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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

1. Návrh nařízení předložený Komisí

Návrh zřídit Evropský technologický institut (ETI) byl poprvé vznesen ve zprávě Komise p
ředložené na jaře 2005 v rámci střednědobého přezkumu Lisabonské strategie. Dne 22. ledna 
2006 přijala Komise na základě rozsáhlého procesu konzultací své první sdělení o ETI, ve 
kterém nastínila jeho záměry a možné oblasti, v nichž by institut vyvíjel činnost. Na svém 
zasedání v březnu 2006 Evropská rada uznala, že ETI bude významným krokem k odstranění
stávajících nedostatků v rámci vysokého školství, výzkumu a inovací a vyzvala Komisi, aby p
ředložila návrh dalších kroků. Dne 8. června 2006 přijala Komise druhé sdělení o ETI a dne 18. 
října 2006 předložila návrh nařízení, kterým se zřizuje Evropský technologický institut.

2. Postoj navrhovatelky

Navrhovatelka souhlasí s obecnými principy, z nichž vychází vytvoření a činnosti ETI, jak jsou 
uvedeny v návrhu Komise. Ráda by však předložila několik pozměňovacích návrhů s cílem 
upozornit na potřebu vytvořit právní a finanční základ pro činnosti institutu a pravidla 
upravující správu práv duševního vlastnictví.

Žádná iniciativa EU se dosud plně nezabývala všemi třemi složkami trojúhelníku znalostí
zároveň plně integrovaným a vzájemně se posilujícím způsobem. Předchozí programy se zamě
řovaly pouze na jedinou součást, v nejlepším případě na dvě součásti trojúhelníku (7. rámcový
program pro výzkum a technologický rozvoj (2007–2013), program pro konkurenceschopnost 
a inovace) a především podporovaly jejich rozvíjení pouze na úrovni členských států. Se z
řetelem k povaze a rozsahu problému v oblasti inovací mohou činnosti na evropské úrovni 
skýtat další výhody, kterých nemohou dosáhnout členské státy samy.

Návrh zřídit Evropský technologický institut je důležitý pro vzdělávání a vědu, zejména v 
nových členských státech Unie, protože vytváří více příležitostí pro přímou spolupráci mezi 
vzdělávacími a vědeckými institucemi v těchto zemích a nejprogresivnějšími evropskými 
organizacemi a podnikatelským sektorem v Evropě a zároveň bude podněcovat k podávání
žádostí o finanční prostředky ze vzdělávacích programů Unie. Institut by tedy měl vytvářet p
říležitosti pro vypracovávání vzdělávacích a výzkumných programů vycházejících ze skute
čných ekonomických požadavků. Je chvályhodné, že mezi záměry a cíli institutu má své místo i 
potřeba více podporovat uvádění výsledků výzkumu na trh a návrh obsahuje dlouhodobější
pohled na to, jak zvýší působení ETI konkurenceschopnost evropského hospodářství a 
hospodářství členských států na světových trzích.

Pokud jde o koncept „trojúhelníku znalostí“, je vaše navrhovatelka předvědčena, že právní
základ návrhu vylučuje možnost, že by ETI působil jako vzdělávací instituce a poskytoval by 
akademické vzdělání, protože podle článku 149 Smlouvy o ES zůstává vzdělávání v pravomoci 
členských států. 

ETI by měl vytvořit své vlastní osvědčení – „diplom ETI“ – které by doplnilo formální
akademické tituly udělované vzdělávacími institucemi, které jsou součástí znalostních a inova
čních komunit.
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Přestože vaše navrhovatelka uznává význam všech tří součástí trojúhelníku znalostí, domnívá
se, že hlavním úkolem ETI by mělo být podporovat inovace. Z toho vyplývá, že by se 
výzkumné úkoly ETI měly spíše zaměřovat na rozvoj inovací než na provádění základního 
výzkumu.

Pokud jde o strukturu institutu, je třeba vyjasnit vztahy mezi institutem a znalostními a 
inovačními komunitami a subjekty, které je tvoří, což může mít bezprostřední význam při 
stanovování objektivních charakteristik ETI a znalostních a inovačních komunit, například v 
souvislosti s financováním.

