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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zpravodajka požaduje, aby v právních předpisech týkajících se EIT byla v rámci jeho nového 
strategického programu inovací na období 2021–2027 definována vysoká úroveň inovací.

Kromě toho, že EIT nabízí vzdělávání v oblasti podnikání a obchodu, je také technologickým 
institutem. Vědecko-technické objevy a vynálezy jsou také základem pro ty nejlepší, 
dlouhodobé inovace. Všechny vysokoškolské instituce a znalostní a inovační společenství 
zapojené do institutu by tak měly klást významný důraz na technické vzdělávání.

1. Strategický program inovací vymezuje strategii, cíle a priority EIT na období 2021–2027 
a definuje pro toto období jeho klíčové činnosti, kýžené výsledky a potřebné zdroje. 

2. Zajišťuje sladění EIT s programem Horizont Evropa. 

3. Zaručuje spolupráci a doplňkovost s dalšími relevantními programy, prioritami a závazky 
Unie.

4. Kromě toho zavádí regionální inovační program (RIS), který přispívá k lepší zeměpisné 
vyváženosti. 

Zpravodajka vítá návrh Komise a význam EIT pro podporu konkurenceschopnosti EU 
prosazováním inovačního ekosystému vzhledem k tomu, že se institut úspěšně přispěl k růstu 
tzv. znalostního trojúhelníku. 

EIT představuje jednu z hlavních hnacích sil inovací pro plnění cílů, která je schopna čelit 
společenským výzvám v oblastech, jako jsou udržitelné inovace, inovační a obchodní 
dovednosti pro celoživotní učení, vysoká úroveň technického vysokého školství a vysokého 
školství v oblasti podnikání, nová, tržně orientovaná řešení v reakci na globální výzvy a 
součinnost a přidaná hodnota v rámci celého programu Horizont Evropa.

Zpravodajka bere na vědomí některé významné úspěchy, které vzešly konkrétně z těchto 
znalostních a inovačních společenství: 

– KIC InnoEnergy – skladování energie – Superkondenzátory ze „zakřiveného grafenu“ pro 
automobilový, letecký a kosmický průmysl, které se dobíjejí za méně než dvě sekundy a 
mají životnost pesahující jeden milion použití,

– KIC Climate Change – využití energie – automatické klimatizační zařízení – nyní v 
Evropě hlavním konkurentem Google Nest,

– KIC Health – mobilní zařízení umožňující předvídat dlouhodobá onemocnění, jako je 
Alzheimerova choroba a atriální fibrilace.

Zpravodajka bere na vědomí úspěchy stávajících znalostních a inovačních společenství a žádá 
EIT, aby nadále podporoval jejich růst a dopad a byl jim nápomocný při jejich přechodu 
k finanční udržitelnosti, až budou ukončeny rámcové dohody o partnerství.
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Zpravodajka vítá návrh zřízení nového znalostního a inovačního společenství pro kulturní a 
tvůrčí odvětví v roce 2021, které by uvolnilo potenciál  kreativity založené na kultuře, 
zejména digitálního a technologického rozvoje, a přispělo k posílení konkurenceschopnosti 
a inteligentního růstu v Evropě.

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 rozhodnutí
Čl. 1 – název (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předmět

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přijímá se strategický program inovací 
Evropského inovačního a technologického 
institutu na období 2021–2027 ve znění 
uvedeném v příloze.

Tímto rozhodnutím se stanoví strategický 
program inovací („SIA“) Evropského 
inovačního a technologického institutu 
(„EIT“) na období 2021–2027.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Článek 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a
Cíle SIA

1. Strategický program inovací vymezuje 
strategii, cíle a priority EIT na období 
2021–2027 a definuje pro toto období jeho 
klíčové činnosti, kýžené výsledky 
a potřebné zdroje.
2. Zajišťuje sladění EIT s programem 
Horizont Evropa.
3. Zajišťuje spolupráci a doplňkovost s 
dalšími relevantními programy, prioritami 
a závazky Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Článek 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1b
Obecné cíle EIT

Evropský inovační a technologický 
institut přináší vědecké, ekonomické, 
technologické a společenské inovace v 
členských státech v celé Unii a tím 
podporuje udržitelný hospodářský růst v 
Evropě. Jeho obecnými cíli jsou:
a)  posilování udržitelných inovačních 
ekosystémů odpovídajících na příslušné 
výzvy v celé Evropě, které pomáhají řešit 
globální problémy,
b) podpora rozvoje technických, 
podnikatelských a inovačních dovedností 
z hlediska celoživotního učení, včetně 
zvýšení kapacit unijních vysokoškolských 
institucí v celé Unii a podpora jejich 
podnikatelské transformace, a
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c) prosazení nových řešení celosvětových 
a společenských výzev na trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Článek 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1c
Specifické cíle EIT

Specifické cíle EIT jsou tyto:
a) zvýšení dopadu znalostních 
a inovačních společenství a začleňování 
znalostního trojúhelníku,
b) zvýšení vědecké, technické a inovační 
kapacity odvětví vysokoškolského 
vzdělávání a
c) posílení regionálního dosahu EIT 
s cílem řešit regionální rozdíly v inovační 
kapacitě v celé Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh rozhodnutí
Článek 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1d
Priority znalostních a inovačních 

společenství
1. EIT působí především prostřednictvím 
znalostních a inovačních společenství.
2. EIT konsoliduje stávající znalostní 
a inovační společenství, podporuje jejich 
růst a dopad a je jim nápomocný při jejich 
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přechodu k finanční udržitelnosti po 
ukončení rámcových dohod o partnerství.
3. EIT poskytuje podporu znalostním 
a inovačním společenstvím, která se 
zabývají portfolii činností znalostního 
trojúhelníku prostřednictvím:
a) vzdělávání a odborné přípravy 
s významnými složkami vztahujícími se k 
podnikání pro vzdělávání nové generace 
talentů, včetně tvorby a realizace 
programů, jimž byla udělena značka EIT, 
zejména na magisterské a doktorské 
úrovni,
b) činností na podporu inovací za účelem 
rozvoje inovativních výrobků, postupů 
a služeb, které reagují na konkrétní 
obchodní příležitosti, a
c) rozvoje podniků a podpůrných činností, 
jako jsou systémy akcelerátorů, které mají 
podnikatelům pomoci převést jejich 
nápady do úspěšných podniků a urychlit 
proces růstu.
4. EIT se snaží rozvíjet ambice stávajících 
znalostních a inovačních společenství a 
podporovat nejvyšší kvalitu vědeckého a 
technického výzkumu a inovací v nových 
inovačních společenstvích. EIT zejména:
a) podporuje užší spolupráci mezi 
znalostními a inovačními společenstvími, 
pokud jde o témata strategického 
a politického významu, a vymezuje její 
oblasti a
b) zajišťuje, aby znalostní a inovační 
společenství vyvinula a prováděla strategii 
pro zahájení spolupráce a součinnosti 
s relevantními evropskými partnerstvími 
a dalšími příslušnými iniciativami 
a programy Unie.
5. EIT dále zvyšuje svůj regionální dopad 
díky větší otevřenosti vůči potenciálním 
partnerům a zúčastněným stranám 
a prostřednictvím lépe formulované 
regionální strategie znalostních 
a inovačních společenství, včetně odkazů 
na příslušné strategie pro inteligentní 
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specializaci a regionální inovační 
program. EIT zejména:
a) zajišťuje, aby znalostní a inovační 
společenství měla inkluzivní přístup 
zaměřený na posílení jejich vztahů 
s vnitrostátními, regionálními a místními 
aktéry v oblasti inovací, a
b) zajišťuje, aby činnosti regionálního 
inovačního programu EIT měly větší 
dopad na regionální úrovni a aby byly 
plně začleněny do víceletých strategií 
znalostních a inovačních společenství.
6. EIT zřídí 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 potenciál a přidanou hodnotu s 
cílem řešit nové a vznikající celosvětové 
výzvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh rozhodnutí
Článek 1 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1e
Zřízení nového znalostního a inovačního 

společenství v oblasti kulturních a 
kreativních odvětví

1. V období let 2021 až 2027 bude zřízeno 
nové znalostní a inovační společenství v 
oblasti kulturních a kreativních odvětví, 
které by mělo uvolnit potenciál  kreativity 
založené na kultuře a přispět k posílení 
konkurenceschopnosti a inteligentního 
růstu v Evropě.
2. Znalostní a inovační společenství EIT v 
oblasti kulturních a kreativních odvětví:



PA\1194718CS.docx 9/62 PE644.924v01-00

CS

a) podporuje technické inovace 
propojováním podnikání a výzkumu 
napříč odvětvími a obory na místní, 
vnitrostátní a unijní úrovni,
b) školí příští generaci inovátorů 
v kulturních a kreativních odvětvích tím, 
že je vybaví nezbytnými 
podnikatelskými, technickými a 
digitálními dovednostmi, které budou 
potřebovat, aby uspěli v rychle se měnícím 
prostředí,
c) přispívá k rozvoji správných 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, a
f) posílí postavení Unie jako globálního 
aktéra v kulturních a kreativních 
odvětvích, a to využíváním kreativity 
a kulturní rozmanitosti občanů Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh rozhodnutí
Článek 1 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1f
Rozpočet



PE644.924v01-00 10/62 PA\1194718CS.docx

CS

1. Příjmy EIT se skládají z příspěvku 
Unie. Příjmy EIT mohou rovněž 
zahrnovat příspěvek z jiných soukromých 
a veřejných zdrojů.
2. Příspěvek Unie na období 2021–2027 se 
poskytne prostřednictvím finančního 
příspěvku ve výši 4 % z celkového 
rozpočtu programu Horizont Evropa a 
tento příspěvek pokryje: 
a) výdaje na stávajících osm znalostních 
a inovačních společenství,
b) zřízení nového znalostního 
a inovačního společenství pro kulturní a 
kreativní odvětví,
c) zahájení nové podpůrné a koordinační 
činnosti EIT a
d)  správní výdaje.
3. EIT může obdržet další finanční zdroje 
z jiných programů Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh rozhodnutí
Článek 1 g (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1g
Spolupráce s jinými programy

EIT spolupracuje s jinými programy nebo 
nástroji Unie a podporuje je, mimo jiné 
posílením své podpory pro znalostní 
a inovační společenství v rámci jejich 
plánování a provádění činností. 

Or. en



PA\1194718CS.docx 11/62 PE644.924v01-00

CS

Pozměňovací návrh 10

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento strategický program inovací stanoví 
strategii a priority Evropského inovačního 
a technologického institutu (EIT) 
na období 2021–2027. Představuje hlavní 
politický dokument EIT v příštím 
programovém období a definuje jeho cíle, 
klíčová opatření, očekávané výsledky 
a potřebné zdroje. Strategický program 
inovací zajišťuje nezbytné sladění EIT 
s [návrhem programu Horizont Evropa], 
který je rámcovým programem Unie 
pro podporu výzkumu a inovací na období 
2021–2027. Zajišťuje rovněž vhodnou 
součinnost a doplňkovost mezi činnostmi 
EIT a jinými iniciativami, politikami a 
nástroji Unie.

Tento strategický program inovací stanoví 
strategii a priority Evropského inovačního 
a technologického institutu (EIT) 
na období 2021–2027, program pro 
původní technický výzkum, objevy a 
inovace reagující na potřeby společnosti. 
Představuje hlavní politický dokument EIT 
v příštím programovém období, zvyšuje 
laťku pomocí ambiciózních cílů a definuje 
klíčová opatření, kýžené výsledky 
a potřebné zdroje. Strategický program 
inovací zajišťuje nezbytné sladění EIT 
s programem Horizont Evropa, který je 
rámcovým programem Unie pro výzkum 
a inovace na období 2021–2027, a s 
dalšími relevantními programy, prioritami 
a závazky Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Strategický program inovací zohledňuje 
strategické plánování programu Horizont 
Evropa, aby se zajistil soulad s činnostmi 
rámcového programu, s dalšími 
příslušnými programy Unie a soudržnost 
s prioritami a závazky EU a zlepšila se 
doplňkovost a součinnost s vnitrostátními 
a regionálními programy a prioritami pro 
financování.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Obsah tohoto odstavce byl pro jasnost zahrnut do přílohy, bodu 1, odstavce 1.

Pozměňovací návrh 12

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT byl zřízen v roce 2008, aby přispíval k 
udržitelnému hospodářskému růstu 
a konkurenceschopnosti posilováním 
inovační kapacity členských států 
a Evropské unie. Byl průkopníkem 
integrace vzdělávání, podnikání a výzkumu 
(znalostního trojúhelníku) spolu se silným 
důrazem na podnikatelský talent a inovační 
dovednosti. Hodnocení EIT provedené v 
polovině období v roce 2018 potvrdilo, 
že obecné zdůvodnění existence EIT 
a jeho model začleňování znalostního 
trojúhelníku založeného na inovacích 
zůstávají i nadále relevantní.

EIT byl zřízen v roce 2008, aby přispíval k 
udržitelnému hospodářskému růstu 
a konkurenceschopnosti posilováním 
inovační kapacity členských států 
a Evropské unie. Byl průkopníkem 
integrace vzdělávání, podnikání 
a technického výzkumu (znalostního 
trojúhelníku) spolu se silným důrazem 
na podnikatelský talent a inovační 
dovednosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po deseti letech od zřízení EIT se tempo 
inovací výrazně zrychlilo. Inovace 
přetvářejí hospodářská odvětví, mění 
strukturu stávajících podniků a vytvářejí 
nebývalé příležitosti. Jelikož celosvětový 
ekonomický řád je v pohybu a mezinárodní 
hospodářská soutěž je na vzestupu, zvyšuje 
se závislost EU na talentech a na její 
schopnosti inovovat. Společné navrhování, 
spolupráce a spolutvorba napříč obory 
a mezi sférami vzdělávání, podnikání 

Po deseti letech od zřízení EIT se tempo 
inovací výrazně zrychlilo. Inovace 
přetvářejí hospodářská odvětví, mění 
strukturu stávajících podniků a vytvářejí 
nebývalé příležitosti. Jelikož celosvětový 
ekonomický řád je v pohybu a mezinárodní 
hospodářská soutěž je na vzestupu, zvyšuje 
se závislost EU na talentech a na její 
schopnosti inovovat. Unie potřebuje 
ambiciózní, genderově vyvážený 
strategický program inovací, aby mohla 
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a výzkumu navzájem nebyly nikdy tak 
důležité jako dnes, neboť přispívají 
k řešení globálních problémů 
souvisejících se změnou klimatu 
a neudržitelným využíváním přírodních 
zdrojů, digitální transformací, 
demografickými změnami nebo 
budoucností zdravotní péče a zajištěním 
potravin.

