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ĪSS PAMATOJUMS

Komisijas priekšlikums Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) stratēģisko inovāciju 
programmai ir politikas nostādņu dokuments, kurā norādītas EIT prioritātes 2014.–
2020. gadam.

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē priekšlikumu un atbalsta apņemšanos turpmākajā EIT 
attīstībā cieši iesaistīt augstākās izglītības iestādes.

Atzinuma sagatavotāja norāda, ka

 viens gads maģistra programmas īstenošanai trijās aktīvās zināšanu un inovāciju kopienās 
(ZIK) ir pārāk īss laikposms, lai pēc tam veiktu pienācīgu novērtējumu — reālās iespējas 
sniegt objektīvu spriedumu ir niecīgas; 

 stratēģisko inovāciju programmā redzams, ka starp trijiem pamatelementiem —
zināšanām, pētniecību un inovācijām — augstākā izglītība nav īsti ņemta vērā. Taču tā, 
ļoti iespējams, pat veido tā dēvētās zinību triādes pamatu. Tādēļ mudina ZIK nodrošināt, 
ka to maģistrantūras un doktorantūras programmas tiek pienācīgi finansētas;

 stratēģisko inovāciju programmā sociālo un humanitāro zinātņu studijas netiek uzsvērtas 
atbilstoši to patiesajai pievienotajai vērtībai. Tādēļ ir būtiski, ka to pašreizējā un turpmākā 
loma pētniecībā un izglītībā tiek pienācīgi uzsvērta un ka tiek atzīts to ieguldījums jaunu 
un inovatīvu pētniecības jomu izveidē, pamatojoties uz starpdisciplinārām koncepcijām.

Atzinuma sagatavotāja vēlas nodrošināt, ka

1. universitātes tiek labāk informētas par EIT esamību un lomu, lai lielāks to skaits varētu 
iesaistīties ZIK;

2. ZIK pēcdiploma programmām tiek piesaistīts lielāks skaits izcilo studentu. EIT institūts 
kļūs studentiem atpazīstamāks. EIT būtu jādarbojas kā galvenajam talantīgu jauniešu 
centram, kas palīdzēs nodrošināt gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu ekonomikas izaugsmi, 
kura vērsta uz Eiropas nākotni. Tādēļ jāsāk informācijas kampaņas, kurās izmanto visus 
atbilstošos komunikācijas līdzekļus un līmeņus un kuru mērķis ir nodrošināt, ka gan 
universitātēm, gan studentiem ir pietiekama informācija par EIT un ZIK;

3. tiek noteikti drošības pasākumi, lai izvairītos no dubultas finansēšanas (75 % finansējuma 
veido privātu, publisku un reģionālu fondu līdzekļi, tostarp citu Eiropas programmu un 
kohēzijas politikas līdzekļi). Būtu jāizvairās no finansējuma samazinājumiem citām ar 
izglītību saistītām programmām;

4. tiek nodrošināta EIT papildināmība ar esošajām izglītības un pētniecības programmām;

5. tiek garantēta saskaņā ar EIT piešķirto zinātnisko grādu un diplomu akadēmiskā vērtība. 
EIT zinātniskajiem grādiem jābūt augstas kvalitātes, tādēļ tiem visiem ir jāpiemēro 
augstas kvalitātes kritēriji (proti, atbilstoši Boloņas procesa un uzņēmējdarbības prasībām, 
pieļaujot ciešu nozaru mobilitāti starp akadēmiskām iestādēm un nozaru uzņēmumiem), 
lai aizsargātu Eiropas universitāšu un EIT reputāciju pasaulē;
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6. ar EIT palīdzību tiek veicināta paraugprakses izplatīšana valstīs, kuras vēl nav iesaistītas 
esošajās ZIK;

7. dalībvalstīm, kuras vēl nav iesaistījušās ZIK, ir līdzvērtīgas iespējas piedalīties, vienmēr 
ievērojot izcilības un subsidiaritātes principus;

8. EIT valdi atbalsta akadēmisko ekspertu komiteja, kuras loma būs nodrošināt pārskatu par 
programmu saturu, to kvalitātes kritērijiem un sociālajiem un kultūras aspektiem;

9. tiek apsvērta iespēja veidot divus jaunus tematiskos ciklus, ko Komisija ierosināja 2014.–
2018. gadam, tomēr par nožēlu jāatzīst, ka tie atspoguļo neviendabīgu pētniecības un 
inovāciju nākotnes koncepciju;

10. sociālais aspekts kļūst par vissvarīgāko ZIK kritēriju, un tas skaidrāk atspoguļojas katrā 
sabiedrības problēmā; 

11. Ir noteiktas EIT kopējās akreditācijas procedūras diplomiem un zinātniskajiem grādiem 
Eiropas līmenī.

Atzinuma sagatavotājas secinājumi:

1. Universitāšu studentiem, kuri parādījuši izcilību, būs iespējas veikt pēcdiploma un 
doktorantūras pētniecību vairāk nekā vienā ZIK universitātē. Tādā veidā viņi gūs labumu 
no universitāšu, pētniecības centru un uzņēmumu sadarbības.

2. Universitātes, kas piedalās ZIK, tiek mudinātas kā līdzekli inovāciju radīšanai izstrādāt 
studiju programmas, kurās līdzās zināšanām, pētniecībai un uzņēmējdarbības iespējām 
nodrošinās arī kvalitatīvu apmācību.

3. Universitātes turpinās saglabāt akadēmisko brīvību attiecībā uz zināšanām un pētniecību 
un rūpēsies par to, lai centienos rast sinerģijas ar uzņēmējdarbības interesēm tiktu 
aizsargātas arī to individuālās mācību programmas.

4. Īpaša uzmanība būtu jāvelta arī humanitāro zinātņu nozīmei augstākajā izglītībā, jo tās 
būtiski veicina gan ekonomikas attīstību, gan Eiropas kultūru un tās mantojuma 
saglabāšanu. Tādēļ, nosakot nākamo ZIK tematiskās jomas, humanitārās zinātnes nedrīkst 
atstāt novārtā. 

EIT piedāvā paradigmas maiņu zinību triādē starp universitātēm un nozaru uzņēmumiem 
saistībā ar līderību, mācībspēkiem un mūžizglītības apmācībā iesaistītajām personām, un tas 
var būt būtisks elements augsti kvalificēta Eiropas darbaspēka veidošanai nākotnē.

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

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 1.1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iemesli, kāpēc pētniecību, izglītību un 
inovāciju izvirza centrā, ir acīmredzami. 
Pieaugošās globālās konkurences un 
vietējo demogrāfisko problēmu dēļ Eiropas 
turpmākā ekonomiskā izaugsme un darba 
vietas arvien vairāk būs atkarīgas no 
inovāciju sasniegumiem produktos, 
pakalpojumos un uzņēmējdarbības 
modeļos, kā arī no spējas atbalstīt, 
piesaistīt un saglabāt talantīgus cilvēkus. 
Lai gan visā Eiropā ir atsevišķi veiksmes 
stāsti, vidēji ES dalībvalstis atpaliek 
salīdzinājumā ar globālajiem līderiem 
inovācijas jomā. Turklāt ES saskaras ar 
augošu konkurenci attiecībā uz talantīgiem 
cilvēkiem no jauniem izcilības centriem 
valstīs ar strauji augošu ekonomiku.

Iemesli, kāpēc pētniecību, izglītību un 
inovāciju izvirza centrā, ir acīmredzami. 
Uz zinātnes atziņām balstītas ekonomikas 
kontekstā un pieaugošās globālās 
konkurences un vietējo demogrāfisko 
problēmu dēļ Eiropas turpmākā 
ekonomiskā izaugsme un darba vietas 
arvien vairāk būs atkarīgas no inovāciju 
sasniegumiem produktos, pakalpojumos un 
uzņēmējdarbības modeļos, kā arī no spējas 
atbalstīt, piesaistīt un saglabāt talantīgus 
cilvēkus, ļaujot Eiropas iedzīvotājiem ne 
vien gūt labumu no šīm inovācijām, bet 
arī sniegt ieguldījumu, jo īpaši ar jaunām 
tehnoloģijām to parādīšanās brīdī. Lai gan 
visā Eiropā ir atsevišķi veiksmes stāsti, 
vidēji dalībvalstis atpaliek salīdzinājumā ar 
globālajiem līderiem inovācijas jomā. 
Turklāt Savienība saskaras ar augošu 
konkurenci attiecībā uz talantīgiem 
cilvēkiem no jauniem izcilības centriem 
valstīs ar strauji augošu ekonomiku.

