjalnega 
sektorja, v drugih gospodarskih sektorjih 
ter
(g) krepi položaj, ki ga ima Unija kot 
svetovna akterka v kulturnem in 
ustvarjalnem sektorju, tako da spodbuja 
ustvarjalnost in kulturno raznolikost 
državljanov Unije ter podpira 
razpoznavnost in širjenje evropske kulture 
in inovacij po svetu.

Predlog spremembe 4
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Predlog sklepa
Priloga I – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Inštitut EIT je bil ustanovljen leta 2008, da 
bi s krepitvijo inovacijske zmogljivosti 
držav članic in Evropske unije prispeval k 
trajnostni gospodarski rasti in 
konkurenčnosti. V okviru inštituta so se 
prvič povezali izobraževanje, podjetja in 
raziskave (trikotnik znanja), močen 
poudarek pa je tudi na podjetniškem 
talentu ter inovacijskih spretnostih. Z 
vmesno oceno inštituta EIT leta 2018 je 
bilo potrjeno, da splošna utemeljitev 
inštituta EIT še vedno velja in da je model 
povezovanja v okviru trikotnika znanja, ki 
temelji na inovacijah, še vedno ustrezen.

Inštitut EIT je bil ustanovljen leta 2008, da 
bi s krepitvijo inovacijske zmogljivosti 
držav članic in Evropske unije prispeval k 
trajnostni gospodarski rasti in 
konkurenčnosti. V okviru inštituta so se 
prvič povezali izobraževanje, podjetja in 
raziskave (trikotnik znanja), močen 
poudarek pa je tudi na podjetniškem 
talentu ter inovacijskih spretnostih. Z 
vmesno oceno inštituta EIT leta 2018 je 
bilo potrjeno, da splošna utemeljitev 
inštituta EIT še vedno velja in da je model 
povezovanja v okviru trikotnika znanja, ki 
temelji na inovacijah, še vedno ustrezen. 
Njegova dodana vrednost je v tem, da je 
edinstven inovacijski model, ki bi ga 
moral strateški inovacijski program 
ohranjati in spodbujati.

Predlog spremembe 5

Predlog sklepa
Priloga I – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V desetletju po ustanovitvi inštituta EIT se 
je hitrost inovacij dramatično povečala. 
Inovacije preoblikujejo gospodarske 
panoge, povzročajo motnje v obstoječem 
poslovanju in ustvarjajo povsem nove 
priložnosti. Ob spreminjajoči se svetovni 
gospodarski ureditvi in vse večji 
mednarodni konkurenci je EU vse bolj 
odvisna od svojih talentov in zmogljivosti 
za inovacije. Sooblikovanje, sodelovanje in 
soustvarjanje različnih panog ter med 
izobraževanjem, podjetji in raziskavami še 
nikoli niso bili tako pomembni kot danes, 
da bi prispevali k spoprijemanju s 
svetovnimi izzivi, povezanimi s 
podnebnimi spremembami in netrajnostno 
rabo naravnih virov, digitalno preobrazbo, 

V desetletju po ustanovitvi inštituta EIT se 
je hitrost inovacij dramatično povečala. 
Inovacije preoblikujejo gospodarske 
panoge, povzročajo motnje v obstoječem 
poslovanju in ustvarjajo povsem nove 
priložnosti. Ob spreminjajoči se svetovni 
gospodarski ureditvi in vse večji 
mednarodni konkurenci je EU vse bolj 
odvisna od svojih talentov in zmogljivosti 
za inovacije. Sooblikovanje, sodelovanje in 
soustvarjanje različnih panog ter med 
izobraževanjem, raziskavami, podjetji, 
javnimi organizacijami, organizacijami 
tretjih sektorjev in civilno družbo še nikoli 
niso bili tako pomembni kot danes, da bi 
prispevali k spoprijemanju s svetovnimi 
izzivi, povezanimi s podnebnimi 
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demografskimi premiki ali prihodnostjo 
zdravstvenega varstva in hrane.

spremembami in netrajnostno rabo 
naravnih virov, digitalno preobrazbo, 
kulturnimi in demografskimi premiki ali 
prihodnostjo zdravstvenega varstva in 
hrane.

Predlog spremembe 6

Predlog sklepa
Priloga I – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropska komisija je s [predlogom 
programa Obzorje Evropa] za nov okvirni 
program za raziskave in inovacije v 
obdobju 2021–2027 dala trdno zavezo 
nadalje izboljšati inovacijski potencial 
Evrope, da se bo lahko odzivala na izzive 
prihodnosti. Posebna vloga inštituta EIT 
pri spodbujanju inovacij z združevanjem 
podjetij, izobraževanja, raziskav, javnih 
organov in civilne družbe se krepi z 
njegovo umestitvijo v [steber Inovativna 
Evropa] [predloga programa Obzorje 
Evropa]. V [predlogu programa Obzorje 
Evropa] so upoštevane naraščajoče 
ambicije EU na področju inovacij ter 
potreba po njihovem uresničevanju.

Evropska komisija je s programom 
Obzorje Evropa dala trdno zavezo nadalje 
izboljšati inovacijski potencial Evrope, da 
se bo lahko odzivala na izzive prihodnosti. 
Posebna vloga inštituta EIT pri 
spodbujanju inovacij z združevanjem 
podjetij, izobraževanja, raziskav, javnih 
organov in civilne družbe se krepi z 
njegovo umestitvijo v [steber Inovativna 
Evropa] programa Obzorje Evropa. V 
programu Obzorje Evropa so upoštevane 
naraščajoče znanstvene in tehnične 
ambicije EU. Inštitut EIT bi moral 
zagotavljati potrebno odličnost v 
podjetniškem izobraževanju in pri 
tehničnih inovacijah.

Predlog spremembe 7

Predlog sklepa
Priloga I – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaka SZI je organizirana tako, da se njene 
dejavnosti izvajajo v približno petih do 
desetih kolokacijskih centrih22, ki naj bi 
delovali kot geografska vozlišča za 
praktično povezovanje v okviru trikotnika 
znanja. Organizirani in strukturirani so v 
skladu z zadevnim nacionalnim in 
regionalnim okvirom inovacij ter temeljijo 
na vseevropski mreži obstoječih 
laboratorijev, pisarn ali kampusov ključnih 

Vsaka SZI je organizirana tako, da se njene 
dejavnosti izvajajo v kolokacijskih centrih, 
ki naj bi delovali kot geografska vozlišča 
za praktično povezovanje v okviru 
trikotnika znanja. Organizirani in 
strukturirani so v skladu z zadevnim 
nacionalnim in regionalnim okvirom 
inovacij ter temeljijo na vseevropski mreži 
obstoječih laboratorijev, pisarn ali 



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

SL

partnerjev SZI. kampusov ključnih partnerjev SZI.

__________________ __________________
22 „Kolokacijski center“ pomeni 
geografsko območje, na katerem imajo 
sedež glavni partnerji trikotnika znanja 
SZI, ki lahko sodelujejo na enostaven 
način, predstavlja pa tudi kontaktno točko 
za dejavnost SZI na tem območju.

22 „Kolokacijski center“ pomeni 
geografsko območje, na katerem imajo 
sedež glavni partnerji trikotnika znanja 
SZI, ki lahko sodelujejo na enostaven 
način, predstavlja pa tudi kontaktno točko 
za dejavnost SZI na tem območju.

Predlog spremembe 8

Predlog sklepa
Priloga I – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 3 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

— dejavnosti izobraževanja in 
usposabljanja z močnimi podjetniškimi 
komponentami za usposabljanje naslednje 
generacije talentov, vključno z zasnovo in 
izvajanjem programov, ki jim je bil 
podeljen znak EIT23, zlasti na magistrski in 
doktorski ravni;

— dejavnosti izobraževanja in 
usposabljanja z močnimi podjetniškimi 
komponentami za usposabljanje naslednje 
generacije talentov, vključno z zasnovo in 
izvajanjem programov, ki jim je bil 
podeljen znak EIT23, zlasti na magistrski in 
doktorski ravni na vseh področjih 
znanosti, tehnologije, inženirstva/okolja, 
umetnosti in proizvodnje;

__________________ __________________
23 Znak EIT je pečat kakovosti, ki ga 
inštitut EIT podeljuje izobraževalnim 
programom SZI, ki izpolnjujejo posebna 
merila kakovosti, ki so med drugim 
povezana s podjetniškim izobraževanjem 
in inovativnimi učnimi načrti po načelu 
učenja skozi prakso.

23 Znak EIT je pečat kakovosti, ki ga 
inštitut EIT podeljuje izobraževalnim 
programom SZI, ki izpolnjujejo posebna 
merila kakovosti, ki so med drugim 
povezana s podjetniškim izobraževanjem 
in inovativnimi učnimi načrti po načelu 
učenja skozi prakso.

