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Pakeitimas 67
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) pagal pažangaus, tvaraus ir integracinio
augimo strategiją „Europa 2020“ Europos 
inovacijos ir technologijos institutui (toliau 
– EIT) suteikiamas svarbus vaidmuo –
prisidėti įgyvendinant daugelį pavyzdinių 
iniciatyvų;

(1) pagal pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategiją „Europa 2020“ Europos 
inovacijos ir technologijos institutui (toliau 
– EIT) suteikiamas svarbus vaidmuo –
prisidėti įgyvendinant daugelį pavyzdinių 
iniciatyvų, pavyzdžiui, iniciatyvą 
„Inovacijų sąjunga“;

Or. en

Pakeitimas 68
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 2014–2020 m. EIT turėtų padėti siekti
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
Nr. XX/XXX sukurtos Bendrosios 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programos 
„Horizontas 2020“ (toliau – „Horizontas 
2020“) tikslų integruodamas mokslinių 
tyrimų, inovacijų ir švietimo trikampį.

(2) 2014–2020 m. EIT turėtų padėti siekti 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
Nr. XX/XXX sukurtos Bendrosios 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programos 
„Horizontas 2020“ (toliau – „Horizontas 
2020“) tikslų integruodamas mokslinių 
tyrimų, inovacijų ir švietimo trikampį 
siekiant skatinti kompetenciją ir spartinti 
inovacijas;

Or. en

Pagrindimas

EIT tikslas yra integruoti tris žinių trikampio dalis siekiant skatinti kompetenciją, kuri 
spartina inovacijas.
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Pakeitimas 69
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(4) rezultatų sklaidos nudojantis atvirąja 
prieiga, licencijų išdavimo ir intelektinės 
nuosavybės teisių valdymo taisyklės yra
nustatytos dalyvavimo taisyklėse;

Or. en

Pakeitimas 70
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(4) intelektinės nuosavybės teisių valdymo 
taisyklės yra nustatytos dalyvavimo 
taisyklėse ir EIT Strateginėje inovacijų 
darbotvarkėje;

Or. en

Pakeitimas 71
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) EIT turėtų palaikyti tiesioginį ryšį su 
nacionaliniais ir regionų atstovais bei kitais 
inovacijų grandinės suinteresuotaisiais 
subjektais. Tai būtų naudinga abiem 
pusėms. Siekiant sudaryti sąlygas tokiam 

(6) EIT turėtų palaikyti tiesioginį ryšį su 
nacionaliniais ir regionų atstovais bei kitais 
inovacijų grandinės suinteresuotaisiais 
subjektais. Tai būtų naudinga abiem 
pusėms ir toliau būtų plėtojamas tvirtas 
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dialogui ir sistemingesniam dalijimuisi 
informacija, turėtų būti įsteigtas EIT 
suinteresuotųjų subjektų forumas, 
vienijantis įvairius skirtingų sričių 
suinteresuotuosius subjektus;

ES masto EIT kaip inovacijų centro 
prekės ženklas. Siekiant sudaryti sąlygas 
tokiam dialogui ir sistemingesniam 
dalijimuisi informacija, turėtų būti įsteigtas 
EIT suinteresuotųjų subjektų forumas, 
pagal vieną platformą vienijantis visas 
žinių ir inovacijų bendrijas (toliau – ŽIB) 
ir įvairius skirtingų sričių 
suinteresuotuosius subjektus;

Or. en

Pakeitimas 72
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) EIT turėtų palaikyti tiesioginį ryšį su 
nacionaliniais ir regionų atstovais bei kitais 
inovacijų grandinės suinteresuotaisiais 
subjektais. Tai būtų naudinga abiem 
pusėms. Siekiant sudaryti sąlygas tokiam 
dialogui ir sistemingesniam dalijimuisi 
informacija, turėtų būti įsteigtas EIT 
suinteresuotųjų subjektų forumas, 
vienijantis įvairius skirtingų sričių 
suinteresuotuosius subjektus;

(6) EIT turėtų palaikyti tiesioginį ryšį su 
nacionaliniais ir regionų atstovais bei kitais 
inovacijų grandinės suinteresuotaisiais 
subjektais. Tai būtų naudinga abiem 
pusėms. Siekiant sudaryti sąlygas tokiam 
dialogui ir sistemingesniam dalijimuisi 
informacija, turėtų būti įsteigtas EIT 
suinteresuotųjų subjektų forumas, 
vienijantis įvairius skirtingų sričių 
suinteresuotuosius subjektus. Šiuo tikslu 
reikėtų organizuoti informavimo 
kampaniją, skirtą universitetams, vietos 
valdžios institucijoms ir nacionaliniams 
parlamentams;

Or. fr

Pakeitimas 73
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) EIT turėtų palaikyti tiesioginį ryšį su 
nacionaliniais ir regionų atstovais bei kitais 
inovacijų grandinės suinteresuotaisiais 
subjektais. Tai būtų naudinga abiem 
pusėms. Siekiant sudaryti sąlygas tokiam 
dialogui ir sistemingesniam dalijimuisi 
informacija, turėtų būti įsteigtas EIT 
suinteresuotųjų subjektų forumas, 
vienijantis įvairius skirtingų sričių 
suinteresuotuosius subjektus;

(6) EIT turėtų palaikyti tiesioginį ryšį su 
nacionaliniais ir regionų atstovais bei kitais 
inovacijų grandinės suinteresuotaisiais 
subjektais. Tai būtų naudinga abiem 
pusėms. Siekiant sudaryti sąlygas tokiam 
dialogui ir sistemingesniam dalijimuisi 
informacija, turėtų būti įsteigtas EIT 
suinteresuotųjų subjektų forumas, 
vienijantis įvairius skirtingų sričių 
suinteresuotuosius subjektus, įskaitant 
NVO;

Or. en

Pagrindimas

Dialogas inovacijų ir technologijos klausimais kaip didžiųjų visuomenės uždavinių sprendimo 
priemonė turėtų vienyti visus suinteresuotuosius visuomenės subjektus siekiant visapusiško šių 
uždavinių supratimo. Be to, nuolatinis dialogas su visomis šalimis atitinka poreikį nuolat 
suvokti didžiųjų visuomenės uždavinių dinamiką bėgant laikui.

Pakeitimas 74
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6 a) EIT dėl savo pobūdžio ir struktūros 
skatina daugiadalykinius ir tarpdalykinius 
inovacijų ir technologijų metodus, taip pat 
kuria netechnologines priemones, 
organizacinius metodus, naujus verslo 
modelius, sistemų naujoves ir valstybinio 
sektoriaus naujoves, kurie yra būtini 
siekiant papildyti technologinių ir 
techninių inovacijų veiklą;

Or. en
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Pakeitimas 75
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6 a) EIT turėtų aktyviai siekti labiau 
bendradarbiauti su privačiu sektoriumi ir 
ypač su mažosiomis ir vidutinėmis 
įmonėmis (MVĮ);

Or. en

Pagrindimas

Privataus sektoriaus kaip svarbaus veikėjo dalyvavimas yra labai svarbus žinių trikampiui. 
Vis dėlto dabartinėse ŽIB kartais pasigendama privataus sektoriaus dalyvavimo; taigi EIT 
turėtų imtis veiksmų siekiant užtikrinti privataus sektoriaus dalyvavimą.

Pakeitimas 76
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6 b) socialinės naujovės ir socialinis 
verslumas, kur tinkama, turėtų sudaryti 
svarbią EIT ir ŽIB veiklos dalį, nes 
novatoriški produktai, paslaugos ir 
procesai, kurie yra ŽIB veiklos rezultatai, 
daro tiesioginį poveikį didiesiems 
visuomenės uždaviniams ir patiria šių 
uždavinių įtaką;

Or. en

Pakeitimas 77
Ioannis A. Tsoukalas
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) turėtų būti apibrėžtas EIT indėlio į žinių 
ir inovacijų bendrijų (toliau – ŽIB) mastas 
ir aiškiai nustatyta, iš kokių šaltinių 
gaunami ŽIB finansiniai ištekliai;

(7) turėtų būti apibrėžtas EIT indėlio į žinių 
ir inovacijų bendrijų (toliau – ŽIB) mastas 
ir aiškiai nustatyta, iš kokių šaltinių 
gaunami ŽIB finansiniai ištekliai. EIT 
turėtų veikti kaip investuotojas, laikytis 
verslo logikos, o jo investicijoms turėtų 
tekti kitų privataus ar viešojo finansavimo 
šaltinių sverto vaidmuo;

Or. en

Pakeitimas 78
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) turėtų būti apibrėžtas EIT indėlio į žinių 
ir inovacijų bendrijų (toliau – ŽIB) mastas 
ir aiškiai nustatyta, iš kokių šaltinių 
gaunami ŽIB finansiniai ištekliai;

(7) turėtų būti apibrėžtas EIT indėlio į žinių 
ir inovacijų bendrijų (toliau – ŽIB) mastas 
ir aiškiai nustatyta, iš kokių šaltinių 
gaunami ŽIB finansiniai ištekliai. EIT 
kuria didesnę sąvaiką ir kuo didesnį 
papildomumą su struktūriniais fondais;

Or. en

Pakeitimas 79
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) EIT struktūra turėtų būti supaprastinta. 
Turėtų būti racionalizuota EIT valdybos 

(8) EIT struktūra turėtų būti supaprastinta 
ir turėtų būti siekiama lyčių pusiausvyros. 
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veikla ir aiškiai nustatyti atitinkami 
valdybos ir direktoriaus vaidmenys ir 
užduotys;

Turėtų būti racionalizuota EIT valdybos 
veikla ir aiškiai nustatyti atitinkami 
valdybos ir direktoriaus vaidmenys ir 
užduotys;

Or. en

Pakeitimas 80
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) naujos ŽIB, įskaitant jų prioritetines 
sritis, struktūrą ir atrankos procedūros 
laiką, turėtų būti steigiamos vadovaujantis 
tuo, kas nustatyta Strateginėje inovacijų 
darbotvarkėje;

(9) Strateginėje inovacijų darbotvarkėje 
nustatyta tai, kuo vadovaujantis 
steigiamos naujos ŽIB. Dalis lėšų, skirtų 
naujoms ŽIB 2014–2020 m., turi būti 
išleista remiantis temomis, nustatytomis
Strateginėje inovacijų darbotvarkėje. Kitą 
lėšų dalį galėtų laisvai paskirstyti EIT 
arba šioms ŽIB stiprinti, arba ŽIB pagal 
naujas temas steigti. EIT gali laisvai 
pasirinkti visų naujų ŽIB tinkamą dydį, 
gyvavimo trukmę ir jų veiklos tvarkaraštį;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant padidinti ES inovacijų politikos lankstumą, EIT reikalinga galimybė steigti ŽIB pagal 
kitas temas, nei sutartos Strateginėje inovacijų darbotvarkėje. EIT gali laisvai pasirinkti 
tinkamiausias temas iš siūlomų Strateginėje inovacijų darbotvarkėje. EIT gali laisvai 
pasirinkti visų naujų ŽIB tinkamą dydį, gyvavimo trukmę ir jų veiklos tvarkaraštį.