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 1.1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpēc ir vajadzīgas dziļas pārmaiņas mūsu 
inovācijas sistēmās un paradigmās. 
Joprojām pārāk bieži izcilība augstākās 
izglītības, pētniecības un inovācijas jomā ir 
sadrumstalota, lai gan šāda izcilība pastāv 
visā Eiropā. Eiropai jāpārvar šī pārrobežu 
stratēģiskās sadarbības nepietiekamība 
starp valstīm, nozarēm un disciplīnām. 
Turklāt Eiropai jāpieņem patiesa 
uzņēmējdarbības kultūra, lai izmantotu 

Tādēļ ir vajadzīgas dziļas pārmaiņas mūsu 
inovācijas sistēmās un paradigmās, un tā 
īstenošanai — pieņemt jaunus principus 
un praksi, īpašu uzmanību vēršot uz 
atklātu un ietverošu pētniecību par tādu 
intelektuālā īpašuma tiesību pārvaldības 
instrumentu ieviešanu, kuri veicina 
pārredzamību un apmaiņu, kā arī jaunu 
finansēšanas instrumentu attīstību, 
nodrošinot, ka pētniecības centieni 
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pētniecības un inovācijas radīto vērtību, 
veidotu jaunus uzņēmumus un ieviestu 
inovācijas tirgus nozarēs ar augstu
izaugsmes potenciālu. Eiropai jāveicina 
augstākās izglītības iestāžu kā inovācijas 
virzītāju loma, jo talantīgiem cilvēkiem 
vajadzīgas atbilstošas prasmes, zināšanas 
un attieksme, lai attīstītu inovāciju.

efektīvi un prioritāri tiek vērsti uz 
nozīmīgu sabiedrības vajadzību 
apmierināšanu. Joprojām pārāk bieži 
izcilība augstākās izglītības, pētniecības un 
inovācijas jomā ir sadrumstalota, lai gan 
šāda izcilība pastāv visā Eiropā. Eiropai 
jāpārvar šī pārrobežu stratēģiskās 
sadarbības nepietiekamība starp valstīm, 
nozarēm un disciplīnām. Turklāt Eiropai 
jāpieņem patiesa uzņēmējdarbības kultūra, 
lai izmantotu pētniecības un inovācijas
radīto vērtību, veidotu jaunus uzņēmumus 
un ieviestu inovācijas tirgus nozarēs ar 
augstu izaugsmes potenciālu. Eiropai 
jāveicina augstākās izglītības iestāžu kā 
inovācijas virzītāju loma, jo talantīgiem 
cilvēkiem vajadzīgas atbilstošas prasmes, 
zināšanas un attieksme, lai attīstītu 
inovāciju.

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 1.1. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izmantojot zināšanu un inovāciju kopienas, 
EIT palīdz radīt vidi, kurā inovācijas labāk 
var attīstīties un būt par pamatu 
sasniegumiem augstākās izglītības, 
pētniecības un uzņēmumu sadarbības jomā. 
Šāda pieeja sniedz iespēju visaptveroši 
pievērsties arvien sarežģītākām 
sabiedriskajām problēmām, kuras noteiktas 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”, 
apvienojot izcilus dažādu nozaru, profesiju 
un jomu pārstāvjus — kuri citādi, 
visticamāk, nesatiktos —, lai kopīgi 
meklētu šo problēmu risinājumus.

Izmantojot zināšanu un inovāciju kopienas, 
EIT palīdz radīt vidi, kurā inovācijas labāk 
var attīstīties un būt par pamatu 
sasniegumiem augstākās izglītības, 
pētniecības un uzņēmumu sadarbības jomā.
Turklāt EIT veicina jauniešu 
nodarbinātību. Šāda pieeja sniedz iespēju 
visaptveroši pievērsties arvien 
sarežģītākām sabiedriskajām problēmām, 
kuras noteiktas pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020”, apvienojot izcilus 
dažādu nozaru, profesiju un jomu 
pārstāvjus — kuri citādi, visticamāk, 
nesatiktos —, lai kopīgi meklētu šo 
problēmu risinājumus.

Grozījums Nr. 4
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Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 1.2. punkts – 1. daļa – 2. aizzīme

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Ieguldījumu ietekmes palielināšana 
izglītībā, pētniecībā un inovācijā un jaunu 
inovācijas pārvaldības veidu izmēģināšana. 
EIT darbojas kā katalizators, kas papildina 
esošo pētniecības bāzi, paātrinot 
tehnoloģiju un pētījumu rezultātu apguvi 
un izmantošanu. Inovācijas pasākumi 
palīdz saskaņot un integrēti izmantot 
ieguldījumus pētniecībā un padarīt 
izglītības un mācību pasākumus 
atbilstošākus uzņēmējdarbības vides 
vajadzībām. Tāpēc EIT ir pieejama 
pietiekami liela elastība, lai varētu 
izmēģināt jaunos inovācijas modeļus, kas 
ļauj panākt īstu ZIK pārvaldības un ZIK 
modeļu finansējuma diferencēšanu, kā arī 
ātri pielāgoties, lai varētu labāk izmantot 
radušās iespējas.

 Ieguldījumu ietekmes palielināšana 
izglītībā, pētniecībā un inovācijā un jaunu 
inovācijas pārvaldības veidu izmēģināšana. 
EIT darbojas kā katalizators, kas papildina 
esošo pētniecības bāzi, paātrinot 
tehnoloģiju un pētījumu rezultātu apguvi 
un izmantošanu. Inovācijas pasākumi 
palīdz saskaņot un integrēti izmantot 
ieguldījumus pētniecībā un padarīt 
izglītības un mācību pasākumus 
atbilstošākus uzņēmējdarbības vides 
vajadzībām. Tāpēc EIT ir pieejama 
pietiekami liela elastība, lai varētu 
izmēģināt jaunos inovācijas modeļus, kas 
ļauj panākt īstu ZIK pārvaldības un ZIK 
modeļu finansējuma diferencēšanu, kā arī 
ātri pielāgoties, lai varētu labāk izmantot 
radušās iespējas. EIT piemīt arī potenciāls 
veidot jaunus finansējuma modeļus, 
piemēram, balvas par inovācijām, tā 
palielinot sabiedrības ieguvumus no 
finansētās pētniecības un nodrošinot, ka 
inovācijas ne vien atbilst 
visneatliekamajām sabiedrības 
vajadzībām, bet arī spēj sniegt drīzus
ieguvumus Eiropas iedzīvotājiem.

Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 1.3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT būtiski sekmē pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020” noteikto mērķu izpildi, 
jo īpaši risinot sabiedrības problēmas 
papildus citām iniciatīvām šajās jomās.  
Attiecībā uz pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” EIT piedalīsies mērķa 
“sabiedrības problēmu risināšana” izpildē, 

EIT būtiski sekmē pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020” noteikto mērķu izpildi, 
jo īpaši risinot sabiedrības problēmas 
papildus citām iniciatīvām šajās jomās. 
Attiecībā uz pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” EIT piedalīsies mērķa 
“sabiedrības problēmu risināšana” izpildē, 
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bet, ņemot vērā pieeju, kurā paredzēta 
netraucēta mijiedarbība starp mērķiem, EIT 
veicinās arī mērķa “vadošā loma 
rūpniecībā un konkurētspēja” izpildi, 
stimulējot uz rezultātiem orientētu pieeju 
un tādu inovatīvu mazo un vidējo 
uzņēmumu izveidi, kuriem ir augsts 
izaugsmes potenciāls. Visbeidzot, EIT dos 
ieguldījumu “izcilas zinātniskas bāzes” 
radīšanā, veicinot mobilitāti pāri disciplīnu, 
nozaru un valstu robežām, kā arī iekļaujot 
uzņēmējdarbības un riska uzņemšanās 
kultūru inovatīvos pēcdiploma 
akadēmiskajos grādos. Tāpēc EIT dos 
ievērojamu ieguldījumu tādu 
pamatnosacījumu veicināšanā, kuri 
nepieciešami ES pētniecības inovatīvā 
potenciāla realizēšanai un Eiropas 
Pētniecības telpas (EPT) īstenošanai. 

bet, ņemot vērā pieeju, kurā paredzēta 
netraucēta mijiedarbība starp mērķiem, EIT 
veicinās arī mērķa “vadošā loma 
rūpniecībā un konkurētspēja” izpildi, 
stimulējot uz rezultātiem orientētu pieeju 
un tādu inovatīvu mazo un vidējo 
uzņēmumu izveidi, kuriem ir augsts 
izaugsmes potenciāls. Visbeidzot, EIT dos 
ieguldījumu “izcilas zinātniskas bāzes” 
radīšanā, veicinot mobilitāti pāri disciplīnu, 
nozaru un valstu robežām, kā arī iekļaujot 
uzņēmējdarbības un riska uzņemšanās 
kultūru inovatīvos pēcdiploma 
akadēmiskajos grādos. EIT ir jāveicina 
pārrobežu un nozaru sadarbība, kā arī 
mobilitāte zinātniskās pētniecības un 
inovāciju jomā starp augstskolām, 
pētniecības institūtiem un uzņēmumiem. 
EIT izveidos platformu inovāciju un 
zināšanu apvienošanai, kas veicinās 
atbalstu reģioniem, kuri tieši nepiedalās 
ZIK, un ilgākā termiņā palīdzēs panākt 
pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" 
prioritāšu īstenošanu. Ir jāparedz 
atsevišķa prioritāte, kas noteiktu īpašu 
EIT darbības satvaru sadarbībai ar 
trešām valstīm un starptautiskajām 
organizācijām pētniecības un inovāciju 
jomā, palīdzot izplatīt labu Kopienas 
praksi. Tāpēc EIT dos ievērojamu 
ieguldījumu tādu pamatnosacījumu 
veicināšanā, kuri nepieciešami ES 
pētniecības inovatīvā potenciāla 
realizēšanai un Eiropas Pētniecības telpas 
(EPT) īstenošanai.

Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 1.3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt EIT nodrošina visaptverošu 
izglītības dimensiju ES pētniecības un 
inovācijas politikā. Izmantojot inovatīvu, 

Turklāt EIT nodrošina visaptverošu 
izglītības komponenti ES pētniecības un 
inovācijas politikā kā vienīgo programmas 
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uzņēmējdarbības izglītību, tas sasaista 
pētniecības un inovācijas pamatprogrammu 
ar izglītības politiku un programmām un 
sniedz vajadzīgo ilgtermiņa ieguldījumu, 
lai radītu ilgtspējīgas pārmaiņas 
augstākajā izglītībā. Īpaši izmantojot 
jaunus, starpdisciplīnu grādus, kas apzīmēti 
kā EIT grādi, EIT vada sadarbību 
inovatīvas izglītības jomā, nepārprotami 
ietekmējot arī augstākās izglītības iestāžu
modernizācijas Eiropas programmu, 
tādējādi veicinot Eiropas augstākās 
izglītības telpu.

"Apvārsnis 2020” instrumentu ar spēcīgu 
uzsvaru uz izglītības aspektu, tostarp 
nodrošinot brīvu piekļuvi zinātniskajām 
publikācijām. Tādēļ EIT jānodrošina, ka 
ZIK maģistrantūras un doktorantūras 
programmas tiek pienācīgi finansētas.
Izmantojot inovatīvu, uzņēmējdarbības 
izglītību, tas sasaista pētniecības un 
inovācijas pamatprogrammu ar izglītības 
politiku un programmām un sniedz 
vajadzīgo ilgtermiņa ieguldījumu, lai radītu 
jaunas iespējas pielāgot augstāko izglītību 
attiecīgās sabiedrības mainīgajām 
prasībām. Īpaša uzmanība ir jāpievērš 
pienācīga finansējuma piešķiršanai 
universitātēm un citām augstākajām 
mācību iestādēm. Tādējādi vienlīdzīgas 
iespējas tiks nodrošinātas iestādēm, kuras
cenšas sasniegt augstākos standartus 
Eiropā. Vienlaicīgi tiks turpināts atbalsts 
arī pētniecības un izglītības centriem, 
kuriem jau ir piešķirts izcilības statuss. 
Īpaši izmantojot jaunus, starpdisciplīnu 
grādus, kas apzīmēti kā EIT grādi, EIT 
vada sadarbību inovatīvas izglītības jomā, 
nepārprotami ietekmējot arī augstākās 
izglītības sistēmu modernizācijas Eiropas 
programmu, vienlaikus saglabājot Eiropas 
augstākās izglītības tradicionālo 
humanitāro ievirzi un tādējādi veicinot 
Eiropas augstākās izglītības telpu.

Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 1.3. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt pastāv iespējas veikt savstarpēji 
nostiprinošu mijiedarbību ar Savienības 
kohēzijas politiku, veidojot saiknes starp 
inovācijas vietējo un globālo aspektu. 
Sadarbības centri nodrošina pārrobežu 
sadarbību, kā arī spēj labi izmantot 
finansējumu no dažādām shēmām 

Turklāt pastāv iespējas veikt savstarpēji 
nostiprinošu mijiedarbību ar Savienības 
kohēzijas politiku, veidojot saiknes starp 
inovācijas vietējo un globālo aspektu. 
Sadarbības centri nodrošina starpreģionu 
un pārrobežu sadarbību, kā arī spēj labi 
izmantot finansējumu no dažādām shēmām 
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attiecīgajos reģionos, kuros tie atrodas. 
Sadarbības centriem ir svarīga nozīme 
vietējās un globālās ZIK savienojamības 
stiprināšanā kopumā, tostarp cieši 
sadarbojoties ar reģionālām iestādēm, īpaši 
tām, kuras iesaistītas reģionālo inovācijas 
stratēģiju gudrai specializācijai (RIS3) 
izstrādē un īstenošanā. Turklāt var stiprināt 
saiknes starp ZIK un vietējām kopu 
organizācijām, lai paplašinātu MVU 
iesaistīšanos ZIK darbībās. Sinerģijas 
iespējas atšķiras atkarībā no ZIK 
tematiskās jomas, savukārt vairākas 
iniciatīvas un programmas ES līmenī, šķiet, 
īpaši orientējas uz sadarbības un 
koordinācijas rezultātā gūto priekšrocību 
piedāvāšanu. Pašā EIT/ZIK koncepcijas 
pamatā ir esošās Eiropas izcilības 
pievienotā vērtība, tāpēc pašreizējās un 
nākamās zināšanu un inovāciju kopienas 
pēc savas būtības centīsies maksimāli 
paplašināt šo sinerģiju. Zināšanu un 
inovāciju kopienas veidos pievienoto 
vērtību iniciatīvām, kuras darbojas tādās 
jomās kā kopīgas plānošanas ierosme (JPI), 
Eiropas inovācijas partnerība (EIP) un 
publiskā un privātā sektora partnerība 
(PPP). 

attiecīgajos reģionos, kuros tie atrodas. 
Sadarbības centriem ir svarīga nozīme 
vietējās un globālās ZIK savienojamības 
stiprināšanā kopumā, tostarp cieši 
sadarbojoties ar reģionālām iestādēm, īpaši 
tām, kuras iesaistītas reģionālo inovācijas 
stratēģiju gudrai specializācijai (RIS3) 
izstrādē un īstenošanā. Turklāt var stiprināt 
saiknes starp ZIK un vietējām kopu 
organizācijām, lai paplašinātu MVU 
iesaistīšanos ZIK darbībās. Sinerģijas 
iespējas atšķiras atkarībā no ZIK 
tematiskās jomas, savukārt vairākas 
iniciatīvas un programmas ES līmenī, šķiet, 
īpaši orientējas uz sadarbības un 
koordinācijas rezultātā gūto priekšrocību 
piedāvāšanu. Pašā EIT/ZIK koncepcijas 
pamatā ir esošās Eiropas izcilības 
pievienotā vērtība, tāpēc pašreizējās un 
nākamās zināšanu un inovāciju kopienas 
pēc savas būtības centīsies maksimāli 
paplašināt šo sinerģiju. Zināšanu un 
inovāciju kopienas veidos pievienoto 
vērtību iniciatīvām, kuras darbojas tādās 
jomās kā kopīgas plānošanas ierosme (JPI), 
Eiropas inovācijas partnerība (EIP) un 
publiskā un privātā sektora partnerība 
(PPP). Ir jāveido drošības pasākumi, lai 
izvairītos no dubultas finansēšanas (75 % 
finansējuma veido privātu, publisku un 
reģionālu fondu līdzekļi, tostarp citu 
Eiropas programmu un kohēzijas 
politikas līdzekļi).  Būtu jāizvairās no 
finansējuma samazinājumiem citām ar 
izglītību saistītām programmām.

Grozījums Nr. 8

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 1.3. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Galvenais instruments cīņā pret pētniecības 
sadrumstalotību — kopīgas plānošanas 
ierosme — paredzēta, lai nodrošinātu 

Galvenais instruments cīņā pret pētniecības 
sadrumstalotību — kopīgas plānošanas 
ierosme — paredzēta, lai nodrošinātu 
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Eiropas ZIK pētniecības bāzes kodolu. 
Savukārt ZIK var paātrināt un veicināt 
izcilas publiskās pētniecības izmantošanu, 
kuru apvieno kopīgas plānošanas ierosmes, 
tādējādi cīnoties pret sadrumstalotību 
inovācijas jomā. Kopīgas tehnoloģiju 
ierosmes (JTI) un tikko izveidotās publiskā 
un privātā sektora partnerības nodrošina 
platformu, lai veicinātu plaša mēroga uz 
rūpniecību orientētu pētniecību un sekmētu 
galveno tehnoloģiju izstrādi. ZIK var kļūt 
par katalizatoru ieguldījumiem lielajos 
pētījumos, lai atbalstītu tehnoloģiju pārnesi 
un komercializāciju, kā arī veidotu jaunus 
uzņēmumus esošajā uzņēmējdarbības vidē 
ar talantīgu uzņēmēju palīdzību. Izmantojot 
zinību triādes pieeju, EIT papildinās 
Eiropas Pētniecības padomes (ERC) 
ieguldījumu pasaules līmeņa progresīvos 
pētījumos visā inovācijas ķēdē, sākot no 
idejām līdz pat to piemērošanai un 
izmantošanai, kā arī nodrošinās Marijas 
Kirī vārdā nosaukto darbību pētniekiem 
un “Erasmus visiem” studentiem papildu 
iespējas inovācijā un piekļuvi
uzņēmējdarbības videi.  