Predlog spremembe 9

Predlog sklepa
Priloga I – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 3 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

— dejavnosti, ki podpirajo inovacije, 
za razvoj inovativnih izdelkov, postopkov 
in storitev, ki obravnavajo posamezne 

— inovacije in podjetniške dejavnosti, 
ki pomagajo pri razvoju inovativnih 
izdelkov, postopke in storitve, s katerimi 
se obravnavajo posamezne poslovne 
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poslovne priložnosti; priložnosti in ohranja družbena dodana 
vrednost;

Predlog spremembe 10

Predlog sklepa
Priloga I – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristop inštituta EIT prispeva k uresničitvi 
postopnih in prelomnih inovacij, da bi se 
učinkovito obravnavalo nedelovanje trga in 
pomagalo pri preoblikovanju panog. 
Omogoča oblikovanje dolgoročnih 
poslovnih strategij za spoprijemanje s 
svetovnimi izzivi in prispeva k oblikovanju 
okvirnih pogojev, ki so ključnega pomena 
za rast dobro delujočega inovacijskega 
ekosistema in uspešnost inovacij.

Pristop inštituta EIT prispeva k postopnim 
in prelomnim inovacijam, da bi se 
učinkovito obravnavalo nedelovanje trga in 
pomagalo pri preoblikovanju panog. 
Omogoča oblikovanje dolgoročnih 
poslovnih strategij za spoprijemanje s 
svetovnimi izzivi in prispeva k oblikovanju 
okvirnih pogojev, ki so ključnega pomena 
za rast dobro delujočega inovacijskega 
ekosistema in uspešnost inovacij.

Predlog spremembe 11

Predlog sklepa
Priloga I – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prvič, današnja gospodarstva vse bolj 
temeljijo na spretnostih in zmožnostih ljudi 
in organizacij, da zamisli spreminjajo v 
izdelke in storitve. Dandanes so 
najpomembnejše inovacijske spretnosti in 
podjetniška kultura, zlasti na tehnološkem 
in znanstvenem področju, vse bolj pa tudi 
na drugih področjih. Zelo pomembno je 
nadalje spodbujati inovacijsko zmogljivost 
visokošolskih institucij v Evropi. Inštitut 
EIT je v edinstvenem položaju, da v okviru 
programa Obzorje Evropa to tudi doseže.

Prvič, današnje družbe in gospodarstva 
vse bolj temeljijo na spretnostih in 
zmožnostih ljudi in organizacij, da zamisli 
spreminjajo v izdelke, storitve in procese. 
Dandanes so najpomembnejše inovacijske 
spretnosti in podjetniška kultura, zlasti na 
tehnološkem in znanstvenem področju, vse 
bolj pa tudi na drugih področjih, kot sta 
umetnost in humanistika. Zelo pomembno 
je nadalje spodbujati inovacijsko 
zmogljivost visokošolskih institucij v 
Evropi. Inštitut EIT je v edinstvenem 
položaju, da v okviru programa Obzorje 
Evropa to tudi doseže.

Predlog spremembe 12
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Predlog sklepa
Priloga I – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Drugič, ključni dejavnik za inovacije je 
fizična bližina. Pobude, katerih cilj je 
razvoj inovacijskih mrež in zagotavljanje 
storitev, ki podpirajo ustvarjanje, 
izmenjavo in prenos znanja, imajo ključno 
vlogo pri spodbujanju povezav med 
podjetji, akademskim svetom, 
raziskovalnimi organizacijami, vladami in 
posamezniki. Kljub temu pa se uspešnost 
na področju raziskav in inovacij v EU zelo 
razlikuje, kot izhaja iz letnega evropskega 
sistema inovacijskih kazalnikov. Ključnega 
pomena je, da so inovacije vključujoče in 
da izvirajo iz lokalnih območij. Dejavnosti 
inštituta EIT lahko zaradi svojega 
lokalnega pristopa veliko prispevajo h 
krepitvi lokalnih inovacijskih ekosistemov.

Drugič, ključni dejavnik za inovacije je 
fizična bližina in trajnostnost. Pobude, 
katerih cilj je razvoj inovacijskih mrež in 
zagotavljanje storitev, ki podpirajo 
ustvarjanje, izmenjavo in prenos znanja, 
imajo ključno vlogo pri spodbujanju 
povezav med podjetji, akademskim 
svetom, raziskovalnimi organizacijami, 
vladami in posamezniki na vseh področjih. 
Kljub temu pa se uspešnost na področju 
raziskav in inovacij v EU zelo razlikuje, 
kot izhaja iz letnega evropskega sistema 
inovacijskih kazalnikov. Ključnega 
pomena je, da so inovacije vključujoče in 
da izvirajo iz lokalnih in regionalnih 
območij. Dejavnosti inštituta EIT lahko 
zaradi svojega lokalnega pristopa veliko 
prispevajo h krepitvi lokalnih in 
regionalnih inovacijskih ekosistemov ter 
zagotovijo nove modele za trajnostno 
gospodarstvo.

Predlog spremembe 13

Predlog sklepa
Priloga I – točka 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Inštitut EIT bo kot sestavni del programa 
Obzorje Evropa prispeval k uresničevanju 
njegovih krovnih ciljev in prednostnih 
nalog. SZI bodo del institucionaliziranih 
evropskih partnerstev, kar pomeni, da 
bodo delovale v skladu z načeli in merili 
življenjskega cikla za zagotovitev 
skladnejšega in bolj odprtega pristopa na 
podlagi učinka. Splošni cilji inštituta EIT 
torej odražajo njegovo splošno vlogo v 
programu Obzorje Evropa in njegovo 
mesto v [stebru Inovativna Evropa].

Glavno gonilo inštituta EIT je odličnost. 
Povečati želi ambicije obstoječih SZI in 
spodbuja k največji možni kakovosti 
raziskav in inovacij v inovacijskih 
skupnostih. Razširjen geografski domet in 
prispevek k odpravi inovacijskih vrzeli v 
državah članicah ter pridruženih državah 
je pomemben del strateške agende EIT za 
obdobje 2021-2017, s katero se želi 
razširiti tudi kakovostne možnosti 
visokošolskega izobraževanja, zlasti na 
države in regije, kjer so inovacije zmerne 
in skromne in ki so navedene v regionalni 
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inovacijski shemi. Inštitut EIT bo kot 
sestavni del programa Obzorje Evropa 
prispeval h krepitvi zmogljivosti Unije za 
inovacije in k uresničevanju krovnih ciljev 
in prednostnih nalog programa. SZI bodo 
vključene v institucionalizirana evropska 
partnerstva, kar pomeni, da bodo delovale 
v skladu z načeli in merili življenjskega 
cikla, ki so določena v programu Obzorje 
Evropa, da se zagotovi skladnejši, 
preglednejši in bolj odprt pristop na 
podlagi učinka. Splošni cilji EIT torej 
odražajo njegovo splošno vlogo v 
programu Obzorje Evropa in njegovo 
mesto v [stebru Inovativna Evropa].

Predlog spremembe 14

Predlog sklepa
Priloga I – točka 2 – točka 2.1 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Splošna področja ukrepanja inštituta EIT 
so opredeljena v [predlogu programa 
Obzorje Evropa]. Inštitut EIT bo še naprej 
podpiral skupnosti znanja in inovacij (SZI) 
za krepitev inovacijskih ekosistemov, ki 
pomagajo pri spoprijemanju s svetovnimi 
izzivi. V ta namen bo spodbujal 
povezovanje med izobraževanjem, 
raziskavami in podjetji ter s tem ustvarjal 
ugodna okolja za inovacije, pa tudi 
spodbujal in podpiral novo generacijo 
podjetnikov ter z zagotavljanjem tesnih 
sinergij in ob dopolnjevanju z Evropskim 
svetom za inovacije spodbujal 
ustanavljanje inovativnih družb. Pri tem bo 
zlasti:

Splošna področja ukrepanja EIT so 
opredeljena v  programu Obzorje Evropa. 
EIT  bo še naprej podpiral skupnosti znanja 
in inovacij za krepitev kakovosti 
inovacijskih skupnosti Unije, ki pomagajo 
pri spoprijemanju s svetovnimi izzivi. V ta 
namen bo spodbujal povezovanje med 
tehničnim izobraževanjem na visoki ravni, 
raziskavami in podjetji ter s tem ustvarjal 
ugodna okolja za inovacije, pa tudi 
spodbujal in podpiral novo generacijo 
podjetnikov ter z zagotavljanjem tesnih 
sinergij in ob dopolnjevanju z Evropskim 
svetom za inovacije spodbujal 
ustanavljanje inovativnih družb. Pri tem bo 
zlasti:

Predlog spremembe 15

Predlog sklepa
Priloga I – točka 2 – točka 2.1 – odstavek 1 – točka -1 (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1) spodbujal visoko raven 
znanstvenega in tehničnega izobraževanja 
z uravnoteženo zastopanostjo spolov v 
vseh državah članicah;

