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Pozmeňujúci návrh 99
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Citácia 1 a (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 100
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Citácia 1 b (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 101
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Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Citácia 1 c (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 102
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Citácia 1 d (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

Pozmeňujúci návrh 103
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
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Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) Vzhľadom na naliehavú potrebu 
ambicióznych opatrení na riešenie výziev 
v oblasti zmeny klímy a životného 
prostredia, obmedzenie globálneho 
otepľovania na 1,5 °C a zabránenie 
masívnej strate biodiverzity Komisia 
prijala oznámenie o európskej zelenej 
dohode, v ktorom sa zaviazala 
transformovať Úniu na zdravšiu a 
udržateľnejšiu, spravodlivú a 
prosperujúcu spoločnosť s nulovou 
bilanciou emisií skleníkových plynov. 
Navrhovaným európskym právnym 
predpisom v oblasti klímy (COM(2020)80) 
sa do zákona zahŕňa cieľ stanovený v 
európskej zelenej dohode, podľa ktorého 
sa majú európske hospodárstvo a 
spoločnosť stať klimaticky neutrálnymi. 
To znamená dosiahnuť klimatickú 
neutrálnosť na úrovni Únie znížením 
emisií skleníkových plynov a chrániť 
prírodné prostredie. Táto transformácia 
bude možná iba povzbudením výskumu a 
inovácií, čo zdôrazňuje potrebu posilniť 
priaznivé podmienky a investície pri 
zlepšovaní vedomostnej základne Európy 
a jej výskumnej a inovačnej kapacity, 
najmä pokiaľ ide o ekologické 
technológie a inovácie šetrné voči klíme.

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 104
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
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Carlos Zorrinho

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) EIT by sa prostredníctvom svojich 
znalostných a inovačných spoločenstiev 
(ZIS) mal primárne usilovať o posilňovanie 
inovačných ekosystémov, ktorými sa riešia 
globálne výzvy. Hlavným cieľom EIT by 
malo byť prispievať k rozvoju inovačnej 
kapacity Únie a členských štátov najvyššej 
úrovne. Na dosiahnutie tohto cieľa by EIT 
mal uľahčovať a zdokonaľovať siete a 
spoluprácu a vytvárať synergie medzi 
jednotlivými inovačnými spoločenstvami v 
Európe.

(4) EIT by sa prostredníctvom svojich 
znalostných a inovačných spoločenstiev 
(ZIS) mal primárne usilovať o posilňovanie 
inovačných ekosystémov, ktorými sa riešia 
globálne a spoločenské výzvy. Hlavným 
cieľom EIT by malo byť prispievať k 
rozvoju inovačnej kapacity Únie a 
členských štátov najvyššej úrovne. Na 
dosiahnutie tohto cieľa by EIT mal 
uľahčovať a zdokonaľovať siete 
a spoluprácu a vytvárať synergie medzi 
jednotlivými inovačnými spoločenstvami 
v Európe, pričom by mal zabezpečiť široké 
geografické pokrytie s cieľom preklenúť 
regionálne rozdiely – a to aj v rámci 
členských štátov – a zabrániť inovačnej 
priepasti.

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 105
Robert Roos
v mene skupiny ECR

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) EIT by sa prostredníctvom svojich 
znalostných a inovačných spoločenstiev 
(ZIS) mal primárne usilovať o posilňovanie 
inovačných ekosystémov, ktorými sa riešia 
globálne výzvy. Hlavným cieľom EIT by 
malo byť prispievať k rozvoju inovačnej 

(4) EIT by sa prostredníctvom svojich 
znalostných a inovačných spoločenstiev 
(ZIS) mal primárne usilovať o posilňovanie 
inovačných ekosystémov, ktorými sa riešia 
globálne výzvy vrátane neočakávaných 
kríz, ktoré majú vplyv na inovačný 
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kapacity Únie a členských štátov najvyššej 
úrovne. Na dosiahnutie tohto cieľa by EIT 
mal uľahčovať a zdokonaľovať siete a 
spoluprácu a vytvárať synergie medzi 
jednotlivými inovačnými spoločenstvami v 
Európe.

trojuholník. Hlavným cieľom EIT by malo 
byť prispievať k rozvoju inovačnej 
kapacity Únie a členských štátov najvyššej 
úrovne. Na dosiahnutie tohto cieľa by EIT 
mal uľahčovať a zdokonaľovať siete 
a spoluprácu a vytvárať synergie medzi 
jednotlivými inovačnými spoločenstvami 
v Európe, pričom by aj naďalej mal mať 
excelentnosť ako prednostné kritérium.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) EIT by sa prostredníctvom svojich 
znalostných a inovačných spoločenstiev 
(ZIS) mal primárne usilovať o posilňovanie 
inovačných ekosystémov, ktorými sa riešia 
globálne výzvy. Hlavným cieľom EIT by 
malo byť prispievať k rozvoju inovačnej 
kapacity Únie a členských štátov najvyššej 
úrovne. Na dosiahnutie tohto cieľa by EIT 
mal uľahčovať a zdokonaľovať siete a 
spoluprácu a vytvárať synergie medzi 
jednotlivými inovačnými spoločenstvami v 
Európe.

(4) EIT by sa prostredníctvom svojich 
znalostných a inovačných spoločenstiev 
(ZIS) mal primárne usilovať o posilňovanie 
inovačných ekosystémov, ktorými sa riešia 
globálne spoločenské výzvy, a to najmä 
ciele udržateľného rozvoja a zníženie 
emisií skleníkových plynov v súlade s 
Parížskou dohodou tak, aby sa dosiahla 
uhlíková neutralita najneskôr do roku 
2040. Hlavným cieľom EIT by malo byť 
prispievať k rozvoju inovačnej kapacity 
Únie a členských štátov najvyššej úrovne. 
Na dosiahnutie tohto cieľa by EIT mal 
uľahčovať a zdokonaľovať siete 
a spoluprácu a vytvárať synergie medzi 
jednotlivými inovačnými spoločenstvami 
v Európe.

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 107
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick 
Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) EIT by sa prostredníctvom svojich 
znalostných a inovačných spoločenstiev 
(ZIS) mal primárne usilovať o posilňovanie 
inovačných ekosystémov, ktorými sa riešia 
globálne výzvy. Hlavným cieľom EIT by 
malo byť prispievať k rozvoju inovačnej 
kapacity Únie a členských štátov najvyššej 
úrovne. Na dosiahnutie tohto cieľa by EIT 
mal uľahčovať a zdokonaľovať siete a 
spoluprácu a vytvárať synergie medzi 
jednotlivými inovačnými spoločenstvami v 
Európe.

(4) EIT by sa prostredníctvom svojich 
znalostných a inovačných spoločenstiev 
(ZIS) mal primárne usilovať o posilňovanie 
inovačných ekosystémov, ktorými sa riešia 
globálne výzvy. Hlavným cieľom EIT by 
malo byť prispievať k rozvoju kapacity 
talentov, podnikateľskej a inovačnej 
kapacity Únie a členských štátov, ako aj 
zlepšovať postavenie Únie v celosvetovom 
inovačnom prostredí. Na dosiahnutie tohto 
cieľa by EIT mal uľahčovať a 
zdokonaľovať siete a spoluprácu a vytvárať 
synergie medzi jednotlivými inovačnými 
spoločenstvami v Európe.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Robert Roos
v mene skupiny ECR

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Nestabilná situácia spojená s 
pandémiou COVID-19 mala obrovský 
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. Za týchto 
okolností je potrebné, aby EIT pripravil 
dvojročný krízový program, v rámci 
ktorého sa určia priority reakcie na 
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potreby stanovené každým ZIS, pokiaľ ide 
o prekonanie krízy súvisiacej s pandémiou 
COVID-19 a prispôsobenie sa obdobiu po 
kríze.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) V strategickom inovačnom 
programe (SIP) by sa mali stanoviť 
strategické oblasti  priorít a finančné 
potreby EIT na obdobie siedmich rokov  
pokrývajúce príslušný viacročný finančný 
rámec (VFR) .  SIP by mal zabezpečovať 
súlad s rámcovým programom Únie, 
ktorým sa podporuje výskum a inovácie, a 
mal by podporovať synergie s ostatnými 
relevantnými programami Únie v rámci 
VFR, ako aj s ostatnými iniciatívami, 
politikami a nástrojmi Únie, najmä s tými, 
ktoré podporujú vzdelávanie a regionálny 
rozvoj.  Vzhľadom na význam SIP pre 
inovačnú politiku   Únie  a výsledný 
politický význam jeho spoločensko-
ekonomického vplyvu pre   Úniu  by mali 
SIP prijať Európsky parlament a Rada na 
základe návrhu Komisie   založenom na 
príspevku zo strany  EIT.

(5) V strategickom inovačnom 
programe (SIP) by sa mala stanoviť 
dlhodobá stratégia, ciele a finančné 
potreby EIT na roky 2020 – 2027 
pokrývajúce budúci viacročný finančný 
rámec (VFR). V SIP by sa mali vymedziť 
kľúčové opatrenia EIT a jeho zamýšľané 
výsledky, očakávaný spoločensko-
ekonomický vplyv vrátane jeho vplyvu na 
zníženie emisií skleníkových plynov tak, 
aby sa dosiahla uhlíková neutralita 
najneskôr do roku 2040, a na ciele OSN v 
oblasti udržateľného rozvoja. SIP by mal 
zabezpečovať súlad s rámcovým 
programom Únie pre výskum a inováciu, a 
mal by podporovať synergie s ostatnými 
relevantnými programami Únie v rámci 
VFR, ako aj s ostatnými iniciatívami, 
politikami, záväzkami a nástrojmi Únie, 
najmä s tými, ktoré podporujú vzdelávanie 
a regionálny rozvoj. Vzhľadom na význam 
SIP pre inovačnú politiku Únie a výsledný 
politický význam jeho spoločensko-
ekonomického a spoločensko-
ekologického vplyvu pre Úniu by mali SIP 
prijať Európsky parlament a Rada na 
základe návrhu Komisie založenom na 
príspevku zo strany EIT.

Or. en
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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 110
Robert Roos
v mene skupiny ECR

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) V strategickom inovačnom 
programe (SIP) by sa mali stanoviť 
strategické oblasti  priorít a finančné 
potreby EIT na obdobie siedmich rokov  
pokrývajúce príslušný viacročný finančný 
rámec (VFR) .  SIP by mal zabezpečovať 
súlad s rámcovým programom Únie, 
ktorým sa podporuje výskum a inovácie, a 
mal by podporovať synergie s ostatnými 
relevantnými programami Únie v rámci 
VFR, ako aj s ostatnými iniciatívami, 
politikami a nástrojmi Únie, najmä s tými, 
ktoré podporujú vzdelávanie a regionálny 
rozvoj.  Vzhľadom na význam SIP pre 
inovačnú politiku   Únie  a výsledný 
politický význam jeho spoločensko-
ekonomického vplyvu pre   Úniu  by mali 
SIP prijať Európsky parlament a Rada na 
základe návrhu Komisie   založenom na 
príspevku zo strany  EIT.

(5) V strategickom inovačnom 
programe (SIP) by sa mali stanoviť 
strategické oblasti priorít a finančné 
potreby EIT na obdobie siedmich rokov 
pokrývajúce príslušný viacročný finančný 
rámec (VFR), pričom prvé dva roky by sa 
mali zamerať na krízový program ako 
reakcia na krízu pandémie COVID-19. 
SIP by mal zabezpečovať súlad s 
programom Horizont Európa, konkrétne 
so strategickými plánmi v oblasti výskumu 
a inovácií, a mal by podporovať synergie s 
ostatnými relevantnými programami Únie 
v rámci VFR, ako aj s ostatnými 
iniciatívami, politikami a nástrojmi Únie, 
najmä s tými, ktoré podporujú vzdelávanie 
a regionálny rozvoj. Vzhľadom na význam 
SIP pre inovačnú politiku Únie a výsledný 
politický význam jeho spoločensko-
ekonomického vplyvu pre Úniu by mali 
SIP prijať Európsky parlament a Rada na 
základe návrhu Komisie založenom na 
príspevku zo strany EIT.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) V strategickom inovačnom 
programe (SIP) by sa mali stanoviť 
strategické oblasti  priorít a finančné 
potreby EIT na obdobie siedmich rokov  
pokrývajúce príslušný viacročný finančný 
rámec (VFR) .  SIP by mal zabezpečovať 
súlad s rámcovým programom Únie, 
ktorým sa podporuje výskum a inovácie, a 
mal by podporovať synergie s ostatnými 
relevantnými programami Únie v rámci 
VFR, ako aj s ostatnými iniciatívami, 
politikami a nástrojmi Únie, najmä s tými, 
ktoré podporujú vzdelávanie a regionálny 
rozvoj.  Vzhľadom na význam SIP pre 
inovačnú politiku   Únie  a výsledný 
politický význam jeho spoločensko-
ekonomického vplyvu pre   Úniu  by mali 
SIP prijať Európsky parlament a Rada na 
základe návrhu Komisie   založenom na 
príspevku zo strany  EIT.

(5) V strategickom inovačnom 
programe (SIP) by sa mali stanoviť 
strategické oblasti priorít a finančné 
potreby EIT na obdobie siedmich rokov 
pokrývajúce príslušný viacročný finančný 
rámec (VFR) . SIP by mal zabezpečovať 
súlad s Horizontom Európa – rámcovým 
programom pre výskum a inováciu (ďalej 
len „Horizont Európa“), a mal by 
podporovať synergie s ostatnými 
relevantnými programami Únie v rámci 
VFR, ako aj s ostatnými iniciatívami, 
politikami a nástrojmi Únie, najmä s tými, 
ktoré podporujú vzdelávanie a regionálny 
rozvoj. Vzhľadom na význam SIP pre 
inovačnú politiku Únie a výsledný 
politický význam jeho spoločensko-
ekonomického vplyvu pre Úniu by mali 
SIP prijať Európsky parlament a Rada na 
základe návrhu Komisie založenom na 
príspevku zo strany EIT.

Or. en

Odôvodnenie

Časová neutralita nariadenia o EIT by sa mala vypustiť a EIT by mal byť spojený s 
Horizontom Európa.

Pozmeňujúci návrh 112
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) V strategickom inovačnom 
programe (SIP) by sa mali stanoviť 
strategické oblasti  priorít a finančné 
potreby EIT na obdobie siedmich rokov  
pokrývajúce príslušný viacročný finančný 

(5) V strategickom inovačnom 
programe (SIP) by sa mali stanoviť 
strategické oblasti priorít a finančné 
potreby EIT na obdobie siedmich 
rokov pokrývajúce príslušný viacročný 
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rámec (VFR) .  SIP by mal zabezpečovať 
súlad s rámcovým programom Únie, 
ktorým sa podporuje výskum a inovácie, a 
mal by podporovať synergie s ostatnými 
relevantnými programami Únie v rámci 
VFR, ako aj s ostatnými iniciatívami, 
politikami a nástrojmi Únie, najmä s tými, 
ktoré podporujú vzdelávanie a regionálny 
rozvoj.  Vzhľadom na význam SIP pre 
inovačnú politiku   Únie  a výsledný 
politický význam jeho spoločensko-
ekonomického vplyvu pre   Úniu  by mali 
SIP prijať Európsky parlament a Rada na 
základe návrhu Komisie   založenom na 
príspevku zo strany  EIT.

finančný rámec (VFR) . SIP by mal 
zabezpečovať súlad s Horizontom Európa 
– rámcovým programom pre výskum a 
inováciu, ktorým sa podporuje výskum a 
inovácie, a mal by podporovať synergie s 
ostatnými relevantnými programami Únie 
v rámci VFR, ako aj s ostatnými 
iniciatívami, politikami a nástrojmi Únie, 
najmä s tými, ktoré podporujú vzdelávanie 
a regionálny rozvoj. Vzhľadom na význam 
SIP pre inovačnú politiku Únie a výsledný 
politický význam jeho spoločensko-
ekonomického vplyvu by mali SIP prijať 
Európsky parlament a Rada na základe 
návrhu Komisie založenom na príspevku 
zo strany EIT.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Kríza vyplývajúca z pandémie 
COVID-19 spôsobila rozsiahly a rušivý 
vplyv na zdravotné a hospodárske systémy 
členských štátov, čo spôsobilo spoločenské 
problémy. Tieto vplyvy si budú vyžadovať 
spoluprácu všetkých inštitúcií, orgánov, 
úradov a agentúr Únie a EIT by mal 
prispievať k inovačnému úsiliu, ktoré je 
potrebné na zabezpečenie jednotnej 
reakcie na krízu, a prispieť k európskemu 
plánu obnovy, a teda k dlhodobému 
oživeniu našich spoločností a 
hospodárstva na základe európskej zelenej 
dohody a odolnosti. EIT a jeho ZIS by 
okrem toho mali posilniť svoje opatrenia s 
cieľom podporiť a zvýšiť odolnosť 
mikropodnikov, malých a stredných 
podnikov, startupov, ako aj študentov, 
výskumných pracovníkov, podnikateľov a 
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zamestnancov, a udržať pri živote 
dynamické inovačné ekosystémy.

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 114
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
Robert Roos, Andrius Kubilius, Ivars Ijabs

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Kríza vyplývajúca z pandémie 
COVID-19 spôsobila rozsiahly a rušivý 
vplyv na zdravotné a hospodárske systémy 
členských štátov, čo spôsobilo spoločenské 
problémy. Tieto vplyvy si budú vyžadovať 
spoluprácu všetkých inštitúcií, orgánov, 
úradov a agentúr Únie a EIT by mal 
prispievať k inovačnému úsiliu, ktoré je 
potrebné na zabezpečenie jednotnej 
reakcie na krízu. EIT a jeho ZIS by okrem 
toho mali posilniť svoje opatrenia s 
cieľom podporiť a zvýšiť odolnosť 
mikropodnikov, malých a stredných 
podnikov, startupov, ako aj študentov, 
výskumných pracovníkov, podnikateľov a 
zamestnancov.

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 115
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Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
Robert Roos, Andrius Kubilius, Ivars Ijabs

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5b) Súčasné skúmanie, ako riešiť 
účinky krízy pandémie COVID-19, by sa 
malo zrýchliť. EIT by mal zvýšiť vplyv 
tohto výskumu a pomáhať rozvíjať 
produkty a inovačné služby, ktoré tento 
výskum prinesie, a zabezpečiť, aby sa 
dostali k čo najväčšiemu počtu ľudí.

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 116
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
Robert Roos, Klaus Buchner, Andrius Kubilius, Ivars Ijabs

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5c) Správna rada EIT a ZIS prijmú 
opatrenia flexibility a opatrenia potrebné 
na poskytovanie primeranej podpory pre 
ich ekosystém založený na vedomostnom 
trojuholníku, pričom v prípade potreby 
vytvoria podporné opatrenia ad hoc pre 
svojich partnerov a prijímateľov, a to 
dokonca aj mimo svojich spoločenstiev. 
Svojim partnerom, prijímateľom a 
študentom poskytnú nástroje na 
prispôsobenie sa metódam 
decentralizovanejšej práce a metódam 
práce na diaľku, menšiemu počtu ciest, 
väčšej neistote a sústavnému dodržiavaniu 
bezpečnej vzdialenosti.
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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 117
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) V súlade s rámcovým programom 
Únie, ktorým sa podporuje výskum a 
inovácie, by sa  činnosti EIT  mali 
zaoberať strategickými dlhodobými 
výzvami pre inovácie v Európe, najmä v 
prierezových a/alebo interdisciplinárnych 
oblastiach vrátane tých oblastí, ktoré sa na 
európskej úrovni už zadefinovali. EIT by 
mal pritom podporovať pravidelný dialóg s 
občianskou spoločnosťou.

(6) V súlade s Horizontom Európa, by 
sa činnosti EIT mali zaoberať 
strategickými dlhodobými výzvami pre 
inovácie v Európe, najmä v prierezových 
a/alebo interdisciplinárnych oblastiach 
vrátane rozvoja netechnologických riešení, 
organizačných prístupov, nových 
obchodných modelov, inovácií systémov a 
inovácií verejného sektora, ako potrebné 
doplnenie inovačných činností 
zameraných na technológie. EIT by mal 
pritom podporovať pravidelný dialóg 
s občianskou spoločnosťou, a to aj s 
výskumnými a inovačnými centrami, 
malými a strednými podnikmi, 
vysokoškolským vzdelávaním a 
priemyslom.

Or. en

Odôvodnenie

Časová neutralita nariadenia o EIT by sa mala vypustiť a EIT by mal byť spojený s 
Horizontom Európa (toto sa uplatňuje v celom nariadení). 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 118
Lina Gálvez Muñoz
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v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) V súlade s rámcovým programom 
Únie, ktorým sa podporuje výskum a 
inovácie, by sa  činnosti EIT  mali 
zaoberať strategickými dlhodobými 
výzvami pre inovácie v Európe, najmä v 
prierezových a/alebo interdisciplinárnych 
oblastiach vrátane tých oblastí, ktoré sa na 
európskej úrovni už zadefinovali. EIT by 
mal pritom podporovať pravidelný dialóg s 
občianskou spoločnosťou.

(6) V súlade s programom Horizont 
Európa by sa činnosti EIT mali zaoberať 
strategickými dlhodobými výzvami pre 
inovácie v Európe, najmä v prierezových 
a/alebo interdisciplinárnych oblastiach 
vrátane tých oblastí, ktoré sa na európskej 
úrovni už zadefinovali. EIT by mal pritom 
podporovať pravidelný dialóg s občianskou 
spoločnosťou, a to aj s výskumnými a 
inovačnými centrami, malými a strednými 
podnikmi, vysokoškolským vzdelávaním a 
priemyslom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) V súlade s rámcovým programom 
Únie, ktorým sa podporuje výskum a 
inovácie, by sa  činnosti EIT  mali 
zaoberať strategickými dlhodobými 
výzvami pre inovácie v Európe, najmä v 
prierezových a/alebo interdisciplinárnych 
oblastiach vrátane tých oblastí, ktoré sa na 
európskej úrovni už zadefinovali. EIT by 
mal pritom podporovať pravidelný dialóg s 
občianskou spoločnosťou.

(6) V súlade s programom Horizont 
Európa by sa činnosti EIT mali zaoberať 
strategickými dlhodobými výzvami pre 
inovácie v Európe, najmä v prierezových 
a/alebo interdisciplinárnych oblastiach 
vrátane tých oblastí, ktoré sa na európskej 
úrovni už zadefinovali. EIT by mal pritom 
podporovať pravidelný dialóg s občianskou 
spoločnosťou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
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Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) EIT by mal uprednostniť prenos 
svojich činností v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania, výskumu a inovácií do 
podnikateľského prostredia a ich komerčné 
využívanie, ako aj podporu vytvárania 
začínajúcich podnikov, odčlenených 
subjektov a malých a stredných podnikov 
(MSP).

(7) EIT by mal uprednostniť prenos 
svojich činností v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania, výskumu, inovácií a 
podnikania do podnikateľského prostredia 
a ich komerčné využívanie, ako aj podporu 
vytvárania začínajúcich podnikov, 
odčlenených subjektov a malých 
a stredných podnikov (MSP).

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 121
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) EIT by sa mal snažiť 
o nadviazanie užšej spolupráce s malými 
a strednými podnikmi (MSP) s cieľom 
zabezpečiť ich aktívnu účasť na 
činnostiach ZIS. Ďalej by mali byť 
v prípade potreby do činnosti ZIS 
zapojené verejné spoločnosti, miestne 
orgány, ako aj neziskové organizácie.

Or. en



PE650.626v01-00 18/171 AM\1204117SK.docx

SK

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 122
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7b) Sociálne podniky sú veľmi 
inovatívne vďaka tovaru alebo službám, 
ktoré ponúkajú, svojej organizácii alebo 
používaným výrobným metódam, a preto 
by súčasťou činností EIT a jeho ZIS mala 
byť podpora činností v oblasti sociálneho 
podnikania.

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 123
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) EIT by mal fungovať najmä 
prostredníctvom autonómnych  rozsiahlych 
európskych  partnerstiev inštitúcií 
vysokoškolského vzdelávania, 
výskumných organizácií, podnikateľských 

(8) EIT by mal fungovať najmä 
prostredníctvom autonómnych rozsiahlych 
európskych inštitucionalizovaných 
partnerstiev inštitúcií vysokoškolského 
vzdelávania, výskumných organizácií, 
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subjektov a iných zainteresovaných strán, v 
ktorých sa uplatňuje zásada excelentnosti a 
ktoré majú formu  udržateľných a 
dlhodobých sebestačných strategických 
sietí v inovačnom procese. Tieto 
partnerstvá by mala vyberať správna rada 
EIT na základe transparentného procesu 
založeného na excelentnosti  v súlade s 
kritériami na výber európskych 
partnerstiev rámcového programu Únie, 
ktorým sa podporuje výskum a inovácie,  a 
mali by byť označené ako  ZIS.

podnikateľských subjektov a iných 
zainteresovaných strán, v ktorých sa 
uplatňuje zásada excelentnosti a ktoré majú 
formu udržateľných a dlhodobých 
sebestačných strategických sietí 
v inovačnom procese. Tieto partnerstvá by 
sa mali zamerať na to, aby boli finančne 
udržateľné, a to mobilizáciou finančných 
prostriedkov z ďalších verejných a 
súkromných zdrojov, a na pritiahnutie a 
zapojenie čo najširšej škály nových 
partnerov vybraných správnou radou EIT 
na základe transparentného procesu 
založeného na excelentnosti v súlade s 
kritériami Horizontu Európa, ktorým sa 
podporuje výskum a inovácie, na výber 
európskych partnerstiev rámcového 
programu Únie, a mali by byť označené 
ako ZIS.

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 124
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) EIT by mal fungovať najmä 
prostredníctvom autonómnych  rozsiahlych 
európskych  partnerstiev inštitúcií 
vysokoškolského vzdelávania, 
výskumných organizácií, podnikateľských 
subjektov a iných zainteresovaných strán, v 
ktorých sa uplatňuje zásada excelentnosti a 
ktoré majú formu  udržateľných a 
dlhodobých sebestačných strategických 
sietí v inovačnom procese. Tieto 

(8) EIT by mal fungovať najmä 
prostredníctvom autonómnych rozsiahlych 
európskych partnerstiev inštitúcií 
vysokoškolského vzdelávania, 
výskumných organizácií, podnikateľských 
subjektov a iných zainteresovaných strán, 
v ktorých sa uplatňuje zásada excelentnosti 
a ktoré majú formu udržateľných 
a dlhodobých sebestačných strategických 
sietí v inovačnom procese. Tieto 
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partnerstvá by mala vyberať správna rada 
EIT na základe transparentného procesu 
založeného na excelentnosti  v súlade s 
kritériami na výber európskych 
partnerstiev rámcového programu Únie, 
ktorým sa podporuje výskum a inovácie,  a 
mali by byť označené ako  ZIS.

partnerstvá by sa mali zamerať na to, aby 
sa stali finančne udržateľnými tým, že 
prilákajú dodatočné súkromné a verejné 
investície a prilákajú čo najširšie 
spektrum nových partnerov. Mala by ich 
vyberať správna rada EIT na základe 
transparentného procesu založeného na 
excelentnosti v súlade s kritériami 
rámcového programu Únie pre výskum a 
inováciu na výber európskych partnerstiev 
a v súlade s týmto nariadením, a mali by 
byť označené ako ZIS.

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 125
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) EIT by mal fungovať najmä 
prostredníctvom autonómnych  rozsiahlych 
európskych  partnerstiev inštitúcií 
vysokoškolského vzdelávania, 
výskumných organizácií, podnikateľských 
subjektov a iných zainteresovaných strán, v 
ktorých sa uplatňuje zásada excelentnosti a 
ktoré majú formu  udržateľných a 
dlhodobých sebestačných strategických 
sietí v inovačnom procese. Tieto 
partnerstvá by mala vyberať správna rada 
EIT na základe transparentného procesu 
založeného na excelentnosti  v súlade s 
kritériami na výber európskych 
partnerstiev rámcového programu Únie, 
ktorým sa podporuje výskum a inovácie,  a 
mali by byť označené ako  ZIS.

(8) EIT by mal fungovať najmä 
prostredníctvom autonómnych rozsiahlych 
európskych partnerstiev inštitúcií 
vysokoškolského vzdelávania, 
výskumných organizácií, podnikateľských 
subjektov a iných zainteresovaných strán, v 
ktorých sa uplatňuje zásada excelentnosti a 
ktoré majú formu udržateľných a 
dlhodobých sebestačných strategických 
sietí v inovačnom procese. Tieto 
partnerstvá by mala vyberať správna rada 
EIT na základe transparentného procesu 
založeného na excelentnosti v súlade s 
kritériami Horizontu Európa na výber 
európskych partnerstiev, a mali by byť 
označené ako ZIS.
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Pozmeňujúci návrh 126
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) S cieľom prispieť k riešeniu 
nových a vznikajúcich globálnych 
spoločenských výziev by mal EIT 
prednostne začať nové ZIS len po 
posúdení ich súladu s cieľmi 
udržateľného rozvoja a s cieľom 
klimatickej neutrality, ako aj ich významu 
pre politické priority Horizontu Európa, 
ich komplementárnosti a synergie s inými 
programami EÚ a ich pridanej hodnoty, 
ktorá sa má riešiť prostredníctvom 
modelu EIT. Pri výbere a začatí nových 
ZIS by sa malo vychádzať z otvorených, 
transparentných a súťažných postupov a 
malo by sa zohľadňovať strategické 
plánovanie Horizontu Európa, 
preskúmanie EIT a ZIS v polovici trvania 
a rozpočet pridelený EIT na príslušné 
rozpočtové obdobie. EIT by v rámci 
procesu a prevádzkovania ZIS mal 
prihliadať na skutočnosť, že nie všetky 
ZIS majú rovnaké finančné potreby, 
pretože niektoré ZIS sú kapitálovo 
náročnejšie ako iné.

