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Pozměňovací návrh 32
Domènec Ruiz Devesa, Julie Ward

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) EIT by se měl zaměřit na předávání 
svých činností v oblasti vysokoškolského 
vzdělávání, výzkumu a inovací do oblasti 
podnikání a na jejich obchodní využití a 
měl by podporovat zakládání nových 
podniků, podniků vzniklých při 
výzkumných institucí nebo vysokých 
školách a malých a středních podniků.

7) EIT by se měl usnadňovat 
předávání svých činností v oblasti 
vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a 
inovací do oblasti podnikání a na jejich 
obchodní využití a měl by podporovat 
zakládání nových podniků, podniků 
vzniklých při výzkumných institucích 
nebo vysokých školách, malých a středních 
podniků, partnerství veřejného a 
soukromého sektoru, družstev, sociálních 
podniků a jiných udržitelných 
organizačních forem, a to i ve veřejném a 
terciárním sektoru.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh 33
Alexis Georgoulis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Aby EIT a znalostní a inovační 
společenství mohly přispívat ke 
konkurenceschopnosti a posilovat na 
mezinárodní úrovni přitažlivost evropského 
hospodářství a jeho inovační kapacitu, 
měly by být schopny přilákat partnerské 
organizace, výzkumné pracovníky a 
studenty z celého světa, a to i podporou 
jejich mobility, jakož i spolupracovat s 
organizacemi ze třetích zemí.

11) Aby EIT a znalostní a inovační 
společenství mohly přispívat ke 
konkurenceschopnosti a posilovat na 
mezinárodní úrovni přitažlivost evropského 
hospodářství a jeho inovační a 
socioekonomickou kapacitu, měly by být 
schopny přilákat partnerské organizace, 
výzkumné pracovníky a studenty z celého 
světa, a to i podporou jejich mobility, jakož 
i spolupracovat s organizacemi ze třetích 
zemí.
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Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh 34
Domènec Ruiz Devesa, Julie Ward

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11a) Znalostní a inovační společenství 
EIT v oblasti kulturních a kreativních 
odvětví by mělo posílit příležitosti pro 
vytváření sítí, spolupráci, spolutvorbu a 
předávání know-how mezi vzděláváním, 
výzkumem, podnikatelskou sférou, 
veřejnými institucemi a kulturními 
organizacemi v kulturních a kreativních 
odvětvích a v jiných sektorech společnosti 
a hospodářství. Mělo by působit jako 
katalyzátor iniciativ zdola nahoru i shora 
dolů na regionální, vnitrostátní a unijní 
úrovni. Mělo by také vytvořit nezbytné 
rámcové podmínky pro zakládání a 
rozšiřování nových podniků v 
inovativních ekosystémech. Výzkumným 
pracovníkům a studentům v mnoha 
oborech (včetně umění, humanitních věd, 
podnikání, sociálních věd a aplikovaných 
exaktních věd) a podnikatelům z 
kulturních a kreativních odvětví a jiných 
odvětví (včetně sociálních podnikatelů) by 
mělo poskytnout znalosti a dovednosti 
nezbytné k realizaci inovativních řešení a 
k jejich přeměně na nové hospodářské 
příležitosti a sociální a komunitní 
podniky.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.
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Pozměňovací návrh 35
Niklas Nienaß, Domènec Ruiz Devesa

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11a) S cílem přispět k řešení nových 
a vznikajících globálních výzev, jež mají 
být řešeny prostřednictvím modelu EIT, 
by měl EIT zřídit nová znalostní 
a inovační společenství v prioritních 
oblastech teprve poté, co provede mimo 
jiné posouzení jejich významu pro 
politické priority programu Horizont 
Evropa, jejich doplňkovosti a součinnosti 
s dalšími programy, jako je Erasmus+, 
InvestEU a program Kreativní Evropa, 
a jejich přidané hodnoty.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh 36
Niklas Nienaß, Domènec Ruiz Devesa

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11b) Kulturní a kreativní odvětví jsou 
oblastí s vysokým potenciálem růstu, 
mnoha iniciativami na místní úrovni 
a velkou přitažlivostí pro občany. Jsou 
pevně zakotvena v místních 
a regionálních ekosystémech. Kulturní a 
kreativní odvětví jsou však stále velmi 
různorodou oblastí činnosti, a proto jsou 
zapotřebí větší dovednosti v oblasti 
podnikání a inovací. Znalostní a inovační 
společenství – díky jeho přístupu 
podporujícímu integraci znalostního 
trojúhelníku, dlouhodobé perspektivě 
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a územnímu přístupu a jeho holistickému 
a jednotnému přístupu - může nabídnout 
skutečnou podporu. Kulturní a kreativní 
odvětví se nejvíce doplňují s již 
existujícími osmi znalostními a 
inovačními společenstvími, jakož i s 
potenciálními prioritními oblastmi pro 
další evropská partnerství, která mají být 
zahájena v rámci programu Horizont 
Evropa. Tím, že znalostní a inovační 
společenství bude zahrnovat téměř 
všechny oblasti života občanů, společnosti 
a hospodářství Unie, bude mít velký 
význam z hlediska hospodářského 
a společenského dopadu, neboť se uvolní 
strategické příležitosti pro hospodářské, 
technologické i sociální inovace.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh 37
Domènec Ruiz Devesa, Julie Ward

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11b) Evropský inovační a technologický 
institut by jako jedna z klíčových oblastí, 
kde jsou zaváděny inovace, měl 
podporovat spolupráci s odborníky z 
různých oborů a různých odvětví. Měl by 
usilovat o podporu spolupráce mezi 
hospodářskou, technologickou, sociální a 
vědeckou sférou, a to včetně umění a 
humanitních věd. EIT by měl přispívat ke 
vzniku vědeckých, technologických, 
inženýrských, uměleckých a 
matematických (STEAM) komunit tím, že 
bude posilovat vazby mezi znalostními a 
inovačními společenstvími.

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh 38
Niklas Nienaß

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11c) Znalostní a inovační společenství 
EIT v oblasti kulturních a kreativních 
odvětví by mělo posílit příležitosti pro 
vytváření sítí, spolupráci, spolutvorbu 
a předávání know-how mezi vzděláváním, 
výzkumem a podnikatelskou sférou 
v kulturních a kreativních odvětvích a v 
jiných sektorech společnosti 
a hospodářství. Mělo by působit jako 
katalyzátor iniciativ zdola nahoru i shora 
dolů na regionální, vnitrostátní a unijní 
úrovni. Mělo by také vytvořit nezbytné 
rámcové podmínky pro zakládání 
a rozšiřování nových podniků 
v inovativních ekosystémech. Výzkumným 
pracovníkům a studentům v mnoha 
oborech (včetně umění, humanitních věd, 
podnikání, sociálních věd a aplikovaných 
exaktních věd) a podnikatelům 
v kulturních a kreativních odvětvích 
a jiných odvětvích by mělo poskytnout 
znalosti a dovednosti nezbytné k realizaci 
inovativních řešení a k jejich přeměně 
na nové hospodářské příležitosti.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh 39
Alexis Georgoulis

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12a) Kulturní a kreativní odvětví, tedy 
odvětví, jejichž činnosti se zakládají na 
kulturních hodnotách nebo jiných 
uměleckých kreativních projevech 
jednotlivce nebo kolektivu, odrážejí 
neustále se vyvíjející široké spektrum 
činností, které jsou spojeny s kreativními, 
uměleckými nebo kulturními projevy a 
souvisejícími činnostmi. Ačkoli je kultura 
katalyzátorem kreativity a inovací a 
kulturní a kreativní odvětví mají potenciál 
vytvářet přidanou hodnotu, tento 
potenciál zůstává nevyužitý, neboť 
kulturních a kreativních odvětví z důvodu 
naléhavé a křehké konkurenceschopnosti 
ubývá, zatímco umělci a kreativní 
pracovníci nemají přístup ke vzdělávání a 
příležitosti k mobilitě, neboť jim chybí 
nezbytné prostředky k tomu, aby se 
přizpůsobili narůstající digitalizaci. 
Vytvoření znalostních a informačních 
společenství zaměřených na posílení výše 
uvedených odvětví je nezbytné, aby se tak 
více než 12 milionům osob zaměstnaných 
v kulturním a kreativním odvětví 
umožnilo čelit zvyšujícím se výzvám a 
umožnit rovné příležitosti pro kvalitní 
zaměstnání lidem, kteří touží vstoupit do 
těchto odvětví, aniž by byli 
diskriminováni.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh 40
Alexis Georgoulis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13a) Znalostní a inovační společenství 
EIT v oblasti kulturních a kreativních 
odvětví by mělo nezbytně podporovat 
kulturní a kreativní odvětví a veškeré 
subjekty, které v těchto odvětvích působí, 
aby mělo možnost čelit novým výzvám, 
odstraňovat překážky, které se vyskytují 
proto, že v některých členských státech 
chybí uznávání a certifikace uměleckých 
dovedností a rovněž chybí náležité a 
dostatečné finanční prostředky, a aby 
zajistilo, že dlouhodobá partnerství a 
součinnosti budou utvářeny na solidním 
základě, který podporuje kreativitu.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh 41
Domènec Ruiz Devesa, Julie Ward