Predlog spremembe 16Predlog sklepa
Priloga I – točka 2 – točka 2.1 – odstavek 1 – točka -1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1a) si prizadeval za uravnoteženo 
zastopanost spolov pri tehničnem in 
podjetniškem izobraževanju v vseh 
državah članicah;

Predlog spremembe 17

Predlog sklepa
Priloga I – točka 2 – točka 2.1 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) krepil ekosisteme trajnostnih 
inovacij po vsej Evropi;

(1) krepil ekosisteme trajnostnih 
inovacij po vsej Uniji;

Predlog spremembe 18

Predlog sklepa
Priloga I – točka 2 – točka 2.1 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) spodbujal inovacije in podjetništvo 
z boljšim izobraževanjem;

(2) spodbujal podjetniška in 
inovacijska znanja in spretnosti z vidika 
vseživljenjskega učenja, tudi s 
povečevanjem zmogljivosti visokošolskih 
institucij po vsej Uniji, in podpiral njihovo 
podjetniško preobrazbo, tudi na področju 
socialnega podjetništva;



PE644.924v02-00 14/36 AD\1206355SL.docx

SL

Predlog spremembe 19

Predlog sklepa
Priloga I – točka 2 – točka 2.2 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Preučene bodo tudi priložnosti za sinergije 
med delom programa Obzorje Evropa, ki 
se nanaša na izmenjavo odličnosti, in 
dejavnostmi ozaveščanja, ki jih podpira 
inštitut EIT. Ciljne države dela programa 
Obzorje Evropa, ki se nanaša na izmenjavo 
odličnosti, bodo kot ciljna skupina za 
dejavnosti ozaveščanja inštituta EIT lahko 
izkoristile strokovno znanje inštituta EIT in 
podporo razvoju dejavnosti nižje v verigi 
(tj. tistih bližje trgu).

Preučene bodo tudi priložnosti za sinergije 
med delom programa Obzorje Evropa, ki 
se nanaša na izmenjavo odličnosti, in 
dejavnostmi ozaveščanja, ki jih podpira 
inštitut EIT. Ciljne države dela programa 
Obzorje Evropa, ki se nanaša na izmenjavo 
odličnosti, bodo kot ciljna skupina za 
dejavnosti ozaveščanja inštituta EIT lahko 
uporabile strokovno znanje inštituta EIT in 
podporo razvoju dejavnosti nižje v verigi 
(tj. tistih bližje trgu).

Predlog spremembe 20

Predlog sklepa
Priloga I – točka 3 – točka 3.1 – točka 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Povezovanje v okviru trikotnika znanja s 
strani inštituta EIT in SZI na ravni EU, 
držav članic ter regionalni in lokalni ravni 
bo še naprej ključna naloga za krepitev 
inovacijskih ekosistemov in zagotavljanje 
njihove trajnosti, pa tudi za razvoj novih 
rešitev za svetovne izzive. Inštitut EIT bo 
še naprej podpiral portfelj SZI (glej sliko 2) 
in nadalje krepil svojo uspešno platformo 
za njihovo ustanavljanje, rast in vodenje. 
SZI bodo še naprej delovale prek 
kolokacijskih centrov. Tudi v prihodnje si 
bodo prizadevale za finančno vzdržnost za 
zagotovitev dolgoročne finančne 
neodvisnosti od nepovratnih sredstev 
inštituta EIT (najpozneje po 15 letih) z 
izkoriščanjem javnih in zasebnih naložb.

Povezovanje v okviru trikotnika znanja s 
strani inštituta EIT in SZI na ravni EU, 
držav članic ter regionalni in lokalni ravni 
bo še naprej ključna naloga za krepitev 
inovacijskih ekosistemov in zagotavljanje 
njihove trajnosti, pa tudi za razvoj novih 
rešitev za svetovne izzive. Inštitut EIT bo 
še naprej podpiral portfelj SZI (glej sliko 2) 
in nadalje krepil svojo uspešno platformo 
za njihovo ustanavljanje, rast in vodenje. 
SZI bodo še naprej delovale prek 
kolokacijskih centrov (CLC). Tudi v 
prihodnje si bodo prizadevale za finančno 
vzdržnost za zagotovitev dolgoročne 
finančne neodvisnosti od nepovratnih 
sredstev inštituta EIT (najpozneje po 
15 letih) z izkoriščanjem javnih in zasebnih 
naložb.

Predlog spremembe 21
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Predlog sklepa
Priloga I – točka 3 – točka 3.1 – točka 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Inštitut EIT bo še povečal svoj regionalni 
učinek z večjo odprtostjo do potencialnih 
partnerjev in zainteresiranih strani ter z 
bolje opredeljenimi regionalnimi 
strategijami SZI, vključno s povezavami z 
ustreznimi strategijami pametne 
specializacije.

Inštitut EIT bo, da bi izboljšal geografsko 
ravnovesje, dodatno povečal svoj 
regionalni učinek z večjo odprtostjo do 
potencialnih partnerjev in zainteresiranih 
strani ter z bolje opredeljenimi 
regionalnimi strategijami SZI, vključno s 
povezavami z ustreznimi strategijami 
pametne specializacije.

Predlog spremembe 22

Predlog sklepa
Priloga I – točka 3 – točka 3.1 – točka 2 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Proračun inštituta EIT, ki je namenjen 
izvajanju dejavnosti EIT RIS, bo znašal 
vsaj 10 % skupnih finančnih sredstev 
inštituta EIT za podporo SZI, s čimer se 
bo povečalo število partnerjev SZI iz 
ciljnih regij v državah, ki so upravičene 
do RIS. Podpora regionalnih inovacijskih 
shem mora spodbujati uravnoteženo 
zastopanost spolov na vseh področjih.

Predlog spremembe 23

Predlog sklepa
Priloga I – točka 3 – točka 3.1 – točka 2 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Regionalna inovacijska shema EIT, ki jo 
usmerja inštitut EIT in izvajajo SZI, se je 
doslej izvajala prostovoljno. Od leta 2021 
bo shema sestavni del večletne strategije 
SZI. Inštitut EIT bo še naprej zagotavljal 
smernice in podporo SZI pri pripravi 
večletnih strategij regionalne inovacijske 
sheme in njihovem izvajanju. Dejavnosti 

Inštitut EIT zagotavlja, da se dejavnosti 
EIT RIS uporabljajo za pritegnitev in 
boljšo vključitev potencialnih novih 
partnerjev, ki dodajajo vrednost SZI, s 
tem ko razširjajo vseevropsko pokritost 
EIT, in so v celoti vključene v večletne 
strategije SZI. Regionalna inovacijska 
shema EIT, ki jo usmerja inštitut EIT in 
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regionalne inovacijske sheme EIT se bodo 
nadaljevale z boljšo podporo inovacijski 
zmogljivosti držav in regij, ki pri 
inovacijah dosegajo slabše rezultate. 
Proračun inštituta EIT, ki je namenjen 
izvajanju dejavnosti EIT RIS, bo znašal 
vsaj 10 % skupnih finančnih sredstev 
inštituta EIT za podporo SZI, s čimer se 
bo povečalo število partnerjev SZI iz 
ciljnih regij. Cilja dejavnosti s podporo 
regionalne inovacijske sheme bosta:

izvajajo SZI, se je doslej izvajala 
prostovoljno. Od leta 2021 bo shema 
sestavni del večletne strategije SZI, s čimer 
bo povečala vseevropski domet EIT. 
Inštitut EIT bo še naprej zagotavljal 
smernice in podporo SZI pri pripravi in 
izvajanju večletnih strategij regionalne 
inovacijske sheme in njihovem izvajanju. 
Dejavnosti regionalne inovacijske sheme 
EIT se bodo nadaljevale z boljšo podporo 
inovacijski zmogljivosti držav EU-13 ter 
držav z zmernimi in skromnimi dosežki, ki 
pri inovacijah dosegajo slabše rezultate. 
Cilja dejavnosti s podporo regionalne 
inovacijske sheme bosta:

Predlog spremembe 24

Predlog sklepa
Priloga I – točka 3 – točka 3.1 – točka 2 – odstavek 2 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

— izboljšanje inovacijskih 
zmogljivosti lokalnega ekosistema prek 
dejavnosti za krepitev zmogljivosti in 
tesnejših stikov med lokalnimi akterji na 
področju inovacij (grozdi, mreže, 
regionalni organi, visokošolske institucije, 
raziskovalne organizacije, institucije 
poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja);

— izboljšanje inovacijskih 
zmogljivosti lokalnega ekosistema prek 
dejavnosti za krepitev zmogljivosti in 
tesnejših stikov med lokalnimi akterji na 
področju inovacij (MSP, grozdi, mreže, 
regionalni organi, visokošolske institucije, 
raziskovalne organizacije, institucije 
poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja);

Predlog spremembe 25

Predlog sklepa
Priloga I – točka 3 – točka 3.1 – točka 2 – odstavek 2 – alinea 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

— podpiranje cilja pritegnitve novih 
partnerjev k SZI z ustanovitvijo novih 
CLS, da se izboljša geografsko ravnotežje;

Predlog spremembe 26
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Predlog sklepa
Priloga I – točka 3 – točka 3.1 – točka 2 – odstavek 2 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

— povezovanje lokalnih inovacijskih 
ekosistemov z vseevropskimi inovacijskimi 
ekosistemi prek sodelovanja s SZI inštituta 
EIT in njihovimi kolokacijskimi centri.