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 127
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Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Zohľadňujúc špecifickú povahu 
ZIS je potrebné zabezpečiť špeciálne 
minimálne podmienky na vytváranie ZIS, 
pričom je možné odchýliť sa od pravidiel 
účasti a šírenia rámcového programu Únie, 
ktorým sa podporuje výskum a inovácie. 
Obdobne môžu byť potrebné aj špecifické 
pravidlá v oblasti vlastníctva, práv 
prístupu, vyžívania a šírenia v prípade 
činností ZIS s pridanou hodnotou.

(9) Zohľadňujúc špecifickú povahu 
ZIS je potrebné zabezpečiť špeciálne 
minimálne podmienky na vytváranie ZIS. 
Tieto podmienky sa môžu výnimočne 
odchýliť od pravidiel účasti a šírenia 
programu Horizont Európa. Obdobne 
môže byť v prípade činností ZIS s 
pridanou hodnotou potrebná výnimka z 
týchto špecifických pravidiel v oblasti 
vlastníctva, práv prístupu, vyžívania a 
šírenia, ale mali by sa na ňu vzťahovať 
delegované akty, ktoré vyžadujú, aby sa 
takáto výnimka udeľovala len vtedy, ak je 
to absolútne nevyhnutné a riadne 
odôvodnené. Keď je to možné, mali by sa 
zachovávať existujúce nutné výnimky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
Robert Roos, Andrius Kubilius, Ivars Ijabs

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Zohľadňujúc špecifickú povahu 
ZIS je potrebné zabezpečiť špeciálne 
minimálne podmienky na vytváranie ZIS, 
pričom je možné odchýliť sa od pravidiel 
účasti a šírenia rámcového programu Únie, 
ktorým sa podporuje výskum a inovácie. 
Obdobne môžu byť potrebné aj špecifické 
pravidlá v oblasti vlastníctva, práv 
prístupu, vyžívania a šírenia v prípade 
činností ZIS s pridanou hodnotou.

(9) Zohľadňujúc špecifickú povahu 
ZIS je potrebné zabezpečiť špeciálne 
minimálne podmienky na vytváranie ZIS. 
Tieto podmienky sa môžu výnimočne 
odchýliť od pravidiel účasti a šírenia 
rámcového programu Horizont Európa, 
ktorým sa podporuje výskum a inovácie.  
Obdobne môžu byť potrebné aj špecifické 
pravidlá v oblasti vlastníctva, práv 
prístupu, vyžívania a šírenia v prípade 
činností ZIS s pridanou hodnotou.
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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
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Zohľadňujúc špecifickú povahu 
ZIS je potrebné zabezpečiť špeciálne 
minimálne podmienky na vytváranie ZIS, 
pričom je možné odchýliť sa od pravidiel 
účasti a šírenia rámcového programu 
Únie, ktorým sa podporuje výskum a 
inovácie. Obdobne môžu byť potrebné aj 
špecifické pravidlá v oblasti vlastníctva, 
práv prístupu, vyžívania a šírenia v prípade 
činností ZIS s pridanou hodnotou.

(9) Zohľadňujúc špecifickú povahu 
ZIS je potrebné zabezpečiť špeciálne 
minimálne podmienky na vytváranie ZIS, 
pričom je možné odchýliť sa od pravidiel 
účasti a šírenia Horizontu Európa. 
Obdobne môžu byť potrebné aj špecifické 
pravidlá v oblasti vlastníctva, práv 
prístupu, vyžívania a šírenia v prípade 
činností ZIS s pridanou hodnotou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Robert Roos
v mene skupiny ECR

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Zohľadňujúc špecifickú povahu 
ZIS je potrebné zabezpečiť špeciálne 
minimálne podmienky na vytváranie ZIS, 
pričom je možné odchýliť sa od pravidiel 
účasti a šírenia rámcového programu 
Únie, ktorým sa podporuje výskum a 
inovácie. Obdobne môžu byť potrebné aj 
špecifické pravidlá v oblasti vlastníctva, 

(9) Zohľadňujúc špecifickú povahu 
ZIS je potrebné zabezpečiť špeciálne 
minimálne podmienky na vytváranie ZIS. 
Tieto podmienky sa môžu odchýliť od 
pravidiel účasti a šírenia Horizontu 
Európa. Obdobne je potrebná aj výnimka 
z týchto špecifických pravidiel v oblasti 
vlastníctva, práv prístupu, vyžívania a 
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práv prístupu, vyžívania a šírenia v prípade 
činností ZIS s pridanou hodnotou.

šírenia v prípade činností ZIS s pridanou 
hodnotou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Správna rada EIT by mala takisto 
usmerňovať činnosti EIT  a koordinovať 
podávanie správ, monitorovanie a 
hodnotenie   činností ZIS  v súlade s 
ustanoveniami rámcového programu Únie, 
ktorým sa podporuje výskum a inovácie . 
U členov správnej rady EIT by mali byť v 
rovnováhe skúsenosti z podnikateľskej 
oblasti a oblasti vysokoškolského 
vzdelávania a/alebo výskumu, ako aj z 
odvetvia inovácií.

(10) Správna rada EIT by mala takisto 
usmerňovať činnosti EIT a koordinovať 
podávanie správ, monitorovanie a 
hodnotenie činností ZIS v súlade s 
ustanoveniami rámcového programu Únie, 
ktorým sa podporuje výskum a inovácie . 
U členov správnej rady EIT by mali byť 
v rovnováhe skúsenosti z podnikateľskej 
oblasti a oblasti vysokoškolského 
vzdelávania a/alebo výskumu, ako aj 
z odvetvia inovácií. Správna rada EIT by 
mala ako hlavnú zásadu zohľadňovať 
excelentnosť a zabezpečiť geografickú a 
rodovú vyváženosť svojho zloženia.

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 132
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Správna rada EIT by mala takisto 
usmerňovať činnosti EIT  a koordinovať 
podávanie správ, monitorovanie a 
hodnotenie   činností ZIS  v súlade s 
ustanoveniami rámcového programu Únie, 
ktorým sa podporuje výskum a inovácie . 
U členov správnej rady EIT by mali byť v 
rovnováhe skúsenosti z podnikateľskej 
oblasti a oblasti vysokoškolského 
vzdelávania a/alebo výskumu, ako aj z 
odvetvia inovácií.

(10) Správna rada EIT by mala takisto 
usmerňovať činnosti EIT a koordinovať 
podávanie správ, monitorovanie a 
hodnotenie činností ZIS v súlade s 
ustanoveniami rámcového programu Únie, 
ktorým sa podporuje výskum a inovácie . 
U členov správnej rady EIT by mali byť v 
rovnováhe skúsenosti z podnikateľskej 
oblasti a oblasti vysokoškolského 
vzdelávania a/alebo výskumu, ako aj z 
odvetvia inovácií. Správna rada EIT by 
tiež mala zabezpečiť geografickú a rodovú 
rovnováhu svojho zloženia.

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
Robert Roos
v mene skupiny ECR

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Správna rada EIT by mala takisto 
usmerňovať činnosti EIT  a koordinovať 
podávanie správ, monitorovanie a 
hodnotenie   činností ZIS  v súlade s 
ustanoveniami rámcového programu 
Únie, ktorým sa podporuje výskum a 
inovácie . U členov správnej rady EIT by 
mali byť v rovnováhe skúsenosti z 
podnikateľskej oblasti a oblasti 
vysokoškolského vzdelávania a/alebo 
výskumu, ako aj z odvetvia inovácií.

(10) Správna rada EIT by mala takisto 
usmerňovať činnosti EIT a koordinovať 
podávanie správ, monitorovanie a činnosti 
ZIS v súlade s ustanoveniami Horizontu 
Európa. Správna rada EIT by tiež mala 
radiť EIT, ako znížiť administratívnu 
záťaž, ktorej sú vystavené ZIS. U členov 
správnej rady EIT by mali byť v rovnováhe 
skúsenosti z podnikateľskej oblasti a 
oblasti vysokoškolského vzdelávania 
a/alebo výskumu, ako aj z odvetvia 
inovácií.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 134
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Správna rada EIT by mala takisto 
usmerňovať činnosti EIT  a koordinovať 
podávanie správ, monitorovanie a 
hodnotenie   činností ZIS  v súlade s 
ustanoveniami rámcového programu 
Únie, ktorým sa podporuje výskum a 
inovácie . U členov správnej rady EIT by 
mali byť v rovnováhe skúsenosti z 
podnikateľskej oblasti a oblasti 
vysokoškolského vzdelávania a/alebo 
výskumu, ako aj z odvetvia inovácií.

(10) Správna rada EIT by mala takisto 
usmerňovať činnosti EIT a koordinovať 
podávanie správ, monitorovanie a 
hodnotenie činností ZIS v súlade s 
ustanoveniami Horizontu Európa. U 
členov správnej rady EIT by mali byť v 
rovnováhe skúsenosti z podnikateľskej 
oblasti a oblasti vysokoškolského 
vzdelávania a/alebo výskumu, ako aj z 
odvetvia inovácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) V záujme prispenia ku 
konkurencieschopnosti a posilnenia 
medzinárodnej príťažlivosti európskeho 
hospodárstva a jeho inovačnej kapacity by 
mali byť EIT a ZIS schopné prilákať 
partnerské organizácie, výskumných 
pracovníkov a študentov z celého sveta, a 
to aj podporou ich mobility, a mali by byť 
schopné aj spolupracovať s organizáciami 
z tretích krajín.

(11) V záujme prispenia ku 
konkurencieschopnosti a posilnenia 
medzinárodnej príťažlivosti európskeho 
hospodárstva a jeho inovačnej 
a podnikateľskej kapacity by mali byť EIT 
a ZIS schopné prilákať partnerské 
organizácie, výskumných pracovníkov 
a študentov z celého sveta, a to aj podporou 
ich mobility, a mali by byť schopné aj 
spolupracovať s organizáciami z tretích 
krajín a zabezpečiť pritom rodovo 
vyvážený prístup.

Or. en
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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 nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Vzťahy medzi EIT a ZIS by mali 
byť založené na   rámcových dohodách o 
partnerstve a dohodách o grante , v ktorých 
sa stanovia práva a povinnosti ZIS, 
zabezpečí sa primeraná úroveň koordinácie 
a navrhne sa mechanizmus monitorovania 
a hodnotenia činností a výsledkov ZIS.  
Rámcovou dohodou o partnerstve by sa 
mala zabezpečiť kontinuita finančného 
príspevku EIT pre ZIS aj po skončení 
príslušného VFR. Odchylne od nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) 2018/104612(nariadenie o 
rozpočtových pravidlách) by EIT mal byť 
schopný uzavrieť takúto rámcovú dohodu o 
partnerstve na prvotné obdobie siedmich 
rokov a predĺžiť jej trvanie aj po uplynutí 
tohto obdobia o ďalšie obdobie maximálne 
siedmich rokov.

(12) Vzťahy medzi EIT a ZIS by mali 
byť založené na rámcových dohodách o 
partnerstve a dohodách o grante, v ktorých 
sa stanovia práva a povinnosti ZIS, 
zabezpečí sa primeraná úroveň koordinácie 
a navrhne sa mechanizmus monitorovania 
a hodnotenia činností a výsledkov ZIS. 
Rámcovou dohodou o partnerstve by sa 
mala zabezpečiť kontinuita finančného 
príspevku EIT pre ZIS aj po skončení 
príslušného VFR. Odchylne od nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) 2018/1046 12(nariadenie o 
rozpočtových pravidlách) by EIT mal byť 
schopný uzavrieť takúto rámcovú dohodu o 
partnerstve na prvotné obdobie siedmich 
rokov, ktorá podlieha preskúmaniu v 
polovici trvania, ktoré vykoná EIT do 
konca štvrtého roka a zohľadní pritom 
okrem iného, ako ZIS dosiahli stanovené 
ciele, čiastkové ciele, vplyv, pokrok 
smerom k finančnej udržateľnosti a 
príspevok ku klimatickej neutralite a 
cieľom udržateľného rozvoja. EIT môže 
predĺžiť rámcovú dohodu o partnerstve na 
základe kladného záverečného hodnotenia 
pred koncom prvotného obdobia siedmich 
rokov o ďalšie obdobie maximálne 
siedmich rokov. V prípade predĺženia 
dohody, ktorá bola uzatvorená na prvotné 
obdobie siedmich rokov, ZIS podlieha 
ďalšiemu preskúmaniu v polovici trvania, 
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ktoré je založené na rovnakých kritériách 
a metodike a ktoré rozhodne a ďalšom 
pokračovaní ZIS.

_________________ _________________
12 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 
2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 
vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o 
zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) 
č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 
1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 
1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 
283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a 
o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 
966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 
1).

12 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 
2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 
vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, 
o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, 
(EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, 
(EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, 
(EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) 
č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ 
a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) 
č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, 
s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Vzťahy medzi EIT a ZIS by mali 
byť založené na   rámcových dohodách o 
partnerstve a dohodách o grante , v ktorých 
sa stanovia práva a povinnosti ZIS, 
zabezpečí sa primeraná úroveň koordinácie 
a navrhne sa mechanizmus monitorovania 
a hodnotenia činností a výsledkov ZIS.  
Rámcovou dohodou o partnerstve by sa 
mala zabezpečiť kontinuita finančného 
príspevku EIT pre ZIS aj po skončení 
príslušného VFR. Odchylne od nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) 2018/104612(nariadenie o 
rozpočtových pravidlách) by EIT mal byť 
schopný uzavrieť takúto rámcovú dohodu o 
partnerstve na prvotné obdobie siedmich 
rokov a predĺžiť jej trvanie aj po uplynutí 
tohto obdobia o ďalšie obdobie maximálne 

(12) Vzťahy medzi EIT a ZIS by mali 
byť založené na rámcových dohodách o 
partnerstve a dohodách o grante, v ktorých 
sa stanovia práva a povinnosti ZIS, 
zabezpečí sa primeraná úroveň koordinácie 
a navrhne sa mechanizmus monitorovania 
a hodnotenia činností a výsledkov ZIS. 
Rámcovou dohodou o partnerstve by sa 
mala zabezpečiť kontinuita finančného 
príspevku EIT pre ZIS aj po skončení 
príslušného VFR. Odchylne od nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) 2018/10412 (nariadenie o 
rozpočtových pravidlách) by EIT mal byť 
schopný uzavrieť takúto rámcovú dohodu o 
partnerstve na prvotné obdobie siedmich 
rokov a predĺžiť jej trvanie aj po uplynutí 
tohto obdobia o ďalšie obdobie maximálne 
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siedmich rokov. siedmich rokov. Predĺženie bude 
predmetom hodnotenia, ktoré má EIT 
vykonať do roku 4 prvého 
obdobia, pričom sa posúdi pozitívny 
pokrok ZIS týkajúci sa plnenia jeho 
cieľov a čiastkových cieľov. Po kladnom 
posúdení by mal mať EIT možnosť 
predĺžiť uvedenú rámcovú dohodu o 
partnerstve na ďalšie obdobie najviac 
siedmich rokov.

_________________ _________________
12 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 
2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 
vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o 
zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) 
č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 
1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 
1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 
283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a 
o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 
966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 
1).

12 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 
2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 
vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o 
zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) 
č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 
1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 
1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 
283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a 
o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 
966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 
1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) V závislosti od výsledku 
záverečného preskúmania pred uplynutím 
štrnásteho roka platnosti rámcovej 
dohody o partnerstve môže EIT uzavrieť 
memorandum o spolupráci so ZIS 
zamerané na zachovanie spolupráce so 
ZIS po ukončení platnosti rámcovej 
dohody o partnerstve alebo za 
výnimočných riadne odôvodnených 
okolností sa môže rozhodnúť rozšíriť 
dohodu o partnerstve so ZIS. Takéto 
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predĺženie by malo závisieť od kladného 
hĺbkového hodnotenia nezávislými 
externými odborníkmi, pokiaľ ide o 
účinnosť ZIS, a za predpokladu, že ZIS 
dosiahli dostatočný stupeň vplyvu a 
finančnej udržateľnosti. Predĺženie by 
malo byť obmedzené, pokiaľ ide o čas, 
rozpočet a rozsah činností ZIS, ktoré ešte 
nemôže byť finančne udržateľné, ale má 
aj naďalej zásadný význam pre plnenie 
úloh, činností a kapacít v reakcii na 
naliehavé spoločenské výzvy.

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 139
Robert Roos
v mene skupiny ECR

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Je potrebné podporovať 
vysokoškolské vzdelávanie ako integrálnu, 
ale často chýbajúcu zložku komplexnej 
inovačnej stratégie. V  rámcových 
dohodách o partnerstve alebo v dohodách 
o grante   medzi EIT a ZIS by sa malo 
ustanoviť, že tituly a diplomy udelené 
prostredníctvom ZIS by mali udeľovať 
zúčastnené inštitúcie vysokoškolského 
vzdelávania, ktoré by sa mali podnecovať 
k ich označovaniu aj ako titulov a 
diplomov EIT.  EIT by okrem toho mal 
posilňovať a rozširovať rozsah titulov a 
diplomov so značkou EIT, aby sa zvýšilo 
ich uznávanie mimo spoločenstva EIT.  
Prostredníctvom svojich činností a práce 
by EIT mal pomáhať pri podpore mobility  
študentov, výskumných pracovníkov a 

(13) Je potrebné podporovať 
vysokoškolské vzdelávanie ako integrálnu, 
ale často chýbajúcu zložku komplexnej 
inovačnej stratégie. EIT by však mal 
postupne ukončovať samostatné 
vzdelávacie programy EIT so značkou EIT 
a zameriavať sa na odbornú prípravu a 
vzdelávanie v rámci vedomostného 
trojuholníka.
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zamestnancov  . Všetky tieto činnosti by sa 
mali vykonávať bez toho, aby bola 
dotknutá smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2005/36/ES13.

_________________
13 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o 
uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ 
L 255, 30.9.2005, s. 22). Smernica 
naposledy zmenená a doplnená 
nariadením Komisie (ES) č. 1430/2007 
(Ú. v. EÚ L 320, 6.12.2007, s. 3).

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 140
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Je potrebné podporovať 
vysokoškolské vzdelávanie ako integrálnu, 
ale často chýbajúcu zložku komplexnej 
inovačnej stratégie. V  rámcových 
dohodách o partnerstve alebo v dohodách o 
grante   medzi EIT a ZIS by sa malo 
ustanoviť, že tituly a diplomy udelené 
prostredníctvom ZIS by mali udeľovať 
zúčastnené inštitúcie vysokoškolského 
vzdelávania, ktoré by sa mali podnecovať k 
ich označovaniu aj ako titulov a diplomov 
EIT.  EIT by okrem toho mal posilňovať a 
rozširovať rozsah titulov a diplomov so 
značkou EIT, aby sa zvýšilo ich uznávanie 

(13) Je potrebné podporovať 
vysokoškolské vzdelávanie ako integrálnu, 
ale často chýbajúcu zložku komplexnej 
inovačnej stratégie. V rámcových 
dohodách o partnerstve alebo v dohodách o 
grante medzi EIT a ZIS by sa malo 
ustanoviť, že tituly a diplomy udelené 
prostredníctvom ZIS by mali udeľovať 
zúčastnené inštitúcie vysokoškolského 
vzdelávania, ktoré by sa mali podnecovať 
k ich označovaniu aj ako titulov 
a diplomov EIT. EIT by okrem toho mal 
posilňovať a rozširovať rozsah titulov a 
diplomov so značkou EIT na činnosti 
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mimo spoločenstva EIT.  Prostredníctvom 
svojich činností a práce by EIT mal 
pomáhať pri podpore mobility  študentov, 
výskumných pracovníkov a zamestnancov  
. Všetky tieto činnosti by sa mali 
vykonávať bez toho, aby bola dotknutá 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2005/36/ES13.

celoživotného vzdelávania, programy v 
oblasti odbornej prípravy, nadobúdania 
zručností, rekvalifikácie a zvyšovania 
úrovne zručností, aby sa zvýšilo ich 
uznávanie mimo spoločenstva EIT. 
Prostredníctvom svojich činností a práce 
by EIT mal pomáhať pri podpore 
mobility študentov, výskumných 
pracovníkov a zamestnancov . Všetky tieto 
činnosti by sa mali vykonávať bez toho, 
aby bola dotknutá smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2005/36/ES13.

_________________ _________________
13 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o 
uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ 
L 255, 30.9.2005, s. 22). Smernica 
naposledy zmenená a doplnená nariadením 
Komisie (ES) č. 1430/2007 (Ú. v. EÚ L 
320, 6.12.2007, s. 3).

13 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o 
uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ 
L 255, 30.9.2005, s.  22). Smernica 
naposledy zmenená nariadením Komisie 
(ES) č. 1430/2007 (Ú. v. EÚ L 320, 
6.12.2007, s. 3).

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 141
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Martina Dlabajová

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Je potrebné podporovať 
vysokoškolské vzdelávanie ako integrálnu, 
ale často chýbajúcu zložku komplexnej 
inovačnej stratégie. V  rámcových 
dohodách o partnerstve alebo v dohodách o 
grante   medzi EIT a ZIS by sa malo 
ustanoviť, že tituly a diplomy udelené 
prostredníctvom ZIS by mali udeľovať 
zúčastnené inštitúcie vysokoškolského 

(13) Je potrebné podporovať 
vysokoškolské vzdelávanie ako integrálnu, 
ale často chýbajúcu zložku komplexnej 
inovačnej stratégie. V rámcových 
dohodách o partnerstve alebo v dohodách o 
grante medzi EIT a ZIS by sa malo 
ustanoviť, že tituly a diplomy udelené 
prostredníctvom ZIS by mali udeľovať 
zúčastnené inštitúcie vysokoškolského 
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vzdelávania, ktoré by sa mali podnecovať 
k ich označovaniu aj ako titulov a 
diplomov EIT.  EIT by okrem toho mal 
posilňovať a rozširovať rozsah titulov a 
diplomov so značkou EIT, aby sa zvýšilo 
ich uznávanie mimo spoločenstva EIT.  
Prostredníctvom svojich činností a práce 
by EIT mal pomáhať pri podpore mobility  
študentov, výskumných pracovníkov a 
zamestnancov  . Všetky tieto činnosti by sa 
mali vykonávať bez toho, aby bola 
dotknutá smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2005/36/ES13.

vzdelávania, ktoré by sa mali označovať aj 
ako tituly a diplomy EIT. EIT by okrem 
toho mal posilňovať a rozširovať rozsah 
titulov a diplomov so značkou EIT, aby sa 
zvýšilo ich uznávanie, a mimo 
spoločenstva EIT. Prostredníctvom svojich 
činností a práce by EIT mal pomáhať pri 
podpore mobility študentov, výskumných 
pracovníkov a zamestnancov, ako aj 
poskytovať príležitosti na celoživotné 
vzdelávanie, mentorstvo a odbornú 
prípravu na pracovisku. Všetky tieto 
činnosti by sa mali vykonávať bez toho, 
aby bola dotknutá smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2005/36/ES13.

_________________ _________________
13 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o 
uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ 
L 255, 30.9.2005, s. 22). Smernica 
naposledy zmenená a doplnená nariadením 
Komisie (ES) č. 1430/2007 (Ú. v. EÚ L 
320, 6.12.2007, s. 3).

13 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o 
uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ 
L 255, 30.9.2005, s.  22). Smernica 
naposledy zmenená nariadením Komisie 
(ES) č. 1430/2007 (Ú. v. EÚ L 320, 
6.12.2007, s. 3).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Vhodným spôsobom by sa mala 
zaručiť zodpovednosť a transparentnosť 
EIT. Príslušné pravidlá upravujúce jeho  
riadenie a  fungovanie by sa mali stanoviť 
v stanovách EIT.

(14) Vhodným spôsobom by sa mala 
zaručiť zodpovednosť, transparentnosť a 
otvorenosť EIT. Príslušné pravidlá 
upravujúce jeho riadenie a fungovanie by 
sa mali stanoviť v stanovách EIT.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 



PE650.626v01-00 34/171 AM\1204117SK.docx

SK

textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 143
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Očakáva sa, že sektory priemyslu, 
financií a služieb výrazne prispejú do 
rozpočtu  ZIS. Cieľom ZIS by malo byť 
maximalizovať podiel príspevkov zo 
súkromného sektora  a dosiahnuť finančnú 
udržateľnosť . ZIS a ich partnerské 
organizácie by mali zverejňovať 
skutočnosť, že ich činnosti sa uskutočňujú 
v rámci EIT a že získavajú finančný 
príspevok zo všeobecného rozpočtu  Únie.

(16) Očakáva sa, že sektory priemyslu, 
financií a služieb výrazne prispejú do 
rozpočtu ZIS. Cieľom ZIS by malo byť 
maximalizovať podiel príspevkov zo 
súkromného sektora a už od začiatku sa 
aktívne snažiť dosiahnuť finančnú 
udržateľnosť. ZIS a ich partnerské 
organizácie by mali zverejňovať 
skutočnosť, že ich činnosti sa uskutočňujú 
v rámci EIT a že získavajú finančný 
príspevok zo všeobecného rozpočtu Únie. 
Okrem toho by sa transparentnosť 
financovania mala zvýšiť poskytovaním 
verejne dostupných informácií o tom, 
ktoré projekty sú financované, a o 
prideľovaní finančných prostriedkov.

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 144
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(16) Očakáva sa, že sektory priemyslu, 
financií a služieb výrazne prispejú do 
rozpočtu  ZIS. Cieľom ZIS by malo byť 
maximalizovať podiel príspevkov zo 
súkromného sektora  a dosiahnuť finančnú 
udržateľnosť . ZIS a ich partnerské 
organizácie by mali zverejňovať 
skutočnosť, že ich činnosti sa uskutočňujú 
v rámci EIT a že získavajú finančný 
príspevok zo všeobecného rozpočtu  Únie.

(16) Očakáva sa, že sektory priemyslu, 
financií a služieb výrazne prispejú do 
rozpočtu ZIS. Cieľom ZIS by malo byť 
maximalizovať podiel príspevkov zo 
súkromného sektora a ďalších verejných 
zdrojov a dosiahnuť finančnú udržateľnosť 
s cieľom udržať kľúčové činnosti po 
skončení trvania rámcovej dohody o 
finančnom partnerstve. ZIS a ich 
partnerské organizácie by mali zverejňovať 
skutočnosť, že ich činnosti sa uskutočňujú 
v rámci EIT a že získavajú finančný 
príspevok zo všeobecného rozpočtu 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 145
Robert Roos
v mene skupiny ECR

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Očakáva sa, že sektory priemyslu, 
financií a služieb výrazne prispejú do 
rozpočtu  ZIS. Cieľom ZIS by malo byť 
maximalizovať podiel príspevkov zo 
súkromného sektora  a dosiahnuť finančnú 
udržateľnosť . ZIS a ich partnerské 
organizácie by mali zverejňovať 
skutočnosť, že ich činnosti sa uskutočňujú 
v rámci EIT a že získavajú finančný 
príspevok zo všeobecného rozpočtu  Únie.

(16) Očakáva sa, že kríza pandémie 
COVID-19 bude mať vplyv na finančné 
príspevky zo sektorov priemyslu, financií a 
služieb do rozpočtu ZIS. Cieľom ZIS by 
však malo byť maximalizovať podiel 
príspevkov zo súkromného sektora a 
dosiahnuť finančnú udržateľnosť. ZIS a ich 
partnerské organizácie by mali zverejňovať 
skutočnosť, že ich činnosti sa uskutočňujú 
v rámci EIT a že získavajú finančný 
príspevok zo všeobecného rozpočtu Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
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Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Martina Dlabajová

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) Zatiaľ čo inovačné činnosti a 
činnosti blízke trhu, ktoré vykonávajú 
ZIS, by mali byť finančne udržateľné čo 
najskôr a v každom prípade do 15 rokov 
od zriadenia ZIS, vysokoškolské 
vzdelávanie, odborná príprava a 
horizontálne štruktúrované činnosti ZIS 
by mali mať možnosť – za prísnych 
podmienok – aj naďalej prijímať 
finančnú podporu z EIT. Na tento účel o 
možnom predĺžení platnosti rámcovej 
dohody o partnerstve, ktorá by sa mala 
obmedziť z hľadiska rozsahu pôsobnosti, 
trvania a rozpočtu, môže rozhodnúť 
správna rada EIT, a to po dôkladnom 
posúdení nezávislými odborníkmi.

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 147
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
v mene skupiny PPE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17a) 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.
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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 148
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) EIT by mal vypracúvať  
konsolidované  výročné správy  o činnosti , 
v ktorých uvedie  vykonané  činnosti   a 
výsledky operácií   z predchádzajúceho 
kalendárneho roka  . EIT by mal takisto 
vypracovať jednotný programový 
dokument,  v ktorom uvedie svoje 
plánované iniciatívy  z hľadiska ročného a 
viacročného plánovania  a ktorý umožní 
EIT reagovať na vnútorný a vonkajší vývoj 
v oblasti vedy, techniky, vysokoškolského 
vzdelávania, inovácií a ostatných 
dôležitých oblastí.

