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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: [...].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Inovāciju un 
tehnoloģiju institūta (EIT) stratēģisko inovāciju programmu: EIT ieguldījums 
inovācijas veicināšanā Eiropā
(COM(2011)0822 – C7-0462/2011 – 2011/0387(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0822),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 173. panta 
3. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0462/2011),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu1,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Kultūras un 
izglītības komitejas atzinumu (A7-0000/2012),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Joprojām pārāk bieži izcilība 
augstākās izglītības, pētniecības un 
inovācijas jomā ir sadrumstalota, lai gan 
šāda izcilība pastāv visā Eiropā. Eiropai 
jāpārvar šī pārrobežu stratēģiskās 
sadarbības nepietiekamība starp valstīm, 
nozarēm un disciplīnām. EIT centrā jābūt 

                                               
1 OV C , , lpp.
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plašai inovācijas koncepcijai, kuras 
pamatā ir sabiedrības intereses, kas 
vērstas uz sociālo ietekmi un sniedzas 
ārpus tehnoloģiskajai un uz produktu 
orientētajai inovācijai, iesaista visas 
ieinteresētās personas un uzsver sociālās 
inovācijas nozīmi, tādējādi veicinot dziļas 
pārmaiņas mūsu inovācijas sistēmās un 
paradigmās.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
2.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) EIT jāpalīdz paātrināt izglītības, 
pētniecības un inovācijas kā galveno 
instrumentu attīstību, lai sasniegtu 
ilgtspējīgu un konkurētspējīgu 
ekonomikas modeli un radītu un 
saglabātu nodarbinātību nākotnē. 
Veicinot šo mērķu sasniegšanu, SIP 
jārada instrumenti, kuru pamatā ir 
Eiropas sabiedrības galvenās problēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
2.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2c) EIT darbībās un projektos jāietver 
privātā sektora ieguldījumu efektīva 
izmantošana un stimulēšana, kā arī 
veiksmīga sadarbība starp izglītības 
iestādēm un pētniecības institūtiem, 
tostarp pētniecības un tehnoloģiju 
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organizācijām, uzņēmumiem, valdībām 
un iedzīvotājiem, un tas var būt arī 
līdzeklis tādu sadarbības platformu un 
instrumentu izveidei kā atvērtie tīkli, 
atvērtie standarti, kopas un zināšanu un 
ideju apmaiņa, galvenokārt universitāšu 
tīklu līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
2.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2d) EIT jānodrošina visu attiecīgo 
dalībnieku iesaistīšanās un tajā pašā 
laikā — inovatīvāki instrumenti, lai 
ekonomikas globalizācijas un 
digitalizācijas kontekstā risinātu 
rūpnieciskā īpašuma jautājumus.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
2.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2e) EIT galvenais uzdevums ir 
nodrošināt zinību triādes elementu —
pētniecības, inovācijas un izglītības —
lielāku integrāciju un nepieciešamību 
veicināt politiku sadarbības stiprināšanai 
starp izglītības sistēmām un pētniecības 
un uzņēmējdarbības aprindām, kā arī 
izstrādāt jaunas mācību un doktorantūras 
programmas.

Or. en
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Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums
2.f apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2f) EIT ir efektīva Savienības struktūra, 
kas izveidota šiem mērķiem, lai 
apmierinātu jaunās radušās vajadzības, 
rastu inovatīvus risinājumus un stiprinātu 
to ietekmi uz sabiedrību. Veidojot 
atvērtības, pārredzamības un ārējas 
iesaistīšanās kultūru, EIT var aktīvi 
veicināt jaunu inovāciju apgūšanu un to 
pieņemšanu sabiedrībā kopumā.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Pirmajā SIP jāietver sīks EIT darbības 
apraksts un pilnvaras, valdes un zināšanu 
un inovāciju kopienu (turpmāk “ZIK”)
sadarbības noteikumi, kā arī ZIK 
finansēšanas noteikumi,

(3) EIT un zināšanu un inovāciju kopienu 
(turpmāk “ZIK”) darba uzdevumu, valdes 
un ZIK sadarbības noteikumus, kā arī ZIK 
finansēšanas noteikumus reglamentē 
Regula (EK) Nr. 294/2008,

Or. en

Grozījums Nr. 8

Lēmuma priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšmets
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Ar šo tiek pieņemta Eiropas Inovāciju un 
tehnoloģiju institūta stratēģiskā inovāciju 
programma atbilstoši pielikumā 
izklāstītajam.