úspěšně čelit problémům stále více 
globalizovaného světa, zejména v 
souvislosti s digitální transformací, 
změnou klimatu a neudržitelným 
využíváním přírodních zdrojů, 
demografickými změnami a budoucností 
zdravotní péče a zajištění potravin. 
Hodnocení EIT provedené v polovině 
období v roce 2018 potvrdilo, že obecné 
zdůvodnění existence EIT a jeho model 
začleňování znalostního trojúhelníku 
založeného na inovacích zůstávají 
i nadále relevantní.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souvislosti s [návrhem programu 
Horizont Evropa] týkajícím se nového 
rámcového programu pro podporu 
výzkumu a inovací na období 2021–2027 
se Evropská komise pevně zavázala zvýšit 
inovační potenciál Evropy, aby byla 
schopna reagovat na budoucí výzvy. EIT 
hraje při podpoře inovací speciální úlohu, 
jelikož propojuje podnikání, vzdělávání, 
výzkum, veřejné orgány a občanskou 
společnost, a tato úloha je ještě posílena 
začleněním EIT do [pilíře Inovativní 
Evropa] v [návrhu programu Horizont 
Evropa]. [Návrh programu Horizont 
Evropa] odráží rostoucí ambice EU 
v oblasti inovací a nutnost tyto ambice 
naplnit.

V souvislosti s programem Horizont 
Evropa se Evropská komise pevně 
zavázala dále zvýšit inovační potenciál 
Evropy, aby byla schopna reagovat 
na budoucí výzvy. EIT hraje při podpoře 
inovací speciální úlohu, jelikož propojuje 
podnikání, vzdělávání, výzkum, veřejné 
orgány a občanskou společnost, a tato 
úloha je ještě posílena začleněním EIT 
do [pilíře Inovativní Evropa] programu 
Horizont Evropa. Programu Horizont 
Evropa odráží rostoucí vědecko-technické 
ambice EU. EIT by měl nabízet nezbytnou 
excelenci ve vzdělávání, podnikání a 
technických inovacích, aby mohlo být 
dosaženo nových ambiciózních cílů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 15

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Od svého zřízení se EIT postupně etabloval 
jako úspěšný nástroj pro řešení 
společenských výzev. EIT působí 
především prostřednictvím znalostních 
a inovačních společenství, což jsou 
rozsáhlá evropská partnerství mezi 
organizacemi v oblasti vzdělávání 
a odborné přípravy, podnikání a výzkumu. 
V současné době existuje osm znalostních 
a inovačních společenství, která působí 
v těchto oblastech: změna klimatu, 
digitální transformace, energetika, 
potraviny, zdraví, suroviny, městská 
mobilita a výroba s přidanou hodnotou 
(viz obrázek 2).

Od svého zřízení se EIT postupně etabloval 
jako úspěšný nástroj pro řešení 
společenských výzev, a to prostřednictvím 
praktických, inovativních produktů a 
služeb napříč členskými státy nebo 
vydělaných zisků.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každé znalostní a inovační společenství se 
skládá z pěti až deseti středisek společného 
umístění22, která mají působit jako 
zeměpisná centra pro praktickou integraci 
znalostního trojúhelníku. Jsou 
organizována a strukturována podle dané 
vnitrostátní a regionální situace, pokud jde 
o inovace, a jejich základem je 
celoevropská síť stávajících laboratoří, 
kanceláří nebo kampusů klíčových partnerů 
znalostních a inovačních společenství.

Každé znalostní a inovační společenství se 
skládá z pěti až deseti středisek společného 
umístění22, která mají působit jako 
zeměpisná centra pro praktickou integraci 
znalostního trojúhelníku. Jsou 
organizována a strukturována podle dané 
vnitrostátní a regionální situace, pokud jde 
o inovace, a jejich základem je 
celoevropská síť stávajících laboratoří, 
kanceláří nebo kampusů partnerů 
znalostních a inovačních společenství.

__________________ __________________
22  Střediskem společného umístění je 
zeměpisná oblast, v níž jsou usazeni hlavní 

22  Střediskem společného umístění je 
zeměpisná oblast, v níž jsou usazeni hlavní 
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partneři znalostních a inovačních 
společenství v rámci znalostního 
trojúhelníku, kteří mohou snadno 
spolupracovat, čímž v této oblasti vzniká 
ústřední bod činnosti znalostních a 
inovačních společenství.

partneři znalostních a inovačních 
společenství v rámci znalostního 
trojúhelníku, kteří mohou snadno 
spolupracovat, čímž v této oblasti vzniká 
ústřední bod činnosti znalostních a 
inovačních společenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Znalostní a inovační společenství mají 
provozovat portfolia činností v rámci 
znalostního trojúhelníku prostřednictvím:

vypouští se

— vzdělávání a odborné přípravy 
s významnými složkami vztahujícími se k 
podnikání pro vzdělávání nové generace 
talentů, včetně tvorby a realizace 
programů, jimž byla udělena značka EIT23, 
zejména na magisterské a doktorské 
úrovni,

— činností na podporu inovací za 
účelem rozvoje inovativních výrobků, 
postupů a služeb, které reagují na 
konkrétní obchodní příležitosti,
— rozvoje podniků a podpůrných 
činností, jako jsou systémy akcelerátorů, 
které mají podnikatelům pomoci převést 
jejich nápady do úspěšných podniků 
a urychlit proces růstu.
__________________
23 Značka EIT je značka kvality udělovaná 
ze strany EIT vzdělávacímu programu 
znalostního a inovačního společenství, 
který splňuje zvláštní kritéria kvality 
týkající se mimo jiné podnikatelského 
vzdělávání a inovativních učebních plánů 
pro „učení praxí“.
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Odůvodnění

Tento odstavec se přesouvá do článku 1c hlavní části rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 18

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.2 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Základem modelu EIT je vzdělávání 
a odborná příprava, talent a rozvoj 
dovedností. Žádné jiné opatření EU 
v oblasti inovací nezahrnuje vysokoškolské 
vzdělávání v inovačním hodnotovém 
řetězci v rozsahu, v jakém to činí EIT. 
Vzdělávací program EIT má zásadní 
význam pro rozvoj inovátorů s výbornými 
podnikatelskými schopnostmi 
a kvalifikacemi. Do roku 2017 dokončilo 
více než 1 700 absolventů magisterský 
a/nebo doktorský program se značkou 
EIT a tisíce účastníků se zapojilo 
do podnikatelských a inovativních 
vzdělávacích činností a formátů.

Základem modelu EIT je technické 
vzdělávání a odborná příprava, talent 
a rozvoj dovedností. Žádné jiné opatření 
EU v oblasti inovací nezahrnuje 
vysokoškolské vzdělávání v inovačním 
hodnotovém řetězci v rozsahu, v jakém to 
činí EIT. Vzdělávací program EIT má 
zásadní význam pro rozvoj inovátorů s 
výbornými podnikatelskými schopnostmi 
a kvalifikacemi. EIT by měl být pro celou 
generaci výzkumníků a podnikatelů 
střediskem excelence. Do roku 2018 
absolvovalo programy prvních pěti 
znalostních a inovačních společenství se 
značkou EIT získáním titulu MSc. nebo 
PhD. 2379 studentů. Tisíce dalších se 
zapojilo do podnikatelských a inovativních 
vzdělávacích činností a formátů. Znalostní 
a inovační společenství podpořila v širší 
komunitě 806 začínajících podniků.

Or. en

Odůvodnění

Údaje vycházejí z informací EIT obsažené v publikaci „Inovace se stávají skutečností“. Údaje 
nebyly k dispozici v případě znalostních a inovačních společenství pro potraviny, výrobu a 
městskou mobilitu.

Pozměňovací návrh 19

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.2 – odst. 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přístup EIT přispívá ke vzniku postupných 
i radikálních inovací, jež mají účinně řešit 
selhání trhu a pomáhat transformaci 
průmyslu. Umožňuje vytváření 
dlouhodobých obchodních strategií pro 
řešení globálních výzev a pomáhá vytvářet 
rámcové podmínky, které jsou nezbytné 
pro dobré fungování a růst inovačního 
ekosystému a rozmach inovací.

Přístup EIT přispívá k postupným 
i radikálním inovacím, jež mají účinně 
řešit selhání trhu a pomáhat transformaci 
průmyslu. Umožňuje vytváření 
dlouhodobých obchodních strategií pro 
řešení globálních výzev a pomáhá vytvářet 
rámcové podmínky, které jsou nezbytné 
pro dobré fungování a růst inovačního 
ekosystému a rozmach inovací.

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.2 – odst. 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prostřednictvím svých osmi znalostních 
a inovačních společenství s více než 1 000 
partnery z oblasti podnikání, výzkumu 
a vzdělávání představuje EIT největší 
inovační ekosystém s podporou EU. EIT 
podpořil více než 1 200 začínajících 
a inovativních podniků a tato podpora 
vygenerovala více než 890 milionů EUR 
externích finančních prostředků, které tyto 
společnosti přilákaly, a podporované 
začínající podniky vytvořily více než 6 000 
pracovních míst. Skutečnost, že více než 
50 % partnerů znalostních a inovačních 
společenství pochází z podnikatelského 
sektoru (průmysl, malé a střední podniky 
a začínající podniky), je důkazem blízkosti 
trhu. Zvýšení počtu partnerů v každém 
znalostním a inovačním společenství 
prokazuje atraktivitu a dlouhodobý 
potenciál modelu EIT. V roce 2019 je 
do znalostních a inovačních společenství 
EIT zapojeno již více než 600 podniků, 
250 vysokoškolských institucí, 200 
výzkumných organizací a více než 50 
organizací občanské společnosti a orgánů.

Prostřednictvím svých osmi znalostních 
a inovačních společenství s více než 1 000 
partnery z oblasti podnikání, výzkumu 
a vzdělávání představuje EIT největší 
inovační společenství s podporou EU. EIT 
podpořil více než 1 200 začínajících 
a inovativních podniků a tato podpora 
vygenerovala více než 890 milionů EUR 
externích finančních prostředků, které tyto 
společnosti přilákaly, a podporované 
začínající podniky vytvořily více než 6 000 
pracovních míst. Skutečnost, že více než 
50 % partnerů znalostních a inovačních 
společenství pochází z podnikatelského 
sektoru (průmysl, malé a střední podniky 
a začínající podniky), je důkazem blízkosti 
trhu. Zvýšení počtu partnerů v každém 
znalostním a inovačním společenství 
prokazuje atraktivitu a dlouhodobý 
potenciál modelu EIT. V roce 2019 je 
do znalostních a inovačních společenství 
EIT zapojeno již více než 600 podniků, 
250 vysokoškolských institucí, 200 
výzkumných organizací a více než 50 
organizací občanské společnosti a orgánů.
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Pozměňovací návrh 21

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT je součástí celkového rámce 
programu Horizont Evropa, jehož cílem je 
mimo jiné dosáhnout vědeckého, 
hospodářského/technologického 
a společenského dopadu, aby se posílily 
vědecké a technické základy Unie, plnit 
strategické politické priority Unie, 
podporovat konkurenceschopnost 
ve všech členských státech, včetně 
průmyslu, a přispívat k řešení globálních 
výzev, včetně cílů udržitelného rozvoje. 
Hlavní podmínkou úspěchu tohoto úsilí je 
reagovat na přetrvávající potřebu posílit 
inovační kapacitu v celé Unii. EU čelí 
zejména třem problémům, na něž se 
zaměří činnosti EIT v období 2021–2027, 
což se odráží v jeho obecných cílech.

Cílem EIT je podpořit udržitelný 
hospodářský růst v Evropě 
uskutečňováním vědeckých, 
hospodářských/technologických a 
společenských inovací v členských státech 
celé EU. V období 2021–2027 se činnosti 
EIT zaměří na tři konkrétní problémy, 
kterým Unie čelí, jak je uvedeno v jeho 
obecných cílech, tj.:

(1) posílení udržitelných inovací v celé 
Evropě;
(2) podporu rozvoje podnikatelských 
a inovačních dovedností v rámci 
celoživotního učení a podporu 
podnikatelské transformace 
vysokoškolských institucí v Unii a
(3) prosazení nových řešení celosvětových 
společenských výzev na trhu.
Hlavní podmínkou úspěchu tohoto úsilí a 
posílení inovační kapacity v celé Unii 
bude schopnost pohánět technické a 
podnikatelské vzdělávání. Jak je uvedeno 
výše, v období 2021–2027 se činnosti EIT 
zaměří na tři konkrétní problémy, kterým 
Unie čelí, což je zachyceno v jeho 
obecných cílech.

Or. en
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Pozměňovací návrh 22

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za druhé, pro inovace je zásadním 
faktorem fyzická blízkost. Iniciativy 
zaměřené na rozvoj inovačních sítí 
a poskytování služeb, které podporují 
vytváření, sdílení a předávání znalostí, 
hrají významnou úlohu při podpoře 
interakcí mezi podniky, akademickou obcí, 
výzkumnými organizacemi, vládami 
a jednotlivci. Výkonnost v oblasti 
výzkumu a inovací v celé EU se však podle 
každoročního evropského srovnávacího 
přehledu inovací stále ještě značně liší. 
Zásadní význam má skutečnost, že inovace 
jsou inkluzivní a jsou úzce spjaty 
s konkrétními územními celky. Činnosti 
EIT jsou díky svému přístupu „založenému 
na místních podmínkách“ vhodné k tomu, 
aby přispěly k posílení místních inovačních 
ekosystémů.

Za druhé, pro inovace je zásadním 
faktorem bezprostřední fyzická blízkost. 
Iniciativy zaměřené na rozvoj inovačních 
sítí a poskytování služeb, které podporují 
vytváření, sdílení a předávání znalostí, 
hrají významnou úlohu při podpoře 
interakcí mezi podniky, akademickou obcí, 
výzkumnými organizacemi, vládami 
a jednotlivci. Výkonnost v oblasti 
výzkumu a inovací v celé EU se však podle 
každoročního evropského srovnávacího 
přehledu inovací stále ještě značně liší. 
Zásadní význam má skutečnost, že inovace 
jsou inkluzivní a jsou úzce spjaty 
s konkrétními územními celky. Činnosti 
EIT jsou díky svému přístupu „založenému 
na místních podmínkách“ vhodné k tomu, 
aby přispěly k posílení místních inovačních 
ekosystémů.