(19) EIT by mal 
vypracúvať konsolidované výročné 
správy o činnosti, v ktorých 
uvedie vykonané činnosti a výsledky 
operácií z predchádzajúceho kalendárneho 
roka. EIT by mal takisto vypracovať 
jednotný programový dokument, v ktorom 
uvedie svoje plánované iniciatívy z 
hľadiska ročného a viacročného plánovania 
a ktorý umožní EIT reagovať na vnútorný 
a vonkajší vývoj v oblasti vedy, techniky, 
vysokoškolského vzdelávania, výskumu, 
inovácií a ostatných dôležitých oblastí. 
Tieto dokumenty by sa pre informáciu 
mali posielať Európskemu parlamentu, 
Rade a Komisii.

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 149
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) EIT by mal vypracúvať  
konsolidované  výročné správy  o činnosti , 
v ktorých uvedie  vykonané  činnosti   a 
výsledky operácií   z predchádzajúceho 
kalendárneho roka  . EIT by mal takisto 
vypracovať jednotný programový 
dokument,  v ktorom uvedie svoje 
plánované iniciatívy  z hľadiska ročného a 
viacročného plánovania  a ktorý umožní 
EIT reagovať na vnútorný a vonkajší vývoj 
v oblasti vedy, techniky, vysokoškolského 
vzdelávania, inovácií a ostatných 
dôležitých oblastí.

(19) EIT by mal 
vypracúvať konsolidované výročné 
správy o činnosti, v ktorých 
uvedie vykonané činnosti a výsledky 
operácií z predchádzajúceho kalendárneho 
roka. EIT by mal takisto vypracovať 
jednotný programový dokument, v ktorom 
uvedie svoje plánované iniciatívy z 
hľadiska ročného a viacročného plánovania 
a ktorý umožní EIT reagovať na vnútorný 
a vonkajší vývoj v oblasti vedy, techniky, 
vysokoškolského vzdelávania, inovácií, 
spoločenských výziev a ostatných 
dôležitých oblastí. Tieto dokumenty by sa 
mali zasielať Európskemu parlamentu na 
prijatie stanoviska.

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 150
Robert Roos
v mene skupiny ECR

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) EIT by mal vypracúvať  
konsolidované  výročné správy  o činnosti , 
v ktorých uvedie  vykonané  činnosti   a 
výsledky operácií   z predchádzajúceho 
kalendárneho roka  . EIT by mal takisto 
vypracovať jednotný programový 
dokument,  v ktorom uvedie svoje 
plánované iniciatívy  z hľadiska ročného a 

(19) EIT by mal vypracúvať 
konsolidované výročné správy o činnosti, v 
ktorých uvedie vykonané činnosti a 
výsledky operácií z predchádzajúceho 
kalendárneho roka. EIT by mal vypracovať 
jednotný programový dokument, v ktorom 
uvedie svoje plánované iniciatívy z 
hľadiska ročného a viacročného plánovania 
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viacročného plánovania  a ktorý umožní 
EIT reagovať na vnútorný a vonkajší vývoj 
v oblasti vedy, techniky, vysokoškolského 
vzdelávania, inovácií a ostatných 
dôležitých oblastí.

a ktorý umožní EIT reagovať na vnútorný 
a vonkajší vývoj v oblasti vedy, techniky, 
vysokoškolského vzdelávania, inovácií 
a ostatných dôležitých oblastí. Tento 
jednotný programový dokument by sa mal 
zaoberať aspektmi dvojročného krízového 
programu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Marisa Matias

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) EIT by mal vypracúvať  
konsolidované  výročné správy  o činnosti , 
v ktorých uvedie  vykonané  činnosti   a 
výsledky operácií   z predchádzajúceho 
kalendárneho roka  . EIT by mal takisto 
vypracovať jednotný programový 
dokument,  v ktorom uvedie svoje 
plánované iniciatívy  z hľadiska ročného a 
viacročného plánovania  a ktorý umožní 
EIT reagovať na vnútorný a vonkajší vývoj 
v oblasti vedy, techniky, vysokoškolského 
vzdelávania, inovácií a ostatných 
dôležitých oblastí.

(19) EIT by mal vypracúvať 
konsolidované výročné správy o činnosti, v 
ktorých uvedie vykonané činnosti a 
výsledky operácií z predchádzajúceho 
kalendárneho roka. EIT by mal takisto 
vypracovať jednotný programový 
dokument, v ktorom uvedie svoje 
plánované iniciatívy z hľadiska ročného a 
viacročného plánovania a ktorý umožní 
EIT reagovať na vnútorný a vonkajší vývoj 
v oblasti vedy, techniky, vysokoškolského 
vzdelávania, inovácií, spoločenských 
výziev a ostatných dôležitých oblastí. Tieto 
dokumenty by sa mali sprístupňovať 
Európskemu parlamentu.

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 152
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Je vhodné, aby Komisia najmä na 
účely prípravy SIP začala nezávislé externé   
hodnotenia  fungovania EIT  vrátane ZIS .  
Tieto hodnotenia by mali skúmať, ako EIT 
plní svoje poslanie, mali by sa vzťahovať 
na všetky činnosti EIT a ZIS a mali by 
posudzovať ich relevantnosť, efektívnosť, 
účinnosť, európsku pridanú hodnotu a 
koherentnosť. Tieto hodnotenia by mali 
byť podkladom pre hodnotenia programu 
Komisie stanovené pre rámcový program 
Únie, ktorým sa podporuje výskum a 
inovácie.

(20) Je vhodné, aby Komisia najmä na 
účely prípravy SIP začala nezávislé 
externé hodnotenia fungovania EIT vrátane 
ZIS. Tieto hodnotenia by mali skúmať, ako 
EIT plní svoje poslanie, mali by sa 
vzťahovať na všetky činnosti EIT a ZIS a 
mali by posudzovať ich relevantnosť, 
efektívnosť, účinnosť, európsku pridanú 
hodnotu, otvorenosť, komunikáciu, 
viditeľnosť, šírenie výsledkov a 
koherentnosť. Tieto hodnotenia by mali 
byť podkladom pre hodnotenia programu 
Komisie stanovené pre rámcový program 
Únie, ktorým sa podporuje výskum a 
inovácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Je vhodné, aby Komisia najmä na 
účely prípravy SIP začala nezávislé externé   
hodnotenia  fungovania EIT  vrátane ZIS .  
Tieto hodnotenia by mali skúmať, ako EIT 
plní svoje poslanie, mali by sa vzťahovať 
na všetky činnosti EIT a ZIS a mali by 
posudzovať ich relevantnosť, efektívnosť, 
účinnosť, európsku pridanú hodnotu a 
koherentnosť. Tieto hodnotenia by mali 
byť podkladom pre hodnotenia programu 
Komisie stanovené pre rámcový program 
Únie, ktorým sa podporuje výskum a 
inovácie.

(20) Je vhodné, aby Komisia najmä na 
účely prípravy SIP začala nezávislé externé 
hodnotenia fungovania EIT vrátane ZIS. 
Tieto hodnotenia by mali skúmať, ako EIT 
plní svoje poslanie, mali by sa vzťahovať 
na všetky činnosti EIT a ZIS a mali by 
posudzovať ich relevantnosť, efektívnosť, 
účinnosť, európsku pridanú hodnotu, 
otvorenosť, činnosti dosahu a 
koherentnosť. Tieto hodnotenia by mali 
byť podkladom pre hodnotenia programu 
Komisie stanovené pre rámcový program 
Únie, ktorým sa podporuje výskum a 
inovácie.
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Pozmeňujúci návrh 154
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Je vhodné, aby Komisia najmä na 
účely prípravy SIP začala nezávislé externé   
hodnotenia  fungovania EIT  vrátane ZIS .  
Tieto hodnotenia by mali skúmať, ako EIT 
plní svoje poslanie, mali by sa vzťahovať 
na všetky činnosti EIT a ZIS a mali by 
posudzovať ich relevantnosť, efektívnosť, 
účinnosť, európsku pridanú hodnotu a 
koherentnosť. Tieto hodnotenia by mali 
byť podkladom pre hodnotenia programu 
Komisie stanovené pre rámcový program 
Únie, ktorým sa podporuje výskum a 
inovácie.

(20) Je vhodné, aby Komisia najmä na 
účely prípravy SIP začala nezávislé externé 
hodnotenia fungovania EIT vrátane ZIS. 
Tieto hodnotenia by mali skúmať, ako EIT 
plní svoje poslanie, mali by sa vzťahovať 
na všetky činnosti EIT a ZIS a mali by 
posudzovať ich relevantnosť, efektívnosť, 
účinnosť, otvorenosť, európsku pridanú 
hodnotu, vplyv a koherentnosť. Tieto 
hodnotenia by mali byť podkladom pre 
hodnotenia programu Komisie stanovené 
pre Horizont Európa.

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 155
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20a) EIT by mal podporovať inovácie 
vo svojich činnostiach a mal by 
podporovať integráciu vysokoškolského 
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vzdelávania do inovačného ekosystému 
najmä stimulovaním podnikateľského 
vzdelávania, podporou medziodborovej 
spolupráce medzi priemyslom a 
vysokoškolským vzdelávaním a výskumom 
a identifikáciou potenciálnych zručností 
pre budúcich inovátorov na riešenie 
globálnych výziev, ktoré zahŕňajú 
pokročilé digitálne zručnosti, zručnosti v 
oblasti udržateľnosti a inovačné 
zručnosti. Systémy podpory zo strany EIT 
by mali prinášať výhody prijímateľom 
EIC, zatiaľ čo startupy vznikajúce zo ZIS 
by mali mať zrýchlený prístup k akciám 
EIC.

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 156
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20a) Je zásadné, aby sa podporovala 
silná súčinnosť medzi EIT a Európskou 
radou pre inováciu. ZIS by mali 
podnecovať vytváranie inovačných 
spoločností v úzkej súčinnosti a 
komplementárnosti s Európskou radou 
pre inováciu a prijímatelia EIT by mali 
byť schopní požiadať nástroje Európskej 
rady pre inováciu o podporu, ktorá dopĺňa 
služby, ktoré poskytujú ZIS EIT; Startupy 
s vysokým potenciálom rastu podporované 
ZIS môžu mať priamejší prístup k akciám 
EIC v súlade s príslušnými ustanoveniami 
Horizontu Európa, aby sa mohli rýchlo 
rozšíriť.
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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 157
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20a) EIT by mal mať možnosť v súlade 
s Horizontom Európa a svojím 
strategickým plánovaním rozhodnúť o 
navrhnutí nových ZIS v prioritných 
oblastiach, ktoré prispejú k riešeniu 
nových a vznikajúcich globálnych a 
spoločenských výziev. Prvé ZIS, ktoré sa 
týka kultúrneho a kreatívneho priemyslu, 
má začať fungovať v roku 2022; druhé 
ZIS sa týka oblasti vodného hospodárstva, 
morského a námorného odvetvia a má 
začať fungovať v roku 2025; obidve 
oblasti označila správna rada EIT za 
prioritné.

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 158
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
v mene skupiny PPE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20a) ZIS, ktoré pôsobia ako 
sprostredkovateľ inovácií prostredníctvom 
stredísk spoločného umiestnenia a 
inovačných centier, by mali brať do 
úvahy priority stratégie pre inteligentnú 
špecializáciu jednotlivých krajín, a tak 
zvýšiť inovačnú kapacitu krajín tým, že v 
plnej miere zohľadnia regionálne 
kapacity a potenciál, príležitosti, slabé 
stránky, ako aj miestnych aktérov, ich 
činnosti a trhy.

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 159
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20a) Súčinnosť EIT – prostredníctvom 
jeho ZIS – s fondmi politiky súdržnosti sa 
musí posilniť s cieľom podporiť 
regionálnu a medziregionálnu spoluprácu 
medzi subjektmi vedomostného 
trojuholníka (vzdelávanie, výskum, 
obchod) a riadiacimi orgánmi, ako aj 
zvýšiť celkový vplyv a viditeľnosť 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.
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Pozmeňujúci návrh 160
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. „inovácia“ je proces vrátane jeho 
výsledku, ktorým sa novými myšlienkami 
reaguje na spoločenské alebo hospodárske 
potreby a dopyt a vytvárajú sa nové 
výrobky, služby alebo podnikateľské a 
organizačné modely, ktoré sa úspešne 
uvádzajú na existujúci trh alebo sú schopné 
vytvoriť nové trhy a ktoré sú spoločnosti 
na prospech;

1. „inovácia“ je proces vrátane jeho 
výsledku, ktorým sa novými myšlienkami 
reaguje na spoločenské, hospodárske alebo 
environmentálne potreby a dopyt 
a vytvárajú sa nové výrobky, služby alebo 
podnikateľské a organizačné modely, ktoré 
sa úspešne uvádzajú na existujúci trh alebo 
sú schopné vytvoriť nové trhy a ktoré sú 
spoločnosti na prospech v netrhových 
oblastiach;

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 161
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. „sociálna inovácia“ je podskupina 
inovačných činností zameraných na vývoj 
nových nápadov, tovaru, služieb, procesov 
a modelov s cieľom lepšie riešiť sociálne 
problémy, vytvárať sociálne vzťahy 
a zakladať nové spolupráce, ktoré 
vyzývajú na zapojenie verejných 
a súkromných aktérov vrátane občianskej 
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spoločnosti na účinnejšie riešenie 
nevyriešených sociálnych výziev;

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 162
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. „znalostné a inovačné 
spoločenstvo“ (ZIS) je autonómne  
rozsiahle európske  partnerstvo inštitúcií 
vysokoškolského vzdelávania, 
výskumných organizácií, podnikov a iných 
strán zainteresovaných do inovačného 
procesu, ktoré má formu strategickej siete 
založenej na spoločnom strednodobom až 
dlhodobom inovačnom plánovaní v záujme 
splnenia výziev EIT a prispievania k 
dosiahnutiu cieľov stanovených v   
rámcovom programe Únie, ktorým sa 
podporuje výskum a inovácie , a to bez 
ohľadu na jej presnú právnu formu;

2. „znalostné a inovačné 
spoločenstvo“ (ZIS) je autonómne 
rozsiahle európske partnerstvo inštitúcií 
vysokoškolského vzdelávania, 
výskumných organizácií, podnikov a iných 
strán zainteresovaných do inovačného 
procesu, ktoré má formu strategickej siete 
založenej na spoločnom strednodobom až 
dlhodobom inovačnom plánovaní v záujme 
splnenia výziev EIT a prispievania 
k dosiahnutiu cieľov stanovených 
v Horizonte Európa, a to bez ohľadu na jej 
presnú právnu formu;

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. „znalostné a inovačné 
spoločenstvo“ (ZIS) je autonómne  
rozsiahle európske  partnerstvo inštitúcií 
vysokoškolského vzdelávania, 
výskumných organizácií, podnikov a iných 
strán zainteresovaných do inovačného 
procesu, ktoré má formu strategickej siete 
založenej na spoločnom strednodobom až 
dlhodobom inovačnom plánovaní v záujme 
splnenia výziev EIT a prispievania k 
dosiahnutiu cieľov stanovených v   
rámcovom programe Únie, ktorým sa 
podporuje výskum a inovácie , a to bez 
ohľadu na jej presnú právnu formu;

2. „znalostné a inovačné 
spoločenstvo“ (ZIS) je – ako sa uvádza 
v Horizonte Európa – autonómne európske 
inštitucionalizované partnerstvo inštitúcií 
vysokoškolského vzdelávania, 
výskumných organizácií, podnikov a iných 
strán zainteresovaných do inovačného 
procesu, ktoré má formu strategickej siete 
založenej na spoločnom strednodobom až 
dlhodobom inovačnom plánovaní v záujme 
splnenia výziev EIT a prispievania k 
dosiahnutiu cieľov stanovených v 
Horizonte Európa, a to bez ohľadu na jej 
presnú právnu formu;

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 164
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Martina Dlabajová

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. „stredisko spoločného umiestnenia 
ZIS“ je fyzický priestor vymedzený 
otvoreným a transparentným spôsobom, 
ktorý pokrýva geografickú oblasť, v 
ktorom partneri vedomostného 
trojuholníka ZIS môžu ľahko 
spolupracovať a ktorý slúži ako kontaktné 
miesto pre činnosti ZIS v tejto oblasti;

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
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textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi. Strediská spoločného umiestnenia sa nie vždy nachádzajú na 
rovnakom istom mieste ako hlavní partnermi ZIS, a preto je z dôvodov flexibility nutné, aby sa 
to odrazilo vo vymedzení pojmu.

Pozmeňujúci návrh 165
Marisa Matias

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. „stredisko spoločného umiestnenia 
ZIS“ je fyzický priestor vymedzený 
otvoreným a transparentným spôsobom, 
ktorý pokrýva geografickú oblasť, v 
ktorom hlavní partneri vedomostného 
trojuholníka ZIS môžu ľahko 
spolupracovať a ktorý slúži ako kontaktné 
miesto pre činnosti ZIS v tejto oblasti;

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 166
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. „stredisko spoločného umiestnenia 
ZIS“ je fyzický priestor vymedzený 
otvoreným a transparentným spôsobom, 
ktorý pokrýva geografickú oblasť, v 
ktorom hlavní partneri vedomostného 
trojuholníka ZIS môžu ľahko 
spolupracovať a ktorý slúži ako kontaktné 
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miesto pre činnosti ZIS v tejto oblasti;

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 167
Robert Roos
v mene skupiny ECR

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. „krízový program“ je dvojročné 
obdobie, počas ktorého EIT vymedzuje 
svoje priority v reakcii na potreby 
stanovené každým ZIS s cieľom prekonať 
krízu pandémie COVID-19 a prispôsobuje 
sa obdobiu po kríze;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Martina Dlabajová

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. „centrum inovácií “ sú siete 
dynamických kancelárií spoločenstva EIT 
zriadené v celom rade členských štátoch, 
ktoré zastupujú celé spoločenstvo EIT a 
ich cieľom je zabezpečiť štruktúrovanú a 
dostatočnú úroveň prítomnosti EIT na 
miestnej úrovni, ktoré poskytujú 
kontaktné miesto a informačné body pre 
činnosti miestnych ZIS a ktoré majú 
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mandát spolupracovať medzi 
kanceláriami spoločenstva EIT a vytvárať 
synergie s ekosystémami na miestnej a 
vnútroštátnej úrovni a na úrovni 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. Centrá inovácií by sa nemali nevyhnutne nachádzať v každom 
členskom štáte, najmä vzhľadom na úsilie udržať administratívne náklady na minimálnej 
úrovni.

Pozmeňujúci návrh 169
Marisa Matias

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. „centrá inovácií “ sú siete 
dynamických kancelárií spoločenstva EIT 
zriadené v členských štátoch, ktoré 
zastupujú celé spoločenstvo EIT, 
zamerané na zabezpečenie štruktúrovanej 
a dostatočnej úrovne prítomnosti EIT na 
miestnej úrovni, ktoré poskytujú 
kontaktné miesto a informačné body pre 
činnosti miestnych ZIS a ktoré majú 
mandát spolupracovať a nachádzať 
synergie s ekosystémami na miestnej, 
regionálnej a národnej úrovni a na úrovni 
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 170
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Marisa Matias

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2c. „sieť styčných kancelárií EIT“ je 
sieť národných zástupcov menovaných 
vládami členských štátov a krajín 
pridružených k programu Horizont 
Európa, súčasť národných kontaktných 
miest Horizontu Európa, ktorej úlohou je 
uľahčovať štruktúrovanejšie šírenie 
príležitostí, výsledkov a dosiahnutých 
cieľov vyplývajúcich zo spoločenstva EIT, 
ako aj podnecovať vzájomné 
odovzdávanie vedomostí, rád a najlepších 
postupov, a to v súlade s funkciou 
inštitútu, ktorú má 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 171
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Martina Dlabajová

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2c. „sieť styčných dôstojníkov EIT v 
jednotlivých krajinách“ je sieť národných 
zástupcov menovaných vládami členských 
štátov a krajinami pridruženými k 
Horizontu Európa, súčasť národných 
kontaktných miest Horizontu Európa, 
ktorej úlohou je uľahčovať 
štruktúrovanejšie šírenie príležitostí, 
výsledkov a dosiahnutých cieľov 
vyplývajúcich zo spoločenstva EIT a 
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podnecovať výmenu vedomostí, rád a 
najlepších postupov, a to v súlade s 
funkciou inštitútu, ktorú má 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. Cieľom tohto návrhu znenia je objasniť, že táto sieť je súčasťou 
systému NCP v rámci programu Horizont Európa, a nie samostatnej štruktúry.

Pozmeňujúci návrh 172
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. „partnerská organizácia“ je  
akýkoľvek   právny subjekt , ktorý je 
členom ZIS, a môže zahŕňať najmä 
inštitúcie vysokoškolského vzdelávania,  
poskytovateľov odborného vzdelávania a 
odbornej prípravy,  výskumné organizácie, 
verejnoprávne alebo súkromné 
podnikateľské subjekty, finančné inštitúcie, 
regionálne a miestne orgány, nadácie a 
neziskové organizácie;

3. „partnerská organizácia“ je 
akýkoľvek právny subjekt, ktorý je členom 
ZIS, a môže zahŕňať najmä inštitúcie 
vysokoškolského 
vzdelávania, poskytovateľov odborného 
vzdelávania a odbornej prípravy, 
výskumné organizácie, verejné inštitúcie, 
verejnoprávne alebo súkromné 
podnikateľské subjekty, finančné inštitúcie, 
regionálne a miestne orgány, nadácie 
a neziskové organizácie;

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3 a (nový)



AM\1204117SK.docx 53/171 PE650.626v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. „stredisko spoločného umiestnenia 
ZIS“ je fyzický priestor vymedzený 
otvoreným a transparentným spôsobom, 
ktorý pokrýva geografickú oblasť, v ktorej 
sídlia hlavní partneri vedomostného 
trojuholníka ZIS, čo im umožňuje ľahko 
spolu komunikovať, a ktorý slúži ako 
kontaktné miesto pre činnosti ZIS v tejto 
oblasti;

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 174
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. „centrá inovácií“ sú siete 
dynamických kancelárií spoločenstva EIT 
zriadené vo všetkých členských štátoch, 
ktoré sú kontaktným miestom pre činnosti 
ZIS v týchto oblastiach a ktoré majú 
mandát na spoluprácu medzi 
kanceláriami spoločenstva EIT a 
vytvárajú synergie s ekosystémami na 
miestnej a národnej úrovni a na úrovni 
Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
v mene skupiny PPE
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Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. „centrum inovácií EIT“ je miestne 
komunitné centrum zriadené v členských 
štátoch a regiónoch RIS, kde ZIS môžu 
spolupracovať s miestnymi subjektmi 
vedomostného trojuholníka s cieľom 
realizovať inovačné ciele v celej Únii, 
pričom sa v centre inovácií EIT 
zabezpečuje vyváženejšia geografická 
prítomnosť činností spoločenstva EIT, 
centrum slúži ako miesto vstupu pre 
interakciu s miestnymi aktérmi, 
mobilizuje a internacionalizuje miestne 
siete, vytvára synergie a podporuje 
aktívnu integráciu ekosystémov na 
všetkých úrovniach a uľahčuje úsilie ZIS 
na podporu komplementárnosti a 
spolupráce v rámci vedomostného 
trojuholníka; centrá inovácie majú 
ambíciu rozvíjať sa do regionálnych 
stredísk spoločného umiestnenia;

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 176
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
v mene skupiny PPE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 6 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6b. „sieť styčných dôstojníkov EIT v 
jednotlivých krajinách“ je sieť národných 
zástupcov menovaných členskými štátmi a 
krajinami pridruženými k Horizontu 
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Európa, ktorá je súčasťou štruktúry 
národných kontaktných miest v rámci 
Horizontu Európa a ktorá pomáha šíriť 
povedomie, poskytovať usmernenia, 
praktické informácie a pomoc, pokiaľ ide 
o zapojenie do 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 177
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. „strategický inovačný program“ 
(SIP) je strategický dokument, v ktorom sa 
uvádzajú prioritné oblasti a dlhodobá 
stratégia EIT pre budúce iniciatívy,  jeho 
kapacita generovať najlepšiu inovačnú 
pridanú hodnotu  vrátane prehľadu 
plánovaných činností v oblasti 
vysokoškolského vzdelávania, výskumu a 
inovácie počas siedmich rokov  
pokrývajúcich príslušný VFR ;

7. „strategický inovačný program“ 
(SIP) je legislatívny akt, v ktorom sa 
uvádza dlhodobá stratégia a priority EIT 
a vymedzujú sa jeho ciele, kľúčové 
opatrenia pre budúce iniciatívy, jeho 
kapacita generovať najlepšiu inovačnú 
pridanú hodnotu vrátane prehľadu 
plánovaných činností v oblasti 
vysokoškolského vzdelávania, výskumu a 
inovácie; očakávané výsledky, ako aj 
očakávané hospodárske, spoločenské, 
sociálno-ekologické vplyvy, najmä pokiaľ 
ide o jeho vplyv pri prispievaní k zníženiu 
emisií skleníkových plynov tak, aby sa 
najneskôr do roku 2040 dosiahla uhlíková 
neutralita, s tým súvisiace politické 
priority v rámci európskej zelenej dohody 
a dosahovanie cieľov udržateľného 
rozvoja; a zdroje potrebné počas siedmich 
rokov pokrývajúcich príslušný VFR;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 178
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. „strategický inovačný program“ 
(SIP) je strategický dokument, v ktorom sa 
uvádzajú prioritné oblasti a dlhodobá 
stratégia EIT pre budúce iniciatívy,  jeho 
kapacita generovať najlepšiu inovačnú 
pridanú hodnotu  vrátane prehľadu 
plánovaných činností v oblasti 
vysokoškolského vzdelávania, výskumu a 
inovácie počas siedmich rokov  
pokrývajúcich príslušný VFR ;

7. „strategický inovačný program“ 
(SIP) je strategický dokument, v ktorom sa 
uvádzajú prioritné oblasti a dlhodobá 
stratégia EIT pre budúce iniciatívy, jeho 
kapacita generovať najlepšiu inovačnú 
pridanú hodnotu vrátane cieľov, 
kľúčových plánovaných činností v oblasti 
vysokoškolského vzdelávania, výskumu a 
inovácie, jeho spôsob fungovania, 
očakávané výsledky a zdroje potrebné 
počas siedmich rokov pokrývajúcich 
Horizont Európa a príslušný VFR ;

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 179
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. „sieť národných kontaktných 
miest EIT“ je sieť národných zástupcov 
menovaných vládami členských štátov a 
krajinami pridruženými k Horizontu 
Európa, ktorá má rovnakú štruktúru ako 
Horizont Európa a ktorá uľahčuje 



AM\1204117SK.docx 57/171 PE650.626v01-00

SK

štruktúrovanejšie šírenie príležitostí, 
výsledkov a dosiahnutých cieľov 
vyplývajúcich zo spoločenstva EIT a 
podnecuje výmenu vedomostí, rád a 
najlepších postupov, a to v súlade s 
funkciou 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 180
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. „regionálny inovačný program“ je 
program dosahu zameraný na partnerstvá 
medzi inštitúciami vysokoškolského 
vzdelávania, výskumnými organizáciami, 
podnikmi a ďalšími zúčastnenými stranami 
s cieľom podporovať inováciu v celej Únii;

8. „regionálny inovačný program“ 
alebo „RIS“ je program dosahu zameraný 
na partnerstvá medzi inštitúciami 
vysokoškolského vzdelávania, 
výskumnými organizáciami, podnikmi a 
ďalšími zúčastnenými stranami v krajinách 
s nízkou úrovňou výkonnosti v oblasti 
výskumu a inovácie, ako sa uvádza v 
článku 2 bode 15a nariadenia [xxx], 
ktorým sa ustanovuje program Horizont 
Európa – rámcový program pre výskum a 
inováciu, ako aj v krajinách s nízkou a 
priemernou úrovňou inovácie (a v 
regiónoch týchto krajín) podľa 
európskeho prehľadu výsledkov inovácie, 
ktorého cieľom je podporovať inovácie v 
celej Únii a preklenovať regionálne 
rozdiely a tak zmierniť inovačnú 
priepasť;

Or. en
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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 181
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. „regionálny inovačný program“ je 
program dosahu zameraný na partnerstvá 
medzi inštitúciami vysokoškolského 
vzdelávania, výskumnými organizáciami, 
podnikmi a ďalšími zúčastnenými 
stranami s cieľom podporovať inováciu v 
celej Únii;

8. „regionálny inovačný program“ 
(ďalej len „RIS“) je program dosahu 
zriadený ako neoddeliteľná súčasť 
viacročných stratégií ZIS, zameraný na 
regióny a krajiny s nízkou výkonnosťou v 
oblasti výskumu a inovácie s cieľom 
zvýšiť ich inovačnú kapacitu posilnením 
ich zapojenia do činností vedomostného 
trojuholníka a integrovaním nových 
partnerov do ZIS, a tým podporovať 
inováciu v celej Únii a zabezpečiť 
geograficky vyváženejšiu účasť v 
spoločenstve 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 182
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
v mene skupiny PPE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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8. „regionálny inovačný program“ je 
program dosahu zameraný na partnerstvá 
medzi inštitúciami vysokoškolského 
vzdelávania, výskumnými organizáciami, 
podnikmi a ďalšími zúčastnenými stranami 
s cieľom podporovať inováciu v celej Únii;