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Předpokládá se, že odvětví 
průmyslu, financí a služeb významně 
přispějí do rozpočtu  znalostních a 
inovačních společenství. Znalostní a 
inovační společenství by se měla zaměřit 
na maximalizaci podílu příspěvků ze 
soukromého sektoru  a na dosažení 
finanční udržitelnosti  . Znalostní a 
inovační společenství a jejich partnerské 
organizace by měly zveřejnit skutečnost, že 
jejich činnosti jsou prováděny v rámci EIT 
a že jsou příjemci finančního příspěvku ze 
souhrnného rozpočtu  Unie.

16) Předpokládá se, že odvětví 
průmyslu, financí a služeb významně 
přispějí do rozpočtu znalostních 
a inovačních společenství. Znalostní 
a inovační společenství by se měla zaměřit 
na maximalizaci podílu příspěvků ze 
soukromého sektoru a na dosažení finanční 
udržitelnosti . Terciární sektor a veřejný 
sektor, zejména na místní a regionální 
úrovni, by měly být považovány za 
přispěvatele k finanční udržitelnosti 
znalostních a inovačních společenství. 
Znalostní a inovační společenství a jejich 
partnerské organizace by měly zveřejnit 
skutečnost, že jejich činnosti jsou 
prováděny v rámci EIT a že jsou příjemci 
finančního příspěvku ze souhrnného 
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rozpočtu Unie.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh 42
Alexis Georgoulis

Návrh nařízení
Čl. 2. – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „inovací“ proces včetně jeho 
výsledku, jehož prostřednictvím reagují 
nové myšlenky na společenské nebo 
hospodářské potřeby a poptávku a 
vytvářejí nové produkty, služby nebo 
obchodní a organizační modely, které se 
úspěšně zavádějí na stávající trh nebo které 
dokáží vytvářet trhy nové a které přispívají 
svou hodnotou společnosti;

1) „inovací“ proces včetně jeho 
výsledku, jehož prostřednictvím reagují 
nové myšlenky na společenské, 
hospodářské nebo kulturní potřeby a 
vytvářejí nové produkty, služby nebo 
obchodní, organizační modely nebo jiné 
prostředky k naplňování těchto potřeb, 
které se úspěšně zavádějí na stávající trh 
nebo které dokáží vytvářet trhy nové a 
které přispívají svou hodnotou společnosti 
a jejichž cílem je udržitelný rozvoj a 
zlepšení prosperity evropských národů;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh 43
Domènec Ruiz Devesa, Julie Ward

Návrh nařízení
Čl. 2. – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „inovací“ proces včetně jeho 
výsledku, jehož prostřednictvím reagují 
nové myšlenky na společenské nebo 
hospodářské potřeby a poptávku a 

1) „inovací“ proces včetně jeho 
výsledku, jehož prostřednictvím reagují 
nové myšlenky na společenské, 
hospodářské nebo kulturní potřeby a 
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vytvářejí nové produkty, služby nebo 
obchodní a organizační modely, které se 
úspěšně zavádějí na stávající trh nebo které 
dokáží vytvářet trhy nové a které přispívají 
svou hodnotou společnosti;

poptávku a vytvářejí nové produkty, 
služby, postupy nebo obchodní a 
organizační modely, které se úspěšně 
zavádějí na stávající trh nebo které dokáží 
vytvářet trhy nové nebo přispívají svou 
hodnotou společnosti v netržních 
oblastech;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh 44
Dace Melbārde

Návrh nařízení
Čl. 2. – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „inovací“ proces včetně jeho 
výsledku, jehož prostřednictvím reagují 
nové myšlenky na společenské nebo 
hospodářské potřeby a poptávku a vytvářejí 
nové produkty, služby nebo obchodní a 
organizační modely, které se úspěšně 
zavádějí na stávající trh nebo které dokáží 
vytvářet trhy nové a které přispívají svou 
hodnotou společnosti;

1) „inovací“ proces včetně jeho 
výsledku, jehož prostřednictvím reagují 
nové myšlenky na společenské nebo 
hospodářské potřeby a poptávku a vytvářejí 
nové produkty, služby, postupy, zkušenosti 
nebo obchodní a organizační modely, které 
se úspěšně zavádějí na stávající trh nebo 
které dokáží vytvářet trhy nové a které 
přinášejí svou hodnotu průmyslu a 
společnosti;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný s ohledem na zachování vnitřní logiky a soudržnosti textu.

Pozměňovací návrh 45
Niklas Nienaß

Návrh nařízení
Čl. 2. – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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1) „inovací“ proces včetně jeho 
výsledku, jehož prostřednictvím reagují 
nové myšlenky na společenské nebo 
hospodářské potřeby a poptávku a vytvářejí 
nové produkty, služby nebo obchodní a 
organizační modely, které se úspěšně 
zavádějí na stávající trh nebo které dokáží 
vytvářet trhy nové a které přispívají svou 
hodnotou společnosti;

1) „inovací“ proces včetně jeho 
výsledku, jehož prostřednictvím reagují 
nové myšlenky na společenské, kulturní 
nebo hospodářské potřeby a poptávku a 
vytvářejí nové produkty, služby nebo 
obchodní a organizační modely, které se 
úspěšně zavádějí na stávající trh nebo které 
dokáží vytvářet trhy nové nebo které 
přispívají svou hodnotou společnosti v 
netržních oblastech;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh 46
Domènec Ruiz Devesa, Julie Ward

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) „sociální inovací“ podskupina 
inovačních činností, jejichž cílem je 
rozvíjet nové myšlenky, zboží, služby, 
postupy a modely, které budou lépe řešit 
sociální otázky, vytvářet sociální vztahy a 
navazovat nové spolupráce, které vybízí k 
podnětům ze strany veřejných a 
soukromých hráčů, včetně občanské 
společnosti, v zájmu vyřešit nesplněné 
sociální výzvy účinněji.

Or. en

Odůvodnění

Tato definice slučuje definice sociálních inovací od GŘ EMPL a GŘ GROWTH. Tento 
pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh 47
Niklas Nienaß
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) „sociální inovací“ podskupina 
inovačních činností, jejichž cílem je 
rozvíjet nové myšlenky, zboží, služby, 
postupy a modely, které budou lépe řešit 
sociální otázky, vytvářet sociální vztahy a 
navazovat nové spolupráce, které vybízí k 
podnětům ze strany veřejných a 
soukromých hráčů, včetně občanské 
společnosti, v zájmu vyřešit nesplněné 
sociální výzvy účinněji.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh 48
Dace Melbārde

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) „střediskem společného umístění“ 
zeměpisná oblast, v níž jsou usazeni 
hlavní partneři znalostního trojúhelníku 
znalostních a inovačních společenství, 
kteří mohou snadno spolupracovat, čímž v 
této oblasti vzniká ústřední bod činnosti 
znalostních a inovačních společenství;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný s ohledem na zachování vnitřní logiky a soudržnosti textu.