Pakeitimas 81
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) naujos ŽIB, įskaitant jų prioritetines 
sritis, struktūrą ir atrankos procedūros 
laiką, turėtų būti steigiamos vadovaujantis 
tuo, kas nustatyta Strateginėje inovacijų 
darbotvarkėje;

(9) naujos ŽIB, įskaitant jų prioritetines 
sritis, struktūrą ir atrankos procedūros 
laiką, turėtų būti steigiamos vadovaujantis 
tuo, kas nustatyta Strateginėje inovacijų 
darbotvarkėje, pritaikius griežtą, skaidrų 
konkursinį procesą, kuriame 
atsižvelgiama į strategijas „iš apačios į 
viršų“ ir kylančių didžiųjų visuomenės 
uždavinių bendrą vaizdą ES, tačiau 
galimiems dalyviams užtikrinamas 
aiškumas ir nuspėjamumas;

Or. en

Pakeitimas 82
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) naujos ŽIB, įskaitant jų prioritetines 
sritis, struktūrą ir atrankos procedūros 
laiką, turėtų būti steigiamos vadovaujantis 
tuo, kas nustatyta Strateginėje inovacijų 
darbotvarkėje;

(9) naujos ŽIB, įskaitant jų prioritetines 
sritis, struktūrą ir atrankos procedūros 
laiką, turėtų būti steigiamos konkurso 
būdu ir vadovaujantis tuo, kas nustatyta 
Strateginėje inovacijų darbotvarkėje. Visi 
naujų ŽIB atrankos proceso etapai turėtų 
būti atviri ir skaidrūs;

Or. en

Pakeitimas 83
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9 a) ŽIB turėtų prisidėti ieškant didžiųjų 
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visuomenės uždavinių, kilusių Europos 
visuomenei, sprendimų, kaip minima 
Europos Parlamento pranešime 
„Inovacijų sąjunga“. Spręstini šie 
uždaviniai ir problemos:
– dabartiniai demografiniai pokyčiai: 
visuomenės senėjimas, augantis pasaulio 
gyventojų skaičius (maitinimasis, 
sveikata, ligų prevencija) urbanizacija, 
socialinė sanglauda ir migracija,
– perėjimas prie tausaus išteklių 
(biologinių ir nebiologinių) valdymo: 
klimato kaita, atsinaujinantieji energijos 
ištekliai ir energijos efektyvumas, 
efektyvus išteklių naudojimas, vandens 
stygius, potvyniai ir pastangos užtikrinti 
bei keisti ypatingos svarbos žaliavų 
išteklius,
– tvirtas, stabilus, tinkamas ir 
konkurencingas ekonomikos pagrindas: 
ekonomikos atsigavimas, žinių 
visuomenės valdymas, ES 
konkurencingumo ir darbo vietų 
skaičiaus didinimas.
Šie trys didieji visuomenės uždaviniai 
vienas su kitu persipina ir yra tarpusavyje 
susiję bei apima visus uždavinius, 
minimus pagal programos 
„Horizontas 2020“ antrąjį ramstį;

Or. en

Pagrindimas

Inovacijos Europos Sąjungoje turi būti svarbios visuomenei ir jų tikslas – ieškoti išeičių 
sprendžiant didžiuosius visuomenės uždavinius, su kuriais susiduriame.

Pakeitimas 84
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9 a) ŽIB skaičius turėtų būti nustatytas 
atsižvelgiant į prioritetus, apibrėžtus 
Strateginėje inovacijų darbotvarkėje. ŽIB 
turėtų būti pakankamai didelės, kad 
galėtų būti pasaulinio masto dalyvės ir 
turėtų galimybių pakeisti ES inovacijų 
erdvę bei savo srityse reikšmingai prisidėti 
prie socialinių uždavinių sprendimo.
Pasiūlymų dėl ŽIB atrankos procesas 
visais atvejais grindžiamas kokybe, 
įgyvendinamumu ir pajėgumu;

Or. en

Pakeitimas 85
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9 b) ŽIB paskyrimo procese EIT turėtų 
atsižvelgti į individualias ŽIB ypatybes ir į 
tai, kad ne visos ŽIB turės tokius pat 
finansinius poreikius, bus tokio pat dydžio 
arba trukmės;

Or. en

Pagrindimas

Verslo sektoriai yra skirtingi ir todėl reikia skirtingo požiūrio į juos. Kai kurios ŽIB sudarytos 
tik iš kelių junginių, o kitų apimtis didesnė. EIT turėtų atsižvelgti į individualias kiekvienos 
ŽIB ypatybes.

Pakeitimas 86
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9 b) EIT yra vienintelė programoje 
„Horizontas 2020“ numatyta priemonė, 
pagal kurią didžiulis dėmesys skiriamas 
švietimo aspektui. EIT turėtų tapti 
pasaulinio lygio pouniversitetinių studijų 
tiekėju, siūlančiu netradicinę aukštojo 
mokslo paradigmą, pagal kurią galima 
išspręsti „Europos paradoksą“;

Or. en

Pakeitimas 87
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(10) ŽIB turėtų plėsti savo švietimo veiklą 
organizuodamos profesinio ir vasaros
mokymo kursus, nuotolinio mokymo 
kursus ir stažuotes. EIT turėtų investuoti į 
pasaulinio lygio naujoviško ir verslumą 
skiepijančio švietimo srities EIT prekės 
ženklo puoselėjimą;

Or. en

Pakeitimas 88
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10 a) EIT ir ŽIB skatinami plėtoti 
švietimo sąveiką su ES ir valstybių narių 
politika siekiant remti aprūpinimą
žmogiškaisiais ištekliais, kurie būtini, kad 
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būtų įgyvendintas Europos, kaip mokslo, 
technologijų ir inovacijų srities lyderės, 
tikslas. Todėl reikia skatinti mokslo, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos 
(MTIM) studijas ir organizuoti verslumo 
konsultacijas, stažuotes bei skirti dotacijas 
jauniems Europos gyventojams ir 
geriausiems mokiniams ir universitetų 
studentams;

Or. en

Pakeitimas 89
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(11) būtina, kad Komisija ir EIT 
bendradarbiautų atliekant ŽIB stebėseną ir 
vertinimus. Tokiu būdu būtų užtikrinamas 
derėjimas su bendra ES lygmens 
stebėsenos ir vertinimo sistema. Siekiant 
užtikrinti daugybės EIT partnerių sąveiką 
ir papildomos naudos kūrimą, jis turėtų 
vykdyti įvairių sričių ŽIB koordinavimą ir 
skatinti jų bendradarbiavimą;

Or. en

Pakeitimas 90
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) ŽIB turėtų siekti sąveikos su 
susijusiomis Europos Sąjungos
iniciatyvomis;

(12) ŽIB turėtų siekti sąveikos ir sąsajų su 
susijusiomis ir papildomosiomis mokslinių 
tyrimų, technologijų plėtros ir inovacijų 
srities iniciatyvomis ir priemonėmis 
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Europos Sąjungos lygmeniu, pavyzdžiui, 
Europos inovacijų partnerystės (EIP) ir 
Europos strateginis energetikos 
technologijų planas;

Or. en

Pagrindimas

Iniciatyvų tarpusavio papildomumas ir sąsajos būtinos siekiant supaprastinti ES inovacijų 
erdvę.