8. „regionálny inovačný program“ 
(ďalej len „RIS“) je program dosahu 
zameraný na partnerstvá medzi inštitúciami 
vysokoškolského vzdelávania, 
výskumnými organizáciami, podnikmi a 
ďalšími zúčastnenými stranami s cieľom 
podporovať inováciu v celej Únii, zvýšiť 
geografický dosah činností ZIS a rozšíriť 
synergie s európskymi štrukturálnymi a 
investičnými fondmi s cieľom zlepšiť 
miestne ekosystémy inovácie v celej Únii;

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 183
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. „regionálny inovačný program“ je 
program dosahu zameraný na partnerstvá 
medzi inštitúciami vysokoškolského 
vzdelávania, výskumnými organizáciami, 
podnikmi a ďalšími zúčastnenými stranami 
s cieľom podporovať inováciu v celej Únii;

8. „regionálny inovačný program“ 
alebo „RIS“ je program dosahu zameraný 
na partnerstvá medzi inštitúciami 
vysokoškolského vzdelávania, 
výskumnými organizáciami, podnikmi a 
ďalšími zúčastnenými stranami v krajinách 
a regiónoch s nízkou a priemernou 
úrovňou výkonnosti v oblasti výskumu a 
inovácie, ktorého cieľom je podporovať 
inovácie v celej Únii a preklenovať 
regionálne rozdiely a tak zmierniť 
inovačnú priepasť;

Or. en

Odôvodnenie

V SIA sa uvádza, že RIS je pre regióny a krajiny s nízkou a priemernou úrovňou inovácie, 
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preto musí byť nariadenie v súlade so SIP. 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 184
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10. „obchodný plán ZIS“ je dokument, 
v ktorom sa opisujú ciele a plánované 
činnosti ZIS s pridanou hodnotou;

10. „obchodný plán ZIS“ je dokument, 
v ktorom sa opisujú ciele a plánované 
činnosti ZIS s pridanou hodnotou, 
čiastkové ciele, ako aj očakávané výsledky 
a vplyvy ZIS počas príslušného obdobia 
vrátane príspevku ZIS k zníženiu emisií 
skleníkových plynov tak, aby sa najneskôr 
do roku 2040 dosiahla uhlíková neutralita 
a aby sa dosiahli ciele udržateľného 
rozvoja, súvisiace odhadované finančné 
potreby a zdroje, jeho stratégia na 
dosiahnutie finančnej udržateľnosti a 
otvorenej a geograficky vyváženej účasti 
na jeho činnostiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
v mene skupiny PPE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10. „obchodný plán ZIS“ je dokument, 
v ktorom sa opisujú ciele a plánované 
činnosti ZIS s pridanou hodnotou;

10. „viacročný obchodný plán ZIS“ je 
dokument, v ktorom sa opisujú ciele a 
plánované činnosti ZIS s pridanou 
hodnotou;

Or. en
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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 186
Marisa Matias

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12. „memorandum o spolupráci“ je 
dohoda medzi EIT a ZIS, ktorej cieľom je 
zabezpečiť aktívne členstvo ZIS v 
spoločenstve EIT po dni uplynutia 
platnosti rámcovej dohody o partnerstve 
bez akéhokoľvek finančného príspevku 
EIT;

vypúšťa sa

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 187
Robert Roos
v mene skupiny ECR

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12. „memorandum o spolupráci“ je 
dohoda medzi EIT a ZIS, ktorej cieľom je 
zabezpečiť aktívne členstvo ZIS v 
spoločenstve EIT po dni uplynutia 
platnosti rámcovej dohody o partnerstve 
bez akéhokoľvek finančného príspevku 
EIT;

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12. „memorandum o spolupráci“ je 
dohoda medzi EIT a ZIS, ktorej cieľom je 
zabezpečiť aktívne členstvo ZIS v 
spoločenstve EIT po dni uplynutia platnosti 
rámcovej dohody o partnerstve bez 
akéhokoľvek finančného príspevku EIT;

12. „memorandum o spolupráci“ je 
dohoda medzi EIT a ZIS, ktorej cieľom je 
zabezpečiť aktívne členstvo ZIS v 
spoločenstve EIT po dni uplynutia platnosti 
rámcovej dohody o partnerstve a ktorá 
zahŕňa podmienky prístupu k súťažným 
výzvam EIT na prekladanie návrhov 
týkajúcim sa špecifických činností;

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 189
Marisa Matias

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

13. „finančná udržateľnosť“ je 
schopnosť ZIS financovať svoje činnosti v 
rámci vedomostného trojuholníka nezávisle 
aj po dni uplynutia platnosti rámcovej 
dohody o partnerstve.

13. „finančná udržateľnosť“ je 
schopnosť ZIS financovať väčšinu svojich 
činností alebo všetky svoje činnosti v 
rámci vedomostného trojuholníka vrátane 
významného podielu nákladov na 
prevádzku ekosystému, nezávisle a po dni 
uplynutia platnosti rámcovej dohody o 
partnerstve. Okrem toho, zatiaľ čo 
inovačné činnosti ZIS a ich činnosti 
blízke trhu by mali byť čo najskôr 
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finančne udržateľné, činnosti ZIS v 
oblasti vysokoškolského vzdelávania, 
odbornej prípravy a ich horizontálne 
štruktúrované činnosti by mali mať 
možnosť aj naďalej dostávať finančné 
prostriedky EIT po dátume ukončenia 
platnosti rámcovej dohody o partnerstve a 
po dôkladnom posúdení nezávislými 
odborníkmi.

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 190
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

13. „finančná udržateľnosť“ je 
schopnosť ZIS financovať svoje činnosti v 
rámci vedomostného trojuholníka nezávisle 
aj po dni uplynutia platnosti rámcovej 
dohody o partnerstve.

13. „finančná udržateľnosť“ je 
schopnosť ZIS vytvárať dostatočné príjmy 
na udržiavanie svojich hlavných činností 
v rámci vedomostného trojuholníka 
vrátane podielu nákladov na prevádzku 
svojho ekosystému, nezávisle od 
príspevkov z EIT a po uplynutí platnosti 
rámcovej dohody o partnerstve.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 13
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

13. „finančná udržateľnosť“ je 
schopnosť ZIS financovať svoje činnosti v 
rámci vedomostného trojuholníka nezávisle 
aj po dni uplynutia platnosti rámcovej 
dohody o partnerstve.

13. „finančná udržateľnosť“ je 
schopnosť ZIS financovať svoje činnosti 
v rámci vedomostného trojuholníka 
nezávisle od príspevkov EIT.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 3 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3 Poslaním EIT je prispievať k 
trvalo udržateľnému hospodárskemu 
rastu a konkurencieschopnosti   Únie  
posilňovaním inovačnej kapacity 
členských štátov a Únie s cieľom 
reagovať na hlavné výzvy, ktorým čelí  
spoločnosť. Toto poslanie plní 
prostredníctvom presadzovania súčinnosti 
a spolupráce medzi oblasťami 
vysokoškolského vzdelávania, výskumu a 
inovácie na najvyššej úrovni a 
prostredníctvom ich integrácie, a to aj 
podporou podnikania.

3 Poslanie a všeobecné ciele

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 193
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö
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Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poslaním EIT je prispievať k trvalo 
udržateľnému hospodárskemu rastu a 
konkurencieschopnosti   Únie  
posilňovaním inovačnej kapacity členských 
štátov a Únie s cieľom reagovať na hlavné 
výzvy, ktorým čelí  spoločnosť. Toto 
poslanie plní prostredníctvom 
presadzovania súčinnosti a spolupráce 
medzi oblasťami vysokoškolského 
vzdelávania, výskumu a inovácie na 
najvyššej úrovni a prostredníctvom ich 
integrácie, a to aj podporou podnikania.

Poslaním EIT je prispievať k udržateľnému 
hospodárskemu rozvoju a prosperite Únie 
posilňovaním inovačnej kapacity členských 
štátov a Únie s cieľom reagovať na hlavné 
naliehavé výzvy, ktorým čelí spoločnosť, 
najmä dosiahnutie hospodárstva s 
nulovou bilanciou emisií skleníkových 
plynov najneskôr do roku 2040, s tým 
spojené politické priority v rámci 
európskej zelenej dohody a ciele 
udržateľného rozvoja. Toto poslanie plní 
prostredníctvom presadzovania súčinnosti, 
integrácie a spolupráce 
a medziodborových vzdelávacích okruhov 
medzi oblasťami vysokoškolského 
vzdelávania, výskumu, inovácie a 
podnikateľského ducha, čím sa posilní a 
vytvorí inovačný ekosystém, a 
prostredníctvom podpory udržateľnosti a 
klimatickej neutrálnosti už v štádiu 
návrhu.

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 194
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Jens Geier, Carlos Zorrinho

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poslaním EIT je prispievať k trvalo 
udržateľnému hospodárskemu rastu a 

Poslaním EIT je prispievať k udržateľnému 
hospodárskemu rozvoju a 
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konkurencieschopnosti   Únie  
posilňovaním inovačnej kapacity 
členských štátov a Únie s cieľom 
reagovať na hlavné výzvy, ktorým čelí  
spoločnosť. Toto poslanie plní 
prostredníctvom presadzovania súčinnosti 
a spolupráce medzi oblasťami 
vysokoškolského vzdelávania, výskumu a 
inovácie na najvyššej úrovni a 
prostredníctvom ich integrácie, a to aj 
podporou podnikania.

konkurencieschopnosti Únie a prispievať k 
riešeniu globálnych výziev vrátane zmeny 
klímy v súlade so záväzkami Únie plniť 
Parížsku dohodu a ciele OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja. Toto poslanie plní 
prostredníctvom presadzovania súčinnosti 
a spolupráce medzi oblasťami 
vysokoškolského vzdelávania, výskumu a 
inovácie na najvyššej úrovni a 
prostredníctvom ich integrácie, a to aj 
podporou podnikania.

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 195
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poslaním EIT je prispievať k trvalo 
udržateľnému hospodárskemu rastu a 
konkurencieschopnosti   Únie  
posilňovaním inovačnej kapacity členských 
štátov a Únie s cieľom reagovať na hlavné 
výzvy, ktorým čelí  spoločnosť. Toto 
poslanie plní prostredníctvom 
presadzovania súčinnosti a spolupráce 
medzi oblasťami vysokoškolského 
vzdelávania, výskumu a inovácie na 
najvyššej úrovni a prostredníctvom ich 
integrácie, a to aj podporou podnikania.

Poslaním EIT je povzbudiť udržateľný 
hospodársky rast a 
konkurencieschopnosť Únie posilňovaním 
inovačnej kapacity členských štátov a Únie 
s cieľom reagovať na hlavné výzvy, 
ktorým čelí spoločnosť. Toto poslanie plní 
prostredníctvom presadzovania súčinnosti 
a spolupráce medzi oblasťami 
vysokoškolského vzdelávania, výskumu a 
inovácie na najvyššej úrovni a 
prostredníctvom ich integrácie, a to aj 
podporou podnikania.

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 
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pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 196
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT prispieva k plneniu všeobecných i 
osobitných cieľov rámcového programu 
Únie, ktorým sa podporuje výskum a 
inovácie.

EIT prispieva k plneniu všeobecných 
i osobitných cieľov rámcového programu 
Únie pre výskum a inovácie, a to v súlade 
so strategickým plánovaním.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT prispieva k plneniu všeobecných i 
osobitných cieľov rámcového programu 
Únie, ktorým sa podporuje výskum a 
inovácie.

Pokiaľ ide o rozpočtové obdobie rokov 
2020 – 2027, EIT prispieva k plneniu 
všeobecných i osobitných cieľov programu 
Horizont Európa v súlade so svojím 
strategickým plánovaním.

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 198
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
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Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT prispieva k plneniu všeobecných i 
osobitných cieľov rámcového programu 
Únie, ktorým sa podporuje výskum a 
inovácie.

EIT prispieva k plneniu všeobecných i 
osobitných cieľov programu Horizont 
Európa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a.Všeobecné ciele EIT sú:
a) posilniť udržateľné inovačné 
ekosystémy v celej Únii, ktoré pomáhajú 
riešiť globálne výzvy podporou synergií, 
integrácie a spolupráce medzi inštitúciami 
vysokoškolského vzdelávania, výskumom 
a podnikaním;
b) podporovať rozvoj podnikateľských 
a inovačných zručností z hľadiska 
celoživotného vzdelávania vrátane 
zvyšovania kapacít úniových inštitúcií 
vysokoškolského vzdelávania v celej Únii 
a podporovať ich podnikateľskú 
transformáciu;
c) prinášať na trh nové riešenia 
globálnych a spoločenských výziev alebo 
uľahčovať iné formy udržateľného 
využívania sociálnej oblasti.
EIT rozvíja synergie s inými programami 
Únie a prináša pridanú hodnotu v rámci 
programu Horizont Európa, 
predovšetkým v komplementárnosti s 
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Európskou radou pre inováciu. Plnenie 
cieľov prebieha prostredníctvom podpory 
poskytovanej ZIS a prostredníctvom 
činností koordinovaných na úrovni 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. Znenie tohto PN vychádza zo SIP.

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

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b.Špecifické ciele EIT sú:
a) zvýšiť vplyv ZIS a integrácie 
vedomostného trojuholníka;
b) zvýšiť otvorenosť a transparentnosť 
ZIS zahrnutím širšieho spektra 
zúčastnených strán z celej Únie;
c) zvýšiť inovačnú kapacitu sektora 
vysokoškolského vzdelávania v celej Únii 
propagovaním inštitucionálnej zmeny 
v inštitúciách vysokoškolského 
vzdelávania a ich integrácia do 
inovačných ekosystémov;
d) zvyšovať regionálny dosah EIT s 
cieľom riešiť regionálne rozdiely, pokiaľ 
ide o inovačnú kapacitu v celej EÚ.

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. Znenie tohto PN vychádza zo SIP.
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Pozmeňujúci návrh 201
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V SIP sa vymedzia prioritné oblasti 
a  stratégia pre EIT  na príslušné obdobie 
siedmich rokov, pričom sa zohľadní 
rámcový program Únie, ktorým sa 
podporuje výskum a inovácie,  a posúdi   
spoločensko-ekonomický vplyv a kapacita 
EIT na vytváranie najlepšej inovačnej 
pridanej hodnoty. V SIP sa zohľadnia 
výsledky monitorovania a hodnotenia EIT 
uvedeného v článku 19.

1. V SIP sa vymedzia dlhodobé 
strategické priority pre EIT na príslušné 
obdobie siedmich rokov, pričom sa 
zohľadní rámcový program Únie pre 
výskum a inováciu, a do SIP sa zahrnie 
posúdenie jeho očakávaného sociálno-
ekonomického vplyvu, ako aj jeho vplyvu 
na prispievanie k dosiahnutiu uhlíkovej 
neutrálnosti hospodárstva, s tým súvisiace 
politické priority podľa európskej zelenej 
dohody a cieľov udržateľného rozvoja; 
jeho činnosti dosahu a kapacita na 
vytváranie najlepšej inovačnej pridanej 
hodnoty. V SIP sa zohľadnia výsledky 
monitorovania a hodnotenia EIT 
uvedeného v článku 19.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Robert Roos
v mene skupiny ECR

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V SIP sa vymedzia prioritné oblasti 
a  stratégia pre EIT  na príslušné obdobie 
siedmich rokov, pričom sa zohľadní 
rámcový program Únie, ktorým sa 
podporuje výskum a inovácie,  a posúdi   
spoločensko-ekonomický vplyv a kapacita 
EIT na vytváranie najlepšej inovačnej 
pridanej hodnoty. V SIP sa zohľadnia 

1. V SIP sa vymedzia prioritné oblasti 
a stratégia pre EIT na príslušné obdobie 
siedmich rokov – pričom prvé dva roky sa 
vyhradia na krízový program – a zároveň 
sa zohľadní Horizont Európa, najmä 
strategické plány v oblasti výskumu a 
inovácií, a posúdi spoločensko-
ekonomický vplyv a kapacita EIT na 
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výsledky monitorovania a hodnotenia EIT 
uvedeného v článku 19.

vytváranie najlepšej inovačnej pridanej 
hodnoty. V SIP sa zohľadnia výsledky 
monitorovania a hodnotenia EIT 
uvedeného v článku 19.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 203
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V SIP sa vymedzia prioritné oblasti 
a  stratégia pre EIT  na príslušné obdobie 
siedmich rokov, pričom sa zohľadní 
rámcový program Únie, ktorým sa 
podporuje výskum a inovácie,  a posúdi   
spoločensko-ekonomický vplyv a kapacita 
EIT na vytváranie najlepšej inovačnej 
pridanej hodnoty. V SIP sa zohľadnia 
výsledky monitorovania a hodnotenia EIT 
uvedeného v článku 19.

1. V SIP sa vymedzia prioritné oblasti 
a stratégia pre EIT na príslušné obdobie 
siedmich rokov, pričom sa zohľadní 
Horizont Európa, a posúdi spoločensko-
ekonomický vplyv a kapacita EIT na 
vytváranie najlepšej inovačnej pridanej 
hodnoty. V SIP sa zohľadnia výsledky 
monitorovania a hodnotenia EIT 
uvedeného v článku 19.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V SIP sa vymedzia prioritné oblasti 
a  stratégia pre EIT  na príslušné obdobie 
siedmich rokov, pričom sa zohľadní 
rámcový program Únie, ktorým sa 
podporuje výskum a inovácie,  a posúdi   
spoločensko-ekonomický vplyv a kapacita 
EIT na vytváranie najlepšej inovačnej 

1. V SIP sa vymedzia prioritné oblasti 
a stratégia pre EIT na príslušné obdobie 
siedmich rokov, pričom sa zohľadní 
Horizont Európa, vrátane jeho 
strategického plánovania, a posúdi 
spoločensko-ekonomický vplyv a kapacita 
EIT na vytváranie najlepšej inovačnej 
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pridanej hodnoty. V SIP sa zohľadnia 
výsledky monitorovania a hodnotenia EIT 
uvedeného v článku 19.

pridanej hodnoty. V SIP sa zohľadnia 
výsledky monitorovania a hodnotenia EIT 
uvedeného v článku 19.

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 205
Marisa Matias

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. SIP   je zosúladený s cieľmi 
rámcového programu Únie, ktorým sa 
podporuje výskum a inovácie, so 
strategickým viacročným plánovaním, s 
podávaním správ, monitorovaním a 
hodnotením a s ďalšími požiadavkami 
uvedeného programu, a podporuje synergie 
s ostatnými relevantnými programami Únie 
v rámci príslušného VFR, najmä s tými, 
ktoré podporujú vzdelávanie a regionálny 
rozvoj. Nachádza sa v ňom aj opis  
primeraných synergií a komplementárnosti 
medzi činnosťami EIT a ďalšími 
iniciatívami  , politikami a  nástrojmi Únie.

2. SIP je zosúladený s cieľmi 
rámcového programu Horizont Európa, 
ktorým sa podporuje výskum a inovácie, so 
strategickým viacročným plánovaním, s 
podávaním správ, monitorovaním a 
hodnotením a s ďalšími požiadavkami 
uvedeného programu, a podporuje synergie 
s ostatnými relevantnými programami Únie 
v rámci príslušného VFR, najmä s tými, 
ktoré podporujú vzdelávanie, rozvoj 
zručností, konkurencieschopný priemysel, 
podnikanie a regionálny rozvoj. Nachádza 
sa v ňom aj opis primeraných synergií a 
komplementárnosti medzi činnosťami EIT 
a ďalšími iniciatívami, politikami a 
nástrojmi Únie, najmä iniciatívou 
Európske univerzity, Európskou radou 
pre inováciu a misiami uvedenými v 
rozhodnutí o Horizonte Európa. Komisia 
poskytne EIT všetku potrebnú podporu pri 
vytváraní vhodných synergií a 
komplementárnosti s inými činnosťami 
programu Horizont, Európa, ako aj s 
inými iniciatívami a programami Únie, 
pričom sa zabráni duplicite.

Or. en
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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 206
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. SIP   je zosúladený s cieľmi 
rámcového programu Únie, ktorým sa 
podporuje výskum a inovácie, so 
strategickým viacročným plánovaním, s 
podávaním správ, monitorovaním a 
hodnotením a s ďalšími požiadavkami 
uvedeného programu, a podporuje synergie 
s ostatnými relevantnými programami Únie 
v rámci príslušného VFR, najmä s tými, 
ktoré podporujú vzdelávanie a regionálny 
rozvoj. Nachádza sa v ňom aj opis  
primeraných synergií a komplementárnosti 
medzi činnosťami EIT a ďalšími 
iniciatívami  , politikami a  nástrojmi Únie.

2. SIP je zosúladený s cieľmi 
rámcového programu Únie pre výskum 
a inováciu, so strategickým viacročným 
plánovaním, s podávaním správ, 
monitorovaním a hodnotením a s ďalšími 
požiadavkami uvedeného programu, 
a podporuje synergie s ostatnými 
relevantnými programami Únie, najmä 
s tými, ktoré podporujú výskum a inovácie, 
vzdelávanie, rozvoj zručností a kultúru 
podnikania, regionálny rozvoj. Nachádza 
sa v ňom aj opis primeraných synergií a 
komplementárnosti medzi činnosťami EIT 
a ďalšími iniciatívami, politikami, cieľmi a 
nástrojmi Únie, najmä Európskou radou 
pre inováciu, misiami a ďalšími 
európskymi partnerstvami zriadenými v 
rámci Horizontu Európa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 207
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. SIP   je zosúladený s cieľmi 2. SIP je zosúladený s cieľmi 
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rámcového programu Únie, ktorým sa 
podporuje výskum a inovácie, so 
strategickým viacročným plánovaním, s 
podávaním správ, monitorovaním a 
hodnotením a s ďalšími požiadavkami 
uvedeného programu, a podporuje synergie 
s ostatnými relevantnými programami Únie 
v rámci príslušného VFR, najmä s tými, 
ktoré podporujú vzdelávanie a regionálny 
rozvoj. Nachádza sa v ňom aj opis  
primeraných synergií a komplementárnosti 
medzi činnosťami EIT a ďalšími 
iniciatívami  , politikami a  nástrojmi Únie.

Horizontu Európa, so strategickým 
viacročným plánovaním, s podávaním 
správ, monitorovaním a hodnotením a s 
ďalšími požiadavkami uvedeného 
programu, a podporuje synergie s 
ostatnými relevantnými programami Únie 
v rámci príslušného VFR, najmä s tými, 
ktoré podporujú vzdelávanie a regionálny 
rozvoj. Nachádza sa v ňom aj opis 
primeraných synergií a komplementárnosti 
medzi činnosťami EIT a ďalšími 
iniciatívami , politikami a nástrojmi Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 208
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Patrizia Toia

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. SIP   je zosúladený s cieľmi 
rámcového programu Únie, ktorým sa 
podporuje výskum a inovácie, so 
strategickým viacročným plánovaním, s 
podávaním správ, monitorovaním a 
hodnotením a s ďalšími požiadavkami 
uvedeného programu, a podporuje 
synergie s ostatnými relevantnými 
programami Únie v rámci príslušného 
VFR, najmä s tými, ktoré podporujú 
vzdelávanie a regionálny rozvoj. 
Nachádza sa v ňom aj opis  primeraných 
synergií a komplementárnosti medzi 
činnosťami EIT a ďalšími iniciatívami  , 
politikami a  nástrojmi Únie.

2. SIP je zosúladený s cieľmi 
Horizontu Európa, so strategickým 
viacročným plánovaním, s podávaním 
správ, monitorovaním a hodnotením a s 
ďalšími požiadavkami uvedeného 
programu, ako aj so zabezpečovaním 
komplementárnosti s Európskou radou 
pre inováciu zriadenou v súlade s 
Horizontom Európa. Podporuje 
komplementárnosť a synergie medzi 
činnosťami EIT a inými príslušnými 
iniciatívami, politikami a nástrojmi Únie v 
rámci príslušného VFR, najmä s tými, 
ktoré podporujú vzdelávanie a regionálny 
rozvoj.

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 
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pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 209
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V SIP sa uvedie odhad finančných 
potrieb a zdrojov z hľadiska budúceho 
fungovania, dlhodobého rozvoja a 
financovania EIT. Obsahuje aj orientačný 
finančný plán na obdobie trvania   
príslušného VFR .

3. V SIP sa uvedie odhad finančných 
potrieb a zdrojov z hľadiska budúceho 
fungovania, dlhodobého rozvoja 
a financovania EIT. Obsahuje aj orientačný 
finančný plán na obdobie príslušného VFR, 
ako aj odhad rozpočtu, ktorý prispieva k 
cieľu zohľadňovania problematiky klímy 
v rámci programu Horizont Európa, a to v 
členení podľa jednotlivých ZIS.

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 210
Robert Roos
v mene skupiny ECR

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V SIP sa uvedie odhad finančných 
potrieb a zdrojov z hľadiska budúceho 
fungovania, dlhodobého rozvoja a 
financovania EIT. Obsahuje aj orientačný 
finančný plán na obdobie trvania   
príslušného VFR .

3. V SIP sa uvedie odhad finančných 
potrieb a zdrojov z hľadiska budúceho 
fungovania, dlhodobého rozvoja a 
financovania EIT vrátane odhadov 
finančných prostriedkov potrebných na 
pokrytie krízového programu. Obsahuje aj 
orientačný finančný plán na obdobie 
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trvania príslušného VFR.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. EIT predloží svoj príspevok k 
návrhu SIP, ktorý vypracuje Komisia.

4. EIT so zreteľom na stanovisko a 
príspevok existujúcich ZIS pripraví návrh 
SIP na obdobie siedmich rokov, sprístupní 
ho verejnosti a predloží ho Komisii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) správna rada zložená z členov na 
vysokej úrovni so skúsenosťami z oblasti 
vysokoškolského vzdelávania, výskumu, 
inovácie a podnikania. Zodpovedá za 
usmerňovanie činností EIT, výber, 
vymenúvanie  , monitorovanie  a 
hodnotenie ZIS a za všetky ostatné 
strategické rozhodnutia;

a) správna rada zložená z členov na 
vysokej úrovni so skúsenosťami z oblasti 
vysokoškolského vzdelávania, výskumu, 
inovácie a podnikania, vrátane členov 
Európskej rady pre inováciu. Zodpovedá 
za usmerňovanie činností EIT, výber, 
vymenúvanie, monitorovanie a hodnotenie 
ZIS a za všetky ostatné strategické 
rozhodnutia. Pri výbere členov správnej 
rady EIT sa dodržiava rodová rovnováha 
a zohľadňujú sa kritériá geografickej 
rovnováhy.

Or. en
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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 213
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) správna rada zložená z členov na 
vysokej úrovni so skúsenosťami z oblasti 
vysokoškolského vzdelávania, výskumu, 
inovácie a podnikania. Zodpovedá za 
usmerňovanie činností EIT, výber, 
vymenúvanie  , monitorovanie  a 
hodnotenie ZIS a za všetky ostatné 
strategické rozhodnutia;

a) správna rada zložená z členov na 
vysokej úrovni s osvedčenými 
vynikajúcimi skúsenosťami z oblasti 
vysokoškolského vzdelávania, výskumu, 
inovácie a podnikania, vrátane členov 
Európskej rady pre inováciu. Zodpovedá 
za riadenie činností EIT, výber, 
vymenúvanie, financovanie, 
monitorovanie a hodnotenie ZIS a za 
všetky ostatné strategické rozhodnutia. V 
zložení správnej rady sa zohľadní rodové 
hľadisko a geografická rovnováha.

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 214
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Martina Dlabajová

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) správna rada zložená z členov na 
vysokej úrovni so skúsenosťami z oblasti 

a) správna rada zložená z členov na 
vysokej úrovni so skúsenosťami z oblasti 
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vysokoškolského vzdelávania, výskumu, 
inovácie a podnikania. Zodpovedá za 
usmerňovanie činností EIT, výber, 
vymenúvanie  , monitorovanie  a 
hodnotenie ZIS a za všetky ostatné 
strategické rozhodnutia;

vysokoškolského vzdelávania, výskumu, 
inovácie a podnikania, ako aj člena, ktorý 
je spoločný pre EIT a Európsku radu pre 
inováciu. Zodpovedá za usmerňovanie 
činností EIT, výber, vymenúvanie , 
monitorovanie a hodnotenie ZIS a za 
všetky ostatné strategické rozhodnutia;

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. V záujme podpory synergií a komplementarity medzi EIT a EIC a s 
cieľom vyhnúť sa duplicite je potrebné mať v správnych radách spoločného člena.

