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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

1. Návrh Komisie na rozhodnutie

Návrh na založenie Európskeho technologického inštitútu (ETI) bol po prvýkrát predložený
v jarnej správe Komisie z roku 2005 v súvislosti so strednodobým hodnotením Lisabonskej 
stratégie. Na základe rozsiahlych konzultácií Komisia prijala 22. januára 2006 svoje prvé
oznámenie o ETI, v ktorom naznačila svoje ambície a možné oblasti činnosti inštitútu. V marci 
2006 Európska rada uznala, že ETI bude významným krokom pri vytvorení chýbajúcej 
spojitosti medzi vyšším vzdelávaním, výskumom a inováciami, a vyzvala Komisiu, aby 
do polovice júna predložila návrh ďalších krokov, ktoré sa majú podniknúť. Komisia 8. júna 
2006 prijala druhé oznámenie o ETI a 18. októbra 2006 predložila návrh nariadenia, ktorým sa 
zakladá Európsky technologický inštitút.

2. Pozícia spravodajkyne výboru požiadaného o stanovisko

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko súhlasí so všeobecnými zásadami týkajúcimi 
sa založenia ETI a jeho činností, ako sú stanovené v návrhu Komisie. Má však v úmysle predlo
žiť viacero pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktorých cieľom je upozorniť na potrebu 
právneho a finančného základu pre činnosti inštitútu, ako aj pravidiel upravujúcich správu práv 
duševného vlastníctva.

V žiadnej iniciatíve EÚ sa ešte v plnej miere neriešili súčasne všetky tri zložky znalostného 
trojuholníka plne integrovaným a vzájomne sa posilňujúcim spôsobom. Predchádzajúce 
programy sa zamerali výhradne na jeden prvok trojuholníka alebo v lepšom prípade na dva 
prvky (7. rámcový program pre výskum a technologický rozvoj (2007 – 2013), Program 
pre konkurencieschopnosť a inovácie) a v prevažnej miere podporovali ich rozvoj iba 
na vnútroštátnej úrovni. Vzhľadom na charakter a rozsah inovačných problémov môžu priniesť
činnosti na európskej úrovni pravdepodobne ďalšie výhody, ktoré by sa nedali dosiahnuť
prostredníctvom samostatných krokov jednotlivých členských štátov.

Návrh na založenie Európskeho technologického inštitútu má význam pre oblasť vzdelávania 
a vedy, najmä v nových členských štátoch, lebo zvyšuje možnosti priamej spolupráce 
medzi vzdelávacími a vedeckými inštitútmi v týchto krajinách a najprogresívnejšími európskymi 
subjektmi, ako aj európskymi podnikmi, a súčasne podporuje využívanie finančných 
prostriedkov zo vzdelávacích fondov Únie. Inštitút teda vytvorí príležitosti na vytváranie 
vzdelávacích a výskumných programov založených na skutočných ekonomických po
žiadavkách. Je chvályhodné, že úlohou inštitútu je zdôrazniť potrebu väčšej komercializácie 
vedeckých poznatkov a vytvoriť dlhodobú perspektívu, čo sa týka spôsobu, akým môže 
fungovanie ETI posilniť konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva a národných 
hospodárstiev na celosvetových trhoch.

Pokiaľ ide o koncepciu „znalostného trojuholníka“, spravodajkyňa výboru požiadaného 
o stanovisko sa domnieva, že právny základ návrhu vylučuje možnosť, aby ETI pôsobil ako 
vzdelávací inštitút a udeľoval akademické kvalifikácie, pretože podľa článku 149 Zmluvy o ES
patrí vzdelávanie do pôsobnosti členských štátov. 
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ETI by mal vytvoriť svoje vlastné osvedčenie, diplom ETI, ktorý by dopĺňal formálne tituly 
udelené vzdelávacími inštitúciami, ktoré patria medzi znalostné a inovačné spoločenstvá (ZIS).

Hoci si spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko uvedomuje dôležitosť všetkých troch 
prvkov znalostného trojuholníka, je znepokojená tým, že hlavnou úlohou ETI by mala byť
podpora inovácií. Výskumné ciele ETI by sa preto mali zamerať skôr na rozvojové inovácie 
ako na uskutočňovanie základného vedeckého výskumu.

