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ĪSS PAMATOJUMS

Lai sekmētu ilgtspējīgas ekonomikas izaugsmi un konkurētspēju, 2008. gadā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulu izveidoja Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu (EIT). Šis 
mērķis ir jāsasniedz, nostiprinot ES un tās dalībvalstu inovācijas spējas. Līdz ar to EIT cenšas
veicināt zinību triādes — augstākās izglītības, pētniecības un inovācijas — integrāciju, šim 
nolūkam galvenokārt izmantojot zināšanu un inovācijas kopienas (ZIK).

Komisijas priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) 
Nr. 294/2008 par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta izveidi, ir ierosinātas vairākas 
izmaiņas. 

Šo izmaiņu mērķis ir risināt jautājumus, kas radušies, apspriežoties par EIT funkciju un 
darbību, kā arī ņemt vērā ierosināto jauno EIT stratēģisko inovācijas programmu 2014.–
2020. gadam.

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē un pilnībā atbalsta Komisijas nodomu piedēvēt EIT 
izšķirošu nozīmi programmas „Apvārsnis 2020” īstenošanā. Šajā ziņā galvenā uzmanība ir 
jāpievērš sinerģijai starp akadēmiskām, pētniecības un uzņēmējdarbības aprindām un 
jāiesaista pēc iespējas plašāks ieinteresēto personu loks.

Tomēr atzinuma sagatavotāja uzskata, ka lielāks darbs ir jāiegulda izpratnes veidošanā par 
EIT funkciju un esību. 

Savukārt EIT būtu arī turpmāk jāmudina augstskolas sadarbībā ar ZIK apmainīties ar labāko 
praksi ikvienā vispārējā jautājumā, kas var rasties un kas, protams, arī radīsies nākamo gadu 
gaitā. Šādi jautājumi var ietvert kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu, vienotus zinātnisko grādu 
un diplomu akreditācijas procesus, mācību metodiku un citus tematus.

Priekšlikumu ZIK izglītības pasākumos ietvert jaunus profesionālās apmācības kursus pašlaik 
nevajadzētu īstenot ārpus pēcdiploma studiju sistēmas.

Atzinuma sagatavotāja arī atbalsta plānus saskaņot EIT pārvaldības un administrācijas 
struktūras un precīzāk noteikt to attiecīgos uzdevumus.

GROZĪJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Dalības noteikumos ir paredzēti 
intelektuālā īpašuma tiesību pārvaldības 
noteikumi.

(4) Dalības noteikumos ir paredzēti 
intelektuālā īpašuma tiesību pārvaldības 
noteikumi. Tomēr EIT būtu jāuzņemas 
inovācijas funkcija, izstrādājot 
intelektuālā īpašuma tiesību pārvaldības 
rīkus, kas veicina pārredzamību un 
apmaiņu, nodrošina publisko un privāto 
tirgus dalībnieku (jo īpaši mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU)) iesaistīšanu 
pētniecībā un izgudrojumu izmantošanā.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) EIT būtu pastiprināti jāsekmē to EIT 
zinātnisko grādu un diplomu atzīšana 
dalībvalstīs, kuriem piešķirta atzīme par 
izcilību.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6b) EIT būtu jāveicina starpdisciplīnu 
pieeja inovācijai, ietverot ar tehnoloģiju 
nesaistītus risinājumus, organizatoriskas 
pieejas, jaunus uzņēmējdarbības modeļus, 
atvērtu pētniecību un citas sadarbības 
pieejas.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Būtu jāvienkāršo EIT struktūru sastāvs. 
Būtu jāracionalizē EIT valdes darbība un 
papildus jāprecizē valdes un direktora 
loma un uzdevumi. 

(8) Būtu jāvienkāršo EIT struktūru sastāvs. 
Būtu jāracionalizē EIT valdes darbība un 
papildus jāprecizē valdes, direktora un 
izpildu komitejas loma un uzdevumi. 

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) ZIK būtu jāpaplašina to izglītojošo 
pasākumu klāsts, nodrošinot profesionālās 
apmācības kursus.

(10) ZIK būtu jāpaplašina to izglītojošo 
pasākumu klāsts, nodrošinot profesionālās 
apmācības kursus pēcdiploma studiju 
programmu studentiem.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai nodrošinātu atbilstību vispārējai 
ES līmeņa uzraudzības un izvērtēšanas 
sistēmai, Komisijai un EIT ir jāsadarbojas 
ZIK darbības uzraudzības un izvērtēšanas 
organizēšanas jomā.

(11) Lai nodrošinātu atbilstību vispārējai 
ES līmeņa uzraudzības un izvērtēšanas 
sistēmai, Komisijai un EIT ir jāsadarbojas 
ZIK darbības uzraudzības un izvērtēšanas 
organizēšanas jomā. Jo īpaši būtu 
jāprecizē ZIK un EIT uzraudzības 
principi.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 294/2008
2. pants – 7. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„„augstākās izglītības iestāde” ir iestāde 
Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmuma
(EK) Nr. XXX/20XX, ar ko izveido 
„Erasmus visiem”, kā definēts 2. pantā;”;

„„augstākās izglītības iestāde” ir iestāde 
2. panta nozīmē Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulā (EK) Nr. XXX/20XX, ar 
ko izveido „Erasmus visiem;”;

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 294/2008
2. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. „ieinteresēto personu forums” ir 
sanāksme, kurā var piedalīties valstu un 
reģionālo iestāžu pārstāvji, ieinteresētas 
organizācijas un individuālas struktūras no 
uzņēmējdarbības, augstākās izglītības un 
pētniecības nozarēm, organizāciju kopas, 
kā arī pārējās ieinteresētās personas, kuras 
pārstāv zināšanu triādes;