Pokud jde o financování institutu, upozorňuje vaše navrhovatelka na potřebu koncipovat 
základnu finančních zdrojů pro činnost institutu a přesně určit výši finančních prostředků
z jednotlivých zdrojů a toto nastavení by mělo být v souladu s formou a podmínkami 
decentralizované agentury. Je proto třeba, aby Komise přehodnotila možnost využít 
k financování ETI část nepřidělených rezervních prostředků pod stropy podokruhu 1A až do 
výše 308,7 milionu EUR. Vytvoření solidních právních a finančních základů pro zajištění
řádného administrativního a operativního chodu institutu je nezbytné pro vybudování
dlouhodobého partnerství mezi vysokoškolskými institucemi, výzkumnými institucemi a 
soukromými organizacemi a pro podporu inovací na úrovni Společenství.

Základní finanční prostředky Společenství přidělené ETI by měly být přídavkem nad rámec 
platného finančního výhledu, ale další finanční prostředky by měly být získány z vnějších 
zdrojů na vnitrostátní nebo regionální úrovni nebo ze soukromého sektoru. Schopnost získávat 
vlastní finance, ať již z vnějších zdrojů, nebo z příjmů z vlastních činností (v souvislosti se 
správou práv duševního vlastnictví, která by měl podle návrhu ETI postupně získávat) bude 
pro činnost ETI klíčová. Vzhledem k přetrvávajícímu nedostatku prostředků na vědecký
výzkum a vývoj v EU je nutno se snažit zajistit, aby nově vytvořený ETI měl k dispozici zaru
čenou výši finančních prostředků Společenství, které mu nebudou poskytovány na úkor 
ostatních probíhajících výzkumných a inovačních činností Společenství.

Nezbytnými prvky pro rozvoj inovace a investování do ní jsou náležitá správa a vyvážené
rozdělení práv duševního vlastnictví. Přesné pokyny, které v tomto směru stanoví ETI, by m
ěla být v souladu s pravidly např. pro účast podniků, výzkumných institucí a vysokých škol na 
činnostech vyvíjených v rámci sedmého rámcového programu (2007–2013), která Rada i 
Parlament již schválily. Mimoto vaše navrhovatelka zdůrazňuje, že je třeba, aby Komise měla 
pod dohledem způsob správy duševního vlastnictví a aby se jednotlivé partnerské organizace 
podílely na nákladech a rozdělovaly si výnosy úměrně svému příspěvku.
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1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 6

(6) ETI by měl přispět k rozvoji inovační
kapacity Společenství a členských států tím, 
že plně integruje vzdělávací, výzkumné a
inovační činnosti na nejvyšší úrovni.

(6) ETI by měl přispět k rozvoji inovační
kapacity Společenství a členských států tím, 
že vytvoří vazbu mezi vzdělávacími a 
výzkumnými činnostmi a inovačními 
činnostmi na nejvyšší úrovni.

Odůvodnění

Činnosti ETI by měly v zájmu dosažení svého hlavního cíle, tj. dát impuls k rozvoji inovace, 
zahrnovat všechny tři součásti trojúhelníku znalostí.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 10

(10) Je potřeba podporovat vzdělávání jako
žto nedílnou, avšak často chybějící součást 
komplexní inovační strategie. Dohoda mezi 
ETI a znalostními a inovačními komunitami 
by měla stanovit, aby byly tituly a diplomy 
udělované prostřednictvím znalostních a 
inovačních komunit považovány za tituly a
diplomy ETI. ETI by měl podporovat 
uznávání titulů a diplomů ETI v členských 
státech. Těmito činnostmi by neměla být dot
čena směrnice 2005/36/ES o uznávání
odborných kvalifikací.

(10) Je potřeba podporovat vzdělávání jako
žto nedílnou, avšak často chybějící součást 
komplexní inovační strategie. Dohoda mezi 
ETI a znalostními a inovačními komunitami 
by měla stanovit, aby byly diplomy udělované
prostřednictvím znalostních a inovačních 
komunit považovány za diplomy ETI. ETI by 
měl podporovat uznávání diplomů ETI v 
členských státech. Těmito činnostmi by nem
ěla být dotčena směrnice 2005/36/ES o 
uznávání odborných kvalifikací.