Pozměňovací návrh 49
Domènec Ruiz Devesa, Julie Ward
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Návrh nařízení
Čl. 2. – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) „partnerskou organizací“   právní 
subjekt  , který je členem znalostního a 
inovačního společenství a může zejména 
zahrnovat vysokoškolské instituce,  
poskytovatele odborného vzdělávání a 
přípravy,  výzkumné organizace, veřejné 
nebo soukromé společnosti, finanční 
instituce, regionální a místní orgány, 
nadace a neziskové organizace;

3) „partnerskou organizací“ právní 
subjekt , který je členem znalostního a 
inovačního společenství a může zejména 
zahrnovat vysokoškolské instituce, 
poskytovatele odborného vzdělávání a 
přípravy, výzkumné organizace, veřejné 
instituce, veřejné a soukromé společnosti, 
sociální podniky, finanční instituce, 
regionální a místní orgány, nadace a 
neziskové organizace;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh 50
Dace Melbārde

Návrh nařízení
Čl. 2. – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) „partnerskou organizací“   právní 
subjekt  , který je členem znalostního a 
inovačního společenství a může zejména 
zahrnovat vysokoškolské instituce,  
poskytovatele odborného vzdělávání a 
přípravy,  výzkumné organizace, veřejné 
nebo soukromé společnosti, finanční 
instituce, regionální a místní orgány, 
nadace a neziskové organizace;

3) „partnerskou organizací“ právní 
subjekt , který je členem znalostního a 
inovačního společenství a může zejména 
zahrnovat vysokoškolské 
instituce, poskytovatele odborného 
vzdělávání a přípravy, výzkumné 
organizace, veřejné nebo soukromé 
společnosti, finanční instituce, regionální a 
místní orgány, nadace a neziskové 
organizace z celé Unie;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný s ohledem na zachování vnitřní logiky a soudržnosti textu.
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Pozměňovací návrh 51
Niklas Nienaß

Návrh nařízení
Čl. 2. – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) „partnerskou organizací“   právní 
subjekt  , který je členem znalostního a 
inovačního společenství a může zejména 
zahrnovat vysokoškolské instituce,  
poskytovatele odborného vzdělávání a 
přípravy,  výzkumné organizace, veřejné 
nebo soukromé společnosti, finanční 
instituce, regionální a místní orgány, 
nadace a neziskové organizace;

3) „partnerskou organizací“ právní 
subjekt , který je členem znalostního a 
inovačního společenství a může zejména 
zahrnovat vysokoškolské 
instituce, poskytovatele odborného 
vzdělávání a přípravy, výzkumné 
organizace, veřejné instituce, veřejné nebo 
soukromé společnosti, finanční instituce, 
regionální a místní orgány, nadace a 
neziskové organizace;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh 52
Alexis Georgoulis

Návrh nařízení
Čl. 2. – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) „partnerskou organizací“   právní 
subjekt  , který je členem znalostního a 
inovačního společenství a může zejména 
zahrnovat vysokoškolské instituce,  
poskytovatele odborného vzdělávání a 
přípravy,  výzkumné organizace, veřejné 
nebo soukromé společnosti, finanční 
instituce, regionální a místní orgány, 
nadace a neziskové organizace;

3) „partnerskou organizací“ právní 
subjekt , který je členem znalostního a 
inovačního společenství a může zejména 
zahrnovat vysokoškolské instituce, 
poskytovatele odborného vzdělávání a 
přípravy, výzkumné organizace, regionální 
a místní orgány, nadace a neziskové 
organizace a příslušné soukromé subjekty;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.
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Pozměňovací návrh 53
Dace Melbārde

Návrh nařízení
Čl. 2. – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8) „regionálním inovačním 
programem“ informační program zaměřený 
na partnerství mezi vysokoškolskými 
institucemi, výzkumnými organizacemi, 
společnostmi a dalšími zúčastněnými 
stranami, jehož cílem je podporovat 
inovace v celé Unii;

8) „regionálním inovačním 
programem“ informační program zaměřený 
na partnerství mezi vysokoškolskými 
institucemi, výzkumnými organizacemi, 
společnostmi a dalšími zúčastněnými 
stranami v zemích EU-13, jehož cílem je 
usilovat o geografickou rovnováhu a 
umožnit tak inovace všem v celé Unii, 
zejména získáváním a začleňováním 
nových partnerů do znalostních a 
inovačních společenství;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný s ohledem na zachování vnitřní logiky a soudržnosti textu.

Pozměňovací návrh 54
Andrea Bocskor

Návrh nařízení
Čl. 2. – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8) „regionálním inovačním 
programem“ informační program 
zaměřený na partnerství mezi 
vysokoškolskými institucemi, výzkumnými 
organizacemi, společnostmi a dalšími 
zúčastněnými stranami, jehož cílem je 
podporovat inovace v celé Unii;

8) „regionálním inovačním 
programem“ informační program 
podporující integraci znalostního 
trojúhelníku a inovační kapacitu zemí s 
nízkou a mírnou výkonností v oblasti 
inovací, a to zejména získáváním a 
začleňováním nových partnerů do 
znalostních a inovačních společenství;

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu, 
zejména z důvodu poskytnutí přesnější definice regionální prováděcí strategie.

Pozměňovací návrh 55
Alexis Georgoulis

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Posláním EIT je přispívat k udržitelnému 
hospodářskému růstu a ke 
konkurenceschopnosti   Unie  posilováním 
inovační kapacity členských států a Unie s 
cílem reagovat na zásadní výzvy, jimž čelí  
společnost. K naplnění tohoto cíle EIT 
podporuje součinnost a spolupráci mezi 
vysokoškolským vzděláváním, výzkumem 
a inovacemi na nejvyšší úrovni a začleňuje 
je, včetně podporou podnikání.

Posláním EIT je přispívat k udržitelnému 
hospodářskému a sociálnímu růstu a ke 
konkurenceschopnosti Unie posilováním 
inovační kapacity členských států a Unie se 
zvláštním důrazem na členské státy, jimž 
chybí inovační kapacita, s cílem reagovat 
na zásadní výzvy, jimž čelí společnost a 
národy. K naplnění tohoto cíle EIT 
podporuje součinnost a spolupráci mezi 
vysokoškolským vzděláváním, výzkumem 
a inovacemi na nejvyšší úrovni a začleňuje 
je, včetně podporou podnikání a 
vytvářením kvalitního zaměstnání bez 
diskriminace.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh 56
Domènec Ruiz Devesa, Julie Ward

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Posláním EIT je přispívat k udržitelnému 
hospodářskému růstu a ke 
konkurenceschopnosti   Unie  posilováním 
inovační kapacity členských států a Unie s 
cílem reagovat na zásadní výzvy, jimž čelí  

Posláním EIT je přispívat k řešení 
zásadních výzev, jimž čelí společnost, a 
podporovat udržitelný hospodářský růst a 
konkurenceschopnost Unie posilováním 
vědeckých, hospodářských, 



PE646.929v01-00 18/46 AM\1197476CS.docx

CS

společnost. K naplnění tohoto cíle EIT 
podporuje součinnost a spolupráci mezi 
vysokoškolským vzděláváním, výzkumem 
a inovacemi na nejvyšší úrovni a 
začleňuje je, včetně podporou podnikání.

technologických a společenských 
inovačních kapacit všech členských států 
a Unie. K naplnění tohoto cíle EIT 
podporuje součinnost a spolupráci mezi 
partnery a napříč odvětvími a začleňuje 
vysokoškolské vzdělávání, výzkum 
a inovace na nejvyšší úrovni, včetně 
podpory podnikání.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh 57
Niklas Nienaß

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Posláním EIT je přispívat k udržitelnému 
hospodářskému růstu a ke 
konkurenceschopnosti   Unie  posilováním 
inovační kapacity členských států a Unie s 
cílem reagovat na zásadní výzvy, jimž čelí  
společnost. K naplnění tohoto cíle EIT 
podporuje součinnost a spolupráci mezi 
vysokoškolským vzděláváním, výzkumem 
a inovacemi na nejvyšší úrovni a začleňuje 
je, včetně podporou podnikání.

Posláním EIT je přispívat k udržitelnému 
hospodářskému růstu a ke 
konkurenceschopnosti Unie posilováním 
vědecké, hospodářské, technologické, 
kulturní a společenské inovační kapacity 
všech členských států a Unie s cílem 
reagovat na zásadní výzvy, jimž čelí 
společnost. K naplnění tohoto cíle EIT 
podporuje součinnost a spolupráci mezi 
vysokoškolským vzděláváním, výzkumem 
a inovacemi na nejvyšší úrovni a začleňuje 
je, včetně podporou podnikání.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh 58
Dace Melbārde

Návrh nařízení
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Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Posláním EIT je přispívat k udržitelnému 
hospodářskému růstu a ke 
konkurenceschopnosti   Unie  posilováním 
inovační kapacity členských států a Unie s 
cílem reagovat na zásadní výzvy, jimž čelí  
společnost. K naplnění tohoto cíle EIT 
podporuje součinnost a spolupráci mezi 
vysokoškolským vzděláváním, výzkumem 
a inovacemi na nejvyšší úrovni a začleňuje 
je, včetně podporou podnikání.