Eiropas ZIK pētniecības bāzes kodolu. 
Savukārt ZIK var paātrināt un veicināt 
izcilas publiskās pētniecības izmantošanu, 
kuru apvieno kopīgas plānošanas ierosmes, 
tādējādi cīnoties pret sadrumstalotību 
inovācijas jomā. Kopīgas tehnoloģiju 
ierosmes (JTI) un tikko izveidotās publiskā 
un privātā sektora partnerības nodrošina 
platformu, lai veicinātu plaša mēroga uz 
rūpniecību orientētu pētniecību un sekmētu 
galveno tehnoloģiju izstrādi. ZIK var kļūt 
par vienu no katalizatoriem ieguldījumiem 
lielajos pētījumos, lai atbalstītu tehnoloģiju 
pārnesi un komercializāciju, kā arī veidotu 
jaunus uzņēmumus esošajā 
uzņēmējdarbības vidē ar talantīgu 
uzņēmēju palīdzību. Izmantojot zinību 
triādes pieeju, EIT papildinās Eiropas 
Pētniecības padomes (ERC) ieguldījumu 
pasaules līmeņa progresīvos pētījumos visā 
inovācijas ķēdē, sākot no idejām līdz pat to 
piemērošanai un izmantošanai, kā arī 
nodrošinās Eiropas pētniecības telpas 
izveidi, radot jaunas iespējas pētniekiem 
saistībā ar Marijas Sklodovskas Kirī vārdā 
nosauktajām darbībām. EIT izmantos 
Eiropas intelektuālā potenciāla sniegtās 
iespējas, lai iegūtu jaunas prasmes 
attiecībā uz inovācijām un kontaktiem ar
uzņēmējdarbības vidi, ko nodrošina saikne 
ar programmu "Erasmus visiem".

Grozījums Nr. 9

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 2.1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatojoties uz šīm mācībām, EIT mērķis 
ir nostiprināt un turpināt attīstīties kā 
ieguldītājam, kurš atbalsta un veicina esošo 
pētniecības, uzņēmējdarbības un augstākās 
izglītības izcilības centru Eiropā 
apvienošanos, kā arī sekmē to sistemātisku 

Pamatojoties uz šīm mācībām, EIT mērķis 
ir nostiprināt un turpināt attīstīties kā
ieguldītājam, kurš atbalsta un veicina esošo 
pētniecības, uzņēmējdarbības un augstākās 
izglītības izcilības centru Eiropā 
apvienošanos, kā arī sekmē to sistemātisku 
ilgtermiņa sadarbību, izmantojot ZIK. 
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ilgtermiņa sadarbību, izmantojot ZIK. Tādēļ ir jāsāk informācijas kampaņas, 
kurās izmanto visus atbilstošos 
komunikācijas līdzekļus un līmeņus un 
kuru mērķis ir nodrošināt, ka gan 
universitātēm, gan studentiem ir 
pietiekama informācija par EIT un ZIK 
darbību un darbības jomu.

Grozījums Nr. 10

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 2.1.1. punkts – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ZIK izmanto ne tikai savu partneru esošo 
izcilo pētniecības bāzi, bet ir arī EIT 
izglītošanas uzdevuma veicināšanas un 
īstenošanas avangards. Mērķis ir izglītot un 
apmācīt talantīgus cilvēkus, palīdzot 
viņiem gūt globālajā zināšanu ekonomikā 
vajadzīgās prasmes, zināšanas un 
domāšanu. Tāpēc EIT cita starpā aktīvi 
stimulē EIT zinātniskos grādus, uzraugot to 
kvalitāti un saskaņotu īstenošanu zināšanu 
un inovāciju kopienās. Šajās darbībās tās 
plaši izmantos līdzīgi kvalificētu 
speciālistu un ekspertu salīdzinošu 
vērtēšanu, kā arī veidos dialogu ar valstu 
un kvalitātes nodrošināšanas iestādēm. Tas 
veicinās EIT kvalifikāciju atzīšanu valstu
un starptautiskā līmenī un vairos to 
pievilcību globālā līmenī, vienlaikus 
nodrošinot platformu starptautiskai 
sadarbībai. Nākotnē ZIK tiks mudinātas 
paplašināt darbības pēcdiploma izglītības 
jomā, lai piedāvātu lielāku mācību režīmu 
daudzveidību plašākām inovatīvām un 
profesionālās attīstības darbībām, tostarp 
izglītību vadītājiem, pielāgotus apmācību 
kursus un vasaras skolas. Lai veicinātu 
ZIK izglītojošās darbības un sasniegtu 
plašāku auditoriju, ZIK var paredzēt 
eksperimentālu pirmsdiploma kursu 
modeļu vai skolas izglītībai paredzētu 

ZIK izmanto ne tikai savu partneru esošo 
izcilo pētniecības bāzi, bet ir arī EIT 
izglītošanas uzdevuma veicināšanas un 
īstenošanas avangards. Mērķis ir izglītot un 
apmācīt talantīgus cilvēkus, palīdzot 
viņiem gūt globālajā zināšanu ekonomikā 
vajadzīgās prasmes, zināšanas un 
domāšanu. Tāpēc EIT cita starpā aktīvi 
stimulē EIT zinātniskos grādus, uzraugot to 
kvalitāti un saskaņotu īstenošanu zināšanu 
un inovāciju kopienās. Šajās darbībās ZIK 
attiecībā uz EIT zinātniskajiem grādiem 
(proti, atbilstoši Boloņas procesa un 
uzņēmējdarbības prasībām, pieļaujot 
ciešu nozaru mobilitāti starp 
akadēmiskām iestādēm un nozaru 
uzņēmumiem) tiek piemēroti vairāki 
kvalitātes kritēriji, lai varētu nodrošināt 
augstus akadēmiskos standartus un 
tādējādi arī Eiropas universitāšu 
reputāciju un prestižu. Turklāt tās plaši 
izmantos līdzīgi kvalificētu speciālistu un 
ekspertu salīdzinošu vērtēšanu, kā arī 
veidos dialogu ar valstu un kvalitātes 
nodrošināšanas iestādēm. Tas veicinās EIT 
kvalifikāciju atzīšanu valstu un 
starptautiskā līmenī un vairos to pievilcību 
globālā līmenī, vienlaikus nodrošinot 
platformu starptautiskai sadarbībai. 
Nākotnē ZIK tiks mudinātas paplašināt 
darbības pēcdiploma izglītības jomā, lai 
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kopumu izstrādi. piedāvātu lielāku mācību režīmu 
daudzveidību plašākām inovatīvām un 
profesionālās attīstības darbībām, tostarp 
izglītību vadītājiem, pielāgotus apmācību 
kursus un vasaras skolas. Universitātes 
turpina saglabāt akadēmisko brīvību 
attiecībā uz zināšanām un pētniecību un 
rūpējas par to, lai centienos veidot 
sinerģijas ar uzņēmējdarbības interesēm 
tiktu aizsargātas arī universitāšu 
individuālās mācību programmas.

Grozījums Nr. 11

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 2.1.1. punkts – 5. daļa – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 izveidos kritērijus EIT zinātniskajiem 
grādiem, lai nodrošinātu to akadēmisko 
vērtību un augstus standartus;

Grozījums Nr. 12

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 2.1.1. punkts – 5. daļa – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 izveidos EIT kvalifikāciju salīdzinošās 
vērtēšanas sistēmu un veidos dialogu ar 
valsts un starptautiskām kvalitātes 
nodrošināšanas iestādēm;

 aktīvi nodrošinās saskaņotību un 
līdzvērtību visā EIT, izveidojot EIT 
kvalifikāciju salīdzinošās vērtēšanas 
sistēmu un veidojot dialogu ar valsts un 
starptautiskām kvalitātes nodrošināšanas 
iestādēm;
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Grozījums Nr. 13

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 2.1.1. punkts – 5. daļa – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 mudinās ZIK veidot lielāku izglītības un 
apmācības darbību daudzveidību.

 mudinās ZIK veidot lielāku izglītības un 
apmācības darbību daudzveidību, jo īpaši 
tādu darbību, ar kurām zināšanu un 
inovāciju kopienām dod iespēju nodot 
zināšanas iestādēm, kas varētu būt 
ieinteresētas piedalīties turpmākajos ZIK, 
un veido izpratni par šādu izglītības 
programmu esamību.

Grozījums Nr. 14

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 2.1.1. punkts – 5. daļa – 4.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 aicinās ZIK sniegt studentiem atbilstošu 
informāciju par citās dalībvalstīs iegūtu 
zinātnisko grādu atzīšanu;

Grozījums Nr. 15

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 2.1.1. punkts – 5. daļa – 4.b ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 noteiks kopējus akreditācijas procesus 
diplomiem un zinātniskajiem grādiem 
Eiropas līmenī.
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Grozījums Nr. 16

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 2.1.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai turpinātu palielināt ietekmi un stimulēt 
inovāciju jaunās sabiedrības problēmu 
jomās, EIT pakāpeniski paplašinās savu 
ZIK portfeli. Ejot pa pakāpenisku attīstības 
ceļu un veidojot jaunas ZIK, EIT 
nodrošinās, ka tiek pienācīgi ņemtas vērā 
iepriekšējos posmos gūtās mācības un ka 
ZIK tiek veidotas tikai tajās jomās, kurās 
tiešām ir inovācijas potenciāls un augstākā 
līmeņa izcilība, ko var izmantot kā pamatu. 
Tāpēc laikposmā no 2014. līdz 
2020. gadam jaunas ZIK tiks veidotas 
divās kārtās, t. i. trīs jaunas ZIK 2014. gadā 
un trīs — 2018. gadā, tādējādi izveidojot 
deviņas ZIK laikposmā no 2014. līdz 
2020. gadam (kas nozīmē 40–
50 sadarbības centru izveidi visā ES). 
Jaunā ZIK atlases procesā 2018. gadā tiks 
ņemts vērā vispārējs EIT un esošo ZIK 
ārējais novērtējums, tostarp ZIK ietekmes 
novērtējums uz ekonomiku un sabiedrību, 
kā arī EIT ieguldījums ES un dalībvalstu 
inovācijas spējas stiprināšanā un 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
novērtējuma rezultāti. 

