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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisijos pasiūlymas dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto (EIT) Strateginės 
inovacijų darbotvarkės (SID) yra politinis dokumentas, kuriame apibrėžti EIT prioritetai 
2014–2020 m. laikotarpiu.

Nuomonės referentė palankiai vertina pasiūlymą ir remia aukštojo mokslo institucijų 
įsipareigojimą aktyviai dalyvauti toliau plėtojant EIT.

Nuomonės referentė atkreipia dėmesį, kad:

 vieneri metai įgyvendinti trijų aktyvių žinių ir inovacijų bendrijų (ŽIB) magistrantūros 
programai – pernelyg trumpas laiko tarpas, kad būtų galima atlikti tinkamą vertinimą, 
taigi iš esmės palikta mažai erdvės objektyviam sprendimui priimti.

 Vertinant tris pagrindinius SID aspektus – žinias, mokslinius tyrimus ir inovacijas –
atrodo, kad aukštasis mokslas kažkaip paliktas užnugaryje. Vis dėlto aukštasis mokslas 
turbūt sudaro pagrindą to, kas dažnai pavadinama žinių trikampiu. Todėl ŽIB raginamos 
užtikrinti, kad jų magistrantūros ir doktorantūros programos būtų tinkamai finansuojamos.

 SID nepabrėžta socialinių studijų ir humanitarinių mokslų faktinė papildoma nauda. Todėl 
itin svarbu, kad būtų skirtas tinkamas dėmesys dabartiniam ir būsimajam šių mokslų 
vaidmeniui mokslinių tyrimų ir švietimo srityse ir kad būtų pripažintas jų indėlis kuriant 
naujas inovacines mokslinių tyrimų sritis remiantis daugiadalykėmis koncepcijomis.

Nuomonės referentė norėtų užtikrinti, jog:

1. universitetai būtų išsamiau informuojami apie EIT buvimą ir jo vaidmenį, kad daugiau jų 
kreiptųsi dėl dalyvavimo ŽIB veikloje.

2. ŽIB pouniversitetinės studijos pritrauktų daugiau pačių geriausių studentų ir kad EIT taptų 
matomesnis studentams. EIT turėtų būti pagrindinis talentingų jaunuolių, kurie padės 
užtikrinti Europos ateičiai pažangų, tvarų ir visa apimantį ekonominį augimą, telkėjas. 
Atsižvelgiant į tai turėtų būti inicijuojamos informavimo kampanijos, per kurias būtų 
naudojamasi visomis priemonėmis ir komunikacijos lygmenimis, ir užtikrinta, kad 
universitetai ir studentai turėtų pakankamai informacijos apie EIT ir ŽIB.

3. Būtų parengtos apsaugos priemonės, skirtos išvengti dvigubo finansavimo (75 proc. lėšų 
užtikrinama gaunant privatų, viešą ir regioninį finansavimą, įskaitant pagal kitas Europos 
programas ir sanglaudos politiką). Turėtų būti vengiama mažinti bet kokį kitų su švietimu 
susijusių programų finansavimą.

4. Būtų garantuota, kad EIT papildytų esamas švietimo ir mokslinių tyrimų programas.

5. Būtų garantuotas EIT ženklu pažymėtų laipsnių ir diplomų akademinis galiojimas. EIT 
ženklas turėtų būti aukštesnės kokybės ženklas ir todėl aukštos kokybės kriterijai turėtų 
būti taikomi visiems EIT ženklu pažymėtiems laipsniams (remiantis Bolonijos procesu, tai 
verslumas, sudarantis sąlygas glaudžiam sektoriniam judumui tarp akademinės 
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bendruomenės ir įmonių atstovų), siekiant apsaugoti pasaulinę Europos universitetų ir EIT 
reputaciją.

6. Padedant EIT būtų skatinama geriausios praktikos sklaida šalyse, kurios dar 
neįsitraukusios į esamas ŽIB.

7. ŽIB dar nedalyvaujančioms valstybėms narėms būtų sudarytos vienodos galimybės 
įsitraukti visuomet vadovaujantis kompetencijos kriterijumi ir subsidiarumo principu.

8. EIT valdybai padėtų akademinių ekspertų komitetas, kurių vaidmuo apimtų programų 
turinio, jų kokybės kriterijų ir jų socialinių bei kultūrinių aspektų stebėseną.

9. Būtų persvarstyti du nauji Komisijos 2014 m. ir 2018 m. pasiūlyti teminiai ciklai, kurie, 
deja, atspindi vienašalę ateities mokslinių tyrimų ir inovacijų koncepciją.

10. Socialinis aspektas būtų svarbiausias ŽIB kriterijus ir kad susidūrus su kiekvienu 
visuomeniniu iššūkiu jis būtų pastebimesnis.

11. EIT nustatytų bendras Europos lygmeniu diplomų ir laipsnių pripažinimo procedūras.

Nuomonės referentės išvados

1. Puikias žinias parodę universitetų studentai turės galimybę atlikti pouniversitetinius ir 
doktorantūros mokslinius tyrimus daugiau negu viename ŽIB universitete. Taigi jiems 
pasitarnaus universitetų, mokslo centrų ir įmonių bendradarbiavimas.

2. ŽIB dalyvaujantys universitetai raginami kurti mokslo programas, pagal kurias – šalia 
žinių, mokslinių tyrimų ir verslumo – būtų rengiami aukštos kokybės mokymai, kaip 
būdas inovacijoms užtikrinti.

3. Universitetai toliau naudosis akademine laisve žinių ir mokslinių tyrimų atžvilgiu ir, 
siekdami sąveikos su verslo interesais, rūpinsis savo individualių mokslo programų
apsauga.

4. Be to, ypatingas dėmesys turėtų būti atkreiptas į humanitarinių mokslų svarbą aukštajam 
mokslui, kadangi reikšmingas šių mokslų indėlis į ekonominį gyvenimą ir Europos 
kultūros ir paveldo rėmimą. Atsižvelgiant į tai, renkantis temines būsimųjų ŽIB sritis 
nereikėtų pamiršti humanitarinių mokslų.

EIT siūlo universitetams ir pramonės atstovams paradigmiškai perorientuoti žinių trikampį 
vadovavimo, mokytojo ir „visą gyvenimą besimokančiojo“ kryptimi ir pats savaime ateityje 
jis gali būti svarbus aukštos kvalifikacijos Europos darbo jėgos vystymo elementas.

PAKEITIMAI

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



AD\912360LT.doc 5/30 PE489.612v02-00

LT

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 1.1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priežastys, dėl kurių moksliniams 
tyrimams, švietimui ir inovacijoms 
skiriamas didžiausias dėmesys, paprastos.
Didėjant pasaulinei konkurencijai ir viduje 
kylant demografinių problemų Europos 
ekonomikos augimas ir darbo vietų 
kūrimas ateityje vis labiau priklausys nuo 
inovacinių laimėjimų kuriant produktus, 
paslaugas ir verslo modelius, taip pat nuo 
gebėjimo ugdyti, pritraukti ir išlaikyti 
talentus. Nors Europoje yra pavienių 
sėkmės atvejų, ES valstybės narės dar 
atsilieka nuo pasaulinių inovacijų lyderių.
Be to, ES susiduria su vis didesne naujų 
kompetencijos centrų iš besiformuojančios 
ekonomikos šalių konkurencija dėl talentų.

Priežastys, dėl kurių moksliniams 
tyrimams, švietimui ir inovacijoms 
skiriamas didžiausias dėmesys, paprastos.
Vystantis žinių ekonomikai, didėjant 
pasaulinei konkurencijai ir viduje kylant 
demografinių problemų Europos 
ekonomikos augimas ir darbo vietų 
kūrimas ateityje vis labiau priklausys nuo 
inovacinių laimėjimų kuriant produktus, 
paslaugas ir verslo modelius, taip pat nuo 
gebėjimo ugdyti, pritraukti ir išlaikyti 
talentus bei suteikti piliečiams galimybę ne 
tik gauti naudos iš šių inovacijų, bet ir 
prisidėti prie jų kūrimo, ypač pasitelkiant 
naujas technologijas. Nors Europoje yra 
pavienių sėkmės atvejų, ES valstybės narės 
dar atsilieka nuo pasaulinių inovacijų 
lyderių. Be to, Sąjunga susiduria su vis 
didesne naujų kompetencijos centrų iš 
besiformuojančios ekonomikos šalių 
konkurencija dėl talentų.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 1.1 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Todėl būtina iš esmės keisti mūsų 
inovacijų sistemas ir modelius. Dažnai, 
nors kompetencija aukštojo mokslo, 
mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse ES 
tikrai egzistuoja, ji tebėra fragmentiška.
Europai reikia įveikti šį strateginio 
bendradarbiavimo nepaisant ribų – tarp 
šalių, sektorių ir dalykų – stygių. Be to, 
Europai reikia pasinaudoti savo autentiška 
verslumo kultūra. Tai labai svarbu, jei 
norima sukurti tikrą papildomą mokslinių 