Ar šo lēmumu tiek izveidota Eiropas 
Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) 
stratēģiskā inovāciju programma (SIP) 
laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Lēmuma priekšlikums
1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants
Stratēģiskās inovāciju programmas mērķi
1. SIP ir noteiktas EIT prioritātes 
laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam, 
kā arī tā darbības noteikumi. Tāpēc tas ir 
galvenais instruments, lai veiktu EIT 
stratēģisko koordināciju, vienlaikus tam 
nodrošinot ievērojamu autonomiju tādos 
jautājumos kā noteikto mērķu 
sasniegšanas veidi un līdzekļi.
2. SIP veicina politikas koordināciju un 
tās dažādo instrumentu saskaņotību un 
rada sinerģiju attiecībā uz inovācijas 
politiku, pieņemot patiesi holistisku 
pieeju, kas vērsta uz galveno sabiedrības 
problēmu risināšanu.
3. SIP ir galvenais inovācijas politikas, 
darba vietu radīšanas un ilgtspējīgas 
attīstības instruments, ietverot 
nosacījumus jauno absolventu 
pieņemšanai darbā SIP projektos.
4. SIP ir būtiska nozīme, piedāvājot 
risinājumus krīzes laikā, jo ir ļoti svarīgi 
piesaistīt jauniešus jauniem darba vietu 
veidiem un nodrošināt, ka gan jaunās, 
gan esošās izglītības programmas veicina 
jauniešu piekļuvi darba tirgum.
5. Šī SIP ir jāīsteno saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. 294/2008.
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Or. en