Lai turpinātu palielināt ietekmi un stimulēt 
inovāciju jaunās sabiedrības problēmu 
jomās, EIT pakāpeniski paplašinās savu 
ZIK portfeli. Ejot pa pakāpenisku attīstības 
ceļu un veidojot jaunas ZIK, EIT 
nodrošinās, ka tiek pienācīgi ņemtas vērā 
iepriekšējos posmos gūtās mācības un ka 
ZIK tiek veidotas tikai tajās tematiskajās
jomās, kurās tiešām ir inovācijas potenciāls 
un būtiska sociālā ietekme, kā arī augstākā 
līmeņa izcilība, ko var izmantot kā pamatu. 
Tāpēc laikposmā no 2014. līdz 
2020. gadam jaunas ZIK tiks veidotas 
divās kārtās, t. i. trīs jaunas ZIK 2014. gadā 
un trīs — 2018. gadā, tādējādi izveidojot 
deviņas ZIK laikposmā no 2014. līdz 
2020. gadam (kas nozīmē 40–
50 sadarbības centru izveidi visā ES). 
Jaunā ZIK atlases procesā 2018. gadā tiks 
ņemts vērā vispārējs EIT un esošo ZIK 
ārējais novērtējums, tostarp ZIK ietekmes 
novērtējums uz ekonomiku un sabiedrību, 
kā arī EIT ieguldījums ES un dalībvalstu 
inovācijas spējas stiprināšanā un 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
novērtējuma rezultāti. 

Grozījums Nr. 17

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 2.1.2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jaunas ZIK veidos lielu sabiedrības 
problēmu jomās, kurās ir plašs inovācijas 
potenciāls. Tāpēc EIT veicina plašas ES 
politikas programmas mērķu īstenošanu, jo 

Jaunas ZIK veidos lielu sabiedrības 
problēmu tematiskajās jomās, kurās ir 
plašs inovācijas potenciāls. Tāpēc EIT 
veicina plašas ES politikas programmas 
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īpaši attiecībā uz pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” mērķiem, kura izvirza 
vairākas lielas sabiedrības problēmas, kā 
arī attiecībā uz ražošanas tehnoloģijām 
un pamattehnoloģijām. Mērķis ir izveidot 
ZIK tajās tematiskajās jomās, kuras apjoma 
un sarežģītības dēļ var risināt tikai, 
piemērojot starpdisciplīnu, pārrobežu un 
starpnozaru pieeju. Tāpēc tematisko jomu 
atlases pamatā jābūt rūpīgai analīzei, lai 
novērtētu, vai ZIK tiešām var radīt 
pievienoto vērtību un pozitīvi ietekmēt 
ekonomiku un sabiedrību.

mērķu īstenošanu, jo īpaši attiecībā uz 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
mērķiem, kura izvirza vairākas lielas 
sabiedrības problēmas. Mērķis ir izveidot 
ZIK tajās tematiskajās jomās, kuras apjoma 
un sarežģītības dēļ var risināt tikai, 
piemērojot starpdisciplīnu, pārrobežu un 
starpnozaru pieeju. Tāpēc tematisko jomu 
atlases pamatā jābūt rūpīgai analīzei, lai 
novērtētu, vai ZIK tiešām var radīt 
pievienoto vērtību un pozitīvi ietekmēt 
ekonomiku un sabiedrību. Jaunām ZIK 
līdzekļi tiek piešķirti konkursa kārtībā, 
ņemot vērā projektu kvalitāti un 
potenciālu un nodrošinot pietiekamu 
finansējumu, lai katra ZIK varētu reāli 
radīt inovācijas.

Grozījums Nr. 18

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 2.1.2. punkts – 3. daļa – 6. ievilkums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Rada vajadzību izveidot starpdisciplīnu 
pieejas un jaunus izglītības veidus, kuri 
pārsniedz disciplīnu robežas.

 Rada vajadzību izveidot starpdisciplīnu 
pieejas un mudina universitātes izstrādāt
jaunus izglītības veidus, kuri pārsniedz 
disciplīnu robežas.

Grozījums Nr. 19

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 2.1.2. punkts – 4. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT projektā un plašākas ieinteresēto 
personu kopienas ierosināto tematu 
novērtējums skaidri liecināja par atšķirīgu 
ZIK izveides ietekmi konkrētās tematiskās 
jomās. Rezultātā vairāki temati tika pilnībā 
noraidīti, bet citiem mainīja definīciju, lai 
tie labāk atbilstu Eiropas un globālā 
konteksta specifikai attiecīgajā jomā.

EIT projektā un plašākas ieinteresēto 
personu kopienas ierosināto tematu 
novērtējums skaidri liecināja par atšķirīgu 
ZIK izveides ietekmi konkrētās tematiskās 
jomās. Rezultātā vairāki temati tika pilnībā 
noraidīti, bet citiem mainīja definīciju, lai 
tie labāk atbilstu Eiropas un globālā 
konteksta specifikai attiecīgajā jomā.
Regulāra pētniecības potenciāla 
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novērtēšana un iespējama jauna attīstības 
dinamika  inovāciju jomā ir jāņem vērā, 
izvēloties nākamās ZIK jomas, kuras vēl 
nav noteiktas, bet kuras atbilst kritērijiem 
(piemēram, jūrniecības jomā).

Grozījums Nr. 20

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 2.1.2. punkts – 5. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir noteiktas šādas tematiskās jomas, kurās 
jaunas ZIK izveidei ir vislielākais 
pievienotās vērtības radīšanas un reāls
inovācijas atbalsta potenciāls: 

Šādas tematiskās jomas ir noteiktas kā
jomas, kurās jaunas ZIK izveide var radīt 
vislielāko pievienoto vērtību esošajām 
darbībām un reāli sekmēt inovācijas. 
Tomēr šis ir tikai indikatīvs to tematisko 
jomu saraksts, kuras galu galā tiks 
izvēlētas nākamo ZIK izveidei.

Grozījums Nr. 21

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 2.1.2. punkts – 9. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Otrajā kārtā 2018. gadā tiks izskatīti 
atlikušie temati (pilsētvides mobilitāte, 
pievienotās vērtības ražošana un gudra, 
droša sabiedrība), vienlaikus ņemot vērā 
nākotnē iespējamas jaunas un neparedzētas 
problēmas. 

Otrajā kārtā 2018. gadā, iespējams, tiks 
izskatīti atlikušie temati no iepriekš minētā 
saraksta (pilsētvides mobilitāte, 
pievienotās vērtības ražošana un gudra, 
droša sabiedrība) kopā ar citiem tematiem, 
kuros tiks ņemtas vērā nākotnē iespējamas 
jaunas un neparedzētas problēmas.

Grozījums Nr. 22

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 2.1.2. punkts – 9.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpaša uzmanība ir jāvelta arī humanitāro 
zinātņu lomai augstākajā izglītībā, jo tās 
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būtiski ietekmē gan ekonomikas attīstību, 
gan Eiropas kultūras un tās mantojuma 
veidošanos. Tādēļ, nosakot nākamo ZIK 
tematiskās jomas, humanitārās zinātnes 
nedrīkst atstāt novārtā. 

Grozījums Nr. 23

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 2.1.2. punkts – 10. daļa – 1.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Pirms izlemj par tematiskajām jomām, 
kuras tiks iekļautas ZIK trešajā kārtā 
2018. gadā, apspriežas ar visām 
iesaistītajām personām, tostarp ne tikai ar 
universitātēm, uzņēmumiem, uzņēmējiem 
un pētniecības centriem, bet arī ar 
pilsonisko sabiedrību, vietējo pašpārvaldi 
un attiecīgajām NVO.

Grozījums Nr. 24

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 2.1.2. punkts – 10. daļa – 1.b ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Tiek pielikti visi pūliņi, lai nodrošinātu, 
ka pēc iespējas daudzas potenciālās 
ieinteresētās personas ir informētas par 
nākamo ZIK atlases procedūrām. 
Potenciālajām ieinteresētajām personām 
nodrošina visu nepieciešamo informāciju, 
lai tās varētu pienācīgi apsvērt, vai tās var 
sniegt savu ieguldījumu un ar ko tas ir 
īpašs.  Šajā sakarībā īpaša uzmanība tiek 
veltīta jomām un reģioniem, no kuriem 
esošajās ZIK vēl nepiedalās neviens 
dalībnieks.
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Grozījums Nr. 25

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 2.1.2. punkts – 10. daļa – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Nodrošina, ka sociālais aspekts ir 
vissvarīgākais ZIK kritērijs un ka tas 
atspoguļojas katrā sabiedrības uzdevumā.