Posláním EIT je pomáhat zvyšovat 
udržitelný hospodářský růst a 
konkurenceschopnost Unie posilováním 
inovační kapacity všech členských států a 
Unie s cílem reagovat na zásadní výzvy, 
jimž čelí průmysl a společnost. K naplnění 
tohoto cíle EIT podporuje součinnost a 
spolupráci mezi vysokoškolským 
vzděláváním, výzkumem a inovacemi na 
nejvyšší úrovni a začleňuje je, včetně 
podporou podnikání.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný s ohledem na zachování vnitřní logiky a soudržnosti textu.

Pozměňovací návrh 59
Alexis Georgoulis

Návrh nařízení
Čl. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT přispívá k posílení vzdělávací 
kapacity členských států v oblastech, které 
prokázaly společenskou přidanou hodnotu 
s cílem rozvíjet schopnosti a dovednosti v 
zájmu zajištění prosperity občanů Unie.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh 60
Alexis Georgoulis

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT při dosahování svých cílů a úkolů 
spolupracuje s programy nebo nástroji 
Unie a podporuje je, zejména pak v oblasti 
financování, aby nedocházelo k 
překrývání a aby bylo zajištěno maximální 
využívání příležitostí pro znalostní a 
inovační společenství, pokud jde o jejich 
podporu při plánování a provádění jejich 
činností.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh 61
Alexis Georgoulis

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT přispívá k plnění obecných a 
specifických cílů rámcového programu 
Unie pro podporu výzkumu a inovací.

EIT přispívá k plnění obecných 
a specifických cílů rámcového programu 
Unie pro podporu výzkumu a inovací v 
zájmu udržitelného rozvoje společnosti v 
Evropě.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Andrea Bocskor

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT přispívá k plnění obecných a 
specifických cílů rámcového programu 
Unie pro podporu výzkumu a inovací.

V období 2021–2027 přispívá EIT 
zejména k plnění obecných a specifických 
cílů programu Horizont Evropa, přičemž 
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zohledňuje jeho strategické plánování.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný k zachování dohodnutého znění programu Horizont 
Evropa.

Pozměňovací návrh 63
Domènec Ruiz Devesa, Julie Ward

Návrh nařízení
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Obecné cíle

Obecné cíle EIT jsou tyto:
a) posilovat udržitelné inovační 
ekosystémy odpovídající na příslušné 
výzvy v celé Unii, které pomáhají řešit 
globální problémy;
b) podporovat rozvoj podnikatelských 
a inovačních dovedností v rámci 
celoživotního učení, včetně zvyšování 
kapacit vysokoškolských institucí v celé 
Unii, a podporovat jejich podnikatelské 
transformace a dále
c) přinést na trh nová řešení globálních a 
společenských výzev a současně rovněž 
usnadnit další způsoby udržitelného přijetí 
ze strany společnosti.
EIT rozvíjí součinnost s jinými programy 
Unie a zajišťuje přidanou hodnotu v 
rámci programu Horizont Evropa. 
Realizace probíhá prostřednictvím 
podpory znalostních a inovačních 
společenství a činností koordinovaných 
EIT.

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh 64
Niklas Nienaß

Návrh nařízení
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Obecné cíle

Obecné cíle EIT jsou tyto:
a) posilovat udržitelné inovační 
ekosystémy odpovídající na příslušné 
výzvy v celé Unii, které pomáhají řešit 
globální problémy;
b) podporovat rozvoj podnikatelských a 
inovačních dovedností v rámci 
celoživotního učení, včetně zvyšování 
kapacit vysokoškolských institucí v celé 
Unii, a podporovat jejich podnikatelskou 
transformaci;
c) přinést na trh nová řešení globálních a 
společenských výzev nebo usnadnit další 
způsoby udržitelného přijetí ze strany 
společnosti.
EIT rozvíjí součinnost s jinými programy 
Unie a zajišťuje přidanou hodnotu v 
rámci programu Horizont Evropa. 
Realizace probíhá prostřednictvím 
podpory znalostních a inovačních 
společenství a činností koordinovaných 
EIT.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh 65
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Andrea Bocskor

Návrh nařízení
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Specifické cíle

Specifické cíle EIT jsou tyto:
a) zvýšit dopad znalostních a inovačních 
společenství a integraci znalostního 
trojúhelníku;
b) zvýšit inovační kapacity odvětví 
vysokoškolského vzdělávání podporou 
vysokoškolských institucí;
c) posílit regionální dosah EIT s cílem 
řešit rozdíly v inovační kapacitě v celé 
Unii.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu, 
zejména z důvodu poskytnutí přesnější definice regionální prováděcí strategie.

Pozměňovací návrh 66
Dace Melbārde

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ve strategickém programu inovací 
se stanoví prioritní oblasti a  strategie pro 
EIT  na dotčené sedmileté období, s 
přihlédnutím k rámcovému programu Unie 
pro podporu výzkumu a inovací,  a posoudí 
sociálně-hospodářský dopad a schopnost 
vytvořit nejlepší přidanou hodnotu z 
hlediska inovací. Ve strategickém 
programu inovací jsou zohledněny 
výsledky sledování a hodnocení EIT, jak je 
uvedeno v článku 19.

1. Ve strategickém programu inovací 
se stanoví prioritní oblasti a strategie pro 
EIT na dotčené sedmileté období, s 
přihlédnutím k rámcovému programu Unie 
pro podporu výzkumu a inovací, a posoudí 
sociálně-hospodářský dopad a schopnost 
vytvořit nejlepší přidanou hodnotu z 
hlediska inovací v celé Unii. Ve 
strategickém programu inovací jsou 
zohledněny výsledky sledování a 
hodnocení EIT, jak je uvedeno v článku 19.
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Or. en

Odůvodnění

Tato změna je s ohledem na zachování vnitřní logiky a soudržnosti textu nezbytná.

Pozměňovací návrh 67
Andrea Bocskor

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ve strategickém programu inovací 
se stanoví prioritní oblasti a  strategie pro 
EIT  na dotčené sedmileté období, s 
přihlédnutím k rámcovému programu Unie 
pro podporu výzkumu a inovací,  a posoudí 
sociálně-hospodářský dopad a schopnost 
vytvořit nejlepší přidanou hodnotu z 
hlediska inovací. Ve strategickém 
programu inovací jsou zohledněny 
výsledky sledování a hodnocení EIT, jak je 
uvedeno v článku 19.

1. Ve strategickém programu inovací 
se stanoví strategie a prioritní oblasti pro 
EIT na dotčené sedmileté období, s 
přihlédnutím k rámcovému programu Unie 
pro podporu výzkumu a inovací, a posoudí 
sociálně-hospodářský dopad a schopnost 
vytvořit nejlepší přidanou hodnotu z 
hlediska inovací. Ve strategickém 
programu inovací jsou zohledněny 
výsledky sledování a hodnocení EIT, jak je 
uvedeno v článku 19.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu, 
zejména k zachování dohodnutého znění programu Horizont Evropa.

Pozměňovací návrh 68
Dace Melbārde

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Strategický program inovací   se 
uvede do souladu s cíli rámcového 
programu Unie pro podporu výzkumu a 
inovací, strategického víceletého 
plánování, podávání zpráv, monitorování a 
hodnocení a jiných požadavků uvedeného 

2. Strategický program inovací se 
uvede do souladu s cíli rámcového 
programu Unie pro podporu výzkumu 
a inovací, strategického víceletého 
plánování, podávání zpráv, monitorování 
a hodnocení a jiných požadavků uvedeného 
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programu a podpoří součinnost s dalšími 
příslušnými programy Unie v rámci daného 
VFR, zejména s programy, které podporují 
vzdělávání a regionální rozvoj. Vytvoří 
rovněž  vhodné součinnosti a návaznosti 
mezi činnostmi EIT a jinými iniciativami,  
politikami a  nástroji  Unie.

programu a podpoří součinnost s dalšími 
příslušnými programy Unie v rámci daného 
VFR, zejména s programy, které podporují 
podnikání, inovace, vzdělávání 
a regionální rozvoj. Vytvoří rovněž vhodné 
součinnosti a návaznosti mezi činnostmi 
EIT a jinými iniciativami, politikami a 
nástroji Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Dace Melbārde

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Strategický program inovací 
zahrnuje odhad finančních potřeb a zdrojů 
s ohledem na budoucí činnosti, dlouhodobý 
rozvoj a financování EIT. Program rovněž 
obsahuje orientační finanční plán 
pokrývající období   příslušného VFR .

