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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) bol zriadený nariadením (ES) č. 294/2008 

s cieľom posilniť inovačnú kapacitu Európy. Ide o prvý pokus EÚ integrovať vysokoškolské 

vzdelávanie, výskum a inovácie do takzvaného vedomostného trojuholníka. Táto integrácia sa 

uskutočňuje predovšetkým prostredníctvom znalostných a inovačných spoločenstiev (ZIS), v 

ktorých sa na dlhodobom základe zoskupujú organizácie s cieľom zamerať sa na spoločenské 

výzvy. EIT začal svoju činnosť v roku 2010 a má sídlo v Budapešti. 

 

Komisia teraz predkladá pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k nariadeniu, ktorým sa zriaďuje 

EIT. Navrhované zmeny sú založené na získaných skúsenostiach počas počiatočného 

obdobia, odporúčaniach z externých hodnotiacich správ, ako aj na výsledkoch rozsiahlych 

konzultácií so zainteresovanými stranami EIT. Toto pozmeňujúce a doplňujúce nariadenie je 

úzko prepojené s návrhom strategického inovačného programu EIT, ktorý vychádza z návrhu 

správnej rady EIT.  

 

Spravodajca sa v stanovisku zameriava najmä na tieto aspekty:  

 

Zlepšenie riadiacich štruktúr EIT a dialógu s inštitúciami EIT 

Zo skúseností vyplýva, že zloženie orgánov EIT treba zjednodušiť. Predovšetkým treba 

jasnejšie vymedziť úlohy správnej rady a riaditeľa. Správna rada a riaditeľ musia vždy konať 

nezávisle a nestranne v záujme EIT. Spravodajca zdôrazňuje aj význam primeraného 

zapojenia inštitúcií EÚ do vypracúvania pracovných programov EIT. 

 

Rozšírenie účasti vo všetkých členských štátoch a posilnenie súčinnosti štruktúr EIT, 

a to najmä v prospech MSP 

Zásady otvorenosti, transparentnosti a rovnováhy záujmov musia tvoriť jadro zásad riadenia 

a rozširovanie účasti o nových účastníkov v celej EÚ, ktorí prinesú nové nápady, a najmä 

zvyšovanie účasti malých a stredných podnikov (MSP) by mali byť preto súčasťou stratégie 

ZIS pre rast. Napriek tomu, že štruktúra všetkých trhov nie je rovnaká, je dôležité poskytnúť 

MSP možnosť zúčastňovať sa na činnostiach všetkých znalostných a inovačných 

spoločenstiev (ZIS). Do činnosti ZIS by mali byť náležite zapojené aj verejné spoločnosti, 

miestne orgány či neziskové organizácie. 

 

Správa práv duševného vlastníctva  

Spravodajca zastáva názor, že pravidlá týkajúce sa správy práv duševného vlastníctva musia 

zaručovať správnu rovnováhu medzi majiteľmi práv a ich používateľmi. Tieto pravidlá by 

mali poskytovať poradenstvo a ustanovovať modely, ktoré podporujú prenos a šírenie 

vedomostí, tak v rámci ZIS, ako aj širšie na celom území EÚ.  
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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský 

výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

V pravidlách účasti sú vymedzené pravidlá 

týkajúce sa správy práv duševného 

vlastníctva. 

V pravidlách účasti sú vymedzené pravidlá 

týkajúce sa správy práv duševného 

vlastníctva a šírenia výsledkov, ktoré 

musia zabezpečovať správnu rovnováhu 

medzi majiteľmi práv a ich používateľmi. 

Európska komisia by po konzultácii s EIT 

mala poskytnúť usmernenia v oblasti 

inovačných modelov práv duševného 

vlastníctva, ktoré podporujú prenos 

a šírenie vedomostí, tak v rámci ZIS, ako 

aj širšie v celej EÚ.  

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 EIT by mal nadviazať užšiu spoluprácu 

s malými a strednými podnikmi (MSP), 

aby zabezpečil ich aktívnu účasť na 

činnostiach ZIS. Do činnosti ZIS by mali 

byť náležite zapojené aj verejné 

spoločnosti, miestne orgány či neziskové 

organizácie. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(7) Mal by sa vymedziť rozsah príspevku 

EIT k znalostným a inovačným 

spoločenstvám (ďalej len „ZIS“) a mali by 

sa objasniť zdroje finančných prostriedkov 

ZIS. 

(7) Mal by sa vymedziť rozsah príspevku 

EIT k znalostným a inovačným 

spoločenstvám (ďalej len „ZIS“) a mali by 

sa objasniť zdroje finančných prostriedkov 

ZIS. Financovanie zo zdrojov EÚ by sa 

malo považovať najmä za vplyvný nástroj 

na povzbudenie ZIS k hľadaniu ďalších 

zdrojov súkromného alebo verejného 

financovania a v budúcnosti by inštitúcie 

EÚ mali zvážiť preskúmanie využívania 

financovania zo zdrojov EÚ ako 

vplyvného nástroja. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(8) Zloženie orgánov EIT by sa malo 

zjednodušiť. Fungovanie správnej rady EIT 

by sa malo zracionalizovať a príslušné 

úlohy a povinnosti správnej rady a riaditeľa 

by sa mali podrobnejšie objasniť. 