Grozījums Nr. 10

Lēmuma priekšlikums
1.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b pants
Galvenās prioritātes
1. EIT dod ieguldījumu “izcilas 
zinātniskas bāzes” radīšanā, veicinot 
mobilitāti pāri disciplīnu, nozaru un 
valstu robežām, kā arī iekļaujot 
uzņēmējdarbības un riska uzņemšanās 
kultūru inovatīvos pēcdiploma 
akadēmiskajos grādos.
2. Novēršot sadrumstalotību ar integrētām 
ilgtermiņa partnerībām un panākot 
kritisko masu ar tā Eiropas dimensiju un 
plašu un vienmērīgu teritoriālo 
pārklājumu, EIT darbojas kā katalizators 
uz izmanto savu elastīgumu, lai 
izmēģinātu jaunus inovācijas modeļus, 
atbalstītu talantīgus cilvēkus pāri robežām 
un radītu starptautiski atpazīstamu 
izcilības zīmolu. Izmantojot gudru 
cilvēkresursu stratēģiju, tostarp iekšējus 
un ārējus atzinumus un iekšējas 
pārvaldības procedūras, EIT kļūst par 
atsauces iestādi inovatīvas pārvaldības 
jomā.
3. EIT pastiprina savu nozīmi un turpina 
attīstīties kā ieguldītājs, kurš atbalsta un 
veicina visos līmeņos esošo pētniecības, 
uzņēmējdarbības un augstākās izglītības 
izcilības centru Eiropā apvienošanos, kā 
arī sekmē to sistemātisku ilgtermiņa 
sadarbību. EIT mērķis ir atbalstīt 
tehnoloģiju pārnesi un komercializāciju 
un veidot jaunus uzņēmumus esošajā 
uzņēmējdarbības vidē vai radīt jaunus 
inovatīvus uzņēmumus.
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4. Izmantojot savu elastīgumu, EIT panāk 
atbildīgu un saprotamu vienkāršošanu, lai 
sasniegtu efektīvus rezultātus, veicinātu 
inovācijas sasniegumus un iesaistītu 
uzņēmēju aprindas.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Lēmuma priekšlikums
1.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c pants
Zināšanu un inovāciju kopienas (ZIK)
1. EIT nodrošina ZIK stratēģisko ievirzi 
un veic to koordināciju un pārraudzību, 
pilnībā ievērojot to autonomiju un ļaujot 
izmantot augšupējas iniciatīvas, 
vienlaikus nodrošinot pārredzamību un 
pārskatatbildību. EIT nodrošina ZIK 
darbības pārredzamību un ņem vērā visu 
dalībnieku — gan iesaistīto, gan 
jaunpienācēju — intereses.
2. ZIK ir EIT galvenais instruments. 
Vienmēr ievērojot to pašu zinību triādes 
pilnīgas integrācijas īstenošanas principu 
un saskaņā ar pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” 2. un 3. pīlāra 
mērķiem, EIT veicina tādu ZIK izveidi, 
kurām atkarībā no apstākļiem un 
risināmajiem jautājumiem var būt 
atšķirīgs lielums un darbības ilgums. 
Papildu zināšanu un inovāciju kopienām 
konkursa kārtībā tiek piešķirti līdzekļi, 
ņemot vērā projektu kvalitāti un 
potenciālu.
3. Lai pilnībā īstenotu savu potenciālu kā 
vadošai inovācijas iestādei, EIT ir 
nepieciešama kritiskā masa. Tas parādās 
kā zināšanu un inovāciju kopienām 
sniegtais atbalsts, EIT informatīvo 
darbību intensitāte un aptvērums, 
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starptautisko darbību izplatīšanas un 
popularizēšanas spēja, kā arī spēja īstenot 
vienkāršotas procedūras.
4. Lielam skaitam izcilības centru, kas 
izveidoti dalībvalstīs, bieži neizdodas 
atsevišķi nodrošināt kritisko masu, kas 
vajadzīga, lai konkurētu starptautiskā 
mērogā. Tas pats varētu notikt arī mazo 
ZIK gadījumā. Tās integrējot EIT, tiks 
nodrošināts to veiksmīgai darbībai 
nepieciešamais atbalsts, pamats un 
kritiskā masa. Jānodrošina MVU 
līdzdalība un mazāko pētniecības 
organizāciju, kā arī pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju iesaistīšanās.
5. Pēc pirmajām trim ZIK — ilgtspējīga 
enerģija (“ZIK InnoEnergy ”), 
pielāgošanās klimata pārmaiņām un to 
seku mazināšana (“Klimata ZIK”) un 
nākotnes informācijas un komunikācijas 
sabiedrība (“EIT IKT laboratorijas”) —
Komisija ierosināja vēl dažas tematiskās 
jomas jaunu ZIK izveidei: pievienotās 
vērtības ražošana, pārtika nākotnei —
ilgtspējīga piegādes ķēde no resursiem līdz 
patērētājiem, inovācija veselīgai dzīvei un 
aktīvām vecumdienām, izejvielas —
ilgtspējīga izpēte, ieguve, apstrāde, 
otrreizējā pārstrāde un aizstāšana, gudra, 
droša sabiedrība, ilgtspējīga jūru 
izmantošana, pilsētvides mobilitāte un 
ūdens. Dažādās platformās jau ir minēti 
arī citi ZIK priekšlikumi, piemēram, jūras 
ZIK ilgtspējīgai jūru izmantošanai, 
inovācija veselības jomā un tiesību 
nostiprināšana vai priekšlikumi ūdens 
resursu politikas jomā. EIT ir autonomija 
nākamā ZIK atlases procesa 
organizēšanā, kas nav tikai lejupvērsts 
process un ietver konkursa kārtībā 
organizētu un atklātu pieteikšanās 
sistēmu jaunām ZIK.
6. EIT ir ZIK partneris visā līgumā 
noteiktās programmas izpildes laikā (7 
līdz 15 gadus vai pēc vienošanās citādi). 
Kad šis periods beidzas un gadījumā, ja 
ZIK nolemj turpināt darbību bez EIT 
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finansējuma vai pārveidot savu struktūru, 
izveidojot vienu vai vairākus uzņēmumus, 
lai attīstītu uzņēmējdarbību, ar ko 
nodarbojās agrākā ZIK, EIT var nolemt 
kļūt par jaunās saimnieciskās vienības 
pilntiesīgu darījumu partneri.
7. Ieguvumus no EIT ieguldījuma 
zināšanu un inovāciju kopienās vērtē, 
ņemot vērā reālus labumus Eiropas 
ekonomikai un sabiedrībai kopumā, 
piemēram, radot jaunus uzņēmumus, 
produktus un pakalpojumus esošajos un 
nākotnes tirgos, prasmīgākus uzņēmējus, 
jaunas un pievilcīgākas darba iespējas, kā 
arī piesaistot un saglabājot talantīgus 
cilvēkus no ES un citām valstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 12