Todėl būtina iš esmės keisti mūsų 
inovacijų sistemas ir modelius. Tam reikia 
nustatyti naujus principus ir laikytis 
praktikos, kuri visų pirma būtų 
grindžiama atvirais ir įtraukiais 
moksliniais tyrimais ir priemonių, kurias 
taikant būtų valdomos intelektinės 
nuosavybės teisės, skatinančios 
skaidrumą ir mainus, plėtra, taip pat 
naujų finansinių priemonių, 
užtikrinančių, kad moksliniai tyrimai 
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tyrimų ir inovacijų naudą, steigti naujas 
įmones ir didelį potencialą turinčiuose 
augimo sektoriuose iš tikrųjų komerciškai 
diegti inovacijas. Europa turi rūpintis, kad 
aukštosios mokyklos būtų inovacijų 
variklis, nes talentingiems žmonėms reikia 
tinkamų įgūdžių, žinių ir pozicijos, kad 
būtų galima kurti inovacijas.

kryptingai, veiksmingai ir pirmenybės 
tvarka būtų vykdomi sprendžiant 
pagrindinius viešojo intereso uždavinius, 
kūrimu. Dažnai, nors kompetencija 
aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų ir 
inovacijų srityse ES tikrai egzistuoja, ji 
tebėra fragmentiška. Europai reikia įveikti 
šį strateginio bendradarbiavimo nepaisant 
ribų – tarp šalių, sektorių ir dalykų –
stygių. Be to, Europai reikia pasinaudoti 
savo autentiška verslumo kultūra. Tai labai 
svarbu, jei norima sukurti tikrą papildomą 
mokslinių tyrimų ir inovacijų naudą, steigti 
naujas įmones ir didelį potencialą 
turinčiuose augimo sektoriuose iš tikrųjų 
komerciškai diegti inovacijas. Europa turi 
rūpintis, kad aukštosios mokyklos būtų 
inovacijų variklis, nes talentingiems 
žmonėms reikia tinkamų įgūdžių, žinių ir 
pozicijos, kad būtų galima kurti inovacijas.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 1.1 punkto šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasitelkdamas ŽIB institutas padeda kurti 
inovacijoms palankesnę aplinką ir rasti 
pažangių aukštojo mokslo, mokslinių 
tyrimų ir verslo bendruomenių 
bendradarbiavimo būdų. Tai padeda 
holistiškai spręsti programoje „Horizontas 
2020“ įvardytus vis sudėtingesnius 
visuomenei iškilusius uždavinius, sutelkti 
labai gerus įvairių sektorių, išsilavinimo ir 
dalykų specialistus – kitaip jie galbūt ir 
nesusitiktų – bendram problemų 
sprendimui ieškoti.

Pasitelkdamas ŽIB institutas padeda kurti 
inovacijoms palankesnę aplinką ir rasti 
pažangių aukštojo mokslo, mokslinių 
tyrimų ir verslo bendruomenių 
bendradarbiavimo būdų. Be to, EIT 
prisideda prie jaunimo užimtumo. Tai 
padeda holistiškai spręsti programoje
„Horizontas 2020“ įvardytus vis 
sudėtingesnius visuomenei iškilusius 
uždavinius, sutelkti labai gerus įvairių 
sektorių, išsilavinimo ir dalykų specialistus 
– kitaip jie galbūt ir nesusitiktų – bendram 
problemų sprendimui ieškoti.

Pakeitimas 4
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Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 1.2 punkto pirmos pastraipos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Didesnis investicijų poveikis švietimui, 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms ir 
naujų inovacijų valdymo būdų išbandymas.
EIT veikia kaip katalizatorius, didina 
turimos mokslinių tyrimų bazės vertę, nes 
spartina technologijų ir mokslinių tyrimų 
rezultatų diegimą ir naudojimą. Inovacijų 
veikla padeda subalansuoti investicijas į 
mokslinius tyrimus ir pasiekti, kad 
švietimo ir mokymo veikla labiau atitiktų 
verslo poreikius. Tuo tikslu EIT gali gana 
lanksčiai bandyti naujus inovacijų 
modelius, ir tai leidžia iš tikrųjų 
diferencijuoti ŽIB valdymą ir ŽIB 
finansavimo modelius bei greitai 
prisitaikyti ir geriau pasinaudoti 
atsirandančiomis galimybėmis.

 Didesnis investicijų poveikis švietimui, 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms ir 
naujų inovacijų valdymo būdų išbandymas.
EIT veikia kaip katalizatorius, didina 
turimos mokslinių tyrimų bazės vertę, nes 
spartina technologijų ir mokslinių tyrimų 
rezultatų diegimą ir naudojimą. Inovacijų 
veikla padeda subalansuoti investicijas į 
mokslinius tyrimus ir pasiekti, kad 
švietimo ir mokymo veikla labiau atitiktų 
verslo poreikius. Tuo tikslu EIT gali gana 
lanksčiai bandyti naujus inovacijų 
modelius, ir tai leidžia iš tikrųjų 
diferencijuoti ŽIB valdymą ir ŽIB 
finansavimo modelius bei greitai 
prisitaikyti ir geriau pasinaudoti 
atsirandančiomis galimybėmis. EIT taip 
pat turi potencialo plėtoti naujus 
finansavimo modelius, kaip antai skirti 
premijas už inovacijas, o tai leistų 
padidinti mokslinių tyrimų finansavimo 
grąžą visuomenei ir užtikrintų, kad 
inovacijos prisidėtų ne tik prie labiausiai 
neatidėliotinų reikmių tenkinimo, bet ir 
teiktų greitą naudą Europos Sąjungos 
piliečiams.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 1.3 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT labai padės siekti programoje
„Horizontas 2020“ nustatytų tikslų, visų 
pirma, papildydamas kitas šios srities 
iniciatyvas, padės spręsti visuomenei 
iškilusius uždavinius. Programoje
„Horizontas 2020“ nustatyta, kad EIT 
padės siekti tikslo spręsti visuomenei 
iškilusius uždavinius, tačiau, laikantis 

EIT labai padės siekti programoje
„Horizontas 2020“ nustatytų tikslų, visų 
pirma, papildydamas kitas šios srities 
iniciatyvas, padės spręsti visuomenei 
iškilusius uždavinius. Programoje
„Horizontas 2020“ nustatyta, kad EIT 
padės siekti tikslo spręsti visuomenei 
iškilusius uždavinius, tačiau, laikantis 
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požiūrio, kad tarp tikslų turi būti natūrali 
sąveika, EIT taip pat padės siekti tikslo 
įtvirtinti pirmaujančias pramonės pozicijas 
ir didinti konkurencingumą, nes skatins 
rezultatais pagrįstus mokslinius tyrimus ir 
sudarys sąlygas steigti sparčiai augančias ir 
inovatyvias MVĮ. Galiausiai, EIT, 
skatindamas tarptautinį judumą
(disciplinos, sektoriaus ir šalies lygmeniu) 
ir į naujoviškas pouniversitetines studijas 
integruodamas verslumo dvasią bei 
rizikavimo kultūrą, padės kurti mokslinį 
inovacijų pagrindą. Taigi EIT indėlis 
sudarant pagrindines sąlygas, kurių reikia, 
kad būtų galima panaudoti inovacinį ES 
mokslinių tyrimų potencialą ir skatinti 
pabaigti kurti Europos mokslinių tyrimų 
erdvę (EMTE), bus svarus.

požiūrio, kad tarp tikslų turi būti natūrali 
sąveika, EIT taip pat padės siekti tikslo 
įtvirtinti pirmaujančias pramonės pozicijas 
ir didinti konkurencingumą, nes skatins 
rezultatais pagrįstus mokslinius tyrimus ir 
sudarys sąlygas steigti sparčiai augančias ir 
inovatyvias MVĮ. Galiausiai, EIT, 
skatindamas tarptautinį judumą
(disciplinos, sektoriaus ir šalies lygmeniu) 
ir į naujoviškas pouniversitetines studijas 
integruodamas verslumo dvasią bei 
rizikavimo kultūrą, padės kurti mokslinį 
inovacijų pagrindą. EIT privalo remti 
tarpvalstybinį ir tarpsektorinį akademinės 
bendruomenės, mokslinių tyrimų institutų 
ir verslo bendruomenės bendradarbiavimą 
ir judumą mokslinių tyrimų ir inovacijų 
srityse. EIT sukurs bendrą dalijimosi 
inovacijomis ir žiniomis centrą, kuris 
padės remti sritis, tiesiogiai 
nedalyvaujančias ŽIB, ir ilgainiui padės 
pasiekti bendrosios mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programos „Horizontas 2020“ 
prioritetinius tikslus. Reikia nustatyti 
atskirą prioritetą apibrėžiant konkrečią 
taikymo sritį, kurioje EIT vykdys veiklą 
mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje 
bendradarbiaudamas su trečiosiomis 
šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis 
ir taip padės skleisti gerąją bendruomenių 
praktiką. Taigi EIT indėlis sudarant 
pagrindines sąlygas, kurių reikia, kad būtų 
galima panaudoti inovacinį ES mokslinių 
tyrimų potencialą ir skatinti pabaigti kurti 
Europos mokslinių tyrimų erdvę (EMTE), 
bus svarus.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 1.3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, dėl EIT ES mokslinių tyrimų ir 
inovacijų politikoje atsiranda visa 
apimančio švietimo aspektas. 

