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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) buvo įsteigtas 2008 m. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu siekiant prisidėti prie tvaraus ekonomikos augimo ir 
konkurencingumo. Šis tikslas bus pasiektas didinant ES ir jos valstybių narių naujovių 
pajėgumus. Taigi, EIT siekia skatinti aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų ir inovacijų (žinių 
trikampio) integraciją, daugiausia per savo žinių ir inovacijos bendrijas (ŽIB).

Komisijos pasiūlyme dėl Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento, kuriuo iš dalies 
keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 294/2008 dėl EIT įsteigimo, siūloma keletas pakeitimų.

Šiais pakeitimais siekiama išspręsti konsultacijų metu iškilusius klausimus dėl EIT vaidmens 
ir veikimo, taip pat atsižvelgti į pasiūlytą naują Europos inovacijos ir technologijos instituto 
strateginę inovacijų darbotvarkę 2014–2020 m. laikotarpiu.

Nuomonės referentė palankiai vertina ir visiškai palaiko Komisijos ketinimą suteikti EIT 
išskirtinį vaidmenį įgyvendinant programą „Horizontas 2020“. Šis EIT vaidmuo apimtų 
akademinės, mokslinių tyrimų ir verslo bendruomenių ryšių gilinimą, taip pat EIT į savo 
veiklos sritį įtrauktų kitus suinteresuotuosius subjektus.

Tačiau nuomonės referentė mano, kad turėtų būti skiriama daugiau dėmesio informavimui 
apie EIT vaidmenį ir egzistavimą.

EIT savo ruožtu turėtų toliau skatinti aukštojo mokslo institucijas, kurios yra ŽIB dalis, 
dalytis savo geriausia patirtimi, susijusia su bendro pobūdžio klausimais, kurių galėtų iškilti 
ateinančiais metais (ir tikrai iškils). Tokie klausimai gali apimti abipusį kvalifikacijų 
pripažinimą, bendrus laipsnių ir diplomų pripažinimo procesus, mokymo praktiką ir kitas 
panašias sritis.

Kol kas pasiūlymas įtraukti naujus profesinio mokymo kursus į ŽIB švietimo veiklą turėtų 
būti taikomas tik pouniversitetinėms studijoms.

Taip pat nuomonės referentė remia planus racionalizuoti EIT valdymo ir administravimo 
struktūras ir patikslinti atitinkamas jų užduotis.
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PAKEITIMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) intelektinės nuosavybės teisių valdymo 
taisyklės yra nustatytos dalyvavimo 
taisyklėse;

(4) intelektinės nuosavybės teisių valdymo 
taisyklės yra nustatytos dalyvavimo 
taisyklėse. Tačiau EIT turėtų atlikti 
naujovišką vaidmenį kuriant intelektinės 
nuosavybės teisių valdymo priemones, 
skatinančias skaidrumą ir mainus, 
leidžiančias viešiesiems ir privatiesiems 
partneriams (ypač mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms (MVĮ)) įsitraukti į 
mokslinius tyrimus ir naudotis išradimais;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) EIT turėtų toliau skatinti savo 
teikiamų aukštos kokybės laipsnių ir 
diplomų pripažinimą valstybėse narėse.

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) EIT turėtų skatinti daugiadalykius 
inovacijų metodus, įskaitant 
netechnologinių priemonių, organizacinių 
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metodų, naujų verslo modelių, atvirųjų 
mokslinių tyrimų ir kitų 
bendradarbiavimo metodų vystymą;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) EIT struktūra turėtų būti supaprastinta. 
Turėtų būti racionalizuota EIT valdybos 
veikla ir aiškiai nustatyti atitinkami 
valdybos ir direktoriaus vaidmenys ir 
užduotys; 

(8) EIT struktūra turėtų būti supaprastinta
ir joje turėtų atsispindėti trys žinių 
trikampio dimensijos. Turėtų būti 
racionalizuota EIT valdybos veikla ir 
aiškiai nustatyti atitinkami valdybos, 
direktoriaus ir vykdomojo komiteto
vaidmenys ir užduotys. 

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) ŽIB turėtų plėsti savo švietimo veiklą 
organizuodamos profesinio mokymo 
kursus;

(10) ŽIB turėtų plėsti savo švietimo veiklą 
organizuodamos profesinio mokymo 
kursus pouniversitetinių studijų 
studentams;

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) būtina, kad Komisija ir EIT 
bendradarbiautų atliekant ŽIB stebėseną ir 
vertinimus. Tokiu būdu būtų užtikrinamas 
derėjimas su bendra ES lygmens 
stebėsenos ir vertinimo sistema;

(11) būtina, kad Komisija ir EIT 
bendradarbiautų atliekant ŽIB stebėseną ir 
vertinimus. Tokiu būdu būtų užtikrinamas 
derėjimas su bendra ES lygmens 
stebėsenos ir vertinimo sistema. Taip pat
svarbu nustatyti aiškius ŽIB ir EIT 
stebėjimo principus;
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
2 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Aukštojo mokslo įstaiga – institucija pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo 
(EB) Nr. XXX/20XX, kuriuo sukuriama 
programa „Erasmus visiems“, 2 straipsnį.

Aukštojo mokslo įstaiga – institucija pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos
Reglamento (EB) Nr. XXX/20XX, kuriuo 
sukuriama programa „Erasmus visiems“, 
2 straipsnį.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
2 straipsnio 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Suinteresuotųjų subjektų forumas –
nacionalinės ir regionų valdžios institucijų 
atstovams, organizuotoms interesų 
grupėms ir individualiems verslo, aukštojo 
mokslo ir mokslinių tyrimų sričių 
subjektams, grupių organizacijoms bei 
kitoms suinteresuotosioms žinių trikampio 
šalims atviras forumas.