Lēmuma priekšlikums
1.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.d pants
Izglītības programmas un darbības
1. SIP galvenais uzdevums ir veicināt un 
īstenot EIT izglītojošo misiju. Mērķis ir 
izglītot un apmācīt talantīgus cilvēkus, 
palīdzot tiem gūt globālajā sabiedrībā un 
zināšanu ekonomikā vajadzīgās prasmes, 
zināšanas un domāšanu. Šajā saistībā 
EIT darbības ietver Marijas Kirī vārdā 
nosauktās stipendiju programmas izveidi.
2. EIT izstrādā dažādu līmeņu mācību 
programmas — maģistrantūras, 
doktorantūras, vasaras skolu un īpašās 
mācību programmas —, sniedzot 
vajadzīgo ilgtermiņa ieguldījumu, lai 
radītu ilgtspējīgas pārmaiņas augstākajā 
izglītībā, jo īpaši izmantojot šos jaunos 
starpdisciplīnu grādus, kas apzīmēti kā 
EIT grādi. EIT cenšas panākt šo EIT 
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kvalifikāciju atzīšanu valstu un 
starptautiskā līmenī, izmantojot 
salīdzinošo vērtēšanu. EIT viens pats vai 
sadarbībā ar citām Eiropas vai trešo 
valstu universitātēm vai pētniecības 
centriem var organizēt programmas vai 
kursus par galvenajām inovāciju 
veicinošām pamatdisciplīnām.
3. Šīs programmas var būt pilnībā 
integrētas ZIK darbībā vai tikt izstrādātas 
dažādu ZIK sadarbības rezultātā, vai arī 
tās var organizēt EIT viens pats vai 
sadarbībā ar tā ZIK. EIT mudina ZIK 
iesaistīties savstarpējā ZIK darbā jomās, 
kurās ir ievērojams sinerģijas potenciāls, 
piemēram, izmantojot kopīgus 
profesionālās pilnveides kursus, kopīgas 
pētniecības darbības, maģistra vai doktora 
grādus vai arī savstarpēju ZIK mobilitāti 
akadēmiskajās un uzņēmējdarbības 
aprindās.
4. Lai paplašinātu savu darbību izglītības 
jomā, piedāvājot lielāku mācību režīmu 
daudzveidību, palielinot izglītojošo 
darbību ietekmi un sasniedzot plašāku 
auditoriju, EIT un ZIK var nodrošināt 
plašākas inovatīvās un profesionālās 
attīstības darbības, tostarp izglītību 
vadītājiem, pielāgotus apmācību kursus, 
pirmsdiploma kursu modeļus vai skolas 
izglītībai paredzētus pasākumu kopumus.
5. EIT ievieš speciālu cilvēku shēmu, lai 
nodrošinātu, ka talantīgi studenti, 
pētnieki, pedagoģiskais personāls un 
uzņēmēji jebkurā karjeras posmā ārpus 
ZIK un tā sadarbības centriem tiks saistīti 
ar EIT. Šāda shēma ne tikai nodrošina 
iespēju izcili talantīgiem cilvēkiem 
izmantot sadarbības centros radītās 
inovāciju vides priekšrocības, bet arī 
stimulē viņus pilnībā izmantot zināšanas 
un zinātību, kura gūta ārpus ZIK. Parasti 
EIT fondam var būt ievērojama nozīme 
šajā jomā.
6. EIT valde var regulāri organizēt 
Eiropas vai starptautiskas konferences 
par jautājumiem, kas saistīti ar tā 
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darbības jomu, tādējādi kļūstot par reālu 
vietu Eiropā, kur satiekas pētnieki, 
speciālisti, skolotāji un studenti no visas 
Eiropas un citām valstīm.
7. EIT palīdz veidot inovācijas sabiedrībai 
vajadzīgos cilvēkresursus, izglītojot tādus 
galvenos dalībniekus kā studenti, pētnieki 
un uzņēmēji un nosakot 
pamatnosacījumus un labāko praksi 
attiecībā uz politiku, regulatīviem vai 
standartizācijas jautājumiem attiecīgajās 
nozarēs.
8. EIT atbalsta EIT absolventu tīkla 
izveidi, tādējādi veicinot zināšanu 
apmaiņu, darbaudzināšanu un sakaru 
veidošanu.
9. EIT sadarbībā ar Komisiju palīdz ZIK 
iesaistīties reģionālo un vietējo iestāžu 
darbā, jo tām ir svarīga nozīme 
uzņēmumu, jo īpaši MVU, izglītības 
iestāžu un valsts iestāžu apvienošanā, 
tādējādi kļūstot par starpnieku šiem 
dažādajiem dalībniekiem, dalībvalstīm un 
Savienībai.