Pakeitimas 91
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12 a) ŽIB turėtų veikti kaip inovacijų 
katalizatoriai, gebantys parengti daug 
labai reikalingų novatorių, kurie bus 
verslumo kultūros ir patirties nešėjai ir 
galės kurti inovatyvias, žiniomis pagrįstas 
MVĮ ir pakeisti esamas įmones. ŽIB 
turėtų atlikti gairių vaidmenį ir 
pasitarnauti kaip lengvai kopijuojamas 
bendradarbiavimo modelis kitoms 
Europos, regioninėms ir nacionalinėms 
mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir 
inovacijų bendrijoms, taip pat padėti 
konsoliduoti struktūrinius fondus, kad 
galima būtų pasiekti Europos inovacijų 
tikslus;

Or. en

Pakeitimas 92
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) siekiant užtikrinti platesnį 
organizacijų iš skirtingų valstybių narių 
dalyvavimą ŽIB, organizacijos partnerės 
turėtų būti įsteigiamos bent trijose 
skirtingose valstybėse narėse;

(13) siekiant užtikrinti platesnį 
organizacijų iš skirtingų valstybių narių 
dalyvavimą ŽIB, organizacijos partnerės 
turėtų būti įsteigiamos bent trijose 
skirtingose valstybėse narėse.
Kompetencija turėtų būti pagrindinis viso 
EIT įgyvendinimo veiksnys, EIT skatinant 
platesnį dalyvavimą, kad būtų skatinama 
kompetencija visoje ES, įskaitant 
laipsniško kompetencijos plėtojimo 
sampratą, EIT turėtų būti kažkas, kas 
toliau skatintų stiprių embrioninės 
kompetencijos vienetų, pavyzdžiui, mažų 
mokslinių tyrimų grupių ir labai 
novatoriškų naujai įsteigtų bendrovių, 
kurios galėtų būti inovacijų katalizatoriais 
regioniniu ir vietos lygmenimis ir skleisti 
inovacijų kultūrą iš RIT visai ES, 
dalyvavimą;

Or. en

Pakeitimas 93
Kent Johansson, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) siekiant užtikrinti platesnį 
organizacijų iš skirtingų valstybių narių 
dalyvavimą ŽIB, organizacijos partnerės 
turėtų būti įsteigiamos bent trijose 
skirtingose valstybėse narėse;

(13) siekiant užtikrinti platesnį 
organizacijų iš skirtingų valstybių narių 
dalyvavimą ŽIB, organizacijos partnerės 
turėtų būti įsteigiamos bent trijose 
skirtingose valstybėse narėse. Be to, EIT ir 
ŽIB turėtų siekti toliau plėtoti 
informavimo veiklą ir nustatyti ryšius su 
institucijomis ir kitais partneriais 
besiformuojančiuose ir potencialiuose 
kompetencijos centruose, ypač ten, kur 
yra aiški paklausa ir (arba) pasiūla, kad 
galėtų pasiekti veiksmingiausių rezultatų; 
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Or. en

Pagrindimas

Užtikrindami kompetenciją, EIT ir ŽIB veikloje turėtų naudotis kuo didesnio suinteresuotųjų 
subjektų, regionų ir valstybių narių skaičiaus paslaugomis.

Pakeitimas 94
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) siekiant užtikrinti platesnį 
organizacijų iš skirtingų valstybių narių 
dalyvavimą ŽIB, organizacijos partnerės 
turėtų būti įsteigiamos bent trijose 
skirtingose valstybėse narėse;

(13) siekiant užtikrinti platesnį 
organizacijų iš skirtingų valstybių narių 
dalyvavimą ŽIB, organizacijos partnerės 
turėtų būti įsteigiamos bent trijose 
skirtingose valstybėse narėse. Tarp 
vertinimo kriterijų kaip teigiamas rodiklis 
turėtų būti valstybių narių, kurios dar 
nedalyvauja jau esamose ŽIB, 
dalyvavimas;

Or. en

Pakeitimas 95
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) siekiant užtikrinti platesnį 
organizacijų iš skirtingų valstybių narių 
dalyvavimą ŽIB, organizacijos partnerės 
turėtų būti įsteigiamos bent trijose 
skirtingose valstybėse narėse;

(13) siekiant užtikrinti platesnį 
organizacijų iš skirtingų valstybių narių 
dalyvavimą ŽIB, organizacijos partnerės 
turėtų būti įsteigiamos bent trijose 
skirtingose valstybėse narėse. EIT privalo 
užtikrinti laisvą prieigą visoms aukšto 
lygio Europos mokslinėms 
bendruomenėms;
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Or. en

Pakeitimas 96
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13 a) EIT turėtų stengtis išlaikyti 
tinkamą pusiausvyrą tarp įvairių žinių 
trikampio suinteresuotųjų šalių, 
dalyvaujančių ŽIB, ir skirti ypatingą 
dėmesį mažesniems subjektams, 
pavyzdžiui, mažiems mokslinių tyrimų 
centrams ir MVĮ;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad tarp įvairių žinių trikampio elementų dalyvavimo būtų išlaikyta tinkama 
pusiausvyra.

Pakeitimas 97
Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13 a) EIT ir ŽIB veikia kaip pavyzdinės 
žinių trikampio priemonės ES ir galbūt 
ateityje galėtų tapti inovacinių gebėjimų 
stiprinimo paslaugų teikėjais visoje ES, 
t. y. galėtų kurti ir įgyvendinti inovacijų 
politiką ir pažangiosios specializacijos 
strategijas;

Or. en
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Pakeitimas 98
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) EIT turėtų nustatyti ŽIB veiklos 
finansavimo, stebėsenos ir vertinimo 
kriterijus ir procedūras iki ŽIB atrankos 
proceso pradžios;

(14) EIT turėtų nustatyti ŽIB veiklos 
finansavimo, stebėsenos ir vertinimo 
kriterijus ir procedūras iki ŽIB atrankos 
proceso pradžios. Ypač didelė metinio 
finansinio įnašo ŽIB dalis skiriama 
remiantis konkurencingu peržiūros 
mechanizmu;

Or. en

Pakeitimas 99
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14 a) EIT turėtų siekti simažinti 
administracinę naštą, tenkančią ŽIB;

Or. en

Pakeitimas 100
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) EIT trejų metų darbo programoje 
turėtų būti atsižvelgiama į Komisijos 
nuomonę dėl EIT konkrečių tikslų, kaip 

(15) EIT trejų metų darbo programoje 
turėtų būti atsižvelgiama į Komisijos,
Parlamento ir Tarybos nuomones dėl EIT 
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nustatyta programoje „Horizontas 2020“, ir 
į jų papildomumą, susijusį su Europos 
Sąjungos politikos tikslais ir priemonėmis;

konkrečių tikslų, kaip nustatyta programoje 
„Horizontas 2020“, ir į jų papildomumą, 
susijusį su Europos Sąjungos politikos 
tikslais ir priemonėmis;

Or. en

Pakeitimas 101
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) EIT vertinimu turėtų būti laiku 
prisidėta prie programos „Horizontas 
2020“ vertinimo 2017 m. ir 2023 m.;

(17) EIT vertinimu turėtų būti sudarytos 
sąlygos tiesiogiai palyginti veiklos 
rezultatus ir svarbiausius rodiklius su 
atitinkamomis programos 
„Horizontas 2020“ priemonėmis ir laiku 
prisidėta prie programos „Horizontas 
2020“ vertinimo 2017 m. ir 2023 m.;

Or. en

Pakeitimas 102
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Komisija turėtų stiprinti savo 
vaidmenį stebėdama konkrečių EIT 
veiklos aspektų įgyvendinimą;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nereikia, kad Komisija dalyvautų dideliu mastu, ir dėl tokio dalyvavimo padaugėtų 
biurokratizmo.
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Pakeitimas 103
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Komisija turėtų stiprinti savo 
vaidmenį stebėdama konkrečių EIT veiklos 
aspektų įgyvendinimą;

(18) Komisija turėtų stiprinti savo 
vaidmenį stebėdama konkrečių EIT ir ŽIB
veiklos aspektų įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimas 104
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) nors iš pradžių tai buvo numatyta, 
EIT fondui nebus skiriama tiesioginė 
parama iš ES biudžeto ir nebus taikoma 
ES biudžeto įvykdymo patvirtinimo 
procedūra;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 105
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) nors iš pradžių tai buvo numatyta, 
EIT fondui nebus skiriama tiesioginė 
parama iš ES biudžeto ir nebus taikoma 
ES biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Išbraukta.
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procedūra;

Or. it

(Žr. pakeitimą, kuriuo išbraukiamas priedo 2 skirsnio 1 punkto n papunktis)

Pakeitimas 106
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1) 2 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„inovacija“ – procesas, kuriuo naujomis 
idėjomis padedama atsiliepti į 
visuomeninius ir ekonominius poreikius, 
ir, pasitelkiant jas, sukuriami nauji 
produktai, paslaugos ar verslo ir 
organizaciniai modeliai, kurie duoda 
naudos visuomenei ir gali būti sėkmingai 
pateikiami į esamas rinkas arba kurie 
gebėtų sukurti naujas rinkas;

Or. en

Pagrindimas

Rinkos aspektas yra svarbiausias inovacijų elementas.

Pakeitimas 107
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
2 straipsnio 9 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b a) įterpiama ši dalis:
„(9 a) Regioninės inovacijų ir 
įgyvendinimo bendrijos (RIB) siekia 
plėtoti ryšius su EIT turėdamos tikslą 
ilgainiui tapti jo dalimi. Tai reiškia, kad 
RIB yra savarankiška aukštojo mokslo 
institucijų, mokslinių tyrimų organizacijų, 
bendrovių ir kitų suinteresuotųjų subjektų 
partnerystė inovacijų procese, 
įgyvendinama kaip strateginis tinklas, 
pagrįsta bendru vidutinės trukmės 
laikotarpio ir ilgalaikiu inovacijų 
planavimu ir turinti savaime potencialą 
laipsniškai plėtoti kompetenciją ir 
pasiekianti kompetencijos aukštojo 
mokslo, mokslinių tyrimų ir inovacijų 
srityse ir už tai jai savaime suteikiamas 
oficialus santykinis statusas EIT, 
nepaisant konkrečios RIB teisinės 
formos.“

Or. en

Pakeitimas 108
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

10. Suinteresuotųjų subjektų forumas – tai 
nacionalinės ir regionų valdžios institucijų 
atstovams, organizuotoms interesų 
grupėms ir individualiems verslo, švietimo, 
mokslinių tyrimų sričių subjektams, 
asociacijoms, pilietinės visuomenės ir 
grupių organizacijoms bei kitoms 
suinteresuotosioms žinių trikampio šalims 
atvira platforma, apimanti realias ir 
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virtualias konferencijas ir renginius.