Pokiaľ ide o štruktúru inštitútu, je potrebné objasniť vzájomný vzťah medzi inštitútom 
a znalostnými a inovačnými spoločenstvami, ako aj orgánmi, z ktorých sú zložené, čo by mohlo 
mať priamy význam pri určovaní objektívnych charakteristík ETI a ZIS, napríklad v otázke 
financovania.

Čo sa týka financovania inštitútu, spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko 
poukazuje na to, že je potrebné vypracovať finančný základ pre činnosť inštitútu a presne 
stanoviť sumu financovania z individuálnych zdrojov, čo by malo zodpovedať forme 
a podmienkam decentralizovanej agentúry. Je preto potrebné, aby Komisia prehodnotila 
možnosť použiť časť nepridelených rezerv pod hornou hranicou podkapitoly 1A 
na financovanie ETI až do výšky 308,7 miliónov EUR. Vytvorenie riadneho právneho a finan
čného základu s cieľom zabezpečiť vhodné administratívne a operatívne fungovanie inštitútu je 
dôležité na vybudovanie dlhodobého partnerstva medzi vyšším vzdelávaním, výskumnými in
štitútmi a súkromnými organizáciami a na podporovanie inovácií na úrovni Spoločenstva.

Primárne finančné prostriedky Spoločenstva pridelené ETI by mali tvoriť dodatok 
nad rámec platného finančného výhľadu, ale ďalšie finančné prostriedky by sa mali získať
z vonkajších zdrojov na vnútroštátnej, regionálnej alebo súkromnej úrovni. Schopnosť zabezpe
čiť si vlastné finančné prostriedky, či už z vonkajších zdrojov alebo z príjmov z vlastnej 
činnosti (v súvislosti so správou práv duševného vlastníctva, ktoré sa podľa návrhu o ETI 
časom nahromadia), bude rozhodujúca pre činnosť ETI. Vzhľadom na trvalý nedostatok finan
čných prostriedkov určených na výskum a rozvoj v EÚ je potrebné vyvinúť úsilie na zabezpe
čenie toho, aby novovytvorený ETI disponoval garantovanou úrovňou financovania zo strany 
Spoločenstva, ktoré sa neposkytne na úkor iných, práve prebiehajúcich výskumných a inova
čných činností Spoločenstva.

Primeraná správa a vyvážené rozdelenie práv duševného vlastníctva sú zásadné
predpoklady pre rozvoj inovácií a investovania do nich. Presné usmernenia stanovené ETI 
v tejto oblasti by mali byť v súlade s pravidlami upravujúcimi napríklad účasť podnikov, 
výskumných inštitútov a univerzít na činnostiach uskutočňovaných v rámci 7. rámcového 
programu (2007 – 2013), ktoré už boli odsúhlasené v Rade a v Parlamente. Okrem toho 
spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko zdôrazňuje, že je potrebné, aby Komisia 
dohliadala na spôsob, akým sa spravuje duševné vlastníctvo, a aby sa náklady a príjmy rozde
ľovali úmerne príspevku jednotlivých partnerských organizácií.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY
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1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský
výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 6

(6) Cieľom ETI by malo byť prispievanie 
k rozvoju inovačnej kapacity Spoločenstva a
členských štátov prostredníctvom plného 
zapojenia činností v oblasti vzdelávania, 
výskumu a inovácií na najvyššej úrovni.

(6) Cieľom ETI by malo byť prispievanie 
k rozvoju inovačnej kapacity Spoločenstva a
členských štátov prostredníctvom 
vzájomného prepojenia činností v oblasti 
vzdelávania a výskumu s inovačnými činnos
ťami na najvyššej úrovni.

Odôvodnenie

Činnosti ETI by mali zahŕňať všetky tri stránky znalostného trojuholníka, aby sa dosiahol ich 
hlavný cieľ, ktorým je podpora inovácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 10

(10) Je potrebné podporovať vzdelávanie 
ako integrálnu, ale často chýbajúcu zložku 
komplexnej inovačnej stratégie. V dohode 
medzi ETI a ZIS by sa malo stanoviť, že 
tituly a diplomy udelené prostredníctvom 
ZIS by mali byť titulmi a diplomami ETI. 
ETI by mal podporovať uznávanie titulov 
a diplomov ETI v členských štátoch. Všetky 
tieto činnosti by sa mali vykonávať bez toho, 
aby bola dotknutá smernica 2005/36/ES 
o uznávaní odborných kvalifikácií