Be to, dėl EIT ES mokslinių tyrimų ir 
inovacijų politikoje atsiranda visa 
apimančio švietimo komponentas, nes jis 
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Pasitelkdamas naujovišką ir verslumą 
skiepijantį švietimą EIT atlieka svarbų 
vaidmenį jungiant mokslinių tyrimų ir 
inovacijų sistemą ir švietimo politiką bei 
programas ir prisiima ilgalaikį 
įsipareigojimą, kurio reikia siekiant 
ilgalaikių aukštojo mokslo pokyčių. 
Teikdamas naujus tarpdalykinius EIT 
ženklu pažymėtus laipsnius EIT bendromis 
jėgomis siekia kurti į inovacijas orientuotą 
švietimą, darantį poveikį platesnei Europos 
darbotvarkei, susijusiai su aukštųjų 
mokyklų modernizavimu, taigi, taip 
propaguojama Europos aukštojo mokslo 
erdvė.

yra vienintelė programoje 
„Horizontas 2020“ numatyta priemonė, 
pagal kurią didžiulis dėmesys skiriamas 
švietimo aspektui, taip pat numatant
laisvą prieigą prie mokslinių tyrimų 
publikacijų. Todėl EIT turėtų užtikrinti, 
kad ŽIB magistrantūros ir doktorantūros 
programos būtų tinkamai finansuojamos.
Pasitelkdamas naujovišką ir verslumą 
skiepijantį švietimą EIT atlieka svarbų 
vaidmenį jungiant mokslinių tyrimų ir 
inovacijų sistemą ir švietimo politiką bei 
programas ir prisiima ilgalaikį 
įsipareigojimą, kurio reikia siekiant rasti 
naujus būdus, kaip pritaikyti aukštąjį 
mokslą prie reikalavimų, atsirandančių
atitinkamose visuomenėse. Ypač daug 
dėmesio reikia skirti siekiant užtikrinti, 
kad universitetai ir kitos aukštosios 
mokyklos būtų tinkamai finansuojami. 
Taip bus užtikrinamos vienodos sąlygos 
institucijoms, siekiančioms aukščiausių 
Europos standartų. Tuo pat metu bus 
toliau skiriama parama mokslinių tyrimų 
ir švietimo centrams, kurie jau 
pripažįstami kaip kompetencijos centrai. 
Teikdamas naujus tarpdalykinius EIT 
ženklu pažymėtus laipsnius EIT bendromis 
jėgomis siekia kurti į inovacijas orientuotą 
švietimą, darantį poveikį platesnei Europos 
darbotvarkei, susijusiai su aukštojo mokslo 
sistemų modernizavimu, kartu puoselėjant 
Europos aukštojo mokslo humanistinę 
tradiciją, taigi, taip propaguojama Europos 
aukštojo mokslo erdvė.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 1.3 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, nagrinėjant inovacijų vietos ir 
globalių aspektų ryšį, yra galimybių 
abipusiškai sustiprinti sąveiką su Sąjungos 
sanglaudos politika. Koordinavimo 

Be to, nagrinėjant inovacijų vietos ir 
globalių aspektų ryšį, yra galimybių 
abipusiškai sustiprinti sąveiką su Sąjungos 
sanglaudos politika. Koordinavimo 
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centruose sudaromos tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo galimybės, o dėl jų 
patogios padėties galima pasinaudoti 
įvairiomis atitinkamų regionų finansavimo 
sistemomis. Koordinavimo centrai atlieka 
svarbiausią vaidmenį stiprinant vietos ir 
pasaulinius ŽIB ryšius, įskaitant glaudų 
bendradarbiavimą su regionų valdžios 
institucijomis, visų pirma su visais 
dalyvaujančiais rengiant ir įgyvendinant 
regioninę inovacijų strategiją pažangios 
specializacijos tikslais (angl. RIS3). Be to, 
siekiant plėsti MVĮ dalyvavimą ŽIB 
veikloje, galima būtų stiprinti ŽIB ir vietos 
organizacijų grupių ryšius. Nors sąveikos 
galimybės priklauso nuo ŽIB teminių 
sričių, atrodo, kad ES lygmeniu yra tam 
tikrų iniciatyvų ir programų, kurias 
įgyvendinant būtų labai naudingas 
bendradarbiavimas ir koordinavimas. 
Kadangi pagrindinis EIT ir ŽIB uždavinys 
yra papildomos Europos kompetencijos 
naudos kūrimas, tiek jau veikiančios, tiek 
būsimos ŽIB turėtų kuo labiau pasinaudoti 
šia sąveika. ŽIB suteiks papildomos 
naudos iniciatyvoms, kurios gali būti 
įgyvendinamos įvairiose srityse, įskaitant 
bendro programavimo iniciatyvas, Europos 
inovacinę partnerystę ir viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystę.

centruose sudaromos tarpregioninio ir 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
galimybės, o dėl jų patogios padėties 
galima pasinaudoti įvairiomis atitinkamų 
regionų finansavimo sistemomis. 
Koordinavimo centrai atlieka svarbiausią 
vaidmenį stiprinant vietos ir pasaulinius 
ŽIB ryšius, įskaitant glaudų 
bendradarbiavimą su regionų valdžios 
institucijomis, visų pirma su visais 
dalyvaujančiais rengiant ir įgyvendinant 
regioninę inovacijų strategiją pažangios 
specializacijos tikslais (angl. RIS3). Be to, 
siekiant plėsti MVĮ dalyvavimą ŽIB 
veikloje, galima būtų stiprinti ŽIB ir vietos 
organizacijų grupių ryšius. Nors sąveikos 
galimybės priklauso nuo ŽIB teminių 
sričių, atrodo, kad ES lygmeniu yra tam 
tikrų iniciatyvų ir programų, kurias 
įgyvendinant būtų labai naudingas 
bendradarbiavimas ir koordinavimas. 
Kadangi pagrindinis EIT ir ŽIB uždavinys 
yra papildomos Europos kompetencijos 
naudos kūrimas, tiek jau veikiančios, tiek 
būsimos ŽIB turėtų kuo labiau pasinaudoti 
šia sąveika. ŽIB suteiks papildomos 
naudos iniciatyvoms, kurios gali būti 
įgyvendinamos įvairiose srityse, įskaitant 
bendro programavimo iniciatyvas, Europos 
inovacinę partnerystę ir viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystę. Turi būti 
parengtos apsaugos priemonės, skirtos 
išvengti dvigubo finansavimo (75 proc. 
lėšų užtikrinama gaunant privatų, viešą ir 
regioninį finansavimą, įskaitant pagal 
kitas Europos programas ir sanglaudos 
politiką). Turėtų būti vengiama mažinti
bet kokį kitų su švietimu susijusių 
programų finansavimą.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 1.3 punkto penkta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendro programavimo iniciatyvos –
pagrindinė priemonė fragmentiškumui 
mokslinių tyrimų srityje mažinti – turėtų 
būti visos Europos ŽIB mokslinių tyrimų 
bazės branduolys. ŽIB, savo ruožtu, gali 
paspartinti ir sustiprinti aukštos kokybės 
mokslinių tyrimų, sujungtų bendro 
programavimo iniciatyvomis, rezultatų 
panaudojimą, bei taip mažinti inovacijų 
srities fragmentiškumą. Bendra 
technologijų iniciatyva ir naujai užmegzta 
viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystė 
suteikia galimybių skatinti didelio masto 
pramonės vykdomus mokslinius tyrimus ir 
intensyvinti pagrindinių technologijų 
kūrimą. ŽIB gali padėti skatinti investicijas 
į šiuos pagrindinius mokslinius tyrimus, 
kad būtų padidintas technologijų 
perdavimo ir komercinimo mastas ir, 
padedant talentingiems verslininkams, 
senose verslo srityse steigiamos naujos 
įmonės. Žinių trikampiu EIT papildys 
Europos mokslinių tyrimų tarybos 
investicijas į pasaulinio lygio netirtų sričių 
mokslinius tyrimus, imdamasis visos 
inovacijų grandinės – nuo idėjų iki taikymo 
ir panaudojimo, ir sudarys papildomų
galimybių inovacijų srityje „Marie Curie“ 
mokslininkams ir „Erasmus visiems“
studentams bei ugdys jų verslumą.