Or. en

Pakeitimas 109
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. ro

Pakeitimas 110
Mario Pirillo

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Suinteresuotųjų subjektų forumas turėtų apimti ne tik žinių trikampio šalis, bet turėtų apimti ir 
NVO, atstovaujančias šiems interesams ir susirūpinimui.

Pakeitimas 111
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punkto d papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
2 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. ŽIB papildomos naudos veikla –
organizacijų partnerių veikla, kuria 
siekiama padėti integruoti mokslinių
tyrimų, inovacijų ir aukštojo mokslo žinių 
trikampį, įskaitant ŽIB įsteigimą, 
administravimą ir koordinavimą.

11. ŽIB papildomos naudos veikla –
organizacijų partnerių veikla, kuria 
siekiama padėti integruoti mokslinių 
tyrimų, inovacijų ir aukštojo mokslo žinių 
trikampį, įskaitant ŽIB įsteigimą, 
administravimą ir koordinavimą, ir kuria 
prisidedama prie bendrų EIT tikslų.

Or. en

Pakeitimas 112
Judith A. Merkies

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

EIT misija – prisidėti prie tvaraus Europos 
ekonominio augimo ir konkurencingumo ir 
ieškant išeičių sprendžiant didžiuosius 
visuomenės uždavinius, kilusius Europos 
visuomenei, kaip minima 9a 
konstatuojamojoje dalyje, stiprinant ir 
spartinant valstybių narių ir Sąjungos
inovacinius gebėjimus. EIT to siekia 
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remdamas ir integruodamas aukščiausių 
standartų veiklą aukštojo mokslo, 
mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse.

2014–2020 m. EIT bendrieji ir konkretūs 
tikslai bei rezultatų rodikliai apibrėžti 
programoje „Horizontas 2020“.“

2014–2020 m. EIT bendrieji ir konkretūs 
tikslai bei rezultatų rodikliai apibrėžti 
programoje „Horizontas 2020“.“

Or. en

Pagrindimas

Inovacijos Europos Sąjungoje turi būti svarbios visuomenei ir jų tikslas – ieškoti išeičių 
sprendžiant didžiuosius visuomenės uždavinius, su kuriais susiduriame.

Pakeitimas 113
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

2014–2020 m. EIT bendrieji ir konkretūs 
tikslai bei rezultatų rodikliai apibrėžti 
programoje „Horizontas 2020“.“

2014–2020 m. EIT bendrieji ir konkretūs 
tikslai bei rezultatų rodikliai apibrėžti 
programoje „Horizontas 2020“.“

Or. en

Pakeitimas 114
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

2014–2020 m. EIT bendrieji ir konkretūs 
tikslai bei rezultatų rodikliai apibrėžti 
programoje „Horizontas 2020“.“

2014–2020 m. EIT bendrieji ir konkretūs 
tikslai bei rezultatų rodikliai apibrėžti 
programoje „Horizontas 2020“.“

Or. en

Pakeitimas 115
Judith A. Merkies

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2 a) 4 straipsnio 1 dalies a punktas 
pakeičiamas taip:
„(a) valdyba, kurią sudaro aukšto lygio 
nariai, tarp kurių išlaikyta pusiausvyra, 
turintys kvalifikaciją aukštojo mokslo, 
mokslinių tyrimų, inovacijų ir verslo 
srityse. Ji atsakinga už vadovavimą EIT
veiklai ir ŽIB atranką, paskyrimą ir 
vertinimą bei visus kitus strateginius 
sprendimus;“

Or. en

Pagrindimas

Būtina išlaikyti pusiausvyrą tarp aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų, inovacijų ir verslo 
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atstovų EIT organuose.

Pakeitimas 116
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a a) b punktas pakeičiamas taip:
„(b) aktyviai nustato ryšius su 
besikuriančiomis institucijomis ir 
kompetencijos bei inovacijų centrais 
siekiant išplėsti ES inovacinius gebėjimus. 
Ši veikla apima pažangiausių mokslinių 
tyrimų institucijų ir mažiau išsivysčiusių 
regionų siejimą, giminiavimąsi, 
darbuotojų mainus ir judumo programas, 
ekspertų konsultacijas ir pagalbą bei 
bendrų strategijų vystymą.“

Or. en

Pakeitimas 117
Kent Johansson, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a a) b punktas pakeičiamas taip:
„(b) didina galimų organizacijų partnerių, 
ypač MVĮ ir kuriamų ir galimų 
kompetencijos centrų, informuotumą 
siekdamas skatinti ir palengvinti jų 
dalyvavimą EIT veikloje;“
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Or. en

Pakeitimas 118
Judith A. Merkies

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a a) c punktas pakeičiamas taip:
„(c) atrenka ir paskiria ŽIB pagal 7 
straipsnį ir pagal susitarimą nustato jų 
teises ir pareigas; teikia joms tinkamą ir 
skubią paramą; taiko tinkamas kokybės 
kontrolės priemones; stebi ir reguliariai 
vertina jų veiklą ir veiklos rezultatus; taip 
pat užtikrina reikiamą paslaugų teikimo 
bendroje vietoje ir ŽIB koordinavimo 
lygį;“

Or. en

Pagrindimas

EIT užduotis – tinkamai remti ŽIB ir vertinti jų veiklą bei veiklos rezultatus, taip pat užtikrinti 
bendroje vietoje teikiamų vienos ŽIB paslaugų koordinavimą ir skirtingų ŽIB veiklos 
koordinavimą.

Pakeitimas 119
Kent Johansson, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a b) įterpiamas šis punktas:
„(f a) vertina intelektinės nuosavybės 
teisių praktiką ŽIB ir jų įtaką Europos 
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inovaciniams gebėjimams ir ypač MVĮ; 
teikia konsultacijas novatoriškų 
intelektinės nuosavybės teisių modelių 
klausimais ir skatina žinių perdavimą bei 
sklaidą visoje ES;“

Or. en

Pagrindimas

EIT vaidmuo šiame kontekste yra teikti ŽIB strategines konsultacijas. Taigi intelektinės 
nuosavybės teisių praktikos vertinimas, kurį atlieka EIT, turėtų būti plėtojamas atsižvelgiant į 
ŽIB.

Pakeitimas 120
Oreste Rossi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) h punktas pakeičiamas taip:
„(h) užtikrina EIT veiklos ir kitų 
Bendrijos programų papildomumą, 
sąveiką ir darną;“

Or. it

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti darną su kitų ES programų tikslais ir skatinti tarpdalykiškumą.

Pakeitimas 121
Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
5 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a a) įterpiamas šis ha punktas:
„(h a) tampa inovacinių gebėjimų 
stiprinimo paslaugų teikėjais visoje ES ir 
padeda nacionaliniams ir regionų 
subjektams, ypač iš silpnesnių regionų, 
kurti ir įgyvendinti inovacijų politiką ir 
pažangiosios specializacijos strategijas;“

Or. en

Pakeitimas 122
Judith A. Merkies

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a b) įterpiamas šis ha punktas:
„(h a) reklamuoti ŽIB kaip puikias 
inovacijų partneres Europos Sąjungoje ir 
už Sąjungos ribų;“

Or. en

Pakeitimas 123
Judith A. Merkies

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a c) įterpiamas šis hb punktas:
„(h b) remia ir konsultuoja ŽIB 
administraciniais ir finansiniais 



PE492.618v01-00 32/62 AM\906376LT.doc

LT

klausimais ir kuria geriausios praktikos 
vadovą, kad skleistų esamų ŽIB gerąją 
praktiką ir patirtį naujoms ŽIB;“

Or. en

Pakeitimas 124
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punkto a d punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
5 straipsnio 1 dalies h c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a d) įterpiamas šis hc punktas:
„(h c) lengvina veiksmingą komunikaciją 
ir teminį bendradarbiavimą tarp skirtingų 
vienoje vietoje teikiamų paslaugų ir ŽIB.“

Or. en

Pakeitimas 125
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(j) bent kartą per metus sukviečia 
suinteresuotųjų subjektų forumą, kad 
pateiktų informacijos apie EIT veiklą, įgytą 
patirtį, gerąją patirtį, taip pat apie tai, kaip 
EIT prisideda prie Sąjungos inovacijų, 
mokslinių tyrimų ir švietimo politikos ir 
padeda siekti tikslų, taip pat išgirstų 
suinteresuotųjų subjektų nuomonę apie 
EIT darbotvarkę, strategiją ir veiklą.
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Or. en

Pakeitimas 126
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4 a) 6 straipsnio 1 dalies b punktas 
pakeičiamas taip:
„b) pažangūs ir į inovacijas orientuoti 
moksliniai tyrimai pagrindinėse 
ekonomikos ir visuomenės interesų 
srityse, grindžiami Europos ir 
nacionalinių mokslinių tyrimų rezultatais, 
turintys potencialo stiprinti Europos 
konkurencingumą tarptautiniu lygmeniu 
ir prisidėti ieškant išeičių sprendžiant 
didžiuosius visuomenės uždavinius;“ 

Or. en

Pagrindimas

Inovacijų ES tikslas – prisidėti ieškant išeičių sprendžiant bendruosius didžiuosius 
visuomenės uždavinius.

Pakeitimas 127
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) magistrantūros ir doktorantūros pakopų 
švietimo ir mokymo veiklą, taip pat rengia 
profesinio rengimo kursus tų dalykų, kurie 

c) magistrantūros ir doktorantūros pakopų 
švietimo ir mokymo veiklą, taip pat rengia 
profesinio rengimo kursus tų dalykų, kurie 
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gali patenkinti būsimus Europos
socialinius ir ekonominius poreikius, ir 
kuriais skatinama plėtoti su inovacijomis 
susijusius gebėjimus, gerinti vadybinius bei 
verslumo gebėjimus ir didinti mokslo 
darbuotojų bei studentų judumą;

gali patenkinti būsimus Europos Sąjungos 
užimtumo rinkos poreikius, ir kuriais 
skatinama plėtoti su inovacijomis 
susijusius gebėjimus, gerinti vadybinius bei 
verslumo gebėjimus ir didinti mokslo 
darbuotojų bei studentų judumą;“

Or. it

Pagrindimas

Nepaprastai svarbu įtraukti nuorodą į užimtumo rinką siekiant susitelkti į švietimo ir mokymo 
veiklos tikslus, užtikrinant, kad darbuotojai būtų kvalifikuoti ir galėtų tapti darbo jėga.