(10) Je potrebné podporovať vzdelávanie 
ako integrálnu, ale často chýbajúcu zložku 
komplexnej inovačnej stratégie. V dohode 
medzi ETI a ZIS by sa malo stanoviť, že 
diplomy ETI sa udeľujú prostredníctvom 
ZIS. ETI by mal podporovať uznávanie 
diplomov ETI v členských štátoch. Všetky 
tieto činnosti by sa mali vykonávať bez toho, 
aby bola dotknutá smernica 2005/36/ES 
o uznávaní odborných kvalifikácií.

Odôvodnenie

Vzhľadom na právny základ návrhu a skutočnosť, že právomoc v oblasti vyššieho vzdelávania 
prináleží členským štátom, nemá ETI oprávnenie udeľovať tituly. Diplomy ETI sú však 
vhodným riešením, pokiaľ ide o podporovanie úlohy projektov ETI a účasť študentov na nich.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 11

(11) ETI by mal vypracovať usmernenia na 
správu duševného vlastníctva, v ktorých by 
sa malo podporovať využívanie duševného 
vlastníctva za vhodných podmienok, vrátane 
poskytovania licencií; poskytovať vhodné
stimuly pre ETI a jeho partnerov, vrátane 
zapojených jednotlivcov, pre ZIS 
a partnerské organizácie, ako aj pre 
osamostatnené podniky a pre komerčné vyu
žívanie. Ak boli činnosti financované v rámci 
rámcových programov Spoločenstva pre 
výskum a technologický rozvoj, budú sa 
uplatňovať pravidlá pre tieto programy.

(11) ETI by mal vypracovať jasné
a transparentné usmernenia na správu du
ševného vlastníctva, v ktorých by sa malo 
podporovať využívanie duševného 
vlastníctva za vhodných podmienok vrátane 
poskytovania licencií; poskytovať vhodné
stimuly pre ETI a jeho partnerov vrátane 
zapojených jednotlivcov, pre ZIS 
a partnerské organizácie, ako aj pre 
osamostatnené podniky a pre komerčné vyu
žívanie. Ak boli činnosti financované v rámci 
rámcových programov Spoločenstva pre 
výskum a technologický rozvoj, budú sa 
uplatňovať pravidlá pre tieto programy.

Odôvodnenie

Na to, aby si ETI našiel vedeckých a finančných partnerov, je potrebné, aby stanovil jasné
a ustálené usmernenia týkajúce sa správy práv duševného vlastníctva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 13

(13) S cieľom zabezpečiť funkčnú autonómiu 
a nezávislosť ETI by mal ETI spravovať
vlastný rozpočet, ktorého príjem by mal zahŕ
ňať príspevok zo Spoločenstva, ako aj 
príspevky z členských štátov a súkromných 
organizácií, národných a medzinárodných 
orgánov alebo inštitúcií a príjmy z jeho 
vlastných činností alebo dotácií. ETI by sa 
mal usilovať prilákať zvýšený finančný
príspevok od súkromných organizácií.

(13) S cieľom zabezpečiť funkčnú autonómiu 
a nezávislosť ETI by ETI mal mať právnu 
subjektivitu, mal by spravovať vlastný rozpo
čet, ktorého príjem by mal zahŕňať príspevok 
zo Spoločenstva, ako aj príspevky z 
členských štátov a súkromných organizácií, 
národných a medzinárodných orgánov alebo 
inštitúcií a príjmy z jeho vlastných činností
v súvislosti so správou práv duševného 
vlastníctva alebo dotácií. ETI by sa mal 
usilovať prilákať zvýšený finančný príspevok 
od súkromných organizácií.

Odôvodnenie

Právna subjektivita pre EIT ustanovená v návrhu Komisie je dôležitým prvkom jeho 
samostatnosti vzhľadom na plánovanú širokú škálu jeho činnosti. Prostriedky plynúce 
zo správy práv duševného vlastníctva by mali byť hlavným zdrojom príjmu ETI.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 2 odsek 2

2. „Znalostné a inovačné spoločenstvo“
znamená spoločný podnik partnerských 
organizácií bez ohľadu na jeho presnú právnu 
formu, ktorý vybral a určil ETI s cieľom 
uskutočňovať na najvyššej úrovni 
integrované inovačné, výskumné a 
vzdelávacie činnosti v špecifickej oblasti. 