Pozmeňujúci návrh 215
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) výkonný výbor  zložený z 
vybraných členov a predsedu správnej 
rady.   Výkonný výbor pomáha správnej 
rade pri plnení jej úloh   a v spolupráci s 
riaditeľom pripravuje zasadnutia správnej 
rady ;

b) výkonný výbor zložený z 
vybraných členov, ktorí zastupujú všetky 
tri rozmery vedomostného trojuholníka, a 
predsedu správnej rady. Výkonný výbor 
pomáha správnej rade pri plnení jej úloh a 
v spolupráci s riaditeľom pripravuje 
zasadnutia správnej rady;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 216
Marisa Matias

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) riaditeľ vymenovaný správnou c) riaditeľ vymenovaný správnou 
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radou, ktorý  je zákonným zástupcom EIT  
zodpovedným za jeho operácie a 
každodenné riadenie.   Riaditeľ sa 
zodpovedá správnej rade, ktorej priebežne 
predkladá správy o vývoji EIT a všetkých 
činností, za ktoré zodpovedá ;

radou, ktorý je zákonným zástupcom 
EIT zodpovedným za jeho operácie a 
každodenné riadenie. Riaditeľ sa 
zodpovedá správnej rade, ktorej priebežne 
predkladá správy o vývoji EIT a všetkých 
činností, za ktoré zodpovedá, vrátane 
plnenia rozpočtu EIT; riaditeľ podáva 
pravidelné správy Európskemu 
parlamentu, a to aspoň po každom 
procese monitorovania a hodnotenia;

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 217
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) riaditeľ vymenovaný správnou 
radou, ktorý  je zákonným zástupcom EIT  
zodpovedným za jeho operácie a 
každodenné riadenie.   Riaditeľ sa 
zodpovedá správnej rade, ktorej priebežne 
predkladá správy o vývoji EIT a všetkých 
činností, za ktoré zodpovedá ;

c) riaditeľ vymenovaný správnou 
radou, ktorý je zákonným zástupcom EIT 
a zodpovedá za vykonávanie rozhodnutí 
správnej rady a za fungovanie EIT 
a každodenné riadenie. Riaditeľ sa 
zodpovedá správnej rade, ktorej priebežne 
predkladá správy o vývoji EIT a všetkých 
činností, za ktoré zodpovedá. Riaditeľ 
podáva správy Európskemu parlamentu, a 
to po každom procese monitorovania a 
hodnotenia;

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.



PE650.626v01-00 80/171 AM\1204117SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 218
Robert Roos
v mene skupiny ECR

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Skupina zástupcov členských 
štátov sa skladá z jedného zástupcu z 
každého členského štátu a jedného 
zástupcu z každej pridruženej krajiny. 
Poskytuje správnej rade a riaditeľovi 
poradenstvo v strategicky dôležitých 
otázkach.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Podrobné ustanovenia o orgánoch 
EIT sú uvedené v stanovách EIT, ktoré sú 
prílohou k tomuto nariadeniu.

2. Podrobné ustanovenia o orgánoch a 
riadení EIT sú uvedené v stanovách EIT, 
ktoré sú prílohou k tomuto nariadeniu.

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 220
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho
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Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) v súlade so SIP stanovuje svoje 
hlavné priority a činnosti;

a) v súlade so SIP stanovuje svoje 
hlavné priority a činnosti v súlade s 
Horizontom Európa;

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 221
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) v súlade so SIP stanovuje svoje 
hlavné priority a činnosti;

a) v súlade so svojimi hlavnými 
prioritami stanovenými v SIP stanovuje 
svoje činnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 222
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) poskytuje potrebnú podporu a 
zabezpečuje synergie so ZIS s cieľom 
vypracúvať inovačné riešenia a pomáhať 
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pri zabezpečovaní obnovy európskeho 
hospodárstva na základe úniových priorít 
európskej zelenej dohody a odolnosti;

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 223
Robert Roos
v mene skupiny ECR

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) v spolupráci so ZIS predloží 
dvojročný krízový program;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 224
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zvyšuje informovanosť medzi 
potenciálnymi partnerskými organizáciami 
a podporuje ich účasť na jeho  činnostiach;

b) zabezpečuje otvorenosť a zvyšuje 
informovanosť medzi potenciálnymi 
partnerskými organizáciami, najmä medzi 
MSP a vznikajúcimi centrami 
excelentnosti v krajinách a regiónoch s 
nízkou úrovňou výkonnosti v oblasti 
výskumu a inovácie, s cieľom podporovať 
ich účasť na jeho činnostiach;

Or. en
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Odôvodnenie

Pre centrá excelentnosti z menej výkonných regiónov EÚ je v porovnaní s centrami 
excelentnosti v rozvinutejších regiónoch ťažšie zapojiť sa do ZIS. EIT by mal vyvíjať 
informačné činnosti s cieľom zvýšiť množstvo príležitostí na účasť na činnostiach EIT a najmä 
v rámci ZIS. Rovnako dôležité je poskytnúť MSP príležitosť na plné zapojenie sa do ZIS.

Pozmeňujúci návrh 225
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zvyšuje informovanosť medzi 
potenciálnymi partnerskými organizáciami 
a podporuje ich účasť na jeho  činnostiach;

b) zvyšuje informovanosť a 
zabezpečuje otvorenosť medzi 
potenciálnymi novými partnerskými 
organizáciami a podporuje ich účasť na 
jeho činnostiach;

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

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zvyšuje informovanosť medzi 
potenciálnymi partnerskými organizáciami 
a podporuje ich účasť na jeho  činnostiach;

b) zvyšuje informovanosť a 
zabezpečuje otvorenosť medzi 
potenciálnymi partnerskými organizáciami 
a podporuje ich účasť na jeho činnostiach;

Or. en
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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 227
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) vyberá a vymenúva ZIS v 
prioritných oblastiach v súlade s článkom 9  
a   rámcovými dohodami o partnerstve a 
dohodami o grante  vymedzuje ich práva a 
povinnosti, poskytuje im vhodnú podporu, 
uplatňuje vhodné opatrenia na kontrolu 
kvality, nepretržite monitoruje a pravidelne 
hodnotí ich činnosti;

c) vyberá a vymenúva ZIS v 
prioritných oblastiach v súlade s článkom 9 
a rámcovými dohodami o partnerstve a 
dohodami o grante vymedzuje ich práva a 
povinnosti, poskytuje im vhodnú podporu, 
uplatňuje vhodné opatrenia na kontrolu 
kvality, nepretržite monitoruje a pravidelne 
hodnotí ich činnosti a ich kroky smerom k 
dosiahnutiu finančnej udržateľnosti;

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 228
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) vyberá a vymenúva ZIS v 
prioritných oblastiach v súlade s článkom 9  
a   rámcovými dohodami o partnerstve a 
dohodami o grante  vymedzuje ich práva a 

c) vyberá a vymenúva ZIS v 
prioritných oblastiach v súlade s článkom 9 
a vymedzuje ich práva a povinnosti 
rámcovými dohodami o partnerstve a 
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povinnosti, poskytuje im vhodnú podporu, 
uplatňuje vhodné opatrenia na kontrolu 
kvality, nepretržite monitoruje a pravidelne 
hodnotí ich činnosti;

dohodami o grante, poskytuje im vhodnú 
podporu, uplatňuje vhodné opatrenia na 
kontrolu kvality, nepretržite monitoruje a 
pravidelne hodnotí ich činnosti a podľa 
potreby prijíma nápravné opatrenia;

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 229
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) vyberá a vymenúva ZIS v 
prioritných oblastiach v súlade s článkom 9  
a   rámcovými dohodami o partnerstve a 
dohodami o grante  vymedzuje ich práva a 
povinnosti, poskytuje im vhodnú podporu, 
uplatňuje vhodné opatrenia na kontrolu 
kvality, nepretržite monitoruje a pravidelne 
hodnotí ich činnosti;

c) vyberá a vymenúva ZIS v 
prioritných oblastiach v súlade s článkom 9 
a rámcovými dohodami o partnerstve a 
dohodami o grante vymedzuje ich práva a 
povinnosti, poskytuje im vhodnú podporu, 
strategické usmernenia, uplatňuje vhodné 
opatrenia na kontrolu kvality, nepretržite 
monitoruje a pravidelne hodnotí ich 
činnosti;

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 230
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
v mene skupiny PPE
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Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) vedie vykonávanie systému RIS 
poskytovaním prostriedkov na zakladanie 
inovačných centier v členských štátoch 
RIS 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 231
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) mobilizuje finančné prostriedky z 
verejných a súkromných zdrojov a 
používa svoje zdroje v súlade s týmto 
nariadením, a najmä sa usiluje o získanie 
významného a čoraz vyššieho podielu 
rozpočtu zo súkromných zdrojov a z 
príjmov vytvorených zo svojich vlastných 
činností;

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na význam dosiahnutia finančnej udržateľnosti ZIS, do ktorých EÚ investovala 
značné finančné prostriedky, by sa toto ustanovenie malo obnoviť, čo by umožnilo EIT 
pomáhať ZIS pri získavaní alternatívnych finančných prostriedkov.

Pozmeňujúci návrh 232
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
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Pîslaru, Nils Torvalds

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) posilňuje  uznávanie  , mimo 
spoločenstva EIT,  titulov a diplomov  
udelených  zúčastnenými  inštitúciami 
vysokoškolského vzdelávania, pričom tieto 
tituly a diplomy môžu   byť označené ako  
tituly a diplomy EIT  , a rozširuje ich 
udeľovanie aj na programy celoživotného 
vzdelávania ;

e) rozširuje rozsah a posilňuje 
uznávanie a viditeľnosť mimo 
spoločenstva EIT, titulov a diplomov 
udelených zúčastnenými inštitúciami 
vysokoškolského vzdelávania a 
označených ako tituly a diplomy EIT, 
a rozširuje ich udeľovanie aj na programy 
celoživotného vzdelávania, s dôrazom na 
na zvyšovanie úrovne zručností, 
rekvalifikáciu a rozvoj digitálnych a 
podnikateľských zručností pri súčasnom 
zabezpečení rodovo vyváženého prístupu;

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 233
Robert Roos
v mene skupiny ECR

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) posilňuje  uznávanie  , mimo 
spoločenstva EIT,  titulov a diplomov  
udelených  zúčastnenými  inštitúciami 
vysokoškolského vzdelávania, pričom tieto 
tituly a diplomy môžu   byť označené ako  
tituly a diplomy EIT  , a rozširuje ich 
udeľovanie aj na programy celoživotného 
vzdelávania ;

e) postupne ukončuje samostatné 
vzdelávacie programy s označením EIT a 
zameriava sa na odbornú prípravu a 
vzdelávanie ZIS v rámci vedomostného 
trojuholníka;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 234
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) posilňuje  uznávanie  , mimo 
spoločenstva EIT,  titulov a diplomov  
udelených  zúčastnenými  inštitúciami 
vysokoškolského vzdelávania, pričom tieto 
tituly a diplomy môžu   byť označené ako  
tituly a diplomy EIT  , a rozširuje ich 
udeľovanie aj na programy celoživotného 
vzdelávania ;

e) posilňuje uznávanie , mimo 
spoločenstva EIT, titulov a diplomov 
udelených zúčastnenými inštitúciami 
vysokoškolského vzdelávania, pričom tieto 
tituly a diplomy môžu byť označené ako 
tituly a diplomy EIT , a rozširuje ich 
udeľovanie aj na programy mentorstva, 
odbornej prípravy, nadobúdania zručností 
a rekvalifikácie;

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 235
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) podporuje šírenie osvedčených 
postupov integrácie vedomostného 
trojuholníka, a to aj medzi ZIS, v záujme 
vytvorenia spoločnej kultúry inovácie a 
prenosu znalostí a nabáda na účasť na 
činnostiach dosahu, a to aj na regionálnom 
inovačnom programe;

f) podporuje šírenie osvedčených 
postupov integrácie vedomostného 
trojuholníka, a to aj medzi ZIS a v celej 
Únii, v záujme vytvorenia spoločnej 
kultúry inovácie a prenosu znalostí 
a nabáda na otvorenosť a účasť na 
činnostiach dosahu, a to aj na regionálnom 
inovačnom programe;
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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 236
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) podporuje rozsiahle šírenie, 
oznamovanie a využívanie výsledkov a 
príležitostí vyplývajúcich zo spoločenstva 
EIT s cieľom zvýšiť informovanosť, 
viditeľnosť a známosť EIT v celej Únii, 
ako aj podnecovať účasť na činnostiach 
spoločenstva 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 237
Robert Roos
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Grzegorz 
Tobiszowski, Beata Szydło, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) podporuje  excelentnosť vo 
vysokoškolskom vzdelávaní, výskume a v 

g) podporuje excelentnosť vo 
vysokoškolskom vzdelávaní, výskume a v 
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inováciách  , najmä   prostredníctvom 
presadzovania ZIS ako partnerov 
excelentnej inovácie ;

inováciách, najmä prostredníctvom 
presadzovania ZIS ako partnerov 
excelentnej inovácie a ich podporou pri 
vývoji účinnej stratégie finančnej 
udržateľnosti na mobilizáciu finančných 
prostriedkov z iných verejných a 
súkromných zdrojov;

Or. en

Odôvodnenie

Súčasné nariadenie o EIT (294/2008) obsahuje tento bod v článku 5.d), ktorý Komisia 
vypustila z návrhu: „d) mobilizuje finančné prostriedky z verejných a súkromných zdrojov a 
využíva svoje zdroje v súlade s týmto nariadením. Usiluje sa najmä získavať významný a 
rastúci podiel svojho rozpočtu zo súkromných zdrojov a z príjmov vytvorených vlastnou 
činnosťou.“ Táto úloha by mala zostať na zozname úloh pridelených ETI, pretože pomoc ZIS 
pri získavaní alternatívnych finančných prostriedkov je najúčinnejším spôsobom, ako 
„podporovať ZIS ako partnerov excelentnej inovácie“, ako sa teraz uvádza v tomto bode.

Pozmeňujúci návrh 238
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) podporuje  excelentnosť vo 
vysokoškolskom vzdelávaní, výskume a v 
inováciách  , najmä   prostredníctvom 
presadzovania ZIS ako partnerov 
excelentnej inovácie ;

g) podporuje excelentnosť vo 
vysokoškolskom vzdelávaní, výskume a v 
inováciách, vrátane podpory značky EIT a 
presadzovania ZIS ako partnerov 
excelentnej inovácie;

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno h
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) podporuje multidisciplinárne 
prístupy k inovácii vrátane integrácie 
technologických, spoločenských a 
netechnologických riešení, organizačných 
prístupov a nových obchodných modelov;

h) podporuje multidisciplinárne 
prístupy k inovácii, sociálnej inovácii, 
prostredníctvom vrátane integrácie 
technologických, spoločenských a 
netechnologických riešení, udržateľnosti a 
klimatickej neutrality podľa návrhu, 
organizačných prístupov a nových 
obchodných modelov, systémových 
inovácií a inovácií verejného sektora;

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 240
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno ia (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ia) posudzuje prax uplatňovania práv 
duševného vlastníctva v priestore inovácií 
Únie a jej vplyv na inovačnú kapacitu 
Únie, najmä hospodársky vplyv na MSP; 
rozvíja inovačné modely práv duševného 
vlastníctva a poskytuje poradenstvo v tejto 
oblasti, čím podporuje prenos a šírenie 
vedomostí tak v rámci ZIS, ako aj širšie 
na celom území Únie;

Or. en

Odôvodnenie

EIT ako popredný európsky inštitút pre inovácie by mal zohrávať svoju úlohu v rozvoji 
a presadzovaní inovačných postupov. EIT by napríklad mal byť akýmsi laboratóriom na 
podporu rozvoja inovačných práv duševného vlastníctva, ktoré budú prispôsobené európskym 
subjektom a ktoré budú schopné uspokojiť potreby a záujmy rôznych odvetví a subjektov 
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v celej Európe.

Pozmeňujúci návrh 241
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
Andrius Kubilius, Ivars Ijabs

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno ia (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ia)  poskytuje potrebnú podporu a 
synergie so ZIS pri rozvoji inovačných 
riešení a pomoci pri európskom oživení 
hospodárstva pri súčasnom dosahovaní 
priorít Únie v európskej zelenej dohode;

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 242
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
Robert Roos, Klaus Buchner, Andrius Kubilius, Ivars Ijabs

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno ib (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ib) zabezpečí, aby ZIS mohli fungovať 
s potrebnou flexibilitou na prispôsobenie 
svojich činností rastúcim požiadavkám 
vyplývajúcim z krízy súvisiacej s COVID-
19;

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 243
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) organizuje pravidelné zasadnutia  
fóra  zainteresovaných strán s cieľom 
informovať o činnostiach EIT, o jeho 
skúsenostiach, osvedčených postupoch a 
prínose k politikám a cieľom Únie v 
oblasti inovácie, výskumu a vzdelávania a 
umožniť zainteresovaným stranám, aby 
vyjadrili svoje názory;

j) organizuje pravidelné zasadnutia 
najmenej raz ročne fóra zainteresovaných 
strán s cieľom zdieľať informácie a 
diskutovať so zainteresovanými stranami 
o činnostiach EIT,vymieňať si skúsenosti 
a osvedčené postupy a príspevky k 
politikám a cieľom Únie v oblasti inovácie, 
výskumu a vzdelávania a umožniť 
zainteresovaným stranám, aby vyjadrili 
svoje názory;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 244
Robert Roos
v mene skupiny ECR

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno k

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

k) organizuje zasadnutia   skupiny  
zástupcov členských štátov  aspoň dvakrát 
ročne, nezávisle od   zasadnutia fóra 
zainteresovaných strán , aby zabezpečili 
primeranú komunikáciu a tok informácií s 
EIT a aby boli informovaní o dosiahnutých 
úspechoch, poskytovali EIT a ZIS 
poradenstvo a vymieňali si s nimi 
skúsenosti.  Skupina  zástupcov členských 
štátov zabezpečí tiež vhodnú  
komplementárnosť a synergiu činností EIT 
a ZIS a národných programov a iniciatív, a 
to vrátane potenciálneho spolufinancovania 
činností ZIS na vnútroštátnej úrovni;

k) organizuje zasadnutia skupiny 
zástupcov členských štátov aspoň dvakrát 
ročne, nezávisle od zasadnutia fóra 
zainteresovaných strán, aby zabezpečili 
primeranú komunikáciu a tok informácií s 
EIT a aby boli informovaní o dosiahnutých 
úspechoch, poskytovali EIT a ZIS 
poradenstvo a vymieňali si s nimi 
skúsenosti. Skupina zástupcov členských 
štátov zabezpečí tiež vhodnú 
komplementárnosť a synergiu činností EIT 
a ZIS a národných programov a iniciatív, a 
to vrátane potenciálneho spolufinancovania 
činností ZIS na vnútroštátnej úrovni, 
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pričom na tento účel tiež pomáha ZIS pri 
nadväzovaní kontaktov s programovým 
výborom zriadeným podľa článku 12 
rozhodnutia Rady, ktorým sa zriaďuje 
osobitný program na vykonávanie 
programu Horizont Európa;

Or. en

Odôvodnenie

Zástupcovia členských štátov v príslušných zloženiach programového výboru zahŕňajú aj 
odborníkov z odvetvia a tematických odborníkov, ktorí sú si dobre vedomí priorít, na ktoré sa 
zameriavajú osobitné klastre v rámci piliera II programu Horizont Európa, ako aj priorít, na 
ktoré sa zameriavajú národné programy v oblasti výskumu inovácií. Ako také majú optimálne 
postavenie, pokiaľ ide o spoluprácu so ZIS pri identifikácii a rozvoji synergií na európskej, 
ako aj vnútroštátnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh 245
Marisa Matias

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno ka (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ka) zriaďuje sieť kontaktných miest 
pre jednotlivé krajiny ako súčasť 
národných kontaktných miest programu 
Horizont Európa s cieľom uľahčiť 
štruktúrovanejšie šírenie príležitostí, 
výsledkov a dosiahnutých cieľov 
spoločenstva EIT, ako aj podporuje 
vzájomné odovzdávanie vedomostí, rád a 
najlepších postupov v súlade s funkciou 
inštitútu 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 246
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Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Martina Dlabajová

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno ka (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ka) zriaďuje sieť kontaktných miest 
pre jednotlivé krajiny ako súčasť 
národných kontaktných miest programu 
Horizont Európa s cieľom uľahčiť 
štruktúrovanejšie šírenie príležitostí, 
výsledkov a dosiahnutých cieľov 
spoločenstva EIT, ako aj podporuje 
vzájomné odovzdávanie vedomostí, rád a 
najlepších postupov v súlade s funkciou 
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 247
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno ka (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ka) zriaďuje sieť národných 
kontaktných miest EIT, ktorá uľahčuje 
štruktúrovanejšie šírenie príležitostí, 
výsledkov a dosiahnutých cieľov, ktoré 
vyplývajú zo spoločenstva EIT a 
podnecuje výmenu vedomostí, rád a 
najlepších postupov v súlade s funkciou 
inštitútu EIT;

Or. en
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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 248
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno l

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

l) navrhuje a koordinuje podporné 
činnosti ZIS zamerané na rozvoj 
podnikateľských a inovačných kapacít 
inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a 
ich integráciu do inovačných ekosystémov.

l) navrhuje a koordinuje podporné 
činnosti ZIS zamerané na rozvoj 
podnikateľských a inovačných kapacít 
inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z 
celej Európy a ich integráciu do 
inovačných ekosystémov. EIT v úzkej 
spolupráci s Komisiou navrhne a spustí 
pilotnú fázu na podporu rozvoja inovačnej 
kapacity v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania, ktorú budú vykonávať ZIS. 
Externí odborníci vyhodnotia pilotnú fázu 
a na základe výsledkov správna rada 
rozhodne, či by sa malo pokračovať v 
akcii, či by sa mala rozšíriť alebo 
ukončiť.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno l

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

l) navrhuje a koordinuje podporné 
činnosti ZIS zamerané na rozvoj 
podnikateľských a inovačných kapacít 
inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a 

l) navrhuje a koordinuje podporné 
činnosti ZIS zamerané na rozvoj 
podnikateľských a inovačných kapacít 
inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, 
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ich integráciu do inovačných ekosystémov. inštitúcií odbornej prípravy, MSP a 
startupov a ich integráciu do inovačných 
ekosystémov v súlade s prístupom 
vedomostného trojuholníka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 250
Robert Roos
v mene skupiny ECR

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno l

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

l) navrhuje a koordinuje podporné 
činnosti ZIS zamerané na rozvoj 
podnikateľských a inovačných kapacít 
inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a 
ich integráciu do inovačných ekosystémov.

l) navrhuje a koordinuje podporné 
činnosti ZIS zamerané na rozvoj 
podnikateľských a inovačných kapacít 
inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a 
ich integráciu do inovačných ekosystémov 
v súlade s prístupom vedomostného 
trojuholníka;

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 251
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno l

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

l) navrhuje a koordinuje podporné 
činnosti ZIS zamerané na rozvoj 

l) navrhuje a koordinuje podporné 
činnosti ZIS zamerané na rozvoj 
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podnikateľských a inovačných kapacít 
inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a 
ich integráciu do inovačných ekosystémov.

podnikateľských a inovačných kapacít 
inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v 
celej Únii a ich integráciu do inovačných 
ekosystémov.

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 252
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
v mene skupiny PPE

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno l

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

l) navrhuje a koordinuje podporné 
činnosti ZIS zamerané na rozvoj 
podnikateľských a inovačných kapacít 
inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a 
ich integráciu do inovačných ekosystémov.

l) monitoruje vykonávanie 
podporných činností ZIS zameraných na 
rozvoj podnikateľských a inovačných 
kapacít inštitúcií vysokoškolského 
vzdelávania a ich integráciu do inovačných 
akcií.

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 253
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno Ia (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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Ia) posilňuje viditeľnosť a uznávanie 
činností financovaných EIT pre širšiu 
verejnosť a posilňuje a rozširuje značku 
EIT s cieľom zlepšiť viditeľnosť a 
uznávanie EIT v rámci partnerstiev 
založených na programoch vzdelávania 
medzi rôznymi inštitúciami 
vysokoškolského vzdelávania, inštitúciami 
odbornej prípravy, výskumnými centrami 
a spoločnosťami;

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 254
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno Ia (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ia) uľahčuje zriadenie zariadení 
spoločných služieb spoločenstva EIT 
zameraných na spoločné plnenie 
konkrétnych operačných úloh, ktoré sú 
spoločné pre všetky ZIS EIT;

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto PN je uľahčiť zjednodušenie postupov spoločných pre všetky ZIS a tým aj ušetriť 
administratívne náklady.

Pozmeňujúci návrh 255
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö
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Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia pomáha EIT a jeho ZIS pri 
identifikovaní synergií s inými 
programami Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 256
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1. Pri končení platnosti rámcových 
dohôd o partnerstve konsoliduje posilňuje 
EIT existujúce ZIS, podporuje ich rozvoj 
a dosah a pomáha im pri prechode na 
finančnú udržateľnosť.

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 257
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) inovačné činnosti a investície s a) inovačné činnosti a investície 
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európskou pridanou hodnotou  (vrátane 
podpory zakladania a rozvoja inovačných 
podnikov) , ktoré plne integrujú rozmer 
vysokoškolského vzdelávania a výskumu v 
záujme dosiahnutia kritického množstva a 
podnecujú šírenie a využívanie výsledkov;

s európskou pridanou hodnotou vrátane 
uľahčovania a podpory zakladania 
a rozvoja inovačných a udržateľných 
podnikov a startupov v súčinnosti s EIC, 
ktoré plne integrujú rozmer 
vysokoškolského vzdelávania a výskumu 
v záujme dosiahnutia kritického množstva 
a podnecujú šírenie a využívanie 
výsledkov;

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 258
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) inovačné činnosti a investície s 
európskou pridanou hodnotou  (vrátane 
podpory zakladania a rozvoja inovačných 
podnikov) , ktoré plne integrujú rozmer 
vysokoškolského vzdelávania a výskumu v 
záujme dosiahnutia kritického množstva a 
podnecujú šírenie a využívanie výsledkov;

a) inovačné činnosti a investície 
s európskou pridanou hodnotou (vrátane 
podpory zakladania a rozvoja inovačných 
startupov a inovačných podnikov), ktoré 
plne integrujú rozmer vysokoškolského 
vzdelávania a výskumu v záujme 
dosiahnutia kritického množstva 
a podnecujú šírenie a využívanie 
výsledkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 259
François-Xavier Bellamy

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno aa (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) výskum v oblasti vied o živote, vied 
o neživých látkach, energetiky, ktorý 
umožňuje zlepšovať vedomosti a 
strategické kapacity Únie v oblasti 
zdravia, poľnohospodárstva a 
potravinárstva, energetickej 
transformácie, dopravy a územného 
plánovania s cieľom ovládať prostriedky 
na úspešnú ekologickú transformáciu;

Or. fr

Odôvodnenie

Európa nikdy nemala toľko dôvodov, aby uspela v otázke ekologickej a zdravotnej 
transformácie. Toto odráža veľké európske obavy v súvislosti s týmito dvoma otázkami, ktoré 
sú na špičke priorít, ako aj s technologickou a finančnou spôsobilosťou EÚ. EIT je 
vynikajúcim nástrojom na presadzovanie významu vedeckých a priemyselných inovácií s 
cieľom dosiahnuť ekologickú a zdravotnú transformáciu.