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe 27

Predlog sklepa
Priloga I – točka 3 – točka 3.1 – točka 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega bo vsaka SZI morala pripraviti 
in izvajati strategijo, katere cilj bo krepitev 
odnosov z regionalnimi in lokalnimi akterji 
na področju inovacij, inštitut EIT pa bo to 
izvajanje dejavno spremljal, da se zagotovi 
močnejše vključevanje SZI v lokalne 
inovacijske ekosisteme. V večletno 
strategijo SZI in njihove poslovne načrte bi 
bilo treba vključiti „lokalni“ pristop k 
inovacijam ter izhajati iz kolokacijskih 
centrov SZI (in regionalne inovacijske 
sheme), s tem pa izkoristiti njihovo vlogo 
pri omogočanju dostopa do skupnosti SZI 
in sodelovanja s kolokacijskimi partnerji. 
SZI bi morale dokazati povezave z 
lokalnimi strategijami pametne 
specializacije ter z dejavnostmi ustreznih 
tematskih platform in medregionalnih 
pobud, vključno z organi upravljanja 
skladov ESI. Inštitut EIT bo spremljal tudi, 
kako kolokacijski centri delujejo in kako se 
vključujejo v lokalne inovacijske 
ekosisteme.

Poleg tega bo vsaka SZI morala pripraviti 
in izvajati strategijo, katere cilj bo krepitev 
odnosov z regionalnimi in lokalnimi akterji 
na področju inovacij, zlasti tistih iz držav 
EU-13, inštitut EIT pa bo to izvajanje 
dejavno spremljal, da se zagotovi močnejše 
vključevanje SZI v lokalne inovacijske 
ekosisteme. V večletno strategijo SZI in 
njihove poslovne načrte bi bilo treba 
vključiti „lokalni“ pristop k inovacijam ter 
izhajati iz kolokacijskih centrov SZI (in 
regionalne inovacijske sheme), s tem pa 
izkoristiti njihovo vlogo pri omogočanju 
dostopa do skupnosti SZI in sodelovanja s 
kolokacijskimi partnerji. SZI bi morale 
dokazati povezave z lokalnimi strategijami 
pametne specializacije ter z dejavnostmi 
ustreznih tematskih platform in 
medregionalnih pobud, vključno z organi 
upravljanja skladov ESI. Inštitut EIT bo 
spremljal tudi, kako kolokacijski centri in 
upravičenci do RIS delujejo in kako se 
vključujejo v lokalne inovacijske 
ekosisteme.

Predlog spremembe 28

Predlog sklepa
Priloga I – točka 3 – točka 3.1 – točka 3 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na podlagi predloga upravnega odbora 
inštituta EIT in njegove analize se za 
leto 2022 predlaga ustanovitev prve SZI na 
področju kulturnega in ustvarjalnega 
sektorja, razpis za zbiranje predlogov pa 
naj bi bil objavljen leta 2021. To 
prednostno področje se najmočneje 
dopolnjuje z osmimi SZI, ki jih je inštitut 
EIT že ustanovil, ter potencialnimi 
prednostnimi področji drugih evropskih 
partnerstev, ki bodo ustanovljena v okviru 
programa Obzorje Evropa. Kulturni in 
ustvarjalni sektor ima velik potencial rasti 
in številne lokalne pobude ter je zelo 
privlačen za državljane. Močno je vključen 
v svoje lokalne in regionalne ekosisteme. 
Vendar pa je še vedno zelo razdrobljen, 
inovatorji in ustanovitelji podjetij pa 
nimajo potrebnih podjetniških in 
inovacijskih spretnosti. Ta ozka grla bi 
najbolje obravnavala SZI na podlagi 
pristopa s povezovanjem v okviru 
trikotnika znanja, dolgoročne perspektive 
in lokalnega pristopa. Informativni 
pregled, v katerem so povzeti izzivi na 
področju kulturnega in ustvarjalnega 
sektorja ter pričakovani vpliv prihodnje 
SZI, je del Priloge 1B k temu SIP.

Na podlagi predloga upravnega odbora 
inštituta EIT in njegove analize se za 
leto 2022 predlaga ustanovitev prve SZI na 
področju kulturnega in ustvarjalnega 
sektorja, pregleden in odprt razpis za 
zbiranje predlogov pa naj bi bil objavljen 
leta 2021. To prednostno področje se 
najmočneje dopolnjuje z osmimi SZI, ki jih 
je inštitut EIT že ustanovil, ter 
potencialnimi prednostnimi področji drugih 
evropskih partnerstev, ki bodo ustanovljena 
v okviru programa Obzorje Evropa. 
Kulturni in ustvarjalni sektor ima velik 
potencial rasti in številne lokalne pobude 
ter je zelo privlačen za državljane. Močno 
je vključen v svoje lokalne in regionalne 
skupnosti. To je tudi sektor z velikim 
potencialom za komercialne tehnične 
inovacije v skladu z modelom EIT. Vendar 
pa je še vedno zelo razdrobljen, inovatorji 
in ustanovitelji podjetij pa nimajo 
potrebnih podjetniških in inovacijskih 
spretnosti. Ta ozka grla bi najbolje 
obravnavala SZI na podlagi pristopa s 
povezovanjem v okviru trikotnika znanja, 
dolgoročne perspektive in lokalnega 
pristopa. Informativni pregled, v katerem 
so povzeti izzivi na področju kulturnega in 
ustvarjalnega sektorja ter pričakovani vpliv 
prihodnje SZI, je del Priloge 1B k temu 
SIP.

Predlog spremembe 29

Predlog sklepa
Priloga I – točka 3 – točka 3.2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.2. Podpora inovacijski zmogljivosti 
visokošolskega izobraževanja

3.2. Podpora inovacijski in podjetniški 
zmogljivosti visokošolskega izobraževanja

Predlog spremembe 30
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Predlog sklepa
Priloga I – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Inštitut EIT je z modelom povezovanja v 
okviru trikotnika znanja pripomogel k 
premostitvi trdovratne vrzeli med 
visokošolskim izobraževanjem, 
raziskavami in inovacijami. Predvsem je 
zaradi svoje posebne osredotočenosti na 
podjetniško izobraževanje ključno orodje 
za razvoj človeškega kapitala. Kljub temu 
pa njegov vpliv ostaja omejen na partnerje 
SZI.

Inštitut EIT je z modelom povezovanja v 
okviru trikotnika znanja pripomogel k 
premostitvi trdovratne vrzeli med 
visokošolskim izobraževanjem, 
raziskavami in inovacijami. Predvsem je 
zaradi svoje posebne osredotočenosti na 
podjetniško izobraževanje ključno orodje 
za razvoj človeškega kapitala. Kljub temu 
pa njegov vpliv ostaja omejen in ga je 
treba poleg partnerjev SZI razširiti še na 
druge.

Predlog spremembe 31

Predlog sklepa
Priloga I – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Visokošolske ustanove v Evropi morajo 
podpirati in krepiti kulturno in 
umetnostno izobraževanje ter hkrati 
spodbujati čezmejno priznavanje 
umetniških znanj in spretnosti.

Predlog spremembe 32

Predlog sklepa
Priloga I – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Visokošolske institucije v Evropi morajo 
biti za širše podpiranje inovacij inovativne 
in podjetniško naravnane v svojem pristopu 
k izobraževanju, raziskavam ter 
sodelovanju s podjetji in širšimi lokalnimi 
inovacijskimi ekosistemi, vključno s 
civilno družbo.

Visokošolske institucije v Evropi morajo 
biti za širše podpiranje inovacij inovativne 
in podjetniško naravnane v svojem pristopu 
k izobraževanju, raziskavam ter 
sodelovanju s podjetji in širšimi lokalnimi 
inovacijskimi skupnostmi, vključno s 
civilno družbo in drugimi deležniki, ki 
posebno pozornost namenjajo enakosti 
spolov in vključevanju invalidov.
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Predlog spremembe 33

Predlog sklepa
Priloga I – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razvoj visokošolskih institucij v bolj 
inovativne in podjetniško naravnane 
organizacije zahteva jasno strategijo, 
metodološki okvir in zavezo virov. Inštitut 
EIT je zaradi svojih izkušenj v 
edinstvenem položaju, da v okviru 
programa Obzorje Evropa podpre razvoj 
podjetniške in inovacijske zmogljivosti 
visokošolskih institucij.