Bendro programavimo iniciatyvos –
pagrindinė priemonė fragmentiškumui 
mokslinių tyrimų srityje mažinti – turėtų 
būti visos Europos ŽIB mokslinių tyrimų 
bazės branduolys. ŽIB, savo ruožtu, gali 
paspartinti ir sustiprinti aukštos kokybės 
mokslinių tyrimų, sujungtų bendro 
programavimo iniciatyvomis, rezultatų 
panaudojimą, bei taip mažinti inovacijų 
srities fragmentiškumą. Bendra 
technologijų iniciatyva ir naujai užmegzta 
viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystė 
suteikia galimybių skatinti didelio masto 
pramonės vykdomus mokslinius tyrimus ir 
intensyvinti pagrindinių technologijų 
kūrimą. ŽIB gali padėti skatinti investicijas 
į šiuos pagrindinius mokslinius tyrimus, 
kad būtų padidintas technologijų 
perdavimo ir komercinimo mastas ir, 
padedant talentingiems verslininkams, 
senose verslo srityse steigiamos naujos 
įmonės. Žinių trikampiu EIT papildys 
Europos mokslinių tyrimų tarybos 
investicijas į pasaulinio lygio netirtų sričių 
mokslinius tyrimus, imdamasis visos 
inovacijų grandinės – nuo idėjų iki taikymo 
ir panaudojimo, ir užtikrins Europos 
mokslinių tyrimų erdvės plėtrą 
suteikdamas naujų galimybių
mokslininkams, vykdantiems veiklą pagal 
„Maria Sklodowska-Curie“ programą. 
EIT naudosis Europos intelektiniu 
kapitalu siekdamas įgyti naujų įgūdžių
inovacijų ir verslumo srityse, nes jis 
artimai susijęs su „Erasmus visiems“
programa.
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 2.1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remdamasis įgyta patirtimi EIT siekia 
įtvirtinti ir toliau plėtoti investuotojo, 
puoselėjančio kompetencijos centrus 
Europos mokslinių tyrimų, verslo ir 
aukštojo mokslo srityse ir sudarančio 
sąlygas tuos centrus sutelkti ir užmegzti 
ilgalaikį sistemingą bendradarbiavimą per 
ŽIB, vaidmenį.

Remdamasis įgyta patirtimi EIT siekia 
įtvirtinti ir toliau plėtoti investuotojo, 
puoselėjančio kompetencijos centrus 
Europos mokslinių tyrimų, verslo ir 
aukštojo mokslo srityse ir sudarančio 
sąlygas tuos centrus sutelkti ir užmegzti 
ilgalaikį sistemingą bendradarbiavimą per 
ŽIB, vaidmenį. Atsižvelgiant į tai turėtų 
būti inicijuojamos informavimo 
kampanijos, per kurias būtų naudojamasi 
visomis priemonėmis ir komunikacijos 
lygmenimis, ir užtikrinta, kad 
universitetai ir studentai turėtų 
pakankamai informacijos apie EIT ir ŽIB 
veiklą ir jos apimtį.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 2.1.1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ŽIB ne tik plečia aukštos kokybės savo 
partnerių mokslinių tyrimų bazę, bet ir 
pirmos skatina ir įgyvendina EIT 
švietėjišką misiją. Tikslas – ugdyti ir 
mokyti talentingus žmones, kurių įgūdžių, 
žinių ir mąstysenos reikia pasaulinei žinių 
ekonomikai. Tuo tikslu EIT aktyviai 
skatina, inter alia, EIT ženklu pažymėtus 
laipsnius, stebi jų kokybę ir nuoseklų 
diegimą visose ŽIB. Šiame darbe bus 
plačiai naudojamasi tarpusavio ir ekspertų 
vertinimu ir bendradarbiaujama su 
nacionalinėmis ir kokybės užtikrinimo 
institucijomis. Tai padidins nacionalinį ir 
tarptautinį EIT ženklu pažymėtos 
kvalifikacijos pripažinimą ir padidins 
pasaulinį jos patrauklumą, kartu tai bus 

ŽIB ne tik plečia aukštos kokybės savo 
partnerių mokslinių tyrimų bazę, bet ir 
pirmos skatina ir įgyvendina EIT 
švietėjišką misiją. Tikslas – ugdyti ir 
mokyti talentingus žmones, kurių įgūdžių, 
žinių ir mąstysenos reikia pasaulinei žinių 
ekonomikai. Tuo tikslu EIT aktyviai 
skatina, inter alia, EIT ženklu pažymėtus 
laipsnius, stebi jų kokybę ir nuoseklų 
diegimą visose ŽIB. Šiame darbe ŽIB 
taiko seriją kokybės kriterijų EIT ženklu 
pažymėtiems laipsniams (remiantis 
Bolonijos procesu, tai verslumas, 
sudarantis sąlygas glaudžiam sektoriniam 
judumui tarp akademinės bendruomenės 
ir įmonių atstovų), kad būtų laikomasi 
aukštų akademinių standartų ir galiausiai 



AD\912360LT.doc 13/30 PE489.612v02-00

LT

bendradarbiavimo tarptautiniu lygmeniu 
pagrindas. Ateityje ŽIB bus skatinamos 
plėsti savo švietimo veiklą ir apimti ne tik 
pouniversitetinį švietimą, bet ir rasti 
įvairesnių studijų būdų, kad galėtų apimti 
daugiau inovacinės profesinės veiklos 
sričių, taip pat vadovų švietimą, specialiai 
parengtus kursus ir vasaros mokyklas. Kad 
sustiprintų savo švietimo veiklos poveikį ir 
pasiektų platesnę auditoriją, ŽIB 
eksperimentuodamos gali sugalvoti 
bandomųjų pirmosios pakopos studijų 
kurso modulių arba bendrojo lavinimo 
mokykloms skirtų dalykų.

kad būtų užtikrinta pasaulinė Europos 
universitetų reputacija ir prestižas. Be to,
bus plačiai naudojamasi tarpusavio ir 
ekspertų vertinimu ir bendradarbiaujama su 
nacionalinėmis ir kokybės užtikrinimo 
institucijomis. Tai padidins nacionalinį ir 
tarptautinį EIT ženklu pažymėtos 
kvalifikacijos pripažinimą ir padidins 
pasaulinį jos patrauklumą, kartu tai bus 
bendradarbiavimo tarptautiniu lygmeniu 
pagrindas. Ateityje ŽIB bus skatinamos 
plėsti savo švietimo veiklą ir apimti ne tik 
pouniversitetinį švietimą, bet ir rasti 
įvairesnių studijų būdų, kad galėtų apimti 
daugiau inovacinės profesinės veiklos 
sričių, taip pat vadovų švietimą, specialiai 
parengtus kursus ir vasaros mokyklas.
Universitetai toliau naudosis akademine 
laisve žinių ir mokslinių tyrimų atžvilgiu 
ir, siekdami, kad būtų užtikrinta sąveika 
su verslo interesais, rūpinsis savo 
individualių mokslo programų apsauga.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 2.1.1 dalies penktos pastraipos antra a įtrauka (nauja) (lentelėje)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 nustatys kriterijus, taikytinus EIT 
ženklu pažymėtiems laipsniams, 
siekdamas užtikrinti jų akademinį 
galiojimą ir aukštus standartus;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 2.1.1 dalies penktos pastraipos trečia įtrauka (lentelėje)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 sukurs EIT ženklu pažymėtų 
kvalifikacijų tarpusavio vertinimo sistemą 
ir užmegs bendradarbiavimą su 
nacionalinėmis ir tarptautinėmis kokybės 

 aktyviai užtikrins visos EIT veiklos 
nuoseklumą ir atitiktį sukurdamas EIT 
ženklu pažymėtų kvalifikacijų tarpusavio 
vertinimo sistemą ir užmegs 
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užtikrinimo įstaigomis; bendradarbiavimą su nacionalinėmis ir 
tarptautinėmis kokybės užtikrinimo 
įstaigomis;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 2.1.1 dalies penktos pastraipos ketvirta įtrauka (lentelėje)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 skatins ŽIB plėtoti įvairesnę švietimo ir 
mokymo veiklą.

 skatins ŽIB plėtoti įvairesnę švietimo ir 
mokymo veiklą, pirmiausia veiklą, skirtą 
suteikti ŽIB galimybę dalintis savo 
žiniomis su institucijomis, kurias galbūt 
domintų dalyvavimas būsimosiose ŽIB ir 
didinti informuotumą apie šias esamas 
švietimo programas.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 2.1.1 dalies penktos pastraipos ketvirta a įtrauka (nauja) (lentelėje)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 paragins ŽIB teikti studentams aktualią 
informaciją, susijusią su kitoje valstybėje 
narėje įgytų laipsnių pripažinimu;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 2.1.1 dalies penktos pastraipos ketvirta b įtrauka (nauja) (lentelėje)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 nustatys bendras diplomų ir laipsnių 
pripažinimo procedūras Europos 
lygmeniu.
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 2.1.2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamas dar labiau didinti poveikį ir 
skatinti inovacijas naujose visuomenei 
iškilusių uždavinių srityse, EIT laipsniškai 
didins ŽIB skaičių. EIT, vis sparčiau 
steigdamas naujas ŽIB, užtikrins, kad būtų 
deramai atsižvelgta į ankstesniuose 
etapuose įgytą patirtį, ir kad ŽIB būtų 
steigiamos tik tose srityse, kurios turi aiškų 
inovacinį potencialą ir aukščiausio lygio 
kompetenciją. Todėl 2014–2020 m. naujos 
ŽIB bus steigiamos dviem etapais – po tris 
naujas ŽIB 2014 ir 2018 m., taigi 2014–
2020 m. iš viso bus 9 ŽIB, o koordinavimo 
centrų visoje ES bus 40–50. 2018 m. 
rengiant naują ŽIB atrankos procesą turi 
būti labai remiamasi nuodugnaus EIT ir 
veikiančių ŽIB išorės vertinimo rezultatais, 
įskaitant ŽIB poveikio ekonomikai ir 
visuomenei ir EIT indėlio stiprinant ES ir 
valstybių narių inovacinius pajėgumus 
vertinimą, taip pat programos 
„Horizontas 2020“ vertinimų rezultatais.

