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КРАТКА ОБОСНОВКА

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) е основан през 2008 г. с 
регламент на Европейския парламент и Съвета с цел да допринася за устойчив 
икономически растеж и конкурентоспособност. Тази цел ще бъде постигната чрез 
укрепване на иновационния капацитет на ЕС и държавите членки. EIT има за цел да 
стимулира интеграцията на триъгълника на знанието на висшето образование, научните 
изследвания и иновациите, основно посредством своите общности на знание и 
иновации (ОЗИ).

Предложението на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО) № 294/2008 за създаване на Европейски институт за 
иновации и технологии предвижда редица промени.

Целта на тези промени е да уреди въпроси, възникнали по време на консултация 
относно ролята и функционирането на EIT, както и да вземе предвид предлаганата нова 
Стратегическа иновационна програма на EIT за периода 2014-2020 г.

Докладчикът приветства и изцяло подкрепя намерението на Комисията да предостави 
на EIT водеща роля при изпълнението на програма „Хоризонт 2020“. Тази роля се 
съсредоточава върху задълбочаване на взаимодействието между академичните, 
научноизследователските и бизнес общностите и привлича в приложното си поле 
широк кръг заинтересовани лица.

Докладчикът счита обаче, че е необходимо да се положат още усилия за повишаване на 
информираността относно ролята и съществуването на EIT.

EIT от своя страна следва да насърчава в още по-голяма степен висшите учебни 
заведения, част от ОЗИ, да споделят добрите си практики по всякакви въпроси от общ 
интерес, които могат и неизбежно ще възникнат през следващите години. Подобни 
теми могат да включват взаимно признаване на квалификациите, общи процеси на 
акредитация за образователни степени и дипломи, преподавателски практики и други 
такива въпроси.

Предложението да се включат нови курсове за професионално обучение в 
образователните дейности на ОЗИ не следва, поне засега, да надхвърля рамките на 
следдипломното обучение.

Докладчикът подкрепя и плановете за рационализиране на управленските и 
административните структури на EIT и допълнително изясняване на съответните им 
задачи.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика да включи в доклада си следните изменения:
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Правилата относно управлението на 
правата на интелектуална собственост 
са определени в правилата за участие.

(4) Правилата относно управлението на 
правата на интелектуална собственост 
са определени в правилата за участие.
Европейският институт за иновации 
и технологии (EIT) обаче следва да
има иновативна роля при 
разработването на инструменти за 
управление на правата върху 
интелектуална собственост, които 
насърчават прозрачност и обмен, за 
да позволят на публичните и 
частните участници (по-специално 
малките и средните предприятия 
(МСП)) да участват в научни 
изследвания и да се възползват от 
изобретенията.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) EIT следва и занапред да 
насърчава признаването от страна на 
държавите членки на 
образователните степени и 
дипломите на EIT, носещи неговия 
етикет за високи постижения.
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Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) EIT следва да насърчава 
мултидисциплинарните подходи към 
иновациите, включително 
развитието на нетехнологични 
решения, организационни подходи, 
нови бизнес модели, отворени научни 
изследвания и други подходи, 
основаващи се на сътрудничество.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Съставът на органите на EIT следва 
да се опрости. Работата на управителния 
съвет на EIT следва да се 
рационализира, а ролята и задачите на 
управителния съвет и директора следва 
да бъдат допълнително уточнени. 

(8) Съставът на органите на EIT следва 
да се опрости и да отразява трите 
измерения на триъгълника на 
знанието. Работата на управителния 
съвет на EIT следва да се 
рационализира, а ролята и задачите на 
управителния съвет, директора и 
изпълнителния комитет следва да 
бъдат допълнително уточнени.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) ОЗИ следва да разширят 
образователната си дейност, като 
предоставят курсове за професионално 
обучение.

(10) ОЗИ следва да разширят 
образователната си дейност, като 
предоставят курсове за професионално 
обучение на докторанти.
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Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Необходимо е Комисията и EIT да 
си сътрудничат при организацията на 
наблюдението и оценките на ОЗИ с цел 
да се гарантира съгласуваност с 
цялостната система за наблюдение и 
оценка на равнището на ЕС.

(11) Необходимо е Комисията и EIT да 
си сътрудничат при организацията на 
наблюдението и оценките на ОЗИ с цел 
да се гарантира съгласуваност с 
цялостната система за наблюдение и 
оценка на равнището на ЕС. По-
специално следва да бъдат изяснени 
принципите за наблюдение на ОЗИ и 
EIT.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1 – буква б)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 2 – параграф 7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

„висше учебно заведение“ означава 
институция по смисъла на член 2 от 
Решение (ЕО) № XXX/20XX на 
Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на „Еразъм за всички“.