Pakeitimas 128
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) magistrantūros ir doktorantūros pakopų 
švietimo ir mokymo veiklą, taip pat rengia 
profesinio rengimo kursus tų dalykų, kurie 
gali patenkinti būsimus Europos socialinius 
ir ekonominius poreikius, ir kuriais 
skatinama plėtoti su inovacijomis 
susijusius gebėjimus, gerinti vadybinius bei 
verslumo gebėjimus ir didinti mokslo 
darbuotojų bei studentų judumą;

(c) magistrantūros ir doktorantūros pakopų 
švietimo ir mokymo veiklą, taip pat rengia 
profesinio rengimo kursus tų dalykų, kurie 
gali patenkinti būsimus Europos socialinius 
ir ekonominius poreikius, ir kuriais 
išplečiama ES talentų bazė ir skatinama 
plėtoti su inovacijomis susijusius 
gebėjimus, gerinti vadybinius bei verslumo 
gebėjimus, pritraukti ir išlaikyti 
aukščiausio lygio talentus ir didinti 
mokslo darbuotojų bei studentų judumą;“

Or. en

Pakeitimas 129
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 a punktas (naujas)



AM\906376LT.doc 35/62 PE492.618v01-00

LT

Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5 a) 6 straipsnyje įterpiama 1a dalis:
"1 a. „ŽIB stengiasi kiek įmanoma 
integruoti ir koordinuoti savo veiklą su 
esamomis Europos, nacionalinėmis ir 
regionų iniciatyvomis ir vietos 
priemonėmis mokslinių tyrimų, 
technologijų plėtros ir inovacijų srityje;“

Or. en

Pakeitimas 130
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5 a) 6 straipsnio 2 dalies tekstas 
keičiamas šiuo tekstu:
„2. ŽIB gali visiškai laisvai nustatyti savo 
vidaus struktūrą ir sudėtį. Visų pirma, 
ŽIB:
a) sukurti struktūros valdymą, kuris 
apimtų aukštojo švietimo, mokslinių 
tyrimų ir verslo sektorių atstovus;
b) yra atvira naujiems nariams, ypač 
inovatyvioms MVĮ, kurios gali būti 
naudingos partnerystei;
c) veikia, remdamasi atvirumo ir 
skaidrumo principais;“

Or. en

Pagrindimas

ŽIB struktūros valdymas turi išlikti lankstus, kad būtų užtikrinta veiksminga organizacinė 
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veikla.

Pakeitimas 131
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5 b) 6 straipsnio 2 dalies tekstas 
keičiamas šiuo tekstu:
„2. ŽIB savarankiškai priima sprendimus 
dėl vidaus organizavimo ir sudėties bei dėl 
tikslios darbotvarkės ir darbo metodų. 
Visų pirma, ŽIB siekia būti atvira 
naujiems nariams, nesvarbu, kuo tie nauji 
nariai gali būti naudingi partnerystei, 
atsižvelgdama į partnerystės stabilumą ir 
tęstinumą;“

Or. en

Pakeitimas 132
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5 a) Į 6 straipsnį įterpiama ši 2a dalis:
„2 a. Visų pirma, reiktų plėtoti 
papildomumą ir glaudžias sąsajas su 
struktūriniais fondais, skatinant 
finansavimo iš kelių fondų principą. EIT 
suteikia kompetencijos ženklą teigiamai 
įvertintiems projektams, kurių nebuvo 
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galima finansuoti dėl biudžeto 
apribojimų. Skiriant grįžimo ir įsikūrimo 
išmokas EIT programą baigusiems 
asmenims būtų galima naudoti 
nacionalinių ir struktūrinių fondų lėšas, 
bendradarbiaujant su EIT, taip 
geografiškai išplečiant EIT inovacijų ir 
verslumo gebėjimus visoje ES;“

Or. en

Pakeitimas 133
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
6 straipsnio 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5 a) Į 6 straipsnį įterpiama ši 3a dalis:
„3 a. Siekiant pagerinti EIT veiklos 
rezultatus, ŽIB atliekamas darbas turėtų 
daryti pamatuojamą poveikį tvarių 
inovatyvių įmonių ir jų padalinių 
steigimui, būtent remiant EIT absolventų 
ir mokymuose dalyvavusių asmenų tinklą 
ir verslo veiklą.“

Or. en

Pakeitimas 134
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho, Ivo Belet

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-a) 7 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
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„1. ETI, vykdydamas konkurencingą, 
atvirą ir skaidrų procesą, atrinks 
partnerystę, kuri taps ŽIB ar RIB. EIT 
patvirtina ir paskelbia ŽIB atrankos 
išsamius kriterijus, grindžiamus 
kompetencijos ir inovacijos aktualumo 
principais; o į atrankos procesą 
įtraukiami išorės ir nepriklausomi 
ekspertai.“

Or. en

Pakeitimas 135
Judith A. Merkies

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1a. Strateginėje inovacijų darbotvarkėje 
nustatyta tai, kuo vadovaujantis 
steigiamos naujos ŽIB. 60 proc. lėšų, 
skirtų naujoms ŽIB 2014–2020 m., turi 
būti išleista remiantis temomis, 
nustatytomis Strateginėje inovacijų 
darbotvarkėje. Likusią 40 proc. lėšų, 
skirtų naujoms ŽIB, dalį galėtų laisvai 
paskirstyti EIT arba šioms ŽIB stiprinti, 
arba ŽIB pagal naujas temas steigti. EIT 
gali laisvai pasirinkti visų naujų ŽIB 
tinkamą dydį, gyvavimo trukmę ir jų 
veiklos tvarkaraštį.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant padidinti ES inovacijų politikos lankstumą, EIT reikalinga galimybė steigti ŽIB pagal 
kitas temas, nei sutartos Strateginėje inovacijų darbotvarkėje. EIT gali laisvai pasirinkti 
tinkamiausias temas iš siūlomų Strateginėje inovacijų darbotvarkėje. EIT gali laisvai 
pasirinkti visų naujų ŽIB tinkamą dydį, gyvavimo trukmę ir jų veiklos tvarkaraštį.
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Pakeitimas 136
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1a. EIT, atsižvelgdamas į SID aiškiai 
apibrėžtas prioritetines sritis ir nustatytą 
tvarkaraštį, pradeda ŽIB atrankos ir 
skyrimo procedūrą. Atrinktų ŽIB skaičius 
priklausys nuo Europos konsorciumo 
brandumo ir pasirengimo suformuoti 
patikimą ŽIB, nuo potencialaus poveikio 
visuomenei ir ekonomikai, nuo sąveikos 
su kitomis iniciatyvomis galimybių, taip 
pat nuo EIT panaudojimo pajėgumų ir 
turimo biudžeto.

Or. en

Pakeitimas 137
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a a) 7 straipsnyje įterpiama ši 1b dalis:
„1b. Naujų ŽIB atranka vykdoma 
remiantis konkurenciniais pagrindais ir 
grindžiama kiekvienos vertintos ŽIB 
pranašumais ir potencialu, ir nepriklauso 
nuo kitų ŽIB veiklos rezultatų.“

Or. en
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Pakeitimas 138
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a b) Įterpiama 1c dalis:
„1c. Pagrindinis dėmesys, renkant naujas 
ŽIB, skiriamas jų potencialui orientuoti 
inovacijas ir verslumą. ŽIB dalyvauja 
sprendžiant visuomenės uždavinius.“

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad ŽIB dalyvautų sprendžiant pagrindinius mūsų visuomenės uždavinius, bet turi 
būti aiškiai pasakyta, kad tai neturi būti pirminės atrankos kriterijus renkantis ŽIB.
Pagrindinis atrankos kriterijus turi būti ŽIB potencialas orientuoti inovacijas ir verslumą.

Pakeitimas 139
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho, Ivo Belet

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a a) 2 dalies įžanginė dalis pakeičiama 
taip:
„2. Laikantis 1 dalyje nurodytų principų, 
atrenkant ŽIB ar RIB ypatingas dėmesys 
atkreipiamas į:

Or. en
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Pakeitimas 140
Judith A. Merkies

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a b) Įterpiamas šis ba punktas:
„(b a) jų pajėgumas prisidėti sprendžiant 
tris didžiausius visuomenės uždavinius, 
kaip nurodyta Europos Parlamento 
pranešime „Inovacijų sąjunga“.“

Or. en

Pakeitimas 141
Judith A. Merkies

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a c) 7 straipsnio 2 dalies d punktas 
pakeičiamas taip:
„(d) dalyvavimą organizacijų, veikiančių 
aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų ir 
inovacijos žinių trikampyje, partnerystėje, 
atsižvelgiant į gerą šių trijų elementų 
pusiausvyrą;“

Or. en

Pakeitimas 142
Judith A. Merkies

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) pasirengimą užtikrinti sąveiką su 
kitomis Europos Sąjungos iniciatyvomis,

(h) pasirengimą užtikrinti sąveiką su 
kitomis Europos Sąjungos iniciatyvomis 
mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir 
inovacijų srityje,

Or. en

Pakeitimas 143
Judith A. Merkies

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b a) Įterpiamas šis ha punktas:
„(h a) partnerystės papildomumas kitoms 
Europos, nacionalinėms, regioninėms ir 
vietos inovacijų programoms.“

Or. en

Pakeitimas 144
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 6 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b a) Įterpiama 2a dalis:
„2a. ŽIB nustato savo tikslią darbotvarkę 
ir darbo metodus. Visų pirma, ŽIB:
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a) nustato metinį veiklos planą kartu su 
tikslais, gairėmis ir pagrindiniais veiklos 
rodikliais;
b) parengia finansinio tvarumo, kurį 
užtikrinus palaipsniui bus mažinamas ES 
finansavimas, įgyvendinimo strategiją;
c) plėtoja informavimo veiklą, ypač skirtą 
besiformuojantiems ir potencialiems 
kompetencijų centrams;“

Or. en

Pagrindimas

Besiformuojantys ir potencialūs kompetencijos centrai yra geresnė sąvoka, nei kompetencijos 
centrai silpnesniuose ES regionuose, nes pirmoji sąvoka neapima aiškių geografinių nuorodų, 
nes tai nurodoma netiesiogiai, ir dėmesys labiau perkeliamas į kompetenciją.

