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(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: [...].
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos inovacijos ir 
technologijos instituto (EIT) Strateginės inovacijų darbotvarkės: EIT indėlis kuriant 
inovacinę Europą
(COM(2011)0822 – C7-0462/2011 – 2011/0387(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2011) 0822),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 173 
straipsnio 3 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0462/2011),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę1, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir į 
Kultūros ir švietimo komiteto nuomonę (A7–0000/2012),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) vis dar pernelyg dažnai aukštojo 
mokslo programų, mokslinių tyrimų ir 
inovacijų kokybė, nors ir egzistuojanti 
visoje Sąjungoje, lieka nenuosekli.
Europai reikia įveikti šį strateginio 
tarptautinio bendradarbiavimo šalių, 
sektorių ir disciplinų lygmeniu trūkumą. 

                                               
1 OL C 0, 0000 0 0, p. 0.
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Plati inovacijų koncepcija, kurią reikiama 
linkme nukreipia visuomeninis interesas 
(orientuota į socialinį poveikį, praaugusi 
technologines ir į produktus orientuotas 
inovacijas, įtraukianti visas 
suinteresuotąsias šalis ir pabrėžianti 
socialinių inovacijų svarbą), turėtų 
labiausiai rūpėti EIT, taigi prisidėti prie 
tikrų mūsų inovacijų sistemų ir 
paradigmų pokyčių;

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2b) EIT turėtų prisidėti spartinant 
švietimą, mokslinius tyrimus ir inovacijas 
– esmines priemones tiek siekiant tvaraus 
ir konkurencingo ekonomikos modelio ir 
padėti kurti ir išlaikyti būsimas darbo 
vietas. Prisidėdama prie šių tikslų, SID 
turėtų sukurti priemones, pagrįstas 
dideliais socialiniais iššūkiais, su kuriais 
susiduria Europos visuomenė;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2c) į EIT veiklą ir projektus turėtų būti 
įtrauktas tiek privačiojo sektoriaus 
investicijų skatinimas, tiek vaisingas 
švietimo ir mokslinių tyrimų institucijų, 
įskaitant mokslinių tyrimų ir technologijų 



PR\902884LT.doc 7/35 PE489.613v01-00

LT

organizacijas (angl. RTO), įmones, 
vyriausybines organizacijas ir piliečius, 
bendradarbiavimas, taip pat jis galėtų 
padėti kuriant bendradarbiavimo 
platformas ir priemones, pvz., atvirus 
tinklus, atvirus standartus, grupes, 
dalijantis žiniomis ir idėjomis, ypač 
universitetų tinklų lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2d) EIT turėtų užtikrinti visų susijusių 
dalyvių įtraukimą, taip pat kartu teikti 
daugiau naujoviškų priemonių, skirtų 
pramoninei nuosavybei atsižvelgiant į 
ekonomikos globalizaciją ir 
skaitmeninimą;

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2e) pagrindinė EIT paskirtis yra 
užtikrinti žinių trikampio (moksliniai 
tyrimai, inovacijos ir švietimas) sudėtinių 
dalių integraciją, švietimo sistemų, 
mokslinių tyrimų ir verslo pasaulio 
bendradarbiavimo stiprinimo politikos 
skatinimo poreikį, taip pat kurti naujas 
mokymo programas ir doktorantūros 
programas;
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Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2f) dėl šių priežasčių EIT yra veiksminga 
Sąjungos institucija, susidorojanti su 
naujais atsirandančiais poreikiais, 
randanti naujoviškus sprendimus ir 
stiprinanti jų poveikį visuomenei. 
Puoselėdamas atvirumo, skaidrumo ir 
išorės subjektų dalyvavimo kultūrą, EIT 
gali skatinti plačiąją visuomenę priimti ir 
pripažinti naujas inovacijas;

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) pirmojoje SID turėtų būti pateikiamos
su EIT veikla susijusios išsamios 
specifikacijos ir sąlygos, valdybos bei 
žinių ir inovacijų bendrijų (toliau – ŽIB) 
bendradarbiavimo ir finansavimo 
priemonės,

(3) su EIT bei žinių ir inovacijų bendrijų 
(toliau – ŽIB) vaidmeniu susijusios 
sąlygas, valdybos ir ŽIB bendradarbiavimo 
ir ŽIB finansavimo priemonės nustatytos 
Reglamente (EB) Nr. 294/2008,

Or. en
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sprendimo dalykas
Šiuo tvirtinama priede pateikta Europos 
inovacijos ir technologijos instituto 
Strateginė inovacijų darbotvarkė.

Šiuo sprendimu nustatoma Europos 
inovacijos ir technologijos instituto (EIT)
2014–2020 m. Strateginė inovacijų 
darbotvarkė (SID).

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis
Strateginės inovacijų darbotvarkės tikslai
1. SID apibrėžiami EIT prioritetai ir 
veiklos būdai 2014–2020 m. laikotarpiu. 
Todėl tai pagrindinė priemonė, padedanti 
laikytis strateginės EIT krypties, kartu 
paliekant pakankamai laisvės nustatyti 
nustatytų tikslų siekimo būdus ir 
priemones.
2. SID pagerins politikos koordinavimą ir 
skirtingų priemonių suderinamumą, taip 
pat įdiegdama visiškai holistinį požiūrį, 
orientuotą į didžiausius visuomenei 
iškilusius iššūkius, sukurs sąveiką, 
susijusią su inovacijų politika.

3. SIG – tai esminė inovacijų politikos, 
darbo vietų kūrimo ir tvaraus vystymosi 
priemonė, apimanti studijas baigusiam 
jaunimui skirtų darbo vietų SIG 
projektuose kūrimo sąlygas.
4. SIG atliks svarbų vaidmenį atsakant į 
krizės laikotarpiu iškylančius klausimus, 
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nes labai svarbu pritraukti jaunimą į 
naujos rūšies darbo vietas ir užtikrinti, 
kad tiek naujos, tiek senos švietimo 
programos padėtų jauniems žmonėms 
patekti į darbo rinką.
5. Ši SIG bus įgyvendinta pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 294/2008.

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b straipsnis
Bendri prioritetai
1. EIT, skatindamas tarptautinį judumą 
(disciplinos, sektoriaus ir šalies 
lygmenimis) ir į naujoviškas trečiosios 
pakopos studijas integruodamas verslumą 
bei rizikavimo kultūrą, padės kurti 
mokslinį inovacijų pagrindą.
2. Ilgalaikė integruota partnerystė padeda 
įveikti nenuoseklumą, o dėl EIT europinio 
masto (didelės ir subalansuotos 
geografinės apimties) sukuriama kritinė 
masė – taip EIT taps katalizatoriumi, 
galinčiu lanksčiai bandyti naujus 
inovacijų modelius, ugdančiu talentus 
nepaisant sienų ir kuriančiu tarptautiniu 
mastu pripažįstamą kompetencijos ženklą. 
Pasitelkdamas pažangią žmogiškųjų 
išteklių strategiją, įskaitant sisteminį 
naudojimąsi vidaus ir išorės patirtimi, ir 
vidaus valdymo procedūras, EIT taps 
pavyzdine inovacijų valdymo institucija.
3. EIT sustiprins ir toliau plėtos 
investuotojo, puoselėjančio kompetencijos 
centrus Europos mokslinių tyrimų, verslo 
ir aukštojo mokslo srityse ir sudarančio 
sąlygas tuos centrus sutelkti ir užmegzti 
ilgalaikį sistemingą bendradarbiavimą, 
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vaidmenį. EIT sieks padidinti galimybes 
perduoti technologijas ir jas parduoti, taip 
pat steigti naujas įmones seno verslo 
srityje arba kurti naują inovatyvų verslą.
4. EIT naudosis savo lankstumu siekdama 
atsakingai ir atskaitingai vykdomo 
supaprastinimo, kad būtų galima pasiekti 
gerų rezultatų, skatinti inovacijų proveržį 
ir verslo bendruomenės dalyvavimą.

