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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Evropský inovační a technologický institut (dále jen „EIT“), který byl založen v roce 2008, 
má za úkol podporovat udržitelný hospodářský růst a konkurenceschopnost v Evropě 
posilováním inovační kapacity členských států a Unie. EIT především posiluje inovační 
kapacitu Unie a řeší výzvy, jimž čelí společnost, tím, že propojuje znalostní trojúhelník 
vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a inovací. 

EIT působí prostřednictvím svých znalostních a inovačních společenství, což jsou rozsáhlá 
evropská partnerství, která se snaží řešit konkrétní společenské výzvy tím, že sdružují 
vzdělávací, výzkumné a obchodní organizace, poskytují jim granty a zároveň sledují jejich 
činnost, podporují spolupráci mezi znalostními a inovačními společenstvími a šíří výsledky 
a osvědčené postupy. 

V nařízení o EIT z roku 2008 je stanoveno poslání a úkoly EIT spolu s rámcem pro jeho 
fungování. Nařízení bylo v roce 2013 změněno, mimo jiné s ohledem na jeho uvedení do 
souladu s programem Horizont 2020. 

Dne 11. července 2019 Komise zveřejnila své nové návrhy týkající se EIT, konkrétně návrh 
přepracovaného znění aktualizovaného nařízení o EIT a návrh rozhodnutí o strategickém 
programu inovací pro EIT na období 2021–2027. 

Přepracování nařízení o EIT spočívá v přijetí nového nařízení, v němž jsou do jediného textu 
začleněny jak podstatné změny stávajícího nařízení, tak i nezměněná ustanovení uvedeného 
nařízení. Komise považovala aktualizaci nařízení za nezbytnou, neboť ustanovení stávajícího 
nařízení o EIT přímo odkazovaly na program Horizont 2020, který koncem roku končí. Cílem 
přepracovaného návrhu je proto zajistit soulad nařízení o EIT s programem Horizont Evropa, 
a to konkrétně odstraněním odkazů na program Horizont 2020 a prováděcích rozhodnutí, 
která budou přijata v rámci programu Horizont Evropa.

Navrhované nařízení o EIT se zaměřuje na nejdůležitější zásady fungování EIT a jeho 
znalostních a inovačních společenství. Jeho cílem je zajistit větší právní srozumitelnost ve 
vztahu k programu Horizont Evropa a zakotvit zásadu finanční udržitelnosti pro znalostní 
a inovační společenství. V období 2021–2027 bude EIT nedílnou součástí programu Horizont 
Evropa. Evropská komise navrhuje rozpočet programu Horizont Evropa pro příští víceletý 
finanční rámec ve výši 3 miliard EUR a uvádí i jeho odůvodnění, přidanou hodnotu, oblasti 
intervence a hlavní směry činností. 

Zpravodaj se domnívá, že tento legislativní balíček podporuje poslání EIT a zároveň 
přizpůsobuje jeho cíle programu Horizont Evropa tím, že:

 zvyšuje regionální dopad znalostních a inovačních společenství díky větší otevřenosti 
vůči potenciálním partnerům a zúčastněným stranám a prostřednictvím lépe 
formulovaných regionálních strategií těchto společenství, včetně propojení 
s příslušnými strategiemi pro inteligentní specializaci;

 zvyšuje inovační kapacitu vysokoškolského vzdělávání s cílem začlenit do hodnotových 
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řetězců a ekosystémů v oblasti inovací větší počet vysokoškolských institucí;

 zřizuje nová znalostní a inovační společenství v prioritních oblastech, které budou 
vybrány na základě jejich významu pro politické priority programu Horizont Evropa. 
První nové znalostní a inovační společenství má být zřízeno v roce 2022, 

 a to v oblasti kulturních a kreativních odvětví v souladu s klastrem „Inkluzivní a tvůrčí 
společnosti“ programu Horizont Evropa, jak byl přijat v částečné dohodě dosažené 
v dubnu 2019.

