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Pozmeňujúci návrh 128
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh rozhodnutia
Citácia 3a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na dohodu prijatú 12. 
decembra 2015 na 21. konferencii 
zmluvných strán UNFCCC (COP21) v 
Paríži (Parížska dohoda),

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 129
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh rozhodnutia
Citácia 3b (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Agendu 2030 pre 
udržateľný rozvoj, ktorú prijala OSN, a 
na ciele udržateľného rozvoja,

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 130
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Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh rozhodnutia
Citácia 3c (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na oznámenie Komisie 
Európskemu parlamentu, Európskej rade, 
Rade, Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru a Výboru regiónov s 
názvom Európsky ekologický dohovor 
(COM(2019)0640)final),

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 131
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh rozhodnutia
Citácia 3d (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na návrh nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým 
sa stanovuje rámec na dosiahnutie 
klimatickej neutrality a mení nariadenie 
(EÚ) 2018/1999 (európsky právny predpis 
v oblasti klímy),

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.
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Pozmeňujúci návrh 132
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) V SIP by sa mali vymedzovať 
prioritné oblasti a dlhodobá stratégia 
Európskeho inovačného a technologického 
inštitútu (ďalej len „EIT“) a tento program 
by mal obsahovať posúdenie svojho 
sociálno-ekonomického vplyvu a kapacít 
na vytváranie najlepšej inovačnej pridanej 
hodnoty. V SIP by sa mali zohľadniť 
výsledky monitorovania a hodnotenia EIT.

2. V SIP by sa mali stanoviť 
dlhodobá stratégia, ciele a priority 
Európskeho inovačného a technologického 
inštitútu (ďalej len „EIT“) a tento program 
by mal obsahovať posúdenie svojho 
sociálno-ekonomického a sociálno-
ekologického vplyvu a kapacít na 
vytváranie najlepšej inovačnej pridanej 
hodnoty v reakcii na spoločenské výzvy, 
najmä pokiaľ ide o znižovanie 
skleníkových plynov na čistú nulovú 
hodnotu najneskôr do roku 2040, čo 
súvisí s Európskym ekologickým 
dohovorom, a o ciele OSN v oblasti trvalo 
udržateľného rozvoja. V SIP by sa mali 
zohľadniť výsledky monitorovania a 
hodnotenia EIT.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 133
Elena Lizzi

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) V SIP by sa mali vymedzovať 
prioritné oblasti a dlhodobá stratégia 
Európskeho inovačného a technologického 

2. V SIP sa vymedzia prioritné oblasti 
a dlhodobá stratégia Európskeho 
inovačného a technologického inštitútu 
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inštitútu (ďalej len „EIT“) a tento program 
by mal obsahovať posúdenie svojho 
sociálno-ekonomického vplyvu a kapacít 
na vytváranie najlepšej inovačnej pridanej 
hodnoty. V SIP by sa mali zohľadniť 
výsledky monitorovania a hodnotenia EIT.

(ďalej len „EIT“) a tento program bude 
obsahovať posúdenie svojho sociálno-
ekonomického vplyvu a kapacít na 
vytváranie najlepšej inovačnej pridanej 
hodnoty. V SIP sa zohľadnia výsledky 
monitorovania a hodnotenia EIT.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Elena Lizzi

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) SIP by mal obsahovať analýzu 
potenciálnej a primeranej synergie a 
komplementárnosti medzi činnosťami EIT 
a ďalšími iniciatívami, nástrojmi a 
programami Únie,

3. SIP bude musieť obsahovať 
analýzu potenciálnej a zvýšenie primeranej 
synergie a komplementárnosti medzi 
činnosťami EIT a ďalšími iniciatívami, 
nástrojmi a programami Únie,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh rozhodnutia
Článok 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 1a
Ciele SIP
1. V súlade s článkom 4 nariadenia o EIT, 
program SIP stanoví dlhodobú stratégiu, 
ciele a priority pre EIT na obdobie od 
roku 2021 do roku 2027 a vymedzí jeho 
kľúčové opatrenia, zamýšľané výsledky, 
očakávaný spoločensko-ekonomický a 
spoločensko-ekologický vplyv vrátane jeho 
vplyvu na zníženie emisií skleníkových 
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plynov na nulovú hodnotu najneskôr do 
roku 2040 tak, čo súvisí s politickými 
prioritami v rámci Európskeho 
ekologického dohovoru a dosiahnutím 
cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného 
rozvoja, ako aj zdroje potrebné na toto 
obdobie. 
2. Zabezpečí súdržnosť programu EIT s 
programom Horizont Európa.
3. Zabezpečí súčinnosť a 
komplementaritu s ďalšími relevantnými 
programami, prioritami a záväzkami 
Únie.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 136
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V tomto strategickom inovačnom 
programe (ďalej len „SIP“) sa stanovujú 
stratégia a priority pre Európsky inovačný 
a technologický inštitút (ďalej len „EIT“) 
na roky 2021 – 2027. Predstavuje hlavný 
strategický dokument EIT na nasledujúce 
programové obdobie, v ktorom sa 
vymedzujú jeho ciele, kľúčové akcie, 
očakávané výsledky a potrebné zdroje. SIP 
zabezpečuje nevyhnutné zosúladenie EIT s 
[návrhom programu Horizont Európa], 
ktorý je rámcovým programom Únie na 
podporu výskumu a inovácie na roky 2021 
– 2027. Zabezpečuje aj vhodné synergie a 
komplementárnosť medzi činnosťami EIT 

V tomto strategickom inovačnom 
programe (ďalej len „SIP“) sa stanovujú 
dlhodobá stratégia a priority pre Európsky 
inovačný a technologický inštitút (ďalej len 
„EIT“) na roky 2021 – 2027. Vymedzujú 
sa ciele kľúčové činnosti, očakávané 
výsledky a dosahy a potrebné zdroje na 
nasledujúce programové obdobie. SIP 
zabezpečuje nevyhnutné zladenie EIT 
s [návrhom programu Horizont Európa], 
ktorý je rámcovým programom Únie pre 
výskum a inováciu na roky 2021 – 2027. 
Zabezpečuje aj vhodné synergie 
a komplementárnosť medzi činnosťami 
EIT a ďalšími programami, politikami, 
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a ďalšími iniciatívami, politikami a 
nástrojmi Únie.

nástrojmi a záväzkami Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

SIP na roky 2021 – 2027 vychádza z 
posúdenia vplyvu, ktoré vykonala 
Európska komisia. Zohľadňuje sa v ňom 
návrh SIP predložený správnou radou EIT 
Európskej komisii 20. decembra 2017 v 
súlade s nariadením o EIT21. Takisto sa v 
ňom zohľadňuje nový [návrh programu 
Horizont Európa] Európskej komisie z júna 
2018, a najmä kľúčová úloha EIT ako 
súčasti piliera [Inovatívna Európa] (pilier 
III), a jeho prispievanie k riešeniu 
globálnych výziev vrátane stanovených 
cieľov v oblasti klímy a európskej 
priemyselnej konkurencieschopnosti (pilier 
II) a k excelentnej vede (pilier I). SIP 
vychádza z poznatkov získaných za 
posledné roky činnosti EIT a z výsledkov 
rozsiahleho konzultačného procesu s 
kľúčovými zainteresovanými stranami.

SIP na roky 2021 – 2027 vychádza 
z posúdenia vplyvu, ktoré vykonala 
Európska komisia. Zohľadňuje sa v ňom 
návrh SIP predložený správnou radou EIT 
Európskej komisii 20. decembra 2017 v 
súlade s nariadením o EIT21. Takisto sa 
v ňom zohľadňuje nový [návrh programu 
Horizont Európa] Európskej komisie z júna 
2018, a najmä kľúčová úloha EIT ako 
súčasti piliera [Inovatívna Európa] 
(pilier III), a jeho prispievanie k riešeniu 
globálnych výziev, najmä záväzkov Únie k 
vykonaniu Parížskej zmluvy a cieľov 
udržateľného rozvoja, a európskej 
priemyselnej konkurencieschopnosti 
(pilier II) a k excelentnej vede (pilier I). 
SIP vychádza z poznatkov získaných za 
posledné roky činnosti EIT a z výsledkov 
rozsiahleho konzultačného procesu 
s kľúčovými zainteresovanými stranami.

_________________ _________________
21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 294/2008 z 11. marca 2008, 
ktorým sa zriaďuje Európsky inovačný a 
technologický inštitút (Ú. v. EÚ L 97, 
9.4.2008, s. 1). Zmenené nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
1292/2013 z 11. decembra 2013 (Ú. v. EÚ 
L 347, 11.12.2013, s. 174).

21 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 294/2008 z 11. marca 2008, 
ktorým sa zriaďuje Európsky inovačný 
a technologický inštitút (Ú. v. EÚ L 97, 
9.4.2008, s.  1). Zmenené nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 1292/2013 z 11. decembra 2013 (Ú. v. 
EÚ L 347, 11.12.2013, s. 174).

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 138
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

SIP na roky 2021 – 2027 vychádza z 
posúdenia vplyvu, ktoré vykonala 
Európska komisia. Zohľadňuje sa v ňom 
návrh SIP predložený správnou radou EIT 
Európskej komisii 20. decembra 2017 v 
súlade s nariadením o EIT21. Takisto sa v 
ňom zohľadňuje nový [návrh programu 
Horizont Európa] Európskej komisie z júna 
2018, a najmä kľúčová úloha EIT ako 
súčasti piliera [Inovatívna Európa] (pilier 
III), a jeho prispievanie k riešeniu 
globálnych výziev vrátane stanovených 
cieľov v oblasti klímy a európskej 
priemyselnej konkurencieschopnosti (pilier 
II) a k excelentnej vede (pilier I). SIP 
vychádza z poznatkov získaných za 
posledné roky činnosti EIT a z výsledkov 
rozsiahleho konzultačného procesu s 
kľúčovými zainteresovanými stranami.

SIP na roky 2021 – 2027 vychádza z 
posúdenia vplyvu, ktoré vykonala 
Európska komisia. Zohľadňuje sa v ňom 
návrh SIP predložený správnou radou EIT 
Európskej komisii 20. decembra 2017 v 
súlade s nariadením o EIT21. Takisto sa 
v ňom zohľadňuje nový [návrh programu 
Horizont Európa] Európskej komisie z júna 
2018, a najmä kľúčová úloha EIT ako 
súčasti piliera [Inovatívna Európa] 
(pilier III), a jeho prispievanie k riešeniu 
globálnych a spoločenských výziev 
vrátane stanovených cieľov v oblasti klímy 
a európskej priemyselnej 
konkurencieschopnosti (pilier II) 
a k excelentnej vede (pilier I). SIP 
vychádza z poznatkov získaných za 
posledné roky činnosti EIT a z výsledkov 
rozsiahleho konzultačného procesu s 
kľúčovými zainteresovanými stranami.

_________________ _________________
21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 294/2008 z 11. marca 2008, 
ktorým sa zriaďuje Európsky inovačný a 
technologický inštitút (Ú. v. EÚ L 97, 
9.4.2008, s. 1). Zmenené nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
1292/2013 z 11. decembra 2013 (Ú. v. EÚ 
L 347, 11.12.2013, s. 174).

21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 294/2008 z 11. marca 2008, 
ktorým sa zriaďuje Európsky inovačný a 
technologický inštitút (Ú. v. EÚ L 97, 
9.4.2008, s.  1). Zmenené nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
1292/2013 z 11. decembra 2013 (Ú. v. EÚ 
L 347, 11.12.2013, s. 174).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
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Ville Niinistö

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V SIP sa zohľadňuje strategické 
plánovanie programu Horizont Európa, aby 
sa zabezpečilo zosúladenie s činnosťami 
rámcového programu a s inými 
príslušnými programami Únie, ako aj s 
prioritami a záväzkami EÚ, a aby sa 
zlepšila komplementárnosť a synergie s 
vnútroštátnymi a regionálnymi programami 
a prioritami financovania.

V SIP sa zohľadňuje strategické 
plánovanie programu Horizont Európa s 
cieľom zabezpečiť zladenie s činnosťami 
rámcového programu, ako aj súčinnosť a 
komplementárnosť s inými príslušnými 
programami Únie a konzistentnosť s 
prioritami a záväzkami EÚ, najmä s 
Európskou zelenou dohodou. Je 
zameraný aj na zvyšovanie 
komplementárnosti a súčinnosti s 
vnútroštátnymi a regionálnymi programami 
a prioritami financovania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT bol zriadený v roku 2008 s cieľom 
prispievať k udržateľnému hospodárskemu 
rastu a konkurencieschopnosti 
posilňovaním inovačnej kapacity členských 
štátov a Európskej únie. Presadzoval 
integráciu vzdelávania, podnikania a 
výskumu (vedomostný trojuholník) a silný 
dôraz na podnikateľský talent a inovačné 
zručnosti. V hodnotení EIT v polovici 
trvania, ktoré sa uskutočnilo v roku 2018, 
sa potvrdilo, že hlavné odôvodnenie 
zriadenia EIT je stále platné a že jeho 
model integrácie vedomostného 
trojuholníka zameraného na inováciu 
zostáva významný.

EIT bol zriadený v roku 2008 s cieľom 
prispievať k udržateľnému hospodárskemu 
rastu a konkurencieschopnosti 
posilňovaním inovačnej kapacity členských 
štátov a Európskej únie. Presadzoval 
integráciu vyššieho vzdelávania, výskumu 
a inovácií (vedomostný trojuholník) a silný 
dôraz na podnikateľský talent a inovačné 
zručnosti. EIT sa od svojho zriadenia 
postupne profiluje ako úspešný nástroj 
riešenia spoločenských problémov 
integráciou vedomostného trojuholníka a 
tvorbou celoeurópskych inovačných 
ekosystémov. V hodnotení EIT v polovici 
trvania, ktoré sa uskutočnilo v roku 2017, 
sa potvrdilo, že hlavné odôvodnenie 
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zriadenia EIT je stále platné a že jeho 
model integrácie vedomostného 
trojuholníka zameraného na inováciu 
zostáva významný.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT bol zriadený v roku 2008 s cieľom 
prispievať k udržateľnému hospodárskemu 
rastu a konkurencieschopnosti 
posilňovaním inovačnej kapacity členských 
štátov a Európskej únie. Presadzoval 
integráciu vzdelávania, podnikania a 
výskumu (vedomostný trojuholník) a silný 
dôraz na podnikateľský talent a inovačné 
zručnosti. V hodnotení EIT v polovici 
trvania, ktoré sa uskutočnilo v roku 2018, 
sa potvrdilo, že hlavné odôvodnenie 
zriadenia EIT je stále platné a že jeho 
model integrácie vedomostného 
trojuholníka zameraného na inováciu 
zostáva významný.

EIT bol zriadený v roku 2008 s cieľom 
prispievať k udržateľnému hospodárskemu 
rastu a konkurencieschopnosti 
posilňovaním inovačnej kapacity členských 
štátov a Európskej únie. Presadzoval 
integráciu vysokoškolského vzdelávania, 
podnikania, výskumu a inovácií 
(vedomostný trojuholník) a silný dôraz na 
podnikateľský talent a inovačné zručnosti. 
V hodnotení EIT v polovici trvania, ktoré 
sa uskutočnilo v roku 2018, sa potvrdilo, že 
hlavné odôvodnenie zriadenia EIT je stále 
platné a že jeho model integrácie 
vedomostného trojuholníka zameraného na 
inováciu zostáva významný.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

inovácie významne zrýchlilo. Inovácia 
pretvára hospodárske odvetvia, od základu 
mení existujúce podniky a prináša 
nevídané príležitosti. So zvyšovaním 
dôsledkov zmeny klímy, v meniacom sa 
svetovom hospodárskom poriadku 
a zintenzívňujúcej sa medzinárodnej 
konkurencii je EÚ čoraz závislejšia od 
talentov a ich inovačnej kapacity. Spoločné 
navrhovanie, spolupráca a spoločná tvorba 
naprieč viacerými disciplínami a oblasťami 
vzdelávania, výskumu, podnikania, 
verejnými organizáciami a organizáciami 
tretieho sektora neboli nikdy také dôležité 
na riešenie globálnych výziev súvisiacich 
so zmenou klímy, stratou biodiverzity 
a neudržateľným využívaním prírodných 
zdrojov, prechodom na hospodárstvo s 
nulovou bilanciou emisií skleníkových 
plynov, digitálnou a spoločenskou 
transformáciou, demografickými zmenami 
alebo budúcnosťou zdravotnej 
starostlivosti a potravinárstva, ako je to 
v súčasnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Ignazio Corrao

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Desať rokov po zriadení EIT sa tempo 
inovácie významne zrýchlilo. Inovácia 
pretvára hospodárske odvetvia, od základu 
mení existujúce podniky a prináša 
nevídané príležitosti. V meniacom sa 
svetovom hospodárskom poriadku a 
zintenzívňujúcej sa medzinárodnej 
konkurencii je EÚ čoraz závislejšia od 
talentov a ich inovačnej kapacity. Spoločné 
navrhovanie, spolupráca a spoločná tvorba 
naprieč viacerými disciplínami a oblasťami 
vzdelávania, podnikania a výskumu neboli 
nikdy také dôležité na riešenie globálnych 

Desať rokov po zriadení EIT sa tempo 
inovácie významne zrýchlilo. Inovácia 
pretvára hospodárske odvetvia a 
spoločnosť ako celok, od základu mení 
existujúce podniky a prináša nevídané 
príležitosti, ako aj nové výzvy. 
V meniacom sa svetovom hospodárskom 
poriadku a zintenzívňujúcej sa 
medzinárodnej konkurencii je EÚ čoraz 
závislejšia od talentov a ich inovačnej 
kapacity.  Spoločné navrhovanie, 
spolupráca a spoločná tvorba naprieč 
viacerými disciplínami a oblasťami 
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výziev súvisiacich so zmenou klímy a 
neudržateľným využívaním prírodných 
zdrojov, digitálnou transformáciou, 
demografickými zmenami alebo 
budúcnosťou zdravotnej starostlivosti a 
potravinárstva, ako je to v súčasnosti.

vzdelávania, podnikania a výskumu neboli 
nikdy také dôležité na riešenie globálnych 
výziev súvisiacich so zmenou klímy 
a neudržateľným využívaním prírodných 
zdrojov, digitálnou transformáciou, 
demografickými zmenami alebo 
budúcnosťou zdravotnej starostlivosti, 
vrátane šírenia pandémií, a potravinárstva, 
ako je to v súčasnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Šírenie pandémií a ich riešenie bude v budúcnosti určite globálnou výzvou.

Pozmeňujúci návrh 144
Elena Lizzi

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Desať rokov po zriadení EIT sa tempo 
inovácie zrýchlilo. Inovácia pretvára 
hospodárske odvetvia, od základu mení 
existujúce podniky a prináša nevídané 
príležitosti. V meniacom sa svetovom 
hospodárskom poriadku a zintenzívňujúcej 
sa medzinárodnej konkurencii je EÚ čoraz 
závislejšia od talentov a ich inovačnej 
kapacity.  Spoločné navrhovanie, 
spolupráca a spoločná tvorba naprieč 
viacerými disciplínami a oblasťami 
vzdelávania, podnikania a výskumu neboli 
nikdy také dôležité na riešenie globálnych 
výziev súvisiacich so zdravotnou 
starostlivosťou, digitálnou transformáciou 
a demografickými zmenami, ako aj 
nových hospodárskych a priemyselných 
stratégií, ako je to v súčasnosti.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 145
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
v mene skupiny PPE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Od svojho zriadenia sa dokázal EIT 
postupne etablovať ako úspešný nástroj na 
riešenie spoločenských výziev. EIT 
funguje najmä prostredníctvom svojich 
znalostných a inovačných spoločenstiev 
(ZIS), čo sú rozsiahle európske partnerstvá 
medzi organizáciami z oblasti vzdelávania, 
odbornej prípravy, podnikania výskumu. V 
súčasnosti existuje osem ZIS, ktoré 
vyvíjajú činnosť v týchto oblastiach: 
zmena klímy, digitálna transformácia, 
energetika, potravinárstvo, zdravie, 
suroviny, mestská mobilita a výroba s 
pridanou hodnotou (pozri obr. 2).

Od svojho zriadenia sa dokázal EIT 
postupne etablovať ako jedinečný nástroj 
na riešenie spoločenských výziev 
prostredníctvom integrácie vedomostného 
trojuholníka. EIT funguje najmä 
prostredníctvom svojich znalostných 
a inovačných spoločenstiev (ZIS), čo sú 
rozsiahle európske partnerstvá medzi 
organizáciami z oblasti vzdelávania, 
odbornej prípravy, podnikania výskumu. 
V súčasnosti existuje osem ZIS, ktoré 
vyvíjajú činnosť v týchto oblastiach: 
zmena klímy, digitálna transformácia, 
energetika, potravinárstvo, zdravie, 
suroviny, mestská mobilita a výroba 
s pridanou hodnotou (pozri obr. 2). Ciele 
EIT a ZIS musia byť vždy v súlade s 
najrelevantnejšími politikami Únie, ako 
sú priemyselná stratégia, ekologická 
dohoda a plán hospodárskej obnovy, a 
mali by prispievať k ich vykonávaniu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Od svojho zriadenia sa dokázal EIT 
postupne etablovať ako úspešný nástroj 
na riešenie spoločenských výziev. EIT 
funguje najmä prostredníctvom svojich 
znalostných a inovačných spoločenstiev 

EIT funguje najmä prostredníctvom 
svojich znalostných a inovačných 
spoločenstiev (ZIS), ktoré sú v súlade s 
nariadením o programe Horizont Európa, 
čo sú rozsiahle európske partnerstvá medzi 
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(ZIS), čo sú rozsiahle európske partnerstvá 
medzi organizáciami z oblasti vzdelávania, 
odbornej prípravy, podnikania výskumu. V 
súčasnosti existuje osem ZIS, ktoré 
vyvíjajú činnosť v týchto oblastiach: 
zmena klímy, digitálna transformácia, 
energetika, potravinárstvo, zdravie, 
suroviny, mestská mobilita a výroba s 
pridanou hodnotou (pozri obr. 2).

organizáciami z oblasti vzdelávania, 
odbornej prípravy, podnikania výskumu. V 
súčasnosti existuje osem ZIS, ktoré 
vyvíjajú činnosť v týchto oblastiach: 
zmena klímy, digitálna transformácia, 
energetika, potravinárstvo, zdravie, 
suroviny, mestská mobilita a výroba 
s pridanou hodnotou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Od svojho zriadenia sa dokázal EIT 
postupne etablovať ako úspešný nástroj na 
riešenie spoločenských výziev. EIT 
funguje najmä prostredníctvom svojich 
znalostných a inovačných spoločenstiev 
(ZIS), čo sú rozsiahle európske partnerstvá 
medzi organizáciami z oblasti vzdelávania, 
odbornej prípravy, podnikania výskumu. V 
súčasnosti existuje osem ZIS, ktoré 
vyvíjajú činnosť v týchto oblastiach: 
zmena klímy, digitálna transformácia, 
energetika, potravinárstvo, zdravie, 
suroviny, mestská mobilita a výroba s 
pridanou hodnotou (pozri obr. 2).

Od svojho zriadenia sa dokázal EIT 
postupne etablovať ako úspešný nástroj na 
riešenie spoločenských výziev. EIT 
funguje najmä prostredníctvom svojich 
znalostných a inovačných spoločenstiev 
(ZIS), čo sú rozsiahle európske partnerstvá 
medzi inštitúciami z oblasti 
vysokoškolského vzdelávania, a odbornej 
prípravy a organizáciami podnikania a 
výskumu. V súčasnosti existuje osem ZIS, 
ktoré vyvíjajú činnosť v týchto oblastiach: 
zmena klímy, digitálna transformácia, 
energetika, potravinárstvo, zdravie, 
suroviny, mestská mobilita a výroba s 
pridanou hodnotou (pozri obr. 2).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Elena Lizzi

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.2 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Od svojho zriadenia sa dokázal EIT 
postupne etablovať ako úspešný nástroj na 
riešenie spoločenských výziev. EIT 
funguje najmä prostredníctvom svojich 
znalostných a inovačných spoločenstiev 
(ZIS), čo sú rozsiahle európske partnerstvá 
medzi organizáciami z oblasti vzdelávania, 
odbornej prípravy, podnikania výskumu. V 
súčasnosti existuje osem ZIS, ktoré 
vyvíjajú činnosť v týchto oblastiach: 
zmena klímy, digitálna transformácia, 
energetika, potravinárstvo, zdravie, 
suroviny, mestská mobilita a výroba s 
pridanou hodnotou (pozri obr. 2).

Od svojho zriadenia sa dokázal EIT 
postupne etablovať ako nástroj na riešenie 
spoločenských výziev. EIT funguje najmä 
prostredníctvom svojich znalostných a 
inovačných spoločenstiev (ZIS), čo sú 
rozsiahle európske partnerstvá medzi 
organizáciami z oblasti vzdelávania, 
odbornej prípravy, podnikania výskumu. V 
súčasnosti existuje osem ZIS, ktoré 
vyvíjajú činnosť v týchto oblastiach: 
zmena klímy, digitálna transformácia, 
energetika, potravinárstvo, zdravie, 
suroviny, mestská mobilita a výroba s 
pridanou hodnotou (pozri obr. 2).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Elena Lizzi

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Každé ZIS pozostáva z piatich až desiatich 
stredísk spoločného umiestnenia22, ktorých 
úlohou je pôsobiť ako geografické centrá 
praktickej integrácie vedomostného 
trojuholníka. Ich organizácia a štruktúra 
vyplýva z príslušných vnútroštátnych 
a regionálnych súvislostí a je založená na 
celoeurópskej sieti existujúcich laboratórií, 
kancelárií či akademických inštitúcií 
hlavných partnerov ZIS. Je však potrebné 
zabezpečiť spravodlivejšie rozdelenie 
finančného príspevku do EIT medzi 
partnermi ZIS tým, že sa zamedzí 
akejkoľvek zemepisnej koncentrácii pri 
alokovaní finančných prostriedkov.

_________________ _________________
22 Stredisko spoločného umiestnenia je 
geografická oblasť, v ktorej sídlia hlavní 
partneri vedomostného trojuholníka ZIS, 
čo im uľahčuje spoluprácu, a ktorá slúži 

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

ako kontaktné miesto pre činnosti ZIS 
v tejto oblasti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Každé ZIS pozostáva z piatich až desiatich 
stredísk spoločného umiestnenia22, ktorých 
úlohou je pôsobiť ako geografické centrá, 
ktoré poskytujú tak fyzický, ako aj 
virtuálny priestor na interakciu v rámci 
miestneho inovačného ekosystému a na 
praktickú integráciu vedomostného 
trojuholníka. Ich organizácia a štruktúra 
vyplýva z príslušných vnútroštátnych a 
regionálnych súvislostí a je založená na 
celoeurópskej sieti existujúcich laboratórií, 
kancelárií či akademických inštitúcií 
hlavných partnerov ZIS.

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

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



PE650.625v01-00 18/169 AM\1204114SK.docx

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

22 „stredisko spoločného umiestnenia ZIS“ 
je fyzický priestor vymedzený otvoreným a 
transparentným spôsobom, ktorý pokrýva 
geografickú oblasť, v ktorej sídlia hlavní 
partneri vedomostného trojuholníka ZIS, 
ktorí môžu ľahko spolu komunikovať, a 
ktorý slúži ako kontaktné miesto pre 
činnosti ZIS v tejto oblasti;

Or. en

Odôvodnenie

Vymedzenie ZIS bolo prispôsobené v záujme súdržnosti s vymedzením uvedeným v nariadení.

Pozmeňujúci návrh 152
Elena Lizzi

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.2 –odsek 3 – odrážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

— činností v oblasti vzdelávania 
a odbornej prípravy s výraznými 
podnikateľskými zložkami na účely 
odbornej prípravy talentov ďalšej generácie 
vrátane návrhu a vykonávania programov 
pod značkou EIT23, najmä na magisterskej 
a doktorandskej úrovni, a rozvoja 
podnikania a programov a činností v 
oblasti digitálnych zručností zameraných 
na rekvalifikáciu a zvyšovanie kvalifikácie 
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ľudských zdrojov z hľadiska 
celoživotného vzdelávania. Osobitnú 
pozornosť treba venovať kvalite projektov 
a špeciálny dohľad sa musí vykonávať 
nad rodovými otázkami so zvláštnym 
dôrazom na oblasti, v ktorých sú menej 
zastúpené ženy.

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.2 –odsek 3 – odrážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

— činností v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania a odbornej prípravy 
s výraznými podnikateľskými zložkami na 
účely odbornej prípravy talentov ďalšej 
generácie vrátane návrhu a vykonávania 
programov pod značkou EIT23, najmä na 
magisterskej a doktorandskej úrovni, a 
prostredníctvom rozvoja programov a 
činností digitálnych zručností zameraných 
na opätovné nadobudnutie zručností ľudí 
a ich zlepšenie z hľadiska celoživotného 
učenia; osobitný dôraz na rodové otázky, 
najmä v oblastiach, v ktorých sú ženy aj 
naďalej nedostatočne zastúpené, ako sú 
IKT, veda, technológia, inžinierstvo a 
matematika.

_________________ _________________
23 Značka EIT je označenie kvality, ktoré 
EIT udeľuje vzdelávaciemu programu ZIS, 

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

ktorý spĺňa špecifické kritériá kvality 
týkajúce sa okrem iného podnikateľského 
vzdelávania a inovačného učebného plánu 
učenia sa praxou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Robert Roos
v mene skupiny ECR

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.2 – odsek 3 – odrážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

— činností v oblasti vzdelávania a 
odbornej prípravy v rámci vedomostného 
trojuholníka s výraznými podnikateľskými 
zložkami na účely odbornej prípravy 
talentov ďalšej generácie;

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

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby všetky činnosti ZIS boli založené na integrácii všetkých troch zložiek 
vedomostného trojuholníka, t. j. vzdelávania, inovácie a zakladania podnikov, keďže je to 
najúčinnejšie na dosiahnutie cieľov EIT a ZIS ako celku. Vykonávanie činností, ktoré sú 
koncipované len v kontexte vzdelávania s cieľom zlepšiť európsky vzdelávací systém, je mimo 
misie EIT a jeho ZIS.

Pozmeňujúci návrh 155
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö
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Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.2 – odsek 3 – odrážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

— činností v oblasti vzdelávania 
a odbornej prípravy s výraznými 
inovačnými a podnikateľskými zložkami 
na opätovné nadobudnutie zručností ľudí 
a ich zlepšenie na účely odbornej prípravy 
talentov ďalšej generácie vrátane návrhu 
a vykonávania programov pod značkou 
EIT23, najmä na magisterskej 
a doktorandskej úrovni,

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.2 – odsek 3 – odrážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

— činností podporujúcich výskum a 
inováciu s cieľom vyvíjať inovatívne a 
udržateľné produkty, procesy, technológie 
a služby, ako aj netechnologické riešenia, 
ktorými sa riešia konkrétne podnikateľské 
príležitosti s hospodárskym alebo 
sociálnym cieľom,

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 157
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.2 – odsek 3 – odrážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Elena Lizzi

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.2 – odsek 3 – odrážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— činností vytvárania podnikov a 
činností podpory, ako sú programy 
akcelerátorov na pomoc podnikateľom pri 
premieňaní nápadov na úspešné podniky a 
urýchľovanie procesu rastu.

— činností na vytváranie podnikov a 
podporných činností, akými sú napríklad 
akceleračné programy, s cieľom pomáhať 
podnikateľom pri premieňaní ich nápadov 
na úspešné podniky a urýchliť proces 
rastu. Viac pozornosti treba venovať 
výskumným činnostiam, ktoré musia 
tvoriť neoddeliteľnú súčasť 
podnikateľského plánu jestvujúcich a 
nových ZIS s cieľom vytvoriť užší a 
prínosný vzťah medzi malými a strednými 
podnikmi (MSP). 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho
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Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.2 – odsek 3 – odrážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— činností vytvárania podnikov a 
činností podpory, ako sú programy 
akcelerátorov na pomoc podnikateľom pri 
premieňaní nápadov na úspešné podniky a 
urýchľovanie procesu rastu.

— činností na vytváranie podnikov a 
podporných činností, akými sú napríklad 
akceleračné programy, s cieľom pomáhať 
podnikateľom pri premieňaní ich nápadov 
na úspešné podniky a urýchliť proces 
rozvoja.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
v mene skupiny PPE

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.2 – odsek 3 – odrážka 3a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všetky súčasné i budúce ZIS sa však 
musia čo najviac snažiť a venovať viac 
pozornosti výskumu v rámci 
vedomostného trojuholníka a prispievať 
spolu so vzdelávaním a inováciou k 
rozvoju podnikania a inovačného 
ekosystému. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.2 – odsek 3 – odrážka 3a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Osobitnú pozornosť treba venovať 
zaručeniu rodovej vyváženosti a rodovo 
citlivým prístupom, najmä v oblastiach, v 
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ktorých sú ženy ešte stále nedostatočne 
zastúpené. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.2 – odsek 3 – odrážka 3b (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všetky jestvujúce a budúce ZIS musia 
zaručiť rovnováhu medzi troma stranami 
vedomostného trojuholníka, aby sa 
zachovala jedinečná vlastnosť ZIS.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.2 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Základ modelu EIT tvoria vzdelávanie a 
odborná príprava, rozvíjanie talentu a 
zručností. Žiadna iná činnosť EÚ v oblasti 
inovácie neobsahuje vysokoškolské 
vzdelávanie v inovačnom hodnotovom 
reťazci v takom rozsahu, ako je to v 
prípade EIT. Vzdelávací program EIT je 
kľúčovým prvkom rozvoja mimoriadne 
podnikavých a zručných inovátorov. Do 
roku 2017 úspešne ukončilo program so 
značkou EIT na magisterskej a/alebo 
doktorandskej úrovni viac ako 1 700 
absolventov a tisíce ďalších sa zúčastnili 
na podnikateľských a inovačných 

Základ modelu EIT tvoria vzdelávanie 
a odborná príprava, rozvíjanie talentu 
a zručností. Žiadna iná činnosť EÚ 
v oblasti inovácie neobsahuje 
vysokoškolské vzdelávanie v inovačnom 
hodnotovom reťazci v takom rozsahu, ako 
je to v prípade EIT. Vzdelávací program 
EIT je kľúčovým prvkom rozvoja 
mimoriadne podnikavých a zručných 
inovátorov.
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vzdelávacích činnostiach a formátoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.2 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Od ostatných inovačných nástrojov sa EIT 
odlišuje svojím zameraním na globálne 
výzvy prostredníctvom integrácie 
vedomostného trojuholníka. Poskytnutím 
grantu ZIS až na 15 rokov plní EIT svoj 
dlhodobý cieľ riešenia globálnych výziev 
prostredníctvom inovačných produktov a 
služieb a zabezpečuje našej spoločnosti a 
občanom konkrétne prínosy. EIT stanovil 
ZIS aj cieľ stať sa po 15 rokoch finančne 
udržateľnými, čo je jedinečná vlastnosť, 
ktorá vedie k inovačnému nástroju 
zameranému na podnikanie a výsledky. V 
tejto súvislosti musia ZIS vypracovať a 
realizovať stratégie na vytváranie príjmov, 
aby dokázali zachovať svoj inovačný 
ekosystém aj po uplynutí platnosti dohody 
o grante.

Od ostatných inovačných nástrojov sa EIT 
odlišuje svojím zameraním na globálne a 
spoločenské výzvy prostredníctvom 
integrácie vedomostného trojuholníka. 
Poskytnutím grantu ZIS až na 15 rokov 
plní EIT svoj dlhodobý cieľ riešenia 
globálnych a spoločenských výziev 
prostredníctvom inovačných produktov 
a služieb, čím sa zlepší kvalita života v 
Európe a zabezpečia našej spoločnosti 
a občanom konkrétne prínosy. EIT stanovil 
ZIS aj cieľ stať sa najneskôr po 15 rokoch 
finančne udržateľnými, čo je jedinečná 
vlastnosť, ktorá vedie k inovačnému 
nástroju zameranému na podnikanie 
a výsledky. V tejto súvislosti musia ZIS 
vypracovať a realizovať stratégie na 
vytváranie príjmov, aby dokázali zachovať 
svoj inovačný ekosystém aj po uplynutí 
platnosti dohody o grante. Inovačné 
činnosti a činnosti blízke trhu, ktoré 
vykonávajú ZIS, by mali byť finančne 
udržateľné čo najskôr. Vysokoškolské 
vzdelávanie, odborná príprava a 
horizontálne štruktúrované činnosti ZIS 
by však mali mať možnosť naďalej 
prijímať finančné prostriedky EIT aj po 
15 rokoch, a to po pozitívnom a 
dôkladnom vyhodnotení nezávislými 
expertmi.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 165
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.2 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Od ostatných inovačných nástrojov sa EIT 
odlišuje svojím zameraním na globálne 
výzvy prostredníctvom integrácie 
vedomostného trojuholníka. Poskytnutím 
grantu ZIS až na 15 rokov plní EIT svoj 
dlhodobý cieľ riešenia globálnych výziev 
prostredníctvom inovačných produktov a 
služieb a zabezpečuje našej spoločnosti a 
občanom konkrétne prínosy. EIT stanovil 
ZIS aj cieľ stať sa po 15 rokoch finančne 
udržateľnými, čo je jedinečná vlastnosť, 
ktorá vedie k inovačnému nástroju 
zameranému na podnikanie a výsledky. V 
tejto súvislosti musia ZIS vypracovať a 
realizovať stratégie na vytváranie príjmov, 
aby dokázali zachovať svoj inovačný 
ekosystém aj po uplynutí platnosti dohody 
o grante.

Od ostatných inovačných nástrojov sa EIT 
odlišuje svojím zameraním na globálne 
výzvy prostredníctvom integrácie 
vedomostného trojuholníka. Poskytnutím 
grantu ZIS až na 15 rokov v rámci 
dlhodobej rámcovej partnerskej dohody 
zaručuje EIT dlhodobú stabilitu ZIS a ich 
príjemcom a umožňuje im riešiť globálne 
výzvy prostredníctvom inovačných a 
udržateľných produktov, procesov, služieb 
a riešení a zabezpečuje našej spoločnosti a 
občanom konkrétne prínosy. EIT stanovil 
ZIS aj cieľ stať sa po 15 rokoch finančne 
udržateľnými, čo je jedinečná vlastnosť, 
ktorá by mala viesť k inovačnému nástroju 
zameranému na podnikanie a výsledky. V 
tejto súvislosti musia ZIS v úzkej 
spolupráci s EIT vypracovať a realizovať 
stratégie na vytváranie príjmov, aby 
dosiahli finančnú nezávislosť a zachovali 
si svoj inovačný ekosystém aj po uplynutí 
platnosti dlhodobých rámcových 
partnerských dohôd s EIT.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prístup EIT prispieva k vzniku postupných 
a prevratných inovácií, účinne rieši 

Prístup EIT prispieva k vzniku postupných 
a prevratných inovácií s cieľom účinne 
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zlyhania trhu a pomáha transformovať 
priemyselné odvetvia. Umožňuje 
vytváranie dlhodobých podnikateľských 
stratégií na riešenie globálnych výziev a 
pomáha pri vytváraní rámcových 
podmienok, ktoré sú nevyhnutným 
predpokladom rastu dobre fungujúceho 
inovačného ekosystému a rozvíjania 
inovácie.

riešiť zlyhania trhu a pomáhať 
transformovať priemyselné odvetvia, 
podporovať vytváranie MSP a startupov a 
posilňovať udržateľnú systémovú zmenu 
nášho hospodárstva a spoločnosti smerom 
k znižovaniu emisií skleníkových plynov 
na nulovú hodnotu.  Umožňuje vytváranie 
dlhodobých podnikateľských stratégií na 
riešenie globálnych spoločenských výziev 
a pomáha pri vytváraní rámcových 
podmienok, ktoré sú nevyhnutným 
predpokladom rastu dobre fungujúceho 
inovačného ekosystému a rozvíjania 
inovácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
v mene skupiny PPE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prístup EIT prispieva k vzniku postupných 
a prevratných inovácií, účinne rieši 
zlyhania trhu a pomáha transformovať 
priemyselné odvetvia. Umožňuje 
vytváranie dlhodobých podnikateľských 
stratégií na riešenie globálnych výziev a 
pomáha pri vytváraní rámcových 
podmienok, ktoré sú nevyhnutným 
predpokladom rastu dobre fungujúceho 
inovačného ekosystému a rozvíjania 
inovácie.