Pakeitimas 145
Oreste Rossi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Būtiniausia sąlyga sudaryti ŽIB – ne 
steigiant ŽIB turi dalyvauti bent dvi
organizacijos partnerės, įsisteigusios bent 
trijose valstybėse narėse. Visos šios 
organizacijos partnerės turi būti 
nepriklausomos viena nuo kitos, kaip 
apibrėžta dalyvavimo taisyklių 7 
straipsnyje;

Or. it

Pagrindimas

Pakeitimo tikslas – sugrąžinti pirminę šios dalies formuluotę.



PE492.618v01-00 44/62 AM\906376LT.doc

LT

Pakeitimas 146
Judith A. Merkies

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Būtiniausia sąlyga sudaryti ŽIB – ne 
steigiant ŽIB turi dalyvauti bent dvi
organizacijos partnerės, įsisteigusios bent 
trijose valstybėse narėse. Visos šios 
organizacijos partnerės turi būti 
nepriklausomos, kaip apibrėžta dalyvavimo 
taisyklių 7 straipsnyje.“

Or. en

Pakeitimas 147
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 6 punkto d papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Dauguma ŽIB sudarančių organizacijų 
partnerių turi būti įsteigtos valstybėse 
narėse. Kiekvienai ŽIB turi priklausyti bent 
viena aukštojo mokslo įstaiga ir viena 
privati įmonė.

4. (a) mažiausiai du trečdaliai ŽIB 
sudarančių organizacijų partnerių turi būti 
įsteigtos valstybėse narėse;

(b) kiekvienai ŽIB turi priklausyti ne 
mažiau kaip viena aukštojo mokslo įstaiga,
viena privati įmonė ir viena MVĮ.

Or. en

Pakeitimas 148
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 



AM\906376LT.doc 45/62 PE492.618v01-00

LT

Carvalho, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 6 punkto e a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e a) Įterpiama tokia 4a dalis:
„4 a. Regioninės inovacijų ir 
įgyvendinimo bendrijos (RIB) siekia 
plėtoti ryšius su EIT su tikslu ilgainiui 
tapti jo dalimi. RIB laikoma RIB, jei jos 
plėtra rodo ženklus, kad visos pirmiau 
minėtos sąlygos bus įvykdytos laiku. RIB 
turi atitikti bent jau 2 dalies b, c, d, e, f ir 
g punktus. Ta pati institucija, kuri 
nurodyta 1 dalyje, nuspręs dėl RIB 
atrinkimo.“

Or. en

Pakeitimas 149
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
7 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT, remdamasis pagrindiniais veiklos 
rodikliais ir bendradarbiaudamas su 
Komisija, organizuoja nuolatinę ŽIB 
veiklos stebėseną ir reguliarų ŽIB našumo, 
rezultatų ir poveikio išorės vertinimą.

EIT, remdamasis pagrindiniais veiklos 
rodikliais ir bendradarbiaudamas su 
Komisija, organizuoja nuolatinę ŽIB 
veiklos stebėseną ir reguliarų ŽIB našumo, 
rezultatų ir poveikio išorės vertinimą.

Siekiant pagerinti EIT veiklos rezultatus, 
ŽIB atliekamas darbas turėtų daryti 
pamatuojamą poveikį tvarių inovatyvių 
įmonių ir jų padalinių steigimui, būtent 
remiant EIT absolventų ir mokymuose 
dalyvavusių asmenų tinklą ir verslo 



PE492.618v01-00 46/62 AM\906376LT.doc

LT

veiklą.

Or. en

Pakeitimas 150
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
7 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT, remdamasis pagrindiniais veiklos 
rodikliais ir bendradarbiaudamas su 
Komisija, organizuoja nuolatinę ŽIB 
veiklos stebėseną ir reguliarų ŽIB našumo, 
rezultatų ir poveikio išorės vertinimą.

EIT, remdamasis pagrindiniais veiklos 
rodikliais ir bendradarbiaudamas su 
Komisija, organizuoja nuolatinę ŽIB 
veiklos stebėseną ir reguliarų ŽIB našumo, 
rezultatų ir poveikio išorės vertinimą tokiu 
būdu, kuriuo galima tiesiogiai palyginti 
kitų atitinkamų programos „Horizontas 
2020“ priemonių indėliu, kuris bus 
paskelbtas metinėje EIT rezultatų 
suvestinėje.

Or. en

Pakeitimas 151
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
7 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT, remdamasis pagrindiniais veiklos 
rodikliais ir bendradarbiaudamas su 
Komisija, organizuoja nuolatinę ŽIB 
veiklos stebėseną ir reguliarų ŽIB našumo, 
rezultatų ir poveikio išorės vertinimą.

EIT, remdamasis pagrindiniais
kiekybiniais ir kokybiniais veiklos 
rodikliais, organizuoja nuolatinę ŽIB 
veiklos stebėseną ir trimetį ŽIB našumo, 
rezultatų ir poveikio išorės vertinimą. Ši 
stebėsena ir vertinimas yra orientuoti į 
rezultatus.
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Or. en

Pakeitimas 152
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
7 b straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ŽIB veiklos trukmė, tęstinumas ir 
užbaigimas

ŽIB veiklos trukmė, finansavimas ir 
užbaigimas

Or. en

Pakeitimas 153
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
7 b straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Priklausomai nuo reguliaraus vertinimo 
rezultatų ir konkrečių sričių ypatumų, ŽIB 
paprastai veiklą vykdo nuo septynerių iki 
penkiolikos metų.

1. Priklausomai nuo reguliaraus vertinimo 
rezultatų ir konkrečių sričių ypatumų, ŽIB 
veiklą vykdo trumpiausiai tris metus.

Or. en

Pakeitimas 154
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
7 b straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valdyba gali nuspręsti pratęsti ŽIB 
veiklos laikotarpį pasibaigus numatytam 
pradiniam laikotarpiui, jei, jos manymu, tai 
tinkamiausias būdas pasiekti EIT tikslus.

2. Priklausomai nuo stebėsenos ir 
reguliarių įvertinimų rezultatų, valdyba kas 
trejus metus gali nuspręsti pratęsti ŽIB 
veiklos finansavimo laikotarpį, jei ji įrodo, 
jog pasiekė savo ir EIT tikslus. Valdyba 
taiko individualizuota požiūrį, 
atsižvelgdama į tai, kad ne visos ŽIB turės 
tokius pat finansinius poreikius, bus tokio 
pat dydžio arba trukmės. Valdyba gali 
nuspręsti skirti papildomų lėšų ŽIB, jei ji 
pasiekia tikslus anksčiau, nei numatyta.

Or. en

Pakeitimas 155
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 8 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) 9 straipsnio 3 dalis iš dalies keičiama 
taip:
„3. EIT turi atitinkamai atsižvelgti į 
politikos kryptis ir iniciatyvas vietos, 
regionų, Europos regionų, nacionaliniu ir 
tarpvyriausybiniu lygmenimis, kad būtų 
pasinaudota geriausiomis praktikomis, 
nusistovėjusiomis koncepcijomis ir 
esamais ištekliais.“

Or. it

Pagrindimas

Svarbu įtraukti vietos politikos kryptis, atsižvelgiant į jų potencialą generuoti pajamas.
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Pakeitimas 156
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 8 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) 3 dalis iš dalies keičiama taip:
„3) EIT turi atitinkamai atsižvelgti į 
politikos kryptis ir iniciatyvas vietos, 
regionų, nacionaliniu ir tarpvyriausybiniu 
lygmenimis, kad būtų pasinaudota 
geriausiomis praktikomis, 
nusistovėjusiomis koncepcijomis ir 
esamais ištekliais.“

Or. ro

Pakeitimas 157
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
14 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) sukaupto kapitalo įnašai, įskaitant EIT 
fondo valdomas pajamas;

(e) sukaupto kapitalo įnašai;

Or. it

Žr. pakeitimą, kuriuo išbraukiamas priedo 2 skirsnio 1 punkto n papunktis

Pakeitimas 158
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 12 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
15 straipsnio a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) trejų metų atnaujinamąją darbo 
programą, grindžiamą patvirtinta SID, 
kurioje nurodomi pagrindiniai EIT ir ŽIB 
prioritetai ir planuojama veikla, įskaitant 
numatomus finansavimo poreikius ir 
šaltinius. Programoje taip pat nurodomi 
atitinkami ŽIB ir EIT veiklos stebėsenos 
rodikliai. EIT pateikia Komisijai 
preliminarią trejų metų atnaujinamąją 
programą iki kiekvienų N-2 metų gruodžio 
31 d. Komisija, atsižvelgdama į 
programoje „Horizontas 2020“ apibrėžtus 
konkrečius EIT tikslus ir papildomumą, 
susijusį su kitomis Sąjungos politikos 
sritimis ir priemonėmis, per tris mėnesius 
pateikia savo nuomonę. EIT tinkamai 
atsižvelgia į Komisijos nuomonę, o jei su 
Komisijos nuomone nesutinka, pagrindžia 
savo poziciją. EIT galutinę darbo programą 
pateikia susipažinti Europos Parlamentui, 
Tarybai, Komisijai, Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui bei Regionų 
komitetui;