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dynamické inovační ekosystémy vyžadují 
kombinaci znalostí, infrastruktury 
a talentu. Je třeba vytvořit rámcové 
podmínky pro spolupráci mezi evropským 
výzkumem, vzděláváním a inovacemi a 
také fungující součinnost, aby se zajistilo 
řádné a účinné investování omezených 
zdrojů do výzkumu a inovací. Důkladnější 
začleňování znalostního trojúhelníku 

Dynamická inovační společenství vyžadují 
kombinaci znalostí, infrastruktury 
a talentu. Je třeba vytvořit rámcové 
podmínky pro spolupráci mezi evropským 
výzkumem, vzděláváním a inovacemi a 
také fungující součinnost, aby se zajistilo 
řádné a účinné investování omezených 
zdrojů do výzkumu a inovací. Důkladnější 
začleňování znalostního trojúhelníku 
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prostřednictvím stávajících a nových 
znalostních a inovačních společenství je 
osvědčeným způsobem, jak podporovat 
prostředí příznivé pro inovace, a je pro EIT 
hlavním cílem.

prostřednictvím stávajících a nových 
znalostních a inovačních společenství je 
osvědčeným způsobem, jak podporovat 
prostředí příznivé pro inovace, a je pro EIT 
hlavním cílem.

Or. en

Pozměňovací návrh 24

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT jako nedílná součást programu 
Horizont Evropa přispěje k plnění jeho 
obecných cílů a priorit. Znalostní 
a inovační společenství budou součástí 
institucionalizovaných evropských 
partnerství, což znamená, že budou 
dodržovat soubor zásad a kritéria životního 
cyklu, aby se zajistil soudržnější a 
otevřenější přístup založený na dopadech. 
Obecné cíle EIT proto odrážejí celkovou 
úlohu EIT v programu Horizont Evropa 
a jeho místo v [pilíři Inovativní Evropa].

Hlavním hnacím motorem Evropského 
inovačního a technologického institutu je 
excelence. EIT se snaží rozvíjet ambice 
stávajících znalostních a inovačních 
společenství a podporovat absolutně 
nejvyšší kvalitu výzkumu a inovací v 
nových inovačních společenstvích. 
Důležitou součástí strategického 
programu EIT na období 2021–2027 je 
zeměpisné rozložení a také rozšíření 
kvalitních vysokoškolských příležitostí do 
zemí regionálního inovačního programu 
(dále jen „RIS“). EIT jako nedílná součást 
programu Horizont Evropa přispěje 
k posílení inovační kapacity Unie a plnění 
jeho obecných cílů a priorit. Znalostní 
a inovační společenství se stanou součástí 
institucionalizovaných evropských 
partnerství, což znamená, že budou 
dodržovat soubor zásad a kritéria životního 
cyklu, jak je stanoveno v programu 
Horizont Evropa, aby se zajistil 
soudržnější a otevřenější přístup založený 
na dopadech. Obecné cíle EIT odrážejí 
celkovou úlohu EIT v programu Horizont 
Evropa a jeho místo v [pilíři Inovativní 
Evropa].

Or. en
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Pozměňovací návrh 25

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 2 – bod 2.1 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zastřešující oblasti intervence pro EIT jsou 
definovány v [návrhu programu Horizont 
Evropa]. EIT bude nadále podporovat svá 
znalostní a inovační společenství s cílem 
posílit inovační ekosystémy, které 
pomáhají řešit globální problémy. K tomu 
přispěje podporou integrace vzdělávání, 
výzkumu a podnikání, čímž vytvoří 
prostředí příznivé pro inovace, a propagací 
a podporou nové generace podnikatelů 
a stimulací k vytváření inovativních 
společností v úzké součinnosti 
a doplňkovosti s ERI. Při této činnosti bude 
zejména:

Zastřešující oblasti intervence pro EIT jsou 
definovány v programu Horizont Evropa. 
EIT bude nadále podporovat svá znalostní 
a inovační společenství s cílem posílit 
kvalitu unijních inovačních společenství, 
která pomáhají řešit globální problémy. 
K tomu přispěje podporou integrace 
technického vzdělávání vysoké úrovně, 
výzkumu a podnikání, čímž vytvoří 
prostředí příznivé pro inovace, a propagací 
a podporou nové generace podnikatelů 
a stimulací k vytváření inovativních 
společností v úzké součinnosti 
a doplňkovosti s ERI. Při této činnosti bude 
zejména:

Or. en

Pozměňovací návrh 26

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 2 – bod 2.1 – odst. 1 – bod -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1) podporovat ve všech členských 
státech vědecké a technické vzdělávání 
vysoké úrovně, které je genderově 
vyvážené;

Or. en

Pozměňovací návrh 27

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 2 – bod 2.1 – odst. 1 – bod -1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1 a) usilovat ve všech členských státech 
o genderovou vyváženost v technickém a 
podnikatelském vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 28

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 2 – bod 2.1 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) posilovat udržitelné inovační 
ekosystémy v celé Evropě;

(1) posilovat udržitelná inovační 
společenství v celé Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 29

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 2 – bod 2.1 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) podporovat inovace a podnikání 
prostřednictvím lepšího vzdělávání;

(2) stimulovat inovace a podnikání 
prostřednictvím lepšího vzdělávání a 
mentorství;

Or. en

Pozměňovací návrh 30

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 2 – bod 2.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu se zjištěnými problémy, kterým 
EIT čelí (viz kapitola 1.3), a s cílem 

vypouští se
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přispět k výše uvedeným zastřešujícím 
cílům, které jsou pro EIT stanoveny 
v [návrhu programu Horizont Evropa], 
jsou specifické cíle EIT na období 2021–
2027 tyto:
a) zvýšit dopad znalostních 
a inovačních společenství a začleňování 
znalostního trojúhelníku;
b) zlepšit inovační kapacitu odvětví 
vysokoškolského vzdělávání prosazováním 
institucionálních změn 
ve vysokoškolských institucích;
c) posílit regionální dosah EIT 
s cílem řešit regionální rozdíly v inovační 
kapacitě v celé EU.

Or. en

Odůvodnění

Tento odstavec se přesouvá do článku 1c hlavní části rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 31

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 2 – bod 2.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Plněním těchto cílů přispěje EIT 
k celkovému dosažení vědeckých, 
hospodářských/technologických 
a společenských dopadů programu 
Horizont Evropa. Bude nadále posilovat 
inovační ekosystémy, které pomáhají řešit 
globální výzvy, tím, že podpoří 
začleňování znalostního trojúhelníku 
v oblastech činnosti znalostních 
a inovačních společenství. Proces 
strategického plánování programu Horizont 
Evropa zajistí užší sladění činností EIT 
s ostatními částmi programu Horizont 
Evropa. EIT bude na základě svých 
prokázaných výsledků hrát důležitou úlohu 
v pilíři Otevřené inovace.

Plněním těchto cílů přispěje EIT 
k celkovému dosažení vědeckých, 
hospodářských/technologických 
a společenských dopadů programu 
Horizont Evropa. Bude nadále posilovat 
inovační společenství, která pomáhají řešit 
globální výzvy, tím, že podpoří 
začleňování obchodu, výzkumu, 
vysokoškolského vzdělávání a podnikání 
v oblastech činnosti znalostních 
a inovačních společenství. Proces 
strategického plánování programu Horizont 
Evropa zajistí užší sladění činností EIT 
s ostatními částmi programu Horizont 
Evropa. EIT bude na základě svých 
prokázaných výsledků hrát důležitou úlohu 
v klíčovém pilíři programu Horizont 
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Evropa – Otevřené inovace.

Or. en

Pozměňovací návrh 32

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 2 – bod 2.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro dopad pilíře [Inovativní Evropa] bude 
mít zásadní význam silná součinnost mezi 
EIT a Evropskou radou pro inovace (dále 
jen „ERI“). EIT a ERI budou provádět 
doplňkové činnosti zaměřené 
na zefektivnění podpory poskytované 
inovativním podnikům. Na základě 
odborných znalostí svých znalostních 
a inovačních společenství bude EIT 
poskytovat služby napomáhající zakládání 
a rozvoji podniků a školení pro příjemce, 
kterým bylo uděleno financování ERI.

Pro dopad pilíře [Inovativní Evropa] má 
zásadní význam silná spolupráce mezi EIT 
a Evropskou radou pro inovace (dále jen 
„ERI“). EIT a ERI budou provádět 
doplňkové činnosti zaměřené 
na zefektivnění podpory poskytované 
inovativním podnikům. Na základě 
odborných znalostí nejrůznějších 
znalostních a inovačních společenství bude 
EIT poskytovat služby napomáhající 
zakládání a rozvoji podniků a školení pro 
příjemce, kterým bylo uděleno financování 
ERI.

Or. en

Pozměňovací návrh 33

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 2 – bod 2.2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT dále usnadní přístup příjemců ERI 
k inovačním ekosystémům znalostních 
a inovačních společenství a příslušným 
aktérům znalostního trojúhelníku. Příjemci 
ERI se tak mohou aktivně zapojit 
do činností znalostních a inovačních 
společenství a využívat služeb těchto 
společenství. Souběžně budou moci 
příjemci EIT uplatňovat nástroje ERI, 
když podpora znalostním a inovačním 
společenstvím od EIT nebude k dispozici. 

EIT dále usnadní přístup příjemců ERI 
k inovačním ekosystémům znalostních 
a inovačních sítí znalostního trojúhelníku. 
Příjemci ERI se tak mohou aktivně zapojit 
do činností znalostních a inovačních 
společenství a využívat služeb těchto 
společenství. Souběžně budou moci 
příjemci EIT žádat o podporu z nástrojů 
ERI nebo režimů financování, když 
podpora znalostním a inovačním 
společenstvím od EIT nebude k dispozici. 
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ERI může pomoci začínajícím podnikům 
s vysokým růstovým potenciálem, které 
jsou podporovány znalostními 
a inovačními společenstvími, rychle se 
rozšířit. Zejména nejinovativnější podniky 
založené s pomocí znalostních 
a inovačních společenství mohou, pokud 
budou vybrány v rámci ERI, využívat 
podporu ve formě kombinovaného 
financování, kterou nabízí nástroj ERI 
Accelerator, a/nebo finanční podporu 
poskytovanou nástroji InvestEU.

ERI může pomoci začínajícím podnikům 
s vysokým růstovým potenciálem, které 
jsou podporovány znalostními 
a inovačními společenstvími, rychle se 
rozšířit. Zejména nejinovativnější podniky 
založené s pomocí znalostních 
a inovačních společenství mohou, pokud 
budou vybrány v rámci ERI, využívat 
podporu ve formě kombinovaného 
financování, kterou nabízí nástroj ERI 
Accelerator, a/nebo finanční podporu 
poskytovanou nástroji InvestEU.

Or. en

Pozměňovací návrh 34

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 2 – bod 2.2 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT bude přispívat do pilíře [Globální 
výzvy a průmyslová konkurenceschopnost] 
a bude doplňovat příslušné činnosti 
zaměřené na řešení globálních výzev 
a zvyšování konkurenceschopnosti EU 
v celosvětovém měřítku. Prostřednictvím 
znalostních a inovačních společenství se 
EIT bude zejména snažit přispívat 
do příslušných misí a tematických klastrů 
a dalších evropských partnerství zejména 
podporou opatření na straně poptávky 
a poskytováním služeb využívání s cílem 
podpořit přenos technologií a urychlit 
uvádění dosažených výsledků na trh.

EIT bude přispívat do pilíře [Globální 
výzvy a průmyslová 
konkurenceschopnost], podporovat 
ambiciózní projekty, které řeší celosvětové 
výzvy, a zvyšovat konkurenceschopnosti 
EU v celosvětovém měřítku. 
Prostřednictvím znalostních a inovačních 
společenství se EIT bude zejména snažit 
přispívat do příslušných misí a tematických 
klastrů a dalších evropských partnerství 
zejména podporou opatření na straně 
poptávky a poskytováním služeb využívání 
s cílem podpořit přenos technologií 
a urychlit uvádění dosažených výsledků 
na trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 35

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 2 – bod 2.2 – odst. 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Budou rovněž prozkoumány příležitosti 
pro součinnost mezi složkou programu 
Horizont Evropa, která se týká sdílení 
excelence, a informačními činnostmi, které 
podporuje EIT. Zejména cílové země 
složky programu Horizont Evropa, která se 
týká sdílení excelence, budou moci využít 
odborné znalosti a podporu EIT pro rozvoj 
navazujících činností (tj. blízko trhu) jako 
cílová skupina pro informační činnosti 
EIT.

(Netýká se českého znění.)  

Or. en

Pozměňovací návrh 36

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Posílení úlohy EIT prostřednictvím 
zaměření na akce, kde bude představovat 
přidanou hodnotu na úrovni EU a přispívat 
k dosažení cílů programu Horizont Evropa, 
bude vodítkem pro strategii EIT na období 
2021–2027. Za prvé bude EIT nadále 
podporovat inovační kapacitu 
a ekosystémy prostřednictvím znalostních 
a inovačních společenství, jejich dalšího 
rozvoje a rozšíření a prostřednictvím 
zřizování nových znalostních a inovačních 
společenství. Za druhé, v návaznosti na své 
zkušenosti se začleňováním znalostního 
trojúhelníku bude přímo podporovat rozvoj 
podnikatelské a inovační kapacity v oblasti 
vysokoškolského vzdělávání. 
Prostřednictvím účinnějších průřezových 
opatření zajistí EIT, aby jeho dopad 
na úrovni EU byl intenzivnější. Kromě 
toho zlepší i svou činnost v řadě oblastí, 
aby se zvýšila jeho účinnost, efektivita 
a dopad. Znalostní a inovační společenství

Posílená a ambicióznější úloha pro EIT 
prostřednictvím zaměření na akce, kde 
bude představovat přidanou hodnotu 
na úrovni EU a přispívat k dosažení cílů 
programu Horizont Evropa, bude vodítkem 
pro strategii EIT na období 2021–2027. Za 
prvé bude EIT nadále podporovat inovační 
kapacitu všech členských států 
prostřednictvím znalostních a inovačních 
společenství a další rozvoj a rozšíření 
inovativních ekosystémů prostřednictvím 
zřizování nových znalostních a inovačních 
společenství. Za druhé, v návaznosti na své 
zkušenosti se začleňováním znalostního 
trojúhelníku bude přímo podporovat 
kvalitní vědecký a technický výzkum a 
rozvoj podnikatelské a inovační kapacity 
v oblasti vysokoškolského vzdělávání.
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Aby docházelo k vzájemnému 
obohacování mezi různými tematickými 
oblastmi, poskytne EIT potřebám 
uzpůsobené platformy pro interakce mezi 
studenty a výzkumníky pracujícími v 
různých znalostních a inovačních 
společenstvích, ale i podnikateli a 
společenstvími začínajících podniků. 
Součástí by bylo mentorství v oblasti 
podnikání pro výzkumné pracovníky, 
pokud jde o:
– posouzení nových nápadů;
– duševní vlastnictví;
– investiční a udržitelné finanční 
plánování.
Prostřednictvím účinnějších průřezových 
opatření zajistí EIT, aby se zvýšila jeho 
viditelnost, efektivita a dopad na úrovni 
EU. Je důležité, aby se o úspěších EUT 
dozvídal Evropský parlament, Rada i širší 
veřejnost, neboť to představuje krok k 
větší otevřenosti a transparentnosti.