Prístup EIT pomáha pri budovaní 
odolnosti, zvyšovaní udržateľnosti a 
prispieva k vzniku postupných 
a prevratných inovácií, účinne rieši 
zlyhania trhu a pomáha transformovať 
priemyselné odvetvia a podporuje 
vytváranie startupov, spin-off podnikov a 
malých a stredných podnikov (MSP). 
Umožňuje vytváranie dlhodobých 
podnikateľských stratégií na riešenie 
globálnych výziev a pomáha pri vytváraní 
rámcových podmienok, ktoré sú 
nevyhnutným predpokladom rastu dobre 
fungujúceho inovačného ekosystému 
a rozvíjania inovácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Elena Lizzi
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Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.2 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prístup EIT prispieva k vzniku postupných 
a prevratných inovácií, účinne rieši 
zlyhania trhu a pomáha transformovať 
priemyselné odvetvia. Umožňuje 
vytváranie dlhodobých podnikateľských 
stratégií na riešenie globálnych výziev a 
pomáha pri vytváraní rámcových 
podmienok, ktoré sú nevyhnutným 
predpokladom rastu dobre fungujúceho 
inovačného ekosystému a rozvíjania 
inovácie.

Prístup EIT prispieva k vzniku postupných 
a prevratných inovácií, účinne rieši 
zlyhania trhu a pomáha transformovať 
priemyselné odvetvia. Umožňuje 
vytváranie dlhodobých podnikateľských 
stratégií na riešenie globálnych výziev a 
pomáha pri vytváraní rámcových 
podmienok, ktoré sú nevyhnutným 
predpokladom rastu dobre fungujúceho 
inovačného ekosystému a rozvíjania 
inovácie. Priaznivé ovplyvňuje aj podporu 
a vytváranie startupov a MSP.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prístup EIT prispieva k vzniku postupných 
a prevratných inovácií, účinne rieši 
zlyhania trhu a pomáha transformovať 
priemyselné odvetvia. Umožňuje 
vytváranie dlhodobých podnikateľských 
stratégií na riešenie globálnych výziev a 
pomáha pri vytváraní rámcových 
podmienok, ktoré sú nevyhnutným 
predpokladom rastu dobre fungujúceho 
inovačného ekosystému a rozvíjania 
inovácie.

Prístup EIT prispieva k vzniku postupných 
a prevratných inovácií, účinne rieši 
zlyhania trhu a pomáha transformovať 
priemyselné odvetvia a malé a stredné 
podniky (MSP). Umožňuje vytváranie 
dlhodobých podnikateľských stratégií na 
riešenie globálnych a spoločenských 
výziev a pomáha pri vytváraní rámcových 
podmienok, ktoré sú nevyhnutným 
predpokladom rastu dobre fungujúceho 
inovačného ekosystému a rozvíjania 
inovácie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 170
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.2 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT ponúka efektívnu a účinnú platformu 
na zakladanie, rozširovanie a riadenie ZIS s 
významnými sieťovými účinkami a 
pozitívnymi externými vplyvmi (pozri obr. 
2). Prvá vlna ZIS (EIT Digital, EIT 
Climate-ZIS a EIT InnoEnergy) 
založených v roku 2009 je už etablovaná a 
dobre funguje. Platnosť ich rámcových 
dohôd o partnerstve uplynie po roku 2024 
v súlade s maximálnym trvaním grantu. 
Druhá a tretia generácia ZIS [EIT Health a 
EIT Raw Materials (2014), EIT Food 
(2016)] sú pripravené na spustenie. V 
decembri 2019 začnú svoju činnosť EIT 
Urban Mobility a EIT Manufacturing, dve 
ZIS zriadené v decembri 2018.

EIT ponúka efektívnu a účinnú platformu 
na zakladanie, rozširovanie a riadenie ZIS 
s významnými sieťovými účinkami 
a pozitívnymi externými vplyvmi (pozri 
obr. 2). Prvá vlna ZIS (EIT Digital, EIT 
Climate-ZIS a EIT InnoEnergy) 
založených v roku 2009 je už etablovaná 
a dobre funguje. Platnosť ich rámcových 
dohôd o partnerstve by mala uplynúť po 
roku 2024 v súlade s maximálnym trvaním 
grantu. O možnom predĺžení platnosti 
rámcovej dohody o partnerstve môže 
rozhodnúť správna rada EIT, a to po 
dôkladnom a pozitívnom posúdení 
nezávislými odborníkmi. Uvedené 
predĺženie nesmie presiahnuť tri roky. 
Druhá a tretia generácia ZIS [EIT Health 
a EIT Raw Materials (2014), EIT Food 
(2016)] sú pripravené na spustenie. 
V decembri 2019 začnú svoju činnosť EIT 
Urban Mobility a EIT Manufacturing, dve 
ZIS zriadené v decembri 2018.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.2 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT ponúka efektívnu a účinnú platformu 
na zakladanie, rozširovanie a riadenie ZIS s 
významnými sieťovými účinkami a 

EIT ponúka efektívnu a účinnú platformu 
na zakladanie, rozširovanie a riadenie ZIS 
s významnými sieťovými účinkami 
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pozitívnymi externými vplyvmi (pozri obr. 
2). Prvá vlna ZIS (EIT Digital, EIT 
Climate-ZIS a EIT InnoEnergy) 
založených v roku 2009 je už etablovaná a 
dobre funguje. Platnosť ich rámcových 
dohôd o partnerstve uplynie po roku 2024 
v súlade s maximálnym trvaním grantu. 
Druhá a tretia generácia ZIS [EIT Health a 
EIT Raw Materials (2014), EIT Food 
(2016)] sú pripravené na spustenie. V 
decembri 2019 začnú svoju činnosť EIT 
Urban Mobility a EIT Manufacturing, dve 
ZIS zriadené v decembri 2018.

a pozitívnymi externými vplyvmi (pozri 
obr. 2). Prvá vlna ZIS (EIT Digital, EIT 
Climate-ZIS a EIT InnoEnergy) 
založených v roku 2009 je už etablovaná 
a dobre funguje. Platnosť ich rámcových 
dohôd o partnerstve uplynie po roku 2024 
v súlade s článkom 11 nariadenia o EIT. 
Druhá a tretia generácia ZIS [EIT Health 
a EIT Raw Materials (2014), EIT Food 
(2016)] sú pripravené na spustenie. 
V decembri 2019 začnú svoju činnosť EIT 
Urban Mobility a EIT Manufacturing, dve 
ZIS zriadené v decembri 2018.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Elena Lizzi

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.2 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT ponúka efektívnu a účinnú platformu 
na zakladanie, rozširovanie a riadenie ZIS s 
významnými sieťovými účinkami a 
pozitívnymi externými vplyvmi (pozri obr. 
2). Prvá vlna ZIS (EIT Digital, EIT 
Climate-ZIS a EIT InnoEnergy) 
založených v roku 2009 je už etablovaná a 
dobre funguje. Platnosť ich rámcových 
dohôd o partnerstve uplynie po roku 2024 
v súlade s maximálnym trvaním grantu. 
Druhá a tretia generácia ZIS [EIT Health a 
EIT Raw Materials (2014), EIT Food 
(2016)] sú pripravené na spustenie. V 
decembri 2019 začnú svoju činnosť EIT 
Urban Mobility a EIT Manufacturing, dve 
ZIS zriadené v decembri 2018.

EIT ponúka efektívnu a účinnú platformu 
na zakladanie, rozširovanie a riadenie ZIS 
s významnými sieťovými účinkami 
a pozitívnymi externými vplyvmi (pozri 
obr. 2). Prvá vlna ZIS (EIT Digital, EIT 
Climate-ZIS a EIT InnoEnergy) 
založených v roku 2009 je už etablovaná 
a dobre funguje. Platnosť ich rámcových 
dohôd o partnerstve uplynie po roku 2024 
v súlade s maximálnym trvaním grantu. 
Druhá a tretia generácia ZIS [EIT Health 
a EIT Raw Materials (2014), EIT Food 
(2016)] sú pripravené na spustenie. 
V decembri 2019 začali svoju činnosť EIT 
Urban Mobility a EIT Manufacturing, dve 
ZIS zriadené v decembri 2018.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
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Carlos Zorrinho

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.2 – odsek 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

So svojimi ôsmimi ZIS s viac ako 1 000 
partnermi z oblasti podnikania, výskumu a 
vzdelávania predstavuje EIT najväčší 
inovačný ekosystém s finančnou podporou 
EÚ. EIT podporil viac ako 1 200 startupov 
a inovačných podnikov, vďaka čomu tieto 
spoločnosti pritiahli externé financovanie 
vo výške viac ako 890 miliónov EUR a 
podporené startupy zabezpečili vytvorenie 
viac ako 6 000 pracovných miest. Viac ako 
50 % partnerov ZIS je z podnikateľského 
odvetvia (priemysel, MSP a startupy), čím 
sa preukazuje blízkosť k trhu. Zvýšenie 
počtu partnerov každého ZIS poukazuje 
na príťažlivosť a dlhodobý potenciál 
modelu EIT. V roku 2019 sa bude na ZIS 
EIT zúčastňovať viac ako 600 podnikov, 
250 inštitúcií vysokoškolského 
vzdelávania, 200 výskumných organizácií 
a viac ako 50 organizácií a orgánov 
občianskej spoločnosti.

So svojimi ôsmimi ZIS s viac ako 1 000 
partnermi z oblasti podnikania, výskumu 
a vzdelávania predstavuje EIT najväčší 
inovačný ekosystém s finančnou podporou 
EÚ. EIT podporil viac ako 1 200 startupov 
a inovačných podnikov, vďaka čomu tieto 
spoločnosti pritiahli externé financovanie 
vo výške viac ako 890 miliónov EUR 
a podporené startupy zabezpečili 
vytvorenie viac ako 6 000 pracovných 
miest. Viac ako 50 % partnerov ZIS je 
z podnikateľského odvetvia (priemysel, 
MSP a startupy), čím sa preukazuje 
blízkosť k trhu. V roku 2019 sa bude na 
ZIS EIT zúčastňovať viac ako 600 
podnikov, 250 inštitúcií vysokoškolského 
vzdelávania, 200 výskumných organizácií 
a viac ako 50 organizácií a orgánov 
občianskej spoločnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.2 – odsek 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V kontexte pretrvávajúcich regionálnych 
rozdielov v oblasti inovačnej výkonnosti 
spustil EIT v roku 2014 regionálny 
inovačný program (ďalej len „RIS“) na 
rozšírenie svojho dosahu na krajiny s 
nízkou a priemernou úrovňou inovácie. 
Prostredníctvom RIS rozšíril EIT svoje 

V kontexte pretrvávajúcich regionálnych 
rozdielov v oblasti inovačnej výkonnosti 
spustil EIT v roku 2014 regionálny 
inovačný program (ďalej len „RIS“) na 
rozšírenie svojho dosahu na krajiny a 
regióny s nízkou a priemernou úrovňou 
inovácie. Prostredníctvom RIS rozšíril EIT 
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činnosti po celej Európe a regiónom so 
slabou inovačnou výkonnosťou ponúka 
príležitosti zapojiť sa do činností 
vedomostného trojuholníka v rámci 
spoločenstva ZIS. Odzrkadľuje sa to aj v 
podiele finančných prostriedkov EIT 
pridelených partnerom EÚ-13 (8,3 % v 
porovnaní so 4,8 % v prípade programu 
Horizont 2020, stav k roku 2018).

ďalej svoje činnosti po celej Európe a 
ponúka krajinám a regiónom s nižšou 
výkonnosťou v oblasti výskumu a inovácií 
príležitosti zapojiť sa do činností 
vedomostného trojuholníka v rámci 
spoločenstva ZIS vrátane prípadného 
vytvorenia nových CLC v regiónoch a 
krajinách s nízkou a priemernou úrovňou 
inovácie. ZIS sa snažia úzko 
spolupracovať s riadiacimi orgánmi vo 
všetkých regiónoch s cieľom podporovať 
širšie využívanie a doplnkovosť s EŠIF 
Únie na výskum a inovácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen 
Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.2 – odsek 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V kontexte pretrvávajúcich regionálnych 
rozdielov v oblasti inovačnej výkonnosti 
spustil EIT v roku 2014 regionálny 
inovačný program (ďalej len „RIS“) na 
rozšírenie svojho dosahu na krajiny s 
nízkou a priemernou úrovňou inovácie. 
Prostredníctvom RIS rozšíril EIT svoje 
činnosti po celej Európe a regiónom so 
slabou inovačnou výkonnosťou ponúka 
príležitosti zapojiť sa do činností 
vedomostného trojuholníka v rámci 
spoločenstva ZIS. Odzrkadľuje sa to aj v 
podiele finančných prostriedkov EIT 
pridelených partnerom EÚ-13 (8,3 % v 
porovnaní so 4,8 % v prípade programu 
Horizont 2020, stav k roku 2018).

V kontexte pretrvávajúcich regionálnych 
rozdielov v oblasti inovačnej výkonnosti 
spustil EIT v roku 2014 regionálny 
inovačný program (ďalej len „RIS“) na 
rozšírenie svojho dosahu na krajiny 
s nízkou a priemernou úrovňou inovácie. 
Prostredníctvom RIS ďalej rozšíril EIT 
svoje činnosti po celej Európe. RIS musí 
byť zameraný na ponúkanie nových 
možností pre krajiny s nízkou úrovňou 
výkonnosti v oblasti výskumu a inovácie 
(ako sa vymedzujú v programe Horizont 
Európa) a krajiny s nízkou a priemernou 
úrovňou inovácie (podľa európskeho 
prehľadu výsledkov) zapojiť sa do 
činností vedomostného trojuholníka 
v rámci spoločenstva EIT. RIS sa musí 
využívať aj na vytváranie nových CLC v 
týchto krajinách.

Or. en
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Odôvodnenie

Paleta krajín, na ktoré je RIS zameraný, by sa mala objasniť. Dosahuje sa to odkazom na 
konkrétne normy Horizont Európa a ročné výsledky európskeho prehľadu výsledkov a EIT 
SIP sa tak prepája s príslušnými politickými dokumentami.

Pozmeňujúci návrh 176
Elena Lizzi

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.2 – odsek 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V kontexte pretrvávajúcich regionálnych 
rozdielov v oblasti inovačnej výkonnosti 
spustil EIT v roku 2014 regionálny 
inovačný program (ďalej len „RIS“) na 
rozšírenie svojho dosahu na krajiny s 
nízkou a priemernou úrovňou inovácie. 
Prostredníctvom RIS rozšíril EIT svoje 
činnosti po celej Európe a regiónom so 
slabou inovačnou výkonnosťou ponúka 
príležitosti zapojiť sa do činností 
vedomostného trojuholníka v rámci 
spoločenstva ZIS. Odzrkadľuje sa to aj v 
podiele finančných prostriedkov EIT 
pridelených partnerom EÚ-13 (8,3 % v 
porovnaní so 4,8 % v prípade programu 
Horizont 2020, stav k roku 2018).

V kontexte pretrvávajúcich regionálnych 
rozdielov v oblasti inovačnej výkonnosti 
spustil EIT v roku 2014 regionálny 
inovačný program (ďalej len „RIS“) na 
rozšírenie svojho dosahu na krajiny 
s nízkou a priemernou úrovňou inovácie. 
Prostredníctvom RIS musí EIT posilniť a 
oveľa viac rozšíriť svoje činnosti po celej 
Európe s cieľom ponúkať regiónom so 
slabou inovačnou výkonnosťou nové 
príležitosti zapojiť sa do činností 
vedomostného trojuholníka v rámci 
spoločenstva EIT.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.2 – odsek 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V kontexte pretrvávajúcich regionálnych 
rozdielov v oblasti inovačnej výkonnosti 
spustil EIT v roku 2014 regionálny 
inovačný program (ďalej len „RIS“) na 

V kontexte pretrvávajúcich regionálnych 
rozdielov v oblasti inovačnej výkonnosti 
spustil EIT v roku 2014 regionálny 
inovačný program (ďalej len „RIS“) na 
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rozšírenie svojho dosahu na krajiny s 
nízkou a priemernou úrovňou inovácie. 
Prostredníctvom RIS rozšíril EIT svoje 
činnosti po celej Európe a regiónom so 
slabou inovačnou výkonnosťou ponúka 
príležitosti zapojiť sa do činností 
vedomostného trojuholníka v rámci 
spoločenstva ZIS. Odzrkadľuje sa to aj v 
podiele finančných prostriedkov EIT 
pridelených partnerom EÚ-13 (8,3 % v 
porovnaní so 4,8 % v prípade programu 
Horizont 2020, stav k roku 2018).

rozšírenie svojho dosahu na regióny a 
krajiny s nízkou a priemernou úrovňou 
inovácie. Prostredníctvom RIS rozšíril EIT 
svoje činnosti po celej Európe regiónoch a 
krajinách s nízkou a priemernou 
inovačnou výkonnosťou podľa 
európskeho prehľadu výsledkov inovácie 
ponúka teraz príležitosti zapojiť sa do 
činností vedomostného trojuholníka 
v rámci spoločenstva EIT.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Ignazio Corrao

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.2 – odsek 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V kontexte pretrvávajúcich regionálnych 
rozdielov v oblasti inovačnej výkonnosti 
spustil EIT v roku 2014 regionálny 
inovačný program (ďalej len „RIS“) na 
rozšírenie svojho dosahu na krajiny s 
nízkou a priemernou úrovňou inovácie. 
Prostredníctvom RIS rozšíril EIT svoje 
činnosti po celej Európe a regiónom so 
slabou inovačnou výkonnosťou ponúka 
príležitosti zapojiť sa do činností 
vedomostného trojuholníka v rámci 
spoločenstva ZIS. Odzrkadľuje sa to aj v 
podiele finančných prostriedkov EIT 
pridelených partnerom EÚ-13 (8,3 % v 
porovnaní so 4,8 % v prípade programu 
Horizont 2020, stav k roku 2018).

V kontexte pretrvávajúcich regionálnych 
rozdielov v oblasti inovačnej výkonnosti 
spustil EIT v roku 2014 regionálny 
inovačný program (ďalej len „RIS“) na 
rozšírenie svojho dosahu na krajiny 
s nízkou a priemernou úrovňou inovácie. 
Prostredníctvom RIS musí EIT ďalej 
rozšíriť svoje činnosti po celej Európe a 
teraz ponúkať regiónom v krajinách s 
nízkou a priemernou inovačnou 
výkonnosťou, ako sa vymedzuje v 
európskom prehľade výsledkov inovácie 
(EIS) a regionálnom prehľade výsledkov 
inovácie, príležitosti zapojiť sa do činností 
vedomostného trojuholníka v rámci 
spoločenstva ZIS.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité používať európsky prehľad výsledkov inovácie a regionálny prehľad výsledkov 
inovácie, pretože ide o oficiálne nástroje EÚ na vymedzenie regiónov a a krajín s nízkou 
mierou výskumu a inovácie.
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Pozmeňujúci návrh 179
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.2 – odsek 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT dokázal pružne reagovať a v súlade s 
nariadením o EIT vypracovať zásady a 
pravidlá na úspešné riadenie svojich ZIS 
pod celkovým zastrešením programu 
Horizont 2020. Vďaka svojej prevádzkovej 
nezávislosti môže odskúšať a efektívne 
realizovať množstvo noviniek v oblasti 
riadenia svojich prijímateľov, ako 
napríklad mechanizmus súťažného 
financovania, ciele finančnej udržateľnosti 
a špecifické kľúčové ukazovatele 
výkonnosti.

EIT dokázal pružne reagovať a v súlade 
s nariadením o EIT vypracovať zásady 
a pravidlá na úspešné riadenie svojich ZIS 
pod celkovým zastrešením programu 
Horizont 2020. Vďaka svojej prevádzkovej 
nezávislosti môže odskúšať a efektívne 
realizovať množstvo noviniek v oblasti 
riadenia svojich prijímateľov, ako 
napríklad mechanizmus súťažného 
financovania, ciele finančnej udržateľnosti 
a špecifické kľúčové ukazovatele 
výkonnosti. EIT a ZIS musia v čo 
najväčšej miere konať podľa vzoru 
dohody o udelení grantu v rámci 
programu Horizont Európa a uplatňovať 
výnimky z pravidiel programu Horizont 
Európa ustanovené v nariadení 
(nariadenie o EIT) iba ak sa to vyžaduje 
na splnenie ich cieľov a ak je to riadne 
odôvodnené a podlieha to delegovanému 
aktu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.2 – odsek 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT dokázal pružne reagovať a v súlade s 
nariadením o EIT vypracovať zásady a 

EIT dokázal pružne reagovať a v súlade 
s nariadením o EIT vypracovať zásady 
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pravidlá na úspešné riadenie svojich ZIS 
pod celkovým zastrešením programu 
Horizont 2020. Vďaka svojej prevádzkovej 
nezávislosti môže odskúšať a efektívne 
realizovať množstvo noviniek v oblasti 
riadenia svojich prijímateľov, ako 
napríklad mechanizmus súťažného 
financovania, ciele finančnej udržateľnosti 
a špecifické kľúčové ukazovatele 
výkonnosti.

a pravidlá na úspešné riadenie svojich ZIS 
pod celkovým zastrešením programu 
Horizont 2020. Vďaka svojej prevádzkovej 
nezávislosti môže odskúšať a efektívne 
realizovať množstvo noviniek v oblasti 
riadenia svojich prijímateľov, ako 
napríklad mechanizmus súťažného 
financovania, ciele finančnej udržateľnosti 
a špecifické kľúčové ukazovatele 
výkonnosti.

EIT a ZIS musia v najväčšej možnej 
miere konať podľa vzoru dohody o 
udelení grantu v rámci programu 
Horizont Európa. Vzhľadom na špecifiká 
modelu EIT-ZIS sú výnimky z pravidiel 
účasti a šírenia programu Horizont 
Európa ustanovené v článku 8 nariadenia 
o EIT.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Elena Lizzi

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.2 – odsek 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT dokázal pružne reagovať a v súlade s 
nariadením o EIT vypracovať zásady a 
pravidlá na úspešné riadenie svojich ZIS 
pod celkovým zastrešením programu 
Horizont 2020. Vďaka svojej prevádzkovej 
nezávislosti môže odskúšať a efektívne 
realizovať množstvo noviniek v oblasti 
riadenia svojich prijímateľov, ako 
napríklad mechanizmus súťažného 
financovania, ciele finančnej udržateľnosti 
a špecifické kľúčové ukazovatele 
výkonnosti.

EIT dokázal pružne reagovať a v súlade 
s nariadením o EIT vypracovať zásady 
a pravidlá na úspešné riadenie svojich ZIS 
pod celkovým zastrešením programu 
Horizont 2020. Vďaka svojej prevádzkovej 
nezávislosti môže odskúšať a efektívne 
realizovať množstvo noviniek v oblasti 
riadenia svojich prijímateľov, ako 
napríklad mechanizmus súťažného 
financovania, ciele finančnej udržateľnosti 
a špecifické kľúčové ukazovatele 
výkonnosti. EIT a všetky nové a jestvujúce 
ZIS musia konať podľa vzoru dohody o 
udelení grantu v rámci programu 
Horizont Európa aby sa zjednodušili a 
znížili administratívne náklady príjemcov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 182
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
v mene skupiny PPE
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Marisa Matias, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Klaus Buchner, Robert Roos

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.2 – odsek 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT dokázal pružne reagovať a v súlade s 
nariadením o EIT vypracovať zásady a 
pravidlá na úspešné riadenie svojich ZIS 
pod celkovým zastrešením programu 
Horizont 2020. Vďaka svojej prevádzkovej 
nezávislosti môže odskúšať a efektívne 
realizovať množstvo noviniek v oblasti 
riadenia svojich prijímateľov, ako 
napríklad mechanizmus súťažného 
financovania, ciele finančnej udržateľnosti 
a špecifické kľúčové ukazovatele 
výkonnosti.

EIT dokázal pružne reagovať a v súlade 
s nariadením o EIT vypracovať zásady 
a pravidlá na úspešné riadenie svojich ZIS 
pod celkovým zastrešením programu 
Horizont 2020. Vďaka svojej prevádzkovej 
nezávislosti môže odskúšať a efektívne 
realizovať množstvo noviniek v oblasti 
riadenia svojich prijímateľov, ako 
napríklad mechanizmus súťažného 
financovania, ktorý sa musí stať 
štandardným režimom financovania, ciele 
finančnej udržateľnosti a špecifické 
kľúčové ukazovatele výkonnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen, Fredrick Federley, Martina 
Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT je súčasťou celkového rámca 
programu Horizont Európa, ktorý sa okrem 
iného zameriava na zabezpečenie 
vedeckého, 
hospodárskeho/technologického a 
spoločenského vplyvu s cieľom posilniť 
vedecko-technologické základne Únie; 
realizáciu priorít strategickej politiky Únie; 
posilnenie svojej konkurencieschopnosti vo 

EIT je súčasťou celkového rámca 
programu Horizont Európa, ktorý sa okrem 
iného zameriava na zabezpečenie 
vedeckého, 
hospodárskeho/technologického 
a spoločenského vplyvu s cieľom posilniť 
vedecko-technologické základne Únie; 
realizáciu priorít strategickej politiky Únie; 
posilnenie svojej konkurencieschopnosti vo 
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všetkých členských štátoch, ako aj vo 
svojich priemyselných odvetviach, a na 
prispievanie k riešeniu globálnych výziev 
vrátane cieľov udržateľného rozvoja. 
Základnou podmienkou na dosiahnutie 
úspechu v tomto úsilí je reagovať na 
neustálu potrebu zvyšovania inovačnej 
kapacity v celej Únii. EÚ čelí 
predovšetkým trom výzvam, na ktoré sa 
bude EIT zameriavať v rokoch 2021 – 
2027 pri svojich činnostiach a ktoré sa 
budú zohľadňovať v jeho všeobecných 
cieľoch.

všetkých členských štátoch, ako aj vo 
svojich priemyselných odvetviach, a na 
prispievanie k riešeniu globálnych výziev 
vrátane cieľov udržateľného rozvoja. 
Základnou podmienkou na dosiahnutie 
úspechu v tomto úsilí je reagovať na 
neustálu potrebu zvyšovania inovačnej 
kapacity v celej Únii. EÚ čelí 
predovšetkým trom výzvam, na ktoré sa 
bude EIT zameriavať v rokoch 2021 –
 2027 pri svojich činnostiach a ktoré sa 
budú zohľadňovať v jeho všeobecných 
cieľoch. EIT a ZIS musia v najväčšej 
možnej miere konať podľa vzoru dohody 
o udelení grantu v rámci programu 
Horizont Európa. Výnimky z pravidiel 
programu Horizont Európa ustanovených 
v nariadení ... [nariadenie o EIT] sa 
obmedzujú a sú riadne odôvodnené 
cieľmi EIT a jeho ZIS.

Or. en

Odôvodnenie

Zdôrazňuje sa, že výnimky zo vzoru dohody o udelení grantu v rámci programu Horizont 
Európa by mali byť iba výnimkou a nie pravidlom.

Pozmeňujúci návrh 184
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT je súčasťou celkového rámca 
programu Horizont Európa, ktorý sa okrem 
iného zameriava na zabezpečenie 
vedeckého, 
hospodárskeho/technologického a 
spoločenského vplyvu s cieľom posilniť 
vedecko-technologické základne Únie; 
realizáciu priorít strategickej politiky Únie; 
posilnenie svojej konkurencieschopnosti vo 
všetkých členských štátoch, ako aj vo 

EIT je súčasťou celkového rámca 
programu Horizont Európa, ktorý sa okrem 
iného zameriava na zabezpečenie 
vedeckého, 
hospodárskeho/technologického 
a spoločenského vplyvu s cieľom posilniť 
vedecko-technologické základne Únie; 
realizáciu priorít strategickej politiky Únie; 
posilnenie svojej konkurencieschopnosti vo 
všetkých členských štátoch, ako aj vo 
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svojich priemyselných odvetviach, a na 
prispievanie k riešeniu globálnych výziev 
vrátane cieľov udržateľného rozvoja. 
Základnou podmienkou na dosiahnutie 
úspechu v tomto úsilí je reagovať na 
neustálu potrebu zvyšovania inovačnej 
kapacity v celej Únii. EÚ čelí 
predovšetkým trom výzvam, na ktoré sa 
bude EIT zameriavať v rokoch 2021 – 
2027 pri svojich činnostiach a ktoré sa 
budú zohľadňovať v jeho všeobecných 
cieľoch.

svojich priemyselných odvetviach, a na 
prispievanie k riešeniu globálnych a 
spoločenských výziev vrátane cieľov 
zmeny klímy a udržateľného rozvoja. 
Základnou podmienkou na dosiahnutie 
úspechu v tomto úsilí je reagovať na 
neustálu potrebu zvyšovania inovačnej 
kapacity v celej Únii, na čo budú potrebné 
všetky dostupné talenty. Preto sa vynára 
potreba aktívneho podnecovania účasti 
žien. EÚ čelí predovšetkým štyrom 
výzvam, na ktoré sa bude EIT zameriavať 
v rokoch 2021 – 2027 pri svojich 
činnostiach a ktoré sa budú zohľadňovať 
v jeho všeobecných cieľoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT je súčasťou celkového rámca 
programu Horizont Európa, ktorý sa okrem 
iného zameriava na zabezpečenie 
vedeckého, 
hospodárskeho/technologického a 
spoločenského vplyvu s cieľom posilniť 
vedecko-technologické základne Únie; 
realizáciu priorít strategickej politiky 
Únie; posilnenie svojej 
konkurencieschopnosti vo všetkých 
členských štátoch, ako aj vo svojich 
priemyselných odvetviach, a na 
prispievanie k riešeniu globálnych výziev 
vrátane cieľov udržateľného rozvoja. 
Základnou podmienkou na dosiahnutie 
úspechu v tomto úsilí je reagovať na 
neustálu potrebu zvyšovania inovačnej 
kapacity v celej Únii. EÚ čelí 
predovšetkým trom výzvam, na ktoré sa 
bude EIT zameriavať v rokoch 2021 – 

EIT je neoddeliteľnou súčasťou celkového 
rámca programu Horizont Európa, ktorý sa 
okrem iného zameriava na zabezpečenie 
vedeckého, 
hospodárskeho/technologického 
a spoločenského vplyvu s cieľom posilniť 
vedecko-technologické základne Únie; 
realizovať priority strategickej politiky 
Únie, posilňovať udržateľnosť a 
konkurencieschopnosť vo všetkých 
členských štátoch a prispievať k riešeniu 
spoločenských globálnych výziev vrátane 
cieľov udržateľného rozvoja a záväzku EÚ 
v rámci Parížskej dohody.  Základnou 
podmienkou na dosiahnutie úspechu v 
tomto úsilí je reagovať na neustálu potrebu 
zvyšovania inovačnej kapacity v celej Únii. 
EÚ čelí predovšetkým trom výzvam, na 
ktoré sa bude EIT zameriavať v rokoch 
2021 – 2027 pri svojich činnostiach a ktoré 
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2027 pri svojich činnostiach a ktoré sa 
budú zohľadňovať v jeho všeobecných 
cieľoch.

sa budú zohľadňovať v jeho všeobecných 
cieľoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
Elena Lizzi

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT je súčasťou celkového rámca 
programu Horizont Európa, ktorý sa okrem 
iného zameriava na zabezpečenie 
vedeckého, 
hospodárskeho/technologického a 
spoločenského vplyvu s cieľom posilniť 
vedecko-technologické základne Únie; 
realizáciu priorít strategickej politiky Únie; 
posilnenie svojej konkurencieschopnosti vo 
všetkých členských štátoch, ako aj vo 
svojich priemyselných odvetviach, a na 
prispievanie k riešeniu globálnych výziev 
vrátane cieľov udržateľného rozvoja. 
Základnou podmienkou na dosiahnutie 
úspechu v tomto úsilí je reagovať na 
neustálu potrebu zvyšovania inovačnej 
kapacity v celej Únii. EÚ čelí 
predovšetkým trom výzvam, na ktoré sa 
bude EIT zameriavať v rokoch 2021 – 
2027 pri svojich činnostiach a ktoré sa 
budú zohľadňovať v jeho všeobecných 
cieľoch.

EIT je súčasťou celkového rámca 
programu Horizont Európa, ktorý sa okrem 
iného zameriava na zabezpečenie 
vedeckého, 
hospodárskeho/technologického 
a spoločenského vplyvu s cieľom posilniť 
vedecko-technologické základne Únie; 
realizáciu priorít strategickej politiky Únie; 
posilnenie svojej konkurencieschopnosti vo 
všetkých členských štátoch, ako aj vo 
svojich priemyselných odvetviach, a na 
prispievanie k riešeniu globálnych výziev 
vrátane cieľov udržateľného rozvoja. 
Základnou podmienkou na dosiahnutie 
úspechu v tomto úsilí je reagovať na 
neustálu potrebu zvyšovania inovačnej 
kapacity v celej Únii, ako aj na zlepšené a 
posilnené zapojenie MSP. EÚ čelí 
predovšetkým trom výzvam, na ktoré sa 
bude EIT zameriavať v rokoch 2021 –
 2027 pri svojich činnostiach a ktoré sa 
budú zohľadňovať v jeho všeobecných 
cieľoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Ignazio Corrao

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.3 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT je súčasťou celkového rámca 
programu Horizont Európa, ktorý sa okrem 
iného zameriava na zabezpečenie 
vedeckého, 
hospodárskeho/technologického a 
spoločenského vplyvu s cieľom posilniť 
vedecko-technologické základne Únie; 
realizáciu priorít strategickej politiky Únie; 
posilnenie svojej konkurencieschopnosti vo 
všetkých členských štátoch, ako aj vo 
svojich priemyselných odvetviach, a na 
prispievanie k riešeniu globálnych výziev 
vrátane cieľov udržateľného rozvoja. 
Základnou podmienkou na dosiahnutie 
úspechu v tomto úsilí je reagovať na 
neustálu potrebu zvyšovania inovačnej 
kapacity v celej Únii. EÚ čelí 
predovšetkým trom výzvam, na ktoré sa 
bude EIT zameriavať v rokoch 2021 – 
2027 pri svojich činnostiach a ktoré sa 
budú zohľadňovať v jeho všeobecných 
cieľoch.

EIT je súčasťou celkového rámca 
programu Horizont Európa, ktorý sa okrem 
iného zameriava na zabezpečenie 
vedeckého, 
hospodárskeho/technologického 
a spoločenského vplyvu s cieľom posilniť 
vedecko-technologické základne Únie; 
realizáciu priorít strategickej politiky Únie; 
posilnenie svojej konkurencieschopnosti vo 
všetkých členských štátoch, ako aj vo 
svojich priemyselných odvetviach, a na 
prispievanie k riešeniu globálnych výziev 
vrátane cieľov udržateľného rozvoja. 
Základnou podmienkou na dosiahnutie 
úspechu v tomto úsilí je reagovať na 
neustálu potrebu zvyšovania inovačnej 
kapacity v celej Únii a priniesť výsledky 
výskumu a vývoja na trh. EÚ čelí 
predovšetkým trom výzvam, na ktoré sa 
bude EIT zameriavať v rokoch 2021 –
 2027 pri svojich činnostiach a ktoré sa 
budú zohľadňovať v jeho všeobecných 
cieľoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Robert Roos
v mene skupiny ECR

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.3 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Nestabilná situácia spojená s pandémiou 
COVID-19 mala výrazný vplyv na 
hospodárstvo, a preto je dôležité 
identifikovať ťažké účinky na univerzity, 
výskumníkov, spoločnosti a iné 
zainteresované strany s cieľom zabezpečiť 
vedomostný trojuholník a obnoviť dôveru 
medzi všetkými aktérmi.
Dôjde aj k dlhodobým účinkom na našu 
spoločnosť a hospodárstvo, čo sa prejaví v 
nadchádzajúcich rokoch.Môže to 
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prípadne viesť aj k vyššej redundancii v 
dodávateľských reťazcoch, úsiliu o 
opätovnú industrializáciu Európy, 
posilneniu strategickej výroby a zvýšenej 
digitalizácii.
Medzi krízou COVID-19 a novou 
normálnou situáciou sa očakáva obdobie 
hospodárskych otrasov.Treba vytvoriť 
krízový program pre EIT na prvé dva roky 
2021–2022 s doložkou o revízii 
umožňujúcou buď predĺžiť krízový 
program alebo predložiť nový návrh SIP 
pre svet po kríze.Správna rada EIT bude 
mať právomoci vykonávať tieto krízové 
opatrenia v tejto núdzovej situácii 
spôsobenej „vyššou mocou”.
Kľúčovými výzvami na obdobie rokov 
2021–2022 sú
1) chrániť súčasné inovačné ekosystémy 
založené na jestvujúcom vedomostnom 
trojuholníku s dodatočnou flexibilitou 
jestvujúcich ZIS;
2) preukázať flexibilitu s cieľom 
pripraviť hospodárstva na nový normálny 
stav po víruse;
3) odstrániť všetky neesenciálne úlohy 
EIT a zamerať sa na všetky finančné 
prostriedky stabilizácie jestvujúcich ZIS.
Dodatočnou prierezovou výzvou pre EIT 
je vytvoriť dynamickú sieť inovácií, v 
ktorej EIT budú podporovať ZIS, aby sa 
stali finančne udržateľnými a zodpovedne 
nezávislými orgánmi. Kľúčové je 
obmedziť administratívne požiadavky EIT 
voči jestvujúcim ZIS na minimum.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Robert Roos
v mene skupiny ECR

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.3 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Po prvé, dnešné spoločnosti a 
hospodárstva sú čoraz častejšie poháňané 
zručnosťami a schopnosťami ľudí 
a organizácií, pokiaľ ide o premietnutie 
nápadov do nových produktov, procesov, 
obchodných modelov, služieb a na 
dosiahnutie spoločenskej prípadne 
systémovej zmeny. Kladie sa dôraz na 
zvýšené investície do vzdelávania a 
výskumu a inovácií, inovačné zručnosti, 
podnikateľskú kultúru, a to najmä 
v technologickej a vedeckej oblasti, ale aj 
v iných disciplínach, ako sú sociálne a 
humanitné vedy. Silnie potreba ďalej 
podnecovať spoluprácu naprieč 
disciplínami s cieľom zaručiť pravidelné 
medziodborové vzdelávacie okruhy medzi 
oblasťami vzdelávania, podnikania a 
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výskumu, ak Únia chce uspieť vo svojom 
prechode na odolnú, digitálnu spoločnosť 
s nulovými emisiami skleníkových plynov.  
EIT, vybavený potrebnými finančnými a 
ľudskými zdrojmi má pri realizácii týchto 
cieľov v rámci programu Horizont Európa 
jedinečné postavenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Robert Roos
v mene skupiny ECR

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.3 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Po druhé, fyzická blízkosť je kľúčovým 
faktorom vzniku inovácie. Iniciatívy 
zamerané na vytváranie inovačných sietí a 
poskytovanie služieb, ktoré podporujú 
vytváranie, spoločné využívanie a prenos 
znalostí, zohrávajú kľúčovú úlohu pri 
posilňovaní interakcií medzi podnikmi, 
akademickou obcou, výskumnými 
organizáciami, vládami a jednotlivcami. 
Napriek tomu sa však výkonnosť v 
oblastiach výskumu a inovácie v 

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

v oblastiach výskumu a inovácie 
v jednotlivých častiach EÚ stále do veľkej 
miery líši, ako vyplýva z výročného 
európskeho prehľadu výsledkov inovácie. 
Inovácie by mali byť v prvom rade 
inkluzívne a úzko späté s miestnymi a 
regionálnymi územnými celkami. Činnosti 
EIT sú vďaka svojmu miestne 
orientovanému prístupu vhodné na to, aby 
prispievali k posilňovaniu lokálnych a 
regionálnych inovačných ekosystémov a 
poskytovali nové modely pre udržateľné 
hospodárstvo.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194
Elena Lizzi

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Po druhé, fyzická blízkosť je kľúčovým 
faktorom vzniku inovácie. Iniciatívy 
zamerané na vytváranie inovačných sietí 
a poskytovanie služieb, ktoré podporujú 
vytváranie, spoločné využívanie a prenos 
znalostí, zohrávajú kľúčovú úlohu pri 
posilňovaní interakcií medzi podnikmi, 
akademickou obcou, výskumnými 
organizáciami, vládami a jednotlivcami. 
Napriek tomu sa však výkonnosť 
v oblastiach výskumu a inovácie 
v jednotlivých častiach EÚ stále do veľkej 
miery líši, ako vyplýva z výročného 
európskeho prehľadu výsledkov inovácie. 
Inovácie by mali byť v prvom rade 
inkluzívne a úzko späté s miestnymi 
územnými celkami. Činnosti EIT sú vďaka 
svojmu miestne orientovanému prístupu 
vhodné na to, aby prispievali 
k posilňovaniu lokálnych inovačných 
ekosystémov. Činnosti EIT a ZIS musia 
byť viac previazané na regionálne 
stratégie pre inteligentnú špecializáciu.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 195
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao 
Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

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

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Prepojenie EIT ZIS na program Horizont Európa.