Inštitut EIT se bo osredotočil predvsem na 
visokošolske institucije iz držav s 
povprečnimi ali skromnimi rezultati na 
področju inovacij ter iz drugih regij, ki so 
manj uspešne ter želijo okrepiti svoj 
inovacijski odtis in strategije pametne 
specializacije. Temu ukrepu bo namenil 
vsaj 25 % skupnega proračuna za te 
dejavnosti. Razvoj visokošolskih institucij 
v bolj inovativne in podjetniško naravnane 
organizacije zahteva jasno in ambiciozno 
strategijo, metodološki okvir in zavezo 
virov. Inštitut EIT je zaradi svojih izkušenj 
v edinstvenem položaju, da v okviru 
programa Obzorje Evropa podpre razvoj 
podjetniške in inovacijske zmogljivosti 
visokošolskih institucij.

Predlog spremembe 34

Predlog sklepa
Priloga I – točka 3 – točka 3.3 – točka 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za zagotovitev širšega obveščanja in 
boljšega razumevanja priložnosti, ki jih 
ponuja inštitut EIT, bo inštitut preučil 
možnost za okrepitev smernic in pomoči 
glede vidikov, povezanih s sodelovanjem v 
SZI inštituta EIT po vsej Evropi, na 
podlagi obstoječih informacijskih mrež v 
Evropi.

Za zagotovitev širšega obveščanja in 
boljšega razumevanja priložnosti, ki jih 
ponuja inštitut EIT, bo inštitut okrepil 
smernice in pomoč novim potencialnim 
partnerjem glede vidikov, povezanih s 
sodelovanjem v SZI inštituta EIT, na 
podlagi obstoječih in po potrebi z 
vzpostavljanjem novih informacijskih mrež 
v Evropi.
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Predlog spremembe 35

Predlog sklepa
Priloga I – točka 3 – točka 3.3 – točka 1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Inštitut EIT bo vsaj dvakrat letno 
organiziral redna srečanja skupine 
predstavnikov držav članic in zadevnih 
služb Komisije, da se zagotovi ustrezna 
komunikacija in pretok informacij z 
državami članicami in na ravni EU, ter jih 
obveščal o uspešnosti in dosežkih 
dejavnosti, ki jih financira. Skupina 
predstavnikov držav članic zagotovi tudi 
ustrezno podporo za povezovanje 
dejavnosti s podporo inštituta EIT z 
nacionalnimi programi in pobudami, 
vključno z morebitnim nacionalnim 
sofinanciranjem navedenih dejavnosti.

Inštitut EIT bo organiziral letna srečanja 
skupine predstavnikov držav članic in 
Komisije, Evropskega parlamenta in 
posvetovalnih organov Unije, kot sta 
Odbor regij in Ekonomsko-socialni odbor, 
da se zagotovi ustrezna komunikacija in 
pretok informacij z državami članicami in 
na ravni EU, ter jih obveščal o uspešnosti 
in dosežkih dejavnosti, ki jih financira. 
Skupina predstavnikov držav članic 
zagotovi tudi ustrezno podporo za 
povezovanje dejavnosti s podporo inštituta 
EIT z nacionalnimi programi in pobudami, 
vključno z morebitnim nacionalnim 
sofinanciranjem navedenih dejavnosti.

Predlog spremembe 36

Predlog sklepa
Priloga I – točka 3 – točka 3.3 – točka 1 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Inštitut EIT bo še naprej usmerjal in 
zagotavljal strateške smernice skupnosti 
diplomantov EIT26 (v sodelovanju z njenim 
odborom), da bi se čim bolj povečala njen 
podjetniški in družbeni vpliv ter stalna 
vključenost njenih članov v dejavnosti s 
podporo inštituta EIT. V obdobju 2021–
2027 se bo skupnost še naprej širila in bo 
vključevala tudi diplomante, ki sodelujejo 
pri ukrepih v podporo inovacijskim 
zmogljivostim visokošolskih institucij.

Inštitut EIT bo še naprej usmerjal in 
zagotavljal strateške smernice skupnosti 
diplomantov EIT (v sodelovanju z njenim 
odborom), da bi se čim bolj povečala njen 
podjetniški in družbeni vpliv ter stalna 
vključenost njenih članov v dejavnosti s 
podporo inštituta EIT. Preučil in 
izmenjeval bo dobro prakso za nadaljnji 
razvoj skupnosti diplomantov. Diplomanti 
bi morali sodelovati pri zbiranju sredstev 
za SZI in, kar je najpomembneje, z 
mentorstvom novih študentov in 
raziskovalcev podpirati inovacijske 
zmogljivosti visokošolskih institucij.

__________________ __________________
26 Skupnost diplomantov EIT združuje 
podjetnike in pobudnike sprememb, ki so 

26 Skupnost diplomantov EIT združuje 
podjetnike in pobudnike sprememb, ki so 
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sodelovali v izobraževalnem ali 
podjetniškem programu v okviru SZI. Ta 
mreža ima več kot 5 000 članov.

sodelovali v izobraževalnem ali 
podjetniškem programu v okviru SZI. Ta 
mreža ima več kot 5000 članov.

Predlog spremembe 37

Predlog sklepa
Priloga I – točka 3 – točka 3.3 – točka 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Do zdaj dobre prakse in izkušnje, 
pridobljene v okviru SZI, niso bile zadosti 
kodificirane in učinkovito razširjene. 
Inštitut EIT bo v svoji podporni vlogi kot 
partner znanja za oblikovalce politike in 
celotno inovacijsko skupnost nadalje 
razvijal svoj položaj kot inovacijski 
inštitut, ki lahko širše zaznava inovativne 
prakse, spoznanja in rezultate dejavnosti, ki 
jih financira inštitut EIT (izobraževanje in 
usposabljanje, podpora inovacijam, 
podpora podjetništvu), jih analizira, 
kodificira, daje na voljo in zagotavlja 
njihovo uporabo. Ta dejavnost bo temeljila 
na povezavah in sinergijah z drugimi 
pobudami v okviru [stebra Inovativna 
Evropa] [predloga programa Obzorje 
Evropa].

Do zdaj dobre prakse in izkušnje, 
pridobljene v okviru SZI, niso bile zadosti 
kodificirane in učinkovito razširjene. 
Inštitut EIT bo v svoji podporni vlogi kot 
partner znanja za oblikovalce politike in 
celotno inovacijsko skupnost nadalje 
razvijal svoj položaj kot inovacijski inštitut 
in center odličnosti, ki lahko širše zaznava 
inovativne prakse, spoznanja in rezultate 
dejavnosti, ki jih financira inštitut EIT 
(izobraževanje in usposabljanje, podpora 
inovacijam, podpora podjetništvu), jih 
analizira, kodificira, daje na voljo in 
zagotavlja njihovo uporabo. Ta dejavnost 
bo temeljila na povezavah in sinergijah z 
drugimi pobudami v okviru [stebra 
Inovativna Evropa] programa Obzorje 
Evropa. Da bi ga Unija in Evropski 
parlament stalno podpirala, bi moral 
inštitut EIT poslancem redno poročati. Na 
teh informativnih sestankih bi morali 
sodelovati raziskovalci in poslovni 
partnerji, pa tudi voditelji in vodstveni 
delavci, in bi morali imeti tu možnost za 
nadzor in izmenjavo idej.

Obrazložitev

Številni poslanci Evropskega parlamenta slabo poznajo inštitut EIT, njegove uspehe in način 
delovanja. To je treba spremeniti.

Predlog spremembe 38

Predlog sklepa
Priloga I – točka 3 – točka 3.4 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V tem oddelku je navedenih več ukrepov, 
katerih cilj je prilagoditi in izboljšati 
obstoječe delovanje inštituta EIT in SZI. 
Njihovo izvajanje na ravni inštituta EIT bo 
spremljal učinkovit in strateški upravni 
odbor inštituta EIT, ki bo zagotavljal 
potrebne spodbude in nadzor, tudi prek 
postopka dodeljevanja finančnih sredstev, 
za zagotovitev, da jih SZI izvajajo.

V tem oddelku je navedenih več ukrepov, 
katerih cilj je prilagoditi in izboljšati 
obstoječe delovanje inštituta EIT in SZI. 
Njihovo izvajanje na ravni inštituta EIT bo 
spremljal učinkovit in strateški upravni 
odbor inštituta EIT, ki bo zagotavljal 
potrebne spodbude in nadzor, tudi prek 
postopka dodeljevanja finančnih sredstev 
na podlagi uspešnosti, za zagotovitev, da 
SZI izvajajo spremembe, pri tem pa vedno 
spoštujejo najvišje standarde.