Siekdamas dar labiau didinti poveikį ir 
skatinti inovacijas naujose visuomenei 
iškilusių uždavinių srityse, EIT laipsniškai 
didins ŽIB skaičių. EIT, vis sparčiau 
steigdamas naujas ŽIB, užtikrins, kad būtų 
deramai atsižvelgta į ankstesniuose 
etapuose įgytą patirtį, ir kad ŽIB būtų 
steigiamos tik tose teminėse srityse, kurios 
turi aiškų inovacinį potencialą ir 
reikšmingą socialinį poveikį, taip pat 
aukščiausio lygio kompetenciją. Todėl 
2014–2020 m. naujos ŽIB bus steigiamos 
dviem etapais – po tris naujas ŽIB 2014 ir 
2018 m., taigi 2014–2020 m. iš viso bus 9 
ŽIB, o koordinavimo centrų visoje ES bus 
40–50. 2018 m. rengiant naują ŽIB 
atrankos procesą turi būti labai remiamasi 
nuodugnaus EIT ir veikiančių ŽIB išorės 
vertinimo rezultatais, įskaitant ŽIB 
poveikio ekonomikai ir visuomenei ir EIT 
indėlio stiprinant ES ir valstybių narių 
inovacinius pajėgumus vertinimą, taip pat 
programos „Horizontas 2020“ vertinimų 
rezultatais.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 2.1.2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Srityse, kuriose visuomenei iškilo didelių 
uždavinių, bus steigiamos naujos ŽIB, 
turinčios tikrą inovacinį potencialą. Taigi, 
EIT visomis išgalėmis padeda siekti 
platesnės ES politinės darbotvarkės, visų 
pirma programos „Horizontas 2020“, 
kurioje įvardyta nemažai didelių 
visuomenei iškilusių uždavinių, tikslų.

Teminėse srityse, kuriose visuomenei 
iškilo didelių uždavinių, bus steigiamos 
naujos ŽIB, turinčios tikrą inovacinį 
potencialą. Taigi, EIT visomis išgalėmis 
padeda siekti platesnės ES politinės 
darbotvarkės, visų pirma programos 
„Horizontas 2020“, kurioje įvardyta 
nemažai didelių visuomenei iškilusių 
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Siekiama ŽIB steigti teminėse srityse, 
kuriose dėl tų sričių dydžio ir sudėtingumo 
uždaviniai gali būti sprendžiami taikant 
tarpdalykinius, tarpvalstybinius ir 
tarpsektorinius metodus. Todėl parenkant 
temines sritis reikia atidžiai išanalizuoti, ar 
ŽIB gali padidinti vertę ir turėti teigiamą 
poveikį ekonomikai ir visuomenei.

uždavinių, tikslų. Siekiama ŽIB steigti 
teminėse srityse, kuriose dėl tų sričių 
dydžio ir sudėtingumo uždaviniai gali būti 
sprendžiami tik taikant tarpdalykinius, 
tarpvalstybinius ir tarpsektorinius metodus.
Todėl parenkant temines sritis reikia 
atidžiai išanalizuoti, ar ŽIB gali padidinti 
vertę ir turėti teigiamą poveikį ekonomikai 
ir visuomenei. Lėšų skyrimas naujoms 
ŽIB vykdomas konkurenciniu pagrindu ir 
atsižvelgiant į projektų kokybę ir 
potencialą, tuo pat metu užtikrinant 
pakankamą finansavimą kiekvienai ŽIB, 
kad jos iš tikrųjų galėtų kurti inovacijas.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 2.1.2 dalies trečios pastraipos šešta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Reikia taikyti tarpdalykinius metodus ir 
plėtoti naujas švietimo rūšis, peržengiant 
dalykų ribas.

 Reikia taikyti tarpdalykinius metodus ir 
raginti universitetus plėtoti naujas 
švietimo rūšis, peržengiant dalykų ribas.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 2.1.2 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vertinant EIT projekte siūlomas temas –
vertino ir platesnė suinteresuotųjų subjektų 
bendruomenė – aiškiai matyti, kad yra tam 
tikrų skirtumų, susijusių su galimu ŽIB 
įsteigimo poveikiu. Taigi, kelių temų 
visiškai atsisakyta, kitos apibrėžtos iš 
naujo, kad labiau atitiktų specifinį Europos 
ir pasaulio kontekstą šioje srityje.

Vertinant EIT projekte siūlomas temas –
vertino ir platesnė suinteresuotųjų subjektų 
bendruomenė – aiškiai matyti, kad yra tam 
tikrų skirtumų, susijusių su galimu ŽIB 
įsteigimo poveikiu. Taigi, kelių temų 
visiškai atsisakyta, kitos apibrėžtos iš 
naujo, kad labiau atitiktų specifinį Europos 
ir pasaulio kontekstą šioje srityje.
Svarstant naujas ŽIB sektoriuose, kurie 
kol kas nesvarstomi, bet atitinka 
nurodytus kriterijus (pvz., jūrų 
sektoriuje), turėtų būti reguliariai 
vykdomas mokslinių tyrimų potencialo 
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raidos ir galimų naujų inovacijų 
atsiradimo dinamikos vertinimas.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 2.1.2 dalies penktos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatyta, kad šios teminės sritys yra 
sritys, kuriose įsteigus naujas ŽIB būtų 
daugiausia galimybių jau vykdomai 
veiklai suteikti papildomos naudos ir iš 
tikrųjų paskatinti diegti inovacijas:

Nustatyta, kad šios teminės sritys yra 
sritys, kuriose įsteigus naujas ŽIB jau 
vykdomai veiklai gali būti suteikta
papildomos naudos ir tai gali iš tikrųjų 
paskatinti diegti inovacijas. Visgi šis su
teminėmis sritimis, kurios galiausiai bus 
parinktos būsimosioms ŽIB, susijęs 
sąrašas tik nurodomojo pobūdžio:

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 2.1.2 dalies devinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Likusios antrojo etapo 2018 m. temos 
(miestų judumas, papildoma pramonės 
nauda ir pažangi ir saugi visuomenė) bus
svarstomos atsižvelgiant į naujas ir 
nenumatytas problemas, kurių gali kilti 
ateityje.

Minėtajame sąraše pateiktos likusios
antrojo etapo 2018 m. temos (miestų 
judumas, papildoma pramonės nauda ir 
pažangi ir saugi visuomenė) gali būti
svarstomos kartu su kitomis temomis, 
pagal kurias atsižvelgiama į naujas ir 
nenumatytas problemas, galinčias kilti 
ateityje.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 2.1.2 punkto devinta a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, ypatingas dėmesys turėtų būti 
atkreiptas į humanitarinių mokslų svarbą 
aukštajam mokslui, kadangi reikšmingas 
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šių mokslų indėlis į ekonominį gyvenimą 
ir Europos kultūros ir paveldo rėmimą. 
Atsižvelgiant į tai, humanitariniai mokslai 
neturėtų būti nepastebėti ar pamiršti 
renkant temines būsimųjų ŽIB sritis.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 2.1.2 dalies dešimtos pastraipos pirma a įtrauka (nauja) (lentelėje)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 prieš nuspręsdamas, kurios teminės 
sritys bus įtrauktos į trečiąjį ŽIB etapą 
2018 m., visapusiškai konsultuosis su 
visomis suinteresuotosiomis šalimis, 
įskaitant – šalia universitetų, įmonių, 
verslininkų ir mokslinių tyrimų centrų –
pilietinę visuomenę, vietos valdžios 
institucijas ir susijusias nevyriausybines 
organizacijas (NVO);

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 2.1.2 dalies dešimtos pastraipos pirma b įtrauka (nauja) (lentelėje)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 dės visas pastangas siekdamas užtikrinti, 
kad apie būsimąsias ŽIB atrankos 
procedūras būtų informuota kuo daugiau 
potencialių suinteresuotųjų šalių. 
Potencialioms suinteresuotosioms šalims 
suteikiama visa informacija, reikalinga 
joms tinkamai apsvarstyti, koks 
konkrečiai galėtų būti jų indėlis, jei jis 
apskritai galimas. Šiuo atžvilgiu ypatingas 
dėmesys skiriamas toms vietovėms ir 
regionams, kurių atstovai dar nebuvo 
įsitraukę į esamas ŽIB.
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 2.1.2 dalies dešimtos pastraipos antra a įtrauka (nauja) (lentelėje)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 užtikrins, kad socialinis aspektas būtų 
svarbiausias ŽIB kriterijus ir kad jis būtų 
matomas susidūrus su kiekvienu 
visuomeniniu iššūkiu.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 2.2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pradiniame etape EIT daugiausia pastangų 
skyrė ŽIB steigimui. Nors aišku, kad EIT 
tikslas yra stiprinti jau įsteigtus 
kompetencijos centrus, EIT veikla turės 
būti naudinga ir Sąjungos srityse, tiesiogiai 
nesusijusiose su ŽIB. Todėl labai svarbi 
EIT misija yra skatinti geros praktikos 
sklaidą žinių trikampio integravimo 
tikslais, kad būtų plėtojama bendra 
inovacijų ir žinių perdavimo kultūra. 