Odůvodnění
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Vzhledem k právnímu základu návrhu a ke skutečnosti, že pravomoc v oblasti vysokého 
školství přísluší členským státům, by ETI neměl udělovat tituly. Diplomy ETI jsou naproti 
tomu vhodným řešením v zájmu zvýšení prestiže projektů ETI a studentů, kteří se jich účastní.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 11

(11) ETI by měl vypracovat pokyny pro 
správu duševního vlastnictví, které by měly 
podporovat využívání duševního vlastnictví
za náležitých podmínek, mimo jiné prost
řednictvím licencí, poskytovat vhodné
pobídky pro ETI a partnery, včetně zúčastn
ěných fyzických osob, znalostních a inova
čních komunit a partnerských organizací, pro 
konkrétní výsledky a pro obchodní využití. 
Pokud byly činnosti financovány v rámci 
rámcových programů Společenství pro 
výzkum a technický rozvoj, použijí se 
pravidla těchto programů.

(11) ETI by měl vypracovat jasné a 
transparentní pokyny pro správu duševního 
vlastnictví, které by měly podporovat vyu
žívání duševního vlastnictví za náležitých 
podmínek, mimo jiné prostřednictvím licencí,  
poskytovat vhodné pobídky pro ETI a 
partnery, včetně zúčastněných fyzických 
osob, znalostních a inovačních komunit a 
partnerských organizací, pro konkrétní
výsledky a pro obchodní využití. Pokud byly 
činnosti financovány v rámci rámcových 
programů Společenství pro výzkum a 
technický rozvoj, použijí se pravidla těchto 
programů.

Odůvodnění

Pokud chce ETI získat vědecké a finanční partnery, je naprosto nezbytné, aby stanovil jasné a 
přísně uplatňované pokyny pro správu duševního vlastnictví

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 13

(13) Aby byla zaručena funkční autonomie a 
nezávislost ETI, měl by institut spravovat sv
ůj vlastní rozpočet, jehož příjmy by měly 
zahrnovat příspěvek Společenství a přísp
ěvky členských států, soukromých 
organizací, státních a mezinárodních subjektů
nebo institucí a příjmy z vlastních činností
ETI nebo dotace. ETI by se měl snažit 
zajistit stále vyšší finanční příspěvek od 
soukromých organizací.

(13) Aby byla zaručena funkční autonomie a 
nezávislost ETI, měl by mít institut právní
subjektivitu a spravovat svůj vlastní rozpo
čet, jehož příjmy by měly zahrnovat přísp
ěvek Společenství a příspěvky členských stát
ů, soukromých organizací, státních a 
mezinárodních subjektů nebo institucí a p
říjmy z vlastních činností ETI v souvislosti se 
správou duševního vlastnictví nebo dotace. 
ETI by se měl snažit zajistit stále vyšší finan
ční příspěvek od soukromých organizací.

Odůvodnění
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Právní subjektivita ETI, jak je obsažena v návrhu Komise, je vzhledem k zamýšlenému 
širokému okruhu jeho činností důležitým aspektem jeho autonomie. Finanční prostředky 
plynoucí ze správy duševního vlastnictví by měly být pro ETI klíčovým zdrojem příjmů.

Pozměňovací návrh 5
Čl. 2 odst. 2

2. „Znalostní a inovační komunitou“ se 
rozumí společný podnik partnerských 
organizací bez ohledu na jeho přesnou právní
formu, vybraný a určený Evropským 
technologickým institutem, který má v určité
oblasti na nejvyšší úrovni provádět 
integrované inovační, výzkumné a vzd
ělávací činnosti.

2. „Znalostní a inovační komunitou“ se 
rozumí společný podnik partnerských 
organizací bez ohledu na jeho přesnou právní
formu, vybraný a určený Evropským 
technologickým institutem, který má v určité
oblasti na nejvyšší úrovni provádět projekty 
propojující výzkumné a vzdělávací činnosti 
s inovacemi.