3. Strategický program inovací 
zahrnuje odhad finančních potřeb k 
provedení stanovené strategie a zdrojů s 
ohledem na budoucí činnosti, dlouhodobý 
rozvoj a financování EIT. Program rovněž 
obsahuje orientační finanční plán 
pokrývající období příslušného VFR .

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný s ohledem na zachování vnitřní logiky a soudržnosti textu.

Pozměňovací návrh 70
Dace Melbārde

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zvyšuje povědomí mezi 
potenciálními partnerskými organizacemi a 
podporuje jejich účast na svých činnostech;

b) zvyšuje povědomí mezi 
potenciálními partnerskými organizacemi a 
podporuje jejich účast na svých činnostech, 
zejména v případě organizací z členských 
států, které jsou v současnosti v EIT velmi 
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nedostatečně zastoupeny;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný s ohledem na zachování vnitřní logiky a soudržnosti textu.

Pozměňovací návrh 71
Niklas Nienaß

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zvyšuje povědomí mezi 
potenciálními partnerskými organizacemi a 
podporuje jejich účast na svých činnostech;

b) zvyšuje povědomí mezi 
potenciálními partnerskými organizacemi, 
zejména v méně rozvinutých a 
přechodových regionech na úrovni 
NUTS3, a podporuje jejich účast na svých 
činnostech;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh 72
Dace Melbārde

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) vybírá a určuje znalostní a inovační 
společenství v prioritních oblastech podle 
článku 9 a formou  rámcových dohod o 
partnerství a grantových    dohod  
vymezuje jejich práva a povinnosti, 
poskytuje jim náležitou podporu, uplatňuje 
vhodná opatření ke kontrole kvality  a  
průběžně sleduje a pravidelně vyhodnocuje 
jejich činnosti;

c) vybírá a určuje znalostní a inovační 
společenství v prioritních oblastech podle 
článku 9 a formou rámcových dohod o 
partnerství a grantových dohod vymezuje 
jejich práva a povinnosti, zajišťuje jejich 
otevřenost, poskytuje jim náležitou 
podporu, uplatňuje vhodná opatření ke 
kontrole kvality a průběžně sleduje a 
vyhodnocuje jejich činnosti;
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Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný s ohledem na zachování vnitřní logiky a soudržnosti textu.

Pozměňovací návrh 73
Dace Melbārde

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) pomáhá stávajícím znalostním a 
inovačním společenstvím přejít k finanční 
udržitelnosti a zajišťuje přijetí 
nápravných opatření v případě, že některé 
znalostní a inovační společenství zaostává 
nebo nedosahuje odpovídajících výsledků;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný s ohledem na zachování vnitřní logiky a soudržnosti textu.

Pozměňovací návrh 74
Dace Melbārde

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) soustavně sleduje, zda znalostní a 
inovační společenství dodržuje zásady 
řádné správy v zájmu maximalizace jeho 
výkonnosti a vlivu, a přijímá vhodná 
nápravná opatření v případě, že znalostní 
a inovační společenství zaostává nebo 
nedosahuje odpovídajících výsledků;

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný s ohledem na zachování vnitřní logiky a soudržnosti textu.

Pozměňovací návrh 75
Alexis Georgoulis

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) posiluje  uznávání titulů a diplomů  
mimo společenství EIT   udělených  
zúčastněnými  vysokoškolskými 
institucemi , jež mohou být označovány 
jako tituly a diplomy EIT  a rozšířeny na 
programy celoživotního učení ;

e) zajišťuje a posiluje uznávání titulů 
a diplomů mimo společenství EIT 
udělených zúčastněnými vysokoškolskými 
institucemi , jež mohou být označovány 
jako tituly a diplomy EIT a rozšířeny na 
programy celoživotního učení;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh 76
Dace Melbārde

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) podporuje šíření osvědčených 
postupů pro začlenění znalostního 
trojúhelníku, a to i mezi znalostními a 
inovačními společenstvími, s cílem 
vytvořit společnou inovační kulturu a 
kulturu předávání znalostí, a vybízí k účasti 
na informačních činnostech, mimo jiné v 
rámci regionálního inovačního programu;

f) podporuje šíření osvědčených 
postupů pro začlenění znalostního 
trojúhelníku, a to i mezi znalostními a 
inovačními společenstvími, s cílem 
vytvořit společnou inovační kulturu a 
kulturu předávání znalostí, a vybízí k účasti 
na informačních činnostech, zejména v 
rámci regionálního inovačního programu;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný s ohledem na zachování vnitřní logiky a soudržnosti textu.
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Pozměňovací návrh 77
Domènec Ruiz Devesa, Julie Ward

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) podporuje multidisciplinární 
přístupy k inovacím, včetně začlenění 
technologických, sociálních a 
netechnologických řešení, organizačních 
přístupů a nových obchodních modelů;

h) podporuje multidisciplinární 
přístupy k inovacím, včetně sociálních 
inovací, prostřednictvím začlenění 
technologických, sociálních a 
netechnologických řešení, organizačních 
přístupů a nových obchodních modelů;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh 78
Niklas Nienaß

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) podporuje multidisciplinární 
přístupy k inovacím, včetně začlenění 
technologických, sociálních a 
netechnologických řešení, organizačních 
přístupů a nových obchodních modelů;

h) podporuje multidisciplinární 
přístupy k inovacím, včetně sociálních 
inovací, prostřednictvím začlenění 
technologických, sociálních a 
netechnologických řešení, organizačních 
přístupů a nových obchodních modelů;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh 79
Domènec Ruiz Devesa, Julie Ward
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) inovačními činnostmi a investicemi 
s evropskou přidanou hodnotou  , včetně 
podpory zakládání a rozvoje inovativních 
podniků,  plně integrujícími rozměr 
vysokoškolského vzdělávání a výzkumný 
rozměr za účelem získání kritického 
množství, a to podporou šíření a využívání 
výsledků;

a) inovačními činnostmi a investicemi 
s evropskou přidanou hodnotou, včetně 
usnadnění podpory pro zakládání 
inovativních začínajících podniků a 
sociálních podniků a rozvoje inovativních 
podniků a dalších organizačních forem v 
doplňkovosti s Evropskou radou pro 
inovace a programy InvestEU, Erasmus+ 
a Kreativní Evropa, plně integrujícími 
rozměr vysokoškolského vzdělávání a 
výzkumný rozměr za účelem získání 
kritického množství, a to podporou šíření 
a využívání výsledků;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh 80
Niklas Nienaß

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) inovačními činnostmi a investicemi 
s evropskou přidanou hodnotou  , včetně 
podpory zakládání a rozvoje inovativních 
podniků,  plně integrujícími rozměr 
vysokoškolského vzdělávání a výzkumný 
rozměr za účelem získání kritického 
množství, a to podporou šíření a využívání 
výsledků;

a) inovačními činnostmi a investicemi 
s evropskou přidanou hodnotou, včetně 
usnadnění podpory zakládání inovativních 
začínajících podniků a rozvoje 
inovativních podniků, v doplňkovosti s 
Evropskou radou pro inovace a programy 
InvestEU, Kreativní Evropa a Erasmus+, 
plně integrujícími rozměr vysokoškolského 
vzdělávání a výzkumný rozměr za účelem 
získání kritického množství, a to podporou 
šíření a využívání výsledků;

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh 81
Alexis Georgoulis

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) experimentováním, vývojem 
prototypů a demonstrací  , jež jsou 
založeny na inovacích v oblastech 
klíčového hospodářského a společenského 
zájmu a vycházejí z výsledků   unijního  a 
vnitrostátního výzkumu, přičemž mohou 
posílit  konkurenceschopnost  Unie  na 
mezinárodní úrovni a nalézt řešení pro 
zásadní výzvy, jímž evropská společnost 
čelí;

b) experimentováním, vývojem 
prototypů a demonstrací , jež jsou založeny 
na inovacích v oblastech klíčového 
společenského zájmu a vycházejí z 
výsledků unijního a vnitrostátního 
výzkumu, přičemž mohou posílit 
konkurenceschopnost, viditelnost a vliv 
Unie na mezinárodní úrovni a nalézt řešení 
pro výzvy, jímž evropská společnost čelí;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh 82
Alexis Georgoulis