Grozījums Nr. 26

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 2.2. punkts – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sākotnējā periodā EIT centieni 
galvenokārt bija vērsti uz ZIK dibināšanu. 
Tā kā EIT skaidri definēts mērķis ir 
stiprināt esošos izcilības centrus, EIT būs 
jānodrošina priekšrocības tām Savienības 
jomām, kuras tieši nepiedalās zināšanu un 
inovāciju kopienu darbā. Tāpēc svarīgs 
EIT uzdevums ir aktīvi veicināt labas 
prakses izplatīšanu zinību triādes 
integrācijas jomā, lai attīstītu kopīgo 
inovācijas un zināšanu apmaiņas kultūru. 

EIT sākotnējā periodā tā centieni 
galvenokārt bija vērsti uz ZIK dibināšanu. 
Tā kā EIT skaidri definēts mērķis ir 
stiprināt esošos izcilības centrus vai 
veicināt jaunu centru veidošanu, EIT būs 
jānodrošina priekšrocības tām Savienības 
jomām, kuras tieši nepiedalās zināšanu un 
inovāciju kopienu darbā. Turklāt ir svarīgi 
veicināt EIT atpazīstamību dalībvalstīs, 
kuras vēl nav iesaistītas ZIK, un jo īpaši 
tajās, kurām ir mazāka pieredze darboties 
šādā veida kopuzņēmumos. Vienmēr tiek 
ievērots izcilības kritērijs un 
subsidiaritātes princips. Tāpēc svarīgs EIT 
uzdevums ir aktīvi veicināt labas prakses,
piemēram, atvērtu pētniecību un publicēto 
rezultātu pieejamību, izplatīšanu zinību 
triādes integrācijas jomā, lai attīstītu 
kopīgo inovācijas un zināšanu apmaiņas 
kultūru. 

Grozījums Nr. 27

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 2.2. punkts – 2. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nākotnē EIT jāstrādā, lai padarītu ZIK 
pieredzi saprotamu un ieviešamu, kā arī 
padarītu to par kultūru, kas var būt paraugs 
Eiropā un ārpus tās. Nosakot, analizējot un 
apmainoties ar labu praksi, kā arī jauniem 
pārvaldības un finansēšanas modeļiem no 
ZIK, EIT cenšas nodrošināt, ka EIT un ZIK 
radītās zināšanas tiek izplatītas un sniedz 
priekšrocības visiem cilvēkiem un 
iestādēm, tostarp arī tām, kuras tieši 
nepiedalās zināšanu un inovāciju kopienās.

Nākotnē EIT jāstrādā, lai padarītu ZIK 
pieredzi saprotamu un ieviešamu, kā arī 
padarītu to par kultūru, kas var būt paraugs 
Eiropā un ārpus tās. Nosakot, analizējot un 
apmainoties ar labu praksi, kā arī jauniem 
pārvaldības un finansēšanas modeļiem no 
ZIK, EIT cenšas nodrošināt, ka EIT un ZIK 
radītās zināšanas tiek izplatītas un sniedz 
priekšrocības iedzīvotājiem, privātajām 
struktūrām un dažādām iestādēm, tostarp 
arī tām, kuras tieši nepiedalās zināšanu un 
inovāciju kopienās.

Grozījums Nr. 28

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 2.2. punkts – 3. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT var būt izšķiroša loma dažādo ZIK 
izmantoto pieeju sintēzē un to nodošanā 
jomām ar vāju inovācijas spēju, kuras 
citādi nevarētu izmantot EIT gūto pieredzi.  
Šāda ietekme nodrošinās, ka EIT pieredzes 
priekšrocības dos ieguldījumu inovācijas 
spēju attīstībā šajās jomās. Ar šo darbību ir 
iespējams radīt lielus ienākumus, ciktāl tās 
pamatā ir zināšanu un inovāciju kopienu 
veikums. 

EIT var būt izšķiroša loma dažādo ZIK 
izmantoto pieeju sintēzē un to nodošanā 
tematiskajām jomām ar vāju inovācijas 
spēju, kuras citādi nevarētu izmantot EIT 
gūto pieredzi. Šāda ietekme nodrošinās, ka 
EIT pieredzes priekšrocības dos 
ieguldījumu inovācijas spēju attīstībā šajās 
jomās. Šāda ietekme nodrošinās, ka EIT 
pieredzes priekšrocības dos ieguldījumu 
inovācijas spēju attīstībā šajās jomās. Ar šo 
darbību ir iespējams radīt lielus ienākumus, 
ciktāl tās pamatā ir zināšanu un inovāciju 
kopienu veikums. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai 
inovāciju koncepciju piemērotu arī 
akadēmiskajās jomās, kuras varētu radīt 
idejas un koncepcijas vai būtiskus jaunus 
pierādījums saistībā ar Eiropas kultūras 
vēsturi un tagadni.
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Grozījums Nr. 29

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 2.2. punkts – 5. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Galvenais, kas vajadzīgs veiksmīgai 
inovācijai, ir talantīgi cilvēki. Viens no 
EIT svarīgākajiem uzdevumiem ir dot 
iespēju talantīgiem cilvēkiem izmantot 
savu potenciālu pilnībā un izveidot vidi,
kurā viņi var attīstīties. Izmantojot ZIK, 
EIT rada šādu vidi, bet tā jāpapildina ar 
stratēģijām, kuras paredzētas izcili 
talantīgu cilvēku piesaistīšanai un 
iesaistīšanai no vietām, kas atrodas ārpus 
ZIK. 

Galvenais, kas vajadzīgs veiksmīgai 
pētniecībai un atvērtībai inovācijām, ir 
talantīgi cilvēki, kuri ieguvuši pienācīgu 
izglītību un iespēju strādāt iedvesmojošos 
apstākļos. Viens no EIT svarīgākajiem 
uzdevumiem ir dot iespēju talantīgiem 
cilvēkiem izmantot savu potenciālu pilnībā 
un izveidot vidi, kurā viņi var attīstīties. 
Izmantojot ZIK, EIT rada šādu vidi, bet tā 
jāpapildina ar stratēģijām, kuras paredzētas 
izcili talantīgu cilvēku piesaistīšanai un 
iesaistīšanai no vietām, kas atrodas ārpus 
ZIK. 

Grozījums Nr. 30

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 2.2. punkts – 7. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt EIT uzdevums ir piesaistīt 
talantīgus cilvēkus no valstīm ārpus ES. 
Radot spēcīgu zīmolu un veicinot 
stratēģiskas attiecības ar galvenajiem 
partneriem no visas pasaules, EIT var 
vairot zināšanu un inovāciju kopienu 
partneru pievilcību. Ciešā sadarbībā ar ZIK 
EIT jāizstrādā stabila starptautiskā 
stratēģija, kurā noteiktas un iesaistītas 
attiecīgās kontaktpersonas un potenciālie 
partneri. Šajā sakarā EIT un ZIK pilnībā 
jāizmanto tādas šajā jomā esošās ES 
iniciatīvas kā “Erasmus visiem” 
programma un Marijas Kirī vārdā 
nosauktās darbības. Turklāt, sekmējot EIT 
absolventu tīkla izveidi, EIT var veicināt 
zināšanu apmaiņu, darbaudzināšanu un 
sakaru veidošanu.

Turklāt EIT uzdevums ir piesaistīt 
talantīgus cilvēkus no valstīm ārpus ES. 
Radot spēcīgu zīmolu un veicinot 
stratēģiskas attiecības ar galvenajiem 
partneriem no visas pasaules, EIT var 
vairot zināšanu un inovāciju kopienu 
partneru pievilcību. Ciešā sadarbībā ar ZIK 
EIT jāizstrādā stabila starptautiskā 
stratēģija, kurā noteiktas un iesaistītas 
attiecīgās kontaktpersonas un potenciālie 
partneri. Šajā sakarā EIT un ZIK pilnībā 
jāizmanto tādas šajā jomā esošās ES 
iniciatīvas kā “Erasmus visiem” 
programma un Marijas Kirī vārdā 
nosauktās darbības. Tiek nodrošināta EIT 
papildināmība ar visām citām esošajām 
izglītības un pētniecības programmām 
(Eiropas Pētniecības padomi, kopīgajiem 
pētniecības centriem, Eiropas 
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partnerībām inovācijas jomā, zināšanu 
apvienībām utt.). Turklāt, sekmējot EIT 
absolventu tīkla izveidi, EIT var veicināt 
zināšanu apmaiņu, darbaudzināšanu un 
sakaru veidošanu. Tas varētu palīdzēt veikt 
šo uzdevumu, arī atbalstot pētniecības 
jomas, kas saistītas ar Eiropas kultūru —
tā vienmēr piesaistījusi pasaules interesi. 

Grozījums Nr. 31

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 2.2. punkts – 8.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT un tā izveidotajām ZIK ir 
jānodrošina, ka zinātniskie sasniegumi un 
lietojumi, kas iegūti maģistrantūras un 
doktorantūras studijās vai to aizgādībā, 
tiek atbilstoši publicēti, lai veicinātu 
akadēmisko aprindu dialogu starptautiskā 
līmenī.  