Odůvodnění

Cílem je zajistit, aby znalostní a inovační komunity směřovaly především k inovaci, a to vyu
žíváním vědeckého a výzkumného potenciálu.

Pozměňovací návrh 6
Čl. 2 odst. 6a (nový)

6a. „Titulem“ se rozumí jakýkoli titul, který
studentům udělují vysokoškolské vzdělávací
instituce, univerzity nebo vyšší odborné
školy po dokončení programu vyššího vzd
ělávání.

Odůvodnění

Aby bylo jasné, že ETI není sám o sobě vzdělávací institucí, a není tedy oprávněn udělovat 
formální akademické tituly, je třeba jasně rozlišovat mezi „tituly“ udělovanými vysokými 
školami akreditovanými v členských státech a „diplomy ETI“, které jsou doplňujícím osvěd
čením o úspěšném dokončení určité činnosti, které vydává ETI; tyto diplomy namejí žádnou 
hodnotu, pokud k nim není připojen formální titul udělený vzdělávací institucí.

Pozměňovací návrh 7
Čl. 2 odst. 6b (nový)
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6b. „Diplomem ETI“ se rozumí osvěd
čení o tom, že se student zapojil do 
činnosti ETI, která je nedílnou sou
částí studijního programu vzdělávací
instituce oprávněné udělovat tituly.

Odůvodnění

Ke zdůraznění skutečnosti, že diplomy ETI prokazují absolvování doplňkového studia, ale 
nenahrazují titul.

Pozměňovací návrh 8
Čl. 4 odst. 1 písm. e)

e) zajišťuje nezbytné finanční prostředky z ve
řejných a soukromých zdrojů a využívá své
zdroje v souladu s tímto nařízením; zejména 
se snaží zajistit stále větší část svého rozpo
čtu ze soukromých zdrojů a z vlastních zdroj
ů;

e) zajišťuje nezbytné finanční prostředky z ve
řejných a soukromých zdrojů a využívá své
zdroje v souladu s tímto nařízením; zejména 
se snaží zajistit stále větší část svého rozpo
čtu ze soukromých zdrojů a z příjmů
plynoucích z jeho vlastních činností.

Odůvodnění

ETI by měl neustále rozšiřovat své finanční zázemí využíváním soukromých zdrojů nebo 
vyvíjením svých vlastních činností.

Pozměňovací návrh 9
Čl. 4 odst. 1 písm. f)

f) podporuje uznávání titulů a diplomů ETI v 
členských státech.

f) podporuje uznávání diplomů ETI v 
členských státech.

Odůvodnění

Vzhledem k právnímu základu návrhu a ke skutečnosti, že pravomoc v oblasti vyššího vzd
ělávání přísluší členským státům, nemůže ETI udělovat tituly.

Pozměňovací návrh 10
Čl. 5 odst. 2 pododstavec 3 písm. c)
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c) způsob, jakým budou udělovány tituly a 
diplomy včetně opatření, která mají zohlednit 
politiku Společenství týkající se Evropského 
prostoru vysokoškolského vzdělávání, 
zejména pokud jde o kompatibilitu, 
transparentnost, uznávání a kvalitu titulů a 
diplomů;

c) opatření, která mají zohlednit politiku 
Společenství týkající se Evropského prostoru 
vysokoškolského vzdělávání, zejména pokud 
jde o kompatibilitu, transparentnost, 
uznávání a kvalitu titulů a diplomů;

Odůvodnění

Přestože při výběrovém řízení by měl mít evropský rozměr vzdělávacích aspektů
v potenciálních znalostních a inovačních komunitách svou váhu, podmínky stanovené v tomto 
návrhu jsou příliš omezené.

Pozměňovací návrh 11
Čl. 6 odst. 1

1. Dohoda mezi ETI a znalostními a inova
čními komunitami stanoví, že v oborech a 
oblastech, v nichž jsou prostřednictvím 
znalostních a inovačních komunit prováděny 
vzdělávací, výzkumné a inovační činnosti, 
jsou tituly a diplomy udělované prost
řednictvím znalostních a inovačních 
komunit považovány za tituly a diplomy 
ETI.