(a) trejų metų atnaujinamąją darbo 
programą, grindžiamą patvirtinta SID, 
kurioje nurodomi pagrindiniai EIT ir ŽIB 
prioritetai ir planuojama veikla, įskaitant 
numatomus finansavimo poreikius ir 
šaltinius. Programoje taip pat nurodomi 
atitinkami ŽIB ir EIT veiklos stebėsenos 
rodikliai, taikant į rezultatus orientuotą 
požiūrį. EIT pateikia Komisijai 
preliminarią trejų metų atnaujinamąją 
programą iki kiekvienų N-2 metų gruodžio 
31 d. Komisija, atsižvelgdama į 
programoje „Horizontas 2020“ apibrėžtus 
konkrečius EIT tikslus ir papildomumą, 
susijusį su kitomis Sąjungos politikos 
sritimis ir priemonėmis, per tris mėnesius 
pateikia savo nuomonę. EIT tinkamai 
atsižvelgia į Komisijos nuomonę, o jei su 
Komisijos nuomone nesutinka, pagrindžia 
savo poziciją. EIT galutinę darbo programą 
pateikia susipažinti Europos Parlamentui, 
Tarybai, Komisijai, Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui bei Regionų 
komitetui;

Or. en

Pakeitimas 159
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 13 punkto -a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-a) 1 dalis pakeičiama taip:
„1. EIT turi užtikrinti, kad jo veiklai, 
įskaitant veiklą, kurią administruoja ŽIB, 
būtų taikoma sisteminė stebėsena ir 
periodiniai nepriklausomi vertinimai, 
siekiant užtikrinti aukščiausios kokybės 
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rezultatus. Šis vertinimas yra orientuotas į 
rezultatus. Vertinimų rezultatai skelbiami 
viešai.“

Or. en

Pakeitimas 160
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 13 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) 2 dalyje žodis „penkerius“ 
pakeičiamas žodžiu „trejus“;

(a) 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Iki 2011 m. birželio ir kas trejus metus 
nuo naujos finansinės programos 
įsigaliojimo, Komisija, pasikonsultavusi 
su suinteresuotaisiais subjektais Europos 
ir nacionaliniu lygmeniu, pateikia 
ataskaitą dėl EIT ir ŽIB veiklos 
įvertinimo. Ataskaitoje įvertinami 
kriterijai, kuriais remiantis nustatoma 
EIT teikiama papildoma nauda ir taip pat 
įvertinamas jo poveikis bei 
veiksmingumas, tvarumas, efektyvumas ir 
vykdomos veiklos krypčių aktualumas ir 
ryšiai tarp jų, nuoseklumas ir (arba) 
papildomumas palyginti su vykdomomis 
nacionalinėmis ir ES politikos kryptimis, 
skirtomis aukštajam mokslui, 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms 
remti.“

Or. it

Pakeitimas 161
Oreste Rossi
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
17 straipsnio 2 a dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 a. SID apima EIT veiklos ir kitų 
Sąjungos iniciatyvų, priemonių ir 
programų galimos sąveikos ir 
papildomumo analizę.“

2a. SID apima EIT veiklos ir kitų Sąjungos 
iniciatyvų, priemonių ir programų abipusio 
nuoseklumo, galimos sąveikos ir 
papildomumo analizę.“

Or. it

Pagrindimas

Reikia užsiminti apie tai, kad čia minima veikla turi nuosekliai derėti su įgyvendinamais 
tikslais.

Pakeitimas 162
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 15 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programos „Horizontas 2020“ finansinis 
paketas, skirtas šio reglamento 
įgyvendinimui nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 
2020 m. gruodžio 31 d., yra
3 182,230 mln. EUR. Metinius 
asignavimus tvirtina biudžeto valdymo 
institucija, neviršydama finansinės 
programos ribų. EIT finansinis įnašas ŽIB 
teikiamas pagal šį finansinį paketą.

Programos „Horizontas 2020“ finansinis 
paketas, skirtas šio reglamento 
įgyvendinimui nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 
2020 m. gruodžio 31 d., yra
1.060,743 mln. EUR. Metinius 
asignavimus tvirtina biudžeto valdymo 
institucija, neviršydama finansinės 
programos ribų. EIT finansinis įnašas ŽIB 
teikiamas pagal šį finansinį paketą.

Or. en

Pakeitimas 163
Oreste Rossi
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 15 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programos „Horizontas 2020“ finansinis 
paketas, skirtas šio reglamento 
įgyvendinimui nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 
2020 m. gruodžio 31 d., yra 
3 182,230 mln. EUR. Metinius 
asignavimus tvirtina biudžeto valdymo 
institucija, neviršydama finansinės 
programos ribų. EIT finansinis įnašas ŽIB 
teikiamas pagal šį finansinį paketą.

Finansinis paketas, skirtas šio reglamento 
įgyvendinimui nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 
2020 m. gruodžio 31 d., nustatytas 
Reglamento (ES) Nr. [XXX/XXXX], 
kuriuo sukuriama Bendroji mokslinių 
tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 
2020“ (2014–2020 m.) 6 straipsnio 3 
dalyje. Metinius asignavimus tvirtina 
biudžeto valdymo institucija, neviršydama 
finansinės programos ribų. EIT finansinis 
įnašas ŽIB teikiamas pagal šį finansinį 
paketą.

Or. it

Žr. pasiūlymo dėl reglamento 6 straipsnio 3 dalį, COM(2011)809.

Pakeitimas 164
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 15 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) 20 straipsnio 1 dalies tekstas 
keičiamas šiuo tekstu:
„1. EIT išlaidos apima darbuotojų, 
administracines, valdymo, infrastruktūros 
ir veiklos išlaidas. Administracinės, 
valdymo ir veiklos išlaidos yra 
minimalios, remiantis kriterijais, 
susijusiais su taupymu, veiksmingumu ir 
efektyvumu.“

Or. it
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Pakeitimas 165
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 20 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
22 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei EIT veikla nutraukiama, jo 
likvidavimas vykdomas prižiūrint 
Komisijai ir laikantis taikomų teisės aktų.
ŽIB sudaromuose susitarimuose ir EIT 
fondo steigimo akte turi būti nustatytos 
atitinkamos tokią padėtį 
reglamentuojančios nuostatos.

Jei EIT veikla nutraukiama, jo 
likvidavimas vykdomas prižiūrint 
Komisijai ir laikantis taikomų teisės aktų.
Su ŽIB sudaromuose susitarimuose turi 
būti nustatytos atitinkamos tokią padėtį 
reglamentuojančios nuostatos

Or. it

Žr. pakeitimą, kuriuo išbraukiamas priedo 2 skirsnio 1 punkto n papunktis

Pakeitimas 166
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 1 skyriaus 2 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valdybą sudaro 12 Komisijos skiriamų 
narių, išlaikant tinkamą skiriamų verslo, 
aukštojo mokslo ir (arba) mokslinių tyrimų 
srityje patirtį turinčių narių pusiausvyrą.
Nariai skiriami šešerių metų kadencijai, 
kuri negali būti pratęsta.

2. Valdybą sudaro daugiausiai šeši
Komisijos skiriami nariai, išlaikant 
tinkamą skiriamų verslo (įskaitant MVĮ), 
aukštojo mokslo ir (arba) mokslinių tyrimų 
srityje patirtį turinčių narių pusiausvyrą.
Nariai skiriami šešerių metų kadencijai, 
kuri negali būti pratęsta.

Or. it

Pagrindimas

Narių skaičiaus sumažinimas turėtų padėti atitikti reikalavimą dėl skaidresnio valdymo.
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Pakeitimas 167
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 skirsnio 2 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valdybą sudaro 12 Komisijos skiriamų 
narių, išlaikant tinkamą skiriamų verslo, 
aukštojo mokslo ir (arba) mokslinių tyrimų 
srityje patirtį turinčių narių pusiausvyrą.
Nariai skiriami šešerių metų kadencijai, 
kuri negali būti pratęsta.

2. Valdybą sudaro 12 Komisijos skiriamų 
narių, 3 Europos Parlamento skiriam 
nariai, išlaikant tinkamą lyčių pusiausvyrą 
ir skiriamų verslo, aukštojo mokslo ir
(arba) mokslinių tyrimų srityje patirtį 
turinčių narių pusiausvyrą. Nariai skiriami 
šešerių metų kadencijai, kuri negali būti 
pratęsta.

Or. ro

Pakeitimas 168
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 1 skirsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija dėmesį turi atkreipti į tai, ar 
išlaikoma aukštojo mokslo, mokslinių 
tyrimų, inovacijų ir verslo sričių atstovų ir 
lyčių pusiausvyra, ir vertinama aukštojo 
mokslo, mokslinių tyrimų ir inovacijų 
aplinka visoje Sąjungoje.

Komisija dėmesį turi atkreipti į tai, ar 
išlaikoma aukštojo mokslo, mokslinių 
tyrimų, inovacijų ir verslo sričių atstovų 
pusiausvyra, ir vertinama aukštojo mokslo, 
mokslinių tyrimų ir inovacijų aplinka 
visoje Sąjungoje.

Or. it

Pagrindimas

Žmogaus kompetencijos ir patirties neapsprendžia ir nepatvirtina jo lytis. Todėl „rožinės 
kvotos“ yra diskriminacinės ir gali duoti priešingų rezultatų. Juk nėra pagrindo užkirsti kelią 
valdybai, kuri sudaryta vien iš moterų.