Grozījums Nr. 32

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 2.2. punkts – 9. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 ciešā sadarbībā ar ZIK izstrādās shēmu 
(“EIT stipendiāti”), kura dos iespēju ļoti 
talantīgiem cilvēkiem no visas ES un ārpus 
tās iesaistīties ZIK sadarbības centru 
darbībās uz noteiktu laiku, tādējādi radot 
savstarpējus labumus gan dalībniekam, gan 
ZIK;

 ciešā sadarbībā ar ZIK izstrādās shēmu 
(„EIT stipendiāti”), kura dos iespēju 
daudziem dažādu nozaru studentiem, 
pētniekiem, akadēmiskajām aprindām, 
mācībspēkiem un uzņēmējiem, kuri 
pārstāv visus Savienībā sastopamos 
studiju un uzņēmējdarbības virzienus un 
kuri pašreiz nav iekļauti esošajos ZIK, ļoti 
talantīgiem cilvēkiem no visas Savienības
un ārpus tās iesaistīties ZIK sadarbības 
centru darbībās uz noteiktu laiku, tādējādi 
radot savstarpējus labumus gan 
dalībniekam, gan ZIK un veicinot 
informētību par ZIK darbību un EIT 



AD\912360LV.doc 23/30 PE489.612v02-00

LV

vispārēju atpazīstamību;

Grozījums Nr. 33

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 2.2. punkts – 9. daļa – 1.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 nodrošinās platformu, kas veicinās 
universitāšu izcilību, sadarbību un 
kopējus projektus visā Savienībā;

Grozījums Nr. 34

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 2.2. punkts – 9. daļa – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 izveidos/pielāgos tiešsaistes instrumentu, 
lai veicinātu zināšanu apmaiņu un sakaru 
veidošanu visā EIT;

 izveidos/pielāgos tiešsaistes instrumentu, 
lai veicinātu zināšanu apmaiņu un sakaru 
veidošanu visā EIT. Šo instrumentu 
izmantos, lai mudinātu studentus, 
pētniekus, akadēmiskās aprindas, 
mācībspēkus un uzņēmējus, kuri pašreiz 
nav iekļauti esošajos ZIK, uzzināt no ZIK 
par to veikto darbu un turpmāko ZIK 
kārtu plāniem;

Grozījums Nr. 35

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 2.2. punkts – 9. daļa – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 izveidos instrumentus, lai atvieglotu to 
intelektuālā īpašuma tiesību noteikšanu, 
kuras tiek izmantotas vai ir iesaistītas 
pētniecībā, kā arī šo tiesību iegūšanu, 
piešķiršanu vai nodošanu atkarībā no 
konkrētā gadījuma un iesaistīto pušu 
vajadzībām;
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Grozījums Nr. 36

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 2.2. punkts – 9. daļa – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 padarīs ZIK gūtās mācības un panākumus 
pieejamus plašai ES inovācijas kopienai un 
ārpus tās. To var panākt arī, izveidojot 
glabātuvi, kurā pieejami mācību kursi no 
EIT un ZIK izglītības un apmācību 
pasākumiem.

 padarīs ZIK gūtās mācības un panākumus 
pieejamus plašai ES inovācijas kopienai un 
ārpus tās. To panāk arī, izveidojot 
glabātuvi, kurā pieejami mācību kursi no 
EIT un ZIK izglītības un apmācību 
pasākumiem un kura būs pieejama 
universitātēm un augstākās izglītības 
institūtiem visā Savienībā.

Grozījums Nr. 37

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 2.3. punkts – 5. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir palielinājusi atbalstu EIT 
pareizas un stabilas, uz rezultātiem 
orientētas pārraudzības sistēmas izveidei. 
Šī pārraudzības sistēma nodrošinās EIT un 
ZIK pilnīgu pārskatatbildību, rezultātu 
kvalitāti, ieguldījumu pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” prioritāšu īstenošanā,
vienlaikus ļaujot ZIK uzņēmumu 
dinamikai saglabāt elastīgumu. Tādējādi 
EIT varēs attīstīt stabilu ZIK darba 
rezultātu apkopošanas un analizēšanas 
spēju, novērtēt EIT darbības rezultātus 
saistībā ar tā mērķiem, kā arī izvērtēt EIT 
un ZIK, ņemot vērā labāko praksi Eiropas 
un pasaules līmenī. Sistēma būs elastīga un 
vajadzības gadījumā tiks pielāgota, lai 
ņemtu vērā EIT un ZIK darbību attīstību un 
izaugsmi. Ņemot vērā neatkarīga, ārēja 
eksperta novērtējumā paustos ieteikumus 
un vispārējus pārraudzības noteikumus 
saskaņā ar pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020”, Komisija ierosināja 

Komisija ir palielinājusi atbalstu EIT 
pareizas un stabilas, uz rezultātiem 
orientētas pārraudzības sistēmas izveidei. 
Šī pārraudzības sistēma nodrošinās EIT un 
ZIK pilnīgu pārskatatbildību, rezultātu 
kvalitāti, ieguldījumu pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” prioritāšu īstenošanā, 
vienlaikus ļaujot ZIK pētniecības un
uzņēmumu dinamikai saglabāt elastīgumu. 
Tādējādi EIT varēs attīstīt stabilu ZIK 
darba rezultātu apkopošanas un 
analizēšanas spēju, novērtēt EIT darbības 
rezultātus saistībā ar tā mērķiem, kā arī 
izvērtēt EIT un ZIK, ņemot vērā labāko 
praksi Eiropas un pasaules līmenī. Sistēma 
būs elastīga un vajadzības gadījumā tiks 
pielāgota, lai ņemtu vērā EIT un ZIK 
darbību attīstību un izaugsmi. Ņemot vērā 
neatkarīga, ārēja eksperta novērtējumā 
paustos ieteikumus un vispārējus 
pārraudzības noteikumus saskaņā ar 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, 
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saistībā ar EIT un ZIK izveidot EIT uz 
rezultātiem orientētu darbības rezultātu 
pārraudzības sistēmu, kura darbojas četros 
līmeņos: 

Komisija ierosināja saistībā ar EIT un ZIK 
izveidot EIT uz rezultātiem orientētu 
darbības rezultātu pārraudzības sistēmu, 
kura darbojas četros līmeņos: 

Grozījums Nr. 38

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 2.3. punkts – 5. daļa – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 EIT līmenis: novērtē EIT kā efektīvas un 
lietderīgas ES struktūras darbības 
rezultātus; vērtējot, ņem vērā zināšanu un 
inovāciju kopienām sniegto atbalstu, 
informatīvo, izplatīšanas un starptautisko 
darbību intensitāti un tvērumu, kā arī to 
spēju īstenot vienkāršotas procedūras.

 EIT līmenis: novērtē EIT kā efektīvas un 
lietderīgas ES struktūras darbības 
rezultātus; vērtējot, ņem vērā zināšanu un 
inovāciju kopienām sniegto atbalstu, 
informatīvo, izplatīšanas un starptautisko 
darbību intensitāti un tvērumu, kā arī to 
spēju īstenot vienkāršotas procedūras un 
sekmēt izcilības centru veidošanos, tā 
izvēršot pētniecību un inovāciju visā 
Savienībā.

Grozījums Nr. 39

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 2.3. punkts – 5. daļa – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Savstarpējais ZIK līmenis: pārrauga visu 
ZIK ieguldījumu EIT stratēģisko mērķu 
īstenošanā, kā noteikts tādā speciālā 
instrumentā kā EIT rezultātu apkopojums. 

 Savstarpējais ZIK līmenis: pārrauga visu 
ZIK ieguldījumu EIT stratēģisko mērķu 
īstenošanā, kā noteikts tādā speciālā 
instrumentā kā EIT rezultātu apkopojums, 
un starpdisciplinārās pētniecības 
veicināšanā, tā stiprinot un atbalstot 
jaunu pētniecības un inovāciju jomu 
veidošanos.
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Grozījums Nr. 40

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 2.3. punkts – 5. daļa – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Atsevišķas ZIK līmenis: uzrauga 
atsevišķas ZIK darbības rezultātus, 
pamatojoties uz individuāliem mērķiem un 
izpildes pamatrādītājiem (KPI), kuri 
paredzēti atsevišķas ZIK uzņēmējdarbības 
plānā. ZIK izmanto dažādus 
uzņēmējdarbības modeļus un tirgus, un 
tāpēc arī dažādus nozares KPI, kuriem ir 
liela nozīme atsevišķas ZIK sekmīgā 
pārvaldībā.

 Atsevišķas ZIK līmenis: uzrauga 
atsevišķas ZIK darbības rezultātus, 
pamatojoties uz individuāliem mērķiem un 
izpildes pamatrādītājiem (KPI), kuri 
paredzēti atsevišķas ZIK uzņēmējdarbības 
plānā. ZIK izmanto dažādus 
uzņēmējdarbības modeļus un tirgus, un 
tāpēc arī dažādus nozares KPI, kuriem ir 
liela nozīme atsevišķas ZIK sekmīgā 
pārvaldībā. Turklāt kā ieguldījumu EIT 
darbības jomās veicina sadarbības centru 
izveidi, jo tie ir instruments ZIK darbības 
jomu paplašināšanai un sadarbības ideju 
popularizēšanai vietējā, reģionālā vai 
valsts līmenī.