(8) Zloženie orgánov EIT by sa malo 

zjednodušiť. Fungovanie správnej rady EIT 

by sa malo zracionalizovať a príslušné 

úlohy a povinnosti správnej rady a riaditeľa 

by sa mali podrobnejšie objasniť. Správna 

rada a riaditeľ musia konať 

nezávisle, nestranne a transparentne v 

záujme EIT. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 15 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

V trojročnom pracovnom programe ZIS by 

sa malo vziať do úvahy stanovisko 

Komisie týkajúce sa osobitných cieľov EIT 

V trojročnom pracovnom programe ZIS by 

sa mali vziať do úvahy stanoviská 

Komisie, Európskeho parlamentu a Rady 
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vymedzených v programe Horizont 2020 

a jeho doplnkovosti s politikami 

a nástrojmi Európskej únie. 

týkajúce sa osobitných cieľov EIT 

vymedzených v programe Horizont 2020 

a jeho doplnkovosti s politikami 

a nástrojmi Európskej únie. Tieto inštitúcie 

EÚ by mali byť primerane zapojené do 

vypracúvania tohto programu. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – písmeno c 

Nariadenie (ES) č. 294/2008 

Článok 2 – odsek 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

10. „ ‚platforma zainteresovaných strán´ je 

zasadnutie otvorené pre zástupcov 

vnútroštátnych a regionálnych orgánov, 

organizovaných záujemcov a jednotlivé 

subjekty z organizácií v oblasti podnikania, 

vysokoškolského vzdelávania, výskumu, 

organizácií klastrov ako aj pre ostatné 

zainteresované strany z celého 

vedomostného trojuholníka“. 

10. „platforma zainteresovaných strán“ je 

zasadnutie otvorené pre zástupcov 

vnútroštátnych a regionálnych orgánov, 

organizovaných záujemcov a jednotlivé 

subjekty z organizácií v oblasti podnikania, 

vysokoškolského vzdelávania, výskumu, 

organizácií klastrov, ako aj pre ostatné 

zainteresované strany z občianskej 

spoločnosti a z celého vedomostného 

trojuholníka. 

Odôvodnenie 

Nadväzuje na odsek 10 pridaný v návrhu Komisie 2011/0384(COD). 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 

Nariadenie (ES) č. 294/2008 

Článok 3 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Poslaním EIT je prispievať k trvalo 

udržateľnému hospodárskemu rastu a 

konkurencieschopnosti Európy 

posilňovaním inovačnej kapacity členských 

Poslaním EIT je prispievať k trvalo 

udržateľnému hospodárskemu rastu a 

konkurencieschopnosti Európy 

posilňovaním inovačnej kapacity členských 
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štátov a Únie. Túto činnosť bude 

uskutočňovať prostredníctvom 

presadzovania a integrácie 

vysokoškolského vzdelávania, výskumu a 

inovácie na najvyššej úrovni. 

štátov a Únie. Túto činnosť uskutočňuje 

prostredníctvom presadzovania a integrácie 

vysokoškolského vzdelávania, výskumu, 

inovácií a podnikateľských aktivít na 

najvyššej úrovni. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 4 – písmeno b 

Nariadenie (ES) č. 294/2008  

Článok 5 – odsek 1 – písmeno j 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(j) zvoláva aspoň raz do roka fórum 

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. 

Zainteresované strany sa vyzvú, aby 

vyjadrili svoje názory. 

(j) zvoláva aspoň raz do roka fórum 

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. 

Všetky zainteresované strany sa vyzvú, 

aby vyjadrili svoje názory.“ 

Odôvodnenie 

Nadväzuje na odsek 10 pridaný v návrhu Komisie 2011/0384(COD). 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 6 – písmeno d 

Nariadenie (ES) č. 294/2008 

Článok 7 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

4. Väčšina partnerských organizácií, ktoré 

tvoria ZIS, musí byť usadená v členských 

štátoch. Súčasťou každého ZIS musí byť 

aspoň jedna inštitúcia vysokoškolského 

vzdelávania a jedna súkromná spoločnosť. 

4. Väčšina partnerských organizácií, ktoré 

tvoria ZIS, musí byť usadená v členských 

štátoch. Každé ZIS tvorí aspoň jedna 

inštitúcia vysokoškolského vzdelávania a 

jeden súkromný subjekt. 

Odôvodnenie 



 

PE491.107v02-00 8/11 AD\909080SK.doc 

SK 

Nadväzuje na odsek 10 pridaný v návrhu Komisie 2011/0384(COD). 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 12 

Nariadenie (ES) č. 294/2008 

Článok 15 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(a) priebežný trojročný pracovný program 

vychádzajúci zo SIP po jeho prijatí, 

obsahujúci stanovenie hlavných priorít 

a plánovaných iniciatív EIT a ZIS vrátane 

odhadu finančných potrieb a zdrojov. 