Pozmeňujúci návrh 197
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
v mene skupiny PPE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Po druhé, fyzická blízkosť je kľúčovým 
faktorom vzniku inovácie. Iniciatívy 
zamerané na vytváranie inovačných sietí a 
poskytovanie služieb, ktoré podporujú 
vytváranie, spoločné využívanie a prenos 
znalostí, zohrávajú kľúčovú úlohu pri 
posilňovaní interakcií medzi podnikmi, 
akademickou obcou, výskumnými 
organizáciami, vládami a jednotlivcami. 
Napriek tomu sa však výkonnosť v 

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

výkonnosť v oblastiach výskumu 
a inovácie v jednotlivých častiach EÚ stále 
do veľkej miery líši, ako vyplýva 
z výročného európskeho prehľadu 
výsledkov inovácie. Inovácie by mali byť v 
prvom rade inkluzívne a úzko späté s 
miestnymi územnými celkami. Činnosti 
EIT sú vďaka svojmu miestne 
orientovanému prístupu vhodné na to, aby 
prispievali k posilňovaniu lokálnych 
inovačných ekosystémov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 198
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.3 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Po tretie, cirkulácia talentov a zdroje 
financovanie výskumu a inovácií v rámci 
európskych oblastí výskumu a vzdelávania 
sú veľmi nevyvážené. Keďže ohniská 
excelentnosti jestvujú všade v Únii, EIT 
musí prijímať opatrenia na rozšírenie 
svojho geografického pokrytia v Únii, 
zníženie nevyváženej cirkulácie mozgov v 
rámci Únie a podporenie obojsmernej 
cirkulácie talentov študentov, výskumných 
pracovníkov a inovátorov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Robert Roos
v mene skupiny ECR

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.3 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

A napokon pre životaschopné inovačné 
ekosystémy je potrebná kombinácia 
znalostí, infraštruktúry a talentu. Na 
zabezpečenie riadneho a účinného 
investovania z obmedzených zdrojov do 
výskumu a inovácie musia byť zavedené 
rámcové podmienky spolupráce medzi 
oblasťami európskeho výskumu, 
vzdelávania a inovácie, ako aj silné 
synergie. Prehlbovanie integrácie 
vedomostného trojuholníka 
prostredníctvom existujúcich a nových 
ZIS je osvedčený spôsob, ako podporiť 
prostredie vhodné pre inovácie a je 
hlavným cieľom ETI.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.3 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

A napokon pre životaschopné inovačné 
ekosystémy je potrebná kombinácia 
znalostí, infraštruktúry a talentu. Na 
zabezpečenie riadneho a účinného 
investovania z obmedzených zdrojov do 
výskumu a inovácie musia byť zavedené 
rámcové podmienky spolupráce medzi 
oblasťami európskeho výskumu, 
vzdelávania a inovácie, ako aj silné 
synergie. Prehlbovanie integrácie 
vedomostného trojuholníka 
prostredníctvom existujúcich a nových ZIS 
je osvedčený spôsob, ako podporiť 
prostredie vhodné pre inovácie a je 
hlavným cieľom ETI.

A napokon pre životaschopné inovačné 
ekosystémy vrátane tých, ktoré rozvíjajú 
sociálne a systémové inovácie, je potrebná 
kombinácia znalostí, infraštruktúry, talentu 
a primeraných finančných zdrojov. Na 
zabezpečenie riadneho a účinného 
investovania z obmedzených zdrojov do 
výskumu a inovácie musia byť zavedené 
rámcové podmienky spolupráce medzi 
oblasťami európskeho výskumu, 
vzdelávania a podnikania, ako aj silné 
synergie. Prehlbovanie integrácie 
vedomostného trojuholníka 
prostredníctvom existujúcich a nových 
ZIS, dosahovanie a integrácia nových 
partnerov v iných odvetviach vrátane 
organizácií tretieho sektora a verejných 
inštitúcií, najmä na miestnej a regionálnej 
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úrovni, sú osvedčenými spôsobmi, ako 
podporiť prostredie vhodné pre inovácie a 
je hlavným cieľom EIT.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
Robert Roos
v mene skupiny ECR

Návrh rozhodnutia
Príloha 2 – bod 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Stanovenie ambicióznych cieľov: 
EIT v rokoch 2021 – 2027

2. Ochrana súčasného ekosystému 
založeného na vedomostnom trojuholníku

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Robert Roos
v mene skupiny ECR

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT ako neoddeliteľná súčasť programu 
Horizont Európa prispeje k plneniu jeho 
hlavných cieľov a politík. ZIS budú 
súčasťou inštitucionalizovaných 
európskych partnerstiev, čo znamená, že 
budú postupovať podľa súboru zásad a 
kritérií životného cyklu, aby sa zabezpečil 
súdržnejší, otvorenejší a viac na vplyv 
zameraný prístup. Vo všeobecných 
cieľoch EIT sa teda odzrkadľuje celková 
úloha EIT v programe Horizont Európa a 
jeho miesto v [pilieri Inovatívna Európa].

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 203
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT ako neoddeliteľná súčasť programu 
Horizont Európa prispeje k plneniu jeho 
hlavných cieľov a politík. ZIS budú 
súčasťou inštitucionalizovaných 
európskych partnerstiev, čo znamená, že 
budú postupovať podľa súboru zásad a 
kritérií životného cyklu, aby sa zabezpečil 
súdržnejší, otvorenejší a viac na vplyv 
zameraný prístup. Vo všeobecných 
cieľoch EIT sa teda odzrkadľuje celková 
úloha EIT v programe Horizont Európa a 
jeho miesto v [pilieri Inovatívna Európa].

EIT ako neoddeliteľná súčasť programu 
Horizont Európa prispeje k plneniu jeho 
hlavných cieľov a politík. ZIS bude 
súčasťou inštitucionalizovaných 
európskych partnerstiev, čo znamená, že 
budú postupovať podľa súboru zásad a 
kritérií stanovených v článku 8 a v prílohe 
III k nariadeniu [xxx], [ktorým sa 
zriaďuje program Horizont Európa]. Vo 
všeobecných cieľoch EIT sa teda 
odzrkadľuje celková úloha EIT v programe 
Horizont Európa a jeho miesto v [pilieri 
Inovatívna Európa]. Preto musí úzko 
spolupracovať s ostatnými vykonávacími 
orgánmi piliera Inovatívna Európa 
programu Horizont Európa a vynakladať 
všetko úsilie na to, aby prispel k 
jednotnému kontaktnému miestu pre 
inovácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 204
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT ako neoddeliteľná súčasť programu 
Horizont Európa prispeje k plneniu jeho 
hlavných cieľov a politík. ZIS budú 
súčasťou inštitucionalizovaných 
európskych partnerstiev, čo znamená, že 
budú postupovať podľa súboru zásad a 

EIT ako neoddeliteľná súčasť programu 
Horizont Európa prispeje k plneniu jeho 
hlavných cieľov a politík. V rámci 
programu Horizont Európa sa ZIS 
považujú za inštitucionalizované európske 
partnerstvá, čo znamená, že budú 
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kritérií životného cyklu, aby sa zabezpečil 
súdržnejší, otvorenejší a viac na vplyv 
zameraný prístup. Vo všeobecných cieľoch 
EIT sa teda odzrkadľuje celková úloha EIT 
v programe Horizont Európa a jeho miesto 
v [pilieri Inovatívna Európa].

postupovať podľa súboru zásad a kritérií 
životného cyklu, aby sa zabezpečil 
súdržnejší, otvorenejší a viac na vplyv 
zameraný prístup. Vo všeobecných cieľoch 
EIT sa teda odzrkadľuje celková úloha EIT 
v programe Horizont Európa a jeho miesto 
v [pilieri Inovatívna Európa].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Hlavné oblasti intervencií EIT sú 
vymedzené v prílohách I a Ia k nariadeniu 
[xxx], ktorým sa zriaďuje Horizont 
Európa. EIT bude naďalej podporovať 
svoje znalostné a inovačné spoločenstvá 
(ZIS) s cieľom posilňovať inovačné 
ekosystémy, ktoré pomáhajú riešiť 
globálne a spoločenské výzvy. Bude to 
robiť podporovaním integrácie 
vzdelávania, výskumu a podnikania, vďaka 
čomu budú vznikať prostredia vhodné pre 
inovácie, a propagovaním a podporovaním 
novej generácie podnikateľov, najmä tiež 
riešením rodových rozdielov v 
podnikateľskom sektore, ako aj 
podnecovaním zakladania inovačných 
spoločností v úzkej synergii 
a komplementárnosti s EIC. V rámci toho 
najmä:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho
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Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 2 – bod. 2.1 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 207
Elena Lizzi

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

venovanou MSP, v úzkej synergii 
a komplementárnosti s EIC. V rámci toho 
bude najmä:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 208
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. posilňovať udržateľné inovačné 
ekosystémy v celej Európe;

1. posilňovať udržateľné inovačné 
ekosystémy v celej Európe, pričom 
zohľadní regionálnu nerovnováhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. podporovať inováciu a podnikanie 
prostredníctvom lepšieho vzdelávania;

2. podporovať rozvoj inovačných a 
podnikateľských zručností 
prostredníctvom lepšieho a 
inkluzívnejšieho vzdelávania, 
podporovaním cezhraničných výmenných 
programov v EÚ a mentorstva, z hľadiska 
celoživotného vzdelávania; vrátane 
zvyšovania kapacít inštitúcií 
vysokoškolského vzdelávania v celej Únii 
a podporovať ich podnikateľskú 
transformáciu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 210
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. podporovať inováciu a podnikanie 
prostredníctvom lepšieho vzdelávania;

2. podporovať inovačné 
a podnikateľské zručnosti 
prostredníctvom kvalitného 
vysokoškolského lepšieho vzdelávania a 
mentorstva a z hľadiska celoživotného 
vzdelávania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 2 – bod 2.1 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. prinášať nové riešenia globálnych 
výziev na trh.

3. prinášať na trh nové riešenia 
globálnych a spoločenských výziev 
a zároveň umožňovať iné formy 
udržateľného využívania sociálnej oblasti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 2 – bod 2.1 – odsek 1 – bod 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. prinášať nové riešenia globálnych 
výziev na trh.

3. prinášať na trh nové riešenia a 
produkty globálnych a spoločenských 
výziev.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 213
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 2 – bod 2.1 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3 a) zmenšovať rodové rozdiely v 
technickom a podnikateľskom vzdelávaní 
a podporovať rodovo citlivé prístupy v 
inovácii vo všetkých členských štátoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 214
Robert Roos
v mene skupiny ECR

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ZIS identifikujú MSP a startupy, ktoré 
potrebujú podporu likvidity, a ponúkajú 
túto podporu po určené obdobie s cieľom 
zabezpečiť ich prežitie. ZIS by sa mali 
oboznámiť s rôznymi vnútroštátnymi 
podpornými opatreniami, na čo je 
potrebné výraznejšie zapojenie členských 
štátov, a pomáhajú svojim partnerom v 
prístupe k finančnej podpore.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 215
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 2 – bod 2.1 – odsek 2 – písm. a)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) zvýšenie vplyvu ZIS a integrácia 
vedomostného trojuholníka;

a) zvýšenie vplyvu ZIS a posilnenie 
integrácie vedomostného trojuholníka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 216
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 2 – bod 2.1 – odsek 2 – písm. b)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zvýšenie inovačnej kapacity sektora 
vysokoškolského vzdelávania 
podporovaním inštitucionálnej zmeny v 
inštitúciách vysokoškolského vzdelávania;

b) zvýšenie podnikateľskej a 
inovačnej kapacity sektora 
vysokoškolského vzdelávania 
propagovaním a inštitucionálnej zmeny 
v inštitúciách vysokoškolského 
vzdelávania a ich integrácia do 
inovačných ekosystémov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 217
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 2 – bod 2.1 – odsek 2 – písm. b a) (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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b a) zvýšenie otvorenosti a 
transparentnosti ZIS zhrnutím a 
poskytovaním služieb širšiemu radu 
zainteresovaných strán v celej Únii, a tak 
prispievaním v zvyšovaniu inovačných 
kapacít v celej Európe posilňovaním 
lokálnych inovačných ekosystémov a ich 
vzájomným prepájaním do 
celoeurópskych inovačných ekosystémov 
spoluprácou s EIT ZIS;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 218
Elena Lizzi

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 2 – bod 2.1 – odsek 2 – písm. c)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) zintenzívnenie regionálneho dosahu 
EIT s cieľom riešiť regionálne rozdiely, 
pokiaľ ide o inovačnú kapacitu v celej EÚ.

c) zintenzívnenie regionálneho dosahu 
EIT s cieľom riešiť regionálne rozdiely, 
pokiaľ ide o inovačnú kapacitu v celej EÚ 
a v jednotlivých členských štátoch, s 
cieľom zabezpečiť vyvážené geografické 
pokrytie, a to aj lepším prepojením s 
lokálnymi stratégiami pre inteligentnú 
špecializáciu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 2 – bod 2.1 – odsek 2 – písm. c)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) zintenzívnenie regionálneho dosahu 
EIT s cieľom riešiť regionálne rozdiely, 
pokiaľ ide o inovačnú kapacitu v celej EÚ.

c) zintenzívnenie regionálneho a 
lokálneho dosahu EIT a jeho ZIS, ako aj 
lepšie šírenie a využívanie výsledkov, s 
cieľom riešiť regionálne rozdiely, pokiaľ 
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ide o inovačnú kapacitu v celej EÚ a v 
rámci členských štátov a zlepšovať 
vyvážené zemepisné pokrytie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 220
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 2 – bod 2.1 – odsek 2 – písm. c)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) zintenzívnenie regionálneho dosahu 
EIT s cieľom riešiť regionálne rozdiely, 
pokiaľ ide o inovačnú kapacitu v celej EÚ.

c) zintenzívnenie regionálneho dosahu 
EIT s cieľom riešiť regionálne rozdiely, 
pokiaľ ide o inovačnú kapacitu v celej EÚ 
a v rámci členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 221
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 2 – bod 2.1 – odsek 2 – písm. c a) (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) zvýšenie otvorenosti a 
transparentnosti ZIS zahrnutím širšieho 
spektra zúčastnených strán z celej Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 222
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö
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Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 2 – bod 2.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Plnením týchto cieľov bude EIT prispievať 
k celkovému dosiahnutiu vedeckých, 
hospodárskych/technologických a 
spoločenských vplyvov programu Horizont 
Európa. Naďalej bude posilňovať inovačné 
ekosystémy, ktoré pomáhajú riešiť 
globálne výzvy, a to posilňovaním 
integrácie vedomostného trojuholníka v 
oblastiach činnosti ZIS. Procesom 
strategického plánovania v rámci programu 
Horizont Európa sa zabezpečí lepšie 
zosúladenie medzi činnosťami EIT a 
zvyškom programu Horizont Európa. EIT 
bude na základe svojich preukázaných 
výsledkov zohrávať dôležitú úlohu v pilieri 
Inovatívna Európa.

Plnením týchto cieľov bude EIT prispievať 
k celkovému dosiahnutiu vedeckých, 
hospodárskych/technologických a 
spoločenských a environmentálnych 
vplyvov programu Horizont Európa. 
Naďalej bude posilňovať inovačné 
ekosystémy, ktoré pomáhajú riešiť 
globálne výzvy, a to posilňovaním 
integrácie vedomostného trojuholníka 
v oblastiach činnosti ZIS. Procesom 
strategického plánovania v rámci programu 
Horizont Európa sa zabezpečí lepšie 
zosúladenie medzi činnosťami EIT 
a zvyškom programu Horizont Európa. EIT 
bude na základe svojich preukázaných 
výsledkov zohrávať dôležitú úlohu v pilieri 
Inovatívna Európa a v rámci celého 
rámcového programu Horizont Európa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 223
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 2 – bod 2.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Plnením týchto cieľov bude EIT prispievať 
k celkovému dosiahnutiu vedeckých, 
hospodárskych/technologických a 
spoločenských vplyvov programu Horizont 
Európa. Naďalej bude posilňovať inovačné 
ekosystémy, ktoré pomáhajú riešiť 
globálne výzvy, a to posilňovaním 
integrácie vedomostného trojuholníka v 
oblastiach činnosti ZIS. Procesom 
strategického plánovania v rámci programu 
Horizont Európa sa zabezpečí lepšie 
zosúladenie medzi činnosťami EIT a 

Plnením týchto cieľov bude EIT prispievať 
k celkovému dosiahnutiu vedeckých, 
hospodárskych/technologických a 
spoločenských vplyvov programu Horizont 
Európa. Naďalej bude posilňovať inovačné 
ekosystémy, ktoré pomáhajú riešiť 
globálne a spoločenské výzvy, a to 
posilňovaním integrácie vedomostného 
trojuholníka v oblastiach činnosti ZIS. 
Procesom strategického plánovania v rámci 
programu Horizont Európa sa zabezpečí 
lepšie zosúladenie medzi činnosťami EIT 
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zvyškom programu Horizont Európa. EIT 
bude na základe svojich preukázaných 
výsledkov zohrávať dôležitú úlohu v pilieri 
Inovatívna Európa.

a zvyškom programu Horizont Európa. EIT 
bude na základe svojich preukázaných 
výsledkov zohrávať dôležitú úlohu v pilieri 
Inovatívna Európa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 224
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Kľúčovými pre vplyv [piliera Inovatívna 
Európa] budú aj silné synergie medzi EIT a 
Európskou radou pre inováciu. EIT a EIC 
budú riadiť doplnkové činnosti zamerané 
na zefektívnenie podpory poskytovanej 
inovačným podnikom. Na základe 
odborných poznatkov svojich ZIS bude 
EIT poskytovať prijímateľom finančných 
prostriedkov z EIT služby a odbornú 
prípravu v oblasti akcelerácie podnikov.

Kľúčovými pre vplyv [piliera Inovatívna 
Európa] budú aj silné synergie medzi EIT 
a Európskou radou pre inováciu. EIT a EIC 
budú riadiť doplnkové činnosti zamerané 
na zefektívnenie podpory poskytovanej 
inovačným podnikom. Na základe 
odborných poznatkov svojich ZIS bude 
EIT poskytovať prijímateľom finančných 
prostriedkov z EIT služby a odbornú 
prípravu v oblasti akcelerácie podnikov. 
Systémy podpory zo strany EIT budú 
prinášať výhody prijímateľom EIC, 
zatiaľ čo startupy vznikajúce z EIT ZIS 
budú mať zrýchlený prístup k akciám 
EIC.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Kľúčovými pre vplyv [piliera Inovatívna Kľúčovými pre vplyv [piliera Inovatívna 
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Európa] budú aj silné synergie medzi EIT a 
Európskou radou pre inováciu. EIT a EIC 
budú riadiť doplnkové činnosti zamerané 
na zefektívnenie podpory poskytovanej 
inovačným podnikom. Na základe 
odborných poznatkov svojich ZIS bude 
EIT poskytovať prijímateľom finančných 
prostriedkov z EIT služby a odbornú 
prípravu v oblasti akcelerácie podnikov.

Európa] budú aj silné synergie, aj 
prostredníctvom spolupráce na riadiacej 
úrovni, medzi EIT a Európskou radou pre 
inováciu. EIT a EIC budú riadiť doplnkové 
činnosti zamerané na zefektívnenie 
podpory poskytovanej inovatívnymi 
spoločnosťami vrátane služieb a odbornej 
prípravy v oblasti podnikateľskej 
akcelerácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 226
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 2 – bod 2.2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT bude okrem toho prijímateľom EIC 
uľahčovať prístup k inovačným 
ekosystémom ZIS a príslušným subjektom 
vedomostného trojuholníka. Takto sa môžu 
prijímatelia EIC aktívne zapojiť do činností 
ZIS a využívať ich služby. Zároveň budú 
môcť prijímatelia EIT požiadať o nástroje 
EIC, ak nebude k dispozícii podpora ZIS 
EIT. EIC môže pomôcť s rýchlejším 
rozšírením startupov podporovaných ZIS, 
ktoré majú vysoký potenciál rastu. 
Najinovatívnejšie podniky podporované 
ZIS môžu konkrétne, ak si ich EIC vyberie, 
využívať podporu vo forme 
kombinovaného financovania, ktorú 
ponúka akcelerátor EIC, a/alebo finančnej 
podpory, ktorú ponúkajú nástroje 
InvestEU.

EIT bude okrem toho prijímateľom EIC 
uľahčovať prístup k inovačným 
ekosystémom ZIS a príslušným subjektom 
vedomostného trojuholníka. Takto sa môžu 
prijímatelia EIC aktívne zapojiť do činností 
ZIS a využívať ich služby. Zároveň budú 
môcť prijímatelia EIT požiadať o nástroje 
na podporu, ktorá dopĺňa služby, ktoré 
poskytujú ZIS EIT. EIC môže pomôcť 
s rýchlejším rozšírením startupov 
podporovaných ZIS, ktoré majú vysoký 
potenciál rastu. Najinovatívnejšie podniky 
podporované ZIS môžu konkrétne, ak si 
ich EIC vyberie, využívať zrýchlený 
prístup k akciám EIC, najmä podporu vo 
forme kombinovaného financovania, ktorú 
ponúka akcelerátor EIC, a/alebo finančnej 
podpory, ktorú ponúkajú nástroje 
InvestEU.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 227
Klaus Buchner
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v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 2 – bod 2.2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT bude okrem toho prijímateľom EIC 
uľahčovať prístup k inovačným 
ekosystémom ZIS a príslušným subjektom 
vedomostného trojuholníka. Takto sa môžu 
prijímatelia EIC aktívne zapojiť do činností 
ZIS a využívať ich služby. Zároveň budú 
môcť prijímatelia EIT požiadať o nástroje 
EIC, ak nebude k dispozícii podpora ZIS 
EIT. EIC môže pomôcť s rýchlejším 
rozšírením startupov podporovaných ZIS, 
ktoré majú vysoký potenciál rastu. 
Najinovatívnejšie podniky podporované 
ZIS môžu konkrétne, ak si ich EIC 
vyberie, využívať podporu vo forme 
kombinovaného financovania, ktorú 
ponúka akcelerátor EIC, a/alebo finančnej 
podpory, ktorú ponúkajú nástroje 
InvestEU.

EIT bude okrem toho prijímateľom EIC 
uľahčovať prístup k inovačným 
ekosystémom ZIS a príslušným subjektom 
vedomostného trojuholníka. Takto sa môžu 
prijímatelia EIC aktívne zapojiť do činností 
ZIS a využívať ich služby. Zároveň budú 
môcť prijímatelia EIT požiadať o nástroje 
na podporu, ktorá dopĺňa služby, ktoré 
poskytujú ZIS EIT. EIC môže pomôcť 
s rýchlejším rozšírením startupov 
podporovaných ZIS, ktoré majú vysoký 
potenciál rastu. Najinovatívnejšie podniky 
podporované ZIS môžu, ak si ich EIC 
vyberie, využívať zrýchlený prístup k 
podpore ponúkanej EIC, najmä ku 
kombinovanému financovaniu, ako ho 
ponúka akcelerátor EIC, a/alebo finančnej 
podpore, ktorú ponúkajú nástroje 
InvestEU.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 228
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
v mene skupiny PPE

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 2 – bod 2.2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT bude okrem toho prijímateľom EIC 
uľahčovať prístup k inovačným 
ekosystémom ZIS a príslušným subjektom 
vedomostného trojuholníka. Takto sa môžu 
prijímatelia EIC aktívne zapojiť do činností 
ZIS a využívať ich služby. Zároveň budú 
môcť prijímatelia EIT požiadať o nástroje 
EIC, ak nebude k dispozícii podpora ZIS 
EIT. EIC môže pomôcť s rýchlejším 

EIT bude okrem toho prijímateľom EIC 
uľahčovať prístup k inovačným 
ekosystémom ZIS a príslušným subjektom 
vedomostného trojuholníka. Takto sa môžu 
prijímatelia EIC aktívne zapojiť do činností 
ZIS a využívať ich služby. Zároveň budú 
môcť prijímatelia EIT požiadať o nástroje 
na podporu, ktorá dopĺňa služby, ktoré 
poskytujú ZIS EIT. EIC môže pomôcť 
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rozšírením startupov podporovaných ZIS, 
ktoré majú vysoký potenciál rastu. 
Najinovatívnejšie podniky podporované 
ZIS môžu konkrétne, ak si ich EIC vyberie, 
využívať podporu vo forme 
kombinovaného financovania, ktorú 
ponúka akcelerátor EIC, a/alebo finančnej 
podpory, ktorú ponúkajú nástroje 
InvestEU.

s rýchlejším rozšírením startupov 
podporovaných ZIS, ktoré majú vysoký 
potenciál rastu. Najinovatívnejšie podniky 
podporované ZIS môžu konkrétne, ak si 
ich EIC vyberie, využívať zrýchlený 
prístup k akciám EIC, najmä podporu vo 
forme kombinovaného financovania, ktorú 
ponúka akcelerátor EIC, a/alebo finančnej 
podpory, ktorú ponúkajú nástroje 
InvestEU.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 229
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao 
Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 2 – bod 2.2 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ZIS budú podnecovať vytváranie 
inovatívnych spoločností v úzkej 
súčinnosti a doplnkovosti s EIC. 
Prijímatelia EIT budú schopní 
uplatňovať nástroje EIC na podporu 
navyše k službám poskytovaným EIT ZIS, 
zatiaľ čo startupy s vysokým potenciálom 
rastu podporované ZIS budú mať prístup 
k činnostiam EIC, aby sa rozšírili.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je zaručiť súčinnosť medzi EIT a nástrojmi EIC a ich spoluprácu.

Pozmeňujúci návrh 230
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
v mene skupiny PPE

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 2 – bod 2.2 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT bude zabezpečovať silné synergie aj s 
programami a iniciatívami v rámci piliera 
[Excelentná veda], a to s cieľom zrýchliť 
prenos znalostí vyplývajúcich zo 
základného vedeckého výskumu do 
konkrétnych aplikácií prospešných pre 
spoločnosť. Konkrétne v prípade akcií 
Marie Curie-Skłodowskej (MSCA) bude 
EIT spolupracovať na rozvoji inovačných a 
podnikateľských zručností prijímateľov 
grantu MSCA.

EIT bude zabezpečovať aj silnú súčinnosť 
so všetkými misiami a relevantnými 
partnerstvami, ako je napríklad PRIMA, 
IMI, EDCTP, FCH, ECSEL a s 
programami a iniciatívami v rámci piliera 
[Excelentná veda], a to s cieľom zrýchliť 
prenos znalostí vyplývajúcich zo 
základného vedeckého výskumu do 
konkrétnych aplikácií prospešných pre 
spoločnosť. Konkrétne v prípade akcií 
Marie Curie-Skłodowskej (MSCA) a ERC 
bude EIT spolupracovať na rozvoji 
inovačných a podnikateľských zručností 
prijímateľov grantu MSCA a prijímateľov 
grantu ERC. Táto spolupráca sa 
sprístupňuje na dobrovoľnom základe a 
nesmie zvyšovať administratívne 
zaťaženie prijímateľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 231
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 2 – bod 2.2 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT bude zabezpečovať silné synergie aj s 
programami a iniciatívami v rámci piliera 
[Excelentná veda], a to s cieľom zrýchliť 
prenos znalostí vyplývajúcich zo 
základného vedeckého výskumu do 
konkrétnych aplikácií prospešných pre 
spoločnosť. Konkrétne v prípade akcií 
Marie Curie-Skłodowskej (MSCA) bude 
EIT spolupracovať na rozvoji inovačných a 
podnikateľských zručností prijímateľov 
grantu MSCA.

EIT bude zabezpečovať silné synergie aj 
s programami a iniciatívami v rámci piliera 
[Excelentná veda], a to s cieľom zrýchliť 
prenos znalostí vyplývajúcich zo 
základného vedeckého výskumu do 
konkrétnych aplikácií prospešných pre 
spoločnosť. Konkrétne v prípade akcií 
Marie Curie-Skłodowskej (MSCA) a 
Európskej rady pre výskum ERC bude 
EIT spolupracovať na rozvoji inovačných a 
podnikateľských zručností prijímateľov 
grantu MSCA a ERC.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 232
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 2 – bod 2.2 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT bude zabezpečovať silné synergie aj s 
programami a iniciatívami v rámci piliera 
[Excelentná veda], a to s cieľom zrýchliť 
prenos znalostí vyplývajúcich zo 
základného vedeckého výskumu do 
konkrétnych aplikácií prospešných pre 
spoločnosť. Konkrétne v prípade akcií 
Marie Curie-Skłodowskej (MSCA) bude 
EIT spolupracovať na rozvoji inovačných a 
podnikateľských zručností prijímateľov 
grantu MSCA.

EIT bude zabezpečovať silné synergie aj 
s programami a iniciatívami v rámci piliera 
[Excelentná veda], a to s cieľom zrýchliť 
prenos znalostí vyplývajúcich zo 
základného vedeckého výskumu do 
konkrétnych aplikácií prospešných pre 
spoločnosť. Konkrétne v prípade akcií 
Marie Curie-Skłodowskej (MSCA) a ERC 
bude EIT spolupracovať na rozvoji 
inovačných a podnikateľských zručností 
prijímateľov grantu MSCA a prijímateľov 
grantu ERC.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 233
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 2 – bod 2.2 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT bude prispievať k pilieru [Globálne 
výzvy a priemyselná 
konkurencieschopnosť] a bude dopĺňať 
príslušné činnosti na riešenie globálnych 
výziev a zvyšovať konkurencieschopnosť 
EÚ v celosvetovom meradle. Konkrétne sa 
bude EIT prostredníctvom svojich ZIS 
snažiť prispievať k príslušným poslaniam a 
tematickým klastrom, ako aj k ostatným 
európskym partnerstvám, a to najmä 
podporou opatrení na strane dopytu a 

EIT bude prispievať k pilieru [Globálne 
výzvy a priemyselná 
konkurencieschopnosť] a bude dopĺňať 
príslušné činnosti na riešenie globálnych 
spoločenských výziev a zvyšovať 
udržateľnosť a konkurencieschopnosť EÚ 
v celosvetovom meradle. Konkrétne sa 
bude EIT prostredníctvom svojich ZIS 
snažiť prispievať k príslušným poslaniam 
a tematickým klastrom, ako aj k ostatným 
európskym partnerstvám, a to najmä 
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poskytovaním služieb využívania na 
podporu prenosu technológií a urýchlenie 
komercializácie dosiahnutých výsledkov.

podporou opatrení na strane dopytu 
a poskytovaním služieb využívania na 
podporu prenosu technológií a urýchlenie 
komercializácie dosiahnutých výsledkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 234
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen 
Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Preskúmajú sa aj príležitosti na synergie 
medzi časťou programu Horizont Európa 
Zvyšovanie účasti a šírenie excelentnosti 
a RIS a ďalšími činnosťami dosahu 
podporovanými EIT. Cieľom je dosiahnuť 
vyváženejšie zastúpenie činností EIT v 
celej Únii. EIT usmerňuje ZIS pri lepšom 
využívaní RIS. Najmä cieľové krajiny časti 
programu Horizont Európa týkajúcej sa 
spoločného využívania excelentnosti, ktoré 
sú cieľovou skupinou činností dosahu EIT, 
budú môcť využívať odborné poznatky 
a podporu EIT pri rozvoji nadväzujúcich 
činností (t. j. blízkych trhu). Rozpočet RIS 
sa používa aj ako pákový efekt pre EŠIF. 
Tieto synergie sa používajú na vytvorenie 
systémov financovania podobných 
rozširujúcim sa akciám rámcového 
programu pre výskum a inovácie (tímová 
spolupráca, partnerstvá a zapojenie 
vedúcich výskumných pracovníkov EVP) 
v rámci EIT.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je posilnenie súčinnosti medzi EIT a ostatnými časťami programu Horizont Európa, 
ako aj ostatnými nástrojmi EÚ.
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Pozmeňujúci návrh 235
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
v mene skupiny PPE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Preskúmajú sa aj príležitosti na synergie 
medzi časťou programu Horizont Európa 
Zvyšovanie účasti a šírenie excelentnosti a 
RIS a ďalšími činnosťami dosahu 
podporovanými EIT. Cieľom je dosiahnuť 
vyváženejšie zastúpenie činností EIT v 
celej Únii. EIT usmerňuje ZIS pri lepšom 
využívaní RIS. Najmä cieľové krajiny časti 
programu Horizont Európa týkajúcej sa 
spoločného využívania excelentnosti, ktoré 
sú cieľovou skupinou činností dosahu EIT, 
budú môcť využívať odborné poznatky a 
podporu EIT pri rozvoji nadväzujúcich 
činností (t. j. blízkych trhu). Rozpočet RIS 
ZIS používajú aj ako pákový efekt pre 
EŠIF. Túto súčinnosť ZIS používajú na 
vytvorenie systémov financovania 
podobných rozširujúcim sa akciám 
rámcového programu pre výskum a 
inovácie (tímová spolupráca a 
partnerstvá).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 236
Robert Roos
v mene skupiny ECR

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2 a. Príprava na nadchádzajúci nový 
normálny stav po víruse
V strednodobom výhľade bude potrebné 
reštrukturalizovať ZIS, aby sa 
prispôsobili novému normálnemu stavu 
po víruse. Malo by dôjsť k reorientácii 
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podnietenej dopytom smerom k 
činnostiam súvisiacim s COVID-19 pre 
EIT Health a všetky ostatné ZIS sa budú 
musieť prispôsobiť novému normálnemu 
stavu s väčším zameraním na 
digitalizáciu, novú výrobu v Európu, nové 
výrobné reťazce atď. ZIS by mali byť 
pružné a flexibilné, aby si v ďalších 
rokoch mohli hľadať nové príležitosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 237
Robert Roos
v mene skupiny ECR

Návrh rozhodnutia
Príloha 3 – bod 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Stimulácia inovačného talentu a 
inovačnej kapacity Európy

3. Zameranie na to, čo funguje

Or. en

Pozmeňujúci návrh 238
Robert Roos
v mene skupiny ECR

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1. Zastrešujúcim zdôvodnením EIT je 
model integrácie vedomostného 
trojuholníka hnaného dopytom.Najmä v 
čase krízy by sa ZIS mali zameriavať na 
to, v čom prinášajú skutočnú pridanú 
hodnotu.
Ak treba školiť ľudí, aby nadobudli nové 
zručnosti, ZIS by mali poskytovať 
školenia. EIT by však mal postupne 
ukončovať samostatné vzdelávacie 
programy EIT so značkou EIT, najmä na 
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magisterskej a doktorandskej úrovni, a 
zameriavať sa na odbornú prípravu a 
vzdelávanie v rámci znalostného 
trojuholníka. Je dôležité, aby všetky 
činnosti ZIS boli založené na integrácii 
všetkých troch zložiek vedomostného 
trojuholníka. Zlepšovanie európskeho 
systému vzdelávania je významnou 
úlohou, ale nie je súčasťou poslania EIT 
a jeho ZIS.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 239
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Posilnená úloha EIT vďaka zameraniu sa 
na akcie, kde bude predstavovať pridanú 
hodnotu na úrovni EÚ a prispievať k 
dosiahnutiu cieľov programu Horizont 
Európa, bude určujúca pre stratégiu EIT na 
roky 2021 – 2027. Po prvé, EIT bude 
naďalej podporovať inovačnú kapacitu a 
ekosystémy prostredníctvom ZIS, ich 
ďalšieho rozvoja a rozširovania, ako aj 
prostredníctvom zakladania nových ZIS. 
Po druhé, na základe skúseností s 
integráciou vedomostného trojuholníka 
bude EIT priamo podporovať rozvoj 
podnikateľskej a inovačnej kapacity v 
sektore vysokoškolského vzdelávania. A 
napokon prostredníctvom efektívnejších 
prierezových opatrení bude EIT 
zabezpečovať zvyšovanie svojho vplyvu na 
úrovni EÚ. Okrem toho bude EIT 
zlepšovať svoje činnosti v mnohých 
ďalších oblastiach s cieľom zvýšiť svoju 
účinnosť, efektívnosť a vplyv.