Predlog spremembe 39

Predlog sklepa
Priloga I – točka 3 – točka 3.4 – točka 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Inštitut EIT bo zagotovil operativne 
smernice SZI o zagotavljanju skladnosti z 
načeli dobrega upravljanja, načeli in merili, 
ki so glede evropskih partnerstev določena 
v uredbi Obzorje Evropa, ter glede 
usklajevanja s prednostnimi nalogami 
programa Obzorje Evropa, da se dosežeta 
čim večja uspešnost in vpliv, pri čemer bo 
tudi spremljal izvajanje teh smernic.

Inštitut EIT bo SZI zagotovil operativne 
smernice o zagotavljanju skladnosti z 
načeli dobrega upravljanja iz uredbe o 
inštitutu EIT, načeli in merili, ki so glede 
evropskih partnerstev določena v uredbi 
Obzorje Evropa, ter glede usklajevanja s 
prednostnimi nalogami programa Obzorje 
Evropa, da se dosežeta čim večja uspešnost 
in vpliv, pri čemer bo tudi stalno spremljal 
izvajanje teh smernic. Če je uspešnost SZI 
premajhna ali če glede na kazalnike 
uspešnosti ne dosega primernih 
rezultatov, se sprejmejo primerni 
korektivni ukrepi.

Predlog spremembe 40

Predlog sklepa
Priloga I – točka 3 – točka 3.4 – točka 4 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi za zagotavljanje stalne odprtosti 
SZI in preglednosti med izvajanjem se 
bodo opazno izboljšali z vključitvijo 
skupnih določb glede novih članov, ki 
povečujejo vrednost partnerstev. 
Dejavnosti se bodo izvajale povsem 
pregledno. SZI bodo ostale dinamična 
partnerstva, v katera se lahko novi 
partnerji, vključno z vse večjim deležem 
MSP, vključijo na podlagi odličnosti in 
strateške ustreznosti. Postopek priprave 
poslovnega načrta (vključno z opredelitvijo 
prednostnih nalog, izborom dejavnosti in 
dodelitvijo sredstev) bo postal preglednejši 
in bolj vključujoč, da bi se omejila 
koncentracija financiranja in zagotovilo, da 
lahko dejavnosti SZI izkoristijo široko 
mrežo partnerjev. Nazadnje, SZI bodo 
povečale delež razpisov, zlasti za 
inovacijske projekte, ki so odprti za tretje 
osebe. Z vsemi temi ukrepi se bo povečalo 
število subjektov, ki sodelujejo pri 
dejavnostih SZI. Nazadnje, SZI bi morale 
v rednih poročilih poročati o vključevanju 
novih partnerjev.

Inštitut EIT zagotovi med izvajanjem 
preglednost in stalno odprtost SZI za nove 
člane, zlasti z namenjanjem finančnih 
sredstev za ustanovitev novih CLC. To se 
bo doseglo na podlagi jasnih in doslednih 
meril za pristop novih članov, ki 
povečujejo vrednost partnerstev. 
Dejavnosti se bodo izvajale povsem 
pregledno. SZI bodo ostale dinamična 
partnerstva, v katera se lahko novi 
partnerji, vključno z vse večjim deležem 
MSP, vključijo na podlagi odličnosti in 
zmožnosti, da prispevajo k inovacijskim 
ekosistemom na lokalni, regionalni in 
nacionalni ravni ter ravni Unije. Postopek 
priprave poslovnega načrta (vključno z 
opredelitvijo prednostnih nalog, izborom 
dejavnosti in dodelitvijo sredstev) bo postal 
preglednejši in bolj vključujoč, da bi se 
upoštevala geografska neravnovesja, 
omejila koncentracija financiranja za 
države EU-15 in zagotovilo, da lahko 
dejavnosti SZI izkoristijo široko mrežo 
partnerjev, s čimer bi se spodbujalo 
sodelovanje iz držav EU-13. SZI bodo 
povečale delež razpisov, zlasti za 
inovacijske projekte, ki so odprti za tretje 
osebe. Vsi ti ukrepi bodo prispevali k 
povečanju števila subjektov, ki sodelujejo 
pri dejavnostih SZI. Nazadnje, SZI v 
rednih poročilih poročajo o vključevanju 
novih partnerjev.

Predlog spremembe 41

Predlog sklepa
Priloga I – točka 3 – točka 3.4 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Medsebojno oplajanje po vsem 
svetu
Prihodnja znanja in spretnosti bodo 
zahtevali kritično razmišljanje, mentalno 
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prožnost, ustvarjalnost in 
interdisciplinarno razmišljanje. Inštitut 
EIT bo prispeval k uspehu Evrope z 
ambicioznim medsebojnim bogatenjem 
med posameznimi področji, zlasti s 
spodbujanjem sodelovanja med 
raziskovalci in inovatorji različnih 
skupnosti znanja in inovacij. To bi lahko 
dosegli z letnimi ali dvoletnimi 
konferencami skupnosti znanja in 
inovacij na dveh ali več tematskih 
področjih (tudi z udeležbo študentov in 
raziskovalcev – glej točko 3.1 skupnosti 
znanja in inovacij – podpora obstoječim 
skupnostim znanja in inovacij).

Predlog spremembe 42

Predlog sklepa
Priloga I – točka 3 – točka 3.4 – točka 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) Udeležba malih, srednjih in 
zagonskih podjetij
Ker je 99 odstotkov vseh podjetij v Uniji 
malih in srednjih podjetjih in ker so v 
preteklih petih letih ustvarili približno 85 
odstotkov novih delovnih mest, mora 
inštitut EIT zagotavljati, da bodo med 
poslovnimi partnerji SZI tudi mala in 
srednja ter zagonska podjetja. Članarine 
so pomemben vir financiranja vseh SZI, 
vendar je uravnotežena udeležba malih, 
srednjih in zagonskih podjetij bistvena za 
širjenje inovacij in podjetniškega 
izobraževanja. Udeležba teh podjetij v 
državah regionalne inovacijske sheme je 
predvsem bistvena za ustrezno delovanje 
SZI. V skladu s prvotno izjavo o 
poslanstvu bo inštitut EIT:
(1) pripomogel k opredeljevanju 
družbenih problemov v državah članicah;
(2) pospeševal lokalno rast ter
(3) širil priložnosti za strokovno 
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zaposlitev po vsej Uniji.
Ob upoštevanju tega bi moral inštitut 
uporabiti stroga načela odprtosti in 
preglednosti pri izbiri novih poslovnih 
partnerjev in postopka za pripravo 
poslovnih načrtov. Mala in srednja 
podjetja, ki sodelujejo pri razvoju novih 
izumov in inovacij, bi morala z velikimi 
podjetji, ki sodelujejo v ustreznem SZI, 
predhodno skleniti pogodbe o nakupu.

Obrazložitev

Ker je 99 % vseh podjetij v EU malih in srednjih podjetij in ker so ta podjetja v zadnjih petih 
letih ustvarila približno 85 % novih delovnih mest, mora inštitut EIT zagotavljati, da bodo 
med poslovnimi partnerji SZI tudi mala in srednja ter zagonska podjetja. Predhodno 
sklepanje pogodb o nakupu je eden od načinov za vključevanje malih in srednjih podjetij v 
SZI, ne da bi morala ta podjetja morala plačevati članarine, ki si jih ne morejo privoščiti.

Predlog spremembe 43

Predlog sklepa
Priloga I – točka 3 – točka 3.4 – točka 6 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Inštitut EIT bo do konca leta 2023 na 
podlagi poglobljene neodvisne študije v 
tesnem sodelovanju s Komisijo opredelil 
svoje razmerje s SZI, ki bodo v 
programskem obdobju 2021–2027 nehala 
prejemati nepovratna sredstva. Na podlagi 
pozitivnega rezultata končnega pregleda 
lahko inštitut EIT z vsako SZI sklene 
memorandum o sodelovanju, katerega 
namen je nadaljevati sodelovanje s SZI po 
prenehanju okvirnega sporazuma o 
partnerstvu. Ta memorandum bi moral med 
drugim vključevati pravice in obveznost, 
povezane z:

Inštitut EIT oblikuje splošna načela za 
odnose s SZI, potem ko bo prenehal 
okvirni sporazum o partnerstvu v skladu z 
okvirom Obzorje Evropa za evropska 
partnerstva. Inštitut EIT bo do konca 
leta 2023 na podlagi poglobljene neodvisne 
študije v tesnem sodelovanju s Komisijo 
opredelil svoje razmerje s SZI, ki bodo v 
programskem obdobju 2021–2027 nehala 
prejemati nepovratna sredstva. Na podlagi 
pozitivnega rezultata končnega pregleda 
lahko inštitut EIT z vsako SZI sklene 
memorandum o sodelovanju, katerega 
namen je nadaljevati sodelovanje s SZI po 
prenehanju okvirnega sporazuma o 
partnerstvu. Ta memorandum bi moral med 
drugim vključevati pravice in obveznost, 
povezane z:
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Predlog spremembe 44

Predlog sklepa
Priloga I – točka 3 – točka 3.4 – točka 6 – odstavek 1 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

— uporabo znamke EIT, 
sodelovanjem pri nagradah EIT in drugih 
pobudah, ki jih organizira inštitut EIT;

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe 45

Predlog sklepa
Priloga I – točka 3 – točka 3.5 – odstavek 2 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

— Program Erasmus in EIT bosta 
vzpostavila sinergije med svojimi 
skupnostmi. Cilj sodelovanja bo 
zagotavljanje dostopa študentov programa 
Erasmus, ki so vključeni v visokošolske 
institucije - partnerice skupnosti SZI, do 
poletnih šol SZI ali drugih ustreznih 
aktivnosti usposabljanja (na primer o 
podjetništvu in upravljanju inovacij) ter 
vzpostavljanja stikov z mrežo diplomantov 
SZI.