Zpravodaj v zásadě vítá úsilí, které Komise do tohoto návrhu vložila, nicméně se domnívá, že 
návrh neformuluje zásadní záležitosti přesně a postrádá právní srozumitelnost a že 
přepracování nemusí být nejlepším způsobem, jak postupovat. Zpravodaj v tomto ohledu 
navrhuje řadu změn, jejichž záměrem je dodat nařízení větší právní srozumitelnost a jistotu. 

Hlavní body návrhu stanoviska jsou následující:

 zajištění financování EIT na základě rozpočtu ve výši 4 % celkového rozpočtu 
programu Horizont Evropa, jak jej přijal Evropský parlament;

 zajištění toho, aby zřízení znalostního a inovačního společenství pro kulturní a tvůrčí 
odvětví bylo hlavní prioritou EIT pro období 2021–2027, a to zejména zajištěním 
dostatečných finančních prostředků na jeho zřízení, aniž by byla ohrožena finanční 
udržitelnost stávajících znalostních a inovačních společenství. Zpravodaj by rád 
zdůraznil zejména to, že dříve než se bude zvažovat zřízení druhého nového znalostního 
a inovačního společenství po roce 2025, mělo by se veškeré úsilí a zdroje věnovat 
založení znalostního a inovačního společenství pro kulturní a tvůrčí odvětví;

 vyjasnění celkového návrhu, zejména pokud jde o obecné a specifické cíle a součinnost 
s jinými programy.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Strategické prioritní oblasti 
a finanční potřeby pro EIT na období 
sedmi let , pokrývající příslušný víceletý 
finanční rámec (dále jen „VFR“), by měly 

(5) Strategické prioritní oblasti 
a finanční potřeby pro EIT na období 
sedmi let, pokrývající příslušný víceletý 
finanční rámec (dále jen „VFR“), by měly 
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být stanoveny ve strategickém programu 
inovací. Strategický program inovací by 
měl zajistit sladění s rámcovým 
programem Unie pro podporu výzkumu 
a inovací a posílit součinnost s jinými 
příslušnými programy Unie daného VFR, 
jakož i s dalšími iniciativami, politikami 
a nástroji Unie, zejména s těmi, které 
podporují vzdělávání a regionální rozvoj. 
Vzhledem k významu strategického 
programu inovací pro politiku Unie 
v oblasti inovací a z toho vyplývajícího 
politického významu jeho společensko-
hospodářského dopadu na Unii by měl být 
strategický program inovací přijat 
Evropským parlamentem a Radou na 
základě návrhu Komise vycházejícího 
z příspěvku poskytnutého ze strany EIT.

být stanoveny ve strategickém programu 
inovací. Strategický program inovací by 
měl zajistit sladění s programem Horizont 
Evropa a posílit součinnost s jinými 
příslušnými programy Unie daného VFR, 
jakož i s dalšími iniciativami, politikami 
a nástroji Unie, zejména s těmi, které 
podporují vzdělávání a regionální rozvoj. 
Vzhledem k významu strategického 
programu inovací pro politiku Unie 
v oblasti inovací a z toho vyplývajícího 
politického významu jeho společensko-
hospodářského dopadu na Unii by měl být 
strategický program inovací přijat 
Evropským parlamentem a Radou na 
základě návrhu Komise vycházejícího 
z příspěvku poskytnutého ze strany EIT.

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny v celém textu.)