Or. en

Odůvodnění

Podle současných názorů na dovednosti pro budoucnost bude z hlediska tvořivosti, inovací a 
podnikání stále důležitější vzájemné obohacování mezi nejrůznějšími obory činnosti. EIT má 
jedinečnou možnost propojit jednotlivá znalostní a inovační společenství a nechat je vzájemně 
se ovlivňovat s podnikatelskou sférou a vysokým školstvím.

Pozměňovací návrh 37

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 3 – bod 3.1 – bod 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Začleňování znalostního trojúhelníku ze 
strany EIT a znalostních a inovačních 
společenství na úrovni EU, členských států, 
na regionální a místní úrovni bude i nadále 
hlavním úkolem pro posílení inovačních 
ekosystémů a zajištění jejich udržitelnosti, 

Začleňování znalostního trojúhelníku ze 
strany EIT a znalostních a inovačních 
společenství na úrovni EU, členských států, 
na regionální a místní úrovni bude i nadále 
hlavním úkolem pro posílení inovačních 
společenství a zajištění jejich udržitelnosti, 
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jakož i pro rozvoj nových řešení globálních 
výzev. EIT bude i nadále podporovat 
portfolio znalostních a inovačních 
společenství (viz obrázek 2) a dále posílí 
svou úspěšnou platformu pro jejich 
zakládání, růst a řízení. Budou i nadále 
provozována prostřednictvím středisek 
společného umístění. Znalostní a inovační 
společenství budou nadále usilovat 
o finanční udržitelnost s cílem dosáhnout 
v dlouhodobém horizontu (nejpozději po 
15 letech) finanční nezávislosti na grantech 
EIT, a to mobilizací veřejných 
a soukromých investic.

jakož i pro rozvoj nových řešení globálních 
výzev. EIT bude i nadále podporovat 
portfolio znalostních a inovačních 
společenství (viz obrázek 2) a dále posílí 
svou úspěšnou platformu pro jejich 
zakládání, růst a řízení. Budou i nadále 
provozována prostřednictvím středisek 
společného umístění. Znalostní a inovační 
společenství budou nadále usilovat 
o finanční udržitelnost s cílem dosáhnout 
v dlouhodobém horizontu (nejpozději po 
15 letech) finanční nezávislosti na grantech 
EIT, a to mobilizací veřejných 
a soukromých investic.

Or. en

Pozměňovací návrh 38

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 3 – bod 3.1 – bod 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT bude usnadňovat sdílené služby mezi 
znalostními a inovačními společenstvími 
a výměny zkušeností a osvědčených 
postupů mezi těmito společenstvími 
a podporovat spolupráci mezi nimi 
(činnosti napříč znalostními a inovačními 
společenstvími) v tematických 
i horizontálních otázkách. Činnosti napříč 
znalostními a inovačními společenstvími 
mají největší potenciál, pokud některá 
znalostní a inovační společenství již řeší 
společné politické priority EU, pro něž 
neexistují vyhrazená znalostní a inovační 
společenství. Propojení různých komunit 
znalostních a inovačních společenství 
ve specializovaných společných akcích 
vzájemného prospěchu má velký potenciál 
pro součinnost a EIT tyto činnosti posílí 
a bude se aktivně podílet na definování 
obsahu a struktury činností napříč 
znalostními a inovačními společenstvími. 
Bude sledovat provádění těchto činností 
i dosažené výsledky s cílem učinit tyto 

EIT bude usnadňovat sdílené služby mezi 
znalostními a inovačními společenstvími 
a výměny zkušeností a osvědčených 
postupů mezi těmito společenstvími 
a podporovat spolupráci mezi nimi 
(činnosti napříč znalostními a inovačními 
společenstvími) v tematických 
i horizontálních otázkách. Činnosti napříč 
znalostními a inovačními společenstvími 
mají největší potenciál, pokud některá 
znalostní a inovační společenství již řeší 
společné politické priority EU, pro něž 
neexistují vyhrazená znalostní a inovační 
společenství. Propojení různých 
výzkumných pracovníků a komunit 
znalostních a inovačních společenství 
ve specializovaných společných akcích 
nebo výročních konferencích či 
seminářích vzájemného prospěchu má 
velký potenciál pro součinnost a bude 
rozvíjeno. EIT se bude aktivně podílet 
na definování obsahu a struktury činností 
napříč znalostními a inovačními 
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činnosti nedílnou součástí strategií 
znalostních a inovačních společenství.

společenstvími. Bude sledovat, hodnotit, 
přezkoumávat provádění těchto činností 
i dosažené výsledky s cílem zajistit, aby se 
tyto činnosti z dlouhodobého hlediska 
staly nedílnou součástí činností znalostních 
a inovačních společenství. S cílem 
podporovat vzájemné obohacování mezi 
akademickými disciplínami, které je ve 
stále větší míře považováno za zásadní pro 
budoucí inovace, pořádá EIT alespoň 
dvakrát ročně mezioborové konference 
mezi různými znalostními a inovačními 
společenstvími a různými disciplínami.

Or. en

Pozměňovací návrh 39

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 3 – bod 3.1 – bod 2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozpočet EIT určený na provádění 
činností regionálního inovačního 
programu EIT bude činit nejméně 10 % 
z celkového objemu finanční podpory EIT 
pro znalostní a inovační společenství, 
čímž se zvýší počet partnerů znalostních 
a inovačních společenství z cílových 
regionů. Podpora z regionálního 
inovačního programu by měla podporovat 
vyvážené zastoupení žen a mužů ve všech 
oblastech.

Or. en

Odůvodnění

Odstavec byl přesunut z konce přílohy I – bod 3 – bod 3.1 – bod 2 – odst. 2 – úvodní část.

Pozměňovací návrh 40

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 3 – bod 3.1 – bod 2 – odst. 2 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Regionální inovační program EIT, který 
řídí EIT a provádí jej znalostní a inovační 
společenství, byl dosud dobrovolný. 
Od roku 2021 se tento program stane 
nedílnou součástí víceleté strategie 
znalostních a inovačních společenství. EIT 
bude znalostním a inovačním 
společenstvím nadále poskytovat 
poradenství a podporu při přípravě 
víceletých strategií pro regionální inovační 
program EIT a při jejich provádění. 
Činnosti EIT v rámci tohoto programu 
budou pokračovat se zvýšenou podporou 
inovační kapacity zemí a regionů, které 
v oblasti inovací zaostávají. Rozpočet EIT 
určený na provádění činností 
regionálního inovačního programu EIT 
bude činit nejméně 10 % z celkového 
objemu finanční podpory EIT pro 
znalostní a inovační společenství, čímž se 
zvýší počet partnerů znalostních 
a inovačních společenství z cílových 
regionů. Činnosti podporované 
prostřednictvím regionálního inovačního 
programu se zaměří na:

Regionální inovační program EIT, který 
řídí EIT a provádí jej znalostní a inovační 
společenství, byl dosud dobrovolný. 
Od roku 2021 se tento program stane 
nedílnou součástí víceleté strategie 
znalostních a inovačních společenství. EIT 
bude znalostním a inovačním 
společenstvím nadále poskytovat 
poradenství a podporu při přípravě 
víceletých strategií pro regionální inovační 
program EIT a při jejich provádění. 
Činnosti EIT v rámci tohoto programu 
budou pokračovat se zvýšenou podporou 
inovační kapacity zemí a regionů, které 
v oblasti inovací zaostávají. Činnosti 
podporované prostřednictvím regionálního 
inovačního programu se zaměří na:

Or. en

Pozměňovací návrh 41

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 3 – bod 3.1 – bod 2 – odst. 2 – odrážka 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– podporování a posilování vědy a 
technického vzdělávání a také 
celoživotního učení v členských státech s 
nízkou a mírnou výkonností v oblasti 
inovací.

Or. en
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Pozměňovací návrh 42

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 3 – bod 3.1 – bod 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S cílem přispět k řešení nových 
a vznikajících globálních výzev zřídí EIT 
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 
potenciál a přidanou hodnotu, jež mají být 
řešeny prostřednictvím modelu EIT. Při 
zřizování nových znalostních a inovačních 
společenství se zohlední strategické 
plánování programu Horizont Evropa 
a rozpočtové prostředky přidělené EIT 
na období 2021–2027. Příslušná kritéria 
výběru pro evropská partnerství definovaná 
v příloze III [nařízení o programu Horizont 
Evropa] budou zahrnuta do výzvy 
k předkládání návrhů pro znalostní 
a inovační společenství a posouzena 
v průběhu hodnocení.

S cílem přispět k řešení nových 
a vznikajících globálních výzev, na čemž 
závisí trvalý úspěch stávajících 
znalostních a inovačních společenství, 
zřídí EIT 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 
potenciál a přidanou hodnotu, jež mají být 
řešeny prostřednictvím modelu EIT. Při 
zřizování nových znalostních a inovačních 
společenství se zohlední strategické 
plánování programu Horizont Evropa, 
přidaná hodnota z hlediska technologie 
a rozpočtové prostředky přidělené EIT 
na období 2021–2027. Příslušná kritéria 
výběru pro evropská partnerství definovaná 
v příloze III [nařízení o programu Horizont 
Evropa] budou zahrnuta do výzvy 
k předkládání návrhů pro znalostní 
a inovační společenství a posouzena 
v průběhu hodnocení.

Or. en

Pozměňovací návrh 43

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 3 – bod 3.1 – bod 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na základě návrhu správní rady EIT a jeho 
analýzy se navrhuje, aby první znalostní 
a inovační společenství v oblasti kulturních 
a kreativních odvětví bylo poprvé zřízeno 
v roce 2022 na základě výzvy 
k předkládání návrhů, která má být 
zveřejněna v roce 2021. Tato prioritní 

Na základě návrhu správní rady EIT a jeho 
analýzy se navrhuje, aby první znalostní 
a inovační společenství v oblasti kulturních 
a kreativních odvětví bylo poprvé zřízeno 
v roce 2022 na základě transparentní a 
otevřené výzvy k předkládání návrhů, která 
má být zveřejněna v roce 2021. Tato 
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oblast se nejvíce doplňuje s osmi 
znalostními a inovačními společenstvími, 
která již EIT zřídil, jakož i s potenciálními 
prioritními oblastmi pro další evropská 
partnerství, která mají být zahájena v rámci 
programu Horizont Evropa. 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 jejich místních a regionálních 
ekosystémech. Kulturní a kreativní odvětví 
jsou však stále velmi roztříštěná a inovátoři 
a podniky nemají potřebné podnikatelské 
a inovační dovednosti. Tyto překážky by 
nejlépe vyřešilo znalostní a inovační 
společenství díky svému přístupu 
spočívajícímu v začleňování znalostního 
trojúhelníku, dlouhodobé perspektivě 
a přístupu založenému na místních 
podmínkách. Informační přehled shrnující 
problémy v oblasti kulturních a kreativních 
odvětví a očekávaný dopad budoucího 
znalostního a inovačního společenství je 
uveden v příloze 1B tohoto strategického 
programu inovací.

prioritní oblast se nejvíce doplňuje s osmi 
znalostními a inovačními společenstvími, 
která již EIT zřídil, jakož i s potenciálními 
prioritními oblastmi pro další evropská 
partnerství, která mají být zahájena v rámci 
programu Horizont Evropa. Kulturní 
a kreativní odvětví patří mezi odvětví 
s vysokým potenciálem růstu, mnoha 
iniciativami na místní úrovni a velkou 
přitažlivostí pro občany. Je pevně 
zakotveno v místních a regionálních 
společenstvích. Kromě toho je odvětvím s 
velkým potenciálem pro komerční 
technické inovace podle modelu EIT.  
Kulturní a kreativní odvětví jsou však stále 
velmi roztříštěná a inovátoři a podniky 
nemají potřebné podnikatelské a inovační 
dovednosti. Tyto překážky by nejlépe 
vyřešilo znalostní a inovační společenství 
díky svému přístupu spočívajícímu v 
začleňování znalostního trojúhelníku, 
dlouhodobé perspektivě a přístupu 
založenému na místních podmínkách. 
Informační přehled shrnující problémy v 
oblasti kulturních a kreativních odvětví 
a očekávaný dopad budoucího znalostního 
a inovačního společenství je uveden 
v příloze 1B tohoto strategického programu 
inovací.