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c straipsnis
Žinių ir inovacijų bendrijos (ŽIB)
1. EIT imsis priemonių strateginei 
orientacijai į ŽIB, taip pat koordinuos ir 
stebės ŽIB atsižvelgdamas į jų 
savarankiškumą bei palikdamas erdvės 
iniciatyvoms „iš apačios į viršų“, kartu 
užtikrindamas procedūrų skaidrumą ir 
atskaitingumą. EIT užtikrins, kad ŽIB 
veiktų skaidriai ir atsižvelgtų į visų 
dalyvių (tiek dabartinių, tiek naujų) 
interesus.
2. ŽIB yra esminė EIT priemonė. EIT, 
gerbdamas žinių trikampio visiško 
integravimo principą, taip pat paisydamas 
programos „Horizontas 2020“ 2 ir 3 
pakopose išdėstytų tikslų, puoselės ŽIB, 
kurios viena nuo kitos gali skirtis dydžiu 
ir veiklos trukme (atsižvelgiant į 
aplinkybes ir klausimus, į kuriuos jos bus 
orientuotos), steigimą. Papildomoms ŽIB 
bus skirta lėšų remiantis 
konkurencingumu ir atsižvelgiant į 
projektų kokybę bei potencialą.
3. Tam, kad EIT galėtų išplėtoti visas savo 
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kaip pirmaujančios institucijos galimybes, 
labai svarbi kritinė masė. Kritinę masę 
sudaro ŽIB teikiama parama, 
informavimo apie save intensyvumas ir 
apimtis, sklaidos pajėgumai ir 
tarptautinės veiklos skatinimas, taip pat 
sugebėjimas teikti supaprastintas 
procedūras.
4. Nors ES valstybėse narėse yra daug 
kompetencijos centrų, dažnai po vieną 
jiems nepavyksta pasiekti kritinės masės, 
leidžiančios konkuruoti pasauliniu mastu. 
Tas pats gali nutikti mažoms ŽIB. Jų 
integracija į EIT teiks paramą, tačiau 
sėkmei pasiekti reikalingas pagrindas ir 
kritinė masė. Turės būti užtikrintas MVĮ 
dalyvavimas ir mažesnių mokslinių tyrimų 
organizacijų bei pilietinių visuomeninių 
organizacijų įtraukimas.
5. Po pirmų trijų pradinių ŽIB, būtent 
darnios energetikos („KIC InnoEnergy“), 
prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos 
švelninimo („ClimateKIC“) bei ryšių 
visuomenės formavimo („EIT KIC Labs“) 
ŽIB, Komisija pasiūlė steigti ŽIB kitose 
siauresnėse srityse: papildoma gamybos 
nauda, ateities maistas (angl. 
Food4future) – tvari tiekimo grandinė 
nuo išteklių iki vartotojų, sveikos 
gyvensenos ir aktyvaus senėjimo 
inovacijos, žaliavos – tvarus žvalgymas, 
gavyba, gamyba ir perdirbimas, pažangi ir 
saugi visuomenė, tvarus jūrų naudojimas, 
miestų judumas ir vanduo. Papildomi 
pasiūlymai dėl ŽIB jau buvo minėti 
įvairiose platformose, pvz., „Marine KIC“ 
(tvaraus jūrų naudojimo ŽIB) ir kitos 
ŽIB, pvz., Sveikatos inovacijų ir žmonių 
įgalinimo arba Vandens pasiūlymų. EIT 
galės savarankiškai organizuoti būsimų 
ŽIB atrankos procedūrą, kuri pralenks „iš 
viršaus nuleidžiamą“ procedūrą ir apims 
konkurencingą bei atvirą prašymų dėl 
naujų ŽIB teikimo sistemą.
6. EIT bus ŽIB partneris visos programos, 
kuri yra sutarties (7–15 metų ar kitokios 
trukmės) tikslas, metu. Pasibaigus šiam 
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laikotarpiui, taip pat jei ŽIB nuspręs tęsti 
veiklą be EIT finansavimo arba tapti 
viena iš kelių įmonių, plėtojančių verslą, 
kuriuo užsiėmė ankstesnė ŽIB, EIT galės 
nuspręsti tapti lygiaverčiu naujos įmonės 
verslo partneriu.
7. EIT investicijų grąža žinių ir inovacijų 
bendrijose bus matuojama apčiuopiama 
nauda Europos ekonomikai ir plačiajai 
visuomenei, pavyzdžiui, naujų įmonių 
įsteigimas, naujų produktų ir paslaugų 
atsiradimas dabarties ir ateities rinkose, 
geresnių įgūdžių turintys verslininkai, 
naujos ir didesnės galimybės gauti 
patrauklų darbą, talentų iš ES ir kitų 
šalių pritraukimas ir išlaikymas.

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d straipsnis
Švietimo programos ir veikla
1. SIG esmė yra skatinti ir įgyvendinti 
EIT švietėjišką misiją. Tikslas – ugdyti ir 
mokyti talentingus žmones, kurių įgūdžių, 
žinių ir mąstysenos reikia pasaulinei žinių 
ekonomikai. Šia prasme „Marie Curie 
Scholarship“ programa turėtų būti 
plėtojama kaip EIT veiklos dalis.
2. EIT parengs įvairaus lygio mokymo 
programas: magistrantūros, 
doktorantūros, vasaros mokyklų, 
specialias mokymo programas. Taip EIT 
prisiims ilgalaikį įsipareigojimą, kurio 
reikia siekiant ilgalaikių aukštojo mokslo 
pokyčių, ypač teikiant naujus 
tarpdalykinius EIT ženklu pažymėtus 
laipsnius. EIT sieks nacionalinio ir 
tarptautinio EIT ženklu pažymėtos 
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kvalifikacijos pripažinimo per tarpusavio 
vertinimo sistemą. EIT gali organizuoti 
(pats arba bendradarbiaudamas su 
Europos ar trečiųjų šalių universitetais 
arba mokslinių tyrimų centrais) 
programas ar kursus apie esmines 
inovacijas leidžiančias disciplinas.
3. Šios programos gali būti visiškai 
integruotos į ŽIB veiklą, gali tapti 
skirtingų ŽIB bendradarbiavimo rezultatu 
arba būti organizuojamos paties EIT arba 
bendradarbiaujant su ŽIB. EIT skatins 
ŽIB imtis platesnės veiklos, apimančios ir 
kitų ŽIB sritis, turinčias didelį sąveikos 
potencialą, pavyzdžiui, rengiant bendrus 
profesinio tobulinimo kursus, imantis 
bendros mokslinių tyrimų veiklos, siūlant 
magistrantūros arba doktorantūros 
studijų programas ar užtikrinant 
akademinės ir verslo bendruomenės 
judumą tarp ŽIB.
4. EIT ir ŽIB, plėsdamos savo švietėjišką 
veiklą (ieškant įvairesnių studijų būdų), 
stiprindamos švietėjiškos veiklos poveikį 
ieškodamos platesnės auditorijos, kad 
galėtų apimti daugiau inovacinės 
profesinės veiklos sričių, taip pat vadovų 
švietimą, specialiai parengtus kursus ir 
vasaros mokyklas.
5. EIT įdiegs specialią sistemą, siekdamas 
užtikrinti, kad įgyvendinant iniciatyvą 
dalyvautų talentingi žmonės, nedirbantys 
ŽIB ir jų koordinavimo centruose –
studentai, mokslininkai, dėstytojai ir 
verslininkai visais karjeros lygmenimis. 
Tokia sistema ne tik suteiks galimybių 
talentingiausiems žmonėms, 
nedirbantiems ŽIB, pasinaudoti 
koordinavimo centruose sukurta inovacijų 
aplinka, bet ir skatins juos pasinaudoti 
srityse, kurių neaprėpia ŽIB, įgytomis 
žiniomis ir praktine patirtimi. Šioje srityje 
svarbus vaidmuo galėtų tekti EIT fondui.
6. EIT valdyba galėtų reguliariai 
organizuoti Europos ir tarptautines 
konferencijas aktualiomis temomis, 
susijusiomis su EIT veikla, taip 
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paversdama EIT tikru Europos tyrėjų, 
profesionalų, mokytojų ir studentų iš visų 
Europos ir trečiųjų šalių centru.
7. EIT plėtos žmogiškuosius išteklius, 
reikalingus inovatyviai visuomenei, 
šviesdama pagrindinius dalyvius, pvz., 
studentus, tyrėjus ir verslininkus, taip pat 
nustatydama bendrąsias sąlygas ir 
geriausią praktiką atitinkamo sektoriaus 
politikos, reglamentavimo ir 
standartizavimo klausimų srityse.
8. EIT skatins sukurti EIT buvusių 
studentų tinklą, kuris teiks pagalbą 
dalijantis žiniomis, vadovaujant ir 
jungiant.
9. EIT, suderinusi veiksmus su Komisija, 
padės ŽIB užmegzti ryšį su vietos valdžios 
institucijomis, kurios būtų svarbios 
suvedant verslo atstovus, ypač MVĮ, 
viešojo sektoriaus institucijas, taigi 
tarpininkaujančiomis tarp įvairių dalyvių, 
valstybių narių ir Sąjungos.