Obsahuje tiež vhodné ukazovatele na účely 

monitorovania činností ZIS a EIT. 

Predbežný priebežný trojročný pracovný 

program predkladá EIT Komisii každý rok 

N-2 do 31. decembra. Komisia poskytne 

stanovisko do troch mesiacov so zreteľom 

na osobitné ciele EIT vymedzené v 

programe Horizont 2020 a jeho 

doplnkovosť s politikami a nástrojmi Únie. 

EIT náležite zohľadní stanovisko Komisie 

a v prípade nesúhlasu odôvodní svoju 

pozíciu. Konečný pracovný program zašle 

EIT na informáciu Európskemu 

parlamentu, Rade, Komisii, Európskemu 

hospodárskemu a sociálnemu výboru a 

Výboru regiónov; 

(a) priebežný trojročný pracovný program 

vychádzajúci z SIP po jeho prijatí, 

obsahujúci stanovenie hlavných priorít 

a plánovaných iniciatív EIT a ZIS vrátane 

odhadu finančných potrieb a zdrojov 

zohľadňujúceho finančnú 

uskutočniteľnosť každého ZIS. Obsahuje 

tiež vhodné ukazovatele na účely 

monitorovania činností ZIS a EIT. 

Predbežný priebežný trojročný pracovný 

program predkladá EIT Európskemu 

parlamentu, Rade a Komisii každý rok N-

2 do 31. decembra. Európsky parlament, 

Rada a Komisia poskytnú stanovisko do 

troch mesiacov so zreteľom na osobitné 

ciele EIT vymedzené v programe Horizont 

2020 a jeho doplnkovosť s politikami 

a nástrojmi Únie. EIT náležite zohľadní 

vydané stanoviská a v prípade nesúhlasu 

odôvodní svoju pozíciu. Konečný pracovný 

program zašle EIT na informáciu 

Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, 

Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 

výboru a Výboru regiónov; 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Príloha – oddiel 1 – bod 2 – pododsek 3  

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Komisia dbá na rovnováhu medzi Komisia dbá na rovnováhu medzi 
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skúsenosťami z oblasti vysokoškolského 

vzdelávania, výskumu, inovácií a 

podnikania, ako aj na rovnováhu medzi 

ženami a mužmi a na oceňovanie 

prostredia pre vysokoškolské vzdelávanie, 

výskum a inovácie v celej Európskej únii. 

skúsenosťami z oblasti vysokoškolského 

vzdelávania, výskumu, inovácií 

a podnikania, ako aj na rovnováhu medzi 

ženami a mužmi a na zväčšujúcu sa účasť 

prostredia pre vysokoškolské vzdelávanie, 

výskum a inovácie v celej Európskej únii. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 

Príloha – oddiel 1 – bod 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Členovia správnej rady konajú v záujme 

EIT, chránia jeho ciele a poslanie, identitu 

a súdržnosť nezávislým spôsobom.  

Členovia správnej rady konajú v záujme 

EIT a chránia jeho ciele, poslanie, identitu, 

samostatnosť a súdržnosť nezávislým, 

transparentným a nestranným spôsobom.  

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 

Príloha – oddiel 2 – bod 1 – písmeno g 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(g) so súhlasom Komisie stanovuje 

primerané odmeny pre členov správnej 

rady a výkonného výboru; tieto odmeny sa 

stanovujú v porovnaní s podobnými 

odmenami v členských štátoch; 

(g) so súhlasom Komisie stanovuje 

primerané odmeny pre členov správnej 

rady a výkonného výboru; 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  14 

Návrh nariadenia 

Príloha – oddiel 2 – bod 1 – písmeno p  

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(p) propaguje EIT na celom svete s cieľom 

zvýšiť jeho príťažlivosť a vytvoriť z neho 

subjekt svetovej úrovne pre excelentnosť 

vo vysokoškolskom vzdelávaní, výskume 

a inováciách. 

(p) propaguje EIT na celom svete s cieľom 

zvýšiť jeho vedeckú, akademickú a a 

predovšetkým obchodnú príťažlivosť 

a vytvoriť z neho subjekt svetovej úrovne 

pre excelentnosť vo vysokoškolskom 
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vzdelávaní, výskume a inováciách. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 

Príloha – oddiel 4 – bod 3 – písmeno m (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (m) zabezpečuje spoľahlivú komunikáciu 

s inštitúciami EÚ; 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  16 

Návrh nariadenia 

Príloha – oddiel 4 – bod 3 – písmeno n (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (n) koná v záujme EIT a chráni jeho ciele, 

poslanie, identitu, samostatnosť 

a súdržnosť nezávislým, transparentným 

a nestranným spôsobom. 
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