1. Dohoda mezi ETI a znalostními a inova
čními komunitami stanoví, že v oborech a 
oblastech, v nichž jsou prostřednictvím 
znalostních a inovačních komunit prováděny 
vzdělávací, výzkumné a inovační činnosti, se 
udělují diplomy ETI.

Odůvodnění

Vzhledem k právnímu základu návrhu a ke skutečnosti, že pravomoc v oblasti vysokého 
školství přísluší členským státům, nemá ETI oprávnění udělovat tituly. Diplomy ETI jsou 
naproti tomu vhodným řešením v zájmu zvýšení prestiže projektů ETI a studentů, kteří se jich 
účastní.

Pozměňovací návrh 12
Čl. 6 odst. 2

2. ETI podporuje partnerské organizace v 
udělování společných titulů a diplomů, 
které odrážejí integrovaný charakter 
znalostních a inovačních komunit. Může se 
však rovněž jednat o tituly udělené jedinou 
institucí nebo o dvojí či několikanásobné
tituly a diplomy.

vypouští se
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Odůvodnění

Vzhledem k právnímu základu návrhu a ke skutečnosti, že pravomoc v oblasti vyššího vzd
ělávání přísluší členským státům, nemůže ETI udělovat tituly.

Pozměňovací návrh 13
Čl. 6 odst. 3

3. Členské státy při uznávání titulů a diplom
ů ETI spolupracují.

3. Členské státy při uznávání a podpoře 
diplomů ETI spolupracují.

Odůvodnění

Přestože nebude diplom ETI rovnocenný titulu, měl by být dokladem absolvování
akademického programu a členské státy by měly učinit kroky k jeho uznávání.

Pozměňovací návrh 14
Čl. 9 odst. 1 úvodní část

1. ETI definuje a zveřejní své zásady a 
pokyny pro správu duševního vlastnictví. 
Tyto zásady a pokyny:

1. ETI definuje a zveřejní své zásady a 
pokyny pro správu duševního vlastnictví, a to 
v souladu s pravidly stanovenými v oddílu 2 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1906/2006 ze dne 18. prosince 2006, 
kterým se stanoví pravidla pro účast podnik
ů, výzkumných středisek a vysokých škol na 
akcích v rámci sedmého rámcového 
programu a pro šíření výsledků výzkumu 
(20072013)1. Tyto zásady a pokyny:

__________________
1 Úř. věst. , L 391, 30.12.2006, s. 1

Odůvodnění

Pravidla vztahující se na duševní vlastnictví by měla být v souladu s pravidly pro účast 
podniků, výzkumných středisek a vysokých škol na akcích v rámci sedmého rámcového 
programu (2007–2013), která Rada i Parlament již přijaly.

Pozměňovací návrh 15
Čl. 14 odst. 1 písm. a)
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a) klouzavý tříletý pracovní program uvád
ějící jeho hlavní priority a plánované
iniciativy, včetně odhadu finančních potřeb a 
zdrojů. Předlohu pracovního programu p
ředkládá správní rada Komisi. Komise do tří
měsíců sdělí své stanovisko k tomu, zda se 
program doplňuje s politikami a nástroji 
Společenství. V případě, že Komise vyjádří
nesouhlas, správní rada program znovu p
řezkoumá a přijme ho s náležitými změnami.

a) klouzavý tříletý pracovní program uvád
ějící jeho hlavní priority a plánované
iniciativy, včetně odhadu finančních potřeb a 
zdrojů. Předlohu pracovního programu p
ředkládá správní rada Komisi. Komise do tří
měsíců sdělí své stanovisko k tomu, zda se 
program doplňuje s politikami a nástroji 
Společenství. V případě, že Komise vyjádří
nesouhlas, správní rada program znovu p
řezkoumá a přijme ho s náležitými změnami 
předtím, něž jej předloží ke schválení Radě
a Parlamentu.

Odůvodnění

Rada a Evropský parlament musí mít možnost dohlížet na činnosti ETI na strategické úrovni 
tím, že musí schválit jeho pracovní program.
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