Or. en

Grozījums Nr. 13

Lēmuma priekšlikums
1.e pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.e pants

Intelektuālā īpašuma tiesības
1. Attiecībā uz zinātniskās informācijas 
politiku saistībā ar EIT pētījumu datiem 
un atziņām EIT galvenais princips ir 
atklāta piekļuve publikācijām, jo atklātu 
piekļuvi uzskata par svarīgu instrumentu, 
lai nodrošinātu un uzlabotu zinātniskās 
informācijas izplatīšanu Eiropas 
Savienībā. Tāpēc EIT sedz izmaksas, kas 
saistītas ar salīdzinoši izvērtētu rakstu 
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publicēšanu atklātas piekļuves žurnālos 
un rakstu deponēšanu atklātas piekļuves 
krātuvēs.
2. Šī atklātas piekļuves politika attiecas 
tikai uz sniegtās informācijas 
izmantošanu nekomerciāliem nolūkiem. 
Attiecībā uz informācijas izmantošanu 
peļņas nolūkā EIT nodrošina EIT, ZIK 
un pētnieku intelektuālā īpašuma tiesību 
(IPR) pilnīgu aizsardzību.
3. Ir izveidoti intelektuālā īpašuma 
noteikumi no IPR gūtās peļņas sadalei 
starp EIT, pētniekiem, iesaistītajiem 
uzņēmumiem un ZIK juridisko personu 
atbilstoši konkrētajai situācijai 
intelektuālā īpašuma jomā. Tas 
nodrošinās zināmu atdevi no EIT 
ieguldījuma.

Or. en

Grozījums Nr. 14

Lēmuma priekšlikums
1.f pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.f pants

EIT galvenais birojs
1. EIT galvenais birojs sniedz vairākus 
pakalpojumus zināšanu un inovāciju 
kopienām horizontālos jautājumos, kas 
var palielināt efektivitāti, kā arī īsteno 
citus uzņēmuma politikas virzienus tādā 
pašā nolūkā.
2. EIT galvenais birojs pilnveido spēju 
sistemātiski saņemt zināšanu un inovāciju 
kopienās gūtās mācības un padarīt tās 
pieejamas plašākai inovāciju kopienai. 
EIT galvenais birojs sniedz vairākus 
pakalpojumus zināšanu un inovāciju 
kopienām horizontālos jautājumos, kas 
var palielināt efektivitāti, kā arī īsteno 
citus uzņēmuma politikas virzienus tādā 
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pašā nolūkā. Laika gaitā EIT galvenais 
birojs kļūst par labas prakses glabātuvi un 
reālu zināšanu partneri politikas 
veidotājiem.
3. EIT galvenā biroja uzdevums ir 
talantīgu speciālistu piesaiste un 
saglabāšana. Lai savam birojam 
piesaistītu talantīgākos cilvēkus un 
labākās prasmes, EIT definē skaidru 
cilvēkresursu stratēģiju, ievērojot 
Savienībā spēkā esošo pienācīgas 
kvalitātes nodarbinātības principu, taču 
paredzot arī iespējas, kuras pārsniedz 
tiešo nodarbinātību, piemēram, 
pārcelšana vai pagaidu piesaiste, veicinot 
regulāru apmaiņu ar personālu un 
praktikantiem starp citiem izcilas 
inovācijas centriem.
4. EIT kā globāla mēroga dalībniekam 
tehnoloģiju un inovāciju jomā, kas 
pilnībā apņēmies tiekties uz izcilību, 
pašam jādarbojas izcilās telpās. Tas ne 
tikai atspoguļos visas Savienības piešķirto 
nozīmi savai tehnoloģiju un inovāciju 
politikai, bet var kļūt arī par ārkārtīgi 
svarīgu EIT institucionālās 
komunikācijas, starptautisko attiecību un 
globālā izcilības zīmola nostiprināšanas 
instrumentu.
5. Lai pienācīgi sagatavotu savas 
programmas un darbības, kā noteikts šajā 
stratēģiskajā programmā, EIT ir 
nepieciešamas citāda veida telpas. Eiropas 
Parlaments ir gatavs sniegt atbalstu, EIT 
galveno biroju pārceļot uz Eiropas 
Parlamenta ēkām Strasbūrā. Šīm ēkām ir 
viss nepieciešamais potenciāls kā lētam, 
vienkāršam un ātram risinājumam, kur 
ne tikai izvietot EIT, dažu ZIK galvenos 
birojus vai sadarbības centrus, 
jaunizveidotos uzņēmumus, EIT fondu un 
EIT absolventu tīklu, bet arī rīkot EIT 
sponsorētas lielas un mazas konferences, 
seminārus, ZIK savstarpējās iniciatīvas, 
maģistrantūras un doktorantūras kursus 
un mācību programmas, kā arī 
tehnoloģiju vai zinātnes izstādes un citus 
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pasākumus.
6. Komisija kopā ar EIT valdi 2015. gadā 
iesniedz Parlamentam un Padomei 
pētījumu par institucionālajiem, finanšu 
un loģistikas nosacījumiem, kas jāizpilda, 
lai EIT galveno biroju pārceltu uz 
Eiropas Parlamenta ēkām Strasbūrā.