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) vzdělávacími a školicími činnostmi  
zejména  na magisterské a doktorandské 
úrovni, stejně jako kurzy odborné přípravy 
v oborech, které mají potenciál naplnit 
budoucí evropské společensko-
hospodářské potřeby a které rozšiřují 
talentovou základnu Unie, podporují rozvoj 
dovedností souvisejících s inovacemi, 
zlepšení řídicích a podnikatelských 
dovedností a mobilitu výzkumných 

c) vzdělávacími a školicími 
činnostmi zejména na magisterské a 
doktorandské úrovni, stejně jako kurzy 
odborné přípravy v oborech, které mají 
potenciál naplnit budoucí evropské 
společensko-hospodářské potřeby a které 
rozšiřují talentovou základnu Unie, 
podporují rozvoj dovedností souvisejících s 
inovacemi, zlepšení řídicích a 
podnikatelských dovedností a mobilitu 



PE646.929v01-00 32/46 AM\1197476CS.docx

CS

pracovníků a studentů a podporují sdílení 
znalostí, mentorství a spolupráci mezi 
osobami, které obdržely tituly označené 
jako tituly EIT a absolvovaly odborné 
vzdělávání EIT;

výzkumných pracovníků, studentů a 
občanů účastnících se celoživotního učení 
bez diskriminace a podporují sdílení 
znalostí, sdílení osvědčených postupů a 
kulturní výměny, mentorství a spolupráci 
mezi osobami, které obdržely tituly 
označené jako tituly EIT a absolvovaly 
odborné vzdělávání EIT;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh 83
Domènec Ruiz Devesa, Julie Ward

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) informační činností a šířením 
osvědčených postupů v oblasti inovací se 
zaměřením na rozvoj spolupráce mezi 
vysokoškolským vzděláváním, výzkumem 
a podnikatelskou sférou, včetně odvětví 
služeb a financí;

d) informační činností a šířením 
osvědčených postupů v oblasti inovací se 
zaměřením na rozvoj spolupráce mezi 
vysokoškolským vzděláváním, výzkumem 
a podnikatelskou sférou, včetně odvětví 
služeb a financí, jakož i organizacemi 
veřejného a terciárního sektoru;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh 84
Niklas Nienaß

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) informační činností a šířením 
osvědčených postupů v oblasti inovací se 

d) informační činností a šířením 
osvědčených postupů v oblasti inovací se 
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zaměřením na rozvoj spolupráce mezi 
vysokoškolským vzděláváním, výzkumem 
a podnikatelskou sférou, včetně odvětví 
služeb a financí;

zaměřením na rozvoj spolupráce mezi 
vysokoškolským vzděláváním, výzkumem, 
organizacemi veřejného a terciárního 
sektoru a podnikatelskou sférou, včetně 
odvětví služeb a financí;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Dace Melbārde

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zajistí, že budou otevřená  vůči 
novým členům, kdykoli tito členové 
představují přidanou hodnotu pro příslušné 
partnerství;

b) v zájmu zeměpisné vyváženosti 
zajistí, že budou otevřená vůči novým 
členům z celé Unie, kdykoli tito členové 
představují přidanou hodnotu pro příslušné 
partnerství;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný s ohledem na zachování vnitřní logiky a soudržnosti textu.

Pozměňovací návrh 86
Dace Melbārde

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) stanovují a realizují  strategie pro 
finanční udržitelnost.

e) stanovují a realizují strategie pro 
plnění cílů výkonnosti a dosažení finanční 
udržitelnosti.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný s ohledem na zachování vnitřní logiky a soudržnosti textu.
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Pozměňovací návrh 87
Dace Melbārde

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. EIT vybere a určí ta partnerství, jež 
se mají stát znalostním a inovačním 
společenstvím, v konkurenčním, otevřeném 
a transparentním řízení.   Použijí se  
kritéria  rámcového programu Unie pro 
podporu výzkumu a inovací  pro výběr   
evropských partnerství. Správní rada EIT 
může tato kritéria dále specifikovat tím, že 
přijme a zveřejní kritéria pro výběr 
znalostních a inovačních společenství  na 
základě zásad excelence a významu pro 
inovace.

1. EIT vybere a určí ta partnerství, jež 
se mají stát znalostním a inovačním 
společenstvím, v konkurenčním, otevřeném 
a transparentním řízení a zohlední při tom 
zeměpisnou vyváženost. Použijí se 
kritéria rámcového programu Unie pro 
podporu výzkumu a inovací pro 
výběr evropských partnerství. Správní rada 
EIT může tato kritéria dále specifikovat 
tím, že přijme a zveřejní kritéria pro výběr 
znalostních a inovačních společenství na 
základě zásad excelence a významu pro 
inovace.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný s ohledem na zachování vnitřní logiky a soudržnosti textu.

Pozměňovací návrh 88
Alexis Georgoulis

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Kromě splnění podmínek 
stanovených v odstavci 3 musí být alespoň 
dvě třetiny partnerských organizací 
tvořících znalostní a inovační společenství 
usazeny v členských státech. Součástí 
každého znalostního a inovačního 
společenství musí být alespoň jedna 
vysokoškolská instituce  , jedna výzkumná 
organizace  a jedna soukromá společnost.

4. Kromě splnění podmínek 
stanovených v odstavci 3 musí být alespoň 
dvě třetiny partnerských organizací 
tvořících znalostní a inovační společenství 
usazeny v členských státech. Součástí 
každého znalostního a inovačního 
společenství musí být alespoň jedna 
vysokoškolská instituce a jedna výzkumná 
organizace, přičemž se umožní zapojení 
soukromých iniciativ.
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Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh 89
Domènec Ruiz Devesa, Julie Ward

Návrh nařízení
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Znalostní a inovační společenství v oblasti 

kulturních a tvůrčích odvětví
1. V období 2021–2027 bude založeno 
nové znalostní a inovační společenství v 
oblasti kulturních a kreativních odvětví s 
cílem využít potenciál kreativity založené 
na umění a kultuře, pomoci posílit 
konkurenceschopnost a inteligentní růst 
Unie a řešit společenské výzvy.
2. Znalostní a inovační společenství v 
oblasti kulturních a kreativních odvětví:
a) sníží roztříštěnost inovačního prostředí 
v kulturních a kreativních odvětvích 
podporou vytváření inovačních 
ekosystémů, včetně sociálně inovačních 
ekosystémů, které propojí všechny 
subjekty a sítě napříč odvětvími a obory 
na místní, regionální, vnitrostátní a unijní 
úrovni;
b) vyškolí příští generaci tvůrců 
v kulturních a kreativních odvětvích tím, 
že je vybaví nezbytnými sociálními a 
obchodními podnikatelskými 
a technickými dovednostmi, jichž bude 
zapotřebí k úspěchu v rychle se měnícím 
prostředí;
c) přispěje k vytvoření příznivých 
rámcových podmínek pro přeměnu 
nápadů na nový technologický vývoj 
a sociální inovace, které zlepší kvalitu 
života a přinesou prospěch občanům 
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Unie;
d) podpoří vytváření a rozvoj nových 
podniků v kulturních a kreativních 
odvětvích mobilizací investic veřejného 
sektoru, a to i na místní a regionální 
úrovni, a terciárního sektoru, ale i 
dlouhodobých závazků podnikatelského 
sektoru;
e) zavede součinnost se stávajícími 
znalostními a inovačními společenstvími 
a dalšími evropskými partnerstvími, 
programy a iniciativami, aby se inovace 
rozšířily za hranice kulturních 
a kreativních odvětví do jiných odvětví;
f) posílí postavení Unie jako globálního 
aktéra v kulturních a kreativních 
odvětvích, a to využitím kreativity 
a kulturní rozmanitosti Evropanů.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh 90
Niklas Nienaß

Návrh nařízení
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Znalostní a inovační společenství v oblasti 

kulturních a tvůrčích odvětví
1. V období 2021–2027 bude založeno 
nové znalostní a inovační společenství v 
oblasti kulturních a kreativních odvětví s 
cílem využít potenciál kreativity založené 
na kultuře a pomoci posílit 
konkurenceschopnost a inteligentní růst 
Unie.
2. Znalostní a inovační společenství v 
oblasti kulturních a kreativních odvětví:
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a) sníží roztříštěnost inovačního prostředí 
v kulturních a kreativních odvětvích 
podporou vytváření inovačních 
ekosystémů, které propojí všechny 
subjekty a sítě napříč odvětvími a obory 
na místní, regionální, vnitrostátní a unijní 
úrovni;
b) vyškolí příští generaci tvůrců 
v kulturních a kreativních odvětvích tím, 
že je vybaví nezbytnými podnikatelskými 
a technickými dovednostmi, jichž bude 
zapotřebí k úspěchu v rychle se měnícím 
prostředí;
c) přispěje k vytvoření příznivých 
rámcových podmínek pro přeměnu 
nápadů na nový technologický vývoj a 
sociální inovace, které zlepší kvalitu života 
a přinesou prospěch občanům Unie;
d) podpoří vytváření a rozvoj nových 
podniků v kulturních a kreativních 
odvětvích mobilizací investic 
a dlouhodobých závazků podnikatelského 
sektoru;
e) zavede součinnost se stávajícími 
znalostními a inovačními společenstvími 
a dalšími evropskými partnerstvími, 
programy a iniciativami, aby se inovace 
rozšířily za hranice kulturních 
a kreativních odvětví do jiných 
hospodářských odvětví;
f) posílí postavení Unie jako globálního 
aktéra v kulturních a kreativních 
odvětvích, a to využitím kreativity a 
kulturní rozmanitosti Evropanů.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh 91
Dace Melbārde