Pozmeňujúci návrh 260
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) experimentovanie, vývoj 
prototypov a názorné predvádzanie  
zameran é na inováciu v oblastiach 
kľúčového hospodárskeho a spoločenského 
záujmu, ktorý vychádza z výsledkov   
únijného  a vnútroštátneho výskumu, s 
potenciálom posilniť 
konkurencieschopnosť   Únie  na 
medzinárodnej úrovni a nájsť riešenia 
hlavných výziev, ktorým čelí európska 
spoločnosť;

b) inovačné činnosti, výskum 
experimentovanie, vývoj prototypov a 
názorné predvádzanie zamerané na 
inováciu v oblastiach kľúčového 
hospodárskeho, spoločensko-ekologického 
a spoločenského záujmu, ktorý vychádza z 
výsledkov únijného a vnútroštátneho 
výskumu, s potenciálom posilniť 
udržateľnosť, úsilie smerom ku 
klimatickej neutralite a 
konkurencieschopnosť Únie na 
medzinárodnej úrovni a nájsť riešenia 
hlavných výziev, ktorým čelí európska 
spoločnosť, najmä zdravotných a 
digitálnych výziev a vykonávania 
klimatických cieľov únie a cieľov OSN v 
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oblasti udržateľného rozvoja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 261
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
Andrius Kubilius, Ivars Ijabs

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) experimentovanie, vývoj 
prototypov a názorné predvádzanie  
zameran é na inováciu v oblastiach 
kľúčového hospodárskeho a spoločenského 
záujmu, ktorý vychádza z výsledkov   
únijného  a vnútroštátneho výskumu, s 
potenciálom posilniť 
konkurencieschopnosť   Únie  na 
medzinárodnej úrovni a nájsť riešenia 
hlavných výziev, ktorým čelí európska 
spoločnosť;

b) inovačný výskum, 
experimentovanie, vývoj prototypov a 
názorné predvádzanie zamerané na 
inováciu v oblastiach kľúčového 
hospodárskeho a spoločenského záujmu, 
ktorý vychádza z výsledkov únijného a 
vnútroštátneho výskumu, s potenciálom 
posilniť konkurencieschopnosť Únie na 
medzinárodnej úrovni a nájsť riešenia 
hlavných výziev, ktorým čelí európska 
spoločnosť vrátane zdravotných a 
digitálnych výziev a vykonávania 
klimatických cieľov únie a cieľov OSN v 
oblasti 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 262
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Jens Geier, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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b) experimentovanie, vývoj 
prototypov a názorné predvádzanie  
zameran é na inováciu v oblastiach 
kľúčového hospodárskeho a spoločenského 
záujmu, ktorý vychádza z výsledkov   
únijného  a vnútroštátneho výskumu, s 
potenciálom posilniť 
konkurencieschopnosť   Únie  na 
medzinárodnej úrovni a nájsť riešenia 
hlavných výziev, ktorým čelí európska 
spoločnosť;

b) inovačný výskum, 
experimentovanie, vývoj prototypov a 
názorné predvádzanie zamerané na 
inováciu v oblastiach kľúčového 
hospodárskeho a spoločenského záujmu, 
ktorý vychádza z výsledkov únijného a 
vnútroštátneho výskumu, s potenciálom 
posilniť konkurencieschopnosť Únie na 
medzinárodnej úrovni a nájsť riešenia 
hlavných výziev, ktorým čelí európska 
spoločnosť vrátane vykonávania 
klimatických cieľov únie a cieľov OSN v 
oblasti 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 263
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) činnosti v oblasti vzdelávania a 
odbornej prípravy  najmä  na magisterskej 
a doktorandskej úrovni, ako aj kurzy 
odborného vzdelávania v odboroch, ktoré 
majú potenciál napĺňať budúce 
spoločensko-ekonomické potreby Európy a 
ktoré rozširujú základňu talentov Únie, 
podporujú rozvoj zručností spojených s 
inováciou, zdokonaľovanie manažérskych 
a podnikateľských zručností a mobilitu 
výskumných pracovníkov a študentov a 
presadzujú spoločné využívanie znalostí, 
mentorstvo a vytváranie sietí medzi 
osobami, ktoré získali titul alebo 
absolvovali kurz odbornej prípravy so 
značkou EIT;

c) činnosti v oblasti vzdelávania a 
odbornej prípravy najmä na magisterskej a 
doktorandskej úrovni so silnými zložkami 
podnikania, ako aj kurzy odborného 
vzdelávania v odboroch, ktoré majú 
potenciál napĺňať budúce spoločensko-
ekonomické potreby Európy a ktoré 
rozširujú základňu talentov Únie, 
podporujú rozvoj zručností spojených s 
inováciou, zdokonaľovanie manažérskych 
a podnikateľských zručností a mobilitu 
výskumných pracovníkov a študentov a 
presadzujú spoločné využívanie znalostí, 
mentorstvo a vytváranie sietí medzi 
osobami, ktoré získali titul alebo 
absolvovali kurz odbornej prípravy so 
značkou EIT pri súčasnom zaručení 
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rodovo vyváženého prístupu;

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 264
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) činnosti v oblasti vzdelávania a 
odbornej prípravy  najmä  na magisterskej 
a doktorandskej úrovni, ako aj kurzy 
odborného vzdelávania v odboroch, ktoré 
majú potenciál napĺňať budúce 
spoločensko-ekonomické potreby Európy a 
ktoré rozširujú základňu talentov Únie, 
podporujú rozvoj zručností spojených s 
inováciou, zdokonaľovanie manažérskych 
a podnikateľských zručností a mobilitu 
výskumných pracovníkov a študentov a 
presadzujú spoločné využívanie znalostí, 
mentorstvo a vytváranie sietí medzi 
osobami, ktoré získali titul alebo 
absolvovali kurz odbornej prípravy so 
značkou EIT;

c) činnosti v oblasti vzdelávania a 
odbornej prípravy, najmä na magisterskej a 
doktorandskej úrovni, ako aj kurzy 
odborného vzdelávania v odboroch, ktoré 
majú potenciál napĺňať budúce 
spoločensko-ekonomické a spoločensko-
ekologické potreby Európy a ktoré 
rozširujú základňu talentov Únie, 
podporujú rozvoj zručností spojených s 
inováciou, zdokonaľovanie manažérskych 
a podnikateľských zručností a mobilitu 
výskumných pracovníkov a študentov 
a presadzujú spoločné využívanie znalostí, 
mentorstvo a vytváranie sietí medzi 
príjemcami činností EIT v oblasti 
vzdelávania a odbornej prípravy vrátane 
tých so značkou EIT;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 265
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
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Článok 7 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) činnosti dosahu a šírenie najlepších 
postupov v oblasti inovácie s dôrazom na 
rozvoj spolupráce medzi vysokoškolským 
vzdelávaním, výskumom a podnikaním 
vrátane sektorov služieb a financií;

d) činnosti dosahu a umožnenie 
učenia z najlepších postupov v oblasti 
inovácie s dôrazom na podnikateľské 
skúsenosti, udržateľnosť a klimatickú 
neutralitu podľa návrhu, rozvoj 
spolupráce a interdisciplinárnych slučiek 
učenia medzi vysokoškolským 
vzdelávaním, výskumom, verejnými 
organizáciami a organizáciami tretieho 
sektora a podnikaním vrátane sektorov 
služieb a financií;

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 266
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) činnosti EIT RIS ako súčasť ich 
viacročných stratégií s cieľom posilniť 
inovačnú kapacitu a inovačné ekosystémy 
v celej Európe s cieľom zmierniť rozdiely 
v inovačnej výkonnosti v celej Únii a 
zabezpečiť geograficky vyváženejšiu 
účasť na spoločenstve EIT v celej Únii.

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 
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pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 267
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno db (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

db) podporovať činnosti na podporu 
inštitúcií vysokoškolského vzdelávania pri 
ich lepšej integrácii do hodnotových 
reťazcov inovácií a ekosystémov a ich 
spájaní s ďalšími kľúčovými aktérmi v 
oblasti inovácií z vedomostného 
trojuholníka, a tým zlepšovaní rozvoja ich 
strategických kapacít;

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 268
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno dc (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

dc) zriadenie registra, ktorý bude 
mapovať vzťahy medzi vynálezmi 
a patentmi, ktorých držiteľmi sú ZIS, 
a umožní identifikáciu ich vlastníkov;

Or. en
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Odôvodnenie

Tento register by umožnil zmapovať technologické prostredie z hľadiska patentov

a umožnil novým aktérom, ktorí sa chcú zapojiť do oblastí výskumu a

inovácií ZIS, aby mali jasnejší obraz a vyhodnotili možnosti.

Pozmeňujúci návrh 269
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) v prípade potreby sa usilovať o  
synergie a komplementárnosť činností ZIS 
a existujúcich európskych, vnútroštátnych 
a regionálnych programov.

e) v prípade potreby sa usilovať o 
synergie a komplementárnosť činností ZIS 
a existujúcich európskych, vnútroštátnych 
a regionálnych programov, najmä s 
Európskou radou pre inováciu (EIC), 
inými európskymi partnerstvami a 
misiami s cieľom zabrániť duplicite.

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 270
François-Xavier Bellamy

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) v prípade potreby sa usilovať o  
synergie a komplementárnosť činností ZIS 
a existujúcich európskych, vnútroštátnych 
a regionálnych programov.

e) v prípade potreby sa usilovať o 
synergie a komplementárnosť činností ZIS 
a existujúcich európskych, vnútroštátnych 
a regionálnych programov, ako aj s 
univerzitami, technickými vysokými 
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školami a výskumnými centrami.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 271
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) usilovať sa o získavanie vyššieho 
podielu svojho rozpočtu z verejných a 
súkromných zdrojov a z príjmu 
vytvoreného vlastnou činnosťou v súlade 
s článkom 17;

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 272
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
v mene skupiny PPE

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Bez toho, aby boli dotknuté 
rámcové dohody o partnerstve a dohody o 
grantoch medzi EIT a ZIS,  majú ZIS  
značnú celkovú autonómiu, pokiaľ ide o 
vymedzenie svojej vnútornej organizácie a 
zloženia, ako aj svojho presného programu 
a pracovných metód. ZIS predovšetkým:

2. Bez toho, aby boli dotknuté 
rámcové dohody o partnerstve a viacročné 
dohody o grantoch medzi EIT a ZIS, majú 
ZIS značnú celkovú autonómiu, pokiaľ ide 
o vymedzenie svojej vnútornej organizácie 
a zloženia, ako aj svojho presného 
programu a pracovných metód. ZIS 
predovšetkým:
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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 273
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) stanovia opatrenia v oblasti  
interného  riadenia, ktoré odzrkadľujú 
vedomostný trojuholník vysokoškolského 
vzdelávania, výskumu a inovácie;

a) stanovia transparentné opatrenia v 
oblasti interného riadenia, ktoré 
odzrkadľujú vedomostný trojuholník 
vysokoškolského vzdelávania, výskumu a 
inovácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 274
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zabezpečujú otvorenosť  pre 
nových členov, kedykoľvek predstavujú 
pre partnerstvo pridanú hodnotu;

b) zabezpečujú o podporujú ich 
otvorenosť prostredníctvom jasných 
vstupných a výstupných kritérií vrátane 
otvorených výziev, pre nových členov v 
celej Únii, ktorí partnerstvu prinášajú 
pridanú hodnotu;

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

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zabezpečujú otvorenosť  pre 
nových členov, kedykoľvek predstavujú 
pre partnerstvo pridanú hodnotu;

b) zabezpečujú otvorenosť pre všetky 
potenciálne nové partnerské organizácie v 
celej Únii, a to aj prostredníctvom jasných 
a transparentných vstupných a 
výstupných kritérií a otvorených výziev;

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 276
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zabezpečujú otvorenosť  pre 
nových členov, kedykoľvek predstavujú 
pre partnerstvo pridanú hodnotu;

b) zabezpečujú otvorenosť pre 
nových partnerov prostredníctvom 
otvorených výziev, kedykoľvek predstavujú 
pre partnerstvo pridanú hodnotu;

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 277
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Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) fungujú otvoreným a 
transparentným spôsobom v súlade so 
svojimi vnútornými pravidlami;

c) fungujú otvoreným a 
transparentným spôsobom v súlade s 
kódexmi dobrej správy vecí verejných, 
ktoré budú zakotvené v ich vnútorných 
pravidlách;

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 278
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) stanovujú  a vykonávajú  obchodné 
plány ;

d) stanovujú a vykonávajú obchodné 
plány vrátane jasných cieľov, kľúčových 
ukazovateľov výkonnosti, očakávaných 
výsledkov a vplyvov, spôsobov, ako riešiť 
a dosiahnuť udržateľnosť a klimatickú 
neutralitu podľa návrhu, ako aj 
kvalitatívnych a kvantitatívnych metód a 
nástrojov pre následné opatrenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 279
Klaus Buchner
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v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) vypracujú dvojročný strategický 
plán s podrobným opisom iniciatív 
plánovaných na zmiernenie dôsledkov 
krízy súvisiacej s COVID-19, pričom 
osobitnú pozornosť venujú činnostiam 
zameraným na zvýšenie odolnosti 
inovačných ekosystémov, a najmä 
mikropodnikov, malých a stredných 
podnikov a startupov, ale aj študentov, 
výskumných pracovníkov a 
zamestnancov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 280
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
Robert Roos, Andrius Kubilius, Ivars Ijabs

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) vypracujú dvojročný strategický 
plán s podrobným opisom iniciatív 
plánovaných na zmiernenie dôsledkov 
krízy súvisiacej s COVID-19, pričom 
osobitnú pozornosť venujú činnostiam 
zameraným na zvýšenie 
odolnosti mikropodnikov, malých a 
stredných podnikov a startupov, ale aj 
študentov, výskumných pracovníkov a 
zamestnancov;

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 
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pozmeňujúcimi návrhmi.

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

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno db (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

db) v súčinnosti s ostatnými 
inovačnými oblasťami Únie a inými 
inštitúciami, orgánmi, úradmi a 
agentúrami Únie a s cieľom reagovať na 
európsky plán obnovy hospodárstva a 
európsku zelenú dohodu uverejňujú 
cielené výzvy, podporujú iniciatívy 
využívajúce svoje partnerstvá, ekosystémy 
a spoločenstvá, rozvíjajú jednotlivé 
projekty a projekty medzi ZIS zamerané 
na podporu udržateľnej reštrukturalizácie 
podnikov, a určujú mikropodniky, malé a 
stredné podniky, startupy a iné 
zainteresované strany, ktoré potrebujú 
podporu a napríklad lepší prístup k 
financovaniu;

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 282
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
Robert Roos, Andrius Kubilius, Ivars Ijabs

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno db (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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db) v súčinnosti s ostatnými 
inovačnými oblasťami Únie a inými 
inštitúciami, orgánmi, úradmi a 
agentúrami Únie a s cieľom reagovať na 
európsky plán obnovy hospodárstva a 
európsku zelenú dohodu uverejňujú 
cielené výzvy, podporujú iniciatívy 
využívajúce svoje partnerstvá, ekosystémy 
a spoločenstvá, rozvíjajú jednotlivé 
projekty a projekty medzi ZIS zamerané 
na podporu reštrukturalizácie podnikov, a 
určujú mikropodniky, malé a stredné 
podniky, startupy a iné zainteresované 
strany, ktoré potrebujú podporu a 
napríklad lepší prístup k financovaniu;

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 283
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
Robert Roos, Klaus Buchner, Andrius Kubilius, Ivars Ijabs

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno dc (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

dc) navrhujú iniciatívy zamerané na 
podporu svojho ekosystému založeného na 
vedomostnom trojuholníku, pričom 
zároveň sú dostatočne pružné na to, aby 
vytvárali opatrenia, ktoré sú vhodné na 
daný účel pre svojich partnerov a 
príjemcov a nad rámec ich existujúcich 
komunít;

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 



PE650.626v01-00 116/171 AM\1204117SK.docx

SK

pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 284
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) vypracúvajú  a vykonávajú  
stratégie pre finančnú udržateľnosť.

e) vypracúvajú a vykonávajú stratégie 
pre finančnú udržateľnosť prostredníctvom 
mobilizácie finančných prostriedkov z 
verejných a súkromných zdrojov a z 
príjmov vytvorených vlastnou činnosťou.

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 285
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) vypracúvajú  a vykonávajú  
stratégie pre finančnú udržateľnosť.

e) vypracúvajú a vykonávajú stratégie 
pre finančnú udržateľnosť, ktoré povedú k 
postupnému znižovaniu financovania 
Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 286
Klaus Buchner
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v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) vyvíjajú informačné činnosti, 
najmä vo vzťahu k vznikajúcim 
inštitúciám a centrám excelentnosti 
v menej výkonných regiónoch EÚ;

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 287
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno eb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

eb) raz za rok zvolávajú fórum 
zainteresovaných strán s cieľom 
informovať príslušné a zainteresované 
strany a konzultovať s nimi;

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 288
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová
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Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Vzťah medzi EIT a každým ZIS je 
založený na    rámcových dohodách o 
partnerstve a dohodách o grante .

3. Vzťah medzi EIT a každým ZIS je 
založený na rámcových dohodách o 
partnerstve a viacročných dohodách o 
grante a na dobre definovanej dlhodobej 
stratégii spolupráce.

Or. en

Odôvodnenie

V súčasnosti sa očakávania každoročne menia, čo u partnerov vytvára neistotu a 
znepokojenie, čo je jednou z najväčších hrozieb pre ekosystém. Preto je dôležité lepšie 
vymedziť dlhodobú stratégiu medzi EIT a ZIS.

Pozmeňujúci návrh 289
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
v mene skupiny PPE

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Vzťah medzi EIT a každým ZIS je 
založený na    rámcových dohodách o 
partnerstve a dohodách o grante .

3. Vzťah medzi EIT a každým ZIS je 
založený na rámcových dohodách o 
partnerstve a viacročných dohodách o 
grante.

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 290
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
v mene skupiny PPE

Návrh nariadenia
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Článok 7 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. 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:
a) 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;
b) zahŕňajú vyšší počet regiónov alebo 
krajín, ktoré ešte nie sú zapojené do 
spoločenstva ZIS;
c) zahŕňajú regióny a krajiny, ktoré sa 
zaviazali prispievať finančnými 
prostriedkami z EŠIF; – zahŕňajú väčší 
počet MSP;
d) zabezpečujú lepšiu rodovú rovnováhu.

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 291
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Uplatňujú sa pravidlá účasti a šírenia 
vzťahujúce sa na rámcový program Únie, 
ktorým sa podporuje výskum a inovácie. 

Uplatňujú sa pravidlá účasti a šírenia 
vzťahujúce sa na program Horizont 
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Odchylne od uvedených pravidiel: Európa. Odchylne od uvedených pravidiel:

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 292
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Uplatňujú sa pravidlá účasti a šírenia 
vzťahujúce sa na rámcový program Únie, 
ktorým sa podporuje výskum a inovácie. 
Odchylne od uvedených pravidiel:

Uplatňujú sa pravidlá účasti a šírenia 
vzťahujúce sa na program Horizont 
Európa. Odchylne od uvedených pravidiel:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 293
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) v prípade činností ZIS s pridanou 
hodnotou sa môžu uplatňovať špecifické 
pravidlá v oblasti vlastníctva, práv 
prístupu, využívania a šírenia.

b) v prípade činností ZIS s pridanou 
hodnotou sa môžu uplatňovať špecifické 
pravidlá v oblasti vlastníctva, práv 
prístupu, využívania a šírenia, s výhradou 
delegovaných aktov, ktorými sa takéto 
žiadosti obmedzujú na tie, ktoré sú 
odôvodnené.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 294
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
Robert Roos, Klaus Buchner, Andrius Kubilius, Ivars Ijabs

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) v prípade činností ZIS s pridanou 
hodnotou sa môžu uplatňovať špecifické 
pravidlá v oblasti vlastníctva, práv 
prístupu, využívania a šírenia.

b) v prípade činností ZIS s pridanou 
hodnotou sa môžu uplatňovať v prípade 
potreby špecifické pravidlá v oblasti 
vlastníctva, práv prístupu, využívania a 
šírenia.

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 295
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. EIT vyberá a určuje partnerstvo, 
ktoré sa má stať ZIS, na základe 
konkurenčného, otvoreného a 
transparentného postupu.   Uplatňujú sa  
kritériá  rámcového programu Únie, 
ktorým sa podporuje výskum a inovácie, 
týkajúce sa výberu európskych 
partnerstiev. Správna rada EIT môže 
uvedené kritériá bližšie spresniť prijatím a 
uverejnením kritérií na výber ZIS,  ktoré 
vychádzajú zo zásad excelentnosti a 
inovačnej relevantnosti.

1. EIT vyberá a určuje partnerstvo, 
ktoré sa má stať ZIS, v súlade s prioritami 
vymedzenými v strategickom plánovaní 
uplatniteľného rámcového programu 
Únie pre výskum a inováciu a na základe 
konkurenčného, otvoreného a 
transparentného postupu. Uplatňujú sa 
kritériá rámcového programu Únie pre 
výskum a inovácie týkajúce sa výberu 
európskych partnerstiev. Správna rada EIT 
môže uvedené kritériá bližšie spresniť 
prijatím a uverejnením kritérií na výber 
ZIS, ktoré vychádzajú zo 
zásad excelentnosti, vyváženého 
geografického rozloženia a 
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významu inovácie pri plnení 
spoločenských výziev a politických priorít 
EÚ, najmä pokiaľ ide o zníženie emisií 
skleníkových plynov do roku 2040 na 
nulovú bilanciu, európsku zelenú dohodu 
a ciele udržateľného rozvoja. Na 
výberovom procese sa zúčastňujú externí 
a nezávislí experti.

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 296
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. EIT vyberá a určuje partnerstvo, 
ktoré sa má stať ZIS, na základe 
konkurenčného, otvoreného a 
transparentného postupu.   Uplatňujú sa  
kritériá  rámcového programu Únie, 
ktorým sa podporuje výskum a inovácie, 
týkajúce sa výberu európskych 
partnerstiev. Správna rada EIT môže 
uvedené kritériá bližšie spresniť prijatím a 
uverejnením kritérií na výber ZIS,  ktoré 
vychádzajú zo zásad excelentnosti a 
inovačnej relevantnosti.

1. EIT vyberá a určuje partnerstvo, 
ktoré sa má stať ZIS, na základe 
konkurenčného, otvoreného a 
transparentného postupu. Uplatňujú sa 
podmienky a kritériá programu Horizont 
Európa týkajúce sa výberu európskych 
partnerstiev. Správna rada EIT môže 
uvedené kritériá bližšie spresniť prijatím a 
uverejnením kritérií na výber ZIS, ktoré 
vychádzajú zo zásad excelentnosti a 
inovačnej relevantnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 297
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho
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Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. EIT vyberá a určuje partnerstvo, 
ktoré sa má stať ZIS, na základe 
konkurenčného, otvoreného a 
transparentného postupu.   Uplatňujú sa  
kritériá  rámcového programu Únie, 
ktorým sa podporuje výskum a inovácie, 
týkajúce sa výberu európskych 
partnerstiev. Správna rada EIT môže 
uvedené kritériá bližšie spresniť prijatím a 
uverejnením kritérií na výber ZIS,  ktoré 
vychádzajú zo zásad excelentnosti a 
inovačnej relevantnosti.

1. EIT vyberá a určuje partnerstvo, 
ktoré sa má stať ZIS, na základe 
konkurenčného, otvoreného a 
transparentného postupu. Uplatňujú sa 
podmienky a kritériá programu Horizont 
Európa, ako aj podmienky a kritériá 
týkajúce sa výberu európskych 
partnerstiev. Správna rada EIT môže 
uvedené kritériá bližšie spresniť prijatím a 
uverejnením kritérií na výber ZIS, ktoré 
vychádzajú zo zásad 
excelentnosti, inovačnej relevantnosti a 
vyváženého geografického rozloženia.

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 298
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. EIT iniciuje výber a vymenovanie 
ZIS podľa prioritných oblastí a 
harmonogramu vymedzeného v SIP.

2. EIT iniciuje výber a vymenúvanie 
ZIS podľa prioritných oblastí a 
harmonogramu vymedzeného v SIP a 
zohľadňuje priority vymedzené v 
strategickom plánovaní programu 
Horizont Európa.

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

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Popri kritériách rámcového 
programu Únie na podporu výskumu a 
inovácie pri výbere európskych 
partnerstiev musia kritériá výberu na 
určenie ZIS zahŕňať:
a) preukazovanie otvorenosti 
a transparentnosti jeho riadenia a jeho 
stratégiu prilákania nových účastníkov;
b) multidisciplinárny prístup k inováciám 
vrátane začlenenia technologických, 
spoločenských a netechnologických 
riešení;
c) kapacitu partnerstva na zabezpečenie 
udržateľného a dlhodobého sebestačného 
financovania vrátane výrazného 
a rastúceho príspevku súkromného 
sektora, priemyslu a služieb;
d) primerane vyváženú účasť na 
partnerstve organizácií, ktoré sú aktívne 
vo vedomostnom trojuholníku 
vysokoškolského vzdelávania, výskumu a 
inovácie;
e) predloženie plánu správy duševného 
vlastníctva, ktorý zodpovedá dotknutému 
sektoru, vrátane spôsobu, akým sa 
zohľadnili príspevky jednotlivých 
partnerských organizácií;
f) opatrenia na podporu účasti 
súkromného sektora a spolupráce s ním 
vrátane finančného sektora a najmä 
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MSP, ako aj vytváranie nových podnikov, 
osamostatnených častí podnikov a MSP so 
zámerom komerčne využívať výsledky 
činností ZIS;
g) v náležitých prípadoch opatrenia na 
podporu zapojenia sociálno-
ekonomických aktérov vrátane verejných 
orgánov, verejnoprávnych podnikov 
a neziskových organizácií a na podporu 
spolupráce s nimi;
h) pripravenosť spolupracovať s ďalšími 
organizáciami a sieťami mimo ZIS 
s cieľom spoločne využívať osvedčené 
postupy a excelentnosť, a to aj s menej 
výkonnými regiónmi.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na výberové kritériá pre partnerstvá v prílohe VIII programu Horizont Európa a 
osobitnú povahu ZIS by mali byť kritériá výberu pre nové ZIS naďalej špecifikované.

Pozmeňujúci návrh 300
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Minimálnou podmienkou na 
vytvorenie ZIS je účasť aspoň troch  
nezávislých  partnerských organizácií so 
sídlom aspoň v troch rôznych členských 
štátoch.

3. Minimálnou podmienkou na 
vytvorenie ZIS je účasť aspoň troch 
nezávislých partnerských organizácií, ktoré 
pozostávajú aspoň z jednej inštitúcie 
vysokoškolského vzdelávania, jednej 
výskumnej inštitúcie a jedného 
súkromného podniku a majú sídlo aspoň v 
troch rôznych členských štátoch.

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 
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pozmeňujúcimi návrhmi.

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

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Okrem podmienky stanovenej v 
odseku 3 musia byť aspoň dve tretiny 
partnerských organizácií, ktoré tvoria ZIS, 
usadené v členských štátoch. Súčasťou 
každého ZIS musí byť aspoň jedna 
inštitúcia vysokoškolského vzdelávania  , 
jedna výskumná organizácia  a jedna 
súkromná spoločnosť.

4. Okrem podmienky stanovenej v 
odseku 3 musia byť aspoň dve tretiny 
partnerských organizácií, ktoré tvoria ZIS, 
usadené v členských štátoch, čo zaručí 
vyvážené geografické pokrytie. Súčasťou 
každého ZIS musí byť aspoň jedna 
inštitúcia vysokoškolského vzdelávania , 
jedna výskumná organizácia a jedna 
súkromná spoločnosť a jeden MSP alebo 
startup.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Okrem podmienky stanovenej v 
odseku 3 musia byť aspoň dve tretiny 
partnerských organizácií, ktoré tvoria ZIS, 
usadené v členských štátoch. Súčasťou 
každého ZIS musí byť aspoň jedna 
inštitúcia vysokoškolského vzdelávania  , 
jedna výskumná organizácia  a jedna 
súkromná spoločnosť.

4. Okrem podmienky stanovenej v 
odseku 3 musia byť aspoň dve tretiny 
partnerských organizácií, ktoré tvoria ZIS, 
usadené v členských štátoch. Vo 
výberovom konaní a v postupe určenia sa 
zohľadňuje vyvážené geografické 
pokrytie.

Or. en
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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 303
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Pred iniciovaním výberového 
postupu na výber nových ZIS EIT prijme a 
zverejní kritériá a postupy financovania, 
monitorovania a hodnotenia činností ZIS.  
Skupina  zástupcov členských štátov  
uvedená v článku 6 písm. k),   je o nich 
urýchlene informovaná.

5. Pred iniciovaním výberového 
postupu na výber nových ZIS EIT prijme a 
zverejní kritériá a postupy financovania, 
monitorovania a hodnotenia činností ZIS, 
ako aj stratégiu finančnej udržateľnosti s 
jasnými požiadavkami pre existujúce a 
nové ZIS. Skupina zástupcov členských 
štátov uvedená v článku 6 písm. k) a 
Európsky parlament sú o nich urýchlene 
informovaní.

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 304
Marisa Matias

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Pred iniciovaním výberového 
postupu na výber nových ZIS EIT prijme a 
zverejní kritériá a postupy financovania, 
monitorovania a hodnotenia činností ZIS.  
Skupina  zástupcov členských štátov  

5. Pred iniciovaním výberového 
postupu na výber nových ZIS EIT prijme a 
zverejní kritériá a postupy financovania, 
monitorovania a hodnotenia činností ZIS. 
Skupina zástupcov členských 
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uvedená v článku 6 písm. k),   je o nich 
urýchlene informovaná.

štátov uvedená v článku 6 písm. k), sieť 
styčných úradníkov pre EIT pre jednotlivé 
krajiny a Európsky parlament sú o nich 
urýchlene informovaní.

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 305
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Pred iniciovaním výberového 
postupu na výber nových ZIS EIT prijme a 
zverejní kritériá a postupy financovania, 
monitorovania a hodnotenia činností ZIS.  
Skupina  zástupcov členských štátov  
uvedená v článku 6 písm. k),   je o nich 
urýchlene informovaná.

5. Pred iniciovaním výberového 
postupu na výber nových ZIS EIT prijme a 
zverejní kritériá a postupy financovania, 
monitorovania a hodnotenia činností ZIS. 
Skupina zástupcov členských 
štátov uvedená v článku 6 písm. k), sieť 
národných kontaktných miest EIT pre 
jednotlivé krajiny a Európsky parlament 
sú o nich urýchlene informovaní.

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 306
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö
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Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Pred iniciovaním výberového 
postupu na výber nových ZIS EIT prijme a 
zverejní kritériá a postupy financovania, 
monitorovania a hodnotenia činností ZIS.  
Skupina  zástupcov členských štátov  
uvedená v článku 6 písm. k),   je o nich 
urýchlene informovaná.

5. Pred iniciovaním výberového 
postupu na výber nových ZIS EIT prijme a 
zverejní kritériá a postupy financovania, 
monitorovania a hodnotenia činností ZIS. 
Skupina zástupcov členských štátov 
uvedená v článku 6 písm. k) a Európsky 
parlament sú o nich urýchlene 
informovaní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 307
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT v  úzkej  spolupráci s Komisiou 
organizuje priebežné monitorovanie a 
pravidelné externé hodnotenia výstupov, 
výsledkov a vplyvu každého ZIS na 
základe  ukazovateľov  uvedených okrem 
iného v   rámcovom programe Únie, 
ktorým sa podporuje výskum a inovácie,  a 
v SIP. Správa o výsledkoch takéhoto 
monitorovania a hodnotenia sa predloží 
Európskemu parlamentu a Rade a zverejní 
sa.

EIT v úzkej spolupráci s Komisiou 
organizuje priebežné monitorovanie a 
pravidelné externé hodnotenia výstupov, 
výsledkov a vplyvu každého ZIS na 
základe ukazovateľov uvedených okrem 
iného v rámcovom programe Únie pre 
výskum a inováciu, a v SIP v súlade s 
článkom 11. Správa o výsledkoch takéhoto 
monitorovania a hodnotenia sa predloží 
Európskemu parlamentu a Rade a zverejní 
sa.