Or. en

Pozměňovací návrh 44

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 3 – bod 3.1 – bod 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na základě navrhovaného rozpočtu pro 
EIT by mohlo být druhé nové znalostní 
a inovační společenství zřízeno v roce 
2025 na základě výzvy, která má 
být zveřejněna v roce 2024, po změně 
přílohy 1A za účelem doplnění nové 
prioritní oblasti (nových prioritních 
oblastí). Prioritní oblast (oblasti) budou 

Druhé nové znalostní a inovační 
společenství by mohlo být zřízeno do roku 
2028 po změně přílohy 1A za účelem 
doplnění nové prioritní oblasti (nových 
prioritních oblastí) a úspěšném hodnocení 
nové obchodní a finanční strategie pro 
stávajících devět znalostních a inovačních 
společenství. Prioritní oblast (oblasti) 
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vybrány na základě návrhů správní rady 
EIT. Tyto návrhy zohlední prioritní oblasti, 
které budou identifikovány ve strategickém 
plánu pro výzkum a inovace programu 
Horizont Evropa, a kritéria stanovená pro 
výběr evropských partnerství, zejména 
otevřenost, transparentnost, přidanou 
hodnotu EU, soudržnost a součinnost. 
Kritéria pro výběr nových znalostních 
a inovačních společenství budou sladěna 
s kritérii v programu Horizont Evropa. 
Podpoří rovněž plnění politických priorit 
EU, jako jsou cíle v oblasti misí 
a udržitelného rozvoje. V případě, že by 
kromě rozpočtu pro EIT byly k dispozici 
dodatečné prostředky, bylo by možné 
vybrat další nové (nová) znalostní 
a inovační společenství.

budou vybrány na základě návrhů správní 
rady EIT. Tyto návrhy zohlední prioritní 
oblasti, které budou identifikovány 
ve strategickém plánu pro výzkum 
a inovace programu Horizont Evropa, 
a kritéria stanovená pro výběr evropských 
partnerství, zejména otevřenost, 
transparentnost, přidanou hodnotu EU, 
soudržnost a součinnost. Kritéria pro výběr 
nových znalostních a inovačních 
společenství budou sladěna s kritérii 
v programu Horizont Evropa. Podpoří 
rovněž plnění politických priorit EU, jako 
jsou cíle v oblasti misí a udržitelného 
rozvoje. V případě, že by kromě rozpočtu 
pro EIT byly k dispozici dodatečné 
prostředky, bylo by možné vybrat další 
nové (nová) znalostní a inovační 
společenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 45

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 3 – bod 3.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby bylo možné podporovat inovace v 
širším měřítku, musí být vysokoškolské 
instituce v Evropě inovativní a podnikavé 
ve svém přístupu ke vzdělávání, 
výzkumu, spolupráci s podniky a širšímu 
místnímu inovačnímu ekosystému, včetně 
občanské společnosti.

Aby bylo možné podporovat inovace v 
širším měřítku, musí být vysokoškolské 
instituce v Evropě inovativní a podnikavé 
ve svém přístupu ke vzdělávání, 
výzkumu, spolupráci s podniky a širšími 
místními inovačními společenstvími, 
včetně občanské společnosti a dalších 
zúčastněných stran, a věnovat přitom 
zvláštní pozornost rovnosti žen a mužů a 
začleňování osob se zdravotním 
postižením.

Or. en
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Pozměňovací návrh 46

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 3 – bod 3.2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby se z vysokoškolských institucí staly 
inovativnější a podnikavější organizace, je 
zapotřebí jasné strategie, metodického 
rámce a nasazení zdrojů. Na základě svých 
zkušeností má EIT jedinečné postavení, 
aby podporoval rozvoj podnikatelské 
a inovační kapacity vysokoškolských 
institucí v rámci programu Horizont 
Evropa.

EIT se zejména zaměří na vysokoškolské 
instituce ze zemí s nízkou a mírnou 
výkonností v oblasti inovací a další 
regiony s nízkou výkonností, které chtějí 
posílit svou inovační stopu a strategie pro 
inteligentní specializaci. EIT přidělí 
na toto opatření nejméně 25 % 
z celkového rozpočtu vyčleněného na tyto 
činnosti. Aby se z vysokoškolských 
institucí staly inovativnější a podnikavější 
organizace, je zapotřebí jasné a ambiciózní 
strategie, metodického rámce a nasazení 
zdrojů. Na základě svých zkušeností má 
EIT jedinečné postavení, aby podporoval 
rozvoj podnikatelské a inovační kapacity 
vysokoškolských institucí v rámci 
programu Horizont Evropa.

Or. en

Pozměňovací návrh 47

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 3 – bod 3.2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Konkrétní činnosti bude EIT realizovat 
prostřednictvím znalostních a inovačních 
společenství otevřeným a cíleným 
způsobem, který se zaměří na zvýšení 
inovační kapacity v oblasti 
vysokoškolského vzdělávání, aby se 
do hodnotových řetězců a ekosystémů 
v oblasti inovací zapojil větší počet 
vysokoškolských institucí. Tyto činnosti 
doplní intervenci EIT v oblasti vzdělávání 
jako zásadní součást činností znalostních 
a inovačních společenství v rámci 
začleňování znalostního trojúhelníku, 

Konkrétní činnosti bude EIT realizovat 
prostřednictvím znalostních a inovačních 
společenství otevřeným a cíleným 
způsobem, který se zaměří na zvýšení 
inovační kapacity v oblasti 
vysokoškolského vzdělávání, aby se 
do kvalitního technického vzdělávání a 
hodnotových řetězců a ekosystémů 
v oblasti inovací zapojil větší počet 
vysokoškolských institucí. Tyto činnosti 
doplní intervenci EIT v oblasti vzdělávání 
jako zásadní součást činností znalostních 
a inovačních společenství v rámci 
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zejména tím, že je více zpřístupní pro 
subjekty, jež nejsou partnery těchto 
společenství. Dopad EIT by přesahoval 
znalostní a inovační společenství a přispěl 
by ke splnění hlavního úkolu EIT, který 
spočívá v podpoře udržitelného 
hospodářského růstu 
a konkurenceschopnosti posílením 
inovační kapacity členských států 
v souladu s cíli programu Horizont Evropa 
zaměřenými na podporu podnikatelských 
a inovačních dovedností z hlediska 
celoživotního učení, včetně zvýšení kapacit 
vysokoškolských institucí v celé Evropě.

začleňování znalostního trojúhelníku, 
zejména tím, že je více zpřístupní pro 
subjekty, jež nejsou partnery těchto 
společenství. Dopad EIT by přesahoval 
znalostní a inovační společenství a přispěl 
by ke splnění hlavního úkolu EIT, který 
spočívá v podpoře udržitelného 
hospodářského růstu 
a konkurenceschopnosti posílením 
inovační kapacity členských států 
v souladu s cíli programu Horizont Evropa 
zaměřenými na podporu podnikatelských 
a inovačních dovedností z hlediska 
celoživotního učení, včetně zvýšení kapacit 
vysokoškolských institucí v celé Evropě.

Or. en

Pozměňovací návrh 48

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 3 – bod 3.2 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT se zejména zaměří na vysokoškolské 
instituce ze zemí s nízkou a mírnou 
výkonností v oblasti inovací a další 
regiony s nízkou výkonností, které chtějí 
posílit svou inovační stopu a strategie pro 
inteligentní specializaci. EIT přidělí 
na toto opatření nejméně 25 % 
z celkového rozpočtu vyčleněného na tyto 
činnosti.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V zájmu větší soudržnosti se tento odstavec přesouvá a vkládá do přílohy I – bod 3 – bod 3.2 
– odstavec 3.
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Pozměňovací návrh 49

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 3 – bod 3.3 – bod 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT zlepší svou komunikaci a viditelnost. 
S rostoucím počtem znalostních 
a inovačních společenství a novým 
opatřením na podporu rozvoje podnikání 
vysokoškolských institucí zintenzivní EIT 
své úsilí o zvýšení svého uznání jako 
značky kvality pro inovace. Toto řízení 
značky a lepší komunikace mají zásadní 
význam zejména pro občany, neboť 
inovace, jež produkuje EIT, napomáhají 
k prokázání konkrétního dopadu investic 
EU prostřednictvím evropského rámcového 
programu pro výzkum a inovace. EIT bude 
uplatňovat vylepšenou strategii budování 
značky ve vztahu k hlavním zúčastněným 
stranám (vysokoškolské instituce, 
výzkumné organizace, podniky atd.) 
ve všech členských státech i mimo ně 
v souladu s komunikačním přístupem 
programu Horizont Evropa.

EIT musí zlepšit svou marketingovou 
komunikační strategii a také 
transparentnost a viditelnost v rámci 
komunity zúčastněných stran a okolního 
světa. S rostoucím počtem znalostních 
a inovačních společenství a novým 
opatřením na podporu rozvoje podnikání 
vysokoškolských institucí zintenzivní EIT 
své úsilí o zvýšení svého uznání jako 
přední značky excelence v oblasti inovací. 
Toto řízení značky a lepší komunikace 
mají zásadní význam zejména pro občany, 
neboť inovace, jež produkuje EIT, 
napomáhají k prokázání konkrétního 
dopadu investic EU prostřednictvím 
evropského rámcového programu pro 
výzkum a inovace. Otevřenost systému 
EIT se zlepší, jakmile se více podniků, 
studentů a výzkumných pracovníků dozví 
o existenci tohoto systému, a tedy o 
možnostech, které nabízí. EIT musí zlepšit 
svoji strategii budování značky ve vztahu 
k hlavním zúčastněným stranám 
(vysokoškolské instituce, výzkumné 
organizace, podniky atd.) ve všech 
členských státech i mimo ně v souladu 
s komunikačním přístupem programu 
Horizont Evropa.

Or. en

Pozměňovací návrh 50

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 3 – bod 3.3 – bod 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT bude pořádat pravidelné schůzky 
skupiny zástupců členských států a rovněž 

EIT bude pořádat roční schůzky skupiny 
zástupců členských států a rovněž Komise, 
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útvarů Komise, a to alespoň dvakrát 
ročně, aby se zajistila vhodná komunikace 
a tok informací s členskými státy 
a na úrovni EU a aby byli zástupci 
průběžně informováni o výsledcích 
a úspěších činností financovaných EIT. 
Skupina zástupců členských států rovněž 
zajistí vhodnou podporu pro spolupráci 
činností podporovaných EIT 
s vnitrostátními programy a iniciativami, 
včetně potenciálního vnitrostátního 
spolufinancování těchto činností.

Evropského parlamentu a poradních 
orgánů EU, jako jsou Výbor regionů a 
Evropský hospodářský a sociální výbor, 
aby se zajistila vhodná komunikace a tok 
informací s členskými státy a na úrovni 
EU. Skupina zástupců členských států 
rovněž zajistí vhodnou podporu pro 
spolupráci činností podporovaných EIT 
s vnitrostátními programy a iniciativami, 
včetně potenciálního vnitrostátního 
spolufinancování těchto činností.

Or. en

Pozměňovací návrh 51

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 3 – bod 3.3 – bod 1 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vzhledem k potřebě podporovat vysokou 
úroveň EIT a vysoce kvalitní výzkum a 
inovace, jichž dosahuje, se institut zaváže 
k důrazné propagaci projektů zařazených 
do užšího výběru a oceněných, a to v 
hlavních a sociálních médiích ve všech 
členských státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 52

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 3 – bod 3.3 – bod 1 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT bude nadále řídit společenství 
absolventů EIT a poskytovat mu 
strategické pokyny26 (ve spolupráci s radou 
absolventů EIT), aby se maximalizoval 
jeho dopad na podnikání a společnost 
a soustavné zapojení jeho členů do činností 

EIT bude nadále řídit společenství 
absolventů EIT a poskytovat mu 
strategické pokyny26 (ve spolupráci s radou 
absolventů EIT), aby se maximalizoval 
jeho dopad na podnikání a společnost 
a soustavné zapojení jeho členů do činností 
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podporovaných EIT. V průběhu let 2021–
2027 bude toto společenství i nadále růst 
a bude zahrnovat i absolventy, kteří se 
podílejí na činnostech podporujících 
inovační kapacity vysokoškolských 
institucí.

podporovaných EIT. EIT bude analyzovat 
a sdílet osvědčené postupy za účelem 
dalšího rozvoje společenství absolventů. 
Absolventi by měli být zapojeni do 
získávání finančních prostředků pro 
znalostní a inovační společenství, ale 
především do podpory inovační kapacity 
vysokoškolských institucí jako tutoři 
nových studentů a výzkumných 
pracovníků.

__________________ __________________
26 Společenství absolventů EIT sdružuje 
podnikatele a hybatele změn, kteří se 
zúčastnili vzdělávacího nebo 
podnikatelského programu poskytovaného 
znalostním a inovačním společenstvím. 
Společenství představuje síť o více než 5 
000 členech.

26 Společenství absolventů EIT sdružuje 
podnikatele a hybatele změn, kteří se 
zúčastnili vzdělávacího nebo 
podnikatelského programu poskytovaného 
znalostním a inovačním společenstvím. 
Společenství představuje síť o více než 5 
000 členech.

Or. en

Pozměňovací návrh 53

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 3 – bod 3.3 – bod 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Osvědčené postupy a zkušenosti získané od 
znalostních a inovačních společenství 
zatím nebyly dostatečně kodifikovány 
a účinně šířeny. V rámci své podpůrné 
funkce jako znalostního partnera pro tvůrce 
politik a celou inovační komunitu bude 
EIT dále rozvíjet svou úlohu inovačního 
institutu schopného odhalovat, analyzovat, 
kodifikovat a sdílet inovační postupy, 
poznatky a výsledky činností 
financovaných EIT (vzdělávání a odborná 
příprava, podpora inovací, podpora 
podnikání) a zajišťovat jejich zavádění 
v širším měřítku. Tato činnost bude 
vycházet z vazeb a součinnosti s ostatními 
iniciativami [pilíře Inovativní Evropa] 
[návrhu programu Horizont Evropa].

Osvědčené postupy a zkušenosti získané od 
znalostních a inovačních společenství 
zatím nebyly dostatečně kodifikovány 
a účinně šířeny. V rámci své podpůrné 
funkce jako znalostního partnera pro tvůrce 
politik a celou inovační komunitu bude 
EIT dále rozvíjet svou úlohu inovačního 
institutu a střediska excelence schopného 
odhalovat, analyzovat, kodifikovat a sdílet 
inovační postupy, poznatky a výsledky 
činností financovaných EIT (vzdělávání a 
odborná příprava, podpora inovací, 
podpora podnikání) a zajišťovat jejich 
zavádění v širším měřítku. Tato činnost 
bude vycházet z vazeb a součinnosti 
s ostatními iniciativami [pilíře Inovativní 
Evropa] programu Horizont Evropa. Aby 
EIT získal trvalou podporu EU a 
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Evropského parlamentu, měl by pro 
poslance Evropského parlamentu 
pravidelně pořádat informační schůzky. 
Na tyto informační schůzky by měly být 
přizváni výzkumní pracovníci, obchodní 
partneři, vedoucí pracovníci a manažeři a 
měly by umožňovat přezkoumání a 
výměnu nápadů.

Or. en

Odůvodnění

Mnoho poslanců Evropského parlamentu ví o EIT, jeho úspěších či způsobu fungování jen 
velmi málo. To je třeba napravit.