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 e straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1e straipsnis
Intelektinės nuosavybės teisės
1. Kalbant apie mokslinės informacijos 
politiką, susijusią su mokslinių tyrimų 
duomenimis ir išvadomis, pagrindinis 
principas, kuriuo vadovaujasi EIT, yra 
laisva prieiga prie tokios informacijos, 
kaip priemonė, padedanti užtikrinti ir 
pagerinti mokslinės informacijos judėjimą 
Europos Sąjungoje. Galiausiai EIT 
padengs įdėmiai patikrintų straipsnių 
paskelbimo visuotinai prieinamuose 
žurnaluose ir jų saugojimo visuotinai 
prieinamose saugyklose išlaidas.
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2. Visuotinės prieigos politiką riboja 
suteiktos informacijos naudojimas 
nekomercinėms reikmėms. Jeigu 
informacija bus naudojama siekiant 
pelno, EIT remsis savo, ŽIB ir tyrėjų 
intelektinės nuosavybės teisėmis.
3. Intelektinės nuosavybės taisyklės 
numato, kad pajamos iš intelektinės 
nuosavybės turi būti dalijamas tarp EIT, 
tyrėjų, susijusių įmonių ir ŽIB (juridinio 
asmens), atsižvelgiant į kiekvienos šalies 
indėlį konkrečiu atveju. Tai leis 
susigrąžinti šiek tiek EIT investicijų.

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 f straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1f straipsnis
EIT centrinė būstinė
1. EIT centrinė būstinė teiks ŽIB įvairių 
paslaugų, susijusių su horizontaliosiomis 
problemomis, tais atvejais, kai bus galima 
padidinti veiksmingumą, taip pat vykdys 
su tuo susijusią įmonių politiką.
2. EIT centrinė būstinė sieks sistemingai 
suprasti iš ŽIB gaunamas žinias ir jas 
pateikti platesnei inovacijų 
bendruomenei. EIT centrinė būstinė teiks 
ŽIB įvairių paslaugų, susijusių su 
horizontaliosiomis problemomis, tais 
atvejais, kai bus galima padidinti 
veiksmingumą, taip pat vykdys su tuo 
susijusią įmonių politiką. Po kurio laiko 
EIT centrinė būstinė taps turtinga 
gerosios patirties saugykla ir daug 
išmanančiu partneriu politikams.
3. EIT centrinės būstinės uždavinys –
pritraukti talentingų specialistų ir juos 
išlaikyti. Siekdama EIT parūpinti 
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talentingiausių ir aukščiausios 
kvalifikacijos specialistų, EIT centrinė 
būstinė, vadovaudamasi Sąjungos 
padoraus darbo principu, nustatys aiškią 
žmogiškųjų išteklių strategiją, įskaitant 
variantus, nesusijusius su tiesioginiu 
įdarbinimu, pavyzdžiui, komandiruotes ar 
laikiną darbą, skatins reguliarius 
geriausių ES ir viso pasaulio inovacijų, 
centrų darbuotojų ir stažuotojų mainus.
4. Kaip pasaulinio masto veikėjas 
technologijų ir inovacijų srityje, visiškai 
įsipareigojęs kokybei, EIT turi pats turėti 
puikias patalpas. Tai ne tik atspindės 
svarbą, kurią Sąjunga teikia savo 
technologijų ir inovacijų politikai, bet taip 
pat gali tapti nepaprastai svarbia EIT 
priemone bendraujant su kitomis 
institucijomis, palaikant su jomis ryšius ir 
kuriant tarptautiniu mastu pripažįstamą 
kompetencijos ženklą.
5. Tam, kad tinkamai išplėtotų šioje
strateginėje darbotvarkėje nustatytas 
programas ir veiklą, EIT reikia kitokių 
patalpų. Europos Parlamentas gali laisvai 
suteikti paramą perkeliant EIT centrinę 
būstinę į Europos Parlamento Strasbūro 
pastatus. Šie pastatai yra tinkami tapti 
pigiu ir greitu sprendimu ieškant vietos 
EIT, kai kurių ŽIB centrinei būstinei ar 
koordinavimo centrams, pradinėms 
buveinėms, EIT fondui, EIT buvusių 
studentų tinklui, taip pat įsileidžiant EIT 
remiamas dideles ir mažas konferencijas, 
seminarus, ŽIB tarpusavio iniciatyvas, 
magistrantūros ir doktorantūros studijas 
ir mokymo programas, taip pat 
technologijų ar mokslo parodas bei kitus 
renginius.
6. Komisija kartu su EIT valdyba 2015 m. 
pristatys Parlamentui ir Tarybai 
institucinių, finansinių ir logistinių sąlygų 
įgyvendinimo tyrimą, kad būtų galima 
EIT centrinę būstinę perkelti į Europos 
Parlamento pastatus Strasbūre.

Or. en
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 g straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1g straipsnis

Bendradarbiavimas Sąjungos mastu ir 
tarptautinis bendradarbiavimas
1. EIT, kaip žinių trikampio dalyvių 
bendradarbiavimo Sąjungos mastu 
priemonė, turėtų veikti grindžiama 
bendradarbiavimu su visų valstybių narių 
mokslinių tyrimų ir švietimo 
institucijomis, būtent universitetų, verslo, 
grupių ir mokslinių tyrimų asociacijomis, 
taip pat jų tarpusavio pagalba (ne 
konkuravimu).
2. EIT, glaudžiai bendradarbiaudamas su 
ŽIB, išplėtos stiprią tarptautinę strategiją, 
nustatančią ir palaikančią susijusius 
pašnekovus bei galimus partnerius, 
nepriklausančius Sąjungai. Sukūręs 
stiprų pasaulinį EIT ženklą (dėl 
darbuotojų kompetencijos, veiklos, 
straipsnių ir prestižinės vietos) ir 
užmezgęs strateginius santykius su 
partneriais iš viso pasaulio, EIT gali tapti 
labai patrauklus, taip pat prisidėti prie 
ŽIB partnerių patrauklumo.
3. EIT įsteigs nuolat veikiantį 
suinteresuotųjų subjektų forumą, kad 
palengvintų sąveiką su platesne žinių 
trikampio inovacijų bendruomene, 
įskaitant nacionalinės ir regionų valdžios 
institucijas, ir abipusį mokymąsi. 
4. EIT sistemingai bendradarbiaus su 
universitetų asociacijomis, verslo ir 
mokslinių tyrimų organizacijomis, taip pat 
organizacijų grupėmis, kaip keitimosi 
žiniomis ir rezultatų sklaidos 
platformomis.
5. EIT ras būdų, kaip dar labiau 
palengvinti EIT ir ŽIB sąveiką su kitomis 
ES iniciatyvomis. Tai galėtų būti metiniai 
EIT, ŽIB ir atitinkamų Europos 
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Komisijos tarnybų posėdžiai.
6. EIT bus naudojamas kaip pagrindinė 
Europos Sąjungos priemonė pasauliniam 
bendradarbiavimui technologijų ir 
inovacijų srityje.

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 h straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1h straipsnis
EIT ir kitos Sąjungos priemonės
1. EIT ir ŽIB, kaip vienintelės priemonės, 
visiškai užbaigiančios žinių trikampį, 
suteiks papildomų galimybių „Marie 
Curie“ programoje dalyvaujantiems 
tyrėjams ir „Erasmus for all“ programoje 
dalyvaujantiems studentams inovacijų, 
verslumo ir pramonės srityse.
2. Remdamosi savo savybėmis, ŽIB 
suteiks visos Europos inovacijų politikos 
branduolį ir schemą – bendro 
programavimo iniciatyvas (angl. JTI) –
pagrindinę priemonę nenuoseklumui 
mokslinių tyrimų srityje mažinti. JTI ir 
naujai užmegzta viešojo ir privačiojo 
sektoriaus partnerystė suteikia galimybių 
skatinti didelio masto pramonės vykdomus 
mokslinius tyrimus. Tvaraus, 
perskirstomo ir konkurencingo augimo
prasme jos turėtų būti grindžiamos taip 
pat, kaip SID.
3. EIT, nagrinėdama inovacijų vietos ir 
pasaulinių aspektų ryšį, abipusiškai 
sustiprins sąveiką su Sąjungos 
sanglaudos politika. Koordinavimo 
centruose bus sudaromos tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo galimybės, o dėl jų 
patogios padėties bus galima pasinaudoti 
įvairiomis atitinkamų regionų 
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finansavimo sistemomis. Koordinavimo 
centrai atliks svarbiausią vaidmenį 
stiprinant vietos ir pasaulinius ŽIB ryšius. 