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11 a) S cílem přispět k řešení nových 
a vznikajících globálních výzev by měl 
EIT zřídit nová znalostní a inovační 
společenství v prioritních oblastech 
vybraných na základě kritérií, která mimo 
jiné hodnotí jejich význam pro politické 
priority programu Horizont Evropa 
a jejich přidanou hodnotu a potenciál, jež 
mají být řešeny prostřednictvím modelu 
EIT. Při zřizování nových znalostních 
a inovačních společenství by se mělo 
zohlednit strategické plánování programu 
Horizont Evropa a rozpočtové prostředky 
přidělené EIT v rámci příslušného VFR.
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Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11b) Kulturní a kreativní odvětví patří 
mezi odvětví 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 
roztříštěná a inovátoři a zakladatelé 
podniků nemají potřebné podnikatelské 
a inovační dovednosti. Znalostní 
a inovační společenství – díky jeho 
přístupu k integraci znalostního 
trojúhelníku, dlouhodobé perspektivě 
a územnímu přístupu a jeho holistickému 
a jednotnému přístupu. Kulturní 
a kreativní odvětví se také nejlépe 
doplňují s osmi stávajícími znalostními 
a inovačními společenstvími, jakož i 
s potenciálními prioritními oblastmi pro 
další evropská partnerství, která mají být 
zahájena v rámci programu Horizont 
Evropa. První znalostní a inovační 
společenství v oblasti kulturních 
a kreativních odvětví by proto mělo být 
založeno v roce 2022. Jelikož takové 
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, 
čímž se uvolní strategické příležitosti pro 
hospodářské, technologické i sociální 
inovace.
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Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 4

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. Mělo by 
poskytnout 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 
znalosti a dovednosti nezbytné k realizaci 
inovativních řešení a k jejich přeměně 
na nové podnikatelské příležitosti.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.
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Pozměňovací návrh 5

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 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;

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 6

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, 
kteří mohou snadno spolupracovat, čímž 
v této oblasti vzniká ústřední bod činnosti 
znalostních a inovačních společenství;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7) „strategickým programem inovací“ 
politický dokument uvádějící prioritní 
oblasti a dlouhodobou strategii EIT pro 
příští iniciativy, jeho kapacitu pro 
vytváření nejlepší přidané hodnoty 
z hlediska inovací, včetně přehledu 
plánovaných činností v oblasti 
vysokoškolského vzdělávání, výzkumu 
a inovací na dobu sedmi let , jež pokrývá 
příslušný VFR ;

7) „strategickým programem inovací“ 
akt, kterým se stanoví dlouhodobá 
strategie a priority EIT a vymezují se jeho 
cíle, klíčová opatření, jeho 
schopnostvytvářet největší přidanou 
hodnotu z hlediska inovací, očekávané 
výsledky a zdroje potřebné po dobu sedmi 
let, jež pokrývá příslušný VFR;

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 8

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“ program podporující 
integraci znalostního trojúhelníku 
a inovační kapacitu zemí, a to zejména 
získáváním a začleňováním nových 
partnerů do znalostních a inovačních 
společenství;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10) „plánem činnosti znalostního 
a inovačního společenství“ dokument 
popisující cíle a plánované činnosti 
znalostního a inovačního společenství 
s přidanou hodnotou;

10) „plánem činnosti znalostního 
a inovačního společenství“ dokument, 
který tvoří přílohu grantové dohody a 
v němž se popisují cíle, způsoby jejich 
dosažení a očekávané výsledky 
znalostního a inovačního společenství pro 
příslušné období, plánované činnosti 
znalostního a inovačního společenství 
s přidanou hodnotou a související finanční 
potřeby a zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 10

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 podpořit udržitelný 
hospodářský růst 
a konkurenceschopnost Unie posilováním 
vědecké, hospodářské, technologické 
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.
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Pozměňovací návrh 11

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 
v plné míře zohledňuje jeho strategické 
plánování.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Obecné cíle

Obecné cíle EIT jsou tyto:
a) posilování udržitelných inovačních 
ekosystémů odpovídajících na příslušné 
výzvy v celé Unii, které pomáhají řešit 
globální problémy;
b) podpora rozvoje podnikatelských 
a inovačních dovedností v rámci 
celoživotního učení, včetně zvyšování 
kapacit vysokoškolských institucí v celé 
Unii, a podpora jejich podnikatelské 
transformace a
c) prosazení nových řešení 
celosvětových a společenských výzev na 
trhu.
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 
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EIT.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Článek 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3b
Specifické cíle