10. Suinteresuotųjų subjektų forumas –
nacionalinės ir regionų valdžios institucijų 
atstovams, organizuotoms interesų 
grupėms ir individualiems verslo, aukštojo 
mokslo ir mokslinių tyrimų sričių 
subjektams, pilietinės visuomenės 
organizacijoms ir grupių organizacijoms 
bei kitoms suinteresuotosioms žinių 
trikampio šalims atvira platforma.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT misija – prisidėti prie tvaraus Europos EIT misija – prisidėti prie tvaraus Europos 
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ekonominio augimo ir konkurencingumo 
stiprinant valstybių narių ir Sąjungos 
inovacinius gebėjimus. EIT to siekia 
remdamas ir integruodamas aukščiausių 
standartų veiklą aukštojo mokslo, 
mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse.

ekonominio augimo ir konkurencingumo 
stiprinant valstybių narių ir Sąjungos 
inovacinius gebėjimus. Tai pasiekiama 
pasitelkus aukščiausių standartų sąveiką, 
bendradarbiavimą ir integravimą aukštojo 
mokslo, mokslinių tyrimų veiklos ir 
inovacijų srityse.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) 4 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
„2. Komisija paskiria tris žinių trikampio 
dimensijas atstovaujančius stebėtojus, 
kurie dalyvauja valdybos posėdžiuose.“

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
5 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) bent kartą per metus sukviečia 
suinteresuotųjų subjektų forumą, kad 
pateiktų informacijos apie EIT veiklą, įgytą 
patirtį, gerąją patirtį, taip pat apie tai, kaip 
EIT prisideda prie Sąjungos inovacijų, 
mokslinių tyrimų ir švietimo politikos ir 
padeda siekti tikslų. Suinteresuotieji 
subjektai prašomi pateikti savo nuomonę.

j) bent kartą per metus sukviečia 
suinteresuotųjų subjektų forumą, kad 
pateiktų informacijos apie EIT veiklą, įgytą 
patirtį, gerąją patirtį, taip pat apie tai, kaip 
EIT prisideda prie Sąjungos inovacijų, 
mokslinių tyrimų ir švietimo politikos ir 
padeda siekti tikslų. Visi suinteresuotieji 
subjektai prašomi pateikti savo nuomonę.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 6 punkto a papunktis
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Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
7 straipsnio 1 a dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. EIT, atsižvelgdamas į SID apibrėžtas 
prioritetines sritis ir nustatytą tvarkaraštį,
pradeda ŽIB atrankos ir skyrimo 
procedūrą.

1a. EIT pradeda ŽIB atrankos procedūrą 
ir paskiria tiek ŽIB, kiek įmanoma 
finansiškai, atsižvelgdamas į jų kokybę ir
su sąlyga, kad jie atitinka būtiniausius
atrankos ir paskyrimo kriterijus.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 6 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
7 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 2 dalies g punktas pakeičiamas taip:
„(g) pasirengimą palaikyti ryšius su 
kitomis, ŽIB nepriklausančiomis 
organizacijomis ir tinklais, įskaitant 
silpnesnius regionus, siekiant dalytis 
gerąja praktika ir kompetencija.“

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 6 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Būtina ŽIB steigimo sąlyga – steigiant 
ŽIB turi dalyvauti bent trys organizacijos 
partnerės, įsisteigusios bent trijose 
valstybėse narėse. Visos šios organizacijos 
partnerės turi būti nepriklausomos, kaip 
apibrėžta dalyvavimo taisyklių 7 
straipsnyje.

3. Būtina ŽIB steigimo sąlyga – steigiant 
ŽIB turi dalyvauti bent trys organizacijos 
partnerės, įsisteigusios bent trijose 
valstybėse narėse. Jei viena iš 
organizacijų partnerių yra Europos 
teritorinio bendradarbiavimo grupė 
(ETBG), EIT nustato konkrečias 
nuostatas, atsižvelgdama į faktą, kad 
ETBG yra iš esmės tarptautinė 
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organizacija. Visos šios organizacijos 
partnerės turi būti nepriklausomos, kaip 
apibrėžta dalyvavimo taisyklių 7 
straipsnyje.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 8 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
8 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) 8 straipsnio 2 dalyje įterpiamas šis 
punktas:
„(ba) skleisti geriausią praktiką bendrais 
klausimais, pvz., abipusio kvalifikacijų 
pripažinimo ir veiksmingos mokymo 
praktikos srityse“.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 12 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
15 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kiekvienais metais iki birželio 30 d. –
metinę ataskaitą. Ataskaitoje nurodoma 
EIT ir ŽIB praėjusiais kalendoriniais 
metais vykdyta veikla ir įvertinami 
rezultatai, atsižvelgiant į nustatytus tikslus, 
rodiklius ir grafiką, su vykdyta veikla 
susijusi rizika, išteklių panaudojimas ir 
bendra EIT veikla.

b) kiekvienais metais iki birželio 30 d.
metinė ataskaita skelbiama viešai.
Ataskaitoje nurodoma EIT ir ŽIB 
praėjusiais kalendoriniais metais vykdyta 
veikla ir įvertinami rezultatai, atsižvelgiant 
į nustatytus tikslus, rodiklius ir grafiką, su 
vykdyta veikla susijusi rizika, išteklių 
panaudojimas ir bendra EIT veikla.
Kiekvienais metais EIT direktorius 
kompetentingiems Europos Parlamento 
komitetams pateikia metinę ataskaitą.
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