— Program Erasmus in EIT bosta 
vzpostavila sinergije med svojimi 
skupnostmi. Cilj sodelovanja bo 
zagotavljanje dostopa študentov programa 
Erasmus, ki so vključeni v visokošolske 
institucije - partnerice skupnosti SZI, do 
poletnih šol SZI ali drugih ustreznih 
aktivnosti usposabljanja (na primer o 
podjetništvu in upravljanju inovacij) ter 
vzpostavljanja stikov z mrežo diplomantov 
SZI. Vključeni bi morali biti študenti, ki v 
okviru programa Erasmus PRO 
opravljajo vajeništvo in poklicno 
usposabljanje.

Predlog spremembe 46

Predlog sklepa
Priloga I – točka 3 – točka 3.5 – odstavek 2 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

— Kadar koli bo mogoče, se bodo 
zagotavljale sinergije s pobudo Evropske 
univerze, kar bi lahko bilo v pomoč pri 
vključevanju izobraževalnih dejavnosti 
inštituta EIT za dosego sistemskega 
učinka.

— S pobudo Evropske univerze bodo 
zagotovljene sinergije, da bi bile 
izobraževalne dejavnosti inštituta EIT del 
splošnega sistema in kot take pozitivno 
vplivajo na izobraževanje v državah 
članicah.
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Predlog spremembe 47

Predlog sklepa
Priloga I – točka 3 – točka 3.5 – odstavek 6 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

— Novi program Ustvarjalna Evropa 
bo še zlasti pomemben za dejavnosti 
prihodnje SZI v kulturnem in ustvarjalnem 
sektorju. Razvile se bodo močne sinergije 
in dopolnjevanja s programom na 
področjih, kot so ustvarjalne spretnosti, 
delovna mesta in poslovni modeli.

— Novi program Ustvarjalna Evropa 
bo še zlasti pomemben za dejavnosti 
prihodnje SZI v kulturnem in ustvarjalnem 
sektorju. Razvile se bodo močne sinergije 
in dopolnjevanja s programom na 
področjih, kot so ustvarjalne spretnosti ter 
njihovo priznavanje in potrjevanje, pri 
čemer bo upoštevan predvsem nov 
tehnološki napredek, pa tudi delovna 
mesta, čezmejna mobilnost, medsektorski 
pristopi pri ustvarjalnosti in razvoj 
poslovnih modelov.

Predlog spremembe 48

Predlog sklepa
Priloga I – točka 4 – točka 4.1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Inštitut EIT bo začel izvajati nove 
podporne ukrepe, s katerimi bo olajšal 
vzpostavitev novih kolokacijskih centrov v 
državah članicah, ki v sedanjih SZI niso 
zastopane oziroma so še vedno premalo 
zastopane.

Predlog spremembe 49

Predlog sklepa
Priloga I – točka 4 – točka 4.2 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. ambiciozni standardi SZI bi morali 
omogočiti in podpreti najboljše in najbolj 
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ambiciozne raziskave in inovacije;

Predlog spremembe 50

Predlog sklepa
Priloga I – točka 4 – točka 4.2 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Inštitut EIT bo zagotovil, da bodo podatki, 
ki jih zbere prek svojega sistema 
notranjega spremljanja, vključno z rezultati 
iz SZI, v celoti vključeni v celotni sistem 
upravljanja podatkov v okviru programa 
Obzorje Evropa. Inštitut EIT bo zagotovil, 
da bodo podrobne informacije, ki izhajajo 
iz njegovega postopka spremljanja in 
ocenjevanja, pravočasno na voljo in 
dostopne v skupni elektronski podatkovni 
zbirki o izvajanju programa Obzorje 
Evropa. Poleg tega bo zagotovil namensko 
poročanje o kvantitativnih in kvalitativnih 
učinkih, vključno z odobrenimi in dejansko 
zagotovljenimi finančnimi prispevki.

Da bi izboljšali preglednost in odprtost, bo 
inštitut EIT zagotovil, da bodo podatki, ki 
jih zbere prek svojega sistema notranjega 
spremljanja, vključno z rezultati iz SZI, v 
celoti dostopni in vključeni v celotni 
sistem upravljanja podatkov v okviru 
programa Obzorje Evropa. Zagotovil bo 
tudi, da bodo podrobne informacije, ki 
izhajajo iz njegovega postopka spremljanja 
in ocenjevanja, pravočasno na voljo in 
dostopne v skupni elektronski podatkovni 
zbirki o izvajanju programa Obzorje 
Evropa. Poleg tega bo zagotovil namensko 
poročanje o kvantitativnih in kvalitativnih 
učinkih, vključno z odobrenimi in dejansko 
zagotovljenimi finančnimi prispevki.

Predlog spremembe 51

Predlog sklepa
Priloga I – točka 6 – točka 7 – odstavek 2 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

— Producenti, distributerji, 
radiodifuzne hiše, kinematografi in vse 
vrste kulturnih organizacij morajo biti 
inovativni, da privabijo nove generacije 
občinstva.

— Umetniki, ustvarjalci, producenti, 
distributerji, radiodifuzne hiše, 
kinematografi in vse vrste kulturnih 
organizacij morajo biti inovativni, da bi 
spodbujali aktivno udeležbo v ustvarjalnih 
sektorjih, podpirali vključevanje in razvoj 
občinstva vseh starosti, zlasti mladih, po 
Evropi in zunaj nje, razvili nove procese, 
storitve, kulturno vsebino in nove oblike 
ustvarjalnih praks, ki prinašajo družbeno 
vrednost.
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Predlog spremembe 52

Predlog sklepa
Priloga I – točka 6 – točka 7 – odstavek 2 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

— Pomanjkanje podjetništva in 
prečnih spretnosti v kulturnem in 
ustvarjalnem sektorju28 zadeva tako 
nastajajoče podsektorje kot tudi zelo zrele 
podsektorje, ki doživljajo temeljito 
digitalno preobrazbo. Te spretnosti so 
potrebne za inovacije in so ključnega 
pomena glede na spremembe na trgu dela, 
s katerimi se spoprijema sektor.

— Pomanjkanje podjetništva in 
prečnih spretnosti v kulturnem in 
ustvarjalnem sektorju zadeva tako 
nastajajoče podsektorje kot tudi zrele 
podsektorje, ki doživljajo temeljito 
digitalno preobrazbo. Te spretnosti so 
potrebne za inovacije in so ključnega 
pomena glede na spremembe na trgu dela, 
s katerimi se spoprijema sektor.

__________________ __________________
28 Kulturni in ustvarjalni študijski programi 
na evropskih univerzah se večinoma 
osredotočajo na „ustvarjalni del“, njihovi 
diplomanti pa niso vedno pripravljeni na 
vstop na sodobni trg dela, saj jim 
primanjkuje medsektorskih spretnosti (na 
področju podjetništva, digitalizacije in 
finančnega poslovodenja). Evropa glede 
visokošolskih institucij zaostaja za ZDA na 
področju študija komunikacij in medijev 
(univerze iz EU pa so uspešnejše v bolj 
tradicionalnih panogah, kot so umetnost in 
oblikovanje ali uprizoritvene umetnosti).

Predlog spremembe 53

Predlog sklepa
Priloga I – točka 6 – točka 7 – odstavek 3 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

— sodelovanje med raziskovalci ter 
med raziskavami in industrijo je omejeno, 
usklajevanje med prizadevanji na področju 
raziskav in razvoja pa ni zadostno, prav 
tako ni zadostna izmenjava metod, 
rezultatov in dobrih praks. Poleg tega 
večina raziskav v kulturnem in 
ustvarjalnem sektorju ni prevedena, 

— sodelovanje med raziskovalci ter 
med raziskavami in industrijo ter javnimi 
organizacijami in organizacijami tretjih 
sektorjev je omejeno, usklajevanje med 
prizadevanji na področju raziskav in 
razvoja pa ni zadostno, prav tako ni 
zadostna izmenjava metod, rezultatov in 
dobrih praks. Večina raziskav v kulturnem 
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posledica česar je ponavljanje, saj 
raziskovalci pogosto ne vedo za podobne 
projekte;

in ustvarjalnem sektorju ni prevedena v 
večino uradnih jezikov Unije, posledica 
česar je ponavljanje, saj raziskovalci 
pogosto ne vedo za podobne projekte;

Predlog spremembe 54

Predlog sklepa
Priloga I – točka 6 – točka 7 – odstavek 3 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

— precejšen delež regionalnih 
prednostnih nalog na področju pametne 
specializacije v Evropi se nanaša na 
kulturo z različnih vidikov (na primer 
kulturna dediščina, ustvarjalni sektor itd.). 
Glede na pomembno vlogo kulture in 
ustvarjalnosti za gospodarski in socialni 
razvoj mest in regij ter njuno zmožnost za 
nadaljnjo obravnavo vprašanj razlik v 
Evropi ima SZI na področju kulturnega in 
ustvarjalnega sektorja velik potencial.