Posilnená úloha EIT vďaka zameraniu sa 
na akcie, kde bude predstavovať pridanú 
hodnotu na úrovni EÚ a prispievať k 
dosiahnutiu cieľov programu Horizont 
Európa, bude určujúca pre stratégiu EIT na 
roky 2021 – 2027. Po prvé, EIT naďalej 
podporuje inovačnú kapacitu a ekosystémy 
prostredníctvom ZIS, ich ďalšieho rozvoja, 
otvorenosti novým partnerom, zlepšenej 
transparentnosti a dobrej správy 
a rozširovania, ako aj prostredníctvom 
zakladania nových ZIS. Po druhé, na 
základe skúseností s integráciou 
vedomostného trojuholníka bude EIT 
podporovať rozvoj podnikateľskej 
a inovačnej kapacity v sektore 
vysokoškolského vzdelávania. A napokon 
prostredníctvom efektívnejších 
prierezových opatrení bude EIT naďalej 
zabezpečovať zvyšovanie svojho vplyvu a 
viditeľnosti na úrovni EÚ. Okrem toho 
bude EIT naďalej zlepšovať svoje činnosti 
v mnohých ďalších oblastiach vrátane 
finančnej udržateľnosti, udržateľnosti a 
klimatickej neutrality podľa návrhu, 
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dosahu svojich činností, rodovej 
vyváženosti a geografického pokrytia, 
s cieľom zvýšiť svoju účinnosť, 
efektívnosť a vplyv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 240
Elena Lizzi

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Posilnená úloha EIT vďaka zameraniu sa 
na akcie, kde bude predstavovať pridanú 
hodnotu na úrovni EÚ a prispievať k 
dosiahnutiu cieľov programu Horizont 
Európa, bude určujúca pre stratégiu EIT na 
roky 2021 – 2027. Po prvé, EIT bude 
naďalej podporovať inovačnú kapacitu a 
ekosystémy prostredníctvom ZIS, ich 
ďalšieho rozvoja a rozširovania, ako aj 
prostredníctvom zakladania nových ZIS. 
Po druhé, na základe skúseností s 
integráciou vedomostného trojuholníka 
bude EIT priamo podporovať rozvoj 
podnikateľskej a inovačnej kapacity v 
sektore vysokoškolského vzdelávania. A 
napokon prostredníctvom efektívnejších 
prierezových opatrení bude EIT 
zabezpečovať zvyšovanie svojho vplyvu na 
úrovni EÚ. Okrem toho bude EIT 
zlepšovať svoje činnosti v mnohých 
ďalších oblastiach s cieľom zvýšiť svoju 
účinnosť, efektívnosť a vplyv.

Posilnená úloha EIT vďaka zameraniu sa 
na akcie, kde bude predstavovať pridanú 
hodnotu na úrovni EÚ a prispievať k 
dosiahnutiu cieľov programu Horizont 
Európa, bude určujúca pre stratégiu EIT na 
roky 2021 – 2027. Po prvé, EIT bude 
naďalej podporovať inovačnú kapacitu 
a ekosystémy prostredníctvom ZIS, ich 
ďalšieho rozvoja a rozširovania, ako aj 
prostredníctvom zakladania nových ZIS. 
Po druhé, na základe skúseností 
s integráciou vedomostného trojuholníka 
bude EIT priamo podporovať rozvoj 
podnikateľskej a inovačnej kapacity 
v sektore vysokoškolského vzdelávania. 
A napokon prostredníctvom efektívnejších 
prierezových opatrení bude EIT 
zabezpečovať zvyšovanie svojho vplyvu na 
úrovni EÚ. Okrem toho bude EIT 
zlepšovať svoje činnosti v mnohých 
ďalších oblastiach, ako sú dosiahnutie 
finančnej udržateľnosti ZIS, otvorenosť a 
transparentnosť všetkých činností, prístup 
zameraný na kvalitu, zemepisné pokrytie a 
vyššie prepojenie s MSP, s cieľom zvýšiť 
svoju účinnosť, efektívnosť a vplyv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 241
Lina Gálvez Muñoz



AM\1204114SK.docx 73/169 PE650.625v01-00

SK

v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Posilnená úloha EIT vďaka zameraniu sa 
na akcie, kde bude predstavovať pridanú 
hodnotu na úrovni EÚ a prispievať k 
dosiahnutiu cieľov programu Horizont 
Európa, bude určujúca pre stratégiu EIT na 
roky 2021 – 2027. Po prvé, EIT bude 
naďalej podporovať inovačnú kapacitu a 
ekosystémy prostredníctvom ZIS, ich 
ďalšieho rozvoja a rozširovania, ako aj 
prostredníctvom zakladania nových ZIS. 
Po druhé, na základe skúseností s 
integráciou vedomostného trojuholníka 
bude EIT priamo podporovať rozvoj 
podnikateľskej a inovačnej kapacity v 
sektore vysokoškolského vzdelávania. A 
napokon prostredníctvom efektívnejších 
prierezových opatrení bude EIT 
zabezpečovať zvyšovanie svojho vplyvu na 
úrovni EÚ. Okrem toho bude EIT 
zlepšovať svoje činnosti v mnohých 
ďalších oblastiach s cieľom zvýšiť svoju 
účinnosť, efektívnosť a vplyv.

Posilnená úloha EIT vďaka zameraniu sa 
na akcie, kde bude predstavovať pridanú 
hodnotu na úrovni EÚ a prispievať k 
dosiahnutiu cieľov programu Horizont 
Európa, bude určujúca pre stratégiu EIT na 
roky 2021 – 2027. Po prvé, EIT bude 
naďalej podporovať inovačnú kapacitu 
a ekosystémy prostredníctvom ZIS, ich 
ďalšieho rozvoja a rozširovania, ako aj 
prostredníctvom zakladania nových ZIS. 
Po druhé, na základe skúseností 
s integráciou vedomostného trojuholníka 
bude EIT priamo podporovať rozvoj 
podnikateľskej a inovačnej kapacity 
v sektore vysokoškolského vzdelávania. 
A napokon prostredníctvom efektívnejších 
prierezových opatrení bude EIT 
zabezpečovať zvyšovanie svojho vplyvu na 
úrovni EÚ. Okrem toho bude EIT 
zlepšovať svoje činnosti v mnohých 
ďalších oblastiach, ako je nasmerovanie 
ZIS k finančnej udržateľnosti, zaručenie 
otvorenosti a transparentnosti pri 
fungovaní EIT a ZIS, rodová a zemepisná 
vyváženosť, s cieľom zvýšiť svoju 
účinnosť, efektívnosť a vplyv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 242
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

strany EIT a ZIS na úrovni EÚ, členských 
štátov a na regionálnej a miestnej úrovni 
zostáva naďalej hlavnou úlohou pri 
posilňovaní inovačných ekosystémov 
a zabezpečovaní ich udržateľnosti, ako aj 
pri vývoji nových riešení globálnych 
výziev. EIT bude naďalej podporovať 
portfólio ZIS a ďalej posilňovať svoju 
úspešnú platformu na ich zakladanie, rast, 
monitorovanie a poskytovanie 
strategického dohľadu a usmernenia pre 
ne. ZIS sa budú naďalej prevádzkovať 
prostredníctvom stredísk spoločného 
umiestnenia vybraných v súlade s 
transparentnými otvorenými výzvami na 
predkladanie návrhov. ZIS sa budú 
naďalej usilovať o finančnú udržateľnosť 
s cieľom dosiahnuť z dlhodobého hľadiska 
finančnú nezávislosť od grantu EIT, 
(snažia sa to dosiahnuť po 15 rokoch 
fungovania), a to prostredníctvom 
využívania verejných aj súkromných 
investícií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 243
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Integrácia vedomostného trojuholníka zo 
strany EIT a ZIS na úrovni EÚ, členských 
štátov a na regionálnej a miestnej úrovni 
zostáva naďalej hlavnou úlohou pri 
posilňovaní inovačných ekosystémov a 
zabezpečovaní ich udržateľnosti, ako aj pri 
vývoji nových riešení globálnych výziev. 
EIT bude naďalej podporovať portfólio 
ZIS (pozri obr. 2) a ďalej posilňovať svoju 
úspešnú platformu na ich zakladanie, rast a 
riadenie. ZIS sa budú naďalej 
prevádzkovať prostredníctvom stredísk 

Integrácia vedomostného trojuholníka zo 
strany EIT a ZIS na úrovni EÚ, členských 
štátov a na regionálnej a miestnej úrovni 
zostáva naďalej hlavnou úlohou pri 
posilňovaní inovačných ekosystémov 
a zabezpečovaní ich udržateľnosti, ako aj 
pri vývoji nových riešení globálnych a 
spoločenských výziev. EIT bude naďalej 
podporovať portfólio ZIS (pozri obr. 2) 
a ďalej posilňovať svoju úspešnú platformu 
na ich zakladanie, rast a riadenie. ZIS sa 
budú naďalej prevádzkovať 
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spoločného umiestnenia. ZIS sa budú 
naďalej usilovať o finančnú udržateľnosť s 
cieľom dosiahnuť z dlhodobého hľadiska 
(najneskôr po 15 rokoch) finančnú 
nezávislosť od grantu EIT, a to 
prostredníctvom využívania verejných aj 
súkromných investícií.

prostredníctvom stredísk spoločného 
umiestnenia. ZIS sa budú naďalej usilovať 
o finančnú udržateľnosť s cieľom 
dosiahnuť z dlhodobého hľadiska 
(najneskôr po 15 rokoch) finančnú 
nezávislosť od grantu EIT, a to 
prostredníctvom využívania verejných aj 
súkromných investícií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 244
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT vyčlení na podporu ZIS veľkú časť 
svojho rozpočtu. Bude monitorovať a 
analyzovať ich výkonnosť a zabezpečovať, 
aby plnili ciele EIT a programu Horizont 
Európa. Okrem finančnej podpory bude 
EIT na základe získaných poznatkov 
poskytovať ZIS strategický dohľad, ako aj 
usmernenia týkajúce sa horizontálnych a 
špecifických otázok, a to aj o dosahovaní 
synergií v rámci programu Horizont 
Európa a s ďalšími iniciatívami EÚ. EIT 
bude ZIS podporovať najmä pri zavádzaní 
rozhraní a posilňovaní spoločných činností 
s príslušnými európskymi partnerstvami, 
ako aj s ďalšími príslušnými iniciatívami a 
programami Únie.

EIT vyčlení na podporu ZIS veľkú časť 
svojho rozpočtu. Bude monitorovať a 
analyzovať ich výkonnosť na základe 
kvalitatívnych a kvantitatívnych prístupov 
a ukazovateľov používajúc prístup 
zameraný na vplyv, ktorý môže viesť aj k 
medziodborovým vzdelávacím okruhom a 
zabezpečujúc, aby plnili ciele EIT a 
programu Horizont Európa. Okrem 
finančnej podpory EIT na základe 
získaných poznatkov poskytuje ZIS 
strategický dohľad, ako aj usmernenia 
týkajúce sa horizontálnych a špecifických 
otázok, a to aj o dosahovaní synergií 
v rámci programu Horizont Európa 
a s ďalšími iniciatívami EÚ a 
medzinárodnými iniciatívami. EIT bude 
ZIS podporovať najmä pri zavádzaní 
rozhraní a posilňovaní spoločných činností 
s príslušnými európskymi partnerstvami, 
misiami programu Horizont Európa, EIC 
a s ďalšími príslušnými iniciatívami 
a programami Únie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 245
Robert Roos
v mene skupiny ECR

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Takisto bude monitorovať udeľovanie 
značky EIT programom ZIS v oblasti 
vzdelávania a odbornej prípravy a skúmať 
efektívnejší mechanizmus zabezpečovania 
kvality vrátane externého uznávania a 
akreditácie značky EIT.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 246
Elena Lizzi

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Takisto bude monitorovať udeľovanie 
značky EIT programom ZIS v oblasti 
vzdelávania a odbornej prípravy a skúmať 
efektívnejší mechanizmus zabezpečovania 
kvality vrátane externého uznávania a 
akreditácie značky EIT.

Takisto bude monitorovať a zlepšovať 
udeľovanie značky EIT programom ZIS 
v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy 
a skúmať efektívnejší mechanizmus 
zabezpečovania kvality vrátane externého 
uznávania a akreditácie značky EIT s 
cieľom posilniť význam značky EIT.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 247
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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Takisto bude monitorovať udeľovanie 
značky EIT programom ZIS v oblasti 
vzdelávania a odbornej prípravy a skúmať 
efektívnejší mechanizmus zabezpečovania 
kvality vrátane externého uznávania a 
akreditácie značky EIT.

Takisto bude monitorovať udeľovanie 
značky EIT programom ZIS v oblasti 
vzdelávania, odbornej prípravy, 
mentorstva a rekvalifikácie a skúmať 
efektívnejší mechanizmus zabezpečovania 
kvality vrátane externého uznávania a 
viditeľnosti značky EIT.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 248
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
v mene skupiny PPE

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.1 – bod 1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT bude uľahčovať spoločné služby pre 
ZIS a výmenu skúseností a osvedčených 
postupov medzi ZIS, ako aj posilňovať 
spoluprácu medzi nimi (činnosti medzi 
jednotlivými ZIS) v tematických aj 
horizontálnych otázkach. Činnosti naprieč 
ZIS majú najväčší potenciál vtedy, keď 
niekoľko ZIS rieši spoločné priority 
politiky EÚ tam, kde neexistuje žiadne na 
to vyhradené ZIS. Prepojenie rôznych 
spoločenstiev ZIS v špecializovaných a 
vzájomne prospešných spoločných akciách 
má vysoký potenciál synergií a EIT bude 
takéto činnosti podporovať a aktívne sa 
podieľať na vymedzovaní obsahu a 
štruktúry činností naprieč ZIS. Bude 
monitorovať vykonávanie činností naprieč 
ZIS, ako aj dosiahnuté výsledky s cieľom 
zabezpečiť, aby sa tieto činnosti stali 
neoddeliteľnou súčasťou stratégií ZIS.

EIT uľahčuje zriaďovanie spoločných 
služieb a zariadení s cieľom spoločne 
vykonávať osobitné operačné úlohy, ktoré 
sú spoločné pre niekoľko ZIS. EIT 
uľahčuje aj spoločné služby pre ZIS 
a výmenu skúseností a osvedčených 
postupov medzi ZIS, ako aj posilňuje 
spoluprácu medzi nimi (činnosti medzi 
jednotlivými ZIS) v tematických aj 
horizontálnych otázkach. Vzájomné 
obohacovanie medzi rôznymi oblasťami je 
čoraz dôležitejšie pre tvorivosť, inovácie a 
podnikanie. Činnosti naprieč ZIS majú 
najväčší potenciál vtedy, keď niekoľko ZIS 
už rieši spoločné priority politiky EÚ, a 
tam, kde neexistuje žiadne na to vyhradené 
ZIS. Prepojenie rôznych spoločenstiev ZIS 
v špecializovaných a vzájomne 
prospešných spoločných akciách má 
vysoký potenciál synergií. EIT takéto 
činnosti podporuje a aktívne sa podieľa na 
vymedzovaní obsahu a štruktúry činností 
naprieč ZIS. Monitoruje vykonávanie 
činností naprieč ZIS, ako aj dosiahnuté 
výsledky, s cieľom zabezpečiť dlhodobú 
udržateľnosť uvedených činností ako 
neoddeliteľnej súčasti viacročných 
stratégií EIT a ZIS.



PE650.625v01-00 78/169 AM\1204114SK.docx

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 249
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.1 – bod 1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT bude uľahčovať spoločné služby pre 
ZIS a výmenu skúseností a osvedčených 
postupov medzi ZIS, ako aj posilňovať 
spoluprácu medzi nimi (činnosti medzi 
jednotlivými ZIS) v tematických aj 
horizontálnych otázkach. Činnosti naprieč 
ZIS majú najväčší potenciál vtedy, keď 
niekoľko ZIS rieši spoločné priority 
politiky EÚ tam, kde neexistuje žiadne na 
to vyhradené ZIS. Prepojenie rôznych 
spoločenstiev ZIS v špecializovaných a 
vzájomne prospešných spoločných akciách 
má vysoký potenciál synergií a EIT bude 
takéto činnosti podporovať a aktívne sa 
podieľať na vymedzovaní obsahu a 
štruktúry činností naprieč ZIS. Bude 
monitorovať vykonávanie činností naprieč 
ZIS, ako aj dosiahnuté výsledky s cieľom 
zabezpečiť, aby sa tieto činnosti stali 
neoddeliteľnou súčasťou stratégií ZIS.

EIT uľahčuje zriadenie zariadení 
spoločných služieb spoločenstva EIT 
zameraných na spoločné plnenie 
osobitných operačných úloh, ktoré sú 
spoločné pre všetky ZIS. EIT uľahčuje aj 
spoločné služby pre ZIS a výmenu 
skúseností a osvedčených postupov medzi 
ZIS, ako aj posilňuje spoluprácu medzi 
nimi (činnosti medzi jednotlivými ZIS) v 
tematických aj horizontálnych otázkach. 
Aktivity medzi jednotlivými ZIS majú 
najväčší potenciál vtedy, keď tam, kde táto 
úloha nie je vyhradená pre žiadne ZIS, 
niekoľko ZIS už rieši spoločné priority 
politiky EÚ. Prepojenie rôznych 
spoločenstiev ZIS v špecializovaných a 
vzájomne prospešných spoločných akciách 
má vysoký potenciál súčinnosti a 
medziodborových vzdelávacích okruhov. 
EIT takéto činnosti podporuje a aktívne sa 
podieľa na vymedzovaní obsahu a 
štruktúry činností naprieč ZIS. Bude 
monitorovať vykonávanie činností naprieč 
ZIS, ako aj dosiahnuté výsledky s cieľom 
zabezpečiť, aby sa tieto činnosti stali 
neoddeliteľnou súčasťou stratégií EIT a 
ZIS.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 250
Ignazio Corrao

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

EIT naďalej zvyšuje svoj regionálny vplyv, 
a to väčšou otvorenosťou ZIS voči širokej 
škále celoeurópskych potenciálnych 
partnerov a zainteresovaných strán, 
vyváženejším geografickým pokrytím, 
posilneným šírením a využívaním 
výsledkov, ako aj lepšie naformulovanou 
regionálnou stratégiou ZIS. Pri výbere 
partnerov, projektov alebo nových centier 
spoločného umiestnenia je kritériom 
výberu excelencia. V prípade rovnakej 
kvality hodnotenia ZIS uprednostnia 
návrhy, ktoré:
– zahŕňajú vyšší počet regiónov a krajín s 
nízkou a priemernou inovačnou 
výkonnosťou podľa európskeho 
prehľadu výsledkov inovácie a 
regionálneho prehľadu výsledkov 
inovácie;
– zapájajú regióny a krajiny, ktoré sa 
zaviazali prispievať finančnými 
prostriedkami z EŠIF.
Okrem toho sa od každého ZIS vyžaduje, 
aby vypracovalo a vykonávalo viacročnú 
stratégiu, ktorá je súčasťou jeho 
podnikateľských plánov a ktorej cieľom 
je posilniť vzťah s regionálnymi a 
miestnymi aktérmi v oblasti inovácií. V 
relevantných prípadoch by ZIS mali 
preukázať prepojenia so stratégiami pre 
inteligentnú špecializáciu a s činnosťami 
tematických platforiem 
a medziregionálnych iniciatív vrátane 
riadiacich orgánov fondov EŠIF. EIT 
sústavne monitoruje vykonávanie týchto 
územných stratégií vrátane pákového 
efektu na EŠIF. EIT takisto monitoruje 
činnosť stredísk spoločného umiestnenia 
a ich integráciu do miestnych inovačných 
ekosystémov.

Or. en
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Odôvodnenie

Je dôležité zaviesť používanie európskeho prehľadu výsledkov inovácie a regionálneho 
prehľadu výsledkov inovácie, pretože ide o oficiálne nástroje EÚ na vymedzenie regiónov a a 
krajín s nízkou mierou výskumu a inovácie.

Pozmeňujúci návrh 251
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

EIT naďalej zvyšuje svoj regionálny vplyv, 
a to väčšou otvorenosťou ZIS voči širokej 
škále potenciálnych partnerov 
a zainteresovaných strán, vyváženejším 
zemepisným pokrytím, zlepšeným šírením 
a využívaním výsledkov, ako aj lepšie 
naformulovanou regionálnou stratégiou 
ZIS. Každé ZIS vypracuje regionálnu 
stratégiu ako neoddeliteľnú súčasť 
svojich viacročných stratégií a 
podnikateľských plánov zameranú na 
posilňovanie vzťahu s regionálnymi a 
miestnymi aktérmi a ekosystémami v 
oblasti inovácie.  Zatiaľ čo excelencia 
zostáva naďalej hlavným kritériom pre 
ZIS pri výbere partnerov, projektov a 
centier spoločného umiestnenia, ktoré 
pridávajú hodnotu ZIS, osobitnú 
pozornosť treba venovať budovaniu 
udržateľných inovačných štruktúr a 
ekosystémov v regiónoch a krajinách 
s nízkou a priemernou úrovňou inovácie, 
prípadne v regiónoch a krajinách, ktoré 
ešte nie sú aktívne v ZIS. ZIS by mali 
preukázať prepojenia s miestnymi 
stratégiami pre inteligentnú špecializáciu 
a s činnosťami príslušných tematických 
platforiem a medziregionálnych iniciatív 
vrátane riadiacich orgánov fondov EŠIF. 
EIT bude takisto monitorovať činnosť 
stredísk spoločného umiestnenia a ich 
integráciu do miestnych inovačných 
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ekosystémov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 252
Elena Lizzi

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Povinnosťou EIT bude ďalej zvyšovať 
svoju regionálnu autoritu, a to väčšou 
otvorenosťou voči potenciálnym partnerom 
a zainteresovaným stranám, ako aj lepšie 
naformulovanou regionálnou stratégiou 
ZIS vrátane odkazov na príslušné stratégie 
pre inteligentnú špecializáciu a na MSP.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 253
Ignazio Corrao

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Regionálny inovačný program EIT, ktorý 
riadi EIT a vykonávajú ZIS, sa doposiaľ 
uskutočňoval na dobrovoľnej báze. Od 
roku 2021 sa RIS EIT stane 
neoddeliteľnou súčasťou viacročnej 
stratégie ZIS. EIT bude naďalej 
poskytovať usmernenia a podporu ZIS pri 
príprave viacročných stratégií RIS EIT a 
pri ich vykonávaní. Činnosti v rámci RIS 
EIT budú pokračovať s lepšou podporou 
inovačnej kapacity krajín a regiónov, 
ktorých výkonnosť v oblasti inovácie je 
nedostatočná. Rozpočet EIT vyhradený na 
vykonávanie činností RIS EIT bude tvoriť 
minimálne 10 % celkovej finančnej 
podpory EIT pre ZIS, takže sa zvýši aj 

Regionálny inovačný program EIT, ktorý 
riadi EIT a vykonávajú ZIS, sa doposiaľ 
uskutočňoval na dobrovoľnej báze. Od 
roku 2021 sú činnosti EIT RIS povinné a 
sú neoddeliteľnou súčasťou viacročných 
stratégií ZIS. EIT zabezpečuje, aby sa 
činnosti RIS využívali ako most i) k 
príslušným stratégiám výskumu a inovácií 
pre inteligentnú špecializáciu, čím sa 
podnietia ďalšie investície, najmä EŠIF, a 
ii) k integrácii potenciálnych nových 
partnerov, čím sa rozšíri geografické 
pokrytie ZIS. EIT naďalej poskytuje 
usmernenia a podporu ZIS pri príprave a 
vykonávaní viacročných činností RIS tak, 
aby podporovali inovačnú kapacitu krajín 
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počet partnerov ZIS z cieľových regiónov. 
Činnosti podporované prostredníctvom RIS 
budú zamerané na:

a regiónov vrátane najvzdialenejších 
regiónov s nízkou a priemernou 
inovačnou výkonnosťou podľa 
európskeho prehľadu výsledkov inovácie 
a regionálneho prehľadu výsledkov 
inovácie. Rozpočet EIT vyhradený na 
vykonávanie činností RIS EIT tvorí 10 % 
až 15 % celkovej finančnej podpory EIT 
pre ZIS, čím sa uľahčuje zvýšenie počtu 
partnerov ZIS z cieľových regiónov. 
Činnosti podporované prostredníctvom RIS 
sa zameriavajú na:

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité zaviesť používanie európskeho prehľadu výsledkov inovácie a regionálneho 
prehľadu výsledkov inovácie, pretože ide o oficiálne nástroje EÚ na vymedzenie regiónov a a 
krajín s nízkou mierou výskumu a inovácie.

Pozmeňujúci návrh 254
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen 
Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Regionálny inovačný program EIT, ktorý 
riadi EIT a vykonávajú ZIS, sa doposiaľ 
uskutočňoval na dobrovoľnej báze. Od 
roku 2021 sa RIS EIT stane 
neoddeliteľnou súčasťou viacročnej 
stratégie ZIS. EIT bude naďalej 
poskytovať usmernenia a podporu ZIS pri 
príprave viacročných stratégií RIS EIT a 
pri ich vykonávaní. Činnosti v rámci RIS 
EIT budú pokračovať s lepšou podporou 
inovačnej kapacity krajín a regiónov, 
ktorých výkonnosť v oblasti inovácie je 
nedostatočná. Rozpočet EIT vyhradený na 
vykonávanie činností RIS EIT bude tvoriť 
minimálne 10 % celkovej finančnej 
podpory EIT pre ZIS, takže sa zvýši aj 
počet partnerov ZIS z cieľových regiónov. 
Činnosti podporované prostredníctvom RIS 

Regionálny inovačný program EIT, ktorý 
riadi EIT a vykonávajú ZIS, sa doposiaľ 
uskutočňoval na dobrovoľnej báze. Od 
roku 2021 sú činnosti EIT RIS povinné a 
sú neoddeliteľnou súčasťou viacročných 
stratégií ZIS. EIT zabezpečuje, aby sa 
činnosti RIS využívali ako most i) k 
príslušným stratégiám výskumu a inovácií 
pre inteligentnú špecializáciu, čím sa 
podnietia ďalšie investície, najmä EŠIF, a 
ii) k integrácii potenciálnych nových 
partnerov, čím sa rozšíri geografické 
pokrytie ZIS. EIT bude naďalej poskytovať 
usmernenia a podporu ZIS pri príprave 
viacročných stratégií RIS EIT a pri ich 
vykonávaní. Činnosti v rámci RIS EIT 
budú pokračovať s lepšou podporou 
inovačnej kapacity krajín s nízkou 
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budú zamerané na: výkonnosťou v oblasti výskumu a 
inovácií, ako aj krajín s nízkou a 
priemernou úrovňou inovácie, s cieľom 
podporiť ich integráciu v rámci 
spoločenstiev ZIS. Rozpočet EIT 
vyhradený na vykonávanie činností RIS 
EIT bude tvoriť minimálne 15 % celkovej 
finančnej podpory EIT pre ZIS, takže sa 
zvýši aj počet partnerov ZIS z cieľových 
regiónov. Činnosti podporované 
prostredníctvom RIS budú zamerané na:

Or. en

Odôvodnenie

RIS musí byť primerane financovaná, pretože sa uplatňuje na veľmi širokú zemepisnú oblasť 
pozostávajúcu zo 17 krajín EÚ.

Pozmeňujúci návrh 255
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
v mene skupiny PPE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Regionálny inovačný program EIT, ktorý 
riadi EIT a vykonávajú ZIS, sa doposiaľ 
uskutočňoval na dobrovoľnej báze. Od 
roku 2021 sú činnosti EIT RIS povinné a 
sú neoddeliteľnou súčasťou viacročných 
stratégií ZIS. EIT zabezpečuje, aby sa 
činnosti RIS využívali ako most i) k 
príslušným stratégiám výskumu a inovácií 
pre inteligentnú špecializáciu, čím sa 
podnietia ďalšie investície, najmä EŠIF, a 
ii) k integrácii potenciálnych nových 
partnerov, čím sa rozšíri geografické 
pokrytie ZIS. EIT naďalej poskytuje 
usmernenia a podporu ZIS pri príprave a 
vykonávaní viacročných činností RIS tak, 
aby podporovali inovačnú kapacitu krajín 
a regiónov – vrátane najvzdialenejších 
regiónov –, ktorých výkonnosť v oblasti 
inovácie je nedostatočná a ktorých 
zapojenie do činností ZIS je obmedzené. 
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Rozpočet EIT vyhradený na vykonávanie 
činností RIS EIT tvorí aspoň 15 % 
celkovej finančnej podpory EIT pre ZIS, 
čím sa uľahčuje zvýšenie počtu partnerov 
ZIS z cieľových regiónov. Činnosti 
podporované prostredníctvom RIS sa 
zameriavajú na:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 256
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Regionálny inovačný program EIT, ktorý 
riadi EIT a vykonávajú ZIS, sa doposiaľ 
uskutočňoval na dobrovoľnej báze. Od 
roku 2021 sa RIS EIT stane neoddeliteľnou 
súčasťou viacročnej stratégie ZIS. EIT 
bude naďalej poskytovať usmernenia 
a podporu ZIS pri príprave viacročných 
stratégií RIS EIT a pri ich vykonávaní. 
Činnosti v rámci RIS EIT budú pokračovať 
s lepšou podporou inovačnej kapacity 
krajín a regiónov, vrátane 
najvzdialenejších regiónov, ktorých 
výkonnosť v oblasti inovácie je 
nedostatočná. Rozpočet EIT vyhradený na 
vykonávanie činností RIS EIT bude tvoriť 
minimálne 10 % celkovej finančnej 
podpory EIT pre ZIS, takže sa zvýši aj 
počet partnerov ZIS z cieľových regiónov. 
Činnosti podporované prostredníctvom RIS 
budú zamerané na:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 257
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
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Ville Niinistö

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Regionálny inovačný program EIT, ktorý 
riadi EIT a vykonávajú ZIS, sa doposiaľ 
uskutočňoval na dobrovoľnej báze. Od 
roku 2021 sa RIS EIT stane záväznou a 
neoddeliteľnou súčasťou viacročných 
stratégií ZIS. EIT bude naďalej poskytovať 
usmernenia a podporu ZIS pri príprave 
viacročných stratégií RIS EIT a pri ich 
vykonávaní. Činnosti v rámci RIS EIT 
budú pokračovať s lepšou podporou 
inovačnej kapacity krajín a regiónov, 
ktorých výkonnosť v oblasti inovácie je 
nedostatočná a s cieľom podporiť ich 
integráciu a účasť v rámci spoločenstiev 
ZIS, a tak rozšírenie celoeurópskeho 
pokrytia EIT. Činnosti podporované 
prostredníctvom RIS budú zamerané na:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 258
Elena Lizzi

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Regionálny inovačný program EIT, ktorý 
riadi EIT a vykonávajú ZIS, sa doposiaľ 
uskutočňoval na dobrovoľnej báze. Od 
roku 2021 sa RIS EIT stane neoddeliteľnou 
súčasťou viacročnej stratégie ZIS. EIT 
bude naďalej poskytovať usmernenia a 
podporu ZIS pri príprave viacročných 
stratégií RIS EIT a pri ich vykonávaní. 
Činnosti v rámci RIS EIT budú pokračovať 
s lepšou podporou inovačnej kapacity 
krajín a regiónov, ktorých výkonnosť v 
oblasti inovácie je nedostatočná. Rozpočet 

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

Rozpočet EIT vyhradený na vykonávanie 
činností RIS EIT bude tvoriť najviac 15 % 
celkovej finančnej podpory EIT pre ZIS, 
takže sa zvýši aj počet partnerov ZIS z 
cieľových regiónov. Činnosti podporované 
prostredníctvom RIS budú zamerané na:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 259
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 260
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
v mene skupiny PPE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

— prilákanie nových partnerov do 
EIT ZIS, rozšírenie zemepisného pokrytia 
EIT ZIS aj prostredníctvom inovačných 
centier a prepojenie miestnych 
inovačných ekosystémov na celoeurópske 
inovačné ekosystémy spoluprácou s EIT 
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ZIS a ich strediskami spoločného 
umiestnenia a prepájanie miestnych 
inovačných ekosystémov s celoeurópskymi 
inovačnými ekosystémami 
prostredníctvom spolupráce so ZIS EIT a 
ich strediskami spoločného umiestnenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 261
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

— prepájanie miestnych inovačných 
ekosystémov s celoeurópskymi inovačnými 
ekosystémami prostredníctvom prilákania 
nových partnerov, rozšírenia zemepisného 
pokrytia a spolupráce so ZIS EIT a ich 
strediskami spoločného umiestnenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 262
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod. 3.1 – bod 2 – odsek 2 – odrážka 2 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– Využívanie dodatočného 
súkromného a verejného financovania

Or. en

Pozmeňujúci návrh 263
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Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Z dôvodov sprehľadnenia textu je toto znenie začlenené do prvého odseku bodu 2.

Pozmeňujúci návrh 264
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
v mene skupiny PPE

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.1 – bod 2 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

EIT naďalej zvyšuje svoj regionálny 
vplyv, a to väčšou otvorenosťou ZIS voči 
širokej škále celoeurópskych 
potenciálnych partnerov 
a zainteresovaných strán, vyváženejším 
geografickým pokrytím, posilneným 
šírením a využívaním výsledkov, ako aj 
lepšie naformulovanou regionálnou 
stratégiou ZIS.Pri výbere projektov a 
partnerov a ak je nevyhnutne potrebné 
oddeliť návrhy rovnakej kvality, po 
posúdení založenom na kritériu 
excelentnosti uprednostnia ZIS tie 
návrhy, ktoré:

– zahŕňajú vyšší počet regiónov alebo 
krajín s nízkou výkonnosťou v oblasti 
výskumu a inovácií, podľa európskeho 
prehľadu výsledkov inovácie, 
regionálneho prehľadu výsledkov 
inovácie a krajín, ktorých sa týka 
rozširovanie účasti v zmysle programu 
Horizont Európa;
– zahŕňajú vyšší počet regiónov alebo 
krajín, ktoré ešte nie sú zapojené do 
spoločenstva ZIS;
– zapájajú regióny a krajiny, ktoré sa 
zaviazali prispievať finančnými 
prostriedkami z EŠIF.
ZIS prehlbujú svoju integráciu do 
miestnych inovačných ekosystémov aj 
prostredníctvom inovačných centier, ktoré 
by mali slúžiť ako vstupný bod kontaktu s 
miestnymi aktérmi a aktérmi 
vedomostného trojuholníka. Inovačné 
centrá môžu pomôcť vytvoriť súčinnosť, 
internacionalizovať miestne siete, zistiť 
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potreby financovania a projektové 
príležitosti, poskytovať poradenstvo 
verejným orgánom o doplnkovosti a 
podporovať prijímateľov. Inovačné 
centrá sa môžu rozvinúť do regionálnych 
stredísk spoločného umiestnenia.
Okrem toho sa od každého ZIS vyžaduje, 
aby vypracovalo a vykonávalo viacročnú 
stratégiu, ktorá je súčasťou jeho 
podnikateľských plánov a ktorej cieľom 
je posilniť vzťah s regionálnymi a 
miestnymi aktérmi v oblasti inovácií. V 
relevantných prípadoch by ZIS mali 
preukázať prepojenia so stratégiami pre 
inteligentnú špecializáciu a s činnosťami 
tematických platforiem a 
medziregionálnych iniciatív vrátane 
riadiacich orgánov fondov EŠIF. EIT 
sústavne monitoruje vykonávanie týchto 
územných stratégií vrátane pákového 
efektu na EŠIF. EIT takisto monitoruje 
činnosť stredísk spoločného umiestnenia 
a ich integráciu do miestnych inovačných 
ekosystémov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 265
Robert Roos
v mene skupiny ECR

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Výber a spustenie nových ZIS sa odkladá do posúdenia obdobia krízy.

Pozmeňujúci návrh 266
Klaus Buchner
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v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom prispievať k riešeniu nových a 
vznikajúcich globálnych výziev bude EIT 
zakladať nové ZIS v prioritných 
oblastiach vybraných na základe kritérií, 
pri ktorých sa okrem iných aspektov 
posudzoval ich význam pre priority politík 
programu Horizont Európa a ich potenciál 
a pridaná hodnota, ktoré sa majú riešiť 
prostredníctvom modelu EIT. Pri zakladaní 
nových ZIS sa zohľadní strategické 
plánovanie programu Horizont Európa a 
rozpočet pridelený EIT na roky 2021 – 
2027. Príslušné kritériá výberu pre 
európske partnerstvá vymedzené v prílohe 
III [k nariadeniu o programe Horizont 
Európa] budú začlenené do výzvy na 
predkladanie návrhov týkajúcej sa ZIS a 
posúdené počas hodnotenia.

S cieľom prispievať k riešeniu nových a 
vznikajúcich globálnych výziev bude EIT 
iniciovať otvorené a transparentné výzvy 
na vytvorenie nových ZIS vo vybraných 
tematických oblastiach strategického 
významu na základe kritérií, pri ktorých sa 
okrem iných aspektov posúdi ich pridaná 
hodnota pri dosahovaní spoločenských 
výziev a priorít politík EÚ, najmä zníženie 
emisií skleníkových plynov na nulovú 
hodnotu najneskôr do roku 2040 a 
dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja, 
a ich potenciál a pridaná hodnota, ktoré sa 
majú riešiť prostredníctvom modelu EIT. 
Pri zakladaní nových ZIS sa zohľadňuje 
strategické plánovanie programu Horizont 
Európa a rozpočet pridelený EIT na roky 
2021 – 2027. Príslušné kritériá výberu pre 
európske partnerstvá vymedzené 
v prílohe III [k nariadeniu o programe 
Horizont Európa] a článku 9 nariadenia o 
EIT sa začlenia do výzvy na predkladanie 
návrhov týkajúcej sa ZIS a posúdené počas 
hodnotenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 267
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na základe návrhu správnej rady EIT a 
jeho analýzy sa založenie prvého ZIS v 
oblasti kultúrneho a kreatívneho 

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

navrhuje na rok 2022, pričom výzva na 
predkladanie návrhov bude zverejnená 
v roku 2021. Založenie druhého ZIS 
v oblasti vodného hospodárstva, morského 
a námorného odvetvia, čo sú prioritné 
oblasti identifikované správnou radou 
EIT, sa navrhuje na rok 2025, pričom 
výzva na predkladanie návrhov bude 
zverejnená v roku 2024.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 268
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na základe návrhu správnej rady EIT a 
jeho analýzy sa založenie prvého ZIS v 
oblasti kultúrneho a kreatívneho 
priemyslu navrhuje na rok 2022, pričom 
výzva na predkladanie návrhov bude 
zverejnená v roku 2021. Táto prioritná 
oblasť má najsilnejšiu komplementárnosť s 
ôsmimi ZIS, ktoré už EIT založil, ako aj s 
potenciálnymi prioritnými oblasťami pre 

Na základe návrhu prípadných budúcich 
tematických oblastí a spoločenských 
výziev od správnej rady EIT a jeho analýzy 
sa založenie prvého ZIS v kultúrnych 
a kreatívnych odvetviach navrhuje na rok 
2024, pričom výzva na predkladanie 
návrhov bude zverejnená v roku 2023. Táto 
prioritná oblasť má najsilnejšiu 
komplementárnosť s ôsmimi ZIS, ktoré už 
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ostatné európske partnerstvá, ktoré sa majú 
založiť v rámci programu Horizont Európa. 
Kultúrny a kreatívny priemysel sa 
vyznačuje vysokým potenciálom rastu, 
množstvom miestnych iniciatív a silným 
občianskym záujmom. Je do veľkej miery 
začlenený do svojich miestnych a 
regionálnych ekosystémov. Stále však ide 
o veľmi rozdrobený sektor, kde 
inovátorom a zakladateľom podnikov 
chýbajú potrebné podnikateľské a 
inovačné zručnosti. Tieto prekážky by 
najlepšie vyriešilo ZIS vďaka svojmu 
prístupu integrácie vedomostného 
trojuholníka, dlhodobej perspektíve a 
miestne orientovaného prístupu. Prehľad 
obsahujúci súhrn výziev v oblasti 
kultúrneho a kreatívneho priemyslu a 
očakávaný vplyv budúceho ZIS sa 
nachádza v prílohe 1B k tomuto SIP.