Or. en

Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 2 dalies 2.1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ateityje aiškias rekomendacijas reikėtų 
pateikti jau nuo pat atrankos proceso 
pradžios, kad visų ŽIB esminės strateginės 
savybės būtų vienodos, o kartu, kad būtų 
galima lanksčiai rinktis ŽIB struktūros, 
veikimo ir finansavimo metodus.
Galiausiai, dabar veikiančios trys ŽIB dar 
nesudaro kritinės masės, leidžiančios EIT 
plėtoti visą svarbiausio inovacijų instituto 
potencialą. Veikiant tik trims ŽIB, 
galimybės joms pasinaudoti viena kitos 
inovacinėmis galimybėmis ir 
administravimo bei sklaidos požiūriu 
pasiekti masto ekonomiją yra ribotos. Tai 
taip pat reiškia, kad EIT yra nepakankamai 
didelio masto ir dėl to negali iš tikrųjų 
veikti kaip tikra Europos institucija. Taigi 
reikia papildomų ŽIB, kad EIT galėtų 
pasiekti kritinę masę ir būti daugiau negu 
tik sudėtinis subjektas. Jei norima, kad 
EIT tirtų naujus inovacijų valdymo 
metodus pasitelkdamas ŽIB, reikia dar 
kelių papildomų partnerystės grupių, kad 
imtis, kuria grindžiama EIT patirtis, būtų 
didesnė.

Ateityje aiškias rekomendacijas reikėtų 
pateikti jau nuo pat atrankos proceso 
pradžios, kad visų ŽIB esminės strateginės 
savybės būtų vienodos, o kartu, kad būtų 
galima lanksčiai rinktis ŽIB struktūros, 
veikimo ir finansavimo metodus.
Galiausiai, dabar veikiančios trys ŽIB dar 
nesudaro kritinės masės, leidžiančios EIT 
plėtoti visą svarbiausio inovacijų instituto 
potencialą. Veikiant tik trims ŽIB, 
galimybės joms pasinaudoti viena kitos 
inovacinėmis galimybėmis ir 
administravimo bei sklaidos požiūriu 
pasiekti masto ekonomiją yra ribotos. Tai 
taip pat reiškia, kad EIT kol kas yra 
nepakankamai didelio masto ir dėl to 
negali iš tikrųjų veikti kaip tikra Europos 
institucija.

EIT yra tikra institucija
EIT turi būti daugiau nei tiesiog sudėtinis 
subjektas, kaip šiuo metu ŽIB. ES reikia 
kvalifikacijos ženklo, reiškiančio 
inovacijas, kuris būtų atpažįstamas 
visame pasaulyje – tai padaryti galima tik 
suteikus EIT plačią ir visa apimančią 
veiksmų laisvę.
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Taigi reikia papildomų ŽIB, kad EIT galėtų 
pasiekti kritinę masę. Jei norima, kad EIT 
tirtų naujus inovacijų valdymo metodus 
pasitelkdamas ŽIB, reikia dar kelių 
papildomų partnerystės grupių, kad imtis, 
kuria grindžiama EIT patirtis, būtų didesnė.

EIT siekia sustiprinti ir toliau plėtoti 
investuotojo, puoselėjančio kompetencijos 
centrus Europos mokslinių tyrimų, verslo 
ir aukštojo mokslo srityse ir sudarančio 
sąlygas tuos centrus sutelkti ir užmegzti 
ilgalaikį sistemingą bendradarbiavimą, 
vaidmenį.
Vis dėlto ES negali prarasti ar švaistyti 
žinių. Turint tai omenyje, EIT reikia 
apimti universitetinius tinklus (neįskaitant 
tų, kurie jau dalyvauja ŽIB), taip pat 
„Marie Curie“ programos dotacijas 
inovacijoms, dirbti glaudžiai 
bendradarbiaujant su JTI, RIC ir kitomis 
novatoriškomis organizacijomis, 
vykdančiomis mokslinius tyrimus arba 
juos remiančiomis, įskaitant mažesnes 
ŽIB. Net nors mokslinio tyrimo objektas 
nepatenka į egzistuojančios ŽIB veiklos 
sritį, EIT skatins tarpdisciplininį požiūrį į 
inovacijas ir rems netechnologinių 
organizacinių sisteminių inovacijų ir 
viešojo sektoriaus inovacijų plėtrą, kaip 
būtiną dabartinių ir būsimų (jei jų bus) 
inovacijų veiklos papildymą.

Or. en

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 2 dalies 2.1 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remdamasis įgyta patirtimi, EIT siekia 
sustiprinti ir toliau plėtoti investuotojo, 
puoselėjančio kompetencijos centrus 
Europos mokslinių tyrimų, verslo ir 
aukštojo mokslo srityse ir sudarančio 

Išbraukta.
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sąlygas tuos centrus sutelkti ir užmegzti 
ilgalaikį sistemingą bendradarbiavimą, 
vaidmenį.

Or. en

Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 2 dalies 2.1 punkto ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąvoka „EIT investuotojas“ reiškia, kad 
didžiausias dėmesys skiriamas geriausių 
strateginių galimybių paieškoms ir 
pasaulinio lygio partnerystės grupių, t. y. 
ŽIB, galinčių pasinaudoti tomis 
galimybėmis, portfelio atrankai. Be to, 
EIT, atsižvelgdamas į ankstesnius ŽIB 
veiklos rezultatus ir jų verslo plane siūlomą 
veiklą, joms skiria metines dotacijas.
Vertinant verslo planus pasitelkiami 
nepriklausomi išorės ekspertai. Šiuo 
požiūriu EIT turėtų ne tik nustatyti plačias 
kryptis ir vizijas, bet ir teikti ŽIB tam tikrą 
paramą bei stebėti jų veiklą. Kartu ŽIB 
suteikiama didelė veikimo laisvė ir jos gali 
pačios nustatyti savo vidaus strategiją ir 
struktūrą, vykdyti veiklą ir telkti reikiamus 
talentus ir išteklius.

Sąvoka „EIT investuotojas“ reiškia, kad 
didžiausias dėmesys skiriamas geriausių 
strateginių galimybių paieškoms ir 
pasaulinio lygio partnerystės grupių, t. y. 
ŽIB, galinčių pasinaudoti tomis 
galimybėmis, portfelio atrankai. Be to, 
EIT, atsižvelgdamas į ankstesnius ŽIB 
veiklos rezultatus ir jų verslo plane siūlomą 
veiklą bei vadovaudamasis aiškia, skaidria 
ir vieša procedūra, joms skiria metines 
dotacijas. Vertinant verslo planus 
pasitelkiami nepriklausomi išorės 
ekspertai. Šiuo požiūriu EIT turėtų ne tik 
nustatyti plačias kryptis ir vizijas, bet ir 
teikti ŽIB tam tikrą paramą bei stebėti jų 
veiklą. Kartu ŽIB suteikiama didelė 
veikimo laisvė ir jos gali pačios nustatyti 
savo vidaus strategiją ir struktūrą, vykdyti 
veiklą ir telkti reikiamus talentus ir 
išteklius.

Or. en

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 2 dalies 2.1 punkto 2.1.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT aktyviai rems pirmąsias tris ŽIB, kad 
padidintų jų potencialą ir poveikį bei 
padėtų siekti programos „Horizontas 2020“ 
tikslų. Ilgainiui ŽIB imsis daugiau veiklos 
rūšių, kad galėtų patekti į naują rinką ar 

EIT aktyviai rems pirmąsias tris ŽIB, kad 
padidintų jų potencialą ir poveikį bei 
padėtų siekti programos „Horizontas 2020“
tikslų. Ilgainiui ŽIB imsis daugiau veiklos 
rūšių, kad galėtų patekti į naują rinką ar 
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pasinaudoti naujomis visuomenei 
teikiamomis galimybėmis. Siekdamas 
paremti šią veiklą EIT, glaudžiai 
bendradarbiaudamas su kiekviena ŽIB, 
konsultuosis ir apibrėš specialiai parengtą 
bendro finansavimo strategiją, kuri kartu 
yra EIT strateginės veiklos pagrindas.

pasinaudoti naujomis visuomenei 
teikiamomis galimybėmis. Siekdamas 
paremti šią veiklą EIT, glaudžiai 
bendradarbiaudamas su kiekviena ŽIB, 
konsultuosis ir aiškiu, skaidriu ir viešai 
atskaitingu būdu apibrėš specialiai 
parengtą bendro finansavimo strategiją, 
kuri kartu yra EIT strateginės veiklos 
pagrindas.