Pakeitimas 169
Oreste Rossi
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Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 1 skirsnio 2 punkto 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija skiria narį (-ius) ir informuoja
Europos Parlamentą ir Tarybą apie 
atrankos procesą ir galutinį valdybos narių 
paskyrimą.

Komisija skiria narį (-ius), informavusi
Europos Parlamentą ir Tarybą apie 
atrankos procesą ir galutinį valdybos narių 
paskyrimą. Prieš Komisijai atliekant tokį 
paskyrimą, Europos Parlamentas ir 
Taryba gali pareikšti nuomonę dėl 
atrinktų kandidatų.

Or. it

Pagrindimas

Pakeitimo tikslas – užtikrinti valdybos narių skyrimo procedūros skaidrumą.

Pakeitimas 170
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 1 skyriaus 2 punkto 6 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pereinamuoju laikotarpiu, šešerių metų 
kadencijai iš pradžių paskirti valdybos 
nariai užbaigia savo kadenciją. Iki to laiko 
yra 18 skiriamų narių. Per šešis mėnesius 
nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos 
valdyba, Komisijai patvirtinus, vieną 
trečdalį iš dvylikos 2012 m. skirtų narių 
pasirenka dvejų metų kadencijai, vieną 
trečdalį – ketverių metų kadencijai ir vieną 
trečdalį – šešerių metų kadencijai.

Pereinamuoju laikotarpiu, šešerių metų 
kadencijai iš pradžių paskirti valdybos 
nariai užbaigia savo kadenciją. Iki to laiko 
yra 18 skiriamų narių. Per šešis mėnesius 
nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos 
valdyba, Komisijai patvirtinus, vieną 
trečdalį iš šešių 2012 m. skirtų narių 
pasirenka dvejų metų kadencijai, vieną 
trečdalį – ketverių metų kadencijai ir vieną 
trečdalį – šešerių metų kadencijai.

Or. it

Žr. 1 skyriaus, 2 punkto, 1 pastraipos pakeitimą.

Pakeitimas 171
Jean-Pierre Audy
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Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 1 skirsnio 2 punkto 6 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija atleidžia valdybos narį ar narius, 
kurie nesugeba atlikti savo tarnybinių 
pareigų paisydami Sąjungos interesų. Ji 
tai daro remdamasi Parlamento ir Tarybos 
nuomone.

Or. fr

Pakeitimas 172
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 1 skirsnio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valdybos nariai nepriklausomai vykdo 
veiklą EIT labui, užtikrindami jo tikslų ir 
misijos vykdymą, tapatybę ir darnumą.

4. Valdybos nariai nepriklausomai vykdo 
veiklą EIT labui, užtikrindami jo tikslų ir 
misijos vykdymą, tapatybę ir darnumą. Jie 
atlieka savo pareigas išskirtinai visu etatu.

Or. it

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti EIT skaidrumą ir nepriklausomybę, nes pagrindas, kuriuo remdamiesi 
valdybos nariai turi atlikti savo profesines pareigas, turi būti aiškiai nustatytas.

Pakeitimas 173
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 skirsnio 1 punkto g papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) Komisijai sutikus, nustato tinkamus 
valdybos ir Vykdomojo komiteto narių 

g) Komisijai sutikus, nustato tinkamus 
valdybos ir Vykdomojo komiteto narių 
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honorarus; šių honorarų dydis nustatomas 
pagal panašias išmokas valstybėse narėse;

honorarus; šių honorarų dydis nustatomas 
pagal vidutinį panašių išmokų valstybėse 
narėse lygį;

Or. it

Pakeitimas 174
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 skirsnio 1 punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) skiria ir prireikus atleidžia direktorių, 
taiko jam drausmines priemones;

(i) gali pasiūlyti, kad Komisija skirtų ar 
atleistų direktorių ir taikytų jam 
drausmines priemones;

Or. fr

Pakeitimas 175
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 skirsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(k) priima gero elgesio kodeksą interesų 
konfliktų klausimais;

(k) priima gero elgesio kodeksą interesų 
konfliktų, profesinio slaptumo ir 
komunikacijos klausimais;

Or. fr

Pakeitimas 176
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 skirsnio 1 dalies n punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(n) turi įgaliojimus steigti fondą (toliau –
EIT fondas), kurio konkretus tikslas yra 
skatinti ir remti EIT veiklą;

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Svarbu, kad būtų išvengta biurokratinių struktūrų plėtimo ir kad būtų užtikrinta, jog ištekliai 
nebus švaistomi.

Pakeitimas 177
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 skirsnio 1 dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(n) turi įgaliojimus steigti fondą (toliau –
EIT fondas), kurio konkretus tikslas yra 
skatinti ir remti EIT veiklą;

(n) turi įgaliojimus siūlyti, kad Komisija 
steigtų fondą (toliau – EIT fondas), kurio 
konkretus tikslas yra skatinti ir remti EIT 
veiklą; Fondas steigiamas remiantis 
Parlamento ir Tarybos nuomone.

Or. fr

Pakeitimas 178
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 skirsnio 1 punkto o papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(o) priima sprendimą dėl kalbų vartojimo 
tvarkos EIT, atsižvelgdama į galiojančius
daugiakalbystės principus ir praktinius 
reikalavimus EIT veiklai;

(o) užtikrina, kad EIT laikytų galiojančių
daugiakalbystės principų;

Or. fr
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Pakeitimas 179
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 skirsnio 1 punkto o papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

o) priima sprendimą dėl kalbų vartojimo 
tvarkos EIT, atsižvelgdama į galiojančius 
daugiakalbystės principus ir praktinius 
reikalavimus EIT veiklai;

o) priima sprendimą dėl kalbų vartojimo 
tvarkos EIT, atsižvelgdama į galiojančius 
daugiakalbystės teisės aktus ir principus;

Or. it

Pakeitimas 180
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 dalies 1 punkto p a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(pa) reklamuoja Sąjungą, pasitelkdama 
EIT.

Or. fr

Pakeitimas 181
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 3 skirsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valdyba savo pirmininką renka iš 
skiriamų narių. Pirmininkas skiriamas 
dvejiems metams, jo kadenciją galima 
pratęsti vieną kartą.

1. Pirmininką skiria Komisija. Pirmininkas 
skiriamas dvejiems metams, jo kadenciją 
galima pratęsti vieną kartą. Remdamasi 
Parlamento ir Tarybos nuomone, 
Komisija atleidžia valdybos pirmininką, 
jei jis nesugeba atlikti savo tarnybinių 
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pareigų paisydamas Sąjungos interesų.

Or. fr

Pakeitimas 182
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 4 skirsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Direktoriumi skiriamas asmuo, turintis 
patirties ir patikimą reputaciją EIT veiklos 
srityse. Jį skiria valdyba ketverių metų 
kadencijai. Valdyba, manydama, kad tai 
būtų geriausias sprendimas EIT labui, gali 
pratęsti kadenciją vieną kartą dar 
ketveriems metams.

1. Direktoriumi skiriamas asmuo, turintis 
patirties ir patikimą reputaciją EIT veiklos 
srityse. Jį skiria valdyba ketverių metų 
kadencijai. Valdyba, manydama, kad tai 
būtų geriausias sprendimas EIT labui, gali 
pratęsti kadenciją vieną kartą dar 
ketveriems metams. Remdamasi 
Parlamento ir Tarybos nuomone, 
Komisija atleidžia direktorių, jei jis 
nesugeba atlikti savo tarnybinių pareigų 
paisydamas Sąjungos interesų.

Or. fr

Pakeitimas 183
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 4 dalies 3 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) remia valdybos ir Vykdomojo komiteto
darbą ir teikia sekretoriato paslaugas 
rengiantis jų posėdžiams ir per posėdžius, 
taip pat pateikia visą jų veiklai reikalingą 
informaciją;

(b) padeda valdybai ir Vykdomajam 
komitetui atlikti jų darbą ir teikia 
sekretoriato paslaugas rengiantis jų 
posėdžiams ir per posėdžius, taip pat 
pateikia visą jų veiklai reikalingą 
informaciją;

Or. fr
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Pakeitimas 184
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 4 skirsnio 3 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(k) pateikia metų finansinių ataskaitų ir 
balanso projektus vidaus audito padaliniui, 
o vėliau – per Vykdomąjį komitetą 
valdybai;

(k) pateikia metų finansinių ataskaitų ir 
balanso projektus vidaus audito padaliniui, 
o vėliau – per Vykdomąjį komitetą ir 
Komisiją valdybai;

Or. fr

Pakeitimas 185
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
Finansinės teisės akto pasiūlymo pažymos 2 punkto 2.1 papunkčio 3 pastraipos 1 
punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ŽIB stebėsena, remiantis konkrečios ŽIB 
tikslais ir ŽIB verslo planuose nustatytais 
pagrindiniais veiklos rodikliais. ŽIB bus 
suteikta nemaža veikimo laisvė (principas 
„iš apačios į viršų“) nustatant savo vidines 
strategijas ir organizaciją bei apibrėžiant 
savo veiklą ir sutelkiant reikalingus 
išteklius. 

1. ŽIB stebėsena, remiantis konkrečios ŽIB 
tikslais ir ŽIB verslo planuose nustatytais 
pagrindiniais veiklos rodikliais. ŽIB bus 
suteikta nemaža veikimo laisvė (principas 
„iš apačios į viršų“) nustatant savo vidines 
strategijas ir organizaciją bei apibrėžiant 
savo veiklą ir sutelkiant reikalingus 
išteklius. Tačiau galimybė sukurti 
strateginę struktūrą. paremtą principu „iš 
viršaus į apačią“ neatmestina.

Or. sl