EIT založil, ako aj s potenciálnymi 
prioritnými oblasťami pre ostatné európske 
partnerstvá, ktoré sa majú založiť v rámci 
programu Horizont Európa. Kultúrny a 
kreatívny priemysel je oblasť s vysokým 
potenciálom rastu, množstvom miestnych 
iniciatív a silným občianskym záujmom. Je 
do veľkej miery začlenený do svojich 
miestnych a regionálnych ekosystémov. 
Kultúrne a kreatívne odvetvia sú svojou 
povahou rozdrobené, kde inovátori 
a zakladatelia podnikov potrebujú 
zlepšiť svoje podnikateľské a inovačné 
zručnosti. Tieto prekážky by najlepšie 
vyriešilo ZIS vďaka svojmu prístupu 
integrácie vedomostného trojuholníka, 
dlhodobej perspektíve a miestne 
orientovaného prístupu. Prehľad 
obsahujúci súhrn výziev kultúrnych a 
kreatívnych odvetví a očakávaný vplyv 
budúceho ZIS sa nachádza v prílohe 1B 
k tomuto SIP.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že strednodobé dôsledky krízy COVID na jestvujúce ZIS sa ešte musia 
vyhodnotiť, spustenie prvých nových ZIS by sa malo odložiť na rok 2024, aby bol k dispozícii 
lepší prehľad o zvyšných finančných prostriedkov a budúcich potrebách. Zmenené znenie z 
kultúrneho a kreatívneho priemyslu na kultúrne a kreatívne odvetvia sa uplatní v celom texte.

Pozmeňujúci návrh 269
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Táto prioritná oblasť o kultúrnych a 
kreatívnych odvetviach má najsilnejšiu 
komplementárnosť s ôsmimi ZIS, ktoré už 
EIT založil, ako aj s potenciálnymi 
prioritnými oblasťami pre ostatné 
európske partnerstvá, ktoré sa majú 



PE650.625v01-00 94/169 AM\1204114SK.docx

SK

založiť v rámci programu Horizont 
Európa. Kultúrne a kreatívne odvetvia sú 
priestorom s vysokým potenciálom rastu, 
množstvom miestnych iniciatív a silným 
občianskym záujmom. Sú do veľkej miery 
začlenené do svojich miestnych 
a regionálnych ekosystémov. Stále sú však 
veľmi rozdrobené a inovátorom 
a zakladateľom podnikov chýbajú 
potrebné podnikateľské a inovačné 
zručnosti. Tieto vzniknuté prekážky by 
najlepšie vyriešilo ZIS vďaka svojmu 
prístupu integrácie vedomostného 
trojuholníka, dlhodobej perspektíve 
a miestne orientovaného prístupu. 
Prehľad obsahujúci súhrn výziev 
kultúrnych a kreatívnych odvetví a 
očakávaný vplyv budúceho ZIS sa 
nachádza v prílohe 1B k tomuto SIP.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 270
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
v mene skupiny PPE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prioritou v oblasti vodného hospodárstva, 
morského a námorného odvetvia a 
ekosystému je široká škála tradičných a 
vznikajúcich hospodárskych odvetví, ktoré 
sú neoddeliteľne späté s 
environmentálnym prírodným kapitálom, 
ktorý je pod tlakom. Táto oblasť bude 
zohrávať kľúčovú úlohu pri vytvorení 
klimaticky neutrálnej, udržateľnej a 
konkurencieschopnej Únie do roku 2050, 
keďže nové technológie a potreba 
dekarbonizácie hospodárstva vedú k čoraz 
väčšiemu využívaniu morských a vodných 
zdrojov. Moria, oceány a vnútrozemské 
vody zohrávajú ústrednú úlohu v 
klimatických procesoch, v oblasti 
ľudského zdravia a blahobytu, pri 
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zabezpečovaní potravín, ochrane 
biodiverzity, kritických ekosystémových 
službách, energii z obnoviteľných zdrojov 
a pri iných zdrojoch. Čistenie odpadovej 
vody zníži množstvo potrebnej energie, 
patogénnych baktérií počas odparovania 
splaškových kalov a vo všeobecnosti zvýši 
účinnosť a kvalitu čistiarní.  Táto 
prioritná oblasť je doplnková k ôsmim 
existujúcim ZIS. Prehľad obsahujúci 
súhrn výziev v oblasti vody a očakávaný 
vplyv budúceho ZIS sa nachádza v prílohe 
1B (nová) k tomuto rozhodnutiu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 271
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.1 – bod 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na základe navrhovaného rozpočtu pre 
EIT môže byť druhé nové ZIS založené v 
roku 2025, pričom výzva na predkladanie 
návrhov bude zverejnená v roku 2024 po 
zmene prílohy 1A s cieľom pridať nové 
prioritné oblasti. Prioritné oblasti budú 
vybrané na základe návrhov správnej rady 
EIT. V uvedených návrhoch sa budú 
zohľadňovať prioritné oblasti, ktoré sa 
majú identifikovať v strategickom pláne 
programu Horizont Európa pre výskum a 
inováciu, a kritériá na výber európskych 
partnerstiev, konkrétne otvorenosť, 
transparentnosť, pridaná hodnota EÚ, 
súdržnosť a synergie. Kritériá výberu 
nových ZIS budú zosúladené s kritériami z 
programu Horizont Európa. Budú 
podporovať aj realizáciu politických priorít 
EÚ, ako sú poslania a ciele udržateľného 
rozvoja. Ak bude mať EIT k dispozícii 
dodatočný rozpočet, môžu sa vybrať aj 

Ak bude k dispozícii dodatočný rozpočet k 
rozpočtu EIT, mohli by sa vybrať iné ZIS 
s prihliadnutím na prioritné oblasti 
návrhu správnej rady EIT, prioritné 
oblasti, ktoré sa majú identifikovať v 
strategickom pláne programu Horizont 
Európa pre výskum a inováciu, a kritériá 
na výber európskych partnerstiev, 
konkrétne otvorenosť, transparentnosť, 
pridaná hodnota EÚ, súdržnosť a 
súčinnosť. Kritériá výberu nových ZIS 
budú zosúladené s kritériami z programu 
Horizont Európa. Budú podporovať aj 
realizáciu politických priorít EÚ, ako sú 
poslania a ciele udržateľného rozvoja.
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ďalšie nové ZIS.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 272
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.1 – bod 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na základe navrhovaného rozpočtu pre 
EIT môže byť druhé nové ZIS založené v 
roku 2025, pričom výzva na predkladanie 
návrhov bude zverejnená v roku 2024 po 
zmene prílohy 1A s cieľom pridať nové 
prioritné oblasti. Prioritné oblasti budú 
vybrané na základe návrhov správnej rady 
EIT. V uvedených návrhoch sa budú 
zohľadňovať prioritné oblasti, ktoré sa 
majú identifikovať v strategickom pláne 
programu Horizont Európa pre výskum a 
inováciu, a kritériá na výber európskych 
partnerstiev, konkrétne otvorenosť, 
transparentnosť, pridaná hodnota EÚ, 
súdržnosť a synergie. Kritériá výberu 
nových ZIS budú zosúladené s kritériami z 
programu Horizont Európa. Budú 
podporovať aj realizáciu politických priorít 
EÚ, ako sú poslania a ciele udržateľného 
rozvoja. Ak bude mať EIT k dispozícii 
dodatočný rozpočet, môžu sa vybrať aj 
ďalšie nové ZIS.

Na základe priebežného hodnotenia EIT a 
zostávajúceho rozpočtu ZIS by mohlo byť 
druhé nové ZIS založené v roku 2026, 
pričom výzva na predkladanie návrhov 
bude zverejnená v roku 2025 po zmene 
prílohy 1A s cieľom pridať nové prioritné 
oblasti. Prioritné oblasti budú vybrané na 
základe návrhov správnej rady EIT. 
V uvedených návrhoch sa budú 
zohľadňovať prioritné oblasti, ktoré sa 
majú identifikovať v strategickom pláne 
programu Horizont Európa pre výskum 
a inováciu, a kritériá na výber európskych 
partnerstiev, konkrétne otvorenosť, 
transparentnosť, pridaná hodnota EÚ, 
súdržnosť a synergie. Kritériá výberu 
nových ZIS budú zosúladené s kritériami 
z programu Horizont Európa a založené na 
článku 9 nariadenia o EIT. Budú 
podporovať aj realizáciu politických priorít 
EÚ, ako sú poslania a ciele udržateľného 
rozvoja, európsky ekologický dohovor a 
zníženie emisií skleníkových plynov na 
nulovú hodnotu, ktoré s ním súvisí . Ak 
bude mať EIT k dispozícii dodatočný 
rozpočet, môžu sa vybrať aj ďalšie nové 
ZIS.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 273
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen 
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Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.1 – bod 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na základe navrhovaného rozpočtu pre EIT 
môže byť druhé nové ZIS založené v roku 
2025, pričom výzva na predkladanie 
návrhov bude zverejnená v roku 2024 po 
zmene prílohy 1A s cieľom pridať nové 
prioritné oblasti. Prioritné oblasti budú 
vybrané na základe návrhov správnej rady 
EIT. V uvedených návrhoch sa budú 
zohľadňovať prioritné oblasti, ktoré sa 
majú identifikovať v strategickom pláne 
programu Horizont Európa pre výskum a 
inováciu, a kritériá na výber európskych 
partnerstiev, konkrétne otvorenosť, 
transparentnosť, pridaná hodnota EÚ, 
súdržnosť a synergie. Kritériá výberu 
nových ZIS budú zosúladené s kritériami z 
programu Horizont Európa. Budú 
podporovať aj realizáciu politických priorít 
EÚ, ako sú poslania a ciele udržateľného 
rozvoja. Ak bude mať EIT k dispozícii 
dodatočný rozpočet, môžu sa vybrať aj 
ďalšie nové ZIS.

Na základe navrhovaného rozpočtu pre EIT 
môže byť druhé nové ZIS založené v roku 
2026, pričom výzva na predkladanie 
návrhov bude zverejnená v roku 2025. Na 
tento účel Komisia do roku 2023 posúdi 
význam možných prioritných oblastí a 
preloží návrh zmeny prílohy 1A a prílohy 
1B s prihliadnutím na príspevok správnej 
rady EIT a proces strategického 
plánovania v rámci programu Horizont 
Európa. V tomto návrhu sa budú 
zohľadňovať prioritné oblasti, ktoré sa 
majú identifikovať v strategickom pláne 
programu Horizont Európa pre výskum 
a inováciu, a kritériá na výber európskych 
partnerstiev, konkrétne otvorenosť, 
transparentnosť, pridaná hodnota EÚ, 
súdržnosť a synergie. Kritériá výberu 
nových ZIS budú zosúladené s kritériami 
z programu Horizont Európa. Budú 
podporovať aj realizáciu politických priorít 
EÚ, ako sú poslania a ciele udržateľného 
rozvoja. Ak bude mať EIT k dispozícii 
dodatočný rozpočet, môžu sa vybrať aj 
ďalšie nové ZIS.

Or. en

Odôvodnenie

Prioritná oblasť druhého budúceho ZIS by sa nemala vopred určiť dnes ale malo by sa o nej 
rozhodnúť neskôr, t.j. vo svetle následkov krízy Covid-19.

Pozmeňujúci návrh 274
Robert Roos
v mene skupiny ECR

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

[...] vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 275
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

EIT v spolupráci s Komisiou navrhne 
a spustí pilotnú fázu na podporu rozvoja 
inovačnej kapacity v oblasti 
vysokoškolského vzdelávania, ktoré budú 
vykonávať ZIS, a to počínajúc rokom 
2021. Vďaka modelu integrácie 
vedomostného trojuholníka EIT pomohol 
preklenúť pretrvávajúce rozdiely medzi 
vysokoškolským vzdelávaním, výskumom 
a inováciou. EIT a jeho ZIS sú najmä 
kľúčovým nástrojom rozvoja ľudského 
kapitálu, a to vďaka svojmu osobitnému 
zameraniu sa na podnikateľské 
vzdelávanie. Vplyv EIT sa však nesmie 
obmedzovať na partnerov ZIS.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 276
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vďaka modelu integrácie vedomostného 
trojuholníka EIT pomohol preklenúť 

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

pretrvávajúce rozdiely medzi 
vysokoškolským vzdelávaním, výskumom 
a inováciou. EIT a jeho ZIS sú najmä 
kľúčovým nástrojom rozvoja ľudského 
kapitálu, a to vďaka svojmu osobitnému 
zameraniu sa na inovačné a podnikateľské 
vzdelávanie. Vplyv EIT sa však naďalej 
obmedzuje na partnerov ZIS a preto sa 
musí ďalej rozširovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 277
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v 
Európe si musia osvojiť inovačný a 
podnikateľský prístup k vzdelávaniu, 
výskumu a spolupráci s podnikmi, ale aj 
všeobecne s miestnym inovačným 
ekosystémom vrátane občianskej 
spoločnosti, ak chcú inováciu podporovať 
na širšej úrovni.

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania 
v Európe si musia osvojiť inovačný 
a podnikateľský prístup k vzdelávaniu, 
výskumu a spolupráci s podnikmi, ale aj 
všeobecne s miestnym a regionálnym 
inovačným ekosystémom vrátane 
občianskej spoločnosti, verejných inštitúcií 
a organizácií tretieho sektora a ďalších 
zainteresovaných strán ak chcú inováciu 
podporovať na širšej úrovni, pričom musia 
venovať osobitnú pozornosť rodovej 
rovnosti a začleneniu osôb s migračným 
pozadím a zdravotne postihnutých osôb.

EIT v spolupráci s Komisiou a na základe 
údajov jestvujúcich ZIS navrhne a spustí 
pilotnú fázu na podporu rozvoja inovačnej 
a podnikateľskej kapacity v oblasti 
vysokoškolského vzdelávania, ktorú budú 
vykonávať ZIS.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 278
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Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.2 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Činnosti bude EIT vykonávať 
prostredníctvom ZIS otvoreným a 
zacieleným spôsobom, ktorý bude 
zameraný na zvyšovanie inovačnej 
kapacity v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania s cieľom integrovať väčší 
počet inštitúcií vysokoškolského 
vzdelávania do inovačných hodnotových 
reťazcov a ekosystémov. Tieto činnosti 
budú dopĺňať intervencie EIT v oblasti 
vzdelávania ako základnej súčasti činností 
ZIS v oblasti integrácie vedomostného 
trojuholníka, a to konkrétne tým, že budú 
otvorenejšie a prístupnejšie pre subjekty, 
ktoré nie sú partnermi ZIS. Vplyv EIT by 
presahoval vplyv ZIS a prispieval by k 
základnému poslaniu EIT, ktorým je 
stimulovanie udržateľného 
hospodárskeho rastu a 
konkurencieschopnosti posilňovaním 
inovačnej kapacity členských štátov v 
súlade s cieľmi programu Horizont 
Európa zameranými na podporu 
podnikateľských a inovačných zručností z 
hľadiska celoživotného vzdelávania 
vrátane zvyšovania kapacít inštitúcií 
vysokoškolského vzdelávania v celej 
Európe.

Činnosti bude EIT vykonávať 
prostredníctvom ZIS otvoreným, 
transparentným a zacieleným spôsobom, 
ktorý bude zameraný na zvyšovanie 
inovačnej a podnikateľskej kapacity 
v oblasti vysokoškolského vzdelávania s 
osobitným zameraním na inštitúcie 
vysokoškolského vzdelávania, ktoré ešte 
nie sú partnermi ZIS, do inovačných 
hodnotových reťazcov a ekosystémov. 
Tieto činnosti budú dopĺňať intervencie 
EIT v oblasti vzdelávania ako základnej 
súčasti činností ZIS v oblasti integrácie 
vedomostného trojuholníka, a to konkrétne 
tým, že budú otvorenejšie a prístupnejšie 
pre subjekty, ktoré nie sú partnermi ZIS. 
Pilotný projekt bude riešiť okrem iného: 
výmenu a implementáciu najlepších 
postupov pri integrácii vedomostného 
trojuholníka (vrátane organizačného 
učenia, koučingu a mentoringu); rozvoj 
akčných plánov na tému ako riešiť 
identifikované potreby v oblastiach, ako 
sú inovačný manažment, vytváranie a 
rozvoj startupov, udržateľnosť a 
klimatická neutralita podľa návrhu, 
transfer technológií vrátane manažmentu 
IPR, personálneho a organizačného 
riadenia, vrátane odstraňovania rodových 
rozdielov a integrácie rodových prístupov 
v inovácii a zapájania s (miestnymi) 
zainteresovanými stranami a občianskou 
spoločnosťou; a vykonávanie akčných 
plánov týkajúcich sa rozvoja inovačných 
kapacít a ich následných opatrení. Tieto 
činnosti budú zahŕňať aj iných aktérov 
vedomostného trojuholníka (napr. 
organizácie OVP, RTO, MSP a startupy). 
EIT poskytnú osobitné usmernenie, 
expertízu a koučing zúčastňujúcim sa 
inštitúciám vysokoškolského vzdelávania 



AM\1204114SK.docx 101/169 PE650.625v01-00

SK

a súčasne podporujú intenzívnu 
spoluprácu medzi ZIS v rámci tejto 
iniciatívy.

ZIS začleňujú svoje činnosti zamerané na 
posilnenie inovačných a podnikateľských 
kapacít inštitúcií vysokoškolského 
vzdelávania do ich viacročnej stratégie a o 
týchto činnostiach informujú EIT.
Vplyv EIT by presahoval vplyv ZIS 
a prispieval by k základnému poslaniu 
EIT, ktorým je riešenie spoločenských 
výziev, stimulovanie udržateľného 
hospodárskeho rozvoja 
a konkurencieschopnosti posilňovaním 
inovačnej kapacity členských štátov 
v súlade s cieľmi programu Horizont 
Európa zameranými na podporu 
podnikateľských a inovačných zručností 
z hľadiska celoživotného vzdelávania, 
vždy s prihliadnutím na rodový rozmer a 
aspekty klimatickej neutrality.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 279
Ignazio Corrao

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.2 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Činnosti bude EIT vykonávať 
prostredníctvom ZIS otvoreným a 
zacieleným spôsobom, ktorý bude 
zameraný na zvyšovanie inovačnej 
kapacity v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania s cieľom integrovať väčší 
počet inštitúcií vysokoškolského 
vzdelávania do inovačných hodnotových 
reťazcov a ekosystémov. Tieto činnosti 
budú dopĺňať intervencie EIT v oblasti 
vzdelávania ako základnej súčasti činností 
ZIS v oblasti integrácie vedomostného 
trojuholníka, a to konkrétne tým, že budú 
otvorenejšie a prístupnejšie pre subjekty, 
ktoré nie sú partnermi ZIS. Vplyv EIT by 

ZIS vykonávajú činnosti otvoreným, 
transparentným a zacieleným spôsobom, 
ktorý bude zameraný na zvyšovanie 
inovačnej kapacity v oblasti 
vysokoškolského vzdelávania s cieľom 
integrovať väčší počet inštitúcií 
vysokoškolského vzdelávania do 
inovačných hodnotových reťazcov 
a ekosystémov v celej Únii. Tieto činnosti 
budú musieť ďalej začleňovať 
vzdelávanie do každého vedomostného 
trojuholníka ZIS, a to konkrétne tým, že 
budú otvorenejšie a prístupnejšie pre 
subjekty, ktoré nie sú partnermi ZIS. ZIS 
začleňujú svoje činnosti zamerané na 
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presahoval vplyv ZIS a prispieval by k 
základnému poslaniu EIT, ktorým je 
stimulovanie udržateľného hospodárskeho 
rastu a konkurencieschopnosti 
posilňovaním inovačnej kapacity členských 
štátov v súlade s cieľmi programu Horizont 
Európa zameranými na podporu 
podnikateľských a inovačných zručností z 
hľadiska celoživotného vzdelávania 
vrátane zvyšovania kapacít inštitúcií 
vysokoškolského vzdelávania v celej 
Európe.

posilnenie inovačných kapacít inštitúcií 
vysokoškolského vzdelávania do 
viacročnej stratégie a o týchto činnostiach 
informujú EIT. EIT zabezpečuje, že vplyv 
týchto činností presahuje vplyv ZIS a že 
tieto činnosti prispievajú k základnému 
poslaniu EIT, ktorým je stimulovanie 
európskeho udržateľného hospodárskeho 
rastu a konkurencieschopnosti 
posilňovaním inovačnej kapacity členských 
štátov v súlade s cieľmi programu Horizont 
Európa zameranými na podporu 
podnikateľských a inovačných zručností 
z hľadiska celoživotného vzdelávania 
vrátane zvyšovania kapacít inštitúcií, 
pričom sa vždy zohľadňuje rodový 
rozmer.

Or. en

Odôvodnenie

EIT by si mal zachovať riadiacu úloh nad ZIS, čím sa zaručí aj to, aby rôzne ZIS vykonávali 
činnosti konzistentne.

Pozmeňujúci návrh 280
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.2 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Činnosti bude EIT vykonávať 
prostredníctvom ZIS otvoreným a 
zacieleným spôsobom, ktorý bude 
zameraný na zvyšovanie inovačnej 
kapacity v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania s cieľom integrovať väčší 
počet inštitúcií vysokoškolského 
vzdelávania do inovačných hodnotových 
reťazcov a ekosystémov. Tieto činnosti 
budú dopĺňať intervencie EIT v oblasti 
vzdelávania ako základnej súčasti činností 
ZIS v oblasti integrácie vedomostného 
trojuholníka, a to konkrétne tým, že budú 

Činnosti bude EIT vykonávať 
prostredníctvom ZIS otvoreným a 
transparentným spôsobom, ktorý bude 
zameraný na zvyšovanie inovačnej 
kapacity inštitúcií vysokoškolského 
vzdelávania v celej Európe s cieľom 
integrovať väčší počet inštitúcií 
vysokoškolského vzdelávania do 
inovačných hodnotových reťazcov 
a ekosystémov. Tieto činnosti budú 
dopĺňať intervencie EIT v oblasti 
vzdelávania ako základnej súčasti činností 
ZIS v oblasti integrácie vedomostného 
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otvorenejšie a prístupnejšie pre subjekty, 
ktoré nie sú partnermi ZIS. Vplyv EIT by 
presahoval vplyv ZIS a prispieval by k 
základnému poslaniu EIT, ktorým je 
stimulovanie udržateľného hospodárskeho 
rastu a konkurencieschopnosti 
posilňovaním inovačnej kapacity členských 
štátov v súlade s cieľmi programu Horizont 
Európa zameranými na podporu 
podnikateľských a inovačných zručností z 
hľadiska celoživotného vzdelávania 
vrátane zvyšovania kapacít inštitúcií 
vysokoškolského vzdelávania v celej 
Európe.

trojuholníka, a to konkrétne tým, že budú 
otvorenejšie a prístupnejšie pre subjekty, 
ktoré nie sú partnermi ZIS. Vplyv EIT by 
presahoval vplyv ZIS a prispieval by 
k základnému poslaniu EIT, ktorým je 
stimulovanie udržateľného hospodárskeho 
rastu a konkurencieschopnosti 
posilňovaním inovačnej kapacity členských 
štátov v súlade s cieľmi programu Horizont 
Európa zameranými na podporu 
podnikateľských a inovačných zručností 
z hľadiska celoživotného vzdelávania s 
prihliadnutím na rodový rozmer.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 281
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.2 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Podpora EIT bude vychádzať z politických 
iniciatív, ako sú rámce HEInnovate24a 
RIIA25, ktoré už preukázali svoju hodnotu 
v mnohých inštitúciách vysokoškolského 
vzdelávania a členských štátoch v celej 
EÚ. EIT bude navrhovať činnosti podpory 
v úzkej spolupráci s Komisiou, čím sa 
zabezpečí súdržnosť a komplementárnosť s 
príslušnými činnosťami v rámci programov 
Horizont Európa, Erasmus a ďalších 
programov. Konkrétne podrobnosti 
procesu vykonávania a mechanizmu 
realizácie budú vypracované a doladené 
počas prvých troch rokov, pričom počas 
tejto pilotnej fázy budú pred ďalším 
rozšírením monitorované a hodnotené.

Podpora EIT bude vychádzať z politických 
iniciatív, ako sú rámce HEInnovate24 
a RIIA25, ktoré už preukázali svoju 
hodnotu v mnohých inštitúciách 
vysokoškolského vzdelávania a členských 
štátoch v celej EÚ. EIT bude navrhovať 
činnosti podpory v úzkej spolupráci 
s Komisiou a na základe údajov 
jestvujúcich ZIS, čím sa zabezpečí 
súdržnosť a komplementárnosť 
s príslušnými činnosťami v rámci 
programov Horizont Európa, Erasmus 
a ďalších programov. Konkrétne 
podrobnosti procesu vykonávania 
a mechanizmu realizácie budú 
vypracované a doladené počas prvých 
troch rokov pilotného projektu a budú 
monitorované. Na základe výsledkov 
hodnotenia nezávislými externými 
expertmi správna rada rozhodne, či sa 
bude v pilotnom projekte pokračovať, či 
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sa rozšíri alebo ukončí.
_________________ _________________
24 HEInnovate je politický rámec, ktorý 
vypracovali Európska komisia a OECD. 
HEInnovate ponúka inštitúciám 
vysokoškolského vzdelávania metodiku na 
identifikovanie oblastí inovačnej kapacity 
na ďalší rozvoj a tvorbu príslušných 
stratégií a akcií s cieľom dosiahnuť želaný 
účinok. HEInnovate vychádza z riadnych 
metodických dôkazov v ôsmich oblastiach 
rozvoja kapacít: vedenie a správa, digitálna 
transformácia, organizačná kapacita, 
podnikateľský duch vo výučbe a učení, 
príprava a podpora podnikateľov, výmena 
znalostí, internacionalizácia a meranie 
vplyvu. OECD uverejnila mnoho správ o 
krajinách vychádzajúcich z rámca 
HEInnovate, pozri sériu štúdií o 
zručnostiach na adrese https://www.oecd-
ilibrary.org/education/.

24 HEInnovate je politický rámec, ktorý 
vypracovali Európska komisia a OECD. 
HEInnovate ponúka inštitúciám 
vysokoškolského vzdelávania metodiku na 
identifikovanie oblastí inovačnej kapacity 
na ďalší rozvoj a tvorbu príslušných 
stratégií a akcií s cieľom dosiahnuť želaný 
účinok. HEInnovate vychádza z riadnych 
metodických dôkazov v ôsmich oblastiach 
rozvoja kapacít: vedenie a správa, digitálna 
transformácia, organizačná kapacita, 
podnikateľský duch vo výučbe a učení, 
príprava a podpora podnikateľov, výmena 
znalostí, internacionalizácia a meranie 
vplyvu. OECD uverejnila mnoho správ 
o krajinách vychádzajúcich z rámca 
HEInnovate, pozri sériu štúdií 
o zručnostiach na adrese https://www.oecd-
ilibrary.org/education/.

25 Rámec posúdenia vplyvu regionálnej 
inovácie (RIIA) vypracovala Európska 
komisia ako prvý krok usmernení pre 
posudzovanie vplyvu inovácie v prípade 
univerzít na základe vypracovaných 
prípadových štúdií vychádzajúcich z 
metrík. Posúdenie vplyvu inovácie, napr. 
prostredníctvom rámca RIIA, by sa mohlo 
prepojiť s finančnými nástrojmi 
založenými na inovačnej výkonnosti na 
regionálnej, národnej či únijnej úrovni.

25 Rámec posúdenia vplyvu regionálnej 
inovácie (RIIA) vypracovala Európska 
komisia ako prvý krok usmernení pre 
posudzovanie vplyvu inovácie v prípade 
univerzít na základe vypracovaných 
prípadových štúdií vychádzajúcich z 
metrík. Posúdenie vplyvu inovácie, napr. 
prostredníctvom rámca RIIA, by sa mohlo 
prepojiť s finančnými nástrojmi 
založenými na inovačnej výkonnosti na 
regionálnej, národnej či únijnej úrovni.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 282
Elena Lizzi

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.2 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Podpora EIT bude vychádzať z politických 
iniciatív, ako sú rámce HEInnovate24a 
RIIA25, ktoré už preukázali svoju hodnotu 
v mnohých inštitúciách vysokoškolského 

Podpora EIT bude vychádzať z politických 
iniciatív, ako sú rámce HEInnovate24 
a RIIA25, ktoré už preukázali svoju 
hodnotu v mnohých inštitúciách 
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vzdelávania a členských štátoch v celej 
EÚ. EIT bude navrhovať činnosti podpory 
v úzkej spolupráci s Komisiou, čím sa 
zabezpečí súdržnosť a komplementárnosť s 
príslušnými činnosťami v rámci programov 
Horizont Európa, Erasmus a ďalších 
programov. Konkrétne podrobnosti 
procesu vykonávania a mechanizmu 
realizácie budú vypracované a doladené 
počas prvých troch rokov, pričom počas 
tejto pilotnej fázy budú pred ďalším 
rozšírením monitorované a hodnotené.

vysokoškolského vzdelávania a členských 
štátoch v celej EÚ. EIT bude navrhovať 
činnosti podpory v úzkej spolupráci 
s Komisiou, čím sa zabezpečí súdržnosť 
a komplementárnosť s príslušnými 
činnosťami v rámci programov Horizont 
Európa, Erasmus a ďalších programov. 
Konkrétne podrobnosti procesu 
vykonávania a mechanizmu realizácie 
budú vypracované a doladené počas prvých 
troch rokov, pričom počas tejto pilotnej 
fázy budú pred ďalším rozšírením 
monitorované a hodnotené.

_________________ _________________
24 HEInnovate je politický rámec, ktorý 
vypracovali Európska komisia a OECD. 
HEInnovate ponúka inštitúciám 
vysokoškolského vzdelávania metodiku na 
identifikovanie oblastí inovačnej kapacity 
na ďalší rozvoj a tvorbu príslušných 
stratégií a akcií s cieľom dosiahnuť želaný 
účinok. HEInnovate vychádza z riadnych 
metodických dôkazov v ôsmich oblastiach 
rozvoja kapacít: vedenie a správa, digitálna 
transformácia, organizačná kapacita, 
podnikateľský duch vo výučbe a učení, 
príprava a podpora podnikateľov, výmena 
znalostí, internacionalizácia a meranie 
vplyvu. OECD uverejnila mnoho správ o 
krajinách vychádzajúcich z rámca 
HEInnovate, pozri sériu štúdií o 
zručnostiach na adrese https://www.oecd-
ilibrary.org/education/.

24 HEInnovate je politický rámec, ktorý 
vypracovali Európska komisia a OECD. 
HEInnovate ponúka inštitúciám 
vysokoškolského vzdelávania metodiku na 
identifikovanie oblastí inovačnej kapacity 
na ďalší rozvoj a tvorbu príslušných 
stratégií a akcií s cieľom dosiahnuť želaný 
účinok. HEInnovate vychádza z riadnych 
metodických dôkazov v ôsmich oblastiach 
rozvoja kapacít: vedenie a správa, digitálna 
transformácia, organizačná kapacita, 
podnikateľský duch vo výučbe a učení, 
príprava a podpora podnikateľov, výmena 
znalostí, internacionalizácia a meranie 
vplyvu. OECD uverejnila mnoho správ o 
krajinách vychádzajúcich z rámca 
HEInnovate, pozri sériu štúdií o 
zručnostiach na adrese https://www.oecd-
ilibrary.org/education/.

25 Rámec posúdenia vplyvu regionálnej 
inovácie (RIIA) vypracovala Európska 
komisia ako prvý krok usmernení pre 
posudzovanie vplyvu inovácie v prípade 
univerzít na základe vypracovaných 
prípadových štúdií vychádzajúcich z 
metrík. Posúdenie vplyvu inovácie, napr. 
prostredníctvom rámca RIIA, by sa mohlo 
prepojiť s finančnými nástrojmi 
založenými na inovačnej výkonnosti na 
regionálnej, národnej či únijnej úrovni.

25 Rámec posúdenia vplyvu regionálnej 
inovácie (RIIA) vypracovala Európska 
komisia ako prvý krok usmernení pre 
posudzovanie vplyvu inovácie v prípade 
univerzít na základe vypracovaných 
prípadových štúdií vychádzajúcich z 
metrík. Posúdenie vplyvu inovácie, napr. 
prostredníctvom rámca RIIA, by sa mohlo 
prepojiť s finančnými nástrojmi 
založenými na inovačnej výkonnosti na 
regionálnej, národnej či únijnej úrovni.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 283
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.2 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Podpora EIT bude vychádzať z politických 
iniciatív, ako sú rámce HEInnovate24a 
RIIA25, ktoré už preukázali svoju hodnotu 
v mnohých inštitúciách vysokoškolského 
vzdelávania a členských štátoch v celej 
EÚ. EIT bude navrhovať činnosti podpory 
v úzkej spolupráci s Komisiou, čím sa 
zabezpečí súdržnosť a komplementárnosť s 
príslušnými činnosťami v rámci programov 
Horizont Európa, Erasmus a ďalších 
programov. Konkrétne podrobnosti 
procesu vykonávania a mechanizmu 
realizácie budú vypracované a doladené 
počas prvých troch rokov, pričom počas 
tejto pilotnej fázy budú pred ďalším 
rozšírením monitorované a hodnotené.

Podpora EIT bude vychádzať z politických 
iniciatív, ako sú rámce HEInnovate24 
a RIIA25, ktoré už preukázali svoju 
hodnotu v mnohých inštitúciách 
vysokoškolského vzdelávania a členských 
štátoch v celej EÚ. EIT bude navrhovať 
činnosti podpory v úzkej spolupráci s 
Komisiou, čím sa zabezpečí súdržnosť a 
komplementárnosť s príslušnými 
činnosťami v rámci programov Horizont 
Európa, Erasmus a ďalších programov. 
Konkrétne podrobnosti procesu 
vykonávania a mechanizmu realizácie 
budú vypracované a doladené počas prvých 
troch rokov, pričom počas tejto pilotnej 
fázy budú pred ďalším rozšírením 
monitorované a hodnotené.

_________________ _________________
24 HEInnovate je politický rámec, ktorý 
vypracovali Európska komisia a OECD. 
HEInnovate ponúka inštitúciám 
vysokoškolského vzdelávania metodiku na 
identifikovanie oblastí inovačnej kapacity 
na ďalší rozvoj a tvorbu príslušných 
stratégií a akcií s cieľom dosiahnuť želaný 
účinok. HEInnovate vychádza z riadnych 
metodických dôkazov v ôsmich oblastiach 
rozvoja kapacít: vedenie a správa, digitálna 
transformácia, organizačná kapacita, 
podnikateľský duch vo výučbe a učení, 
príprava a podpora podnikateľov, výmena 
znalostí, internacionalizácia a meranie 
vplyvu. OECD uverejnila mnoho správ o 
krajinách vychádzajúcich z rámca 
HEInnovate, pozri sériu štúdií o 
zručnostiach na adrese https://www.oecd-
ilibrary.org/education/.

24 HEInnovate je politický rámec, ktorý 
vypracovali Európska komisia a OECD. 
HEInnovate ponúka inštitúciám 
vysokoškolského vzdelávania metodiku na 
identifikovanie oblastí inovačnej kapacity 
na ďalší rozvoj a tvorbu príslušných 
stratégií a akcií s cieľom dosiahnuť želaný 
účinok. HEInnovate vychádza z riadnych 
metodických dôkazov v ôsmich oblastiach 
rozvoja kapacít: vedenie a správa, digitálna 
transformácia, organizačná kapacita, 
podnikateľský duch vo výučbe a učení, 
príprava a podpora podnikateľov, výmena 
znalostí, internacionalizácia a meranie 
vplyvu. OECD uverejnila mnoho správ o 
krajinách vychádzajúcich z rámca 
HEInnovate, pozri sériu štúdií o 
zručnostiach na adrese https://www.oecd-
ilibrary.org/education/.

25 Rámec posúdenia vplyvu regionálnej 
inovácie (RIIA) vypracovala Európska 

25 Rámec posúdenia vplyvu regionálnej 
inovácie (RIIA) vypracovala Európska 
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komisia ako prvý krok usmernení pre 
posudzovanie vplyvu inovácie v prípade 
univerzít na základe vypracovaných 
prípadových štúdií vychádzajúcich z 
metrík. Posúdenie vplyvu inovácie, napr. 
prostredníctvom rámca RIIA, by sa mohlo 
prepojiť s finančnými nástrojmi 
založenými na inovačnej výkonnosti na 
regionálnej, národnej či únijnej úrovni.

komisia ako prvý krok usmernení pre 
posudzovanie vplyvu inovácie v prípade 
univerzít na základe vypracovaných 
prípadových štúdií vychádzajúcich z 
metrík. Posúdenie vplyvu inovácie, napr. 
prostredníctvom rámca RIIA, by sa mohlo 
prepojiť s finančnými nástrojmi 
založenými na inovačnej výkonnosti na 
regionálnej, národnej či únijnej úrovni.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 284
Ignazio Corrao

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.2 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT bude pri vykonávaní a monitorovaní 
činností realizovaných ZIS zohrávať 
riadiacu a koordinačnú úlohu. Osobitná 
pozornosť sa bude venovať zabezpečeniu: 
inkluzívneho prístupu s cieľom pritiahnuť 
inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, 
ktoré nie sú partnermi ZIS; 
interdisciplinárneho a medziodvetvového 
prístupu; prepojenia na stratégiu Európskej 
komisie pre inteligentnú špecializáciu, 
príslušné tematické platformy a RIS EIT.

EIT prostredníctvom svojej správnej rady 
bude pri vykonávaní a monitorovaní 
činností realizovaných ZIS zohrávať 
riadiacu, dohľadovú a koordinačnú úlohu. 
Každé ZIS venuje osobitnú pozornosť 
zabezpečeniu: otvoreného a inkluzívneho 
prístupu s cieľom pritiahnuť inštitúcie 
vysokoškolského vzdelávania, ktoré nie sú 
partnermi ZIS, aby sa zabezpečilo čo 
najširšie geografické pokrytie; 
interdisciplinárneho a medziodvetvového 
prístupu; širšia účasť žien v odvetviach, v 
ktorých sú nedostatočne zastúpené, 
prepojenia na stratégiu Európskej komisie 
pre inteligentnú špecializáciu, príslušné 
tematické platformy, ako sú nástroj 
politickej podpory a RIS EIT.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby si EIT zachoval svoju riadiacu a dohľadovú úlohu nad činnosťami ZIS.

Pozmeňujúci návrh 285
Klaus Buchner
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v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.2 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT bude pri vykonávaní a monitorovaní 
činností realizovaných ZIS zohrávať 
riadiacu a koordinačnú úlohu. Osobitná 
pozornosť sa bude venovať zabezpečeniu: 
inkluzívneho prístupu s cieľom pritiahnuť 
inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, 
ktoré nie sú partnermi ZIS; 
interdisciplinárneho a medziodvetvového 
prístupu; prepojenia na stratégiu 
Európskej komisie pre inteligentnú 
špecializáciu, príslušné tematické 
platformy a RIS EIT.