„висше учебно заведение“ означава 
институция по смисъла на член 2 от 
Регламент (ЕО) № XXX/20XX на 
Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на „Еразъм за всички“.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1 – буква в)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 2 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. „Форум на заинтересованите страни“ 
означава среща, отворена за 
представители на национални и 

10. „Форум на заинтересованите страни“ 
означава платформа, отворена за 
представители на национални и 
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регионални органи, организирани 
интереси и отделни организации от 
стопанските, академичните и 
научноизследователските среди, 
клъстерни организации и други 
заинтересовани страни от целия 
триъгълник на знанието“.

регионални органи, организирани 
интереси и отделни организации от 
стопанските, академичните,
научноизследователските среди, 
организации на гражданското 
общество и клъстерни организации, 
организации на гражданското общество 
и други заинтересовани страни от целия 
триъгълник на знанието“.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мисията на EIT е да допринесе за 
устойчив европейски икономически 
растеж и конкурентоспособност чрез 
засилване на иновационния капацитет 
на държавите-членки и на Съюза. Той
постига това, като насърчава и 
обединява академични,
научноизследователски и иновационни 
дейности, които отговарят на най-
високите стандарти.

Мисията на EIT е да допринесе за 
устойчив европейски икономически 
растеж и конкурентоспособност чрез 
засилване на иновационния капацитет 
на държавите-членки и на Съюза. Това 
се постига чрез взаимодействие, 
сътрудничество и интеграция на
академични и научноизследователски
дейности и иновации, които отговарят 
на най-високите стандарти.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 1 – точка 3 a (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. В член 4 параграф 2 се заменя със 
следното:
„2. „Комисията назначава
наблюдатели, които да 
представляват трите измерения на 
триъгълника на знанието и да
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участват в заседанията на 
Управителния съвет.“

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква б)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 5 – параграф 1 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) свиква най-малко веднъж в годината 
форум на заинтересованите страни с цел 
да ги информира за дейностите на EIT, 
неговия опит, добри практики и принос 
към политиките и целите на Съюза в 
областта на иновациите, научните 
изследвания и образованието. 
Заинтересованите страни се приканват 
да изразят становищата си.

й) свиква най-малко веднъж в годината 
форум на заинтересованите страни с цел 
да ги информира за дейностите на EIT, 
неговия опит, добри практики и принос 
към политиките и целите на Съюза в 
областта на иновациите, научните 
изследвания и образованието. Всички 
заинтересовани страни се приканват да 
изразят становищата си.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 1 – точка 6 – буква а)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 7 – параграф 1а

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. EIT започва процедурата за избор и 
определяне на ОЗИ в съответствие с 
приоритетните области и графика, 
посочени в СИП.

1а. EIT започва процедурата за избор на 
ОЗИ и определя толкова ОЗИ, 
колкото е възможно и приемливо от 
финансова гледна точка, на основата 
на качеството им и при условие, че те 
изпълняват минималните критерии 
за избор и възлагане.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 1 – точка 6 – буква a а) (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 7 – параграф 2 – буква ж)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) в параграф 2, буква ж) се заменя 
със следното:
„ж) готовност за взаимодействие с 
други организации и мрежи извън 
ОЗИ с цел обмен на добри практики и 
високи научни постижения, 
включително с райони с по-слаби 
резултати.”

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 1 – точка 6 – буква в)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Минималното изискване за създаване 
на ОЗИ е участието на поне три 
партньорски организации, установени в 
поне три различни държави-членки. 
Всички партньорски организации трябва 
да бъдат независими една от друга по 
смисъла на член 7 от правилата за 
участие.

3. Минималното изискване за създаване 
на ОЗИ е участието на поне три 
партньорски организации, установени в 
поне три различни държави-членки.
Когато една от партньорските 
организации е Европейска група за 
териториално сътрудничество 
(ЕГТС), EIT определя конкретни 
разпоредби, които отчитат факта, 
че ЕГТС е международна по своя 
характер. Всички партньорски 
организации трябва да бъдат 
независими една от друга по смисъла на 
член 7 от правилата за участие;

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 1 – точка 8 a (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 8 – параграф 2 – буква б а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) В член 8, параграф 2 се добавя 
следната буква:
„ ба) разпространява най-добрите 
практики по въпроси от общ интерес, 
като взаимното признаване на 
квалификации и ефективни 
преподавателски практики.“

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 15 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) годишен доклад до 30 юни всяка 
година. Докладът съдържа отчет за 
извършените от EIT и ОЗИ дейности 
през предходната календарна година и 
оценка на постигнатите резултати 
спрямо определените цели, показатели и 
график, както и на рисковете, свързани с 
извършените дейности, използваните 
ресурси и работата на EIT като цяло.

б) годишен доклад, оповестяван 
публично, най-късно до 30 юни всяка 
година. Докладът съдържа отчет за 
извършените от EIT и ОЗИ дейности 
през предходната календарна година и 
оценка на постигнатите резултати 
спрямо определените цели, показатели и 
график, както и на рисковете, свързани с 
извършените дейности, използваните 
ресурси и работата на EIT като цяло.
Всяка година директорът на EIT 
представя годишен доклад пред 
компетентните комисии на 
Европейския парламент.
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