Specifické cíle EIT jsou tyto:
a)  zvýšení dopadu znalostních 
a inovačních společenství a integrace 
znalostního trojúhelníku;
b) zvýšení inovační kapacity odvětví 
vysokoškolského vzdělávání podporou 
vysokoškolských institucí;
c) posílení regionálního dosahu EIT 
s cílem řešit regionální rozdíly v inovační 
kapacitě v celé Unii.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ve strategickém programu inovací 
se stanoví prioritní oblasti a strategie pro 

1. Ve strategickém programu inovací 
se stanoví strategie a priority EIT na 
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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.

dotčené sedmileté období v souladu s cíli 
a prioritami programu Horizont Evropa. 
Jeho součástí je posouzení sociálně-
hospodářského dopadu a jeho schopnosti 
vytvořit nejlepší přidanou hodnotu 
z hlediska inovací. Strategický program 
inovací je v souladu s cíli, strategickým 
víceletým plánováním, podáváním zpráv, 
sledováním a hodnocením a s dalšími 
požadavky programu Horizont Evropa 
a zohledňuje výsledky sledování 
a hodnocení EIT, jak je uvedeno v článku 
19. 

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 15

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 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.

2. Strategický program 
inovací zajišťuje soudržnost s výzvami 
programu Horizont Evropa i doplňkovost 
s Evropskou radou pro inovace zřízenou 
v rámci programu Horizont Evropa. 
Podporuje a vytváří vhodné součinnosti 
a návaznosti mezi činnostmi EIT a jinými 
iniciativami, politikami a nástroji Unie, 
jakož i vnitrostátními a regionálními 
programy na podporu výzkumu a inovací, 
vzdělávání a rozvoje dovedností, 
udržitelného a konkurenceschopného 
průmyslu, podnikání a regionálního 
rozvoje.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.
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Pozměňovací návrh 16

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) zřizuje nová znalostní a inovační 
společenství, přičemž zohledňuje 
strategické plánování programu Horizont 
Evropa a rozpočet přidělený EIT na každé 
finanční období, a to v prioritních 
oblastech vybraných na základě kritérií, 
která mimo jiné hodnotí jejich význam 
z hlediska politických priorit programu 
Horizont Evropa a jejich přidanou 
hodnotu a potenciál, s cílem řešit budoucí 
a vznikající globální společenské výzvy, a 
v souladu s článkem 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; 

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 17

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) posiluje uznávání a propagaci titulů 
a diplomů s označením EIT mimo 
společenství EIT udělených zúčastněnými 
vysokoškolskými institucemi, jež mohou 
být rozšířeny na programy celoživotního 
učení;
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Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 18

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 a v celé Unii, 
mimo jiné prostřednictvím regionálního 
inovačního programu EIT, s cílem 
vytvořit společnou inovační kulturu 
a kulturu předávání znalostí, a vybízí 
k účasti na informačních činnostech;

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 19

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) zajišťuje doplňkovost a součinnost 
mezi činnostmi EIT a jinými programy 
Unie tam, kde je to vhodné;

i) zajišťuje doplňkovost a součinnost 
mezi činnostmi EIT a jinými programy 
Unie;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.
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Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Znalostní a inovační společenství 
se zejména zabývají:

1. EIT posiluje postavení stávajících 
znalostních a inovačních společenství, 
podporuje jejich růst a vliv a pomáhá jim 
při přechodu na finanční udržitelnost na 
konci platnosti rámcových dohod 
o partnerství. EIT poskytuje podporu 
znalostním a inovačním společenstvím, 
která se zabývají portfolii činností 
znalostního trojúhelníku:

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 21

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 zakládání inovativních 
začínajících podniků a rozvoje 
inovativních podniků v doplňkovosti 
s Evropskou radou pro inovace 
a Programem InvestEU, 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 22

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 
hospodářského, společenského 
a kulturního 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;

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 23

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 pracovníků a studentů 

c) vzdělávacími a školicími činnostmi 
s výrazným podnikatelským prvkem, 
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 
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a podporují sdílení znalostí, mentorství 
a spolupráci mezi osobami, které obdržely 
tituly označené jako tituly EIT 
a absolvovaly odborné vzdělávání EIT;

pracovníků a studentů a podporují sdílení 
znalostí, mentorství a spolupráci mezi 
příjemci činností EIT v oblasti vzdělávání 
a odborné přípravy, včetně činností 
s označením EIT;

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 24

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;

(Netýká se českého znění.)  