EIT bude pri vykonávaní a monitorovaní 
činností realizovaných ZIS zohrávať 
riadiacu a koordinačnú úlohu. Osobitná 
pozornosť sa bude venovať zabezpečeniu: 
otvoreného a inkluzívneho prístupu s 
cieľom pritiahnuť inštitúcie 
vysokoškolského vzdelávania, ktoré nie sú 
partnermi ZIS, aby sa zabezpečilo široké 
geografické pokrytie; interdisciplinárneho 
a medziodvetvového prístupu; širšia účasť 
žien, ako aj konkrétnych cieľových 
skupín, ako sú migranti, sociálne 
znevýhodnené alebo zraniteľné skupiny, 
ako sú zdravotne postihnutí. ako aj 
prepojenie so Stratégiou inteligentnej 
špecializácie, ktorú vypracovala Európska 
komisia, s relevantnými tematickými 
platformami a s regionálnym inovačným 
programom EIT.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 286
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.2 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT bude pri vykonávaní a monitorovaní 
činností realizovaných ZIS zohrávať 
riadiacu a koordinačnú úlohu. Osobitná 
pozornosť sa bude venovať zabezpečeniu: 
inkluzívneho prístupu s cieľom pritiahnuť 
inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, 
ktoré nie sú partnermi ZIS; 
interdisciplinárneho a medziodvetvového 

EIT bude pri vykonávaní a monitorovaní 
činností realizovaných ZIS zohrávať 
riadiacu a koordinačnú úlohu. Osobitná 
pozornosť sa bude venovať zabezpečeniu: 
otvoreného a transparentného prístupu s 
cieľom pritiahnuť inštitúcie 
vysokoškolského vzdelávania, ktoré nie sú 
partnermi ZIS, aby sa zabezpečilo čo 
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prístupu; prepojenia na stratégiu 
Európskej komisie pre inteligentnú 
špecializáciu, príslušné tematické 
platformy a RIS EIT.

najširšie geografické pokrytie; 
interdisciplinárneho a medziodvetvového 
prístupu; širšej účasti žien najmä v 
sektoroch, v ktorých sú nedostatočne 
zastúpené; ako aj prepojenie so Stratégiou 
inteligentnej špecializácie, ktorú 
vypracovala Európska komisia, s 
relevantnými tematickými platformami a s 
regionálnym inovačným programom EIT.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 287
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.2 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT bude svoju podporu rozvíjania 
inovačnej kapacity v oblasti 
vysokoškolského vzdelávania prepájať so 
značkou EIT, ktorá sa v súčasnosti udeľuje 
vzdelávacím programom ZIS. Značku EIT 
môžu používať účastnícke inštitúcie 
vysokoškolského vzdelávania. EIT rozšíri 
značku EIT aj na činnosti celoživotného 
vzdelávania, ktoré zahŕňajú širšiu cieľovú 
skupinu študentov a sú na ňu zamerané, 
vzdelávajúcich sa dospelých a inštitúcií 
(vrátane inštitúcií OVP) nad rámec ZIS. 
Používanie značky mimo spoločenstva EIT 
bude mať štruktúrovanejší účinok na 
všetkých úrovniach (individuálnej, 
programovej a inštitucionálnej).

EIT bude svoju podporu rozvíjania 
inovačnej kapacity v oblasti 
vysokoškolského vzdelávania prepájať so 
značkou EIT, ktorá sa v súčasnosti udeľuje 
vzdelávacím programom ZIS. Značku EIT 
môžu používať účastnícke inštitúcie 
vysokoškolského vzdelávania. EIT rozšíri 
rozsah značky EIT aj na činnosti 
celoživotného vzdelávania, ktoré zahŕňajú 
širšiu cieľovú skupinu študentov a sú na ňu 
zamerané, vzdelávajúcich sa dospelých 
a inštitúcií (vrátane inštitúcií OVP) nad 
rámec ZIS. Očakáva sa, že používanie 
značky mimo spoločenstva EIT bude mať 
štruktúrovanejší účinok na všetkých 
úrovniach (individuálnej, programovej 
a inštitucionálnej). EIT monitoruje 
účinnosť rozšírenia rozsahu značky EIT 
vzdelávacích a školiacich programov ZIS.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 288
Lina Gálvez Muñoz
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v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.2 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT bude svoju podporu rozvíjania 
inovačnej kapacity v oblasti 
vysokoškolského vzdelávania prepájať so 
značkou EIT, ktorá sa v súčasnosti udeľuje 
vzdelávacím programom ZIS. Značku EIT 
môžu používať účastnícke inštitúcie 
vysokoškolského vzdelávania. EIT rozšíri 
značku EIT aj na činnosti celoživotného 
vzdelávania, ktoré zahŕňajú širšiu cieľovú 
skupinu študentov a sú na ňu zamerané, 
vzdelávajúcich sa dospelých a inštitúcií 
(vrátane inštitúcií OVP) nad rámec ZIS. 
Používanie značky mimo spoločenstva EIT 
bude mať štruktúrovanejší účinok na 
všetkých úrovniach (individuálnej, 
programovej a inštitucionálnej).

EIT bude svoju podporu rozvíjania 
inovačnej kapacity v oblasti 
vysokoškolského vzdelávania prepájať so 
značkou EIT, ktorá sa v súčasnosti udeľuje 
vzdelávacím programom ZIS. Značku EIT 
môžu používať účastnícke inštitúcie 
vysokoškolského vzdelávania. ZIS EIT 
tiež rozšíri značku EIT na činnosti 
celoživotného vzdelávania, odborné 
vzdelávanie, programy zvyšovania 
kvalifikácie a rekvalifikácie a činnosti 
v oblasti hromadných otvorených online 
kurzov, ktoré zahŕňajú širšiu cieľovú 
skupinu študentov a sú na ňu zamerané, 
vzdelávajúcich sa dospelých a inštitúcií 
(vrátane inštitúcií OVP) nad rámec členov 
ZIS. Používanie značky mimo 
spoločenstva EIT bude mať 
štruktúrovanejší účinok na všetkých 
úrovniach (individuálnej, programovej 
a inštitucionálnej).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 289
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen 
Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.2 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT sa bude zameriavať najmä na 
inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z 
krajín s nedostatočnou alebo priemernou 
úrovňou inovácie a ďalších regiónov so 
slabou výkonnosťou, ktoré chcú posilniť 
svoju inovačnú stopu a stratégie pre 
inteligentnú špecializáciu. EIT vyhradí na 

ZIS realizujú svoje iniciatívy v oblasti 
vysokoškolského vzdelávania 
prostredníctvom otvorených a 
transparentných výziev na predkladanie 
návrhov. ZIS sa zameriavajú najmä na 
inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z 
krajín s nízkou výkonnosťou v oblasti 
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toto opatrenie minimálne 25 % celkového 
rozpočtu prideleného na tieto činnosti.

výskumu a inovácií a krajín 
s nedostatočnou alebo priemernou 
úrovňou inovácie, ktoré chcú posilniť 
svoju inovačnú stopu a stratégie pre 
inteligentnú špecializáciu. ZIS EIT by mali 
na tieto činnosti prideliť primeraný 
rozpočet a kritériá oprávnenosti, ktoré sa 
musia zahrnúť do výziev, zabezpečia, aby 
značný počet inštitúcií vysokoškolského 
vzdelávania zapojených do projektov 
nepochádzal zo ZIS.

Or. en

Odôvodnenie

Rozsah inštitúcií vysokoškolského vzdelávania zapojených do vzdelávacích iniciatív EIT by sa 
mal rozšíriť nad rámec účastníkov ZIS. Rozsah opatrení inštitúcií vysokoškolského 
vzdelávania by sa nemal vopred stanoviť ale malo by sa o ňom rozhodovať na základe 
výsledku pilotného projektu.

Pozmeňujúci návrh 290
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.2 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT sa bude zameriavať najmä na 
inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z 
krajín s nedostatočnou alebo priemernou 
úrovňou inovácie a ďalších regiónov so 
slabou výkonnosťou, ktoré chcú posilniť 
svoju inovačnú stopu a stratégie pre 
inteligentnú špecializáciu. EIT vyhradí na 
toto opatrenie minimálne 25 % celkového 
rozpočtu prideleného na tieto činnosti.

EIT sa zameriava najmä na inštitúcie 
vysokoškolského vzdelávania z krajín a 
regiónov s nedostatočnou alebo 
priemernou úrovňou inovácie a ďalších 
regiónov so slabou výkonnosťou, ktoré 
chcú posilniť svoju inovačnú stopu 
a stratégie pre inteligentnú špecializáciu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 291
Elena Lizzi
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Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.2 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT sa bude zameriavať najmä na inštitúcie 
vysokoškolského vzdelávania z krajín s 
nedostatočnou alebo priemernou úrovňou 
inovácie a ďalších regiónov so slabou 
výkonnosťou, ktoré chcú posilniť svoju 
inovačnú stopu a stratégie pre inteligentnú 
špecializáciu. EIT vyhradí na toto 
opatrenie minimálne 25 % celkového 
rozpočtu prideleného na tieto činnosti.

EIT sa bude zameriavať najmä na inštitúcie 
vysokoškolského vzdelávania z krajín 
s nedostatočnou alebo priemernou úrovňou 
inovácie a ďalších regiónov so slabou 
výkonnosťou, ktoré chcú posilniť svoju 
inovačnú stopu a stratégie pre inteligentnú 
špecializáciu. EIT vyhradí na toto 
opatrenie minimálne 40 % celkového 
rozpočtu prideleného na tieto činnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 292
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.2 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT sa bude zameriavať najmä na 
inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z 
krajín s nedostatočnou alebo priemernou 
úrovňou inovácie a ďalších regiónov so 
slabou výkonnosťou, ktoré chcú posilniť 
svoju inovačnú stopu a stratégie pre 
inteligentnú špecializáciu. EIT vyhradí na 
toto opatrenie minimálne 25 % celkového 
rozpočtu prideleného na tieto činnosti.

EIT sa zameriava na vysokoškolského 
vzdelávania z celej Únie, ale najmä na 
krajiny a regióny s nedostatočnou alebo 
priemernou úrovňou inovácie a ďalších 
regiónov so slabou výkonnosťou, ktoré 
chcú posilniť svoju inovačnú stopu a 
stratégie pre inteligentnú špecializáciu, ako 
aj na tie inštitúcie vysokoškolského 
vzdelávania, ktoré ešte nie sú súčasťou 
spoločenstva EIT.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 293
Robert Roos
v mene skupiny ECR

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 294
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod. 3.3 – bod 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Komunikácia 1. Oznamovanie a šírenie informácií

Or. en

Pozmeňujúci návrh 295
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT zlepší svoju komunikáciu a 
viditeľnosť. S rastúcim počtom ZIS a 
novou činnosťou na podporu 
podnikateľského rozvoja inštitúcií 
vysokoškolského vzdelávania bude EIT 
znásobovať svoje úsilie o získanie väčšieho 
uznania ako značka kvality v oblasti 
inovácie. Tento manažment obchodnej 
značky a lepšia komunikácia sú 
mimoriadne dôležité najmä vo vzťahu k 
občanom, keďže inovácie pochádzajúce z 
EIT pomáhajú preukázať konkrétny vplyv 
investícií EÚ prostredníctvom európskeho 
rámcového programu pre výskum a 
inováciu. EIT bude voči svojim hlavným 

EIT a ZIS voči svojim hlavným 
zainteresovaným stranám (inštitúcie 
vysokoškolského vzdelávania, výskumné 
organizácie, podniky, občianska 
spoločnosť, miestne a regionálne orgány 
atď.) vo všetkých členských štátoch aj 
mimo nich zlepšia svoju komunikáciu a 
viditeľnosť a uplatňujú lepšiu stratégiu 
obchodnej značky v súlade 
s komunikačným prístupom programu 
Horizont Európa. S rastúcim počtom ZIS 
a novou činnosťou na podporu inovačnej a 
podnikateľskej kapacity inštitúcií 
vysokoškolského vzdelávania bude EIT 
znásobovať svoje úsilie o získanie väčšieho 
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zainteresovaným stranám (inštitúcie 
vysokoškolského vzdelávania, výskumné 
organizácie, podniky atď.) vo všetkých 
členských štátoch aj mimo nich 
uplatňovať lepšiu stratégiu obchodnej 
značky v súlade s komunikačným 
prístupom programu Horizont Európa.

uznania ako značka kvality v oblasti 
inovácie. Tento manažment obchodnej 
značky a lepšia komunikácia sú 
mimoriadne dôležité najmä vo vzťahu 
k občanom, keďže inovácie pochádzajúce 
z EIT a jeho ZIS pomáhajú preukázať 
konkrétny vplyv investícií EÚ 
prostredníctvom európskeho rámcového 
programu pre výskum a inováciu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 296
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT zlepší svoju komunikáciu a 
viditeľnosť. S rastúcim počtom ZIS a 
novou činnosťou na podporu 
podnikateľského rozvoja inštitúcií 
vysokoškolského vzdelávania bude EIT 
znásobovať svoje úsilie o získanie väčšieho 
uznania ako značka kvality v oblasti 
inovácie. Tento manažment obchodnej 
značky a lepšia komunikácia sú 
mimoriadne dôležité najmä vo vzťahu k 
občanom, keďže inovácie pochádzajúce z 
EIT pomáhajú preukázať konkrétny vplyv 
investícií EÚ prostredníctvom európskeho 
rámcového programu pre výskum a 
inováciu. EIT bude voči svojim hlavným 
zainteresovaným stranám (inštitúcie 
vysokoškolského vzdelávania, výskumné 
organizácie, podniky atď.) vo všetkých 
členských štátoch aj mimo nich uplatňovať 
lepšiu stratégiu obchodnej značky v súlade 
s komunikačným prístupom programu 
Horizont Európa.

EIT a ZIS posilňujú a zlepšujú svoju 
komunikáciu a viditeľnosť. S rastúcim 
počtom ZIS a novou činnosťou na podporu 
podnikateľského rozvoja inštitúcií 
vysokoškolského vzdelávania bude EIT 
znásobovať svoje úsilie o získanie väčšieho 
uznania ako značka kvality v oblasti 
inovácie. Tento manažment značky a lepšia 
komunikácia sú mimoriadne dôležité 
najmä vo vzťahu k občanom, keďže 
inovácie pochádzajúce z EIT pomáhajú 
upozorniť na konkrétny vplyv investícií 
EÚ prostredníctvom európskeho 
rámcového programu pre výskum 
a inováciu. EIT bude voči svojim hlavným 
zainteresovaným stranám (inštitúcie 
vysokoškolského vzdelávania, výskumné 
organizácie, podniky atď.) vo všetkých 
členských štátoch aj mimo nich uplatňovať 
lepšiu stratégiu obchodnej značky v súlade 
s komunikačným prístupom programu 
Horizont Európa.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 297
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

S cieľom zabezpečiť rozsiahlejšie šírenie 
a lepšie pochopenie príležitostí 
ponúkaných EIT preskúma EIT možnosť 
posilniť usmernenia a pomoc, najmä 
prostredníctvom špecializovanej siete 
styčných dôstojníkov podľa štruktúry 
národných kontaktných miest programu 
Horizont Európa, v v aspektoch 
súvisiacich s účasťou na ZIS EIT, a to na 
základe existujúcich informačných sietí v 
celej Európe.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 298
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

S cieľom zabezpečiť rozsiahlejšie šírenie 
a lepšie pochopenie príležitostí 
ponúkaných EIT preskúma EIT možnosť 
posilnenia usmernení a pomoci v aspektoch 
súvisiacich s účasťou na ZIS EIT v Európe, 
a to na základe existujúcich informačných 
sietí v celej Európe, ako je lepšie 
využívanie jestvujúcich národných 
kontaktných miest v rámci programu 
Horizont Európa, a ďalším rozšírením 
týchto sietí.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 299
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom zabezpečiť informovanosť 
veľkého spoločenstva zainteresovaných 
strán v celom vedomostnom trojuholníku 
na únijnej, národnej, regionálnej aj 
miestnej úrovni o všetkých výzvach EIT (a 
ZIS) na predkladanie návrhov a 
financovaných projektoch, sa budú tieto 
informácie nachádzať aj na európskom 
portáli „Financovanie a verejné súťaže“ 
(Funding and Tender Opportunities) v 
časti o programe Horizont Európa.

S cieľom zabezpečiť informovanosť 
veľkého spoločenstva zainteresovaných 
strán v celom vedomostnom trojuholníku 
na únijnej, národnej, regionálnej aj 
miestnej úrovni o všetkých výzvach EIT 
(a ZIS) na predkladanie návrhov 
a financovaných projektoch, sa budú tieto 
informácie nachádzať aj v spoločnej online 
databáze výskumných a inovačných 
projektov financovaných EÚ v časti 
o programe Horizont Európa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 300
Elena Lizzi

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

EIT bude organizovať pravidelné stretnutia 
so skupinou zástupcov členských štátov, 
ako aj s príslušnými útvarmi Komisie, ak 
to bude potrebné, aby zabezpečil 
primeranú komunikáciu a tok informácií s 
členskými štátmi na úrovni EÚ.  Skupina 
zástupcov členských štátov zabezpečí aj 
vhodnú podporu na prepojenie činností 
podporovaných EIT s vnútroštátnymi 
programami a iniciatívami, a to vrátane 
potenciálneho spolufinancovania týchto 
činností na vnútroštátnej úrovni.
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činností na vnútroštátnej úrovni.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 301
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

EIT bude organizovať výročné stretnutia so 
skupinou zástupcov členských štátov, ako 
aj s Komisiou, Európskym parlamentom a 
poradnými orgánmi EÚ, ako je Výbor 
regiónov a Európsky hospodársky a 
sociálny výbor, aby zabezpečil primeranú 
komunikáciu a tok informácií s členskými 
štátmi na úrovni EÚ a ich neustálu 
informovanosť o výkonnosti 
a dosiahnutých výsledkoch činností 
financovaných EIT. Skupina zástupcov 
členských štátov zabezpečí aj vhodnú 
podporu na prepojenie činností 
podporovaných EIT s vnútroštátnymi 
programami a iniciatívami, a to vrátane 
potenciálneho spolufinancovania týchto 
činností na vnútroštátnej úrovni.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 302
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT bude organizovať pravidelné stretnutia 
so skupinou zástupcov členských štátov, 

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 303
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT zohráva kľúčovú úlohu pri šírení 
osvedčených postupov a získaných 
poznatkov. ZIS a projekty na podporu 
inovačnej a podnikateľskej kapacity 
inštitúcií vysokoškolského vzdelávania 
predstavujú cenný zdroj dôkazov a 
experimentálnych poznatkov pre tvorcov 
politík, z ktorého získavajú príklady 
osvedčených postupov a podporu v oblasti 
rozvoja a vykonávania politiky EÚ vo 
svojich tematických oblastiach.

EIT zohráva kľúčovú úlohu pri šírení 
osvedčených postupov a získaných 
poznatkov. EIT a ZIS spolupracujú s 
národnými a regionálnymi orgánmi 
členských štátov, s Komisiou a 
Európskym parlamentom, najmä s 
panelom pre budúcnosť vedy a techniky 
(STOA) s cieľom nadviazať 
štruktúrovaný dialóg, a to aj 
prostredníctvom styčných dôstojníkov v 
jednotlivých krajinách, s cieľom zisťovať, 
vymieňať si a šíriť osvedčené postupy, 
vzdelávanie a príležitosti. ZIS a projekty 
na podporu inovačnej a podnikateľskej 
kapacity inštitúcií vysokoškolského 
vzdelávania predstavujú cenný zdroj 
dôkazov a experimentálnych poznatkov pre 
tvorcov politík, z ktorého získavajú 
príklady osvedčených postupov a podporu 
v oblasti rozvoja a vykonávania politiky 
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EÚ vo svojich tematických oblastiach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 304
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT zohráva kľúčovú úlohu pri šírení 
osvedčených postupov a získaných 
poznatkov. ZIS a projekty na podporu 
inovačnej a podnikateľskej kapacity 
inštitúcií vysokoškolského vzdelávania 
predstavujú cenný zdroj dôkazov a 
experimentálnych poznatkov pre tvorcov 
politík, z ktorého získavajú príklady 
osvedčených postupov a podporu v oblasti 
rozvoja a vykonávania politiky EÚ vo 
svojich tematických oblastiach.

EIT zohráva kľúčovú úlohu pri zisťovaní a 
šírení osvedčených postupov a získaných 
poznatkov. ZIS a projekty na podporu 
inovačnej a podnikateľskej kapacity 
inštitúcií vysokoškolského vzdelávania 
predstavujú cenný zdroj dôkazov 
a experimentálnych poznatkov pre tvorcov 
politík a zainteresované strany v oblasti 
výskumu, vývoja a inovácií, z ktorého 
získavajú príklady osvedčených postupov 
a podporu v oblasti rozvoja a vykonávania 
politiky EÚ vo svojich tematických 
oblastiach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 305
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Osvedčené postupy a poznatky 
vyplývajúce zo ZIS doposiaľ neboli 
dostatočne kodifikované a účinne 
rozšírené. EIT bude ako znalostný partner 
pre tvorcov politík a celé inovačné 
spoločenstvo ďalej prehlbovať svoju úlohu 

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

spoločenstvo ďalej prehlbovať svoju úlohu 
inovačného inštitútu schopného odhaľovať, 
analyzovať, kodifikovať, poskytovať 
a zabezpečovať využívanie inovačných 
postupov, poznatkov a výsledkov činností 
financovaných EIT (vzdelávanie a odborná 
príprava, podpora výskumu a inovácie, 
podpora podnikania) v širšom rozsahu. 
Táto aktivita vychádza z prepojení 
a synergie s ostatnými iniciatívami v rámci 
piliera Inovatívna Európa programu 
Horizont Európa, a najmä EIC, misiami a 
inými európskymi partnerstvami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 306
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
v mene skupiny PPE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V rámci nariadenia o EIT sa bude EIT 
snažiť o väčší vplyv svojich činností 
prostredníctvom medzinárodnej spolupráce 
a bude koordinovať medzinárodné 
činnosti ZIS financované EIT. Svoje 
zameranie dôkladne zosúladí s príslušnými 
cieľmi priemyselnej politiky Európskej 
únie, ako aj s jej prioritami v oblasti 
výskumu a inovácie, a zabezpečí európsku 
pridanú hodnotu.

V rámci nariadenia o EIT a v súlade s 
prístupom k medzinárodnej spolupráci v 
rámci programu Horizont Európa sa EIT 
usiluje zabezpečiť, aby jeho činnosti mali 
väčší vplyv prostredníctvom 
medzinárodnej spolupráce, a monitoruje 
medzinárodné činnosti a činnosti naprieč 
ZIS financované ZIS. Medzi EIT a ZIS je 
potrebná lepšie vymedzená dlhodobá 
stratégia spolupráce. Svoje zameranie 
dôkladne zosúlaďuje s príslušnými cieľmi 
priemyselnej politiky Európskej únie, ako 
aj s jej prioritami v oblasti výskumu 
a inovácie, a zabezpečuje európsku pridanú 
hodnotu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 307
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
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Carlos Zorrinho

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V rámci nariadenia o EIT sa bude EIT 
snažiť o väčší vplyv svojich činností 
prostredníctvom medzinárodnej spolupráce 
a bude koordinovať medzinárodné činnosti 
ZIS financované EIT. Svoje zameranie 
dôkladne zosúladí s príslušnými cieľmi 
priemyselnej politiky Európskej únie, ako 
aj s jej prioritami v oblasti výskumu a 
inovácie, a zabezpečí európsku pridanú 
hodnotu.

V rámci nariadenia o EIT sa bude EIT 
snažiť o väčší vplyv svojich činností 
prostredníctvom medzinárodnej spolupráce 
a bude koordinovať medzinárodné činnosti 
ZIS financované EIT v súlade s prístupom 
programu Horizont Európa k 
medzinárodnej spolupráci a ostatným 
relevantným politikám EÚ.  Svoje 
zameranie dôkladne zosúladí s príslušnými 
cieľmi priemyselnej politiky Európskej 
únie, ako aj s jej prioritami v oblasti 
výskumu a inovácie, a zabezpečí európsku 
pridanú hodnotu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 308
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V rámci nariadenia o EIT sa bude EIT 
snažiť o väčší vplyv svojich činností 
prostredníctvom medzinárodnej spolupráce 
a bude koordinovať medzinárodné činnosti 
ZIS financované EIT. Svoje zameranie 
dôkladne zosúladí s príslušnými cieľmi 
priemyselnej politiky Európskej únie, ako 
aj s jej prioritami v oblasti výskumu a 
inovácie, a zabezpečí európsku pridanú 
hodnotu.

V rámci nariadenia o EIT sa bude EIT 
snažiť o väčší vplyv svojich činností 
prostredníctvom medzinárodnej spolupráce 
a bude koordinovať medzinárodné činnosti 
ZIS financované EIT. Svoje zameranie 
dôkladne zosúladí s príslušnými cieľmi 
politiky Únie, ako aj s jej prioritami 
v oblasti výskumu a inovácie, a zabezpečí 
európsku pridanú hodnotu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 309
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V rámci svojej medzinárodnej spolupráce 
sa bude EIT na základe konzultácie s 
Komisiou zameriavať na účinné riešenie 
globálnych spoločenských výziev, 
prispievanie k príslušným medzinárodným 
iniciatívam a cieľom trvalo udržateľného 
rozvoja, zabezpečovanie prístupu k 
talentom a na zlepšenie ponuky inovačných 
riešení a dopytu po nich. EIT a ZIS budú 
svoje medzinárodné činnosti plánovať a 
vykonávať v úzkej spolupráci s Komisiou 
v súlade s prístupom programu Horizont 
Európa a ostatnými príslušnými 
politikami EÚ a pod dohľadom správnej 
rady EIT.

EIT a ZIS budú svoje medzinárodné 
činnosti plánovať a vykonávať v úzkej 
spolupráci s Komisiou v súlade 
s prístupom programu Horizont Európa 
a ostatnými príslušnými politikami EÚ 
a pod dohľadom správnej rady EIT. EIT 
poskytuje usmernenia a monitoruje 
celkový dosah činností ZIS a 
medzinárodných prierezových činností 
ZIS. V rámci svojej medzinárodnej 
spolupráce a globálnej osvetovej činnosti 
sa bude EIT na základe konzultácie 
s Komisiou zameriavať na účinné riešenie 
globálnych spoločenských výziev, 
prispievanie k príslušným medzinárodným 
iniciatívam, ako je Mission Innovation, 
a cieľom trvalo udržateľného rozvoja, 
zabezpečovanie prístupu k talentom a na 
zlepšenie ponuky inovačných riešení 
a dopytu po nich.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 310
Ignazio Corrao

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V rámci svojej medzinárodnej spolupráce 
sa bude EIT na základe konzultácie s 
Komisiou zameriavať na účinné riešenie 
globálnych spoločenských výziev, 
prispievanie k príslušným medzinárodným 
iniciatívam a cieľom trvalo udržateľného 
rozvoja, zabezpečovanie prístupu k 

V rámci svojej medzinárodnej spolupráce a 
globálnej osvetovej činnosti sa EIT na 
základe konzultácie s ZIS a Komisiou 
zameriava na začlenenie svojho modelu 
inovácií medzi ďalšie úspešné inovačné 
činnosti, na účinné riešenie globálnych 
spoločenských výziev, prispievanie 
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talentom a na zlepšenie ponuky inovačných 
riešení a dopytu po nich. EIT a ZIS budú 
svoje medzinárodné činnosti plánovať a 
vykonávať v úzkej spolupráci s Komisiou 
v súlade s prístupom programu Horizont 
Európa a ostatnými príslušnými politikami 
EÚ a pod dohľadom správnej rady EIT.

k príslušným medzinárodným iniciatívam 
a cieľom trvalo udržateľného rozvoja, 
zabezpečovanie prístupu k talentom a na 
zlepšenie ponuky inovačných riešení 
a dopytu po nich. EIT a ZIS svoje 
medzinárodné činnosti 
plánujú, vykonávajú a podávajú o nich 
správy v úzkej spolupráci s Komisiou 
v súlade s prístupom programu Horizont 
Európa a ostatnými príslušnými politikami 
EÚ a pod dohľadom správnej rady EIT.

Or. en

Odôvodnenie

Táto úloha by mala byť v rukách EIT v konzultácii s ZIS a nie naopak.

Pozmeňujúci návrh 311
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V rámci svojej medzinárodnej spolupráce 
sa bude EIT na základe konzultácie s 
Komisiou zameriavať na účinné riešenie 
globálnych spoločenských výziev, 
prispievanie k príslušným medzinárodným 
iniciatívam a cieľom trvalo udržateľného 
rozvoja, zabezpečovanie prístupu k 
talentom a na zlepšenie ponuky inovačných 
riešení a dopytu po nich. EIT a ZIS budú 
svoje medzinárodné činnosti plánovať a 
vykonávať v úzkej spolupráci s Komisiou v 
súlade s prístupom programu Horizont 
Európa a ostatnými príslušnými politikami 
EÚ a pod dohľadom správnej rady EIT.

V rámci svojej medzinárodnej spolupráce 
sa bude EIT na základe konzultácie 
s Komisiou zameriavať na účinné riešenie 
globálnych a spoločenských výziev, 
prispievanie k príslušným medzinárodným 
iniciatívam a cieľom trvalo udržateľného 
rozvoja a riešenia zmeny klímy, 
zabezpečovanie prístupu k talentom a na 
zlepšenie ponuky inovačných riešení 
a dopytu po nich. EIT a ZIS budú svoje 
medzinárodné činnosti plánovať 
a vykonávať v úzkej spolupráci s Komisiou 
v súlade s prístupom programu Horizont 
Európa a ostatnými príslušnými politikami 
EÚ a pod dohľadom správnej rady EIT.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 312
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 313
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao 
Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

EIT poskytne ZIS prevádzkové usmernenia 
a bude monitorovať súlad ZIS so zásadami 
správneho riadenia, zásadami a kritériami 
stanovenými pre európske partnerstvá 
v nariadení o programe Horizont Európa 
a zosúladenie s požiadavkami 
vyplývajúcimi z programu Horizont Európa 
a s jeho prioritami s cieľom 
maximalizovať ich výkonnosť a vplyv, na 
základe stratégie dlhodobej spolupráce 
medzi EIT a ZIS. V prípade, že ZIS 
nedosahuje výkonnosť alebo nedosahuje 
očakávané výsledky a vplyv, môžu sa 
prijať vhodné opatrenia.



AM\1204114SK.docx 125/169 PE650.625v01-00

SK

Or. en

Odôvodnenie

Na dlhodobom základe by sa malo poskytovať poradenstvo, aby sa zamedzilo riziku 
vytvárania neistoty pre partnerov, čo je jedným z najväčších ohrození ekosystému.

Pozmeňujúci návrh 314
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Miapetra Kumpula-Natri, Carlos Zorrinho

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

EIT poskytne ZIS prevádzkové usmernenia 
a bude monitorovať zaručovanie súladu 
ZIS so zásadami správneho riadenia, 
zásadami a kritériami stanovenými pre 
európske partnerstvá v nariadení 
o programe Horizont Európa a zosúladenie 
s prioritami programu Horizont Európa 
s cieľom maximalizovať ich výkonnosť 
a vplyv. Medzi EIT a ZIS je potrebná 
lepšie vymedzená dlhodobá stratégia 
spolupráce.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 315
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

s prioritami programu Horizont Európa 
s cieľom maximalizovať ich výkonnosť 
a vplyv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 316
Elena Lizzi

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 317
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
v mene skupiny PPE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Začlenením spoločných ustanovení pre 
nových členov, ktorí zvyšujú hodnotu 
partnerstiev, sa výrazne zlepšia opatrenia, 
ktorými sa zabezpečuje neustála 
otvorenosť ZIS a transparentnosť počas 
vykonávania. Svoje činnosti budú takisto 
riadiť plne transparentným spôsobom. 
ZIS budú naďalej dynamickými 
partnerstvami, ku ktorým sa môžu na 
základe excelentnosti a strategickej 
vhodnosti pridávať noví partneri vrátane 
zvyšujúceho sa podielu MSP. S cieľom 

EIT zabezpečuje, aby sa opatrenia 
zabezpečujúce sústavnú otvorenosť ZIS a 
transparentnosť počas vykonávania zlepšili, 
a to najmä prijatím a uplatňovaním 
transparentných a jasných kritérií na 
začlenenie nových partnerov, nepretržitým 
monitorovaním účinnosti opatrení a iných 
spoločných ustanovení pre nových členov, 
ktorí zvyšujú hodnotu partnerstiev. Svoje 
činnosti takisto riadia plne 
transparentným spôsobom, a to aj 
systematickým využívaním otvorených 
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obmedziť koncentráciu finančných 
prostriedkov a zabezpečiť, aby činnosti 
ZIS využívali výhody rozsiahlej siete 
partnerov, sa zvýši transparentnosť a 
inkluzívnosť postupu vypracovania 
obchodného plánu (vrátane 
identifikovania priorít, výberu činností a 
pridelenia finančných prostriedkov). V 
neposlednom rade ZIS zvýšia podiel 
výziev na predkladanie návrhov, najmä v 
oblasti inovačných projektov, ktoré budú 
otvorené pre tretie strany. Všetkými týmito 
opatreniami sa zvýši počet zúčastnených 
subjektov zapojených do činností ZIS. A 
napokon by mali ZIS v rámci 
pravidelného predkladania správ 
predložiť správu o zapojení nových 
partnerov.

výziev týkajúcich sa projektov, partnerov 
a vytvorenia nových stredísk spoločného 
umiestnenia. Pri výbere projektov a 
partnerov a ak je nevyhnutne potrebné 
oddeliť návrhy rovnakej kvality, po 
posúdení založenom na kritériu 
excelentnosti uprednostnia ZIS tie 
návrhy, ktoré:

– zahŕňajú vyšší počet regiónov alebo 
krajín s nízkou výkonnosťou v oblasti 
výskumu a inovácií, podľa európskeho 
prehľadu výsledkov inovácie, 
regionálneho prehľadu výsledkov 
inovácie a krajín, ktorých sa týka 
rozširovanie účasti v zmysle programu 
Horizont Európa;
– zahŕňajú vyšší počet regiónov alebo 
krajín, ktoré ešte nie sú zapojené do 
spoločenstva ZIS;
– zapájajú regióny a krajiny, ktoré sa 
zaviazali prispievať finančnými 
prostriedkami z EŠIF.
– zapájajú väčší počet MSP;
– zabezpečujú lepšiu rodovú rovnováhu.
ZIS budú naďalej dynamickými 
partnerstvami, ku ktorým sa môžu na 
základe excelentnosti a strategickej 
vhodnosti pridávať noví partneri vrátane 
zvyšujúceho sa podielu MSP. S cieľom 
obmedziť koncentráciu finančných 
prostriedkov a zabezpečiť, aby činnosti 
ZIS využívali výhody rozsiahlej siete 
partnerov, sa zvyšuje transparentnosť, 
otvorenosť a inkluzívnosť postupu 
vypracovania viacročného 
podnikateľského plánu (vrátane 
identifikovania priorít, výberu činností 
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a pridelenia finančných prostriedkov). 
ZIS načas a presne použitím databázy 
programu Horizont Európa zverejnia 
potrebné podrobné údaje a informácie o 
tom, ktoré projekty sa financujú a v rámci 
ktorého alokačného procesu. A napokon 
by mali ZIS v rámci pravidelného 
predkladania správ predložiť správu 
o zapojení nových partnerov a 
prijímateľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 318
Ignazio Corrao

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

EIT zabezpečuje, aby sa opatrenia 
zabezpečujúce sústavnú otvorenosť ZIS a 
transparentnosť počas vykonávania zlepšili, 
a to najmä prijatím a uplatňovaním 
súdržných, transparentných a jasných 
kritérií na začlenenie nových partnerov, 
nepretržitým monitorovaním účinnosti 
opatrení a iných spoločných ustanovení 
pre nových členov, ktorí zvyšujú hodnotu 
partnerstiev. Svoje činnosti takisto riadia 
plne transparentným spôsobom, a to aj 
systematickým využívaním otvorených 
výziev týkajúcich sa projektov, partnerov a 
vytvorenia nových stredísk spoločného 
umiestnenia. Pri výbere partnerov, 
projektov alebo nových centier 
spoločného umiestnenia je kritériom 
výberu excelencia. V prípade rovnakej 
kvality výsledkov hodnotenia ZIS 
uprednostnia návrhy, ktoré:



AM\1204114SK.docx 129/169 PE650.625v01-00

SK

pravidelného predkladania správ 
predložiť správu o zapojení nových 
partnerov.

– zahŕňajú vyšší počet regiónov a krajín s 
nízkou a priemernou inovačnou 
výkonnosťou podľa európskeho 
prehľadu výsledkov inovácie a 
regionálneho prehľadu výsledkov 
inovácie;
– zapájajú regióny a krajiny, ktoré sa 
zaviazali prispievať finančnými 
prostriedkami z EŠIF.
– zapájajú väčší počet MSP;
– zabezpečujú lepšiu rodovú rovnováhu.
ZIS budú naďalej dynamickými 
partnerstvami, ku ktorým sa môžu na 
základe excelentnosti a strategickej 
vhodnosti pridávať noví partneri vrátane 
zvyšujúceho sa podielu MSP. S cieľom 
obmedziť koncentráciu finančných 
prostriedkov a zabezpečiť, aby činnosti 
ZIS využívali výhody rozsiahlej siete 
partnerov, sa zvyšuje transparentnosť, 
otvorenosť a inkluzívnosť postupu 
vypracovania podnikateľského plánu 
(vrátane identifikovania priorít, výberu 
činností a pridelenia finančných 
prostriedkov). Správna rada EIT alokuje 
primeraný rozpočet vo výške aspoň 3 % 
rozpočtu vyčleneného na financovanie 
ZIS na vytvorenie nových centier 
spoločného umiestnenia, pretože tieto 
centrá sú potrebnými rozhraniami medzi 
ZIS a miestnymi aktérmi vedomostného 
trojuholníka. A napokon by mali ZIS 
v rámci pravidelného predkladania správ 
predložiť správu o zapojení nových 
partnerov a prijímateľov.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité zaviesť používanie európskeho prehľadu výsledkov inovácie a regionálneho 
prehľadu výsledkov inovácie, pretože ide o oficiálne nástroje EÚ na vymedzenie regiónov a a 
krajín s nízkou mierou výskumu a inovácie. Aj Centrá spoločného umiestnenia sú nesmierne 
dôležité, pretože sú inovačnými centrami ZIS.  Bude dôležité otvoriť ich viac, najmä v 



PE650.625v01-00 130/169 AM\1204114SK.docx

SK

regiónoch s nedostatočnými výsledkami, pretože by mohli byť hybnou silou ich rozvoja.