Per pradinį etapą EIT daugiausia pastangų 
skyrė ŽIB steigimui. Nors aišku, kad EIT 
tikslas yra stiprinti jau įsteigtus arba 
raginti kurti naujus kompetencijos 
centrus, EIT veikla turės būti naudinga ir 
Sąjungos srityse, tiesiogiai nesusijusiose su 
ŽIB. Be to, labai svarbu, kad EIT siektų 
būti labiau matomas į ŽIB veiklą dar 
neįsitraukusiose valstybėse narėse, 
pirmiausia tose, kurios turi mažiau 
dalyvavimo tokio pobūdžio bendrųjų 
įmonių veikloje patirties. Visuomet 
taikomas kompetencijos kriterijus ir 
subsidiarumo principas. Todėl labai svarbi 
EIT misija yra skatinti geros praktikos 
sklaidą žinių trikampio integravimo 
tikslais, kaip antai vykdyti atviruosius 
mokslinius tyrimus ir viešai skelbti jų 
rezultatus, kad būtų plėtojama bendra 
inovacijų ir žinių perdavimo kultūra.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 2.2 punkto antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ateityje EIT turi stengtis užtikrinti, kad 
ŽIB patirtis būtų suprantama, pritaikoma ir 
naudojama, ir tai galėtų būti pavyzdinis 
modelis Europoje ir kitur. Nustatydamas ir 
analizuodamas gerąją patirtį ir dalydamasis 
ja, taip pat žinių ir inovacijų bendrijose 
kurdamas naujus valdymo ir finansavimo 
modelius EIT siekia užtikrinti, kad EIT ir 
ŽIB sukauptos žinios būtų skleidžiamos ir 
kapitalizuojamos siekiant naudos žmonėms
ir institucijoms, įskaitant tiesiogiai 
nedalyvaujančias ŽIB.

Ateityje EIT turi stengtis užtikrinti, kad 
ŽIB patirtis būtų suprantama, pritaikoma ir 
naudojama, ir tai galėtų būti pavyzdinis 
modelis Europoje ir kitur. Nustatydamas ir 
analizuodamas gerąją patirtį ir dalydamasis 
ja, taip pat žinių ir inovacijų bendrijose 
kurdamas naujus valdymo ir finansavimo 
modelius EIT siekia užtikrinti, kad EIT ir 
ŽIB sukauptos žinios būtų skleidžiamos ir 
kapitalizuojamos siekiant naudos
piliečiams, privatiems subjektams ir 
institucijoms, įskaitant tiesiogiai 
nedalyvaujančias ŽIB.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 2.2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT gali atlikti lemiamą vaidmenį 
sujungiant įvairius ŽIB taikomus metodus, 
kad juos būtų galima perkelti į sritis, 
kuriose inovaciniai gebėjimai yra silpni, o 
neperkėlus tų metodų nebūtų galima 
pasinaudoti EIT įgyta patirtimi. Dėl tokios 
informacijos sklaidos EIT patirtis padės 
skatinti inovacinių gebėjimų plėtojimą 
šiose srityse. Ši veikla, pagrįsta ŽIB darbu, 
gali būti labai naudinga.

EIT gali atlikti lemiamą vaidmenį 
sujungiant įvairius ŽIB taikomus metodus, 
kad juos būtų galima perkelti į temines 
sritis, kuriose inovaciniai gebėjimai yra 
silpni, o neperkėlus tų metodų nebūtų 
galima pasinaudoti EIT įgyta patirtimi. Dėl 
tokios informacijos sklaidos EIT patirtis 
padės skatinti inovacinių gebėjimų 
plėtojimą šiose srityse. Ši veikla, pagrįsta 
ŽIB darbu, gali būti labai naudinga. Šiuo 
atžvilgiu labai svarbu, kad inovacijos 
samprata būtų taikoma ir akademinėms 
sritims, nes taip gali būti generuojamos 
idėjos ir koncepcijos ar nauji materialūs 
su Europos kultūrine praeitimi ir 
dabartimi susiję įrodymai.
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Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 2.2 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sėkmingų inovacijų branduolys –
talentingi žmonės. Vienas svarbiausių EIT 
vaidmenų – suteikti talentingiems 
žmonėms galimybę išnaudoti visą jų 
potencialą ir kurti aplinką, kurioje jų 
talentas galėtų klestėti. Tokią aplinką EIT 
kuria pasitelkdamas ŽIB, tačiau taip pat 
reikia talentingiausių žmonių, dar 
nedirbančių ŽIB, pritraukimo ir įtraukimo 
strategijos.

Sėkmingų mokslinių tyrimų, atvirų 
inovacijoms, branduolys – talentingi 
žmonės, kuriems suteiktas tinkamas 
išsilavinimas ir siūloma dirbti 
įkvepiančiomis sąlygomis. Vienas 
svarbiausių EIT vaidmenų – suteikti 
talentingiems žmonėms galimybę išnaudoti 
visą jų potencialą ir kurti aplinką, kurioje 
jų talentas galėtų klestėti. Tokią aplinką 
EIT kuria pasitelkdamas ŽIB, tačiau taip 
pat reikia talentingiausių žmonių, dar 
nedirbančių ŽIB, pritraukimo ir įtraukimo 
strategijos.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 2.2 dalies septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, EIT tenka aiškus vaidmuo –
pritraukti talentų iš už ES ribų. 
Sukurdamas stiprų prekės ženklą ir 
užmegzdamas strateginius ryšius su 
pagrindiniais partneriais iš viso pasaulio 
EIT gali padidinti ŽIB partnerių 
patrauklumą. EIT, glaudžiai 
bendradarbiaudamas su ŽIB, turėtų 
parengti labai gerą tarptautinę strategiją, 
nustatyti tiesiogiai susijusius kolegas ir 
galimus partnerius ir palaikyti su jais 
ryšius. Šiomis aplinkybėmis EIT ir jo ŽIB 
turėtų pasinaudoti visais šioje srityje 
įgyvendinamų iniciatyvų, pavyzdžiui, 
programos „Erasmus visiems“ ir „Marie 
Curie“ programos, pranašumais. Be to, 
EIT, ragindamas sudaryti EIT absolventų 
tinklą, gali skatinti dalijimąsi žiniomis, 
mentorystę ir jungimąsi į tinklus.

Be to, EIT tenka aiškus vaidmuo –
pritraukti talentų iš už ES ribų. 
Sukurdamas stiprų prekės ženklą ir 
užmegzdamas strateginius ryšius su 
pagrindiniais partneriais iš viso pasaulio 
EIT gali padidinti ŽIB partnerių 
patrauklumą. EIT, glaudžiai 
bendradarbiaudamas su ŽIB, turėtų 
parengti labai gerą tarptautinę strategiją, 
nustatyti tiesiogiai susijusius kolegas ir 
galimus partnerius ir palaikyti su jais 
ryšius. Šiomis aplinkybėmis EIT ir jo ŽIB 
turėtų pasinaudoti visais šioje srityje 
įgyvendinamų iniciatyvų, pavyzdžiui, 
programos „Erasmus visiems“ ir „Marie 
Curie“ programos, pranašumais.
Užtikrinama, kad EIT papildytų visas 
kitas įgyvendinamas švietimo ir mokslinių 
tyrimų programas (susijusias su Europos 
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mokslinių tyrimų taryba, jungtiniais 
mokslinių tyrimų centrais, Europos 
inovacijų partnerystėmis, žinių 
sąjungomis ir t. t.). Be to, EIT, ragindamas 
sudaryti EIT absolventų tinklą, gali skatinti 
dalijimąsi žiniomis, mentorystę ir 
jungimąsi į tinklus. Jis taip pat galėtų 
prisidėti prie šios užduoties vykdymo 
remdamas mokslinių tyrimų sritis, 
susijusias su Europos kultūra, kuri 
visuomet domino pasaulį.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 2.2 dalies aštunta a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT ir ŽIB turėtų užtikrinti, kad būtų 
atitinkamai skelbiama apie mokslinius su 
magistrantūros ir doktorantūros 
studijomis susijusius ir jų pagrindu 
pasiektus rezultatus, ir apie jų taikymą, 
siekiant prisidėti prie tarptautinio 
akademinio dialogo.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 2.2 dalies devintos pastraipos pirma įtrauka (lentelėje)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 glaudžiai bendradarbiaudamas su ŽIB, 
sukurs sistemą (EIT stipendininkai), 
leisiančią ŽIB koordinavimo centrų 
veikloje tam tikrą laikotarpį dalyvauti 
talentingiems žmonėms iš ES ir kitų šalių, 
tai būtų naudinga tiek patiems dalyviams, 
tiek ŽIB;

 glaudžiai bendradarbiaudamas su ŽIB, 
sukurs sistemą (EIT stipendininkai), 
leisiančią ŽIB koordinavimo centrų 
veikloje tam tikrą laikotarpį dalyvauti 
įvairiapusei atrinktų studentų, 
mokslininkų, akademikų, mokančiojo 
personalo narių ir verslininkų, kurie 
atstovaus visoms Sąjungos studijų ir 
verslo sritims ir kurie šiuo metu 
neįsitraukę į esamų ŽIB veiklą, grupei, 
talentingiems žmonėms iš Sąjungos ir kitų 
šalių, tai būtų naudinga tiek patiems 
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dalyviams, tiek ŽIB ir padėtų išsamiau 
informuoti apie ŽIB veiklą ir, bendresne 
prasme, užtikrinti didesnį EIT 
matomumą;