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) podpůrnými akcemi sdružujícími 
v projektech vysokoškolské instituce a jiné 
klíčové subjekty v oblasti inovací, jako 
jsou podniky, za účelem spolupráce 
v oblastech rozvoje strategických kapacit 
s cílem pomoci vysokoškolským institucím 
lépe se začlenit do hodnotových řetězců 
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a ekosystémů v oblasti inovací;

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 26

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) v případě potřeby hledáním 
součinnosti a doplňkovosti mezi činnostmi 
znalostních a inovačních společenství 
a stávajícími evropskými, vnitrostátními 
a regionálními programy.

e) součinností a doplňkovostí mezi 
činnostmi znalostních a inovačních 
společenství a stávajícími evropskými, 
vnitrostátními a regionálními programy.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Znalostní a inovační společenství v oblasti 

kulturních a kreativních 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.
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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, které propojí subjekty a sítě 
napříč odvětvími a obory na místní, 
regionální, vnitrostátní a unijní úrovni;
b) vyškolí příští generaci inovátorů 
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 prostřednictvím mobilizace 
investic a dlouhodobých závazků 
podnikatelského sektoru;
e) zajistí součinnost se stávajícími 
znalostními a inovačními společenstvími 
a dalšími evropskými partnerstvími, 
programy a iniciativami, aby se inovace 
rozšířily za hranice kulturních 
a kreativních odvětví i do jiných sektorů 
ekonomiky;
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.
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Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 
2027 se příspěvek Unie poskytuje 
prostřednictvím finančního příspěvku ve 
výši 4 % z celkového rozpočtu programu 
Horizont Evropa.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příspěvek Unie může být poskytnut 
prostřednictvím finančního příspěvku 
z rámcového programu Unie pro podporu 
výzkumu a inovací a z jiných programů 
Unie, aniž jsou dotčeny částky, o nichž 
bylo rozhodnuto v příslušném VFR.

EIT může obdržet dodatečné finanční 
zdroje z jiných programů Unie.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Příloha I – oddíl 6 – bod 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pracovníci EIT jsou přímo 
zaměstnáni institutem EIT . Na 
zaměstnance EIT se vztahuje služební řád 
úředníků, pracovní řád ostatních 
zaměstnanců a pravidla přijatá na základě 
dohody mezi orgány Unie s cílem uvést je 
v účinnost .

1. Pracovníci EIT jsou přímo 
zaměstnáni institutem EIT. Na 
zaměstnance EIT se vztahuje služební řád 
úředníků, pracovní řád ostatních 
zaměstnanců a pravidla přijatá na základě 
dohody mezi orgány Unie s cílem uvést je 
v účinnost. Toto ustanovení se uplatní 
jako přechodné opatření na zaměstnance 
EIT, jejichž smlouvy skončí v roce 2020.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 31

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 



PA\1194442CS.docx 23/26 PE644.884v01-00

CS

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 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 Invest EU 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 
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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. 
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 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 
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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 
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 
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přípravy, rozvoje a realizace projektů.
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 
stanovuje směry a zvláštní výzvy, které 
odrážejí některé z problémů, jimž toto 
odvětví čelí (např. dovednosti 
a zaměstnanost v kulturních a kreativních 
odvětvích, obchodní modely). Proto je 
třeba dosáhnout výrazné součinnosti 
a doplňkovosti mezi znalostním 
a inovačním společenstvím v oblasti 
kulturních a kreativních odvětví 
a programem Kreativní Evropa. 
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 zprostředkovatelům 
poskytne pojištění.

Or. en

Odůvodnění

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