Or. en

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 2 dalies 2.1 punkto 2.1.1 papunkčio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sverto poveikis yra vienas iš tikslų, 
kuriam EIT naudoja Sąjungos lėšas. EIT 
ir ŽIB taip pat sieks sąveikos su 
susijusiomis Sąjungos iniciatyvomis, taip 
pat su atsirandančiais kompetencijos 
centrais, bendrijomis arba mažiau 
išsivysčiusių valstybių narių inovatyviais 
regionais.

Or. en

Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 2 dalies 2.1 punkto 2.1.1 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ŽIB ne tik plečia aukštos kokybės savo 
partnerių mokslinių tyrimų bazę, bet ir 
pirmos skatina ir įgyvendina EIT 
švietėjišką misiją. Tikslas – ugdyti ir 
mokyti talentingus žmones, kurių įgūdžių, 
žinių ir mąstysenos reikia pasaulinei žinių 
ekonomikai. Tuo tikslu EIT aktyviai 
skatina, inter alia, EIT ženklu pažymėtus 
laipsnius, stebi jų kokybę ir nuoseklų 
diegimą visose ŽIB. Šiame darbe bus 
plačiai naudojamasi tarpusavio ir ekspertų 

ŽIB ne tik plečia aukštos kokybės savo 
partnerių mokslinių tyrimų bazę, bet ir 
pirmos skatina ir įgyvendina EIT 
švietėjišką misiją. Tikslas – ugdyti ir 
mokyti talentingus žmones, kurių įgūdžių, 
žinių ir mąstysenos reikia pasaulinei žinių 
ekonomikai. Tuo tikslu EIT aktyviai 
skatina, inter alia, EIT ženklu pažymėtus 
laipsnius, stebi jų kokybę ir nuoseklų 
diegimą visose ŽIB. Šiame darbe bus 
plačiai naudojamasi tarpusavio ir ekspertų 
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vertinimu ir bendradarbiaujama su 
nacionalinėmis ir kokybės užtikrinimo 
institucijomis. Tai padidins nacionalinį ir 
tarptautinį EIT ženklu pažymėtos 
kvalifikacijos pripažinimą ir padidins 
pasaulinį jos patrauklumą, kartu tai bus 
bendradarbiavimo tarptautiniu lygmeniu 
pagrindas. Ateityje ŽIB bus skatinamos 
plėsti savo švietimo veiklą ir apimti ne tik 
pouniversitetinį švietimą, bet ir rasti 
įvairesnių studijų būdų, kad galėtų apimti 
daugiau inovacinės profesinės veiklos 
sričių, taip pat vadovų švietimą, specialiai 
parengtus kursus ir vasaros mokyklas. Kad 
sustiprintų savo švietimo veiklos poveikį ir 
pasiektų platesnę auditoriją, ŽIB 
eksperimentuodamos gali sugalvoti 
bandomųjų pirmosios pakopos studijų 
kurso modulių arba bendrojo lavinimo 
mokykloms skirtų dalykų.

vertinimu ir bendradarbiaujama su 
nacionalinėmis ir kokybės užtikrinimo 
institucijomis. Tai padidins nacionalinį ir 
tarptautinį EIT ženklu pažymėtos 
kvalifikacijos pripažinimą ir padidins 
pasaulinį jos patrauklumą, kartu tai bus 
bendradarbiavimo tarptautiniu lygmeniu 
pagrindas. Ateityje ŽIB bus skatinamos 
plėsti savo švietimo veiklą ir apimti ne tik 
pouniversitetinį švietimą, bet ir rasti 
įvairesnių studijų būdų, kad galėtų apimti 
daugiau inovacinės profesinės veiklos 
sričių, taip pat vadovų švietimą, specialiai 
parengtus kursus (įskaitant profesinio 
mokymo kursus) ir vasaros mokyklas. Kad 
sustiprintų savo švietimo veiklos poveikį ir 
pasiektų platesnę auditoriją, ŽIB 
eksperimentuodamos gali sugalvoti 
bandomųjų pirmosios pakopos studijų 
kurso modulių arba bendrojo lavinimo 
mokykloms skirtų dalykų.

Or. en

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 2 dalies 2.1 punkto 2.1.2 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

indėlio stiprinant ES ir valstybių narių 
inovacinius pajėgumus vertinimą, taip pat 
programos „Horizontas 2020“ vertinimų 
rezultatais.

Or. en

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 2 dalies 2.1 punkto 2.1.2 papunkčio 6 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis sąrašas reiškia paprasčiausią galimų 
naujų ŽIB analizės atskaitos tašką, tačiau 
nėra baigtinis. Naujos ŽIB, įskaitant jų 
veiklos sritis, organizaciją, atrankos 
procedūros laiką, turėtų pradėti vykdyti 
veiklą tik po viešo konkurso, atsižvelgiant 
į „visuomenei iškilusių uždavinių“ ir 
„pirmavimo pagrindinių pramonės 
technologijų srityje“ prioritetus ir tikslus.

Or. en

Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 2 dalies 2.1 punkto 2.1.2 papunkčio septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remdamasis šiomis temomis EIT galės 
savarankiškai rengti būsimą ŽIB atrankos 
procesą. Būsimų kvietimų teikti 
pasiūlymus dėl ŽIB sėkmė labai priklausys 
nuo aiškių nurodymų, susijusių su 
lūkesčiais ir reikalavimais, taip pat nuo to, 
kiek laiko ŽIB paraiškų teikėjams bus 
skirta, kad prieš pateikdami pasiūlymą jie 
galėtų susitvarkyti teisinius ir finansinius 
reikalus. ŽIB bus atrenkamos pagal 
išsamius EIT reglamente nustatytus 
kriterijus, remiantis bendraisiais 
kompetencijos ir inovacijų aktualumo 
principais. Visos atrinktos ŽIB turės 
parodyti, kaip pasieks didžiausią poveikį 

Būsimų kvietimų teikti pasiūlymus dėl ŽIB 
sėkmė labai priklausys nuo aiškių 
nurodymų, susijusių su lūkesčiais ir 
reikalavimais, taip pat nuo to, kiek laiko 
ŽIB paraiškų teikėjams bus skirta, kad 
prieš pateikdami pasiūlymą jie galėtų 
susitvarkyti teisinius ir finansinius reikalus. 
ŽIB bus atrenkamos pagal išsamius EIT 
reglamente nustatytus kriterijus, remiantis 
bendraisiais kompetencijos ir inovacijų 
aktualumo principais. Visos atrinktos ŽIB 
turės parodyti, kaip pasieks didžiausią 
poveikį tam tikroje srityje, ir įrodyti, kad jų 
strategija yra veiksminga. Geriau 
vertinami pasiūlymai bus atrinkti ir 
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tam tikroje srityje, ir įrodyti, kad jų 
strategija yra veiksminga.

pradėti įgyvendinti 2014 m., o atlikus 
programos „Horizontas 2020“, EIT ir 
ŽIB vertinimą, bus paskelbta nauja viešo 
konkurso procedūra, siekiant atrinkti 
naujas ŽIB, kurios pradėtų veiklą 2018 m.

Or. en

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 2 dalies 2.2 punkto septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Be to, EIT tenka aiškus vaidmuo 
bendradarbiaujant tarptautiniu mastu 
žinių ir inovacijų srityje. Sukurdamas 
stiprų prekės ženklą ir užmegzdamas 
strateginius ryšius su pagrindiniais 
partneriais iš viso pasaulio EIT gali 
padidinti ŽIB partnerių patrauklumą arba 
papildyti bet kokią kitą jų veiklą ar 
veiksmų sritis. EIT, glaudžiai 
bendradarbiaudamas su ŽIB, turėtų 
parengti labai gerą tarptautinę strategiją, 
nustatyti tiesiogiai susijusius kolegas ir 
galimus partnerius ir palaikyti su jais 
ryšius. Šiomis aplinkybėmis EIT ir jo ŽIB 
turėtų pasinaudoti visais šioje srityje 
įgyvendinamų iniciatyvų, pavyzdžiui, 
programos „Erasmus visiems“ ir „Marie 
Curie“ programos, pranašumais. Be to, 
EIT, be kita ko, ragindamas sudaryti EIT 
absolventų tinklą, gali skatinti dalijimąsi 
žiniomis, mentorystę ir jungimąsi į tinklus.