— precejšen delež regionalnih 
prednostnih nalog na področju pametne 
specializacije v Evropi se nanaša na 
kulturo z različnih vidikov (na primer 
kulturna dediščina, videoigre, medijska 
produkcija, oblikovanje, arhitektura itd.). 
Glede na pomembno vlogo kulture in 
ustvarjalnosti za gospodarski in socialni 
razvoj mest in regij ter njuno zmožnost za 
nadaljnjo obravnavo vprašanj razlik v 
Evropi ima SZI na področju kulturnega in 
ustvarjalnega sektorja velik potencial.

Predlog spremembe 55

Predlog sklepa
Priloga I – točka 6 – točka 7 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izzivi na področju evropskega 
zaposlovanja, ekonomske odpornosti in 
pametne rasti vključujejo gospodarska 
vprašanja, kot sta brezposelnost (zlasti 
mladih) in svetovna konkurenca.

Kulturni in ustvarjalni sektor lahko 
spodbuja inovacije v drugih gospodarskih 
sektorjih. Trenutni izzivi na področju 
evropske ekonomske odpornosti in 
pametne rasti vključujejo pomanjkanje 
inovacij ter (zlasti digitalnih) znanj in 
spretnosti, brezposelnost (zlasti mladih), 
prenizko zaposlenost ter vse večjo 
svetovno konkurenco.

Predlog spremembe 56
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Predlog sklepa
Priloga I – točka 6 – točka 7 – odstavek 4 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

— Evropska industrija se spoprijema 
z digitalizacijo in globalizacijo ter njunim 
močnim vplivom na to, kako umetniki 
ustvarjajo in distribuirajo svoja dela ter se 
povezujejo z občinstvom. Na tradicionalne 
vrednostne verige so vplivali propad trgov 
DVD, nova pričakovanja potrošnikov in 
stalna moč ameriških studiev, pa tudi 
vzpon svetovnih digitalnih velikanov, kot 
so Amazon, iTunes, Google in Netflix.

— Evropski kulturni in ustvarjalni 
sektor se spoprijema z digitalizacijo in 
globalizacijo ter njunim močnim vplivom 
na to, kako umetniki ustvarjajo in 
distribuirajo svoja dela ter se povezujejo z 
občinstvom. Na tradicionalne vrednostne 
verige so vplivali propad tradicionalnih 
formatov, nova pričakovanja potrošnikov 
in vse večja tržna koncentracija majhnih 
neevropskih podjetij, pa tudi vzpon 
svetovnih digitalnih velikanov, kot so 
Amazon, iTunes, Google in Netflix.

Predlog spremembe 57

Predlog sklepa
Priloga I – točka 6 – točka 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nazadnje, da bi Evropa postala svetovna 
akterka, je treba izboljšati razširjanje 
kulturnih vsebin, ustvarjenih v Evropi. 
Evropa mora ostati konkurenčna v svetovni 
digitalni tekmi ustvarjanja novih tehnologij 
(na primer umetne inteligence, interneta 
stvari, veriženja blokov), pri čemer je 
kulturni in ustvarjalni sektor pomemben 
ustvarjalec vsebine, izdelkov in storitev na 
svetovni ravni. Poleg tega lahko na 
svetovni ravni kulturni in ustvarjalni sektor 
(na primer oblikovanje, arhitektura itd.) 
dejavno prispeva k trajnostnemu razvoju in 
spodbuja zelene inovacije, kulturne vsebine 
(literatura, film in umetnost) pa lahko 
ozaveščajo o okoljskih težavah in vplivajo 
na javno mnenje.

Nazadnje, da bi Evropa postala svetovna 
akterka, je treba izboljšati razširjanje 
kulturnih vsebin, ustvarjenih v Evropi. 
Evropa mora ostati konkurenčna v svetovni 
digitalni tekmi ustvarjanja in razvoja novih 
tehnologij (na primer strojnega učenja in 
umetne inteligence, interneta stvari, 
veriženja blokov), pri čemer je kulturni in 
ustvarjalni sektor pomemben ustvarjalec 
vsebine, izdelkov in storitev na svetovni 
ravni. Poleg tega lahko na svetovni ravni 
kulturni in ustvarjalni sektor (na primer 
oblikovanje, arhitektura itd.) dejavno 
prispeva k trajnostnemu razvoju in 
spodbuja zelene inovacije, kulturne vsebine 
(literatura, film in umetnost) pa lahko 
ozaveščajo o okoljskih težavah in vplivajo 
na javno mnenje.

Predlog spremembe 58
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Predlog sklepa
Priloga I – točka 6 – točka 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

SZI inštituta EIT za kulturni in ustvarjalni 
sektor bo s svojim celovitim in enotnim 
pristopom pomagala obravnavati zgoraj 
opredeljene izzive. S pokrivanjem skoraj 
vseh področij naših življenj, družbe in 
gospodarstva bo taka SZI zelo pomembna 
v smislu gospodarskega in družbenega 
vpliva ter omogočanja strateških 
priložnosti za gospodarske, tehnološke in 
socialne inovacije.

SZI inštituta EIT za kulturni in ustvarjalni 
sektor bo stremela k obravnavanju zgoraj 
opredeljenih izzivov. S pokrivanjem skoraj 
vseh področij naših življenj, družbe in 
gospodarstva bo taka SZI zelo pomembna 
v smislu gospodarskega in družbenega 
vpliva ter omogočanja strateških 
priložnosti za gospodarske, tehnološke in 
socialne inovacije.

Predlog spremembe 59

Predlog sklepa
Priloga I – točka 6 – točka 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Inovacije na podlagi kulture in 
ustvarjalnosti spodbujajo evropsko 
konkurenčnost bodisi neposredno z 
ustanavljanjem novih podjetij in delovnih 
mest bodisi posredno z ustvarjanjem 
medsektorskih koristi za širše 
gospodarstvo, izboljšanjem kakovosti 
življenja in povečevanjem privlačnosti 
Evrope. Kulturni in ustvarjalni sektor je 
vse bolj prepoznan kot nov vir pametne, 
trajnostne in vključujoče rasti in delovnih 
mest, saj v EU zaposluje že več kot 
12 milijonov ljudi, kar predstavlja 7,5 % 
vseh zaposlenih v EU.

Inovacije na podlagi kulture in 
ustvarjalnosti obravnavajo družbene izzive 
in spodbujajo evropsko konkurenčnost 
bodisi neposredno z ustanavljanjem novih 
podjetij, organizacij in delovnih mest 
bodisi posredno z ustvarjanjem 
medsektorskih koristi za širše 
gospodarstvo, izboljšanjem kakovosti 
življenja in povečevanjem privlačnosti 
Evrope. Kulturni in ustvarjalni sektor je 
vse bolj prepoznan kot nov vir pametne, 
trajnostne in vključujoče rasti in delovnih 
mest, saj v EU zaposluje več kot 
12 milijonov ljudi, kar predstavlja 7,5 % 
vseh zaposlenih v EU.

Predlog spremembe 60

Predlog sklepa
Priloga I – točka 6 – točka 9 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

SZI inštituta EIT za kulturni in ustvarjalni SZI inštituta EIT za kulturni in ustvarjalni 
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sektor je najprimernejša za obravnavo 
pomembnih gospodarskih in družbenih 
izzivov, ki so navedeni zgoraj. 
Ustvarjalnost je ključno gonilo inovacij, 
SZI za kulturni in ustvarjalni sektor pa 
lahko sprosti potencial kulturne 
ustvarjalnosti in pripomore h krepitvi 
konkurenčnosti in pametni rasti v Evropi.

sektor je najprimernejša za obravnavo 
pomembnih gospodarskih, socialnih in 
družbenih izzivov, ki so navedeni zgoraj. 
Ustvarjalnost je ključno gonilo inovacij, 
SZI za kulturni in ustvarjalni sektor pa 
lahko sprosti potencial umetniške in 
kulturne ustvarjalnosti ter pripomore h 
krepitvi evropskega socialnega modela, 
svetovne konkurenčnosti in pametne ter 
trajnostne rasti.
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