2. „Znalostné a inovačné spoločenstvo“
znamená spoločný podnik partnerských 
organizácií bez ohľadu na jeho presnú právnu 
formu, ktorý vybral a určil ETI s cieľom 
uskutočňovať na najvyššej úrovni projekty 
spájajúce výskumné a vzdelávacie činnosti 
a inovácie v špecifickej oblasti.

Odôvodnenie

Cieľom je zabezpečiť, aby sa ZIS zameriavali predovšetkým na inovácie tým, že využijú všetok 
vedecký a výskumný potenciál.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 2 odsek 6a (nový)

6a. „Titul“ znamená akýkoľvek titul, ktorý
fakulta, univerzita alebo vyššia odborná
škola udeľuje študentovi po ukončení
programu vyššej odbornej prípravy.

Odôvodnenie

S cieľom jasne stanoviť, že ETI nie je vzdelávacou inštitúciou ako takou a preto nemá
oprávnenie udeľovať formálne tituly, by sa malo rozlišovať medzi titulmi udelenými vyššou 
školou akreditovanou členským štátom a diplomami ETI, ktoré predstavujú doplnkové osved
čenie udelené ETI, pričom toto osvedčenie nemá samo o sebe výpovednú hodnotu, ak k nemu 
nie je pripojený formálny titul, ktorý udelila vzdelávacia inštitúcia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 2 odsek 6b (nový)

6b. „Diplom ETI“ znamená potvrdenie 
o účasti študenta na činnosti ETI, 
ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 
študijného programu vzdelávacej in
štitúcie, ktorá je oprávnená udeľovať
tituly.

Odôvodnenie
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Cieľom je zdôrazniť skutočnosť, že diplomy ETI predstavujú doplnkové osvedčenie, ale 
nenahrádzajú titul.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 4 odsek 1 písmeno e)

e) mobilizuje potrebné finančné prostriedky z 
verejných a súkromných zdrojov a používa 
svoje zdroje v súlade s týmto nariadením. 
Bude sa najmä usilovať zvýšiť rastúci podiel 
svojho rozpočtu zo súkromných zdrojov a zo
svojich vlastných zdrojov; 

e) mobilizuje potrebné finančné prostriedky 
z verejných a súkromných zdrojov a používa 
svoje zdroje v súlade s týmto nariadením. 
Usiluje sa najmä zvýšiť rastúci podiel svojho 
rozpočtu zo súkromných zdrojov a z príjmov 
pochádzajúcich z vlastnej činnosti.

Odôvodnenie

ETI by mal nepretržite zvyšovať svoj kapitál využívaním súkromných zdrojov alebo uskutoč
ňovaním vlastnej činnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 4 odsek 1 písmeno f)

f) podporuje uznávanie titulov a diplomov 
ETI v členských štátoch.

f) podporuje uznávanie diplomov ETI v
členských štátoch.

Odôvodnenie

Vzhľadom na právny základ návrhu a skutočnosť, že právomoc v oblasti vyššieho vzdelávania 
prináleží členským štátom, ETI nemôže udeľovať tituly.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 5 odsek 2 pododsek 3 písmeno c)

c) základ, podľa ktorého by sa udeľovali 
tituly a diplomy, vrátane opatrení na zohľad
ňovanie politiky Spoločenstva v oblasti vyš
šieho vzdelávania v Európe, najmä pokiaľ ide 
o konkurencieschopnosť, transparentnosť a 
uznávanie a kvalitu titulov a diplomov; 

c) opatrenia na zohľadňovanie politiky 
Spoločenstva v oblasti vyššieho vzdelávania 
v Európe, najmä pokiaľ ide o zlučiteľnosť, 
transparentnosť a uznávanie titulov 
a diplomov;

Odôvodnenie

Hoci je potrebné zdôrazniť význam európskeho rozmeru vzdelávacích aspektov potenciálnych 
ZIS vo výberovom postupe, formulácia použitá v tomto návrhu je príliš úzka.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 6 odsek 1

1. V dohode medzi ETI a ZIS sa stanovuje, 
že v disciplínach a oblastiach, v rámci 
ktorých sa uskutočňujú študijné, výskumné a 
inovačné činnosti prostredníctvom ZIS, tituly 
a diplomy udelené prostredníctvom ZIS 
budú titulmi a diplomami ETI.