Pozměňovací návrh 54

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 3 – bod 3.3 – bod 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci působnosti nařízení o EIT bude 
EIT usilovat o větší dopad svých činností 
prostřednictvím mezinárodní spolupráce 
a bude koordinovat mezinárodní činnosti 
znalostních a inovačních společenství 
financované EIT. Zaměření bude úzce 
souviset s příslušnými cíli Evropské unie 
v oblasti průmyslové politiky, jakož i s 
jejími prioritami v oblasti výzkumu 
a inovací a bude zajišťovat evropskou 
přidanou hodnotu.

V rámci působnosti nařízení o EIT bude 
EIT usilovat o větší dopad svých činností 
prostřednictvím mezinárodní spolupráce 
a bude koordinovat mezinárodní činnosti 
těch znalostních a inovačních společenství 
financovaných EIT, která se přiblížila 
dosažení finanční udržitelnosti. Zaměření 
bude úzce souviset s příslušnými cíli 
Evropské unie v oblasti průmyslové 
politiky, jakož i s jejími prioritami v oblasti 
výzkumu a inovací a bude zajišťovat 
evropskou přidanou hodnotu.

Or. en

Odůvodnění

Zatímco finanční udržitelnost většiny znalostních a inovačních společenství zůstává nejistá, 
EIT by se měl i nadále zaměřovat na evropské cíle.
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Pozměňovací návrh 55

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 3 – bod 3.3 – bod 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při své mezinárodní spolupráci se EIT po 
konzultaci s Komisí zaměří na účinné 
řešení globálních společenských výzev, 
přispěje k příslušným mezinárodním 
iniciativám a cílům udržitelného rozvoje, 
zajistí přístup k talentům a posílí nabídku 
inovativních řešeních a poptávku po nich. 
EIT a znalostní a inovační společenství 
budou plánovat a provádět své 
mezinárodní činnosti v úzké spolupráci 
s Komisí v souladu s přístupem programu 
Horizont Evropa a s dalšími příslušnými 
politikami EU a pod dohledem správní 
rady EIT.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 56

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 3 – bod 3.4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento oddíl obsahuje řadu opatření, jejichž 
cílem je přizpůsobit a zlepšit současné 
fungování EIT a znalostních a inovačních 
společenství. Efektivní a strategická 
správní rada EIT bude sledovat provádění 
těchto opatření na úrovni EIT a bude 
poskytovat nezbytné pobídky a kontrolu, 
mimo jiné prostřednictvím procesu 
přidělování finančních prostředků, s cílem 
zajistit, aby je znalostní a inovační 
společenství prováděla.

Tento oddíl obsahuje řadu opatření, jejichž 
cílem je přizpůsobit a zlepšit současné 
fungování EIT a znalostních a inovačních 
společenství. Efektivní a strategická 
správní rada EIT bude sledovat provádění 
těchto opatření na úrovni EIT a bude 
poskytovat nezbytné pobídky a kontrolu, 
mimo jiné prostřednictvím procesu 
přidělování finančních prostředků na 
základě výkonnosti, s cílem zajistit, aby 
znalostní a inovační společenství prováděla 
změny vždy při zachování nejvyšších 
norem.

Or. en
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Pozměňovací návrh 57

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jelikož znalostní a inovační společenství 
působí v celém hodnotovém řetězci 
inovací, zajistí vhodnou rovnováhu mezi 
činnostmi v oblasti vzdělávání, podnikání 
a inovací v portfoliu svých plánů činnosti. 
Operace znalostních a inovačních 
společenství budou prováděny 
prostřednictvím štíhlé, účinné a nákladově 
efektivní struktury, která by udržovala 
administrativní a režijní náklady 
na minimální úrovni. EIT zajistí, aby 
znalostní a inovační společenství 
dosahovala svých očekávaných dopadů 
prostřednictvím široké škály činností 
uvedených v plánech činnosti znalostních 
a inovačních společenství, které účinně 
podporují plnění jejich cílů.

Jelikož znalostní a inovační společenství 
působí v celém hodnotovém řetězci 
inovací, zajistí vhodnou rovnováhu mezi 
činnostmi v oblasti technického a 
vědeckého vzdělávání, podnikání a inovací 
v portfoliu svých plánů činnosti. Operace 
znalostních a inovačních společenství 
budou prováděny prostřednictvím štíhlé, 
účinné a nákladově efektivní struktury, 
která by udržovala administrativní a režijní 
náklady na minimální úrovni. EIT zajistí, 
aby znalostní a inovační společenství 
dosahovala svých očekávaných dopadů 
prostřednictvím široké škály činností 
uvedených v plánech činnosti znalostních 
a inovačních společenství, které účinně 
podporují plnění jejich cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 58

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 4 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K dovednostem potřebným v budoucnu 
pro celosvětové vzájemné obohacování 
patří kritické myšlení, psychická pružnost, 
kreativita a mezioborové myšlení. EIT 
podpoří úspěch Evropy ambiciózní a 
plodnou výměnou mezi různými 
tematickými oblastmi, zejména podporou 
interakce mezi výzkumnými pracovníky a 
lídry v oblasti inovací v různých 
znalostních a inovačních společenstvích. 
Toho lze dosáhnout prostřednictvím 
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konferencí mezi znalostními a inovačními 
společenstvími ve dvou či více tematických 
oblastech (i se zapojením studentů a 
výzkumných pracovníků – viz bod 3.1. 
Znalostní a inovační společenství – 
Podpora pro stávající znalostní a inovační 
společenství), které by se konaly každý rok 
či dvakrát ročně.

Or. en

Pozměňovací návrh 59

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) Zapojení malých a středních 
podniků a začínajících podniků
Vzhledem k tomu, že 99 % všech podniků 
v EU tvoří malé a střední podniky a že 
bylo za posledních pět let díky těmto 
podnikům vytvořeno přibližně 85 % 
nových pracovních míst, musí EIT zajistit 
účast malých a středních podniků a 
začínajících podniků mezi obchodními 
partnery znalostních a inovačních 
společenství. Členské poplatky jsou 
důležitým zdrojem financování všech 
znalostních a inovačních společenství, ale 
vyvážené zapojení malých a středních 
podniků a začínajících podniků je pro 
šíření inovací a podnikatelského 
vzdělávání zcela zásadní. Pro řádné 
fungování znalostních a inovačních 
společenství má zásadní význam zejména 
zapojení malých a středních podniků a 
začínajících podniků v zemích RIS. V 
souladu s původním mandátem EIT to:
a) pomůže při identifikaci společenských 
problémů v členských státech;
b) vytvoří místní růst a
c) umožní šířit kvalifikované pracovní 
příležitosti v celé Unii.
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Z tohoto důvodu by měl EIT uplatňovat 
při výběru nových obchodních partnerů a 
postupu přípravy plánů činnosti přísné 
zásady otevřenosti a transparentnosti. 
Malé a střední podniky, které se podílejí 
na vývoji nových vynálezů a inovací, by 
měly mít předem dohodnuté kupní 
smlouvy s velkými společnostmi 
zapojenými do příslušných znalostních a 
inovačních společenství.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že 99 % všech podniků v EU tvoří malé a střední podniky a že bylo za 
posledních pět let díky těmto podnikům vytvořeno přibližně 85 % nových pracovních míst, 
musí EIT zajistit účast malých a středních podniků a začínajících podniků mezi obchodními 
partnery znalostních a inovačních společenství. Předem uzavřené kupní smlouvy jsou jedním 
ze způsobů, jak zapojit malé a střední podniky do znalostních a inovačních společenství, aniž 
by musely platit neúnosné členské poplatky.

Pozměňovací návrh 60

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prostřednictvím štíhlého a zjednodušeného 
modelu financování posílí EIT dopad 
a přínos znalostních a inovačních 
společenství k plnění cílů programu 
Horizont Evropa. Za účelem zvýšení 
přidané hodnoty své podpory přizpůsobí 
EIT svůj model financování. Existují čtyři 
hlavní oblasti, v nichž bude EIT provádět 
zlepšení.

EIT změní svá ustanovení 
o konkurenčním financování, aby se 
zlepšil jeho dopad v rámci programu 
Horizont Evropa. Prostřednictvím štíhlého 
a zjednodušeného modelu financování 
posílí EIT dopad a přínos znalostních 
a inovačních společenství k plnění cílů 
programu Horizont Evropa. Za účelem 
zvýšení přidané hodnoty své podpory 
přizpůsobí EIT svůj model financování. 
Existují čtyři hlavní oblasti, v nichž bude 
EIT provádět zlepšení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 61

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za druhé bude proces přidělování grantů, 
který se v současné době používá, více 
zaměřen 
na konkurenceschopnost, výsledky 
a využívání víceletých grantů. Správní rada 
EIT poskytne znalostním a inovačním 
společenstvím silnější pobídky, zejména 
na základě jejich individuální výkonnosti, 
aby se zajistil co největší dopad. EIT proto 
změní svá ustanovení o konkurenčním 
financování, aby se zlepšil jeho dopad 
v rámci programu Horizont Evropa.

Za druhé bude proces přidělování grantů, 
který se v současné době používá, více 
zaměřen 
na konkurenceschopnost, výsledky 
a využívání víceletých grantů. Správní rada 
EIT poskytne znalostním a inovačním 
společenstvím silnější pobídky, zejména 
na základě jejich individuální výkonnosti, 
aby se zajistil co největší dopad.

Or. en

Pozměňovací návrh 62

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 6 – odst. 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— s používáním označení EIT, účastí 
na cenách EIT a dalších iniciativách 
pořádaných EIT,

(Netýká se českého znění.)  

Or. en

Pozměňovací návrh 63

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 6 – odst. 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— s používáním značky EIT pro 
programy vzdělávání a odborné přípravy,

— s používáním značky EIT pro 
kvalitní programy vzdělávání a odborné 
přípravy,
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Or. en

Pozměňovací návrh 64

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 6 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Znalostní a inovační společenství by také 
měla mít zavedené mechanismy, které 
zajistí toky příjmů z úspěšných produktů a 
projektů pro EIT i pro zúčastněné 
partnery. Za tímto účelem by znalostní a 
inovační společenství měla uzavírat 
smlouvy s obchodními partnery, kteří 
takové produkty, služby a procesy uvádějí 
na trh, přičemž by předmětem těchto 
smluv měly být například provize, licence, 
licenční poplatky nebo objem prodeje.

Or. en

Pozměňovací návrh 65

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 3 – bod 3.5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.5. Součinnost a doplňkovost s jinými 
programy

3.5. Spolupráce s jinými programy

Or. en

Pozměňovací návrh 66

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 3 – bod 3.5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Díky své široké oblasti působnosti 
a speciální úloze je EIT schopen vytvářet 

Díky své široké oblasti působnosti 
a speciální úloze je EIT schopen 
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synergie a zajišťovat doplňkovost s jinými 
programy nebo nástroji EU, mimo jiné 
posílením své podpory pro znalostní 
a inovační společenství při plánování 
a provádění činností. Níže uvedený seznam 
nabízí konkrétní příklady, kdy EIT přispěje 
k synergii ve střednědobém až 
dlouhodobém horizontu mimo rámec 
programu Horizont Evropa.

spolupracovat s jinými programy nebo 
nástroji EU a tyto programy a nástroje 
podporovat, mimo jiné posílením své 
podpory pro znalostní a inovační 
společenství při plánování a provádění 
činností. Níže uvedený seznam nabízí 
konkrétní příklady, kdy EIT přispěje 
k synergii ve střednědobém až 
dlouhodobém horizontu mimo rámec 
programu Horizont Evropa.

Or. en

Pozměňovací návrh 67

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 3 – bod 3.5 – odst. 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— Erasmus a EIT vytvoří součinnost 
mezi svými příslušnými komunitami. 
Spolupráce bude zaměřena na zajištění 
přístupu studentů programu Erasmus, kteří 
se účastní programů partnerských 
vysokoškolských institucí 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.

— Erasmus a EIT vytvoří součinnost 
mezi svými příslušnými komunitami. 
Spolupráce bude zaměřena na zajištění 
přístupu studentů programu Erasmus, kteří 
se účastní programů partnerských 
vysokoškolských institucí 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. Sem by měli patřit studenti 
účastnící se učňovské přípravy a odborné 
přípravy v rámci programu Erasmus 
PRO.

Or. en

Pozměňovací návrh 68

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 3 – bod 3.5 – odst. 2 – odrážka 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— Bude-li to možné, bude zajištěna 
součinnost s iniciativou Evropské 
univerzity, která by mohla přispět 
k začlenění vzdělávacích činností EIT, 
aby se dosáhlo systémového dopadu.

— Bude zajištěna součinnost s 
iniciativou Evropské univerzity s cílem 
zajistit, aby vzdělávací činnosti EIT byly 
součástí hlavního proudu a jako takové 
měly pozitivní dopad na vzdělávání v 
členských státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 69

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 3 – bod 3.5 – odst. 3 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Znalostní a inovační společenství EIT 
Digital by se mělo významně podílet na 
programu Digitální Evropa.

Or. en

Pozměňovací návrh 70

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 3 – bod 3.5 – odst. 6 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— Nový program Kreativní Evropa 
bude zvlášť významný pro činnosti 
budoucího znalostního a inovačního 
společenství v oblasti kulturních 
a kreativních odvětví. S tímto programem 
budou rozvíjeny silné synergie 
a doplňkovost v oblastech, jako jsou 
kreativní dovednosti, pracovní místa 
a obchodní modely.

— Nový program Kreativní Evropa 
bude zvlášť významný pro činnosti 
budoucího znalostního a inovačního 
společenství v oblasti kulturních 
a kreativních odvětví. S tímto programem 
budou rozvíjeny silné synergie 
a doplňkovost v oblastech, jako jsou 
kreativní dovednosti se zaměřením na 
rozvoj nových technologií a také pracovní 
místa a obchodní modely.