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT na základě  ukazatelů  stanovených 
mimo jiné v   rámcovém programu Unie 
pro podporu výzkumu a inovací  a ve 
strategickém programu inovací a v  úzké  
spolupráci s Komisí zajišťuje průběžné 
sledování a pravidelná externí hodnocení 
výstupů, výsledků a dopadu každého 
znalostního a inovačního společenství. 
Výsledky těchto opatření pro sledování a 
hodnocení se oznamují Evropskému 
parlamentu a Radě a zveřejňují se.

EIT na základě ukazatelů stanovených 
mimo jiné v rámcovém programu Unie 
pro podporu výzkumu a inovací a ve 
strategickém programu inovací a v úzké 
spolupráci s Komisí zajišťuje průběžné 
sledování a pravidelná externí hodnocení 
výstupů, výkonu, výsledků a dopadu 
každého znalostního a inovačního 
společenství. Výsledky těchto opatření pro 
sledování a hodnocení se oznamují 
Evropskému parlamentu a Radě a 
zveřejňují se.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný s ohledem na zachování vnitřní logiky a soudržnosti textu.

Pozměňovací návrh 92
Dace Melbārde

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. EIT  a znalostní a inovační 
společenství  zajistí při provádění svých 
činností vysokou úroveň průhlednosti. EIT  
a znalostní a inovační společenství  zřídí 
především přístupné, bezplatné internetové 
stránky, které budou poskytovat informace 
o  jejich  činnostech .

1. EIT a znalostní a inovační 
společenství zajistí při provádění svých 
činností vysokou úroveň průhlednosti. 
EIT a znalostní a inovační společenství 
zřídí především snadno přístupné, 
bezplatné internetové stránky, které budou 
poskytovat komplexní a aktuální 
informace o jejich činnostech.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný s ohledem na zachování vnitřní logiky a soudržnosti textu.

Pozměňovací návrh 93
Dace Melbārde
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Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) vhodné ukazatele pro sledování 
činností znalostních a inovačních 
společenství a EIT při uplatnění přístupu 
zaměřeného na   dopady  ;

c) vhodné ukazatele pro monitorování 
a hodnocení činností znalostních a 
inovačních společenství a EIT při uplatnění 
přístupu zaměřeného na dopady;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný s ohledem na zachování vnitřní logiky a soudržnosti textu.

Pozměňovací návrh 94
Dace Melbārde

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. EIT zajišťuje průběžné a 
systematické sledování a pravidelné 
nezávislé hodnocení svých činností, včetně 
činností řízených prostřednictvím 
znalostních a inovačních společenství,  v 
souladu se svými finančními předpisy,  s 
cílem dosáhnout nejkvalitnějších výsledků, 
vědecké excelence a nejúčinnějšího 
využívání zdrojů. Výsledky hodnocení se 
zveřejňují.

1. EIT zajišťuje průběžné 
a systematické sledování a nezávislé 
hodnocení svých činností, včetně činností 
řízených prostřednictvím znalostních 
a inovačních společenství, v souladu se 
svými finančními předpisy, s cílem 
dosáhnout nejkvalitnějších výsledků, 
vědecké excelence a nejúčinnějšího 
využívání zdrojů. Výsledky hodnocení se 
zveřejňují na internetových stránkách 
uvedených v čl. 16 odst. 1 tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný s ohledem na zachování vnitřní logiky a soudržnosti textu.

Pozměňovací návrh 95
Dace Melbārde

Návrh nařízení
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Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise předloží hodnocení EIT  s 
pomocí nezávislých odborníků vybraných 
na základě transparentního postupu v 
souladu s jeho finančními předpisy  .   
Uvedená hodnocení  přezkoumají, jak EIT 
plní své poslání, týkají se všech činností 
EIT a znalostních a inovačních 
společenství a posuzují  evropskou  
přidanou hodnotu EIT, dopad, efektivitu, 
udržitelnost, účinnost a význam 
prováděných činností a jejich   soudržnost  
a/nebo doplňkovost, pokud jde o  příslušné   
vnitrostátní politiky a politiky   Unie   , 
včetně součinnosti s jinými složkami 
rámcového programu Unie pro podporu 
výzkumu a inovací  .   Zohledňují  názory 
zúčastněných stran jak na evropské, tak i 
na vnitrostátní úrovni  a jsou podkladem 
pro hodnocení programů Komise 
stanovená v rámcovém programu Unie pro 
podporu výzkumu a inovací  .

2. Komise předloží hodnocení EIT s 
pomocí nezávislých odborníků s 
příslušnými kvalifikacemi, kteří byli 
vybráni na základě zásluh prostřednictvím 
transparentního postupu v souladu s jeho 
finančními předpisy. Uvedená hodnocení 
přezkoumají, jak EIT plní své poslání, 
týkají se všech činností EIT a znalostních a 
inovačních společenství a posuzují 
evropskou přidanou hodnotu EIT, dopad, 
efektivitu, udržitelnost, účinnost a význam 
prováděných činností a jejich soudržnost 
a/nebo doplňkovost, pokud jde o příslušné 
vnitrostátní politiky a politiky Unie, včetně 
součinnosti s jinými složkami rámcového 
programu Unie pro podporu výzkumu a 
inovací. Zohledňují názory zúčastněných 
stran jak na evropské, tak i na vnitrostátní 
úrovni a jsou podkladem pro hodnocení 
programů Komise stanovená v rámcovém 
programu Unie pro podporu výzkumu 
a inovací .

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný s ohledem na zachování vnitřní logiky a soudržnosti textu.

Pozměňovací návrh 96
Dace Melbārde

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může s pomocí nezávislých 
odborníků  vybraných na základě 
transparentního postupu  provádět další 
hodnocení témat či oblastí strategického 
významu, a sledovat tak pokrok, kterého 
EIT dosáhl při plnění stanovených cílů, 
určit faktory, které přispívají k provádění 

3. Komise může s pomocí nezávislých 
odborníků s příslušnými kvalifikacemi 
vybraných na základě zásluh a 
transparentním postupem provádět další 
hodnocení témat či oblastí strategického 
významu, a sledovat tak pokrok, kterého 
EIT dosáhl při plnění stanovených cílů, 
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činností, a určit osvědčené postupy.   Při 
provádění uvedených dalších hodnocení  
vezme Komise plně v úvahu 
administrativní dopad na EIT a znalostní a 
inovační společenství.

určit faktory, které přispívají k provádění 
činností, a určit osvědčené postupy. Při 
provádění uvedených dalších hodnocení 
vezme Komise plně v úvahu 
administrativní dopad na EIT a znalostní a 
inovační společenství.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný s ohledem na zachování vnitřní logiky a soudržnosti textu.

Pozměňovací návrh 97
Dace Melbārde

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obsah a struktura rozpočtu EIT se 
stanoví v souladu s jeho finančními 
předpisy.  Výdaje EIT zahrnují výdaje na 
pracovníky, správu, infrastrukturu a 
provoz. Správní výdaje musí být co 
nejnižší.

1. Obsah a struktura rozpočtu EIT se 
stanoví v souladu s jeho finančními 
předpisy. Výdaje EIT zahrnují výdaje na 
pracovníky, správu, infrastrukturu a 
provoz. Správní výdaje musí být omezeny 
procentním podílem stanoveným ve 
strategickém programu inovací. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný s ohledem na zachování vnitřní logiky a soudržnosti textu.