Or. en

Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 2 dalies 2.3 punkto penktos dalies šeštas punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bendradarbiaudama su Komisija ir ŽIB 
sukurs, išsamią sistemą, leidžiančią stebėti, 
kaip EIT padeda įgyvendinti programą 
„Horizontas 2020“, paties EIT ir ŽIB 
veiklos poveikį ir ŽIB rezultatus. Metinėje 
veiklos ataskaitoje EIT teiks visos savo 
stebėsenos veiklos ataskaitas.

bendradarbiaudama su Komisija ir ŽIB 
sukurs, išsamią sistemą, leidžiančią stebėti, 
kaip EIT padeda įgyvendinti programą 
„Horizontas 2020“, paties EIT ir ŽIB 
veiklos poveikį ir ŽIB rezultatus. Metinėje 
veiklos ataskaitoje, kuri turi būti 
siunčiama Europos Parlamentui ir 
Tarybai, EIT teiks visos savo stebėsenos 
veiklos ataskaitas.

Or. en

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 dalies 3.2 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Kadangi EIT centrinė būstinė atlieka ne 
vien tik administracinį vaidmenį, ji 
optimizuos savo darbines funkcijas ir padės 
ŽIB pasiekti geriausių veiklos rezultatų bei 
tuos rezultatus plačiau paskleisti. Kai 
kurias paslaugas teikiant ir pareigas 
vykdant centralizuotai, o ne pavienių ŽIB 
lygmeniu, galima padidinti veiksmingumą. 
Nors kiekviena ŽIB turi savą teminę sritį, 
kai kurie elementai yra bendri, ir būtent čia 
EIT gali apčiuopiamai padidinti naudą. 
Tokios žinių teikėjo funkcijos gali būti 
ypač susijusios su tuo, kad EIT centrinė 
būstinė tampa informacijos tarpininku ir 
daug idėjų turinčiu partneriu, pavyzdžiui, 
skatinant ŽIB tarpusavio mainus ir abipusį 
mokymąsi, skatinant keitimąsi žiniomis 
tarp ŽIB ir universitetinių tinklų, RIC, 
mažesnių ŽIB, kitą mokslinių tyrimų 
veiklą, vykdomą finansuojant EIT,
palengvinant ryšius su ES institucijomis ir 
kitomis pagrindinėmis organizacijomis, 
pavyzdžiui, Ekonominio bendradarbiavimo 
ir plėtros organizacija (EBPO), arba 
konkrečių bendrų problemų sprendimą, 
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prognozinių ir įžvalgumo tyrimų vykdymą 
siekiant nustatyti būsimas EIT ir ŽIB 
kryptis. EIT ir ŽIB turi kartu nuspręsti, 
kaip šios užduotys turėtų būti 
veiksmingiausiai vykdomos. Šiuo atžvilgiu 
EIT ir ŽIB bus labai svarbu sukurti 
įgyvendinamus sistemingo 
bendradarbiavimo sprendžiant bendras 
problemas mechanizmus.

pavyzdžiui konsultavimąsi intelektinės 
nuosavybės, technologijų ir žinių 
perdavimo, vertinimo remiantis tarptautine 
geriausiąja patirtimi klausimais, 
prognozinių ir įžvalgumo tyrimų vykdymą
siekiant nustatyti būsimas EIT ir ŽIB 
kryptis. EIT ir ŽIB turi kartu nuspręsti, 
kaip šios užduotys turėtų būti 
veiksmingiausiai vykdomos. Šiuo atžvilgiu 
EIT ir ŽIB bus labai svarbu sukurti 
įgyvendinamus sistemingo 
bendradarbiavimo sprendžiant bendras 
problemas mechanizmus.

Or. en

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 4 dalies 4.2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2014–2020 m. EIT biudžete turi būti 
3,1 mlrd. EUR, ir šis biudžeto poreikis
pagrįstas trimis pagrindiniais elementais: 
būtinos išlaidos jau įsteigtų trijų ŽIB 
įtvirtinimui, laipsniška plėtra, kurios 
rezultatas bus naujos ŽIB 2014 ir 2018 m., 
ir sklaidos bei informacinė veikla, taip pat 
administracinės išlaidos.

2014–2020 m. EIT biudžete turi būti 
3,1 mlrd. EUR, ir šis biudžetas pagrįstas 
trimis pagrindiniais elementais: būtinos 
išlaidos jau įsteigtų trijų ŽIB įtvirtinimui, 
laipsniška plėtra, kurios rezultatas bus 
naujos ŽIB 2014 ir 2018 m., sklaidos bei 
informacinė veikla, taip pat 
administracinės išlaidos.

Or. en

Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 4 dalies 4.2 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Numatoma, kad 2009 m. įsteigtoms ir jau 
visu pajėgumu veikiančioms ŽIB 
finansuoti bus skirta maždaug 1,69 mlrd. 
EUR (53,15 proc. viso EIT biudžeto);
1,01 mlrd. EUR (31,81 proc.) numatyti
antrajam ŽIB etapui (steigimui ir 
plėtojimui), 259,75 mln. EUR (8,16 proc.) 

Numatoma, kad buvusiam ir naujam
antram ŽIB etapui finansuoti bus skirta 
didžioji dalis EIT biudžeto, kaip tai bus 
numatyta planuose, kuriuos patvirtins 
valdyba, ŽIB atrankos procedūros 
rezultatuose ir įgyvendinimo mastą pagal 
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– per antrąjį etapą įsteigtoms ŽIB. Reglamentą (EB) Nr. 294/2008.
.

Or. en

Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 4 dalies 4.2 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Todėl EIT biudžetą, numatytą ŽIB 2014–
2020 m. laikotarpiui, sudaro 
2,9 mlrd. EUR (93,13 proc. viso 2014–
2020 m. EIT biudžeto). Tikimasi, kad dėl 
stipraus EIT sverto poveikio ŽIB sutelks 
dar 8.890 mlrd. EUR iš kitų viešųjų ir 
privačiųjų šaltinių.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 4 dalies 4.2 punkto ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT taip pat imsis įvairios sklaidos ir 
informavimo veiklos, pavyzdžiui, vykdys 
EIT stipendijų programą, dėl kurios jos 
veiklos poveikis visoje Europoje bus 
gerokai didesnis. Be to, bendros paramos ir 
stebėsenos tarnybos padidins ŽIB veiklos 
vertę ir veiksmingumą. Įgyvendindamas ir 
plėtodamas šią veiklą EIT turės laikytis 
strategijos, kuria siekiama didelio 
veiksmingumo, t. y. didžiausio poveikio 
taikant paprastus būdus. Šiai veiklai 
įgyvendinti reikia maždaug 141,76 mln. 
EUR (4,4 proc.) iš EIT biudžeto.

EIT imsis įvairios sklaidos ir informavimo 
veiklos, dėl kurios jos veiklos poveikis 
visoje Europoje bus gerokai didesnis. Be 
to, bendros paramos ir stebėsenos tarnybos 
padidins ŽIB veiklos vertę ir 
veiksmingumą. Šiai veiklai įgyvendinti bus 
skirta maždaug 10–15 proc. EIT biudžeto.

Or. en
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Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 4 dalies 4.2 punkto penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei EIT nori pirmasis sukurti naujus 
atviros inovacijų ir supaprastinamo 
modelius, jis turėtų tai atspindėti savo 
požiūryje į administravimą. EIT centrinės 
būstinės administracinė sistema turi būti 
supaprastinta, ir turi būti laikomasi 
strateginio požiūrio, kad prireikus reikia 
naudotis kompetencija, tačiau be reikalo 
nekuriant sudėtingų ir ilgalaikių struktūrų. 
Administracinės sąnaudos, apimančios 
būtinas darbuotojų, administracines, 
infrastruktūros ir veiklos išlaidas, ilgainiui 
neviršys 2,4 proc. EIT biudžeto. Dalį 
administracinių išlaidų padengia 
priimančioji šalis – Vengrija – iki 2030 m. 
pabaigos nemokamai suteikusi patalpas 
biurui ir iki 2015 m. pabaigos kasmet 
skirianti 1,5 mln. EUR darbuotojų 
sąnaudoms. Taigi, 2014–2020 m. 
administracinės sąnaudos bus maždaug 
77 mln. EUR.

EIT centrinės būstinės administracinė 
sistema turi būti supaprastinta, ir turi būti 
laikomasi strateginio požiūrio, kad 
prireikus reikia naudotis kompetencija, 
tačiau be reikalo nekuriant sudėtingų ir 
ilgalaikių struktūrų. Administracinės 
sąnaudos, apimančios būtinas darbuotojų, 
administracines, infrastruktūros ir veiklos 
išlaidas, ilgainiui neviršys 5 proc. EIT 
biudžeto.