Or. en
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Pozměňovací návrh 71

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 4 – bod 4.2 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. ambiciózní standardy znalostních 
a inovačních společenství by měly 
usnadňovat a podporovat nejlepší a 
nejambicióznější výzkum a inovace;

Or. en

Pozměňovací návrh 72

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 4 – bod 4.2 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT bude společně s Komisí vytvářet další 
ukazatele, včetně ukazatelů společenského 
dopadu v oblastech činnosti znalostních 
a inovačních společenství, a to v souladu 
s rámcem pro ukazatele programu Horizont 
Evropa, a zohlední celkový přístup pro 
evropská partnerství k podpoře vědeckého, 
ekonomického a společenského dopadu. 
Cílem sladění ukazatelů dopadu 
s programem Horizont Evropa bude 
obecně usilovat o sledování pokroku při 
plnění stanovených cílů v průběhu času. 
Tím vznikne základna srovnatelných 
podkladů o výsledcích a dopadech, které 
znalostní a inovační společenství 
vyprodukovala vzhledem ke zbývající části 
programu. Kromě toho EIT zajistí, 
že systém sledování bude zachycovat 
pokrok v souvislosti s činnostmi 
specifickými pro model znalostních 
a inovačních společenství, jako je 
například začleňování znalostního 
trojúhelníku a podnikatelské dovednosti. 
Tyto dodatečné ukazatele se zaměří 

EIT bude společně s Komisí vytvářet další 
ukazatele, včetně ukazatelů společenského 
dopadu v oblastech činnosti znalostních 
a inovačních společenství, a to v souladu 
s rámcem pro ukazatele programu Horizont 
Evropa, a zohlední celkový přístup pro 
evropská partnerství k podpoře:
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na sledování pokroku a dopadu v průběhu 
času. Například ukazatele týkající se 
činností EIT v oblasti vzdělávání (včetně 
těch, které podporují kapacity 
vysokoškolských institucí) mají 
monitorovat získávání dovedností v oblasti 
lidského kapitálu (krátkodobé), kariéru 
(střednědobé) a pracovní podmínky 
(dlouhodobé), zapojení vysokoškolských 
institucí a zlepšování kapacity 
(krátkodobé) nebo úlohu a výkonnost 
vysokoškolských institucí v místních 
inovačních ekosystémech (střednědobé 
a dlouhodobé).

– vědeckého dopadu, 
– ekonomického dopadu a
– společenského dopadu. 
Kromě toho by se od znalostních a 
inovačních společenství mělo vyžadovat, 
aby ve všech oblastech a v řadě členských 
států, včetně zemí RIS, splnila náležitá 
měřítka kvality a vysokých standardů. 
Vhodná opatření se mohou lišit v 
závislosti na jednotlivé tematické oblasti 
znalostních a inovačních společenství, ale 
každé znalostní a inovační společenství by 
mělo poskytovat důkazy o vysokých 
pracovních standardech. Pokud jde o 
inovativní produkty, jsou zapotřebí 
zvláštní měřítka úspěchu, například počet 
začínajících podniků, které založili 
studenti, investice, které přilákaly podniky 
podporované ze znalostních a inovačních 
společenství EIT, udělené patenty – špička 
ledovce úspěšné inovace. Cílem sladění 
ukazatelů dopadu s programem Horizont 
Evropa bude obecně usilovat o sledování 
pokroku při plnění stanovených cílů 
v průběhu času. Tím vznikne základna 
srovnatelných podkladů o výsledcích 
a dopadech, které znalostní a inovační 
společenství vyprodukovala vzhledem ke 
zbývající části programu. Kromě toho EIT 
zajistí, že systém sledování bude 
zachycovat pokrok v souvislosti 
s činnostmi specifickými pro model 
znalostních a inovačních společenství, 
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jako je například začleňování znalostního 
trojúhelníku a podnikatelské dovednosti. 
Tyto dodatečné ukazatele se zaměří 
na sledování pokroku a dopadu v průběhu 
času. Například ukazatele týkající se 
činností EIT v oblasti vzdělávání (včetně 
těch, které podporují kapacity 
vysokoškolských institucí) mají 
monitorovat získávání dovedností v oblasti 
lidského kapitálu (krátkodobé), kariéru 
(střednědobé) a pracovní podmínky 
(dlouhodobé), zapojení vysokoškolských 
institucí a zlepšování kapacity 
(krátkodobé) nebo úlohu a výkonnost 
vysokoškolských institucí v místních 
inovačních ekosystémech (střednědobé 
a dlouhodobé).

Or. en

Pozměňovací návrh 73

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 4 – bod 4.2 – tabulka – řádek 4 – sloupec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

750, z toho 450 díky nové akci v oblasti 
vzdělávání

450

Or. en

Odůvodnění

Bez jakýchkoli informací o tom, co nové opatření v oblasti vzdělávání zahrnuje, s tím nelze 
souhlasit. Rozdělením navrhovaného financování ve výši 450 milionů EUR mezi 750 institucí 
nebude poskytnut dostatek finančních prostředků na dosažení požadované radikální změny.

Pozměňovací návrh 74

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 4 – bod 4.2 – tabulka – řádek 8 a (nový)
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Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

vytvořená pracovní místa nárůst o 50 % nárůst o 100%

Or. en

Pozměňovací návrh 75

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 4 – bod 4.2 – tabulka – řádek 8 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

udělené patenty nárůst o 50 % nárůst o 100%

Or. en

Pozměňovací návrh 76

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 4 – bod 4.2 – tabulka – řádek 8 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

publikace v předních 
časopisech

nárůst o 50 % nárůst o 100%

Or. en
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Pozměňovací návrh 77

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 6 – odst. 1 – bod 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kulturní a kreativní odvětví mohou přinést 
horizontální řešení řady nově vznikajících 
problémů, které jsou trvalé povahy a lze je 
řešit prostřednictvím výzkumných 
a inovačních činností. Tyto problémy lze 
rozdělit do čtyř pilířů: 1) kreativita, 
kulturní rozmanitost a hodnoty 
Evropanů; 2) evropská identita 
a soudržnost; 3) evropská zaměstnanost, 
ekonomická odolnost a inteligentní růst 
a 4) Evropa jako globální hráč.

Inovace v kulturních a kreativních 
odvětvích jsou stále více ovlivňovány 
technologickými faktory, které se týkají 
designu, distribuce, nových organizačních 
procesů a obchodních modelů. Zejména 
kulturní a kreativní odvětví s odlišnými 
hodnotovými řetězci (tj. hudba, design, 
móda, audiovizuální obsah, videohry, 
architektura atd.) mají z ekonomického 
hlediska silnou inovační kapacitu a jsou 
schopna podněcovat inovace v jiných 
hospodářských odvětvích. Například film, 
média a videohry v některých členských 
státech přinášejí obrovské zisky a vytvářejí 
mnoho pracovních míst. Kulturní 
a kreativní odvětví jsou stále více vnímána 
jako nové zdroje inteligentního 
a udržitelného růstu podporujícího 
začlenění a vytváření pracovních míst 
a zaměstnávají v EU již více než 12 
milionů lidí, což představuje 7,5 % všech 
zaměstnaných osob v EU. Tato znalostní a 
inovační společenství budou stavět na 
dosavadních úspěších a šířit jejich přínos 
po celé Evropě.

Or. en

Pozměňovací návrh 78

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 6 – odst. 1 – bod 7 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kreativita a kulturní rozmanitost 
Evropanů závisí na odolných a solidních 
kulturních a kreativních odvětvích. Tato 

Tato kulturní a kreativní odvětví čelí řadě 
výzev v důsledku zvýšené konkurence ze 
strany globálních aktérů a přechodu 
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odvětví, zejména audiovizuální nebo 
hudební odvětví, však čelí řadě výzev 
v důsledku zvýšené konkurence ze strany 
globálních aktérů a přechodu k digitalizaci.

k digitalizaci. Unie čelí tvrdé konkurenci 
Číny a USA v oblasti technických 
vynálezů v tvůrčím odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 79

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 6 – odst. 1 – bod 7 – odst. 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— Producenti, distributoři, vysílací 
stanice, kina a všechny druhy kulturních 
organizací musí inovovat, aby přilákaly 
nové generace publika.

(Netýká se českého znění.)  

Or. en

Pozměňovací návrh 80

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 6 – odst. 1 – bod 7 – odst. 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— Nedostatek podnikatelských 
a průřezových dovedností v kulturních 
a kreativních odvětvích28 se týká jak nově 
vznikajících pododvětví, tak velmi 
vyspělých pododvětví, která procházejí 
hlubokou digitální transformací. Tyto 
dovednosti jsou nezbytné pro inovace 
a mají zásadní význam s ohledem 
na změny na trhu práce, kterým toto 
odvětví čelí.

— Nedostatek podnikatelských 
a průřezových dovedností v kulturních 
a kreativních odvětvích se týká jak nově 
vznikajících pododvětví, tak vyspělých 
pododvětví, která procházejí hlubokou 
digitální transformací. Tyto dovednosti 
jsou nezbytné pro inovace a mají zásadní 
význam s ohledem na změny na trhu práce, 
kterým toto odvětví čelí.

__________________ __________________
28 Kulturní a kreativní obory na evropských 
univerzitách se většinou zaměřují 
na „kreativní prvek“ a jejich absolventi 
nejsou vždy připraveni vstoupit na moderní 
trh práce, jelikož jim chybí meziodvětvové 

28 Kulturní a kreativní obory na evropských 
univerzitách se většinou zaměřují 
na „kreativní prvek“ a jejich absolventi 
nejsou vždy připraveni vstoupit na moderní 
trh práce, jelikož jim chybí meziodvětvové 
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dovednosti (podnikatelské, digitální, v 
oblasti finančního řízení). Pokud jde 
o vysokoškolské instituce, EU zaostává za 
USA v komunikačních a mediálních 
oborech (univerzity v EU naopak dosahují 
lepších výsledků v tradičnějších oborech, 
jako je umění a design nebo scénická 
umění).

dovednosti (podnikatelské, digitální, v 
oblasti finančního řízení). Pokud jde 
o vysokoškolské instituce, EU zaostává za 
USA v komunikačních a mediálních 
oborech (univerzity v EU naopak dosahují 
lepších výsledků v tradičnějších oborech, 
jako je umění a design nebo scénická 
umění).

Or. en

Pozměňovací návrh 81

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 6 – odst. 1 – bod 7 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Společenské výzvy spojené s evropskou 
identitou a soudržností lze obecně popsat 
jako nedostatek „mostů“ spojujících různé 
části společnosti, včetně různých území. 
Zahrnují otázky týkající se sociálního 
vyloučení, potřeby budovat užší 
mezikulturní vztahy a rozvíjet pocit 
sounáležitosti na základě naší kulturní 
rozmanitosti a společného dědictví, které 
by bylo možné řešit prostřednictvím 
většího zapojení do komunity, inovací 
v oblasti designu, architektury a využívání 
veřejných prostor, jakož i sociálních 
inovací založených na kultuře. Konkrétně:

Existují také společenské výzvy, které 
souvisí s evropskou identitou 
a soudržností. Ty lze obecně popsat 
jako nedostatek „mostů“ spojujících různé 
části společnosti, včetně různých území. 
Zahrnují otázky týkající se sociálního 
vyloučení, potřeby budovat užší 
mezikulturní vztahy a rozvíjet pocit 
sounáležitosti na základě naší kulturní 
rozmanitosti a společného dědictví, které 
by bylo možné řešit prostřednictvím 
většího zapojení do komunity, inovací 
v oblasti designu, architektury a využívání 
veřejných prostor, jakož i sociálních 
inovací založených na kultuře. Konkrétně:

Or. en

Pozměňovací návrh 82

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 6 – odst. 1 – bod 7 – odst. 3 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— Mezi výzkumnými pracovníky 
a mezi výzkumem a průmyslem existuje 

— Mezi výzkumnými pracovníky, 
kteří působí v oblasti designu a 
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jen omezená spolupráce, jakož 
i nedostatečná koordinace úsilí v oblasti 
výzkumu a vývoje, sdílení metod, výsledků 
a osvědčených postupů. Kromě toho 
většina výzkumů v kulturních a kreativních 
odvětvích nebyla přeložena do jiných 
jazyků, což vede k opakování, jelikož 
výzkumní pracovníci často neví o tom, že 
existují podobné projekty.

architektury a v technickém výzkumu 
a průmyslu, existuje jen omezená 
spolupráce, jakož i nedostatečná 
koordinace úsilí v oblasti výzkumu a 
vývoje, sdílení metod, výsledků 
a osvědčených postupů.

Většina výzkumů v kulturních 
a kreativních odvětvích nebyla přeložena 
do angličtiny, němčiny a francouzštiny, 
což vede k opakování, jelikož výzkumní 
pracovníci často neví o tom, že existují 
podobné projekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 83

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 6 – odst. 1 – bod 7 – odst. 3 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— Významný podíl regionálních 
priorit inteligentní specializace v Evropě 
odkazuje na kulturu v různých úhlech 
(např. kulturní dědictví, kreativní odvětví 
atd.). Vzhledem k důležité úloze kultury 
a kreativity pro hospodářský a sociální 
rozvoj měst a regionů a jejich schopnosti 
dále pomáhat řešit problémy týkající se 
rozdílnosti v Evropě je potenciál 
znalostního a inovačního společenství v 
oblasti kulturních a kreativních odvětví 
vysoký.

— Významný podíl regionálních 
priorit inteligentní specializace v Evropě 
odkazuje na kulturu v různých úhlech 
(např. kulturní dědictví, videohry, mediální 
produkce, design, architektura atd.). 
Vzhledem k důležité úloze kultury 
a kreativity pro hospodářský a sociální 
rozvoj měst a regionů a jejich schopnosti 
dále pomáhat řešit problémy týkající se 
rozdílnosti v Evropě je potenciál 
znalostního a inovačního společenství v 
oblasti kulturních a kreativních odvětví 
vysoký.

Or. en

Pozměňovací návrh 84

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 6 – odst. 1 – bod 7 – odst. 4 – odrážka 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— Evropský průmysl se potýká s 
digitalizací a globalizací a jejich silným 
dopadem na způsob, jakým umělci 
produkují a distribuují svá díla a navazují 
vztahy se svým publikem. Zhroucení trhů 
s DVD, nová očekávání spotřebitelů 
a trvalá výkonnost studií v USA spolu 
s nárůstem globálních digitálních 
gigantů, jako je Amazon, ITunes, Google 
a Netflix, měly dopad na tradiční 
hodnotový řetězec.

— Nárůst video streamingu, nová 
očekávání spotřebitelů a trvalá výkonnost 
studií v USA spolu s globálními 
digitálními giganty, jako je Amazon, 
ITunes, Google a Netflix, představují 
pro tradiční hodnotový řetězec výzvu. 
Úloha EU jako globálního hráče zahrnuje 
potřebu zlepšit šíření, propagaci a 
získávání kulturního obsahu vytvořeného 
v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 85

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 6 – odst. 1 – bod 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úloha Evropy jako globálního hráče 
zahrnuje potřebu zlepšit šíření kulturního 
obsahu vytvořeného v Evropě. Evropa 
musí zůstat konkurenceschopná 
v celosvětové digitální soutěži o vytváření 
nových technologií (např. umělé 
inteligence, internetu věcí, technologie 
blockchain), pro něž jsou kulturní 
a kreativní odvětví významnými zdroji 
obsahu, produktů a služeb na celém světě. 
Kulturní a kreativní odvětví (např. design, 
architektura atd.) navíc v celosvětovém 
měřítku aktivně přispívají k udržitelnému 
rozvoji a podporují ekologické inovace, 
zatímco kulturní obsah (literatura, film 
a umění) může zvýšit povědomí 
o ekologických problémech a formovat 
veřejné mínění.