10. „ieinteresēto personu forums” ir 
struktūra, kurā var piedalīties valstu un 
reģionālo iestāžu pārstāvji, ieinteresētas 
organizācijas un individuālas struktūras no 
uzņēmējdarbības, augstākās izglītības un 
pētniecības nozarēm, pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas un organizāciju 
kopas, kā arī pārējās ieinteresētās personas, 
kuras pārstāv zināšanu triādes;

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 294/2008
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT pamatuzdevums ir veicināt ilgtspējīgu 
Eiropas ekonomikas izaugsmi un 
konkurētspēju, vairojot dalībvalstu un 
Savienības inovācijas spējas. EIT to 
nodrošinās, veicinot un integrējot
augstākajiem standartiem atbilstošu 
augstāko izglītību, pētniecību un
inovāciju.

EIT pamatuzdevums ir veicināt ilgtspējīgu 
Eiropas ekonomikas izaugsmi un 
konkurētspēju, vairojot dalībvalstu un 
Savienības inovācijas spējas. EIT to 
nodrošinās, panākot augstākajiem 
standartiem atbilstošas augstākās 
izglītības, pētniecības darbību un 
inovācijas sinerģiju, sadarbību un
integrāciju.
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
1. pants – 3.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 294/2008
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) regulas 4. panta 2. punktu aizstāj ar 
šādu:
„2. Komisija ieceļ novērotājus, kas 
pārstāv zinību triādes trīs jomas un kas 
piedalās valdes sanāksmēs.”

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 294/2008
5. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(j) vismaz reizi gadā rīko ieinteresēto 
personu forumu, lai informētu par EIT 
darbību, gūto pieredzi, paraugpraksi un 
ieguldījumu Savienības inovācijas, 
pētniecības, izglītības politikā un mērķos. 
Ieinteresētās personas tiek aicinātas paust 
savu viedokli;

(j) vismaz reizi gadā rīko ieinteresēto 
personu forumu, lai informētu par EIT 
darbību, gūto pieredzi, paraugpraksi un 
ieguldījumu Savienības inovācijas, 
pētniecības, izglītības politikā un mērķos. 
Visas ieinteresētās personas tiek aicinātas 
paust savu viedokli;

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
1. pants – 6. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 294/2008
7. pants – 1.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a EIT sāk ZIK atlasi un iecelšanu 
saskaņā ar SIP noteiktajām prioritārajām 
jomām un grafiku.

1.a EIT sāk ZIK atlasi un izveido tik daudz 
ZIK, cik tas ir finansiāli iespējams, 
pamatojoties uz to kvalitāti, un ar
nosacījumu, ka tās atbilst obligātajiem 
atlases un piešķiršanas kritērijiem.
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
1. pants – 6. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 294/2008
7. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) panta 2. punkta g) apakšpunktu 
aizstāj ar šādu:
„(g) gatavību sadarboties ar citām 
organizācijām un tīkliem ārpus ZIK, 
tostarp mazāk attīstītajos reģionos, ar 
mērķi apmainīties ar paraugpraksi un 
izciliem sasniegumiem.”

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
1. pants – 6. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 294/2008
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Obligāts noteikums, lai izveidotu ZIK, ir 
vismaz trīs tādu partnerorganizāciju dalība, 
kas izveidotas vismaz trīs dažādās 
dalībvalstīs. Visām šīm 
partnerorganizācijām ir jābūt neatkarīgām 
citai no citas dalības noteikumu 7. panta 
nozīmē.

3. Obligāts noteikums, lai izveidotu ZIK, ir 
vismaz trīs tādu partnerorganizāciju dalība, 
kas izveidotas vismaz trīs dažādās 
dalībvalstīs. Ja viena no 
partnerorganizācijām ir Eiropas 
teritoriālās sadarbības grupa (ETSG), 
EIT paredz īpašus noteikumus, kuros 
ņemts vērā tas, ka ETSG ir starptautiska 
struktūra. Visām šīm partnerorganizācijām 
ir jābūt neatkarīgām citai no citas dalības 
noteikumu 7. panta nozīmē.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
1. pants – 8.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 294/2008
8. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) regulas 8. panta 2. punktā iekļauj 
šādu ba) apakšpunktu:
„(ba) izplatīt labāko praksi par 
vispārējiem jautājumiem, tādiem kā 
savstarpēja kvalifikāciju atzīšana un 
efektīva mācību metodika.”.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
1. pants – 12. punkts
Regula (EK) Nr. 294/2008
15. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) gada ziņojumu katru gadu līdz 
30. jūnijam. Šajā ziņojumā tiek izklāstītas 
iepriekšējā kalendārajā gadā īstenotās EIT 
un ZIK darbības un izvērtēti panāktie 
rezultāti izvirzīto mērķu un rādītāju 
īstenošanā un noteiktā laika grafika 
ievērošanā, ar veiktajām darbībām saistītie 
riski, resursu izmantojums un EIT 
vispārējā darbība.

(b) gada ziņojumu publisko katru gadu līdz 
30. jūnijam. Šajā ziņojumā tiek izklāstītas 
iepriekšējā kalendārajā gadā īstenotās EIT 
un ZIK darbības un izvērtēti panāktie 
rezultāti izvirzīto mērķu un rādītāju 
īstenošanā un noteiktā laika grafika 
ievērošanā, ar veiktajām darbībām saistītie 
riski, resursu izmantojums un EIT 
vispārējā darbība. EIT direktors katru 
gadu iesniedz gada ziņojumu 
kompetentajām Eiropas Parlamenta 
komitejām.
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