Or. en



PR\902884LT.doc 31/35 PE489.613v01-00

LT

AIŠKINAMOJI DALIS

Visuotinai sutariama dėl EIT, kaip vienos pagrindinių ES technologijų ir inovacijų politikos 
priemonių, svarbos ir dėl jo strategijos bei veikimo. Dėl to pranešėja šioje trumpoje 
aiškinamojoje dalyje gali praleisti visus dalykus, kurie nesusiję su poreikiu iš esmės pakeisti 
Komisijos pasiūlymą, ir susitelkti į aspektus, kurie, mūsų nuomone, turėtų būti iš dalies 
pakeisti norint geriau pasiekti svarbius EIT tikslus.

EIT – tai ES institucija ir pasaulinis kompetencijos ženklas

EIT – tai ne programa ir ne tinklas. EIT yra institucija. Žinoma, ji dirba laikydamasis 
programos, žinoma, ji kartu su įvairiais partneriais kuria technologijų ir inovacijų tinklus, 
tačiau šiai institucijai atiteko svarbus vaidmuo, dėl kurio EIT neapsiriboja vien savo ŽIB 
administravimu, koordinavimu ar parama joms. Kadangi tai institucija, jos klausimai turėtų 
būti nagrinėjami tam tikru būdu, kuris skiriasi nuo kitų programos „Horizontas 2020“ dalių. 
Kadangi EIT yra ne tik tiesioginė inovacijų diegimo, bet ir švietimo priemonė, EIT suteikia 
ES mokslinių tyrimų ir inovacijų politikai visiškai išplėtotą švietėjišką lygmenį. Tai viena iš 
EIT ypatybių visoje ES politikos sistemoje: tai vienintelė priemonė, atitinkanti žinių trikampį. 

Mes siekiame, kad EIT taptų ne tik stambiu inovacijų partneriu Europoje ir už jos ribų, bet ir 
stambiu mokslinių ir technologinių tyrimų bei keitimosi žiniomis ir gerąja patirtimi kultūros 
centru. 

EIT gali sustiprinti savo vaidmenį šioje srityje organizuodamas (kartu su ŽIB) ir rengdamas 
tiek konferencijas, seminarus, technologijų parodas, tiek specialius mokymus, pirmosios 
pakopos studijų modulius ar paketus, orientuotus į švietimą mokykloje, vasaros kursus, EIT 
stipendijų programą, kuri prisideda prie EIT paženklintų magistrantūros ir doktorantūros 
programų, kurios jau egzistuoja ir turėtų būti toliau plėtojamos.

Nors EIT yra švietėjiška, technologinė ir pažangi institucija, jis negali būti laikomas 
konkurentu viešiems ir privatiems universitetams bei mokslinių tyrimų centrams (ar elgtis 
kaip jų konkurentas). EIT yra svarbi priemonė minėtoms organizacijoms vystyti 
bendradarbiavimą, nuolatinį keitimąsi nuomonėmis ir patirtimi, taip pat plėtoti įvairius 
bendrus projektus: bendrus mokslinių tyrimų projektus, bendrus inovacijų projektus ir 
bendrus švietimo projektus. Tokiu būdu EIT padės ES geriau pažinti Komisijos pasiūlyme 
paminėtą problemą: „(vis dar) pernelyg dažnai, nors kompetencija aukštojo mokslo, 
mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse ES tikrai egzistuoja, ji tebėra fragmentiška“.

Mes taip pat turime pripažinti, kad EIT menkai žinoma ir atpažįstama Europoje, tuo labiau 
pasaulyje. Nauja strateginė darbotvarkė turėtų padėti išspręsti šį klausimą: ja siekiama sukurti 
tarptautiniu mastu atpažįstamą kompetencijos ženklą, padedantį pritraukti talentų iš Europos 
ir iš už jos ribų, skatinti strateginius santykius su svarbiais partneriais iš viso pasaulio.

Norint pasiekti šį tikslą, reikia įvairių dalykų. Žinoma, plataus užmojo pirmiau nurodytos 
veiklos darbotvarkė padėtų išspręsti šią problemą; taip pat reikalingas geras ir veiksmingas 
bendravimas; tačiau mes tikime, kad milžiniškas žingsnis į priekį ieškant būsimų patalpų 
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institucijai bus esminis strateginės darbotvarkės aspektas.

Nauja EIT centrinė būstinė

Verslo pasaulyje niekas nesiginčytų, kad įmonės centrinė buveinė yra nepaprastos svarbos 
priemonė institucinei komunikacijai ir ženklo kūrimui. Mes manome, kad laikas iškelti šį 
klausimą dėl EIT, jeigu norime jį sukurti kaip pasaulinį kompetencijos ženklą (panašu, kad 
tokiam tikslui vieningai pritariama).

EIT turi ir pats turėti puikias patalpas, kad būtų vertinamas pasaulyje kaip pirmaujantis savo 
srities veikėjas, visiškai atsidavęs kompetencijai. Tai rodo, kokią svarbą ES teikia savo 
technologijų ir inovacijų politikai.

Mūsų nuomone, EP pastatai Strasbūre yra visiškai tinkami EIT įsikurti. Mes taip pat 
galvojame, kad EIT centrinės būstinės perkėlimas į mūsų pastatus Strasbūre reikš teigiamą 
pokytį ne tik pačiam EIT, bet taip pat Parlamentui ir ES, tiek politine, tiek ekonomine prasme. 
Tai taip pat bus teigiamas sprendimas Strasbūro miestui. Panagrinėkime, kodėl.

Dėl EIT perkėlimo į EP pastatus Strasbūre nedelsiant išaugs Europos ir viso pasaulio 
susidomėjimas, o EIT projektas atsidurs pasaulio žiniasklaidos dėmesio centre. Europos 
piliečiai, verslo atstovai ir pasauliniai partneriai turėtų šį projektą laikyti naujos ES vizijos, 
kuri bus įgyvendinama kitu septynerių metu laikotarpiu, simboliu, sutelkiančiu dėmesį į 
stipresnę inovacijų politiką ir stiprinančiu šios politikos įsipareigojimus.

Politine prasme tai turėtų atitikti daugelio EP narių poziciją, neseniai du kartus patvirtintą 
vardinio balsavimo metu (turėti vieną buveinę). Bet tai taip pat turėtų būti atsakymas daugelio 
EP narių pageidavimui nesijausti palikus nežinią priėmus sprendimą. 

Vertinant viešosios nuomonės apie ES ir jos institucijas, ypač šios krizės laikotarpiu, kai 
mažinamos viešosios išlaidos, prasme, šis sprendimas negali nieko daugiau, tik sukelti 
pritarimą.

Vertinant ekonomine prasme ir atsižvelgiant į bendrą ES biudžetą (bendrais skaičiais, kaip 
turime daryti), šis sprendimas gali tik sumažinti bendras išlaidas. Sprendimui įgyvendinti 
nereikia papildomų lėšų, kaip tik priešingai.

Tai būtų labai teigiamas sprendimas Strasbūro miestui. Miesto prestižas nebūtų pakenkta, jis 
netgi būtų pagerintas, nes miestas taptų Europos žinių ir inovacijų sostine (ne tik dėl EIT 
buveinės, bet ir dėl pastatų savybių), ES taip pat galėtų tuose pačiuose pastatuose įkurdinti 
kitus Europos akademinius ar su moksliniais tyrimais susijusius projektus bei institucijas. 
Norint gerai tvarkyti miesto gyvenimą, kur kas parankiau, kad žmonės ten pat ir gyventų, ir 
dirbtų, nei kad važinėjančių į darbą ir atgal skaičius tris dienas per mėnesį šoktelėtų iki 
tūkstančių. Bet kuriuo atveju EIT turėtų reguliariai rengti Strasbūre didelius renginius, į 
kuriuos susirinktų daug dalyvių.

EIT ir jos dabartinei, o ypač būsimai veiklai Strasbūre esantys pastatai atrodo visiškai idealūs. 
Tai gali būti ne tik pigus ir greitas EIT centrinės būstinės sprendimas, bet ir puiki vieta EIT 
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rengti dideles konferencijas, seminarus, mokymus ir kursus, taip pat technologijų ir mokslo 
parodas, nes šiuose pastatuose yra pakankamai mažų ir didelių posėdžių salių (arba 
auditorijų), biurų patalpų, barų ir restoranų, net keletas šimtų kambarių su visais sanitariniais 
įrenginiais, juose galėtų nemokamai apsigyventi iš viso pasaulio suvažiuosiantys renginių 
dalyviai.