Evropa musí zůstat konkurenceschopná 
v celosvětové digitální soutěži o vytváření 
nových technologií (např. umělé 
inteligence, internetu věcí, technologie 
blockchain), pro něž jsou kulturní 
a kreativní odvětví významnými zdroji 
obsahu, produktů a služeb na celém světě. 
Kulturní a kreativní odvětví (např. design, 
architektura atd.) navíc v celosvětovém 
měřítku aktivně přispívají k udržitelnému 
rozvoji a podporují ekologické inovace, 
zatímco kulturní obsah (literatura, film 
a umění) může zvýšit povědomí 
o ekologických problémech a formovat 
veřejné mínění.

Or. en
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Odůvodnění

Vypuštěná věta se pro větší soudržnost přesouvá a vkládá do přílohy I – bod 6 – odst. 1 – bod 
7 – odst. 4 – odrážka 2.

Pozměňovací návrh 86

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 6 – odst. 1 – bod 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Znalostní a inovační společenství EIT v 
oblasti kulturních a kreativních odvětví – 
se svým holistickým a integrovaným 
přístupem – pomůže řešit všechny výše 
uvedené problémy. Jelikož takové 
znalostní a inovační společenství bude 
zahrnovat téměř všechny oblasti našeho 
života, společnosti a hospodářství, bude 
mít velký význam z hlediska 
hospodářského a společenského dopadu, 
čímž se uvolní strategické příležitosti pro 
hospodářské, technologické i sociální 
inovace.

Znalostní a inovační společenství EIT v 
oblasti kulturních a kreativních odvětví 
pomůže řešit všechny výše uvedené 
problémy. Jelikož takové znalostní a 
inovační společenství má dopad téměř na 
všechny oblasti našeho života, společnosti 
a hospodářství, bude mít velký význam 
z hlediska hospodářského a společenského 
dopadu a uvolní strategické příležitosti pro 
hospodářské, technologické i sociální 
inovace.

Or. en

Pozměňovací návrh 87

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 6 – odst. 1 – bod 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kulturně orientované inovace založené na 
kreativitě posilují evropskou 
konkurenceschopnost buď přímo 
vytvářením nových podniků a pracovních 
míst, nebo nepřímo vytvářením 
meziodvětvových výhod pro širší 
ekonomiku, zlepšováním kvality života 
a zvyšováním přitažlivosti Evropy. 
Kulturní a kreativní odvětví jsou stále více 
vnímána jako nové zdroje inteligentního 
a udržitelného růstu podporujícího 

Kulturně orientované inovace založené na 
kreativitě již posilují evropskou 
konkurenceschopnost přímo vytvářením 
nových podniků a pracovních míst a 
nepřímo vytvářením meziodvětvových 
výhod pro širší ekonomiku, zlepšováním 
kvality života a zvyšováním přitažlivosti 
Evropy. Přínos kultury a kreativity 
k inovacím se neomezuje na přímý dopad 
kulturních a kreativních odvětví, protože 
inovace jsou obecně stále více motivovány 
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začlenění a vytváření pracovních míst 
a zaměstnávají v EU již více než 12 
milionů lidí, což představuje 7,5 % všech 
zaměstnaných osob v EU.

netechnologickými faktory, jako je 
kreativita, design a nové organizační 
procesy nebo obchodní modely. Zejména 
kulturní a kreativní odvětví s odlišnými 
hodnotovými řetězci (tj. hudba, design, 
móda, audiovizuální obsah, videohry, 
architektura atd.) mají z ekonomického 
hlediska silnou inovační kapacitu a jsou 
schopna podněcovat inovace v jiných 
hospodářských odvětvích.

Or. en

Pozměňovací návrh 88

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 6 – odst. 1 – bod 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přínos kultury a kreativity k inovacím 
není omezen na přímý dopad kulturních 
a kreativních odvětví, protože inovace jsou 
obecně stále více motivovány 
netechnologickými faktory, jako je 
kreativita, design a nové organizační 
procesy nebo obchodní modely. Zejména 
kulturní a kreativní odvětví s odlišnými 
hodnotovými řetězci (tj. hudba, design, 
móda, audiovizuální obsah, videohry, 
architektura...) mají z ekonomického 
hlediska silnou inovační kapacitu a jsou 
schopna podněcovat inovace v jiných 
hospodářských odvětvích.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento odstavec obsahuje příloha I – bod 6 – odstavec 1 – bod 8 – odstavec 3.

Pozměňovací návrh 89

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 6 – odst. 1 – bod 8 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Znalostní a inovační společenství EIT v 
oblasti kulturních a kreativních odvětví 
posílí příležitosti pro vytváření sítí, 
spolupráci, spolutvorbu a předávání know-
how mezi vzděláváním, výzkumem 
a podnikatelskou sférou v kulturních 
a kreativních odvětvích a v jiných 
odvětvích společnosti a hospodářství. Bude 
působit jako katalyzátor zdola nahoru 
a shora dolů pro iniciativy na regionální, 
vnitrostátní a unijní úrovni. Vytvoří 
nezbytné rámcové podmínky pro vytváření 
a rozšiřování nových podniků 
v inovativních ekosystémech. Poskytne 
výzkumným pracovníkům a studentům 
v mnoha oborech (včetně umění, 
humanitních věd, podnikání, sociálních věd 
a 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. Umožní další vzájemné 
obohacování s ostatními hospodářskými 
a průmyslovými odvětvími a bude působit 
jako akcelerátor inovací.

Znalostní a inovační společenství EIT v 
oblasti kulturních a kreativních odvětví 
bude stavět na již existujících 
příležitostech pro vytváření sítí, spolupráci, 
spolutvorbu a předávání know-how mezi 
vzděláváním, výzkumem a podnikatelskou 
sférou v kulturních a kreativních odvětvích 
a v jiných odvětvích společnosti 
a hospodářství. Bude působit jako 
katalyzátor zdola nahoru a shora dolů pro 
iniciativy na regionální, vnitrostátní 
a unijní úrovni. Vytvoří nezbytné rámcové 
podmínky pro vytváření a rozšiřování 
nových podniků v inovativních 
ekosystémech. Poskytne výzkumným 
pracovníkům a studentům v mnoha 
oborech (včetně umění, humanitních věd, 
podnikání, sociálních věd a exaktních věd, 
technických a digitálních) 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. Podpoří vzájemné 
obohacování mezi kulturními a 
kreativními odvětvími a ostatními 
hospodářskými a průmyslovými odvětvími 
a bude působit jako akcelerátor inovací.

Or. en

Pozměňovací návrh 90

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 6 – odst. 1 – bod 9 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Součinnost a doplňkovost se 
stávajícími iniciativami

(9) Spolupráce se stávajícími 
iniciativami Unie

Or. en
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Pozměňovací návrh 91

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 6 – odst. 1 – bod 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Znalostní a inovační společenství v oblasti 
kulturních a kreativních odvětví by 
doplňovalo množství jiných iniciativ na 
úrovni Unie i členských států. Hlavní 
synergie očekávané na úrovni EU jsou 
uvedeny níže.

Znalostní a inovační společenství v oblasti 
kulturních a kreativních odvětví by 
doplňovalo množství iniciativ v Unii 
a jednotlivých členských státech. Hlavní 
synergie očekávané na úrovni EU jsou 
uvedeny níže.

Or. en

Pozměňovací návrh 92

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 6 – odst. 1 – bod 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Od znalostního a inovačního společenství 
v oblasti kulturních a kreativních odvětví 
se očekává, že zajistí silnou součinnost 
s příslušnými politickými iniciativami 
podle programu Horizont Evropa 
a zejména podle pilíře II s klastrem 
[Inkluzivní a bezpečná společnost] a jeho 
oblastmi intervence týkajícími 
se kulturního dědictví a demokracie. 
Budoucí znalostní a inovační společenství 
by rovněž mohlo poskytnout cenné 
horizontální vstupy pro různé činnosti, 
které by měly být prováděny v klastru 
[Digitální oblast a průmysl], zejména 
pokud jde o výrobní technologie, u nichž 
potřeba vyvíjet nové výrobky závisí do 
značné míry na kulturních a kreativních 
odvětvích. Kromě toho by mohlo účinně 
doplňovat další prvky programu Horizont 
Evropa, intervence stávajícího společenství 
EIT Digital a opatření plánovaná v rámci 
jiných programů EU, jako je InvestEU, 
Digitální Evropa nebo fondy politiky 
soudržnosti.

Od znalostního a inovačního společenství 
v oblasti kulturních a kreativních odvětví 
se očekává, že zajistí silné propojení 
formou spolupráce a podpory 
s příslušnými politickými iniciativami 
podle programu Horizont Evropa 
a zejména podle pilíře II s klastrem 
[Kultura, kreativita a inkluzivní 
společnost] a jeho oblastmi intervence 
týkajícími se kulturního dědictví 
a demokracie. Budoucí znalostní 
a inovační společenství by rovněž mohlo 
poskytnout cenné horizontální vstupy pro 
různé činnosti, které by měly být 
prováděny v klastru [Digitální průmysl a 
vesmír], zejména pokud jde o výrobní 
technologie, u nichž potřeba vyvíjet nové 
výrobky závisí do značné míry 
na kulturních a kreativních odvětvích. 
Kromě toho by mohlo účinně doplňovat 
další prvky programu Horizont Evropa a 
stávajícího společenství EIT Digital.
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Or. en

Pozměňovací návrh 93

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 6 – odst. 1 – bod 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nový program Kreativní Evropa bude 
velmi významný pro činnosti znalostního 
a inovačního společenství v oblasti 
kulturních a kreativních odvětví. Program 
si volí směry a zvláštní výzvy, které 
odrážejí některé z již zmíněných problémů, 
jimž toto odvětví čelí (např. kreativní 
dovednosti a zaměstnanost, obchodní 
modely atd.), a měly by být rozvíjeny silné 
synergie a doplňkovost. V rámci programu 
Kreativní Evropa a v souvislosti 
s omezeným přístupem ke zdrojům 
financování pro kulturní a kreativní odvětví 
je možné očekávat synergie se Záručním 
nástrojem pro kulturní a kreativní odvětví, 
což je finanční mechanismus, který 
pomůže posílit kulturní a kreativní projekty 
tím, že bude finančním zprostředkovatelům 
poskytnuto pojištění.

Nový program Kreativní Evropa bude 
velmi významný pro činnosti znalostního 
a inovačního společenství v oblasti 
kulturních a kreativních odvětví. Program 
si volí směry a zvláštní výzvy, které 
odrážejí některé z již zmíněných problémů, 
jimž toto odvětví čelí (např. kreativní 
dovednosti a zaměstnanost, obchodní 
modely atd.), a měly by být rozvíjeny silné 
synergie a doplňkovost. V rámci programu 
Kreativní Evropa a v souvislosti 
s omezeným přístupem ke zdrojům 
financování pro kulturní a kreativní odvětví 
je možné očekávat podporu od Záručního 
nástroje pro kulturní a kreativní odvětví, 
což je finanční mechanismus, který 
pomůže posílit kulturní a kreativní projekty 
tím, že bude finančním zprostředkovatelům 
poskytnuto pojištění.
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Pozměňovací návrh 94

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 6 – odst. 1 – bod 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Platforma strategie pro inteligentní 
specializaci v oblasti modernizace 
průmyslu určila řadu strategií pro výzkum 
a inovace, které se zaměřují na kulturní 
a kreativní odvětví a zkoumají nové vazby 
mezi místními aktivy, potenciálními trhy 
a společenskými výzvami, a to zapojením 

Platforma strategie pro inteligentní 
specializaci v oblasti modernizace 
průmyslu určila řadu strategií výzkumu a 
inovací, které se zaměřují na kulturní 
a kreativní odvětví a zkoumají nové vazby 
mezi místními aktivy, potenciálními trhy 
a společenskými výzvami, a to zapojením 



PE644.924v01-00 62/62 PA\1194718CS.docx

CS

velkého počtu podnikatelských subjektů. 
Zejména podpora nových partnerství mezi 
výzkumnými organizacemi, podniky 
a veřejnými orgány je hlavním zájmem 
strategií pro inteligentní specializaci, které 
vyžadují vytvoření nových platforem pro 
spolupráci.

velkého počtu podnikatelských subjektů. 
Zejména podpora nových partnerství mezi 
výzkumnými organizacemi, podniky 
a veřejnými orgány je hlavním zájmem 
strategií pro inteligentní specializaci, které 
vyžadují vytvoření nových platforem pro 
spolupráci.

Or. en

Pozměňovací návrh 95

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Znalostní a inovační společenství EIT v 
oblasti kulturních a kreativních odvětví je 
nejvhodnější k řešení hlavních 
hospodářských a společenských výzev 
nastíněných výše. Kreativita je klíčovou 
hnací silou inovací a znalostní a inovační 
společenství v oblasti kulturních 
a kreativních odvětví je schopno uvolnit 
potenciál kreativity založené na kultuře 
a přispět k posílení konkurenceschopnosti 
a inteligentního růstu v Evropě.

Znalostní a inovační společenství EIT v 
oblasti kulturních a kreativních odvětví 
bude řešit hlavní hospodářské a 
společenské problémy, které v současné 
době v Unii existují, a bude podporovat 
vytváření nových podniků v kulturních a 
kreativních odvětvích mobilizací investic a 
dlouhodobých závazků podnikatelského 
sektoru. Na základě excelence přítomné 
ve sféře kulturních a tvůrčích odvětví 
bude znalostní a inovační společenství 
podporovat technické vzdělávání a tvůrčí 
inovace v celé Unii. Kreativita je klíčovou 
hnací silou inovací a znalostní a inovační 
společenství v oblasti kulturních 
a kreativních odvětví je schopno uvolnit 
potenciál kreativity založené na kultuře 
a přispět k posílení konkurenceschopnosti 
a inteligentního růstu v Evropě.
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