Pozmeňujúci návrh 319
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

EIT zabezpečia neustálu otvorenosť ZIS 
pre nových členov, ako aj zvýšenú 
transparentnosť počas vykonávania. 
Dosiahne sa to uplatňovaním jasných, 
transparentných a súdržných kritérií 
pristúpenia a vystúpenia pre nových 
členov, čo pridá partnerstvám hodnotu 
nepretržitým monitorovaním účinnosti 
opatrení. Vykonávajú svoje činnosti plne 
transparentne, a to aj systematickým 
využívaním otvorených výziev na 
predkladanie návrhov. ZIS budú naďalej 
otvorenými a dynamickými partnerstvami, 
ku ktorým sa môžu na základe 
excelentnosti, pridanej hodnoty a ich 
schopnosti prispieť k inovačným 
ekosystémom na regionálnej a 
vnútroštátnej úrovni a úrovni EÚ pridávať 
noví partneri z celej Únie vrátane 
zvyšujúceho sa podielu MSP a startupov. 
S cieľom obmedziť koncentráciu 
finančných prostriedkov a zabezpečiť, aby 
činnosti ZIS využívali výhody rozsiahlej 
siete partnerov a zemepisného pokrytia, sa 
zvýši transparentnosť a inkluzívnosť 
postupu vypracovania obchodného plánu 
(vrátane identifikovania priorít, výberu 
činností a pridelenia finančných 
prostriedkov) a výber nových centier 
spoločného umiestnenia a súvisiacich 
rozhodnutí týkajúcich sa financovania. 
Informácie o tom, ktoré projekty sú 
financované a o prideľovaní finančných 
prostriedkov sa zverejňujú okamžite a v 
ľahko prístupnej forme. V neposlednom 
rade ZIS zvýšia podiel otvorených výziev 
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na predkladanie návrhov, najmä v oblasti 
inovačných projektov, ktoré budú otvorené 
pre tretie strany. Všetkými týmito 
opatreniami sa zvýši počet zúčastnených 
subjektov zapojených do činností ZIS. 
A napokon ZIS v rámci pravidelného 
predkladania správ predkladajú správu 
o zapojení nových partnerov a 
prijímateľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 320
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Miapetra Kumpula-Natri, Carlos Zorrinho

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

EIT zabezpečí, aby sa zlepšila neustála 
otvorenosť ZIS, a to najmä zaistením 
toho, že ZIS uplatnia koherentné, jasné a 
transparentné prístupové kritériá pre 
nových členov, ktorí zvyšujú hodnotu 
partnerstiev, ale aj inými ustanoveniami, 
ako sú postupy prípravy ich 
podnikateľských plánov, a systematickým 
monitorovaním činností ZIS. Svoje 
činnosti budú takisto riadiť plne 
transparentným spôsobom. ZIS budú 
naďalej dynamickými partnerstvami, ku 
ktorým sa môžu na základe excelentnosti 
a strategickej vhodnosti pridávať noví 
partneri vrátane zvyšujúceho sa podielu 
MSP. S cieľom obmedziť koncentráciu 
finančných prostriedkov a zabezpečiť, aby 
činnosti ZIS využívali výhody rozsiahlej 
siete partnerov, sa zvýši transparentnosť 
a inkluzívnosť postupu vypracovania 
obchodného plánu (vrátane identifikovania 
priorít, výberu činností a pridelenia 
finančných prostriedkov). Okrem toho by 
sa transparentnosť financovania mala 
zvýšiť spôsobom, ktorý poskytuje verejne 
dostupné informácie o tom, ktoré projekty 
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predkladania správ predložiť správu o 
zapojení nových partnerov.

sú financované, a o prideľovaní 
finančných prostriedkov. V neposlednom 
rade ZIS zvýšia podiel výziev na 
predkladanie návrhov, najmä v oblasti 
inovačných projektov, ktoré budú otvorené 
pre tretie strany. Všetkými týmito 
opatreniami sa zvýši počet zúčastnených 
subjektov zapojených do činností ZIS. 
A napokon by mali ZIS v rámci 
pravidelného predkladania správ predložiť 
správu o zapojení nových partnerov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 321
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen, Fredrick Federley, Martina 
Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Začlenením spoločných ustanovení pre 
nových členov, ktorí zvyšujú hodnotu 
partnerstiev, sa výrazne zlepšia opatrenia, 
ktorými sa zabezpečuje neustála 
otvorenosť ZIS a transparentnosť počas 
vykonávania. Svoje činnosti budú takisto 
riadiť plne transparentným spôsobom. ZIS 
budú naďalej dynamickými partnerstvami, 
ku ktorým sa môžu na základe 
excelentnosti a strategickej vhodnosti 
pridávať noví partneri vrátane zvyšujúceho 
sa podielu MSP. S cieľom obmedziť 
koncentráciu finančných prostriedkov 
a zabezpečiť, aby činnosti ZIS využívali 
výhody rozsiahlej siete partnerov, sa zvýši 
transparentnosť a inkluzívnosť postupu 
vypracovania obchodného plánu (vrátane 
identifikovania priorít, výberu činností 
a pridelenia finančných prostriedkov). 
Okrem toho sa transparentnosť 
financovania musí zvýšiť spôsobom, ktorý 
poskytuje verejne dostupné informácie o 
tom, ktoré projekty sú financované, a o 
prideľovaní finančných prostriedkov. 
V neposlednom rade ZIS zvýšia podiel 
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napokon by mali ZIS v rámci pravidelného 
predkladania správ predložiť správu o 
zapojení nových partnerov.

výziev na predkladanie návrhov, najmä 
v oblasti inovačných projektov, ktoré budú 
otvorené pre tretie strany. Všetkými týmito 
opatreniami sa zvýši počet zúčastnených 
subjektov zapojených do činností ZIS. 
A napokon by mali ZIS v rámci 
pravidelného predkladania správ predložiť 
správu o zapojení nových partnerov.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže peniaze EIT sú peniazmi daňovníkov, mala by verejnosť vedieť o tom, ktoré projekty sa 
financujú a koľko peňazí ide rôznym aktérom (napr. podobne, ako je financovanie programu 
Horizont 2020 viditeľné v systéme CORDIS).

Pozmeňujúci návrh 322
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
v mene skupiny PPE
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Marisa Matias, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Klaus Buchner, Robert Roos

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Keďže ZIS pôsobia naprieč celým 
hodnotovým reťazcom inovácie, 
zabezpečia vo svojom portfóliu 
obchodného plánu primeranú vyváženosť 
medzi činnosťami v oblastiach 
vzdelávania, podnikania a inovácie. 
Činnosti ZIS sa budú vykonávať 
prostredníctvom nenáročnej, účinnej a 
nákladovo efektívnej štruktúry, ktorou sa 
zabezpečia minimálne administratívne a 
režijné náklady. EIT zabezpečí, aby ZIS 
dosahovali očakávaný vplyv 
prostredníctvom najrôznejších činností 
identifikovaných v obchodných plánoch 
ZIS, ktorými sa účinne podporuje plnenie 
ich cieľov.

Keďže ZIS pôsobia naprieč celým 
hodnotovým reťazcom inovácie, musia 
zabezpečovať vo svojom portfóliu 
podnikateľského plánu primeranú a 
sústavnú vyváženosť medzi činnosťami 
v oblastiach vzdelávania, výskumu, 
podnikania a inovácie. EIT monitoruje, či 
sa činnosti ZIS vykonávajú 
prostredníctvom nenáročnej, účinnej 
a nákladovo efektívnej štruktúry, ktorou sa 
zabezpečujú minimálne administratívne 
a režijné náklady vo výške najmenej 5 %. 
EIT zabezpečí, aby ZIS dosahovali 
očakávaný vplyv prostredníctvom 
najrôznejších činností identifikovaných 
v podnikateľských plánoch ZIS, ktorými 
sa účinne podporuje plnenie ich cieľov. S 
cieľom znížiť administratívne zaťaženie 
sa podnikateľské plány ZIS a granty EIT 
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pre ZIS vzťahujú na obdobie najviac 
troch rokov, pričom činnosti ZIS sa 
naďalej vykazujú každoročne.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 323
Robert Roos
v mene skupiny ECR

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Keďže ZIS pôsobia naprieč celým 
hodnotovým reťazcom inovácie, 
zabezpečia vo svojom portfóliu 
obchodného plánu primeranú vyváženosť 
medzi činnosťami v oblastiach 
vzdelávania, podnikania a inovácie. 
Činnosti ZIS sa budú vykonávať 
prostredníctvom nenáročnej, účinnej a 
nákladovo efektívnej štruktúry, ktorou sa 
zabezpečia minimálne administratívne a 
režijné náklady. EIT zabezpečí, aby ZIS 
dosahovali očakávaný vplyv 
prostredníctvom najrôznejších činností 
identifikovaných v obchodných plánoch 
ZIS, ktorými sa účinne podporuje plnenie 
ich cieľov.

Keďže ZIS pôsobia naprieč celým 
hodnotovým reťazcom inovácie, 
zabezpečia vo svojom portfóliu 
obchodného plánu primeranú vyváženosť 
medzi činnosťami v oblastiach 
vzdelávania, podnikania a inovácie. 
Činnosti ZIS sa budú vykonávať 
prostredníctvom nenáročnej, účinnej a 
nákladovo efektívnej štruktúry a pri 
zachovaní jestvujúci potrebných odchýliek 
od vzoru dohody o udelení grantu v rámci 
programu Horizont Európa, ktorou sa 
zabezpečia minimálne administratívne a 
režijné náklady.  EIT zabezpečí, aby ZIS 
dosahovali očakávaný vplyv 
prostredníctvom najrôznejších činností 
identifikovaných v podnikateľských 
plánoch ZIS, ktorými sa účinne podporuje 
plnenie ich cieľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 324
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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Keďže ZIS pôsobia naprieč celým 
hodnotovým reťazcom inovácie, 
zabezpečia vo svojom portfóliu 
obchodného plánu primeranú vyváženosť 
medzi činnosťami v oblastiach 
vzdelávania, podnikania a inovácie. 
Činnosti ZIS sa budú vykonávať 
prostredníctvom nenáročnej, účinnej a 
nákladovo efektívnej štruktúry, ktorou sa 
zabezpečia minimálne administratívne a 
režijné náklady. EIT zabezpečí, aby ZIS 
dosahovali očakávaný vplyv 
prostredníctvom najrôznejších činností 
identifikovaných v obchodných plánoch 
ZIS, ktorými sa účinne podporuje plnenie 
ich cieľov.

Keďže ZIS pôsobia naprieč celým 
hodnotovým reťazcom inovácie, EIT a ZIS 
zabezpečia vo svojom portfóliu 
obchodného plánu primeranú vyváženosť 
medzi činnosťami v oblastiach 
vzdelávania, podnikania a výskumu 
a inovácie. Činnosti ZIS sa budú 
vykonávať prostredníctvom nenáročnej, 
účinnej a nákladovo efektívnej štruktúry, 
ktorou sa zabezpečia minimálne 
administratívne a správne náklady. EIT 
zabezpečí, aby ZIS dosahovali očakávaný 
vplyv prostredníctvom najrôznejších 
činností identifikovaných 
v podnikateľských plánoch ZIS, ktorými 
sa účinne podporuje plnenie ich cieľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 325
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao 
Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Keďže ZIS pôsobia naprieč celým 
hodnotovým reťazcom inovácie, 
zabezpečia vo svojom portfóliu 
obchodného plánu primeranú vyváženosť 
medzi činnosťami v oblastiach 
vzdelávania, podnikania a inovácie. 
Činnosti ZIS sa budú vykonávať 
prostredníctvom nenáročnej, účinnej a 
nákladovo efektívnej štruktúry, ktorou sa 
zabezpečia minimálne administratívne a 
režijné náklady. EIT zabezpečí, aby ZIS 
dosahovali očakávaný vplyv 
prostredníctvom najrôznejších činností 
identifikovaných v obchodných plánoch 
ZIS, ktorými sa účinne podporuje plnenie 
ich cieľov.

Keďže ZIS pôsobia naprieč celým 
hodnotovým reťazcom inovácie, 
zabezpečia vo svojom portfóliu 
obchodného plánu primeranú vyváženosť 
medzi činnosťami v oblastiach 
vzdelávania, podnikania a inovácie. 
Činnosti ZIS sa budú vykonávať 
prostredníctvom nenáročnej, účinnej 
a nákladovo efektívnej štruktúry, ktorou sa 
zabezpečia primerané minimálne 
administratívne a režijné náklady. EIT 
zabezpečí, aby ZIS dosahovali očakávaný 
vplyv prostredníctvom najrôznejších 
činností identifikovaných 
v podnikateľských plánoch ZIS, ktorými 
sa účinne podporuje plnenie ich cieľov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 326
Elena Lizzi

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Keďže ZIS pôsobia naprieč celým 
hodnotovým reťazcom inovácie, 
zabezpečia vo svojom portfóliu 
obchodného plánu primeranú vyváženosť 
medzi činnosťami v oblastiach 
vzdelávania, podnikania a inovácie. 
Činnosti ZIS sa budú vykonávať 
prostredníctvom nenáročnej, účinnej a 
nákladovo efektívnej štruktúry, ktorou sa 
zabezpečia minimálne administratívne a 
režijné náklady. EIT zabezpečí, aby ZIS 
dosahovali očakávaný vplyv 
prostredníctvom najrôznejších činností 
identifikovaných v obchodných plánoch 
ZIS, ktorými sa účinne podporuje plnenie 
ich cieľov.

Keďže ZIS pôsobia naprieč celým 
hodnotovým reťazcom inovácie, 
zabezpečia vo svojom portfóliu 
obchodného plánu primeranú vyváženosť 
medzi činnosťami v oblastiach 
vzdelávania, podnikania a inovácie. 
Činnosti ZIS sa budú vykonávať 
prostredníctvom nenáročnej, účinnej 
a nákladovo efektívnej štruktúry, ktorou sa 
zabezpečia administratívne a režijné 
náklady maximálne na úrovni 3 %. EIT 
zabezpečí, aby ZIS dosahovali očakávaný 
vplyv prostredníctvom najrôznejších 
činností identifikovaných 
v podnikateľských plánoch ZIS, ktorými 
sa účinne podporuje plnenie ich cieľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 327
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
v mene skupiny PPE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Plnenie záväzkov jednotlivých partnerov 
ZIS počas zmluvného trvania iniciatívy sa 
zabezpečí pravidelným monitorovaním 
skutočných príspevkov partnera v 
porovnaní s pôvodnými záväzkami. EIT 
zabezpečí, aby mali ZIS zavedený systém 
riadenia rizika pre prípad, že niektorí 
partneri nebudú schopní splniť svoje 
pôvodné záväzky.

Plnenie záväzkov jednotlivých partnerov 
ZIS počas zmluvného trvania iniciatívy sa 
zabezpečuje pravidelným monitorovaním 
skutočných príspevkov partnera 
v porovnaní s pôvodnými záväzkami. EIT 
zabezpečí, aby mali ZIS zavedený systém 
riadenia rizika pre prípad, že niektorí 
partneri nebudú schopní splniť svoje 
pôvodné záväzky. Prioritou ZIS je však 
diverzifikácia ich príjmov a mobilizácia 
ďalších investícií na ich činnosti v oblasti 
výskumu a inovácií, a nie spoliehať sa na 



AM\1204114SK.docx 137/169 PE650.625v01-00

SK

príspevky od partnerov. Žiadne úsilie 
zamerané na dosiahnutie finančnej 
udržateľnosti nesmie viesť k zvýšeniu 
poplatkov alebo členských poplatkov od 
partnerov, ani k zníženiu mechanizmu 
grantového financovania v prospech 
iných finančných nástrojov, ako sú úvery 
alebo kombinované financovanie, s 
výnimkou činností blízkych trhu. Poplatky 
za výučbu alebo členské poplatky musia 
byť primerané, aby sa zaručila účasť 
malých subjektov, ako sú MSP.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 328
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Plnenie záväzkov jednotlivých partnerov 
ZIS počas zmluvného trvania iniciatívy sa 
zabezpečí pravidelným monitorovaním 
skutočných príspevkov partnera v 
porovnaní s pôvodnými záväzkami. EIT 
zabezpečí, aby mali ZIS zavedený systém 
riadenia rizika pre prípad, že niektorí 
partneri nebudú schopní splniť svoje 
pôvodné záväzky.

Plnenie záväzkov jednotlivých partnerov 
ZIS počas zmluvného trvania iniciatívy sa 
zabezpečuje pravidelným monitorovaním 
skutočných príspevkov partnera 
v porovnaní s pôvodnými záväzkami. EIT 
zabezpečí, aby mali ZIS zavedený systém 
riadenia rizika pre prípad, že niektorí 
partneri nebudú schopní splniť svoje 
pôvodné záväzky. Pri sledovaní finančnej 
udržateľnosti svojich činností sa ZIS 
sústreďujú na široký rad zdrojov príjmu a 
investícií. Žiadne úsilie o finančnú 
udržateľnosť nesmie viesť ani k zvýšeniu 
poplatkov za výučbu ani k znevýhodneniu 
menších spoločností, ako sú MSP a 
startupy, v zmysle členských poplatkov, 
ani k zníženiu poskytovania grantov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 329
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Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Plnenie záväzkov jednotlivých partnerov 
ZIS počas zmluvného trvania iniciatívy sa 
zabezpečí pravidelným monitorovaním 
skutočných príspevkov partnera v 
porovnaní s pôvodnými záväzkami. EIT 
zabezpečí, aby mali ZIS zavedený systém 
riadenia rizika pre prípad, že niektorí 
partneri nebudú schopní splniť svoje 
pôvodné záväzky.

Plnenie záväzkov jednotlivých partnerov 
ZIS počas zmluvného trvania iniciatívy sa 
zabezpečí pravidelným monitorovaním 
skutočných príspevkov partnera 
v porovnaní s pôvodnými záväzkami. EIT 
zabezpečí, aby mali ZIS zavedený systém 
riadenia rizika pre prípad, že niektorí 
partneri nebudú schopní splniť svoje 
pôvodné záväzky. ZIS by však mali 
uprednostňovať diverzifikáciu príjmov, 
aby dosiahli finančnú udržateľnosť čo 
najskôr.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 330
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
v mene skupiny PPE

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prostredníctvom efektívneho a 
zjednodušeného modelu financovania EIT 
posilní vplyv a príspevok ZIS pri 
dosahovaní cieľov programu Horizont 
Európa. S cieľom zvýšiť pridanú hodnotu 
svojej podpory EIT upraví svoj model 
financovania. EIT zavedie zlepšenia v 
štyroch hlavných oblastiach.

EIT by mal zabezpečiť vyvážené 
rozdelenie rozpočtu v priebehu rokov a 
hladký prechod medzi súčasným a 
nasledujúcim obdobím VFR, najmä 
pokiaľ ide o prebiehajúce činnosti. 
Prostredníctvom efektívneho 
a zjednodušeného modelu financovania 
EIT posilní vplyv a príspevok ZIS pri 
dosahovaní cieľov programu Horizont 
Európa. S cieľom zvýšiť pridanú hodnotu 
svojej podpory EIT upravuje svoj model 
financovania s cieľom postupne zvýšiť 
záväzky partnerov ZIS alebo iných 
súkromných a verejných zdrojov. EIT 
zavedie zlepšenia v štyroch hlavných 
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oblastiach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 331
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
v mene skupiny PPE
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Marisa Matias, Robert Roos, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Klaus Buchner

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prostredníctvom efektívneho a 
zjednodušeného modelu financovania EIT 
posilní vplyv a príspevok ZIS pri 
dosahovaní cieľov programu Horizont 
Európa. S cieľom zvýšiť pridanú hodnotu 
svojej podpory EIT upraví svoj model 
financovania. EIT zavedie zlepšenia v 
štyroch hlavných oblastiach.

Efektívny zjednodušený model 
financovania EIT posilní vplyv a prínos 
ZIS pri dosahovaní cieľov programu 
Horizont Európa. S cieľom zvýšiť pridanú 
hodnotu svojej podpory EIT upravuje svoj 
model financovania s cieľom postupne 
zvýšiť záväzky partnerov ZIS a iných 
súkromných a verejných zdrojov. EIT 
zavedie zlepšenia v štyroch hlavných 
oblastiach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 332
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prostredníctvom efektívneho a 
zjednodušeného modelu financovania EIT 
posilní vplyv a príspevok ZIS pri 
dosahovaní cieľov programu Horizont 
Európa. S cieľom zvýšiť pridanú hodnotu 
svojej podpory EIT upraví svoj model 
financovania. EIT zavedie zlepšenia v 
štyroch hlavných oblastiach.

Prostredníctvom efektívneho 
a zjednodušeného modelu financovania 
EIT posilní vplyv a príspevok ZIS pri 
dosahovaní cieľov EIT a programu 
Horizont Európa. Na zvýšenie pridanej 
hodnoty svojej podpory EIT upraví svoj 
model financovania. EIT zavedie zlepšenia 
v štyroch hlavných oblastiach.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 333
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Po prvé, EIT zavedie mieru 
spolufinancovania s cieľom zvýšiť úroveň 
súkromných a verejných investícií. 
Prispôsobenie modelu financovania 
umožní ZIS dosiahnuť finančnú 
udržateľnosť. Získajú tak stimul postupne 
počas trvania rámcových dohôd o 
partnerstve znižovať podiel financovania 
EIT vo svojom obchodnom pláne, a 
zároveň zvyšovať úroveň 
spoluinvestovania z iných zdrojov ako EIT. 
Pevné znižovanie mier spolufinancovania 
bude platné vo všetkých fázach celého 
životného cyklu ZIS (začiatok, zvýšenie, 
splatnosť, ukončenie grantu EIT), ako sa 
uvádza ďalej.

Po prvé, EIT zavedie mieru 
spolufinancovania s cieľom zvýšiť úroveň 
súkromných a verejných investícií. 
Prispôsobenie modelu financovania uľahčí 
ich úsilie o získavanie investícií iných ako 
príjmov od ich partnerov, a tak uľahčí 
ZIS získavať dodatočné verejné a 
súkromné príjmy a investície, aby dosiahli 
finančnú udržateľnosť. Získajú tak stimul 
postupne počas trvania rámcových dohôd 
o partnerstve znižovať podiel financovania 
EIT vo svojom obchodnom pláne, 
a zároveň zvyšovať úroveň 
spoluinvestovania z iných zdrojov ako 
EIT. Financovanie z EIT bude priamo 
spojené s pokrokom pri dosahovaní cieľov 
ZIS a očakávaného výsledku a môže sa 
prerušiť v prípade pretrvávajúceho 
nedostatku výsledkov v súlade s článkom 
1 nariadenia o EIT. Pevné znižovanie mier 
spolufinancovania bude platné vo všetkých 
fázach celého životného cyklu ZIS 
(začiatok, zvýšenie, splatnosť, ukončenie 
grantu EIT), ako sa uvádza ďalej.

Or. en

Odôvodnenie

Zníženie mier spolufinancovania by malo byť zahrnuté do hlavného aktu (nariadenie o EIT).

Pozmeňujúci návrh 334
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
v mene skupiny PPE
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Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Marisa Matias, Robert Roos

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Po prvé, EIT zavedie mieru 
spolufinancovania s cieľom zvýšiť úroveň 
súkromných a verejných investícií. 
Prispôsobenie modelu financovania 
umožní ZIS dosiahnuť finančnú 
udržateľnosť. Získajú tak stimul postupne 
počas trvania rámcových dohôd o 
partnerstve znižovať podiel financovania 
EIT vo svojom obchodnom pláne, a 
zároveň zvyšovať úroveň 
spoluinvestovania z iných zdrojov ako EIT. 
Pevné znižovanie mier spolufinancovania 
bude platné vo všetkých fázach celého 
životného cyklu ZIS (začiatok, zvýšenie, 
splatnosť, ukončenie grantu EIT), ako sa 
uvádza ďalej.

Po prvé, EIT uplatňujú primerané miery 
spolufinancovania, zavedú mieru 
spolufinancovania, aby zvýšili úrovne 
súkromných a verejných investícií iné než 
príjmy od svojich partnerov, čím sa ZIS 
umožní dosiahnuť finančnú 
udržateľnosť. EIT prispôsobí podiel 
financovania v súlade s obchodným 
plánom ZIS, a zároveň zvýši úroveň 
spoluinvestovania z iných zdrojov ako EIT. 
Financovanie z EIT bude založené na 
výsledkoch, bude odmeňovať výsledky a 
úspešnosť, bude priamo spojené s 
pokrokom pri dosahovaní cieľov ZIS a 
môže sa prerušiť v prípade 
pretrvávajúceho nedostatku výsledkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 335
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Po prvé, EIT zavedie mieru 
spolufinancovania s cieľom zvýšiť úroveň 
súkromných a verejných investícií. 
Prispôsobenie modelu financovania 
umožní ZIS dosiahnuť finančnú 
udržateľnosť. Získajú tak stimul postupne 
počas trvania rámcových dohôd o 
partnerstve znižovať podiel financovania 
EIT vo svojom obchodnom pláne, a 
zároveň zvyšovať úroveň 
spoluinvestovania z iných zdrojov ako EIT. 

Po prvé, EIT postupne zníži mieru 
spolufinancovania s cieľom odmeňovať 
zvyšovanie úrovní súkromných a verejných 
investícií. Prispôsobenie modelu 
financovania umožní ZIS dosiahnuť 
finančnú udržateľnosť. Získajú tak stimul 
postupne počas trvania rámcových dohôd 
o partnerstve znižovať podiel financovania 
EIT vo svojom obchodnom pláne, 
a zároveň zvyšovať úroveň 
spoluinvestovania z iných zdrojov ako EIT. 
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Pevné znižovanie mier spolufinancovania 
bude platné vo všetkých fázach celého 
životného cyklu ZIS (začiatok, zvýšenie, 
splatnosť, ukončenie grantu EIT), ako sa 
uvádza ďalej.

Pevné znižovanie mier spolufinancovania 
bude platné vo všetkých fázach celého 
životného cyklu ZIS (začiatok, zvýšenie, 
splatnosť, ukončenie grantu EIT), ako sa 
uvádza ďalej.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 336
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Po druhé, v súčasnosti používaný proces 
udeľovania grantov bude intenzívnejšie 
zameraný na konkurenčnú výkonnosť a 
výsledky, ako aj na využívane viacročných 
grantov. Na zabezpečenie čo najväčšieho 
vplyvu poskytne ZIS správna rada EIT 
silnejšie stimuly, ktoré budú konkrétne 
vychádzať z ich individuálnej výkonnosti. 
EIT preto zmení svoje ustanovenia o 
konkurenčnom financovaní tak, aby sa 
zvýšil jeho vplyv v rámci programu 
Horizont Európa.

Po druhé EIT zaručí, aby proces 
udeľovania bol založený na konkurenčnej 
výkonnosti a aby sa zvýšilo využívanie 
viacročných grantov. Na zabezpečenie čo 
najväčšieho vplyvu poskytne ZIS správna 
rada EIT silnejšie stimuly, ktoré budú 
konkrétne vychádzať z ich individuálnej 
výkonnosti. EIT preto zmení svoje 
ustanovenia o konkurenčnom financovaní 
tak, aby sa zvýšil jeho vplyv v rámci 
programu Horizont Európa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 337
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Po druhé, v súčasnosti používaný proces 
udeľovania grantov bude intenzívnejšie 
zameraný na konkurenčnú výkonnosť a 
výsledky, ako aj na využívane viacročných 

Po druhé, v súčasnosti používaný proces 
udeľovania grantov bude intenzívnejšie 
zameraný na konkurenčnú výkonnosť, 
výsledky a vplyv, ako aj na využívane 
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grantov. Na zabezpečenie čo najväčšieho 
vplyvu poskytne ZIS správna rada EIT 
silnejšie stimuly, ktoré budú konkrétne 
vychádzať z ich individuálnej výkonnosti. 
EIT preto zmení svoje ustanovenia o 
konkurenčnom financovaní tak, aby sa 
zvýšil jeho vplyv v rámci programu 
Horizont Európa.

viacročných grantov. Financovanie EIT je 
previazané na pokrok v súlade s článkom 
11 nariadenia o EIT. Na zabezpečenie čo 
najväčšieho vplyvu poskytne ZIS správna 
rada EIT silnejšie stimuly, ktoré budú 
konkrétne vychádzať z ich individuálnej 
výkonnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 338
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 5 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Po tretie, EIT bude na účely posilnenia 
mechanizmu preskúmania pred uplynutím 
prvých siedmich rokov počiatočného 
obdobia činnosti ZIS uplatňovať prísnejšie 
pravidlá. Toto preskúmanie v polovici 
trvania, ktoré sa má uskutočniť s pomocou 
externých expertov, by malo byť v súlade s 
najlepšou medzinárodnou praxou a 
kritériami programu Horizont Európa pre 
monitorovanie a hodnotenie európskych 
partnerstiev a malo by sa uskutočniť ešte 
pred uplynutím počiatočného 
sedemročného obdobia. Na základe 
výsledku preskúmania prijme správna rada 
rozhodnutie o tom, či bude pokračovať vo 
financovaní ZIS alebo ho zastaví (čiže 
nepredĺži rámcovú dohodu o partnerstve s 
daným ZIS) a prerozdelí zdroje na činnosti 
s lepšou výkonnosťou.

Po tretie, EIT bude na účely posilnenia 
mechanizmu preskúmania pred uplynutím 
prvých siedmich rokov počiatočného 
obdobia činnosti ZIS uplatňovať prísnejšie 
pravidlá. Toto preskúmanie v polovici 
trvania, ktoré sa má uskutočniť s pomocou 
externých expertov, by malo byť v súlade 
s najlepšou medzinárodnou praxou 
a kritériami programu Horizont Európa pre 
monitorovanie a hodnotenie európskych 
partnerstiev a kritériami uvedenými v 
článku 11 nariadenia o EIT. Preskúmanie 
sa musí uskutočniť pred uplynutím 
počiatočného sedemročného obdobia. Na 
základe výsledku preskúmania prijme 
správna rada v súlade s článkom 11 ods. 3 
nariadenia o EIT rozhodnutie o tom, či 
bude pokračovať vo financovaní ZIS alebo 
ho zníži, upraví alebo zastaví (čiže 
nepredĺži rámcovú dohodu o partnerstve 
s daným ZIS) a prerozdelí zdroje na 
činnosti s lepšou výkonnosťou.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 339
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 5 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Po tretie, EIT bude na účely posilnenia 
mechanizmu preskúmania pred uplynutím 
prvých siedmich rokov počiatočného 
obdobia činnosti ZIS uplatňovať prísnejšie 
pravidlá. Toto preskúmanie v polovici 
trvania, ktoré sa má uskutočniť s pomocou 
externých expertov, by malo byť v súlade s 
najlepšou medzinárodnou praxou a 
kritériami programu Horizont Európa pre 
monitorovanie a hodnotenie európskych 
partnerstiev a malo by sa uskutočniť ešte 
pred uplynutím počiatočného 
sedemročného obdobia. Na základe 
výsledku preskúmania prijme správna rada 
rozhodnutie o tom, či bude pokračovať vo 
financovaní ZIS alebo ho zastaví (čiže 
nepredĺži rámcovú dohodu o partnerstve s 
daným ZIS) a prerozdelí zdroje na činnosti 
s lepšou výkonnosťou.

Po tretie, EIT bude na účely posilnenia 
mechanizmu preskúmania pred uplynutím 
prvých siedmich rokov počiatočného 
obdobia činnosti ZIS uplatňovať prísnejšie 
pravidlá. Toto preskúmanie v polovici 
trvania, ktoré sa má uskutočniť s pomocou 
externých a nezávislých expertov, by malo 
byť v súlade s najlepšou medzinárodnou 
praxou a kritériami programu Horizont 
Európa pre monitorovanie a hodnotenie 
európskych partnerstiev a malo by sa 
uskutočniť ešte pred uplynutím 
počiatočného sedemročného obdobia. Na 
základe výsledku preskúmania prijme 
správna rada rozhodnutie o tom, či bude 
pokračovať vo financovaní ZIS alebo ho 
zastaví (čiže nepredĺži rámcovú dohodu 
o partnerstve s daným ZIS) a prerozdelí 
zdroje na činnosti s lepšou výkonnosťou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 340
Robert Roos
v mene skupiny ECR

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 5 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

A napokon bude EIT pokračovať v úsilí 
zameranom na zjednodušovanie s cieľom 
zmierniť zbytočnú administratívnu 
záťaž27pre ZIS, čo im umožní pružne a 
efektívne vykonávať svoj ročný obchodný 
plán a viacročnú stratégiu. Bude to 
zahŕňať použitie jednorazovej platby 

5a)zníženie administratívnej záťaže
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alebo jednotkových nákladov pre 
príslušné činnosti ZIS. Okrem toho, aby 
sa mohli lepšie plánovať zdroje (najmä 
inovačných činností) a uľahčilo sa 
prijatie pevnejšieho záväzku a realizácia 
dlhodobých investícií od partnerov 
zúčastňujúcich sa na činnostiach ZIS, 
podpíše EIT v prípade potreby dohody o 
viacročných grantoch so ZIS v rámci 
príslušných rámcových dohôd o 
partnerstve. Tieto dohody o viacročných 
grantoch by sa mali uzatvárať maximálne 
na tri roky.

EIT vystupňuje úsilie zamerané na 
zjednodušovanie s cieľom zmierniť 
zbytočnú administratívnu záťaž pre ZIS, 
čo im umožní pružne a efektívne 
vykonávať svoj ročný obchodný plán 
a viacročnú stratégiu. Bude to zahŕňať 
použitie jednorazovej platby alebo 
jednotkových nákladov pre príslušné 
činnosti ZIS. Okrem toho, aby sa mohli 
lepšie plánovať zdroje (najmä inovačných 
činností) a uľahčilo sa prijatie 
pevnejšieho záväzku a realizácia 
dlhodobých investícií od partnerov 
zúčastňujúcich sa na činnostiach ZIS, 
podpíše EIT v prípade potreby dohody 
o viacročných grantoch so ZIS v rámci 
príslušných rámcových dohôd 
o partnerstve. Tieto dohody o viacročných 
grantoch by sa mali uzatvárať maximálne 
na tri roky. EIT buduje dôveru so ZIS a 
hodnotí ich výsledky a nie ich proces.

_________________
27 Konkrétne sa zruší predkladanie 
výročných správ o doplnkových 
činnostiach ZIS, a to na základe 
odporúčania osobitnej správy Dvora 
audítorov z roku 2016 (odporúčanie 1, s. 
51).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 341
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao 



PE650.625v01-00 146/169 AM\1204114SK.docx

SK

Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 5 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

A napokon bude EIT pokračovať v úsilí 
zameranom na zjednodušovanie s cieľom 
zmierniť zbytočnú administratívnu 
záťaž27pre ZIS, čo im umožní pružne a 
efektívne vykonávať svoj ročný obchodný 
plán a viacročnú stratégiu. Bude to 
zahŕňať použitie jednorazovej platby alebo 
jednotkových nákladov pre príslušné 
činnosti ZIS. Okrem toho, aby sa mohli 
lepšie plánovať zdroje (najmä inovačných 
činností) a uľahčilo sa prijatie pevnejšieho 
záväzku a realizácia dlhodobých investícií 
od partnerov zúčastňujúcich sa na 
činnostiach ZIS, podpíše EIT v prípade 
potreby dohody o viacročných grantoch so 
ZIS v rámci príslušných rámcových dohôd 
o partnerstve. Tieto dohody o viacročných 
grantoch by sa mali uzatvárať maximálne 
na tri roky.

A napokon EIT ďalej zvýši úsilie 
zamerané na zjednodušovanie a zníženie 
administratívnej záťaže pre ZIS, čo im 
umožní pružne a efektívne vykonávať ich 
viacročné podnikateľské plány. Bude to 
zahŕňať použitie jednorazovej platby alebo 
jednotkových nákladov pre príslušné 
činnosti ZIS. Okrem toho, aby sa mohli 
lepšie plánovať zdroje (najmä inovačných 
činností) a uľahčilo sa prijatie pevnejšieho 
záväzku a realizácia dlhodobých investícií 
od partnerov zúčastňujúcich sa na 
činnostiach ZIS, podpíše EIT dohody 
o viacročných grantoch so ZIS v rámci 
príslušných rámcových dohôd 
o partnerstve.

_________________
27 Konkrétne sa zruší predkladanie 
výročných správ o doplnkových 
činnostiach ZIS, a to na základe 
odporúčania osobitnej správy Dvora 
audítorov z roku 2016 (odporúčanie 1, s. 
51).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 342
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Miapetra Kumpula-Natri

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 5 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

A napokon bude EIT pokračovať v úsilí A napokon bude EIT pokračovať v úsilí 
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zameranom na zjednodušovanie s cieľom 
zmierniť zbytočnú administratívnu 
záťaž27pre ZIS, čo im umožní pružne a 
efektívne vykonávať svoj ročný obchodný 
plán a viacročnú stratégiu. Bude to zahŕňať 
použitie jednorazovej platby alebo 
jednotkových nákladov pre príslušné 
činnosti ZIS. Okrem toho, aby sa mohli 
lepšie plánovať zdroje (najmä inovačných 
činností) a uľahčilo sa prijatie pevnejšieho 
záväzku a realizácia dlhodobých investícií 
od partnerov zúčastňujúcich sa na 
činnostiach ZIS, podpíše EIT v prípade 
potreby dohody o viacročných grantoch so 
ZIS v rámci príslušných rámcových dohôd 
o partnerstve. Tieto dohody o viacročných 
grantoch by sa mali uzatvárať maximálne 
na tri roky.

zameranom na zjednodušovanie s cieľom 
zmierniť zbytočnú administratívnu záťaž27 
pre ZIS, čo im umožní pružne a efektívne 
vykonávať svoj ročný obchodný plán 
a viacročnú stratégiu. Bude to zahŕňať 
použitie jednorazovej platby alebo 
jednotkových nákladov pre príslušné 
činnosti ZIS. Okrem toho, aby sa mohli 
lepšie plánovať zdroje (najmä inovačných 
činností) a uľahčilo sa prijatie pevnejšieho 
záväzku a realizácia dlhodobých investícií 
od partnerov zúčastňujúcich sa na 
činnostiach ZIS, podpíše EIT v prípade 
potreby dohody o viacročných grantoch so 
ZIS v rámci príslušných rámcových dohôd 
o partnerstve. Tieto dohody o viacročných 
grantoch by sa mali uzatvárať na trvanie 
aspoň troch rokov.

_________________ _________________
27 Konkrétne sa zruší predkladanie 
výročných správ o doplnkových 
činnostiach ZIS, a to na základe 
odporúčania osobitnej správy Dvora 
audítorov z roku 2016 (odporúčanie 1, s. 
51).

27 Konkrétne sa zruší predkladanie 
výročných správ o doplnkových 
činnostiach ZIS, a to na základe 
odporúčania osobitnej správy Dvora 
audítorov z roku 2016 (odporúčanie 1, 
s. 51).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 343
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
v mene skupiny PPE

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 5 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

A napokon bude EIT pokračovať v úsilí 
zameranom na zjednodušovanie s cieľom 
zmierniť zbytočnú administratívnu 
záťaž27pre ZIS, čo im umožní pružne a 
efektívne vykonávať svoj ročný obchodný 
plán a viacročnú stratégiu. Bude to 
zahŕňať použitie jednorazovej platby alebo 
jednotkových nákladov pre príslušné 
činnosti ZIS. Okrem toho, aby sa mohli 
lepšie plánovať zdroje (najmä inovačných 

A napokon EIT ďalej zvýši úsilie 
zamerané na zjednodušovanie a zníženie 
administratívnej záťaže27 pre ZIS, čo im 
umožní pružne a efektívne vykonávať ich 
viacročné podnikateľské plány. Bude to 
zahŕňať použitie jednorazovej platby alebo 
jednotkových nákladov pre príslušné 
činnosti ZIS. Okrem toho, aby sa mohli 
lepšie plánovať zdroje (najmä inovačných 
činností) a uľahčilo sa prijatie pevnejšieho 



PE650.625v01-00 148/169 AM\1204114SK.docx

SK

činností) a uľahčilo sa prijatie pevnejšieho 
záväzku a realizácia dlhodobých investícií 
od partnerov zúčastňujúcich sa na 
činnostiach ZIS, podpíše EIT v prípade 
potreby dohody o viacročných grantoch so 
ZIS v rámci príslušných rámcových dohôd 
o partnerstve. Tieto dohody o viacročných 
grantoch by sa mali uzatvárať maximálne 
na tri roky.

záväzku a realizácia dlhodobých investícií 
od partnerov zúčastňujúcich sa na 
činnostiach ZIS, podpíše EIT dohody 
o viacročných grantoch so ZIS v rámci 
príslušných rámcových dohôd 
o partnerstve. Tieto dohody o viacročných 
grantoch by sa mali uzatvárať na trvanie 
aspoň troch rokov.