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 308
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT v  úzkej  spolupráci s Komisiou 
organizuje priebežné monitorovanie a 
pravidelné externé hodnotenia výstupov, 
výsledkov a vplyvu každého ZIS na 
základe  ukazovateľov  uvedených okrem 
iného v   rámcovom programe Únie, 
ktorým sa podporuje výskum a inovácie,  
a v SIP. Správa o výsledkoch takéhoto 
monitorovania a hodnotenia sa predloží 
Európskemu parlamentu a Rade a zverejní 
sa.

EIT na základe ukazovateľov uvedených 
okrem iného v programe Horizont Európa 
a v SIP a v úzkej spolupráci s Komisiou 
organizuje priebežné monitorovanie a 
pravidelné externé hodnotenia výstupov, 
výsledkov a vplyvu každého ZIS. Správa o 
výsledkoch takéhoto monitorovania a 
hodnotenia sa predloží Európskemu 
parlamentu a Rade a zverejní sa.

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 309
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT v  úzkej  spolupráci s Komisiou 
organizuje priebežné monitorovanie a 
pravidelné externé hodnotenia výstupov, 
výsledkov a vplyvu každého ZIS na 
základe  ukazovateľov  uvedených okrem 
iného v   rámcovom programe Únie, 
ktorým sa podporuje výskum a inovácie,  
a v SIP. Správa o výsledkoch takéhoto 
monitorovania a hodnotenia sa predloží 

EIT na základe ukazovateľov uvedených 
okrem iného v programe Horizont Európa 
a v SIP a v úzkej spolupráci s Komisiou 
organizuje priebežné monitorovanie a 
pravidelné externé hodnotenia výstupov, 
výsledkov, vplyvu a krokov prijatých na 
dosiahnutie finančnej udržateľnosti 
každého ZIS. Správa o výsledkoch 
takéhoto monitorovania a hodnotenia sa 
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Európskemu parlamentu a Rade a zverejní 
sa.

predloží Európskemu parlamentu a Rade a 
zverejní sa.

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 310
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 11 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11 Odchylne od článku 130 ods. 4 
písm. c) nariadenia o rozpočtových 
pravidlách  môže EIT  zaviesť rámcovú 
dohodu o partnerstve so ZIS na 
počiatočné obdobie siedmich rokov.

11 Trvanie, pokračovanie 
a ukončenie platnosti rámcovej dohody 
o partnerstve

Or. en

Odôvodnenie

Názov je zavádzajúci, koniec platnosti rámcovej dohody o partnerstve nemusí nevyhnutne 
znamenať koniec ZIS.

Pozmeňujúci návrh 311
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Správna rada môže  v závislosti od 
výsledku komplexného preskúmania v 
polovici trvania počiatočného obdobia 

2. Na základe výsledkov ročného 
monitorovania ZIS, v súlade s článkom 10 
a v závislosti od výsledku komplexného 
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siedmich rokov  rozhodnúť o predĺžení 
platnosti rámcovej dohody o partnerstve 
so ZIS nad rámec pôvodne stanoveného 
obdobia  o ďalšie obdobie maximálne 
siedmich rokov alebo o pozastavení 
finančného príspevku EIT a o nepredĺžení 
rámcovej dohody o partnerstve. Správna 
rada zohľadní predovšetkým dosiahnutú 
úroveň finančnej udržateľnosti ZIS, jeho 
kapacitu zabezpečovať otvorenosť pre 
nových členov, ako aj   medze finančného   
príspevku Únie  uvedeného v článku 20   a 
relevantnosť,  pokiaľ ide o ciele EIT.

preskúmania v polovici trvania, ktoré sa 
uskutoční na konci štvrtého roka z 
počiatočného obdobia siedmich rokov, 
môže správna rada rozhodnúť o 
pokračovaní platnosti rámcovej dohody o 
partnerstve so ZIS do konca počiatočného 
obdobia alebo o zastavení finančného 
príspevku EIT v súlade s odsekom 3 tohto 
článku.

Vo svojom posúdení správna rada 
zohľadňuje najmä dosiahnuté ciele 
stanovené ZIS, relevantnosť ZIS pri 
riešení globálnych a spoločenských výziev 
Únie, platnosť a uplatniteľnosť zistení a 
poznatkov vytvorených v rámci ZIS, ktoré 
prispeli k zníženiu emisií skleníkových 
plynov na nulovú bilanciu a k 
dosahovaniu cieľov udržateľného 
rozvoja, koordináciu ZIS s inými 
relevantnými iniciatívami v oblasti 
výskumu a inovácií, dosiahnutú úroveň 
finančnej udržateľnosti ZIS, jeho 
kapacitu na zabezpečenie otvorenosti voči 
novým členom a príťažlivosť, 
transparentnosť jeho riadenia, silu 
vytvoreného inovačného ekosystému a 
geografické pokrytie, ako aj hranice 
finančného príspevku Únie uvedeného v 
článku 20, jeho európsku pridanú 
hodnotu a význam v súvislosti s cieľmi 
EIT.
Výsledky predbežných hodnotení sa 
predkladajú Európskemu parlamentu a 
Rade a zverejňujú sa.

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 312
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Správna rada môže  v závislosti od 
výsledku komplexného preskúmania v 
polovici trvania počiatočného obdobia 
siedmich rokov  rozhodnúť o predĺžení 
platnosti rámcovej dohody o partnerstve so 
ZIS nad rámec pôvodne stanoveného 
obdobia  o ďalšie obdobie maximálne 
siedmich rokov alebo o pozastavení 
finančného príspevku EIT a o nepredĺžení 
rámcovej dohody o partnerstve. Správna 
rada zohľadní predovšetkým dosiahnutú 
úroveň finančnej udržateľnosti ZIS, jeho 
kapacitu zabezpečovať otvorenosť pre 
nových členov, ako aj   medze finančného   
príspevku Únie  uvedeného v článku 20   a 
relevantnosť,  pokiaľ ide o ciele EIT.

2. Správna rada môže v závislosti od 
výsledku komplexného preskúmania v 
polovici trvania vykonaného do štvrtého 
roka prvého obdobia rozhodnúť o 
predĺžení platnosti rámcovej dohody o 
partnerstve so ZIS nad rámec pôvodne 
stanoveného obdobia o ďalšie obdobie 
maximálne siedmich rokov alebo o 
pozastavení finančného príspevku EIT a o 
nepredĺžení rámcovej dohody o 
partnerstve. Správna rada zohľadňuje 
najmä význam pre globálne a spoločenské 
výzvy Únie, kritériá programu Horizont 
Európa na vykonávanie, monitorovanie a 
hodnotenie európskych partnerstiev, 
dosahovanie cieľov stanovených 
samotným ZIS, úsilie ZIS v oblasti 
koordinácie s ďalšími príslušnými 
iniciatívami v oblasti výskumu a inovácie, 
dosiahnutú úroveň finančnej udržateľnosti 
ZIS, jeho schopnosť zabezpečiť 
otvorenosť voči novým členom, 
transparentnosť, geografické pokryte a 
rodovú rovnováhu, ako aj limity 
finančného príspevku Únie uvedeného v 
článku 20 a význam z hľadiska cieľov 
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 313
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
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Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Martina Dlabajová

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Správna rada môže  v závislosti od 
výsledku komplexného preskúmania v 
polovici trvania počiatočného obdobia 
siedmich rokov  rozhodnúť o predĺžení 
platnosti rámcovej dohody o partnerstve so 
ZIS nad rámec pôvodne stanoveného 
obdobia  o ďalšie obdobie maximálne 
siedmich rokov alebo o pozastavení 
finančného príspevku EIT a o nepredĺžení 
rámcovej dohody o partnerstve. Správna 
rada zohľadní predovšetkým dosiahnutú 
úroveň finančnej udržateľnosti ZIS, jeho 
kapacitu zabezpečovať otvorenosť pre 
nových členov, ako aj   medze finančného   
príspevku Únie  uvedeného v článku 20   a 
relevantnosť,  pokiaľ ide o ciele EIT.

2. Správna rada môže v závislosti od 
pozitívneho výsledku komplexného 
posúdenia nezávislých externých expertov 
pred uplynutím počiatočného obdobia 
siedmich rokov rozhodnúť o predĺžení 
platnosti rámcovej dohody o partnerstve so 
ZIS nad rámec pôvodne stanoveného 
obdobia na ďalšie obdobie maximálne 
siedmich rokov alebo o pozastavení 
finančného príspevku EIT a o nepredĺžení 
rámcovej dohody o partnerstve. Správna 
rada zohľadní predovšetkým dosiahnutú 
úroveň finančnej udržateľnosti ZIS, jeho 
kapacitu zabezpečovať otvorenosť pre 
nových partnerov a jeho úspešnosť pri 
priťahovaní nových partnerov, ako aj 
medze finančného príspevku Únie 
uvedeného v článku 20 a relevantnosť, 
pokiaľ ide o ciele EIT.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 314
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Na konci počiatočného 
sedemročného obdobia môže správna 
rada rozhodnúť o predĺžení platnosti 
rámcovej dohody o partnerstve na ďalšie 
sedemročné obdobie. Toto rozhodnutie sa 
zakladá na kritériách stanovených v 
odseku 2 a na záverečnom 
hodnotení činnosti ZIS, ktoré sa vykoná 
do konca počiatočného sedemročného 
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obdobia.

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 315
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. V prípade predĺženia platnosti 
pôvodnej sedemročnej dohody bude ZIS 
predmetom nového preskúmania v 
polovici trvania do konca štvrtého roka 
druhého sedemročného obdobia na 
základe rovnakých kritérií a metodiky.

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 316
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. V závislosti od výsledku 
záverečného preskúmania pred uplynutím 

4. V závislosti od výsledku 
záverečného preskúmania pred uplynutím 
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štrnásteho roku rámcovej dohody o 
partnerstve môže EIT uzavrieť 
memorandum o spolupráci so ZIS.

štrnásteho roku rámcovej dohody o 
partnerstve môže EIT uzavrieť 
memorandum o spolupráci so ZIS alebo za 
výnimočných, riadne odôvodnených 
okolností a s výhradou dôkladného 
posúdenia zo strany externých nezávislých 
expertov, sa správna rada môže 
rozhodnúť predĺžiť platnosť rámcovej 
dohody o partnerstve so ZIS do konca 
súčasného programového obdobia.

Takéto predĺženie podlieha:
a) pozitívnemu podrobnému hodnoteniu 
ZIS externými expertmi, ako aj správnou 
radou s prihliadnutím na kritériá 
posudzovania stanovené v odseku 2;
b) podrobnému vysvetleniu zo strany ZIS, 
ktoré sa zaoberá dôvodmi a spôsobom, 
akým sa rozšíri rámcové partnerstvo;
c) obmedzeniu, pokiaľ ide o čas, rozpočet 
a rozsah činností ZIS, ktoré ešte nemôžu 
byť finančne udržateľné, ale majú aj 
naďalej zásadný význam pre plnenie úloh, 
činností a kapacít v reakcii na 
spoločenské výzvy.

Tieto činnosti opíše ZIS v podrobnom 
pláne, ktorý predloží správnej rade na 
hodnotenie.

Or. en

Odôvodnenie

Po desiatich rokoch prevádzky má prvá vlna ZIS lepší prehľad o svojich rôznych činnostiach. 
Zo skúseností vyplýva, že niektoré životne dôležité činnosti, ako napríklad zosúladenie 
činností alebo vzdelávanie, nie sú z štrukturálneho dôvodu finančne udržateľné. Menej 
inovatívne členské štáty môžu ešte potrebovať osobitnú podporu, až kým nepokročia. Najmä v 
prípade týchto činností je možná obmedzená, ale stabilná podpora zo strany EIT v ZIS po 
štrnástom roku rámcovej dohody o partnerstve v jednotlivých prípadoch.

Pozmeňujúci návrh 317
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D

Návrh nariadenia
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Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. V závislosti od výsledku 
záverečného preskúmania pred uplynutím 
štrnásteho roku rámcovej dohody o 
partnerstve môže EIT uzavrieť 
memorandum o spolupráci so ZIS.

4. V závislosti od výsledku 
záverečného preskúmania pred uplynutím 
štrnásteho roku rámcovej dohody o 
partnerstve môže EIT uzavrieť 
memorandum o spolupráci so ZIS, alebo 
po splnení prísnych podmienok môže 
správna rada rozhodnúť o predĺžení 
dohody o partnerstve pre prvú vlnu ZIS, s 
obmedzeným zameraním a rozpočtom. 
Takáto predĺžená rámcová dohoda o 
partnerstve podlieha:
a) podrobnému hodnoteniu ZIS správnou 
radou s prihliadnutím na kritériá 
posudzovania stanovené v odseku 2 a po 
nezávislom hodnotení;
b) podrobnému plánu ZIS, v ktorom sa 
uvádzajú dôvody, pre ktoré by sa rámcová 
dohoda o partnerstve mala predĺžiť;  
Zameranie a rozpočet rozšírenej rámcovej 
dohody o partnerstve sa obmedzí na 
základné činnosti, ktoré nie sú finančne 
udržateľné. Tieto činnosti sa opíšu v 
podrobnom pláne, ktorý predloží správna 
rada na hodnotenie. Pred predĺžením 
počiatočného sedemročného obdobia EIT 
konzultuje s Európskym parlamentom.

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 318
Marisa Matias

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. V závislosti od výsledku 4. V závislosti od výsledku 
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záverečného preskúmania pred uplynutím 
štrnásteho roku rámcovej dohody o 
partnerstve môže EIT uzavrieť 
memorandum o spolupráci so ZIS.

záverečného preskúmania pred uplynutím 
štrnásteho roku rámcovej dohody o 
partnerstve môže správna rada za prísnych 
podmienok rozhodnúť o predĺžení dohody 
o partnerstve so ZIS. Takáto predĺžená 
rámcová dohoda o partnerstve:
a) podlieha podrobnému hodnoteniu ZIS 
správnou radou s prihliadnutím na 
kritériá posudzovania odseku 2;
b) podlieha podrobnému plánu ZIS, v 
ktorom sa odôvodňuje prečo by sa 
rámcová dohoda o partnerstve mala 
predĺžiť;
c) je obmedzená v zameraní a rozpočte na 
činnosti ZIS, ktoré ešte nemôžu byť 
finančne udržateľné, ale majú naďalej 
zásadný význam pre plnenie jeho úloh.
Tieto činnosti sa opíšu v podrobnom 
pláne, ktorý predloží správna rada na 
hodnotenie. EIT konzultuje s Európskym 
parlamentom o rozhodnutí o predĺžení 
platnosti rámcovej dohody o partnerstve.

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 319
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Martina Dlabajová

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. V závislosti od výsledku 
záverečného preskúmania pred uplynutím 
štrnásteho roku rámcovej dohody o 
partnerstve môže EIT uzavrieť 
memorandum o spolupráci so ZIS.

4. V závislosti od výsledku 
záverečného preskúmania pred uplynutím 
štrnásteho roku rámcovej dohody o 
partnerstve môže EIT uzavrieť 
memorandum o spolupráci so ZIS, alebo 
po splnení prísnych podmienok môže 
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správna rada EIT rozhodnúť o možnom 
predĺžení dohody o partnerstve po 
podrobnom preskúmaní nezávislými 
expertmi. Predĺženie je obmedzené 
rozsahom, časom a rozpočtom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 320
Robert Roos
v mene skupiny ECR

Návrh nariadenia
Článok 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 12 vypúšťa sa
Tituly a diplomy

1. Tituly a diplomy súvisiace s činnosťami 
v oblasti vysokoškolského vzdelávania 
uvedenými v článku 7 ods. 1 písm. c) 
udeľujú zúčastnené inštitúcie 
vysokoškolského vzdelávania v súlade s 
vnútroštátnymi pravidlami a 
akreditačnými postupmi. V   rámcových 
dohodách o partnerstve a v dohodách o 
grante  medzi EIT a ZIS sa stanoví, že 
tieto tituly a diplomy môžu  byť označené 
ako tituly a diplomy EIT.
2. EIT podnecuje zúčastnené inštitúcie 
vysokoškolského vzdelávania, aby:
a) udeľovali spoločné alebo viacnásobné 
tituly a diplomy, ktoré odrážajú 
integrovanú povahu ZIS; tieto tituly a 
diplomy však môže udeľovať aj jedna 
inštitúcia vysokoškolského vzdelávania;
b) šírili najlepšie postupy v oblasti 
horizontálnych otázok;
c) zohľadnili:
i) činnosť   Únie  vykonávanú v súlade s 
článkami   165  a   166  zmluvy;
ii) činnosť vykonávanú v kontexte 
Európskeho priestoru vysokoškolského 
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vzdelávania.

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 321
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Tituly a diplomy súvisiace s 
činnosťami v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania uvedenými v článku 7 ods. 1 
písm. c) udeľujú zúčastnené inštitúcie 
vysokoškolského vzdelávania v súlade s 
vnútroštátnymi pravidlami a akreditačnými 
postupmi. V   rámcových dohodách o 
partnerstve a v dohodách o grante  medzi 
EIT a ZIS sa stanoví, že tieto tituly a 
diplomy môžu  byť označené ako tituly a 
diplomy EIT.

1. Tituly a diplomy súvisiace s 
činnosťami v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania uvedenými v článku 7 ods. 1 
písm. c) udeľujú zúčastnené inštitúcie 
vysokoškolského vzdelávania v súlade s 
vnútroštátnymi pravidlami a akreditačnými 
postupmi. V rámcových dohodách o 
partnerstve a v dohodách o grante medzi 
EIT a ZIS sa stanoví, že tieto tituly a 
diplomy sú označené aj ako tituly a 
diplomy EIT.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 322
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Tituly a diplomy súvisiace s 1. Tituly a diplomy súvisiace 
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činnosťami v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania uvedenými v článku 7 ods. 1 
písm. c) udeľujú zúčastnené inštitúcie 
vysokoškolského vzdelávania v súlade s 
vnútroštátnymi pravidlami a akreditačnými 
postupmi. V   rámcových dohodách o 
partnerstve a v dohodách o grante  medzi 
EIT a ZIS sa stanoví, že tieto tituly a 
diplomy môžu  byť označené ako tituly a 
diplomy EIT.

s činnosťami v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania uvedenými v článku 7 ods. 1 
písm. c) udeľujú zúčastnené inštitúcie 
vysokoškolského vzdelávania v súlade 
s vnútroštátnymi pravidlami 
a akreditačnými postupmi. V rámcových 
dohodách o partnerstve a v dohodách o 
grante medzi EIT a ZIS sa stanoví, že tieto 
tituly a diplomy sú označené aj ako tituly a 
diplomy 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 323
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) podporovali a propagovali značku 
EIT vo svojich školeniach a diplomoch

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 324
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
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Článok 12 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. vytvárali programy zamerané na 
celoživotné vzdelávanie a certifikáciu

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 325
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. EIT  a ZIS  zabezpečuj ú, aby sa   
ich  činnosti vykonávali s vysokou mierou 
transparentnosti. EIT  a ZIS  predovšetkým 
vytvoria dostupnú a bezplatnú internetovú 
stránku, ktorá bude poskytovať informácie 
o   ich  činnostiach .

1. EIT a ZIS zabezpečujú, aby sa ich 
činnosti vykonávali s vysokou mierou 
transparentnosti. EIT a ZIS predovšetkým 
vytvoria dostupnú a bezplatnú internetovú 
stránku, ktorá bude poskytovať informácie 
o ich činnostiach a príležitostiach, najmä o 
otvorených výzvach, ktoré poskytujú.

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 326
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
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Článok 16 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Podrobné informácie o postupoch 
monitorovania a hodnotenia uvedených v 
článku 11 a 18 vrátane jeho príspevku k 
cieľu programu Horizont Európa 
týkajúcemu sa zohľadňovania 
problematiky klímy rozdelené na 
jednotlivé ZIS a výsledky všetkých výziev 
na predkladanie návrhov uverejnených 
EIT alebo jeho ZIS sa musia včas 
sprístupniť v spoločnej databáze 
programu Horizont Európa.

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 327
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. ZIS alebo ich partnerské 
organizácie môžu požiadať o    finančný 
príspevok Únie , a to najmä v rámci 
programov a fondov   Únie  v súlade s ich 
príslušnými pravidlami. V takomto prípade 
sa   tento príspevok    nevzťahuje na 
rovnaké náklady , ktoré sa už financujú   v 
rámci iného programu Únie .

5. ZIS alebo ich partnerské 
organizácie môžu požiadať o finančný 
príspevok Únie, a to najmä v rámci 
programov a fondovÚniev súlade s ich 
príslušnými pravidlami. V takomto prípade 
sa tento príspevok nevzťahuje na rovnaké 
náklady, ktoré sa už financujú v rámci 
iného programu Únie.

Finančný príspevok z iných programov 
Únie nepresahuje 25 % ročného rozpočtu 
ZIS vypočítaného na základe priemeru za 
tri roky.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 328
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Príspevky partnerských organizácií 
k financovaniu ZIS sa stanovia v súlade s 
mierami spolufinancovania uvedenými v 
odseku 4 tohto článku a odzrkadľuje sa v 
nich stratégia ZIS pre finančnú 
udržateľnosť.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

Odôvodnenie

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh 329
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
Robert Roos, Andrius Kubilius, Ivars Ijabs

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. EIT zavedie konkurenčný 
mechanizmus  prideľovania primeraného 
podielu svojho  finančného príspevku pre 
ZIS. Zahrnie posúdenie obchodných 
plánov a výkonnosti ZIS na základe 
merania v rámci priebežného 
monitorovania , a najmä ich pokrok pri 
dosahovaní finančnej udržateľnosti .

7. EIT zavedie konkurenčný a na 
výkonnosti založený mechanizmus 
prideľovania primeraného podielu svojho 
finančného príspevku pre ZIS. Zahrnie 
posúdenie obchodných plánov, ich 
otvorenosti ZIS voči novým členom, 
stratégie šírenia, geografického rozptylu, 
ako aj výkonnosti týchto obchodných 
plánov na základe merania v rámci 
priebežného monitorovania, a najmä ich 
pokrok pri dosahovaní finančnej 
udržateľnosti. Osobitná pozornosť sa 
venuje akciám zavedeným s cieľom 
zmierniť účinky krízy súvisiacej s 
COVID-19 a vývoju inovačných 
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myšlienok.

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 330
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. EIT zavedie konkurenčný 
mechanizmus  prideľovania primeraného 
podielu svojho  finančného príspevku pre 
ZIS. Zahrnie posúdenie obchodných 
plánov a výkonnosti ZIS na základe 
merania v rámci priebežného 
monitorovania , a najmä ich pokrok pri 
dosahovaní finančnej udržateľnosti .

7. EIT zavedie konkurenčný a na 
výkonnosti založený mechanizmus 
prideľovania primeraného podielu svojho 
finančného príspevku pre ZIS. Zahŕňa 
posúdenie kvality a potenciálu projektov 
navrhnutých v obchodných plánoch ZIS a 
výsledky z predchádzajúcich rokov, 
merané na základe nepretržitého 
monitorovania, ich vplyvu v celej Únii, ich 
pokroku pri dosahovaní finančnej 
udržateľnosti, ako aj prispievanie k cieľu 
klimatickej neutrality.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 331
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
v mene skupiny PPE

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. EIT zavedie konkurenčný 
mechanizmus  prideľovania primeraného 

7. EIT zavedie konkurenčný a na 
výkonnosti založený mechanizmus 
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podielu svojho  finančného príspevku pre 
ZIS. Zahrnie posúdenie obchodných 
plánov a výkonnosti ZIS na základe 
merania v rámci priebežného 
monitorovania , a najmä ich pokrok pri 
dosahovaní finančnej udržateľnosti .

prideľovania primeraného podielu svojho 
finančného príspevku pre ZIS. Zahrnie 
posúdenie obchodných plánov, ich 
otvorenosti voči novým členom, stratégie 
šírenia, geografického pokrytia a veľkosti 
konzorcií ZIS a výkonnosti na základe 
merania v rámci priebežného 
monitorovania, a najmä ich pokrok pri 
dosahovaní finančnej udržateľnosti;

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 332
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. EIT zavedie konkurenčný 
mechanizmus  prideľovania primeraného 
podielu svojho  finančného príspevku pre 
ZIS. Zahrnie posúdenie obchodných 
plánov a výkonnosti ZIS na základe 
merania v rámci priebežného 
monitorovania , a najmä ich pokrok pri 
dosahovaní finančnej udržateľnosti .

7. EIT zavedie konkurenčný a na 
výkonnosti založený mechanizmus 
prideľovania primeraného podielu svojho 
finančného príspevku pre ZIS. Zahrnie 
posúdenie obchodných plánov a 
výkonnosti ZIS na základe merania v rámci 
priebežného monitorovania, a najmä ich 
pokrok pri dosahovaní finančnej 
udržateľnosti.

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 333
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Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) odhad finančných potrieb a 
zdrojov;

b) odhad finančných potrieb a zdrojov 
vrátane odhadovanej sumy, ktorá 
prispieva k cieľu zohľadňovania 
problematiky klímy v rámci Únie pre 
výskum a inovácie;

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa zvýši transparentnosť plánovania a podávania správ EIT, 
pokiaľ ide o jeho príspevok k cieľu zohľadňovania problematiky klímy v rámci programu 
Európsky horizont.

Pozmeňujúci návrh 334
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) odhad potrieb zamestnancov 
podľa aktualizovaných úloh;

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 335
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
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Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) odhad potrieb zamestnancov 
vyplývajúcich z nových úloh;

Or. en

Odôvodnenie

S dvoma novými ZIS sa pravdepodobne zvýšia personálne potreby EIT, čo by sa malo 
zohľadniť v jednotnom programovom dokumente.

Pozmeňujúci návrh 336
Robert Roos
v mene skupiny ECR

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) aspekty dvojročného krízového 
programu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 337
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) vhodné ukazovatele na účely 
monitorovania činností ZIS a EIT, pričom 
sa uplatní prístup zameraný na   vplyv ;

c) vhodné kvalitatívne a kvantitatívne 
prístupy, metódy, nástroje a ukazovatele 
na účely monitorovania činností ZIS a EIT, 
pričom sa uplatní prístup zameraný na 
vplyv vrátane vhodných prístupov, metód 
a nástrojov na vytváranie náhľadu a 
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učenia, ktoré môžu viesť k 
interdisciplinárnym slučkám učenia a 
výmenám na urýchlenie pokroku pri 
znižovaní emisií skleníkových plynov na 
nulovú bilanciu;

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 338
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) vhodné ukazovatele na účely 
monitorovania činností ZIS a EIT, pričom 
sa uplatní prístup zameraný na   vplyv ;

c) vhodné ukazovatele na účely 
monitorovania činností ZIS a EIT, pričom 
sa uplatní prístup zameraný na vplyv a 
založený na výkonnosti;

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 339
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. EIT  prijíma   konsolidovanú  2. EIT prijíma konsolidovanú výročnú 
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výročnú správu  o činnosti .V tejto správe 
sa uvedú komplexné informácie o 
činnostiach, ktoré vykonali EIT a ZIS v 
predchádzajúcom kalendárnom roku,  a o 
príspevku EIT k dosahovaniu cieľov 
rámcového programu Únie, ktorým sa 
podporuje výskum a inovácie,  a   k 
politikám a cieľom Únie v oblasti inovácií, 
výskumu a vzdelávania .  Takisto sa v nej 
zhodnotia  výsledky z hľadiska 
stanovených cieľov, ukazovateľov a 
harmonogramu, riziká súvisiace s 
vykonanými činnosťami, využitie zdrojov 
a celkové fungovanie EIT.  V 
konsolidovanej výročnej správe o činnosti 
sa uvedú aj ďalšie komplexné informácie v 
súlade s rozpočtovými pravidlami EIT.

správu o činnosti. V tejto správe sa uvedú 
komplexné informácie o činnostiach, ktoré 
vykonali EIT a ZIS v predchádzajúcom 
kalendárnom roku, a o príspevku EIT k 
dosahovaniu cieľov rámcového programu 
Únie, ktorým sa podporuje výskum a 
inovácie, vrátane ich príspevku k plneniu 
cieľov udržateľného rozvoja a 
dosiahnutia nulovej bilancie emisií 
skleníkových plynov najneskôr do roku 
2040 a k politikám a cieľom Únie v oblasti 
inovácií, výskumu a vzdelávania. Takisto 
sa v nej zhodnotia výsledky z hľadiska 
stanovených cieľov, ukazovateľov a 
harmonogramu, riziká súvisiace s 
vykonanými činnosťami, využitie zdrojov 
vrátane jeho príspevku k cieľu 
zohľadňovania klimatického hľadiska v 
rámci pre výskum a inováciu a celkové 
fungovanie ETI. V konsolidovanej 
výročnej správe o činnosti sa uvedú aj 
ďalšie komplexné informácie v súlade s 
rozpočtovými pravidlami EIT.