1. V dohode medzi ETI a ZIS sa stanovuje, 
že v disciplínach a oblastiach, v rámci 
ktorých sa uskutočňujú študijné, výskumné
a inovačné činnosti prostredníctvom ZIS, sa 
udeľujú diplomy ETI.

Odôvodnenie

Vzhľadom na právny základ návrhu a skutočnosť, že právomoc v oblasti vyššieho vzdelávania 
prináleží členským štátom, nemá ETI oprávnenie udeľovať tituly. Diplomy ETI sú však 
vhodným riešením, pokiaľ ide o podporovanie úlohy projektov ETI a účasť študentov na nich.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 6 odsek 2

2. ETI podporuje partnerské organizácie, 
aby udeľovali tituly a diplomy, v ktorých sa 
odráža integrovaný charakter ZIS. Môžu to 
však byť aj tituly udelené jednou in
štitúciou, ako aj dvojité alebo viacnásobné
tituly a diplomy. 

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Vzhľadom na právny základ návrhu a skutočnosť, že právomoc v oblasti vyššieho vzdelávania 
prináleží členským štátom, ETI nemôže udeľovať tituly.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 6 odsek 3

3. Členské štáty spolupracujú pri uznávaní
titulov a diplomov ETI. 

3. Členské štáty spolupracujú pri uznávaní
a podpore diplomov ETI.

Odôvodnenie

Hoci diplom ETI nie je rovnocenný titulu, mal by byť osvedčením o ukončení určitej činnosti 
a členské štáty by mali podniknúť kroky na jeho uznanie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 9 odsek 1 úvodná časť

1. ETI definuje a zverejňuje svoje zásady 
a usmernenia pre správu duševného 
vlastníctva. Tieto zásady a usmernenia: 

1. ETI definuje a zverejňuje svoje zásady 
a usmernenia pre správu duševného 
vlastníctva v súlade s pravidlami 
stanovenými v oddiele 2 č. 1906/2006 z 18. 
decembra 2006, ktorým sa ustanovujú
pravidlá pre účasť podnikov, výskumných 
centier a univerzít na akciách v rámci 
siedmeho rámcového programu a pre
šírenie výsledkov výskumu (2007 – 2013)1. 
Tieto zásady a usmernenia:

__________________
1 Ú. v. EÚ L 391, 30.12.2006, s. 1.

Odôvodnenie

Pravidlá upravujúce oblasť duševného vlastníctva by mali byť v súlade s pravidlami 
upravujúcimi účasť podnikov, výskumných centier a univerzít na akciách 7. rámcového 
programu (2007 – 2013), ktoré už boli odsúhlasené v Rade a v Parlamente.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 14 odsek 1 písmeno a)

a) otvorený trojročný pracovný program 
obsahujúci vyhlásenie o jeho hlavných 
prioritách a plánovaných iniciatívach, vrátane 
odhadu finančných potrieb a zdrojov. Návrh 
pracovného programu predkladá správna 
rada Komisii. Komisia vyjadrí stanovisko v 
priebehu troch mesiacov so zreteľom na 
komplementárnosť pracovného programu s 
politikami a nástrojmi Spoločenstva. Ak 
Komisia vyjadrí nesúhlas, správna rada znova 
preskúma program a prijme ho so všetkými 
náležitými zmenami a doplneniami;

a) otvorený trojročný pracovný program 
obsahujúci vyhlásenie o jeho hlavných 
prioritách a plánovaných iniciatívach vrátane 
odhadu finančných potrieb a zdrojov. Návrh 
pracovného programu predkladá správna 
rada Komisii. Komisia vyjadrí stanovisko 
v priebehu troch mesiacov so zreteľom na 
komplementárnosť pracovného programu 
s politikami a nástrojmi Spoločenstva. Ak 
Komisia vyjadrí nesúhlas, správna rada znova 
preskúma program a prijme ho so všetkými 
náležitými zmenami a doplneniami predtým, 
ako ho postúpi Rade a Parlamentu 
na schválenie.

Odôvodnenie

Rada a Európsky parlament musia mať možnosť kontrolovať činnosti ETI na strategickej 
úrovni prostredníctvom schvaľovania jeho pracovného programu.
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