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 2.2 punkto devintos pastraipos pirma a įtrauka (nauja) (lentelėje)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Suteikia galimybę visuose Sąjungos 
universitetuose skatinti kompetencijos 
gerinimą, bendradarbiavimą ir bendrus 
projektus.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 2.2 dalies devintos pastraipos antra įtrauka (lentelėje)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 sukurs ir (arba) pritaikys internetinę 
dalijimosi žiniomis ir jungimosi į tinklus 
EIT platformoje priemonę;

 sukurs ir (arba) pritaikys internetinę 
dalijimosi žiniomis ir jungimosi į tinklus 
EIT platformoje priemonę. Ši priemonė 
naudojama paskatinti studentams, 
mokslininkams, akademikams, 
mokančiojo personalo nariams ir 
verslininkams, kurie šiuo metu 
nedalyvauja esamų ŽIB veikloje, 
susipažinti su darbu, kurį šiuo metu 
atlieka esamos ŽIB, ir su planuojamais 
būsimais ŽIB etapais bei iš to pasimokyti.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 2.2 punkto devintos pastraipos antra a įtrauka (nauja) (lentelėje)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Sukurs priemones, kuriomis 
naudojantis bus galima lengviau 



PE489.612v02-00 24/30 AD\912360LT.doc

LT

identifikuoti intelektinės nuosavybės, 
susijusios su mokslinių tyrimų sritimi 
arba jų vykdymu, teises, taip pat jų 
tinkamą įsigijimą, perdavimą arba 
perleidimą remiantis suinteresuotųjų 
subjektų poreikiais.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 2.2 dalies devintos pastraipos ketvirta įtrauka (lentelėje)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 pasieks, kad ŽIB įgyta patirtis ir sėkmės 
pavyzdžiai būtų prieinami platesnei ES 
inovacijų bendruomenei ir visai 
visuomenei. Tam gali prireikti sukurti EIT 
ir ŽIB atviro švietimo ir mokymo kurso 
medžiagos saugyklą.

 pasieks, kad ŽIB įgyta patirtis ir sėkmės 
pavyzdžiai būtų prieinami platesnei ES 
inovacijų bendruomenei ir visai 
visuomenei. Tai aprėpia EIT ir ŽIB atviro 
švietimo ir mokymo kurso medžiagos 
saugyklos, kuria visoje Sąjungoje galės 
naudotis universitetai ir aukštojo mokslo 
institutai, sukūrimą.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 2.3 dalies penktos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija dar labiau remia EIT kuriant 
tvirtą ir patikimą rezultatais grindžiamą 
stebėsenos sistemą. Ši stebėsenos sistema 
užtikrins visišką EIT ir ŽIB atskaitomybę, 
rezultatų kokybę, indėlį siekiant programos 
„Horizontas 2020“ prioritetų, ir kartu ŽIB 
verslo dinamikai suteiks pakankamo 
lankstumo. Tai EIT suteiks galimybių įgyti 
tvirtus informacijos rinkimo iš ŽIB ir 
analizavimo pajėgumus, išmatuoti savo 
veiklos rezultatus lyginant su tikslais, taip 
pat palyginti savo ir ŽIB veiklą su 
geriausia Europos ir viso pasaulio 
patirtimi. Sistema bus kuriama lanksčiai ir, 
prireikus, koreguojama atsižvelgiant į 
pradedamą naują ar plečiamą seną EIT ir 

Komisija dar labiau remia EIT kuriant 
tvirtą ir patikimą rezultatais grindžiamą 
stebėsenos sistemą. Ši stebėsenos sistema 
užtikrins visišką EIT ir ŽIB atskaitomybę, 
rezultatų kokybę, indėlį siekiant programos 
„Horizontas 2020“ prioritetų, ir kartu ŽIB 
moksliniams tyrimams ir verslo dinamikai 
suteiks pakankamo lankstumo. Tai EIT 
suteiks galimybių įgyti tvirtus informacijos 
rinkimo iš ŽIB ir analizavimo pajėgumus, 
išmatuoti savo veiklos rezultatus lyginant 
su tikslais, taip pat palyginti savo ir ŽIB 
veiklą su geriausia Europos ir viso pasaulio 
patirtimi. Sistema bus kuriama lanksčiai ir, 
prireikus, koreguojama atsižvelgiant į 
pradedamą naują ar plečiamą seną EIT ir 



AD\912360LT.doc 25/30 PE489.612v02-00

LT

ŽIB veiklą. Remdamasi nepriklausomame 
išorės vertinime pateiktomis 
rekomendacijomis ir programos 
„Horizontas 2020“ bendrosiomis 
stebėsenos nuostatomis Komisija, 
bendradarbiaudama su EIT ir ŽIB, pasiūlė 
sukurti rezultatais pagrįstą EIT veiklos 
stebėsenos sistemą, apimančią keturis 
veiklos lygmenis:

ŽIB veiklą. Remdamasi nepriklausomame 
išorės vertinime pateiktomis 
rekomendacijomis ir programos 
„Horizontas 2020“ bendrosiomis 
stebėsenos nuostatomis Komisija, 
bendradarbiaudama su EIT ir ŽIB, pasiūlė 
sukurti rezultatais pagrįstą EIT veiklos 
stebėsenos sistemą, apimančią keturis 
veiklos lygmenis:

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 2.3 dalies penktos pastraipos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 EIT lygmuo: vertinti EIT, kaip 
produktyvios ir veiksmingos ES įstaigos, 
veiklą; tai bus vertinama pagal ŽIB 
suteiktą paramą, informavimo intensyvumą 
ir aprėptį, sklaidos ir tarptautinę veiklą ir 
gebėjimą supaprastinti tvarką;

 EIT lygmuo: vertinti EIT, kaip 
produktyvios ir veiksmingos ES įstaigos, 
veiklą; ji bus vertinama pagal ŽIB suteiktą 
paramą, informavimo intensyvumą ir 
aprėptį, sklaidos ir tarptautinę veiklą ir 
gebėjimą supaprastinti tvarką, taip pat 
atsižvelgiant į raginimą kurti 
kompetencijos centrus, kaip priemonę 
plėsti moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms visoje Sąjungoje;

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 2.3 dalies penktos pastraipos trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 visų ŽIB lygmuo: stebėti visų ŽIB indėlį 
siekiant EIT strateginių tikslų, nustatytų 
specialiame dokumente, pavyzdžiui, EIT 
rezultatų suvestinėje;

 visų ŽIB lygmuo: stebėti visų ŽIB indėlį 
siekiant EIT strateginių tikslų, nustatytų 
specialiame dokumente, pavyzdžiui, EIT 
rezultatų suvestinėje, taip pat skatinant 
tarpdalykinius mokslinius tyrimus –
priemonę naujų mokslinių tyrimų ir 
inovacijų sričių kūrimui stiprinti ir remti;
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Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 2.3 dalies penktos pastraipos ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

pavienių ŽIB lygmuo: stebėti pavienių ŽIB 
veiklą remiantis individualiais tikslais ir 
pagrindiniais veiklos rodikliais, nustatytais 
kiekvienos ŽIB verslo planuose. ŽIB 
verslo modeliai ir rinkos skiriasi, todėl 
skiriasi ir jų pagrindiniai veiklos rodikliai, 
taikytini konkrečioje pramonės srityje ir 
labai svarbūs siekiant sėkmingai valdyti 
kiekvieną ŽIB.