Riaditeľ EIT každý rok predkladá 
príslušným výborom Európskeho 
parlamentu výročnú správu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 340
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. EIT  prijíma   konsolidovanú  
výročnú správu  o činnosti .V tejto správe 
sa uvedú komplexné informácie o 
činnostiach, ktoré vykonali EIT a ZIS v 
predchádzajúcom kalendárnom roku,  a o 
príspevku EIT k dosahovaniu cieľov 
rámcového programu Únie, ktorým sa 
podporuje výskum a inovácie,  a   k 
politikám a cieľom Únie v oblasti inovácií, 

2. EIT prijíma konsolidovanú výročnú 
správu o činnosti. V tejto správe sa uvedú 
komplexné informácie o činnostiach, ktoré 
vykonali EIT a ZIS v predchádzajúcom 
kalendárnom roku, a o príspevku EIT k 
dosahovaniu cieľov programu Horizont 
Európa, a k politikám a cieľom Únie v 
oblasti inovácie, výskumu a vzdelávania. 
Takisto sa v nej zhodnotia výsledky z 
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výskumu a vzdelávania .  Takisto sa v nej 
zhodnotia  výsledky z hľadiska 
stanovených cieľov, ukazovateľov a 
harmonogramu, riziká súvisiace s 
vykonanými činnosťami, využitie zdrojov 
a celkové fungovanie EIT.  V 
konsolidovanej výročnej správe o činnosti 
sa uvedú aj ďalšie komplexné informácie v 
súlade s rozpočtovými pravidlami EIT.

hľadiska stanovených cieľov, 
ukazovateľov a harmonogramu, riziká 
súvisiace s vykonanými činnosťami, 
využitie zdrojov a celkové fungovanie EIT. 
V konsolidovanej výročnej správe o 
činnosti sa uvedú aj ďalšie komplexné 
informácie v súlade s rozpočtovými 
pravidlami EIT.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 341
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia zabezpečuje hodnotenia 
EIT s pomocou nezávislých expertov, ktorí 
boli vybraní na základe transparentného 
postupu v súlade s jej rozpočtovými 
pravidlami .   Tieto hodnotenia skúmajú , 
ako si EIT plní svoje poslanie,   týkajú sa 
všetkých činností  EIT a ZIS a  posudzujú  
európsku  pridanú hodnotu EIT, dosah, 
účinnosť,  udržateľnosť, efektivitu a 
relevantnosť vykonávaných činností a ich   
koherentnosť  a/alebo komplementárnosť s  
relevantnými   vnútroštátnymi politikami a 
politikami   Únie   vrátane synergií s 
ostatnými časťami rámcového programu 
Únie, ktorým sa podporuje výskum a 
inovácie  .   V hodnoteniach sa zohľadnia  
názory zainteresovaných strán na 
európskej, ako aj na vnútroštátnej úrovni  , 
pričom budú podkladom pre hodnotenia 
programu Komisie stanovené pre rámcový 
program Únie, ktorým sa podporuje 
výskum a inovácie .

2. Komisia zabezpečuje hodnotenia 
EIT nezávislými expertmi, ktorí boli 
vybraní na základe transparentného 
postupu v súlade s jej rozpočtovými 
pravidlami. Tieto hodnotenia skúmajú, ako 
si EIT plní svoje poslanie, týkajú sa 
všetkých činností EIT a ZIS a posudzujú 
európsku pridanú hodnotu EIT, dosah, 
účinnosť, udržateľnosť, efektivitu 
a relevantnosť vykonávaných činností a ich 
koherentnosť a/alebo komplementárnosť 
s relevantnými vnútroštátnymi politikami 
a politikami Únie vrátane synergií 
s ostatnými časťami rámcového programu 
Únie pre výskum a inovácie, najmä EIC, 
inými partnerstvami a misiami. V 
hodnotení sa posúdia aj aspekty týkajúce 
sa podpory zapojenia účastníkov z 
regiónov s nízkou výkonnosťou v oblasti 
výskumu a inovácií a účasť MSP a 
startupov, ako aj jeho príspevok k 
dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja 
a a dosiahnutia hospodárstva s nulovou 
bilanciou emisií skleníkových plynov 
najneskôr do roku 2040. V hodnoteniach 
sa zohľadnia názory zainteresovaných strán 
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na európskej, ako aj na vnútroštátnej 
úrovni, pričom budú podkladom pre 
hodnotenia programu Komisie stanovené 
pre rámcový program Únie, ktorým sa 
podporuje výskum a inovácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 342
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia zabezpečuje hodnotenia 
EIT s pomocou nezávislých expertov, ktorí 
boli vybraní na základe transparentného 
postupu v súlade s jej rozpočtovými 
pravidlami .   Tieto hodnotenia skúmajú , 
ako si EIT plní svoje poslanie,   týkajú sa 
všetkých činností  EIT a ZIS a  posudzujú  
európsku  pridanú hodnotu EIT, dosah, 
účinnosť,  udržateľnosť, efektivitu a 
relevantnosť vykonávaných činností a ich   
koherentnosť  a/alebo komplementárnosť s  
relevantnými   vnútroštátnymi politikami a 
politikami   Únie   vrátane synergií s 
ostatnými časťami rámcového programu 
Únie, ktorým sa podporuje výskum a 
inovácie  .   V hodnoteniach sa zohľadnia  
názory zainteresovaných strán na 
európskej, ako aj na vnútroštátnej úrovni  , 
pričom budú podkladom pre hodnotenia 
programu Komisie stanovené pre rámcový 
program Únie, ktorým sa podporuje 
výskum a inovácie .

2. Komisia zabezpečuje hodnotenia 
EIT s pomocou nezávislých expertov, ktorí 
boli vybraní na základe transparentného 
postupu v súlade s jej rozpočtovými 
pravidlami . Tieto hodnotenia skúmajú, ako 
si EIT plní svoje poslanie, týkajú sa 
všetkých činností EIT a ZIS a posudzujú 
európsku pridanú hodnotu EIT, dosah, 
účinnosť, udržateľnosť, efektivitu 
a relevantnosť vykonávaných činností a ich 
koherentnosť a/alebo komplementárnosť 
s relevantnými vnútroštátnymi politikami 
a politikami Únie vrátane synergií 
s ostatnými časťami rámcového programu 
Únie, ktorým sa podporuje výskum 
a inovácie. Zohľadnia sa v nich názory 
zainteresovaných strán na európskej, ako aj 
na vnútroštátnej úrovni, pričom budú 
podkladom pre programové hodnotenia 
Komisie stanovené v programe Horizont 
Európa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 343
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö
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Návrh nariadenia
Článok 19a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 19a
Preskúmanie EIT v polovici trvania
EIT podlieha dôkladnému preskúmaniu 
v polovici trvania, ktoré uskutoční 
Komisia na základe pravidelných 
hodnotení stanovených v článku 19 tohto 
nariadenia. 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

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 344
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Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
v mene skupiny PPE

Návrh nariadenia
Článok 19a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 19a
Preskúmanie EIT v polovici trvania

Do... [tri roky od dátumu nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia] bude toto 
nariadenie predmetom dôkladného 
preskúmania v polovici trvania zo strany 
Komisie, a to aj na základe pravidelných 
hodnotení stanovených v článku 19 ods. 
2) a 3). 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 všetkými 
vykonávacími orgánmi piliera III 
programu Európsky horizont s cieľom 
maximalizovať synergie a vytvoriť 
jednotné kontaktné miesto pre inovácie so 
súborom rôznych doplňujúcich činností. 
V preskúmaní by sa malo preskúmať aj 
to, či by EIT mohol zohrávať 
horizontálnejšiu úlohu vo všetkých 
pilieroch programu Európsky horizont.

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 345
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 14 – pododsek -1 (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1. V období od 1. januára 2021 do 31. 
decembra 2027 sa príspevok Únie 
poskytne prostredníctvom finančného 
príspevku vo výške 4 % z celkového 
rozpočtu programu Horizont Európa.
,

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 346
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príspevok Únie môže byť poskytnutý 
formou finančného príspevku z 
rámcového programu Únie, ktorým sa 
podporuje výskum a inovácie, a z 
ostatných programov Únie bez toho, aby to 
malo vplyv na sumy pridelené v rámci 
príslušného VFR.

EIT môže získať dodatočné finančné 
prostriedky z iných programov Únie.

Or. en

Odôvodnenie

Súlad s novým odsekom -1a (nový).

Pozmeňujúci návrh 347
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia
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Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príspevok Únie môže byť poskytnutý 
formou finančného príspevku z rámcového 
programu Únie, ktorým sa podporuje 
výskum a inovácie, a z ostatných 
programov Únie bez toho, aby to malo 
vplyv na sumy pridelené v rámci 
príslušného VFR.

Príspevok Únie je poskytnutý formou 
finančného príspevku vo výške 4 % 
celkového rozpočtu rámcového programu 
Horizont Európa bez toho, aby to malo 
vplyv na sumy pridelené v rámci 
príslušného VFR. EIT môže prijať 
dodatočné finančné zdroje z iných 
programov 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 348
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Martina Dlabajová

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príspevok Únie môže byť poskytnutý 
formou finančného príspevku z rámcového 
programu Únie, ktorým sa podporuje 
výskum a inovácie, a z ostatných 
programov Únie bez toho, aby to malo 
vplyv na sumy pridelené v rámci 
príslušného VFR.

Príspevok Únie je poskytnutý formou 
finančného príspevku z rámcového 
programu Horizont Európa a iných 
programov bez toho, aby to malo vplyv na 
sumy pridelené v rámci príslušného VFR.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 349
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö
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Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Rozpočtové záväzky na činnosti na 
vykonávanie SIA EIT trvajúce viac ako 
jeden rozpočtový rok sa môžu rozdeliť na 
niekoľko rokov na ročné splátky.

Or. en

Odôvodnenie

Na základe odporúčaní Európskeho dvora audítorov z roku 2016 by mal byť EIT oprávnený 
udeľovať viacročné granty v rámci budúceho VFR.

Pozmeňujúci návrh 350
Marian-Jean Marinescu, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Gheorghe Falcă

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel 1 – bod 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Správna rada   sa skladá z    15   
členov, ktorých vymenovala Komisia a u 
ktorých je rovnováha medzi členmi so 
skúsenosťami z podnikateľskej oblasti a z 
oblasti vysokoškolského vzdelávania a 
výskumu.   Funkčné obdobie  členov 
správnej rady je štyri roky .  Komisia môže 
toto funkčné obdobie na návrh správnej 
rady raz predĺžiť o dva roky .

1. Správna rada sa skladá z 27 členov 
zastupujúcich všetky členské štáty, ktorých 
vymenovala Komisia a u ktorých je 
rovnováha medzi členmi so skúsenosťami 
z podnikateľskej oblasti a z oblasti 
vysokoškolského vzdelávania, inovácie a 
výskumu. Funkčné obdobie členov 
správnej rady je štyri roky. Komisia môže 
toto funkčné obdobie na návrh správnej 
rady raz predĺžiť o dva roky.

Členov správnej rady vymenuje Komisia 
na základe verejnej výzvy na vyjadrenie 
záujmu a s prihliadnutím na potrebu 
rovnováhy medzi skúsenosťami z oblasti 
vysokoškolského vzdelávania, výskumu, 
inovácií a podnikania, ako aj pohlavie a 
vek a uznanie vysokoškolského, 
výskumného a inovačného prostredia v 
celej Únii.

Or. en
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Odôvodnenie

Všetky európske agentúry majú radu zloženú z 27 členov zastupujúcich všetky členské štáty. 
Pred niekoľkými rokmi bol zamietnutý pozmeňujúci návrh s cieľom znížiť počet členov rady 
novej agentúry na základe argumentu, že by mali byť zastúpené všetky členské štáty. 
Neexistuje žiadny postup pre prvú radu. Navrhovaný postup, výzva na vyjadrenie záujmu, je 
ten istý postup, ktorý sa používa pre radu EIC. Časť textu sa presúva z pododseku 3.

Pozmeňujúci návrh 351
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel 1 – bod 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Správna rada   sa skladá z    15   
členov, ktorých vymenovala Komisia a u 
ktorých je rovnováha medzi členmi so 
skúsenosťami z podnikateľskej oblasti a z 
oblasti vysokoškolského vzdelávania a 
výskumu.   Funkčné obdobie  členov 
správnej rady je štyri roky .  Komisia môže 
toto funkčné obdobie na návrh správnej 
rady raz predĺžiť o dva roky .

1. Správna rada sa skladá z 12 členov, 
ktorých vymenovala Komisia 
transparentným spôsobom na základe 
verejnej výzvy na vyjadrenie záujmu a u 
ktorých je rovnováha medzi členmi so 
skúsenosťami z podnikateľskej oblasti a z 
oblasti vysokoškolského vzdelávania a 
výskumu, ako aj rodová a geografická 
rovnováha. Funkčné obdobie členov 
správnej rady je štyri roky. Komisia môže 
toto funkčné obdobie na návrh správnej 
rady raz predĺžiť o dva roky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 352
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel 1 – bod 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Správna rada   sa skladá z    15   
členov, ktorých vymenovala Komisia a u 
ktorých je rovnováha medzi členmi so 
skúsenosťami z podnikateľskej oblasti a z 

1. Správna rada sa skladá z 15 členov, 
ktorých vymenovala Komisia 
transparentným spôsobom a u ktorých je 
rovnováha medzi členmi so skúsenosťami 
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oblasti vysokoškolského vzdelávania a 
výskumu.   Funkčné obdobie  členov 
správnej rady je štyri roky .  Komisia môže 
toto funkčné obdobie na návrh správnej 
rady raz predĺžiť o dva roky .

z podnikateľskej oblasti a z oblasti 
vysokoškolského vzdelávania a výskumu, 
ako aj rodová a geografická rovnováha. 
Funkčné obdobie členov správnej rady je 
štyri roky. Komisia môže toto funkčné 
obdobie na návrh správnej rady raz 
predĺžiť o dva roky.

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 353
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Martina Dlabajová

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel 1 – bod 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Správna rada   sa skladá z    15   
členov, ktorých vymenovala Komisia a u 
ktorých je rovnováha medzi členmi so 
skúsenosťami z podnikateľskej oblasti a z 
oblasti vysokoškolského vzdelávania a 
výskumu.   Funkčné obdobie  členov 
správnej rady je štyri roky .  Komisia môže 
toto funkčné obdobie na návrh správnej 
rady raz predĺžiť o dva roky .

1. Správna rada sa skladá z 15 členov, 
ktorých vymenovala Komisia a u ktorých 
je rovnováha medzi členmi so 
skúsenosťami z podnikateľskej oblasti a z 
oblasti vysokoškolského vzdelávania a 
výskumu. Okrem toho by mal byť jeden 
člen spoločný s EIC. Funkčné obdobie 
členov správnej rady je štyri roky. Komisia 
môže toto funkčné obdobie na návrh 
správnej rady raz predĺžiť o dva roky.

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 354
Marian-Jean Marinescu, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, 
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Gheorghe Falcă

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel 1 – bod 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vždy, keď je to potrebné, správna rada 
predkladá Komisii  užší zoznam 
kandidátov na účely   vymenovania 
nového člena,  resp. nových členov .   
Kandidáti   na užšom zozname  sa   vyberú  
na základe výsledku transparentného a 
otvoreného postupu  iniciovaného EIT  .

Vždy, keď je to potrebné, Komisia použije 
rovnaký postup na vymenovanie nového 
člena alebo členov.

Or. en

Odôvodnenie

Postup by mal byť rovnaký pre všetkých členov rady.

Pozmeňujúci návrh 355
Marian-Jean Marinescu, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Gheorghe Falcă

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel 1 – bod 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia prihliada na rovnováhu medzi 
skúsenosťami z oblasti vysokoškolského 
vzdelávania, výskumu, inovácie a 
podnikania, ako aj na rovnováhu medzi 
ženami a mužmi, geografickú rovnováhu 
a na oceňovanie prostredia pre 
vysokoškolské vzdelávanie, výskum a 
inováciu v celej Únii.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Znenie sa presunulo do pododseku 1.

Pozmeňujúci návrh 356
Klaus Buchner
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v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel 1 – bod 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia prihliada na rovnováhu medzi 
skúsenosťami z oblasti vysokoškolského 
vzdelávania, výskumu, inovácie a 
podnikania, ako aj na rovnováhu medzi 
ženami a mužmi, geografickú rovnováhu a 
na oceňovanie prostredia pre 
vysokoškolské vzdelávanie, výskum a 
inováciu v celej Únii.

Komisia zaručí rovnováhu medzi 
skúsenosťami z oblasti vysokoškolského 
vzdelávania, výskumu, inovácie a 
podnikania, ako aj na rovnováhu medzi 
ženami a mužmi, geografickú rovnováhu a 
na oceňovanie prostredia pre 
vysokoškolské vzdelávanie, výskum a 
inováciu v celej Únii.

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 357
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel 1 – bod 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia prihliada na rovnováhu medzi 
skúsenosťami z oblasti vysokoškolského 
vzdelávania, výskumu, inovácie a 
podnikania, ako aj na rovnováhu medzi 
ženami a mužmi, geografickú rovnováhu a 
na oceňovanie prostredia pre 
vysokoškolské vzdelávanie, výskum a 
inováciu v celej Únii.

Komisia zaručí rovnováhu medzi 
skúsenosťami z oblasti vysokoškolského 
vzdelávania, výskumu, inovácie a 
podnikania, ako aj na rovnováhu medzi 
ženami a mužmi, geografickú rovnováhu a 
na oceňovanie prostredia pre 
vysokoškolské vzdelávanie, výskum a 
inováciu v celej Únii.

Or. en
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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 358
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel 1 – bod 1 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia vymenuje troch ďalších členov 
správnej rady, aby ich počet dosiahol 15, a 
to do 18 mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia. Členovia 
správnej rady, ktorí boli vymenovaní pred 
nadobudnutím účinnosti tohto 
nariadenia, dokončia svoje neobnoviteľné 
funkčné obdobie.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

v súlade so zmenami vykonanými v prvom odseku

Pozmeňujúci návrh 359
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel 2 – bod 1 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) prijíma  príspevok EIT k  návrhu 
strategického inovačného programu (SIP) 
EIT , ktorý vypracovala Komisia ;

a) prijíma príspevok EIT k návrhu 
strategického inovačného programu (SIP) 
EIT, ktorý vypracovala Komisia po 
zohľadnení stanoviska existujúcich ZIS;

Or. en
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Odôvodnenie

Pri navrhovaní SIP by sa mali zohľadniť názory a skúsenosti existujúcich ZIS.

Pozmeňujúci návrh 360
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel 2 – bod 1 – bod c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) prijíma kritériá a postupy 
financovania, monitorovania a hodnotenia 
činností ZIS  , ako aj ich maximálne 
finančné prostriedky, ktoré im pridelí EIT ;

c) prijíma kritériá a postupy 
financovania, monitorovania a hodnotenia 
činností ZIS , ako aj ich maximálne 
finančné prostriedky, ktoré im pridelí EIT, 
pri zohľadnení požiadaviek stanovených v 
článku 11;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 361
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel 2 – bod 1 – bod e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) vyberá a vymenúva partnerstvo za 
ZIS alebo ak je to vhodné, takéto 
vymenovanie ruší;

e) vyberá a vymenúva partnerstvo za 
ZIS na základe zásad excelentnosti, 
vyváženej zemepisnej inovácie, alebo ak je 
to vhodné, takéto vymenovanie ruší;

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.



PE650.626v01-00 164/171 AM\1204117SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 362
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel 2 – bod 1 – bod e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) vyberá a vymenúva partnerstvo za 
ZIS alebo ak je to vhodné, takéto 
vymenovanie ruší;

e) vyberá a vymenúva partnerstvo za 
ZIS v súlade s kritériami stanovenými v 
článku 9 alebo ak je to vhodné, takéto 
vymenovanie ruší;

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 363
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel 2 – bod 1 – bod g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) splnomocňuje riaditeľa, aby 
predĺžil rámcové dohody o partnerstve so 
ZIS aj nad rámec pôvodne stanovenej 
lehoty;

g) splnomocňuje riaditeľa, aby 
predĺžil rámcové dohody o partnerstve so 
ZIS aj nad rámec pôvodne stanovenej 
lehoty na základe pozitívneho výsledku 
hodnotení v súlade s článkami 10 a 11;

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 364
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel 2 – bod 1 – bod j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) prijíma náležité opatrenia, ktoré sa 
týkajú okrem iného znižovania, úpravy 
alebo pozastavenia finančného príspevku 
EIT pre ZIS alebo ukončenia rámcových 
dohôd o partnerstve s nimi;

j) prijíma náležité opatrenia, ktoré sa 
týkajú okrem iného znižovania, úpravy 
alebo pozastavenia finančného príspevku 
EIT pre ZIS alebo ukončenia rámcových 
dohôd o partnerstve s nimi na základe 
výsledkov hodnotení v súlade s článkami 
10, 11 a 17;

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 365
Patrizia Toia, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Carlo Calenda, Simona Bonafè

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel 2 – bod 1 – bod j a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ja) môže vo výnimočných prípadoch 
(dvojtretinovou väčšinou hlasov) požiadať 
o odstúpenie členov dozornej rady ZIS 
alebo vedúcich výkonných úradníkov ZIS 
v prípade nedbanlivosti, nedostatočného 
výkonu alebo vážneho pochybenia a v 
prípade, že sa to považuje za potrebné, 
vydať nezáväzné odporúčania pre ZIS, 
ktorých sa týka táto vnútorná 
reorganizácia;

Or. en
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Odôvodnenie

Správna rada je jediným orgánom zodpovedným za riadenie činností EIT a strategické 
rozhodnutia. EIT od začiatku poskytuje znalostným a inovačným spoločenstvám veľkú mieru 
autonómie, pokiaľ ide o vymedzenie ich právneho postavenia, vnútornú organizáciú a 
pracovné metódy, a ZIS boli vytvorené tak, aby mohli účinne a pružne reagovať na nové výzvy 
a meniace sa prostredia. Je však v záujme inštitútu, aby mohla posuzdzovať súlad ZIS s cieľmi 
a cieľmi a napravovať a odhaľovať chyby alebo pochybenia. Správna rada môže preto 
(jednoduchou väčšinou alebo kvalifikovanou väčšinou) konať a požiadať predsedu ZIS, aby 
odstúpil v prípade nedbanlivosti, nedostatočného výkonu alebo vážneho pochybenia.  Rada 
môže tiež vydať, ak to považuje za potrebné, nezáväzné odporúčania pre príslušné ZIS s touto 
vnútornou reorganizáciou.

Pozmeňujúci návrh 366
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel 2 – bod 2 – bod c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) prijíma postup na výber výkonného 
výboru;

c) prijíma otvorený a transparentný 
postup na výber výkonného výboru;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 367
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel 4 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Výkonný výbor sa skladá   zo 
štyroch  členov a z predsedu správnej rady, 
ktorý predsedá aj výkonnému výboru.   
Štyroch  členov okrem predsedu vyberá 
správna rada spomedzi svojich  členov  , 
pričom zabezpečuje rovnováhu medzi 
členmi so skúsenosťami z podnikateľskej 
oblasti a z oblasti vysokoškolského 
vzdelávania a výskumu .  Funkčné obdobie 

2. Výkonný výbor sa skladá zo 
štyroch členov vrátane predsedu správnej 
rady, ktorý predsedá aj výkonnému výboru. 
Troch členov okrem predsedu vyberá 
správna rada spomedzi svojich členov, 
pričom zabezpečuje rovnováhu medzi 
členmi so skúsenosťami z podnikateľskej 
oblasti a z oblasti vysokoškolského 
vzdelávania a výskumu, ako aj rodovú a 
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členov výkonného výboru je dva roky a 
môže sa raz obnoviť.

geografickú rovnováhu. Funkčné obdobie 
členov výkonného výboru je dva roky a 
môže sa raz obnoviť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 368
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel 4 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Výkonný výbor sa skladá   zo 
štyroch  členov a z predsedu správnej rady, 
ktorý predsedá aj výkonnému výboru.   
Štyroch  členov okrem predsedu vyberá 
správna rada spomedzi svojich  členov  , 
pričom zabezpečuje rovnováhu medzi 
členmi so skúsenosťami z podnikateľskej 
oblasti a z oblasti vysokoškolského 
vzdelávania a výskumu .  Funkčné obdobie 
členov výkonného výboru je dva roky a 
môže sa raz obnoviť.

2. Výkonný výbor sa skladá zo 
štyroch členov a z predsedu správnej rady, 
ktorý predsedá aj výkonnému výboru. 
Štyroch členov okrem predsedu vyberá 
správna rada spomedzi svojich členov, 
pričom zabezpečuje rovnováhu medzi 
členmi so skúsenosťami z podnikateľskej 
oblasti a z oblasti vysokoškolského 
vzdelávania a výskumu, ako aj rodovú a 
geografickú rovnováhu. Funkčné obdobie 
členov výkonného výboru je dva roky a 
môže sa raz obnoviť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 369
Klaus Buchner
v mene skupiny Verts/ALE
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel 5 – bod 6 – bod e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) pod dohľadom správnej rady  
pripravuje a dohliada na postup pri výbere 
ZIS a zabezpečuje, aby sa jednotlivé fázy 
tohto postupu uskutočňovali transparentne 
a objektívne;

e) pod dohľadom správnej rady 
pripravuje a dohliada na postup pri výbere 
ZIS a zabezpečuje, aby sa jednotlivé fázy 
tohto postupu uskutočňovali transparentne 
a objektívne, a priloží podrobnú správu o 
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výberovom procese do konsolidovanej 
výročnej správy o činnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 370
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D
Carlos Zorrinho

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel 5 – bod 6 – bod n

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

n) pod dohľadom správnej rady  
zabezpečuje účinnú komunikáciu s 
inštitúciami Únie;

n) pod dohľadom správnej rady 
zabezpečuje účinnú komunikáciu s 
inštitúciami Únie, a to prostredníctvom 
každoročných prezentácií Európskemu 
parlamentu a Rade;

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 371
Lina Gálvez Muñoz
v mene skupiny S&D

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel 6 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Zamestnancami EIT sú 
zamestnanci, ktorých zamestnáva priamo 
EIT. Na  zamestnancov EIT sa vzťahuje  
služobný poriadok , podmienky 
zamestnávania ostatných zamestnancov  a 
pravidlá, ktoré po dohode prijali inštitúcie   
Únie  na zabezpečenie ich účinnosti .

1. Zamestnancami EIT sú 
zamestnanci, ktorých zamestnáva priamo 
EIT. Na zamestnancov EIT sa 
vzťahuje služobný poriadok, podmienky 
zamestnávania ostatných zamestnancov a 
pravidlá, ktoré po dohode prijali inštitúcie 
Únie na zabezpečenie ich účinnosti. 
Zmluvné dohody uzatvorené EIT sa riadia 
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pravidlami uplatniteľnými v čase 
predloženia príslušnej výzvy na 
predkladanie návrhov.

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 372
Marisa Matias

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel 6 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Zamestnancami EIT sú 
zamestnanci, ktorých zamestnáva priamo 
EIT. Na  zamestnancov EIT sa vzťahuje  
služobný poriadok , podmienky 
zamestnávania ostatných zamestnancov  a 
pravidlá, ktoré po dohode prijali inštitúcie   
Únie  na zabezpečenie ich účinnosti .

1. Zamestnancami EIT sú 
zamestnanci, ktorých zamestnáva priamo 
EIT. Na zamestnancov EIT sa vzťahuje 
služobný poriadok, podmienky 
zamestnávania ostatných zamestnancov a 
pravidlá, ktoré po dohode prijali inštitúcie 
Únie na zabezpečenie ich účinnosti. Toto 
ustanovenie sa ako prechodné opatrenie 
uplatňuje na zamestnancov EIT so 
zmluvami, ktorých platnosť uplynie v 
roku 2020.

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 373
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
v mene skupiny PPE

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel 6 – bod 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Zamestnancami EIT sú 
zamestnanci, ktorých zamestnáva priamo 
EIT. Na  zamestnancov EIT sa vzťahuje  
služobný poriadok , podmienky 
zamestnávania ostatných zamestnancov  a 
pravidlá, ktoré po dohode prijali inštitúcie   
Únie  na zabezpečenie ich účinnosti .

1. Zamestnancami EIT sú 
zamestnanci, ktorých zamestnáva priamo 
EIT. Na zamestnancov EIT sa vzťahuje 
služobný poriadok, podmienky 
zamestnávania ostatných zamestnancov a 
pravidlá, ktoré po dohode prijali inštitúcie 
Únie na zabezpečenie ich účinnosti. Toto 
ustanovenie sa ako prechodné opatrenie 
uplatňuje na zamestnancov EIT so 
zmluvami, ktorých platnosť uplynie v 
roku 2020.

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 374
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel 6 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Zamestnancami EIT sú 
zamestnanci, ktorých zamestnáva priamo 
EIT. Na  zamestnancov EIT sa vzťahuje  
služobný poriadok , podmienky 
zamestnávania ostatných zamestnancov  a 
pravidlá, ktoré po dohode prijali inštitúcie   
Únie  na zabezpečenie ich účinnosti .

1. Zamestnancami EIT sú 
zamestnanci, ktorých zamestnáva priamo 
EIT. Na zamestnancov EIT sa vzťahuje 
služobný poriadok, podmienky 
zamestnávania ostatných zamestnancov a 
pravidlá, ktoré po dohode prijali inštitúcie 
Únie na zabezpečenie ich účinnosti. Toto 
ustanovenie sa ako prechodné opatrenie 
uplatňuje na zamestnancov EIT so 
zmluvami, ktorých platnosť uplynie v 
roku 2020.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
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textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi. Pre EIT je mimoriadne dôležité, aby mohol svojim zamestnancom 
poskytnúť stabilnejšie pracovné podmienky.