Grozījums Nr. 41

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 3.1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā sakarā noteicošie faktori ir valdes 
locekļu skaits, uzbūve un procedūras. 
Neatkarīgu locekļu princips apvienojumā 
ar ierobežotu vēlēto locekļu skaitu, kuri 
pārstāv ZIK, ir apliecinājis savu vērtību un 
dod iespēju savākt zinātību no visas zinību 
triādes. Sākotnējais modelis ar 18 vēlētiem 
locekļiem un vēl nesen iesaistītajiem 
4 papildu ZIK pārstāvjiem tomēr ir 
parādījis, ka tā iespējas ir ierobežotas. 
Valdes samazināšanas rezultātā lēmumu 
pieņemšana notiks efektīvāk un 
samazināsies papildu administratīvās 
izmaksas. Visbeidzot, papildu efektivitāti 
var gūt, atkal pievēršot EIT valdes 
uzmanību tās pamatuzdevumam —
stratēģisko norādījumu sniegšanai. Turklāt 

Šajā sakarā noteicošie faktori ir valdes 
locekļu skaits, uzbūve un procedūras. 
Neatkarīgu locekļu princips apvienojumā 
ar ierobežotu vēlēto locekļu skaitu, kuri 
pārstāv ZIK, ir apliecinājis savu vērtību un 
dod iespēju savākt zinātību no visas zinību 
triādes. Sākotnējais modelis ar 18 vēlētiem 
locekļiem un vēl nesen iesaistītajiem 
4 papildu ZIK pārstāvjiem tomēr ir 
parādījis, ka tā iespējas ir ierobežotas. 
Valdes samazināšanas rezultātā lēmumu 
pieņemšana notiks efektīvāk un 
samazināsies papildu administratīvās 
izmaksas. Visbeidzot, papildu efektivitāti 
var gūt, atkal pievēršot EIT valdes 
uzmanību tās pamatuzdevumam —
stratēģisko norādījumu sniegšanai. Šim 
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turpināsies saskaņotības nostiprināšana ar 
citām ES iniciatīvām, izmantojot plašu 
apspriešanos ar Eiropas Komisiju par 
trīsgadu darba programmu. Informācija par 
EIT un ZIK no EIT trīsgadu darba 
programmas ļaus novērtēt un nodrošināt 
papildināmību ar pārējām 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
sadaļām un citām Savienības politikas 
jomām un instrumentiem. Visas šīs 
izmaiņas ir iekļautas grozītajā EIT regulā, 
kura pievienota SIP. 

nolūkam ļoti noderīga varētu būt 
akadēmisko ekspertu komiteja, kas valdei 
varētu sniegt vērtīgu atbalstu un 
konsultācijas par ZIK akadēmisko 
stratēģiju un izglītības praksi, jo tās loma 
būtu nodrošināt pārskatu par programmu 
saturu, to kvalitātes kritērijiem un 
sociālajiem un kultūras aspektiem. 
Turklāt turpināsies saskaņotības 
nostiprināšana ar citām ES iniciatīvām, 
izmantojot plašu apspriešanos ar Eiropas 
Komisiju par trīsgadu darba programmu. 
Informācija par EIT un ZIK no EIT 
trīsgadu darba programmas ļaus novērtēt 
un nodrošināt papildināmību ar pārējām 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
sadaļām un citām Savienības politikas 
jomām un instrumentiem. Visas šīs 
izmaiņas ir iekļautas grozītajā EIT regulā, 
kura pievienota SIP. 

Grozījums Nr. 42

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 3.2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzņemoties plašākas, nevis tikai 
administratora funkcijas, EIT galvenais 
birojs optimizēs savas darbības struktūras, 
lai virzītu ZIK uz maksimāliem darbības 
rezultātiem un padarītu tos plaši pieejamus. 
Efektivitātes pieaugums jāsasniedz nevis 
atsevišķas ZIK līmenī, bet nodrošinot 
vairākus centralizētus pakalpojumus un 
funkcijas. Tā kā visas ZIK strādā ar 
konkrētiem tematiem, vairākiem 
elementiem ir transversāls raksturs, un tieši 
tā EIT var nodrošināt reālu pievienoto 
vērtību. Šāda zināšanu sniedzēja funkcija 
var attiekties uz EIT galveno biroju, tam 
kļūstot par informācijas koordinētāju un 
kontaktpersonu resursu jomā, piemēram, 
lai veicinātu savstarpējo ZIK apmaiņu un 
mācīšanos, sekmētu attiecības ar ES 
iestādēm un citām svarīgām organizācijām, 

Uzņemoties plašākas, nevis tikai 
administratora funkcijas, EIT galvenais 
birojs optimizēs savas darbības struktūras, 
lai virzītu ZIK uz maksimāliem darbības 
rezultātiem un padarītu tos plaši pieejamus. 
Efektivitātes pieaugums jāsasniedz nevis 
atsevišķas ZIK līmenī, bet nodrošinot 
vairākus centralizētus pakalpojumus un 
funkcijas. Tā kā visas ZIK strādā ar 
konkrētiem tematiem, vairākiem 
elementiem ir transversāls raksturs, un tieši 
tā EIT var nodrošināt reālu pievienoto 
vērtību. Šāda zināšanu sniedzēja funkcija 
var attiekties uz EIT galveno biroju, tam 
kļūstot par informācijas koordinētāju un 
kontaktpersonu resursu jomā, piemēram, 
lai veicinātu apmaiņu, pārredzamību un 
informācijas atklāšanu (jo īpaši 
rūpnieciskā īpašuma tiesību jomā) un
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tādām kā Ekonomiskās sadarbības un 
attīstības organizācija (ESAO), vai
konkrētos transversālos jautājumos, 
piemēram, konsultācijas intelektuālā 
īpašuma jomā, tehnoloģiju un zināšanu 
pārnese, kritēriji, kuru pamatā ir labākā 
starptautiskā prakse, vai gaidāmo notikumu 
un prognožu pētījumu veikšana, lai 
noteiktu EIT un ZIK turpmākās darbības 
virzienu. EIT kopā ar ZIK jālemj, kā šos 
uzdevumus var veikt visefektīvāk. Šajā 
sakarā ir ļoti svarīgi, ka EIT un zināšanu un 
inovāciju kopienas izveido dzīvotspējīgus 
mehānismus sistemātiskai sadarbībai 
transversālo jautājumu jomā.

attīstītu savstarpējas ZIK mācības, 
sekmētu attiecības ar ES iestādēm un citām 
svarīgām organizācijām, tādām kā 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācija (ESAO). Līdz ar to tas var 
pievērsties konkrētiem transversāliem
jautājumiem, piemēram, konsultācijām
atklātas pētniecības, sadarbības 
pētniecības, tiesību aktu intelektuālā 
īpašuma un konkurences tiesību jomā, un
tehnoloģiju un zināšanu pārnesei, 
kritērijiem, kuru pamatā ir labākā 
starptautiskā prakse, vai gaidāmo notikumu 
un prognožu pētījumu veikšanai, lai 
noteiktu EIT un ZIK turpmākās darbības 
virzienu. EIT kopā ar ZIK jālemj, kā šos 
uzdevumus var veikt visefektīvāk. Šajā 
sakarā ir ļoti svarīgi, ka EIT un zināšanu un 
inovāciju kopienas izveido dzīvotspējīgus 
mehānismus sistemātiskai sadarbībai 
transversālo jautājumu jomā.

Grozījums Nr. 43

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – Faktu lapa Nr. 2– 4. punkts – 1. daļa – 7.a aizzīme (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Tā veicinās starptautisko attīstības 
sadarbību, lai uzlabotu pārtikas ražošanu 
un paaugstinātu pārtikas un uztura 
nozares līmeni un kvalitāti.

Grozījums Nr. 44

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – Faktu lapa Nr. 4 – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdzīgi, tā saistīsies arī ar CIP 
(Konkurētspējas un jauninājumu 
programma) ekoloģiskās inovācijas 
projektiem, kurus paredzēts ieviest tirgū un 
kuru viena no prioritārajām jomām ir 

Līdzīgi, tā saistīsies arī ar CIP 
(Konkurētspējas un jauninājumu 
programma) ekoloģiskās inovācijas 
projektiem, kurus paredzēts ieviest tirgū un 
kuru viena no prioritārajām jomām ir 
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materiālu otrreizēja pārstrāde. Šo pieredzi 
turpinās izmantot pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” kontekstā, proti, 
sabiedriskās problēmas kontekstā attiecībā 
uz darbību klimata jomā, resursu 
efektivitāti un ilgtspējīgu izejvielu piegādi.

materiālu otrreizēja pārstrāde. Šo pieredzi 
turpinās izmantot pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” kontekstā, proti, 
sabiedriskās problēmas kontekstā attiecībā 
uz darbību klimata jomā, resursu 
efektivitāti un ilgtspējīgu izejvielu piegādi, 
mudinot izmantot materiālus, kas 
nodrošina labāku izturību pret laika 
iedarbību uz kultūras mantojumu.
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