pavienių ŽIB lygmuo: stebėti pavienių ŽIB 
veiklą remiantis individualiais tikslais ir 
pagrindiniais veiklos rodikliais, nustatytais 
kiekvienos ŽIB verslo planuose. ŽIB 
verslo modeliai ir rinkos skiriasi, todėl 
skiriasi ir jų pagrindiniai veiklos rodikliai, 
taikytini konkrečioje pramonės srityje ir 
labai svarbūs siekiant sėkmingai valdyti 
kiekvieną ŽIB. Be to, skatinama kurti 
koordinavimo centrus, kaip priemonę 
plėsti jų veiklai ir skatinti idėjai 
bendradarbiauti vietos, regioniniu ar 
nacionaliniu lygmenimis ir taip prisidėti 
prie EIT aprėpties.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 3.1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Lemiami veiksniai šiuo atžvilgiu yra 
valdybos dydis, sudėtis ir darbo tvarka. 
Pasirodė, kad nepriklausomų narių ir 
nedidelio skaičiaus ŽIB bendruomenei 
atstovaujančių renkamų narių principas yra 
vertingas ir leidžia remtis viso žinių 
trikampio patirtimi. Tačiau pradinis 
modelis – 18 renkamų narių ir, nuo visai 
neseniai, keturi papildomi ŽIB atstovai –
turi trūkumų. Mažesnė valdyba galėtų 
veiksmingiau priimti sprendimus ir 
sumažinti papildomas valdymo išlaidas. 
Galiausiai, EIT valdyba veiktų dar 
veiksmingiau, jei ji iš naujo sutelktų 
dėmesį į savo pagrindinį vaidmenį –
nurodyti strategines kryptis. Be to, bus 
didinamas derėjimas su kitomis ES 
iniciatyvomis – bus konsultuojamasi su 

Lemiami veiksniai šiuo atžvilgiu yra 
valdybos dydis, sudėtis ir darbo tvarka. 
Pasirodė, kad nepriklausomų narių ir 
nedidelio skaičiaus ŽIB bendruomenei 
atstovaujančių renkamų narių principas yra 
vertingas ir leidžia remtis viso žinių 
trikampio patirtimi. Tačiau pradinis 
modelis – 18 renkamų narių ir, nuo visai 
neseniai, keturi papildomi ŽIB atstovai –
turi trūkumų. Mažesnė valdyba galėtų 
veiksmingiau priimti sprendimus ir 
sumažinti papildomas valdymo išlaidas. 
Galiausiai, EIT valdyba veiktų dar 
veiksmingiau, jei ji iš naujo sutelktų 
dėmesį į savo pagrindinį vaidmenį –
nurodyti strategines kryptis. Šiuo tikslu 
akademinių ekspertų komitetas, teikiantis 
vertingą pagalbą valdybai ir ją 
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Europos Komisija dėl EIT trejų metų darbo 
programos. EIT trejų metų darbo 
programoje pateikta informacija apie EIT ir 
ŽIB leis įvertinti, kaip papildoma programa 
„Horizontas 2020“, taip pat kitos Sąjungos 
politikos sritys ir priemonės, ir užtikrinti 
tokį papildymą. Visi šie pakeitimai įtraukti 
į pakeistą EIT reglamentą, pridedamą prie 
SID.

konsultuojantis, galėtų būti daugiau negu 
naudingas sprendžiant klausimus, 
labiausiai susijusius su ŽIB, kurių 
užduotis bus stebėti programų turinį, jų 
kokybės kriterijus ir jų socialinius ir 
kultūrinius aspektus, akademine 
strategija ir švietimo praktika. Be to, bus 
didinamas derėjimas su kitomis ES 
iniciatyvomis – bus konsultuojamasi su 
Europos Komisija dėl EIT trejų metų darbo 
programos. EIT trejų metų darbo 
programoje pateikta informacija apie EIT ir 
ŽIB leis įvertinti, kaip papildoma programa 
„Horizontas 2020“, taip pat kitos Sąjungos 
politikos sritys ir priemonės, ir užtikrinti 
tokį papildymą. Visi šie pakeitimai įtraukti 
į pakeistą EIT reglamentą, pridedamą prie 
SID.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 3.2 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kadangi EIT centrinė būstinė atlieka ne 
vien tik administracinį vaidmenį, ji 
optimizuos savo darbines funkcijas ir padės 
ŽIB pasiekti geriausių veiklos rezultatų bei 
tuos rezultatus plačiau paskleisti. Kai 
kurias paslaugas teikiant ir pareigas 
vykdant centralizuotai, o ne pavienių ŽIB 
lygmeniu, galima padidinti veiksmingumą.
Nors kiekviena ŽIB turi savą teminę sritį, 
kai kurie elementai yra bendri, ir būtent čia 
EIT gali apčiuopiamai padidinti naudą.
Tokios žinių teikėjo funkcijos gali būti 
ypač susijusios su tuo, kad EIT centrinė 
būstinė tampa informacijos tarpininku ir 
daug idėjų turinčiu partneriu, pavyzdžiui, 
skatinant ŽIB tarpusavio mainus ir abipusį 
mokymąsi, palengvinant ryšius su ES 
institucijomis ir kitomis pagrindinėmis 
organizacijomis, pavyzdžiui, Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacija
(EBPO), arba konkrečių bendrų problemų 

Kadangi EIT centrinė būstinė atlieka ne 
vien tik administracinį vaidmenį, ji 
optimizuos savo darbines funkcijas ir padės 
ŽIB pasiekti geriausių veiklos rezultatų bei 
tuos rezultatus plačiau paskleisti. Kai 
kurias paslaugas teikiant ir pareigas 
vykdant centralizuotai, o ne pavienių ŽIB 
lygmeniu, galima padidinti veiksmingumą.
Nors kiekviena ŽIB turi savą teminę sritį, 
kai kurie elementai yra bendri, ir būtent čia 
EIT gali apčiuopiamai padidinti naudą.
Tokios žinių teikėjo funkcijos gali būti 
ypač susijusios su tuo, kad EIT centrinė 
būstinė tampa informacijos tarpininku ir 
daug idėjų turinčiu partneriu, pavyzdžiui, 
skatinant ŽIB tarpusavio mainus, 
skaidrumą, informacijos teikimą (ypač 
intelektinės nuosavybės teisių srityje) ir
abipusio mokymosi plėtrą, palengvinant 
ryšius su ES institucijomis ir kitomis 
pagrindinėmis organizacijomis, 
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sprendimą, pavyzdžiui konsultavimąsi 
intelektinės nuosavybės, technologijų ir 
žinių perdavimo, vertinimo remiantis 
tarptautine geriausiąja patirtimi klausimais, 
prognozinių ir įžvalgumo tyrimų vykdymą 
siekiant nustatyti būsimas EIT ir ŽIB 
kryptis. EIT ir ŽIB turi kartu nuspręsti, 
kaip šios užduotys turėtų būti 
veiksmingiausiai vykdomos. Šiuo atžvilgiu 
EIT ir ŽIB bus labai svarbu sukurti 
įgyvendinamus sistemingo 
bendradarbiavimo sprendžiant bendras 
problemas mechanizmus.

pavyzdžiui, Ekonominio bendradarbiavimo 
ir plėtros organizacija (EBPO). Taigi, jis 
galėtų sutelkti dėmesį į konkrečių bendrų 
problemų sprendimą, pavyzdžiui,
konsultavimąsi atvirųjų mokslinių tyrimų, 
bendradarbiavimu grindžiamų mokslinių 
tyrimų, intelektinės nuosavybės ir 
konkurencijos teisės, taip pat technologijų 
ir žinių perdavimo, vertinimo remiantis 
tarptautine geriausiąja patirtimi klausimais, 
prognozinių ir įžvalgumo tyrimų vykdymą 
siekiant nustatyti būsimas EIT ir ŽIB 
kryptis. EIT ir ŽIB turi kartu nuspręsti, 
kaip šios užduotys turėtų būti 
veiksmingiausiai vykdomos. Šiuo atžvilgiu 
EIT ir ŽIB bus labai svarbu sukurti 
įgyvendinamus sistemingo 
bendradarbiavimo sprendžiant bendras 
problemas mechanizmus.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 2 priedo ketvirto punkto pirmos pastraipos septinta a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Skatina tarptautinį vystymosi 
bendradarbiavimą siekiant gerinti maisto 
gamybą ir kelti maisto ir mitybos 
sektoriaus lygį bei gerinti jo kokybę.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 4 priedo 3 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Panašiai, ryšiai bus palaikomi su 
Konkurencingumo ir inovacijų programos 
ekologinių inovacijų pateikimo rinkai 
projektais, kuriuos įgyvendinant viena iš 
prioritetinių sričių yra žaliavų perdirbimas.
Ryšiai bus palaikomi ir su programa
„Horizontas 2020“, ypač sprendžiant 

Panašiai, ryšiai bus palaikomi su 
Konkurencingumo ir inovacijų programos 
ekologinių inovacijų pateikimo rinkai 
projektais, kuriuos įgyvendinant viena iš 
prioritetinių sričių yra žaliavų perdirbimas.
Ryšiai bus palaikomi ir su programa
„Horizontas 2020“, ypač sprendžiant 



AD\912360LT.doc 29/30 PE489.612v02-00

LT

visuomenei iškilusį uždavinį „Su klimato 
kaita susijusi veikla, veiksmingas išteklių 
ir žaliavų naudojimas“.

visuomenei iškilusius su klimato kaita
susijusios veiklos, veiksmingo išteklių
naudojimo ir tvaraus žaliavų tiekimo 
uždavinius, skatinant kultūros paveldui 
naudoti medžiagas, kurios yra atsparesnės 
laiko poveikiui.
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