Strasbūro pastate taip pat galėtų būti įkurdintas EIT fondas, EIT suinteresuotųjų subjektų 
forumas, EIT buvusių studentų asociacija ir kitos organizacijos, neseniai įkurtos įmonės, 
universitetų tinklai.

Ten taip pat galėtų įsikurti kai kurių naujų ŽIB koordinavimo centrai, kuriuose partneriams 
būtų sukurtos puikios sąlygos kasdien glaudžiai bendradarbiauti (tai neturėtų kenkti 
pagrindinėms politikos gairėms, pagal kurias ŽIB buveinių pasiskirstymas turi padėti stiprinti 
vietos ir pasaulinius ryšius bei bendradarbiavimą su įvairiomis nacionalinės ir regioninės 
valdžios institucijomis bei universitetais, vietos grupėmis ir MVĮ).

Suprantame, kad EP negali pats vienas priimti sprendimo dėl pokyčių. Tačiau jis gali išsakyti 
savo poziciją ir paprašyti Komisijos ištirti įgyvendinimo galimybes. Štai ką mes siūlome.

Išteklių paskirstymas

Tam, kad būtų įgyvendinti uždaviniai, padėsiantys EIT tapti pasauliniu kompetencijos ženklu, 
reikalingas realus EIT biudžetas, gerokai viršijantis vien ŽIB skiriamas sumas. Komisijos 
pasiūlyme nurodyta 4,4 proc. sklaidos bei informacinei veiklai, taip pat 2 proc. 
administracinėms išlaidoms. Toks išteklių paskirstymas susijęs su dabartine vizija, kad EIT 
bus skirtas „vien ŽIB“ (arba beveik „vien ŽIB“). Bet galbūt EIT, kaip „vien ŽIB“ projekto, 
vizija nelabai atitinka svarbią EIT misiją ir vaidmenį, kuri jis galėtų atlikti ES, kaip tai 
aprašyta pirmiau ir paaiškinta Komisijos pasiūlyme.

Vis dėlto, norint sukurti kitokią, platesnio užmojo EIT viziją, nebūtina turėti daugiau lėšų: 
gali pakakti paprasčiausio Komisijos numatytų išteklių paskirstymo pakeitimo. Atsižvelgiant į 
ŽIB skaičių ir dydį, galima būtų 10–15 proc. bendro biudžeto skirti nuosavai EIT veiklai, 
2 proc. paliekant administracinėms išlaidoms, o likusią sumą – ŽIB.

Apie ŽIB skaičių ir dydį

Dėl ŽIB modelio ir dydžio, į kurį buvo atsižvelgiama steigiant pirmines tris ŽIB, reikia, kad 
jos nuo pat įsteigimo pradžios jie sudarytų kritinę masę – greičiausiai tai buvo projekto 
pradžiai tinkamiausia jų forma. Technologijų ir inovacijų pasaulyje labai svarbi galimybė 
pasiekti kritinę masę. 

Toks pat reikalavimas gali būti išlaikytas ir naujoms ŽIB. Tačiau galbūt jau dabar galima 
laikytis truputį kitokio požiūrio: jeigu EIT egzistuoja, o jo užmojai tinkami, ar suskaičiavus 
nuosavus išteklius ir pridėjus jau egzistuojančių ŽIB tinklo išteklius nebūtų galima bet kuriuo 
metu pasiekti kritinę masę arba jos prielaidas, o tai leistų steigti mažesnes ŽIB ar pradėti kitus 
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EIT regioninio bendradarbiavimo projektus? Kai kuriais atvejais, norint įveikti ypatingus 
sunkumus, mažesnės ŽIB gali būti parankesnės. Tokiu atveju kategoriškas požiūris į ŽIB dydį 
(kad vienas dydis tinka visiems) gali tapti kliūtimi ieškant geriausio atsakymo.

Mes turėtume veikti atsižvelgdami į tai, kad kartais verslo pasaulyje sprendimas įsteigti mažą 
įmonę, pavaldžią didesnei grupei, gali reikšti tiek mažos organizacijos paprastumą ir
lankstumą, tiek didelės grupės prestižą, stabilumą ir rinkos garantijas. Visa tai sudaro puikų 
dialektinį derinį.

Šiuo metu išaugo ŽIB skaičius, jų įvairovė, pasikeitė pasiskirstymas regione. Reikia pabrėžti, 
kad tiek didesnės, tiek mažesnės ŽIB visada turėtų būti įtrauktos į didesnes partnerystes, 
jungiančias universitetus, mokslinių tyrimų centrus, įmones, įskaitant MVĮ, ir kitas su tam 
tikrų visuomenei kylančių uždavinių sprendimu susijusių subjektų iniciatyvas.

2014–2020 m. laikotarpiui Komisija jau nurodo šešias temines sritis, kurioms priskiriamos 
ŽIB turėtų didelį potencialą kurti dabartinės veiklos pridėtinę vertę ir paskatinti inovacijų 
suklestėjimą:

• papildoma gamybos nauda;
• ateities maistas – tvari tiekimo grandinė nuo išteklių iki vartotojų;
• sveikos gyvensenos ir aktyvaus senėjimo inovacijos;
• žaliavos – tvarus žvalgymas, gavyba, gamyba ir perdirbimas;
• pažangi ir saugi visuomenė;
• judumas mieste;

Mūsų nuomone, kol kas per anksti patvirtinti galutinį tokių sričių sąrašą, be to, reikėtų toliau 
plėtoti principą „iš apačios į viršų“, pagal kurį kitos sritys taip pat galėtų tapti dėmesio vertu 
paraiškų objektu, pvz., kaip tai nutiko tvaraus jūrų naudojimo („Water and Marine KIC“) 
atveju. Sąrašas kol kas nebaigtinis, taip pat nepriimtas galutinis sprendimas dėl naujų ŽIB 
skaičiaus, dydžio ir įsteigimo laiko sistemos. EIT galės savarankiškai, vadovaudamasi 
reglamentu, atvirai, skaidriai ir konkurencingai organizuoti būsimų ŽIB atrankos procedūrą, 
nepamiršdamas programoje „Horizontas 2020“ nustatytų prioritetų.

EIT valdyba galės savarankiškai, viešai ir skaidriai, vadovaudamasi EIT reglamente nustatyta 
procedūra, organizuoti būsimų ŽIB atrankos procedūrą, pagrįstą bendromis temomis, 
atitinkančiomis didžiausius visuomenei kylančius iššūkius. Kvietimas teikti paraiškas turėtų 
būti atviresnis ir neapsiriboti išankstiniu vien trijų veiklos sričių nustatymu kiekviename 
etape, kaip siūlė padaryti Komisija. Gali būti daugiau, gali būti mažiau.
Lankstesnis požiūris į ŽIB dydį (ir finansavimo poreikį) gali nulemti sprendimą dėl daugiau 
nei trijų naujų ŽIB antrame ir trečiame etape.
Bet kuriuo atveju vadyba teiks ES institucijoms, būtent Parlamentui, visą informaciją apie šį 
procesą ir atsižvelgs į jų nuomonę tam tikrais klausimais.

Dėl ilgalaikių ekonominių santykių su ŽIB

Pirmame ŽIB gyvavimo etape EIT finansuoja iki 25 proc. ŽIB biudžeto. EIT investicijų grąža 
žinių ir inovacijų bendrijose gali būti vertinama nauda visuomenei ir ekonomikai, pvz., 
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geresnės švietimo galimybės, naujų įmonių ir darbo vietų steigimas, naujų produktų ir 
paslaugų atsiradimas.

Ilgainiui apimdama vis didesnę rinkos ar socialinių galimybių dalį, kai pirminis projektas 
natūraliai baigiasi, ŽIB gali tapti nepriklausoma nuo EIT finansavimo. Bet galbūt tai 
nereiškia, kad EIT turėtų nutraukti ekonominius santykius su ŽIB arba institucija ar įmone, 
kuria ji taps pasibaigus 7 ar 15 metų trukmės programai. EIT turėtų apsvarstyti ilgalaikę 
verslo partnerystę projekte, kurį jis pats padėjo įgyvendinti, taip pat galimybę tapti naudos, 
kurią gali duoti projektas (tai ne tik tiesioginio ar netiesioginio naudojimosi intelektinės 
nuosavybės teisėmis nulemta nauda), gavėju.

Partnerystės išsaugojimas gali būti strategiškai svarbus tiek technologiniu, tiek ekonominiu 
požiūriu. Šios pajamos leis EIT iš savo biudžeto finansuoti naujas ŽIB arba paremti kitų 
švietimo projektų plėtrą.