Pozměňovací návrh 98
Alexis Georgoulis

Návrh nařízení
Příloha I – oddíl 2 – bod 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) přijímá odpovídající opatření, 
včetně snížení, úpravy nebo odnětí 
finančního příspěvku od EIT znalostním a 
inovačním společenstvím nebo ukončení 

j) přijímá odpovídající opatření, 
včetně snížení, úpravy nebo odnětí 
finančního příspěvku od EIT znalostním a 
inovačním společenstvím po poskytnutí 
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rámcových dohod o partnerství s těmito 
společenstvími;

dostatečného odůvodnění nebo ukončení 
rámcových dohod o partnerství s těmito 
společenstvími;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh 99
Domènec Ruiz Devesa, Julie Ward

Návrh nařízení
Příloha I a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA IA
SOUČINNOST S OSTATNÍMI 
PROGRAMY UNIE
Díky své široké oblasti působnosti 
a zvláštní úloze zajišťuje EIT součinnost 
a doplňkovost s jinými programy nebo 
nástroji Unie, a to i posilováním své 
podpory poskytované znalostním 
a inovačním společenstvím při plánování 
a provádění jejich činností.
1.Součinnost s programem Horizont 
Evropa:EIT dosahuje výrazné součinnosti 
s celým programem Horizont Evropa.Pro 
zaručení dosahu pilíře Otevřené inovace 
i pro podporu ekosystémů má zásadní 
význam zejména součinnost s Evropskou 
radou pro inovace.V pilíři [Globální výzvy 
a konkurenceschopnost evropského 
průmyslu] může EIT prostřednictvím 
svých znalostních a inovačních 
společenství spolupracovat s evropskými 
partnerstvími, přispívat k jejich poslání, 
podporovat opatření na straně poptávky 
a poskytovat služby v oblasti využívání, 
aby se podpořil přenos technologií 
a urychlilo se uvádění výsledků 
dosažených tematickými klastry nebo 
jinými evropskými partnerstvími 
na trh.EIT intenzivněji využívá 
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součinnosti a doplňkovosti mezi 
stávajícími znalostními a inovačními 
společenstvími a s různými aktéry 
a iniciativami na úrovni Unie i na 
celosvětové úrovni a rozšiřuje svou síť 
spolupracujících organizací na strategické 
i operační úrovni, přičemž se vyhýbá 
zdvojování, prostřednictvím:
– úzké spolupráce s Evropskou radou pro 
inovace a fondem InvestEU při 
racionalizaci podpory (tj. financování a 
služeb) nabízené inovativním podnikům 
ve fázích startupu i rozšiřování kapacity, 
a to zejména prostřednictvím znalostních 
a inovačních společenství;
– plánování a provádění činností EIT 
s cílem maximalizovat součinnost 
a doplňkovost s dalšími částmi programu 
Horizont Evropa;
– spolupráce s členskými státy na 
vnitrostátní i regionální úrovni, navázání 
strukturovaného dialogu a koordinace 
úsilí s cílem umožnit součinnost s 
vnitrostátními a regionálními 
iniciativami, včetně strategií pro 
inteligentní specializaci, a to při 
zohlednění možnosti vytvořit „evropské 
inovační ekosystémy“, aby bylo možné 
identifikovat, sdílet a šířit osvědčené 
postupy a poznatky;
– sdílení a šíření inovativních postupů 
a poznatků po celé Unii i mimo ni s cílem 
přispívat k inovační politice v Unii v 
koordinaci s dalšími částmi programu 
Horizont Evropa;
– poskytování podkladů pro jednání 
o inovační politice a přispívání k návrhu a 
realizaci politických priorit Unie, a to 
nepřetržitou spoluprací se všemi 
příslušnými útvary Evropské komise, 
jinými programy Unie a jejich 
zúčastněnými subjekty a dalším hledáním 
příležitostí v rámci iniciativ na provádění 
politiky;
– využívání součinností s jinými programy 
Unie, včetně programů, které podporují 
rozvoj lidského kapitálu a inovace (např. 
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COST, ESF+, EFRR, Erasmus+, 
Kreativní Evropa a COSME Plus / 
jednotný trh, Invest EU);
– budování strategických aliancí 
s klíčovými aktéry v oblasti inovací na 
úrovni Unie a na mezinárodní úrovni 
a podpory znalostních a inovačních 
společenství při rozvoji spolupráce a vazeb 
s klíčovými partnery z třetích zemí v rámci 
znalostního trojúhelníku, a to s cílem 
otevřít nové trhy nebo nové příležitosti pro 
řešení podporovaná znalostními 
a inovačními společenstvími a přilákat 
financování a talenty ze 
zahraničí.Podporuje se účast třetích zemí 
s ohledem na zásady vzájemnosti a 
vzájemného prospěchu.
Znalostní a inovační společenství v oblasti 
kulturních a kreativních odvětví 
navíc zajistí silnou součinnost 
s příslušnými politickými iniciativami v 
rámci programu Horizont Evropa, 
a zejména v rámci pilíře II s klastrem 
[Inkluzivní a bezpečná společnost] a jeho 
oblastmi intervence souvisejícími 
s kulturním dědictvím 
a demokracií.Znalostní a inovační 
společenství v oblasti kulturních 
a kreativních odvětví se rovněž snaží 
účinně doplňovat ostatní části programu 
Horizont Evropa a intervenci stávajícího 
EIT Digital.
2.Součinnost s programem 
Erasmus+:Erasmus+ a EIT zajistí 
součinnost mezi svými příslušnými 
společenstvími.Spolupráce se zaměřuje 
na zajištění přístupu studentů programu 
Erasmus+, kteří se účastní programů 
vzdělávacích institucí a institucí odborné 
přípravy znalostních a inovačních 
společenství, na letní školy znalostních 
a inovačních společenství nebo k jiným 
příslušným vzdělávacím činnostem 
(týkajícím se například podnikání a řízení 
inovací) a navazování kontaktů se sítí 
absolventů znalostních a inovačních 
společenství.Tam, kde je to možné, se 
zajistí součinnost s iniciativou „Evropské 
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univerzity“, která pomáhá zefektivnit 
činnosti EIT v oblasti vzdělávání 
a odborné přípravy v zájmu dosažení 
systémového dopadu.
3.Součinnost s programem Digitální 
Evropa:Střediska společného umístění 
znalostních a inovačních společenství 
spolupracují s evropskými centry pro 
digitální inovace s cílem podpořit digitální 
transformaci průmyslu a organizací 
veřejného sektoru.Znalostní a inovační 
společenství v oblasti kulturních a 
kreativních odvětví by rovněž mohlo 
poskytnout cenné horizontální vstupy pro 
různé činnosti, které by se měly vykonávat 
v klastru [Digitální oblast a průmysl], 
zejména pokud jde o výrobní technologie, 
u nichž potřeba vyvíjet nové produkty 
závisí do značné míry na kulturních 
a kreativních odvětvích.
4.Součinnost s fondy politiky soudržnosti 
(zejména EFRR a ESI fondy +):Znalostní 
a inovační společenství EIT podporují 
prostřednictvím svých středisek 
společného umístění regionální 
a meziregionální spolupráci mezi subjekty 
znalostního trojúhelníku (vzdělávání, 
výzkum, podnikání) a řídícími orgány 
v součinnosti s prací Evropské komise v 
oblasti meziregionální spolupráce 
a investic do souvisejících priorit 
inteligentní specializace.
5.Součinnost s fondem 
InvestEU:Znalostní a inovační 
společenství EIT usilují o spolupráci s 
Poradenským centrem InvestEU, aby se 
poskytla technická podpora a pomoc 
podnikům založeným s 
pomocí znalostních a inovačních 
společenství za účelem přípravy, rozvoje 
a realizace projektů.V souvislosti 
s omezeným přístupem k financování pro 
kulturní a kreativní odvětví je třeba 
usilovat o součinnost se Záručním 
nástrojem pro kulturní a kreativní odvětví, 
což je finanční mechanismus, který má 
pomoci posílit kulturní a kreativní 
projekty tím, že finančním 
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zprostředkovatelům poskytne pojištění.
6. Součinnost s programem Kreativní 
Evropa: Program Kreativní Evropa má 
zvláštní význam pro činnosti znalostního a 
inovačního společenství v oblasti 
kulturních a kreativních odvětví, neboť 
jeho směry a zvláštní výzvy odrážejí 
některé z problémů, jimž toto odvětví čelí. 
Proto je třeba dosáhnout výrazné 
součinnosti a doplňkovosti mezi 
znalostním a inovačním společenstvím v 
oblasti kulturních a kreativních odvětví a 
programem Kreativní Evropa.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.