_________________ _________________
27 Konkrétne sa zruší predkladanie 
výročných správ o doplnkových 
činnostiach ZIS, a to na základe 
odporúčania osobitnej správy Dvora 
audítorov z roku 2016 (odporúčanie 1, s. 
51).

27 Konkrétne sa zruší predkladanie 
výročných správ o doplnkových 
činnostiach ZIS, a to na základe 
odporúčania osobitnej správy Dvora 
audítorov z roku 2016 (odporúčanie 1, 
s. 51).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 344
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 5 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

A napokon bude EIT pokračovať v úsilí 
zameranom na zjednodušovanie s cieľom 
zmierniť zbytočnú administratívnu 
záťaž27pre ZIS, čo im umožní pružne a 
efektívne vykonávať svoj ročný obchodný 
plán a viacročnú stratégiu. Bude to zahŕňať 
použitie jednorazovej platby alebo 
jednotkových nákladov pre príslušné 
činnosti ZIS. Okrem toho, aby sa mohli 
lepšie plánovať zdroje (najmä inovačných 
činností) a uľahčilo sa prijatie pevnejšieho 
záväzku a realizácia dlhodobých investícií 
od partnerov zúčastňujúcich sa na 
činnostiach ZIS, podpíše EIT v prípade 
potreby dohody o viacročných grantoch so 
ZIS v rámci príslušných rámcových dohôd 
o partnerstve. Tieto dohody o viacročných 
grantoch by sa mali uzatvárať maximálne 

A napokon bude EIT pokračovať v úsilí 
zameranom na zjednodušovanie s cieľom 
zmierniť zbytočnú administratívnu záťaž27 
pre ZIS, čo im umožní pružne a efektívne 
vykonávať svoj ročný obchodný plán 
a viacročnú stratégiu. Bude to zahŕňať 
použitie jednorazovej platby alebo 
jednotkových nákladov pre príslušné 
činnosti ZIS. Okrem toho, aby sa mohli 
lepšie plánovať zdroje (najmä inovačných 
činností) a uľahčilo sa prijatie pevnejšieho 
záväzku a realizácia dlhodobých investícií 
od partnerov zúčastňujúcich sa na 
činnostiach ZIS, podpíše EIT dohody 
o viacročných grantoch so ZIS v rámci 
príslušných rámcových dohôd 
o partnerstve. Tieto dohody o viacročných 
grantoch by sa mali uzatvárať maximálne 
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na tri roky. na tri roky.

_________________ _________________
27 Konkrétne sa zruší predkladanie 
výročných správ o doplnkových 
činnostiach ZIS, a to na základe 
odporúčania osobitnej správy Dvora 
audítorov z roku 2016 (odporúčanie 1, s. 
51).

27 Konkrétne sa zruší predkladanie 
výročných správ o doplnkových 
činnostiach ZIS, a to na základe 
odporúčania osobitnej správy Dvora 
audítorov z roku 2016 (odporúčanie 1, 
s. 51).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 345
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na základe hĺbkovej nezávislej štúdie, 
ktorá bude vypracovaná v úzkej spolupráci 
s Komisiou do konca roka 2023, EIT 
vymedzí svoje vzťahy so ZIS, ktoré počas 
programového obdobia 2021 – 2027 
prestanú dostávať podporu z grantov. Ak 
bude výsledok záverečného preskúmania 
pozitívny, EIT môže uzavrieť s každým 
ZIS memorandum o spolupráci s cieľom 
udržiavať spoluprácu so ZIS po uplynutí 
rámcovej dohody o partnerstve. V tomto 
memorande by sa mali okrem iného 
uvádzať práva a povinnosti vzťahujúce sa 
na:

Na základe hĺbkovej nezávislej štúdie, 
ktorá bude vypracovaná v úzkej spolupráci 
s Komisiou do konca roka 2023, EIT 
posúdi tie ZIS, ktorých rámcová dohoda o 
partnerstve skončí počas programového 
obdobia 2021 – 2027 a vymedzí ich vzťahy 
na ďalšie obdobie. Ak bude výsledok 
hĺbkového preskúmania externými 
nezávislými expertmi pozitívny a na 
základe pozitívneho rozhodnutia správnej 
rady, EIT môže v súlade s článkom 11 
nariadenia o EIT rozhodnúť:

– predĺžiť rámcovú dohodu o partnerstve 
do konca súčasného programového 
obdobia, ak hodnotenie preukáže, že 
určité činnosti ZIS nemôžu ešte byť 
finančne udržateľné, ale sú naďalej 
kľúčové na plnenie jeho úloh, činností a 
schopností pri reagovaní na spoločenské 
výzvy, a teda je stále potrebná finančná 
podpora od EIT umožňujúca ZIS stať sa 
finančne nezávislými.V súlade s článkom 
11 nariadenia o EIS takéto predĺženie 
podlieha určitým podmienkam a je 
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obmedzené v rozsahu, rozpočte a čase;
– uzavrieť s každým ZIS memorandum 
o spolupráci s cieľom udržiavať 
spoluprácu so ZIS po uplynutí rámcovej 
dohody o partnerstve. V tomto 
memorande by sa mali okrem iného 
uvádzať práva a povinnosti vzťahujúce sa 
na:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 346
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na základe hĺbkovej nezávislej štúdie, 
ktorá bude vypracovaná v úzkej spolupráci 
s Komisiou do konca roka 2023, EIT 
vymedzí svoje vzťahy so ZIS, ktoré počas 
programového obdobia 2021 – 2027 
prestanú dostávať podporu z grantov. Ak 
bude výsledok záverečného preskúmania 
pozitívny, EIT môže uzavrieť s každým 
ZIS memorandum o spolupráci s cieľom 
udržiavať spoluprácu so ZIS po uplynutí 
rámcovej dohody o partnerstve. V tomto 
memorande by sa mali okrem iného 
uvádzať práva a povinnosti vzťahujúce sa 
na:

EIT vypracuje všeobecné zásady pre 
vzťah so ZIS po uplynutí rámcovej 
dohody o partnerstve v súlade s rámcom 
programu Horizont Európa pre európske 
partnerstvá. Na základe hĺbkovej 
nezávislej štúdie, ktorá bude vypracovaná 
v úzkej spolupráci s Komisiou do konca 
roka 2023, EIT posúdi a určí vplyv a 
výsledky troch ZIS, ktoré počas 
programového obdobia 2021 – 2027 
prestanú dostávať podporu z grantov, a 
následne vymedzí svoje vzťahy s nimi. Po 
pozitívnom výsledku záverečného 
preskúmania nezávislými expertmi a v 
závislosti od rozhodnutia správnej rady 
EIT môže rozhodnúť:

– predĺžiť rámcovú dohodu o partnerstve 
do konca súčasného programového 
obdobia, ak z hodnotenia vyplynie, že 
určité činnosti v oblasti vzdelávania a 
odbornej prípravy a horizontálne 
štruktúrované činnosti ešte stále 
potrebujú finančnú podporu od EIT, aby 
sa ZIS mohli stať finančne udržateľnými;
– uzavrieť so ZIS memorandum 
o spolupráci (MoS) s cieľom udržiavať 
spoluprácu s ním po uplynutí rámcovej 
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dohody o partnerstve. V tomto 
memorande by sa mali okrem iného 
uvádzať práva a povinnosti vzťahujúce sa 
na:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 347
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

— práva a povinnosti súvisiace s 
pokračovaním činností vedomostného 
trojuholníka, ako aj údržbou ekosystému 
a siete ZIS, používanie obchodnej značky 
EIT, účasť na oceneniach EIT a ďalších 
iniciatívach organizovaných EIT, 
používanie značky EIT pre programy 
v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, 
a vzťahy s komunitou absolventov EIT,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 348
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 6 – odsek 1 – odrážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— používanie značky EIT pre 
programy v oblasti vzdelávania a odbornej 
prípravy,

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 349
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Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— účasť na súťažných výzvach na 
prekladanie návrhov týkajúcich sa činností 
naprieč ZIS a spoločných služieb,

— podmienky účasti na súťažných 
výzvach na prekladanie návrhov týkajúcich 
sa činností naprieč ZIS a spoločných 
služieb,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 350
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 6 – odsek 1 – odrážka 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— vzťahy s komunitou absolventov 
EIT.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 351
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

— Nový program Kreatívna Európa 
bude významný najmä pre činnosti 
budúceho ZIS zameraného na kultúrny a 
kreatívny priemysel. Rozvinú sa silné 
synergie a komplementárnosť s 
programom v oblastiach ako napríklad 
kreatívne zručnosti, pracovné miesta a 
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komplementárnosť. podnikateľské modely, pričom sa 
zohľadnia pracovné podmienky a 
zmluvné situácie osôb pracujúcich v 
kultúrnom a kreatívnom priemysle.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 352
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 353
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
v mene skupiny PPE
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Marisa Matias, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Klaus Buchner

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Kríza v dôsledku vypuknutia 
pandémie COVID-19
Zásadné sociálne, hospodárske, 
environmentálne a technologické zmeny v 
dôsledku vypuknutia pandémie COVID-
19 si budú vyžadovať spoluprácu všetkých 
inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie 
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a EIT by mal prispievať k inovačnému 
úsiliu, ktoré je potrebné na zabezpečenie 
jednotnej reakcie na krízu.EIT by mal 
zaručiť, aby ZIS pomáhali dosahovať 
inovatívne riešenia v rôznych oblastiach 
činnosti, v súlade s prioritami plánu 
ozdravenia Únie, európskeho 
ekologického dohovoru, priemyselnej 
stratégie Únie a cieľmi udržateľného 
rozvoja OSN, aby sa prispelo k obnove 
našich spoločenstiev a hospodárstva a aby 
sa posilnila ich udržateľnosť a 
odolnosť.Každé ZIS by malo vypracovať 
dvojročný strategický plán, aby sa prispelo 
k zmierneniu účinkov krízy na 
hospodárstvo, najmä na obnovu 
spoločnosti, a stimuláciu 
investícií.Osobitnú pozornosť treba 
venovať činnostiam zameraným na 
zvyšovanie odolnosti ich inovačných 
ekosystémov a najmä mikropodnikov, 
malých a stredných podnikov a startupov, 
ale aj študentov, výskumníkov, 
podnikateľov a zamestnancov, ktorí boli 
krízou postihnutí najťažšie.
EIT by mal zaručiť, aby ZIS boli schopné 
fungovať s potrebnou flexibilitou na 
prispôsobenie sa zvyšujúcim sa 
požiadavkám vyplývajúcim z krízy 
COVID-19 a s cieľom reagovať na 
európsky plán obnovy.ZIS v súčinnosti s 
ostatnými pobočkami a agentúrami 
inovácie môžu navrhovať iniciatívy 
zamerané na podporu súčasného 
inovačného ekosystému na základe 
vedomostného trojuholníka.Môžu 
zverejňovať cielené výzvy na predkladanie 
ponúk, podporovať iniciatívy využitím 
svojich partnerstiev, ekosystémov a 
spoločenstiev, vypracúvať jednotlivé 
projekty a projekty medzi rôznymi ZIS na 
podporu udržateľnej podnikovej 
reštrukturalizácie, identifikovať MSP, 
startupy a ostatné zainteresované strany, 
ktoré potrebujú podporu.Mali by byť 
dostatočne flexibilné na to, aby vytvárali 
zacielené podporné opatrenia pre svojich 
partnerov a príjemcov a dokonca nad 
rámec svojich jestvujúcich 
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spoločenstiev.Budú sa musieť prispôsobiť 
obdobiu decentralizovanejších 
pracovných metód na diaľku, menej 
častému cestovaniu, väčšej neistote a 
pokračujúcemu dodržiavaniu bezpečnej 
vzdialenosti.Mali by pomáhať partnerom, 
ich príjemcom a študentom inovatívnymi 
korelatívnymi nástrojmi, informáciami a 
podpornými službami.
Koncom roka 2023 správna rada EIT v 
koordinácii s Komisiou posúdi, či predĺži 
trvanie iniciatív súvisiacich s COVID-19 
pre každé ZIS.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 354
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
v mene skupiny PPE
Marisa Matias

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. EIT Health by mal sústreďovať 
expertízu a zhromažďovať údaje a 
informácie o rozvoji vakcín, testovacích 
metód a liečby COVID-19. EIT Health by 
mal zavádzať horizontálne platformy, 
ktoré môžu podporovať výskum a rozvoj 
iniciatív súvisiacich s vakcínami 
akademickou obcou, priemyslom, najmä 
MSP, a inými organizáciami, ktoré majú 
skúsenosti s predklinickým odborným 
poradenstvom, testovaním vakcín a 
výrobou materiálu na klinické skúšky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 355
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö
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Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 4 – bod 4.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozpočtové potreby EIT na roky 2021 – 
2027 dosahujú výšku [3 000] miliónov 
EUR a vzťahujú sa na tri hlavné zložky: 1. 
výdavky na osem existujúcich ZIS (pri 
zohľadnení toho, že platnosť rámcových 
dohôd o partnerstve pre tri z nich uplynie 
na konci roka 2024) a na založenie dvoch 
nových ZIS (v rokoch 2022 a 2025); 2. 
zavedenie novej podpornej a koordinačnej 
činnosti EIT a 3. administratívne výdavky.

Rozpočtové potreby EIT na roky 2021 – 
2027 dosahujú výšku 4 % piliera 
Inovatívna Európa programu Horizont 
Európa (pilier III) a vzťahujú sa na dve 
hlavné zložky: 1) výdavky na osem 
existujúcich ZIS (pri zohľadnení toho, že 
platnosť rámcových dohôd o partnerstve 
pre tri z nich uplynie na konci roka 2024) 
a na založenie dvoch nových ZIS (v rokoch 
2024 a 2026); a 2. administratívne 
výdavky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 356
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 4 – bod 4.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozpočtové potreby EIT na roky 2021 – 
2027 dosahujú výšku [3 000] miliónov 
EUR a vzťahujú sa na tri hlavné zložky: 1. 
výdavky na osem existujúcich ZIS (pri 
zohľadnení toho, že platnosť rámcových 
dohôd o partnerstve pre tri z nich uplynie 
na konci roka 2024) a na založenie dvoch 
nových ZIS (v rokoch 2022 a 2025); 2. 
zavedenie novej podpornej a koordinačnej 
činnosti EIT a 3. administratívne výdavky.

Rozpočtové potreby EIT na roky 2021 –
 2027 dosahujú výšku 4 % programu 
Horizont Európa a vzťahujú sa na dve 
hlavné zložky: 1) výdavky na osem 
existujúcich ZIS (pri zohľadnení toho, že 
platnosť rámcových dohôd o partnerstve 
pre tri z nich uplynie na konci roka 2024) 
a na založenie dvoch nových ZIS (v rokoch 
2022 a 2025); a 2. administratívne 
výdavky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 357
Robert Roos
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Grzegorz 
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Tobiszowski, Beata Szydło, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 4 – bod 4.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozpočtové potreby EIT na roky 2021 – 
2027 dosahujú výšku [3 000] miliónov 
EUR a vzťahujú sa na tri hlavné zložky: 1. 
výdavky na osem existujúcich ZIS (pri 
zohľadnení toho, že platnosť rámcových 
dohôd o partnerstve pre tri z nich uplynie 
na konci roka 2024) a na založenie dvoch 
nových ZIS (v rokoch 2022 a 2025); 2. 
zavedenie novej podpornej a koordinačnej 
činnosti EIT a 3. administratívne výdavky.

Rozpočtové potreby EIT na roky 2021 –
 2027 dosahujú výšku [3 000] miliónov 
EUR a vzťahujú sa na tri hlavné zložky: 1) 
výdavky na osem existujúcich ZIS (pri 
zohľadnení toho, že platnosť rámcových 
dohôd o partnerstve pre tri z nich uplynie 
na konci roka 2024) a na možné založenie 
nových ZIS; 2) zavedenie novej podpornej 
a koordinačnej činnosti EIT; a 3. 
administratívne výdavky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 358
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 4 – bod 4.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na financovanie existujúcich a nových ZIS 
sa predpokladá približne [2 500] miliónov 
EUR (83,3 % celkového rozpočtu EIT), čo 
zahŕňa [200] miliónov EUR pre 
regionálny inovačný program. Očakáva 
sa, že ZIS vďaka zavedeniu miery 
spolufinancovania zmobilizujú ďalších [1 
500] miliónov EUR z verejných a 
súkromných zdrojov. Rozpočet na 
založenie dvoch nových ZIS (ktoré sa 
majú založiť v rokoch 2022 a 2025) bude 
približne [300] miliónov EUR. Ak bude 
pre EIT k dispozícii dodatočný rozpočet, 
EIT môže založiť ďalšie ZIS.

Na financovanie existujúcich a nových ZIS 
sa predpokladá približne 96,7 % (4640 
miliónov EUR) celkového rozpočtu EIT, 
čo zahŕňa:

– aspoň 10 až 15 % (464 až 696 miliónov 
EUR) na opatrenia v rámci regionálneho 
inovačného programu.
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– najviac 3 % (120 miliónov EUR) na 
začiatočnú fázu pilotného projektu na 
pomoc rozvoju podnikateľskej a inovačnej 
kapacity inštitúcií vysokoškolského 
vzdelávania.V závislosti od výsledku 
hodnotenia v polovici trvania by sa táto 
suma mohla zvýšiť a vyčleniť na 
navýšenie pilotného projektu (celkovo 4 
roky).
– 5,5 % (250 miliónov EUR) na spustenie 
výziev na predkladanie ponúk pre dve 
možné nové ZIS (na základe pozitívneho 
hodnotenia v polovici trvania).
Očakáva sa, že ZIS vďaka zavedeniu 
miery spolufinancovania zmobilizujú 
ďalších [2 400] miliónov EUR z verejných 
a súkromných zdrojov.
Ak bude pre EIT k dispozícii dodatočný 
rozpočet, EIT môže založiť ďalšie ZIS.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 359
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Patrizia Toia

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 4 – bod 4.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na financovanie existujúcich a nových ZIS 
sa predpokladá približne [2 500] miliónov 
EUR (83,3 % celkového rozpočtu EIT), čo 
zahŕňa [200] miliónov EUR pre 
regionálny inovačný program. Očakáva 
sa, že ZIS vďaka zavedeniu miery 
spolufinancovania zmobilizujú ďalších [1 
500] miliónov EUR z verejných a 
súkromných zdrojov. Rozpočet na 
založenie dvoch nových ZIS (ktoré sa 
majú založiť v rokoch 2022 a 2025) bude 
približne [300] miliónov EUR. Ak bude 
pre EIT k dispozícii dodatočný rozpočet, 
EIT môže založiť ďalšie ZIS.

Na financovanie existujúcich a nových ZIS 
sa predpokladá približne 96,7 % celkového 
rozpočtu EIT, čo zahŕňa:
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– aspoň 10 % sa vyčlení na regionálny 
inovačný program
– najmenej 3 % na zavedenie novej 
pilotnej akcie na posilnenie 
podnikateľských a inovačných kapacít 
inštitúcií vysokoškolského vzdelávania;
– približne 10 % na založenie dvoch 
nových ZIS (pričom jedno sa má založiť 
v roku 2022 a ďalšie v roku 2025). Ak 
bude pre EIT k dispozícii dodatočný 
rozpočet, EIT môže založiť ďalšie ZIS.
– aspoň 7 % sa vyčlení na činnosti medzi 
jednotlivými ZIS vrátane súťažných 
výziev určených pre ZIS, pri ktorých 
skončí platnosť rámcovej dohody o 
partnerstve;
Očakáva sa, že ZIS vďaka zavedeniu 
postupne sa znižujúcej miery 
spolufinancovania zo strany EIT 
zmobilizujú ďalších 50 % finančných 
prostriedkov z iných verejných 
a súkromných zdrojov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 360
Robert Roos
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Grzegorz 
Tobiszowski, Beata Szydło, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 4 – bod 4.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na financovanie existujúcich a nových ZIS 
sa predpokladá približne [2 500] miliónov 
EUR (83,3 % celkového rozpočtu EIT), čo 
zahŕňa [200] miliónov EUR pre regionálny 
inovačný program. Očakáva sa, že ZIS 
vďaka zavedeniu miery spolufinancovania 
zmobilizujú ďalších [1 500] miliónov EUR 
z verejných a súkromných zdrojov. 
Rozpočet na založenie dvoch nových ZIS 
(ktoré sa majú založiť v rokoch 2022 a 

Na financovanie existujúcich a nových ZIS 
sa predpokladá približne [2 500] miliónov 
EUR (83,3 % celkového rozpočtu EIT), čo 
zahŕňa [200] miliónov EUR pre regionálny 
inovačný program. Očakáva sa, že ZIS 
vďaka zavedeniu miery spolufinancovania 
zmobilizujú ďalších [1 500] miliónov EUR 
z verejných a súkromných zdrojov.
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2025) bude približne [300] miliónov EUR. 
Ak bude pre EIT k dispozícii dodatočný 
rozpočet, EIT môže založiť ďalšie ZIS.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 361
Ignazio Corrao

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 4 – bod 4.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na financovanie existujúcich a nových ZIS 
sa predpokladá približne [2 500] miliónov 
EUR (83,3 % celkového rozpočtu EIT), čo 
zahŕňa [200] miliónov EUR pre regionálny 
inovačný program. Očakáva sa, že ZIS 
vďaka zavedeniu miery spolufinancovania 
zmobilizujú ďalších [1 500] miliónov EUR 
z verejných a súkromných zdrojov. 
Rozpočet na založenie dvoch nových ZIS 
(ktoré sa majú založiť v rokoch 2022 a 
2025) bude približne [300] miliónov EUR. 
Ak bude pre EIT k dispozícii dodatočný 
rozpočet, EIT môže založiť ďalšie ZIS.

Na financovanie existujúcich a nových ZIS 
sa predpokladá približne [2 500] miliónov 
EUR (83,3 % celkového rozpočtu EIT), čo 
zahŕňa [200] miliónov EUR pre regionálny 
inovačný program a primeraná suma, 
najmenej 3 %, na zriadenie nových 
centier spoločného umiestnenia. Očakáva 
sa, že ZIS vďaka zavedeniu miery 
spolufinancovania zmobilizujú ďalších 
[1 500] miliónov EUR z verejných 
a súkromných zdrojov. Rozpočet na 
založenie dvoch nových ZIS (ktoré sa majú 
založiť v rokoch 2022 a 2025) bude 
približne [300] miliónov EUR. Ak bude 
pre EIT k dispozícii dodatočný rozpočet, 
EIT môže založiť ďalšie ZIS.

Or. en

Odôvodnenie

Centrá spoločného uimiestnenia sú mimoriadne dôležité, pretože sú inovačnými centrami ZIS. 
Bude dôležité otvoriť ich viac, najmä v regiónoch s nedostatočnými výsledkami, pretože by 
mohli byť hybnou silou ich rozvoja. Z tohto dôvodu by sa mal predpokladať rozpočet určený 
na otváranie nových centier spoločného umiestnenia.

Pozmeňujúci návrh 362
Elena Lizzi

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 4 – bod 4.1 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na financovanie existujúcich a nových ZIS 
sa predpokladá približne [2 500] miliónov 
EUR (83,3 % celkového rozpočtu EIT), čo 
zahŕňa [200] miliónov EUR pre regionálny 
inovačný program. Očakáva sa, že ZIS 
vďaka zavedeniu miery spolufinancovania 
zmobilizujú ďalších [1 500] miliónov EUR 
z verejných a súkromných zdrojov. 
Rozpočet na založenie dvoch nových ZIS 
(ktoré sa majú založiť v rokoch 2022 a 
2025) bude približne [300] miliónov EUR. 
Ak bude pre EIT k dispozícii dodatočný 
rozpočet, EIT môže založiť ďalšie ZIS.

Na financovanie existujúcich a nových ZIS 
sa predpokladá približne [2 500] miliónov 
EUR (83,3 % celkového rozpočtu EIT), čo 
zahŕňa [200] miliónov EUR pre regionálny 
inovačný program. Očakáva sa, že ZIS 
vďaka zavedeniu miery spolufinancovania 
zmobilizujú ďalších [1 500] miliónov EUR 
z verejných a súkromných zdrojov. 
Rozpočet na založenie dvoch nových ZIS 
(ktoré sa majú založiť v rokoch 2022 
a 2025) bude približne [300] miliónov 
EUR pre každé.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 363
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
v mene skupiny PPE

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 4 – bod 4.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na financovanie existujúcich a nových ZIS 
sa predpokladá približne [2 500] miliónov 
EUR (83,3 % celkového rozpočtu EIT), čo 
zahŕňa [200] miliónov EUR pre 
regionálny inovačný program. Očakáva 
sa, že ZIS vďaka zavedeniu miery 
spolufinancovania zmobilizujú ďalších [1 
500] miliónov EUR z verejných a 
súkromných zdrojov. Rozpočet na 
založenie dvoch nových ZIS (ktoré sa 
majú založiť v rokoch 2022 a 2025) bude 
približne [300] miliónov EUR. Ak bude 
pre EIT k dispozícii dodatočný rozpočet, 
EIT môže založiť ďalšie ZIS.

Na financovanie existujúcich a nových ZIS 
sa predpokladá približne 96,7 % celkového 
rozpočtu EIT, čo zahŕňa:

– aspoň 15 % na regionálny inovačný 
program;
– približne 10 % na založenie dvoch 
nových ZIS (v roku 2022 a v roku 2025). 
Očakáva sa, že ZIS zmobilizujú ďalšie 
finančné prostriedky z verejných a 
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súkromných zdrojov. Ak bude pre EIT 
k dispozícii dodatočný rozpočet, EIT môže 
založiť ďalšie ZIS.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 364
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 4 – bod 4.1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT zavedie novú podpornú činnosť na 
pomoc pri rozvoji podnikateľskej a 
inovačnej kapacity inštitúcií 
vysokoškolského vzdelávania. Toto 
opatrenie bude vyžadovať horizontálne 
riadenie projektov a služby 
monitorovania. Na vykonávanie týchto 
činností je potrebných približne [400] 
miliónov EUR z rozpočtu EIT (max. 14 
%), pričom [120] miliónov EUR bude 
vyhradených na počiatočnú fázu (prvé tri 
roky) a zvyšok na fázu rozširovania 
(posledné štyri roky).

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 365
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 4 – bod 4.1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT zavedie novú podpornú činnosť na 
pomoc pri rozvoji podnikateľskej a 
inovačnej kapacity inštitúcií 
vysokoškolského vzdelávania. Toto 
opatrenie bude vyžadovať horizontálne 

vypúšťa sa



AM\1204114SK.docx 163/169 PE650.625v01-00

SK

riadenie projektov a služby 
monitorovania. Na vykonávanie týchto 
činností je potrebných približne [400] 
miliónov EUR z rozpočtu EIT (max. 14 
%), pričom [120] miliónov EUR bude 
vyhradených na počiatočnú fázu (prvé tri 
roky) a zvyšok na fázu rozširovania 
(posledné štyri roky).

Or. en

Odôvodnenie

Z dôvodov zjednodušenia sa tento odsek začlenil do prvého odseku tejto časti (4.1 Rozpočtové 
potreby).

Pozmeňujúci návrh 366
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 4 – bod 4.1 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT bude naďalej efektívne riadenou a 
dynamickou organizáciou. Náklady na 
administratívne výdavky pokrývajúce 
potrebné výdavky na zamestnancov, 
administratívu, infraštruktúru a prevádzku 
sa zvýšia, ale v priemere nepresiahnu 3 % 
rozpočtu EIT. Časť administratívnych 
výdavkov pokryje Maďarsko 
prostredníctvom bezplatného poskytnutia 
kancelárskych priestorov do konca roka 
2029. Z uvedeného vyplýva, že 
administratívne výdavky sa budú 
pohybovať okolo 73 miliónov EUR na 
roky 2021 – 2027. Ďalej sa uvádza 
rozdelenie rozpočtu:

EIT bude naďalej efektívne riadenou 
a dynamickou organizáciou. Náklady EIT 
na administratívne výdavky pokrývajúce 
potrebné výdavky na zamestnancov, 
administratívu, infraštruktúru a prevádzku 
sa zvýšia, ale v priemere nepresiahnu 3 % 
rozpočtu EIT. Časť administratívnych 
výdavkov pokryje Maďarsko 
prostredníctvom bezplatného poskytnutia 
kancelárskych priestorov do konca roka 
2029.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 367
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
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Ville Niinistö

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 4 – bod 4.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Meranie vplyvu EIT sa bude v 
nasledujúcom programovom období 
naďalej zlepšovať, pričom sa zohľadnia 
doposiaľ získané poznatky a skúsenosti. 
EIT bude uplatňovať rámec hodnotenia, 
predkladania správ a monitorovania, 
ktorým sa zabezpečí súdržnosť s celkovým 
prístupom pre program Horizont Európa, a 
zároveň sa zabezpečí pružnosť. Konkrétne 
sa zlepšia mechanizmy spätnej väzby 
medzi Komisiou, EIT a ZIS, aby bolo 
možné jednotne, súdržne a efektívne plniť 
ciele.

Meranie vplyvu EIT sa bude 
v nasledujúcom programovom období 
naďalej zlepšovať, pričom sa zohľadnia 
doposiaľ získané poznatky a skúsenosti. 
EIT bude uplatňovať rámec hodnotenia, 
predkladania správ a monitorovania, 
ktorým sa zabezpečí súdržnosť s celkovým 
prístupom pre program Horizont Európa, 
a zároveň sa zabezpečí pružnosť. 
Konkrétne sa zlepšia mechanizmy spätnej 
väzby medzi Komisiou, EIT a ZIS, aby 
bolo možné jednotne, súdržne a efektívne 
plniť ciele. S cieľom uľahčiť proces, 
každé ZIS by malo posilňovať svoju 
monitorovaciu, hodnotiacu a učiacu 
funkciu, aby boli dostupné potrebné 
schopnosti a údaje pre externých 
hodnotiteľov ak budú potrebné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 368
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
v mene skupiny PPE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Preskúmanie EIT v polovici trvania
Tri roky po svojom zriadení a s 
prihliadnutím na pravidelné hodnotenia 
ustanovené v článku 19 nariadenia [xxx] 
o EIT bude EIT predmetom dôkladného 
preskúmania v polovici trvania Komisiou. 
Okrem iných prvkov sa v rámci tohto 
preskúmania v polovici trvania posúdi aj 
účinnosť stratégií ZIS v oblasti finančnej 
udržateľnosti, uskutočniteľnosť ďalšieho 
zvyšovania spolupráce medzi EIT a 
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všetkými vykonávacími orgánmi piliera 
III programu Európsky horizont s cieľom 
preskúmať, či EIT môže zohrávať 
horizontálnejšiu úlohu naprieč piliermi 
programu Horizont Európa a/alebo 
stanoviť jednotné kontaktné miesto pre 
inovácie so súborom rôznych 
doplňujúcich činností.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 369
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 4 – bod 4.2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pravidelné hodnotenia činností EIT vrátane 
činností riadených prostredníctvom ZIS 
vykoná Komisia v súlade s ustanoveniami 
nariadenia o EIT a nariadenia o programe 
Horizont Európa. Pri týchto hodnoteniach 
sa bude posudzovať účinnosť, efektívnosť, 
relevantnosť, súdržnosť a pridaná hodnota 
EÚ činností EIT vrátane ZIS. Budú 
vychádzať z nezávislých externých 
hodnotení a budú tvoriť podklady pre 
celkové hodnotenie v polovici trvania a 
hodnotenie ex post programu Horizont 
Európa. Okrem toho EIT pred uplynutím 
7. a 14. roka fungovania podľa 
rámcových dohôd o partnerstve vykoná 
dôkladné preskúmanie každého ZIS.

Pravidelné hodnotenia činností EIT vrátane 
činností riadených prostredníctvom ZIS 
vykoná Komisia v súlade s ustanoveniami 
nariadenia o EIT a nariadenia o programe 
Horizont Európa. Pri týchto hodnoteniach 
sa bude posudzovať účinnosť, efektívnosť, 
relevantnosť, súdržnosť a pridaná hodnota 
EÚ činností EIT vrátane ZIS. Budú 
vychádzať z nezávislých externých 
hodnotení a budú tvoriť podklady pre 
celkové hodnotenie v polovici trvania 
a hodnotenie ex post programu Horizont 
Európa. Okrem toho EIT v súlade s 
článkami 10, 11 a 19 nariadenia o EIT 
vykoná dôkladné preskúmanie každého 
ZIS.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 370
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 4 – bod 4.2 – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Predkladanie správ a monitorovanie 
prevádzkovej výkonnosti ZIS a ich 
výsledkov bude primárne vykonávať EIT 
v spolupráci so spoločnými korporátnymi 
službami programu Horizont Európa. 
Systém predkladania správ a 
monitorovania pre ZIS bude včlenený do 
celkového systému monitorovania 
programu Horizont Európa, a to najmä 
prostredníctvom zavedenia spoločných 
dátových modelov vrátane 
zhromažďovania údajov. Komisia sa bude 
podieľať na návrhu všetkých príslušných 
ukazovateľov a nástrojov vplyvu a 
monitorovania, ktoré EIT vytvorí alebo 
uplatní, aby sa zabezpečili kompatibilita a 
súlad s celkovým systémom monitorovania 
programu Horizont Európa, a to vrátane 
kľúčových spôsobov dosahovania vplyvu, 
rámca kritérií pre európske partnerstvá a 
procesu strategického plánovania. Okrem 
toho EIT zohľadní zavádzanie metodiky 
Inovačný radar v rámci programu Horizont 
Európa a bude skúmať, ako by mohli 
Inovačný radar využívať ZIS na zlepšenie 
svojich činností monitorovania.

EIT zlepší svoje súčasné systémy 
monitorovania v súlade s celkovým 
systémom monitorovania programu 
Horizont Európa, najmä prostredníctvom 
zavedenia spoločných dátových modelov 
vrátane zhromažďovania údajov, zavedie 
rámec predkladania správ a monitorovania 
vrátane kľúčových ukazovateľov o 
výkonnosti, ktoré budú zosúladené 
s kľúčovými spôsobmi dosahovania 
vplyvu programu Horizont Európa.  
Komisia bude nepretržite monitorovať 
riadenia a implementáciu činností EIT a 
bude sa podieľať na návrhu všetkých 
príslušných ukazovateľov a nástrojov 
vplyvu a monitorovania, ktoré EIT vytvorí 
alebo uplatní, aby sa zabezpečili 
kompatibilita a súlad s celkovým 
systémom monitorovania programu 
Horizont Európa, a to vrátane rámca 
kritérií pre európske partnerstvá a procesu 
strategického plánovania. Okrem toho EIT 
zohľadní zavádzanie metodiky Inovačný 
radar v rámci programu Horizont Európa 
a bude skúmať, ako by mohli Inovačný 
radar využívať ZIS na zlepšenie svojich 
činností monitorovania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 371
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 4 – bod 4.2 – odsek 7 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. vplyv na hospodárstvo/inovácie v 
podobe podnecovania zakladania a rastu 
spoločností, ako aj tvorby nových 
inovačných riešení na riešenie globálnych 
výziev, vytvárania priamych a nepriamych 

1. vplyv na hospodárstvo/inovácie 
v podobe podnecovania zakladania a rastu 
spoločností, ako aj tvorby nových 
inovačných riešení na riešenie globálnych 
výziev, vytvárania priamych a nepriamych 
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pracovných miest a mobilizovania ďalších 
verejných aj súkromných investícií;

pracovných miest a mobilizovania 
dodatočných verejných aj súkromných 
investícií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 372
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 4 – bod 4.2 – odsek 7 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. vplyv na spoločnosť v podobe 
politických priorít EÚ v oblastiach zmeny 
klímy, energetiky, surovín, zdravia alebo 
potravinárstva prostredníctvom inovačných 
riešení, spolupráce s občanmi a koncovými 
používateľmi, ako aj posilnenia využívania 
inovačných riešení v týchto oblastiach 
spoločnosti.

3. vplyv na spoločnosť v podobe 
politických priorít EÚ v oblastiach zmeny 
klímy (zmierňovanie účinkov a budovanie 
klimatickej odolnosti/podpora 
prispôsobovania sa) a znižovanie emisií 
skleníkových plynov na nulovú hodnotu, 
energetiky, surovín, zdravia, výroby s 
pridanou hodnotou, mestskej mobility 
alebo potravinárstva prostredníctvom 
inovačných riešení, spolupráce s občanmi a 
koncovými používateľmi, ako aj posilnenia 
využívania inovačných riešení v týchto 
oblastiach spoločnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 373
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
v mene skupiny PPE

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 4 – bod 4.2 – odsek 7 – bod 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. systémový vplyv, riešením 
komplexných a vzájomne prepojených 
problémov, vytváranie inovatívnych 
komplexných riešení, dosahovanie 
transformačných aplikácií s 
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integrovanými účinkami na viaceré 
odvetvia, prispievanie k utváraniu politík 
Únie a riešenie globálnych spoločenských 
výziev v rámci každého spoločenstva ZIS a 
najmä vo vzťahoch medzi ZIS;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 374
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 375
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 4 – bod 4.2 – odsek 10 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Preskúmanie EIT v polovici trvania
EIT podlieha dôkladnému preskúmaniu v 
polovici trvania, ktoré uskutoční Komisia 
na základe pravidelných hodnotení 
stanovených v článku 19 nariadenia o 
EIT. Vykonáva sa s pomocou nezávislých 
expertov vybraných otvoreným a 
transparentným procesom hneď, ako sú k 
dispozícii dostatočné informácie o 
pokroku pri implementácii EIT, najneskôr 
však štyri roky po začatí implementácie 
programu.
Okrem iných prvkov sa v rámci tohto 
preskúmania v polovici trvania posúdi 
úspešnosť a možné pokračovanie, resp. 
rozšírenie HEI-pilot, ako aj to, či existujú 
potrebné rozpočtové podmienky na 
spustenie akéhokoľvek nového ZIS. Malo 
by tiež poskytnúť kvantitatívny a 
kvalitatívny pohľad na príspevok EIT a 
ZIS z hľadiska zníženia emisií 
skleníkových plynov na nulovú bilanciu, 
európskej zelenej dohody a plnenia cieľov 
udržateľného rozvoja. Takisto posúdi 
uskutočniteľnosť zblíženia všetkých 
vykonávacích orgánov piliera III 
programu Horizont Európa s cieľom 
vytvoriť jednotné kontaktné miesto pre 
inovácie so súborom rôznych 
doplňujúcich činností.

Or. en