Or. en

Grozījums Nr. 15

Lēmuma priekšlikums
1.g pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.g pants
Sadarbība Savienības un starptautiskā 
mērogā
1. EIT kā instruments sadarbībai 
Savienības mērogā starp visām zinību 
triādes ieinteresētajām personām strādā 
kopā ar visu dalībvalstu pētniecības un 
izglītības iestādēm, proti, universitāšu 
asociācijām, uzņēmumiem, kopām un 
pētniecības organizācijām, un šā darba 
pamatā ir sadarbība un papildināmība, 
nevis konkurence.
2. EIT ciešā sadarbībā ar ZIK izstrādā 
stabilu starptautisko stratēģiju, kurā 
noteiktas un iesaistītas attiecīgās 
kontaktpersonas un potenciālie partneri 
Savienībā un ārpus tās. Radot spēcīgu 
EIT globālo zīmolu (pamatojoties uz 
personāla, darbību, publikāciju un 
prestižās atrašanās vietas izcilību) un 
veicinot stratēģiskas attiecības ar 
galvenajiem partneriem no visas pasaules, 
EIT var būt ļoti pievilcīgs pats par sevi un 
var vairot ZIK partneru pievilcību.
3. EIT izveido pastāvīgu EIT ieinteresēto 
personu forumu, lai veicinātu savstarpējo 
mācīšanos un mijiedarbību ar plašāku 
inovācijas kopienu visā zinību triādē, kā 
arī ietverot valsts un reģionālās iestādes.
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4. EIT sistemātiski izmanto esošās 
universitāšu asociācijas, uzņēmumus, 
pētniecības organizācijas un kopu 
organizācijas kā platformu zināšanu 
apmaiņai un rezultātu izplatīšanai.
5. EIT izveido mehānismu, lai turpinātu 
veicināt sinerģiju starp EIT, tā KIC un 
citām Savienības iniciatīvām, tādām kā 
EIT, ZIK un Eiropas Komisijas attiecīgo 
dienestu gada sanāksme.
6. EIT izmanto kā Eiropas Savienības 
galveno instrumentu starptautiskajai 
sadarbībai tehnoloģiju un inovāciju jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 16

Lēmuma priekšlikums
1.h pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.h pants
EIT un citi Savienības instrumenti
1. EIT un ZIK kā vienīgais instruments, 
kas noslēdz zinību triādi, sniedz Marijas 
Kirī vārdā nosaukto darbību pētniekiem 
un “Erasmus visiem” studentiem papildu 
iespējas inovācijas, uzņēmējdarbības un 
rūpnieciskajā vidē.
2. Pamatojoties uz savām īpašībām, ZIK 
nodrošina Eiropas inovācijas politikas un 
shēmas kodolu. Kopīgām tehnoloģiju 
ierosmēm (JTI) — galvenajam 
instrumentam cīņā pret pētniecības 
sadrumstalotību — jābūt ciešāk saistītām, 
un ir jādefinē progresīva pieeja starp 
abiem instrumentiem. JTI un 
jaunizveidotās publiskā un privātā sektora 
partnerības nodrošina platformu, lai 
veicinātu plaša mēroga uz rūpniecību 
orientētu pētniecību, un to pamatā, tāpat 
kā SIP, jābūt mērķim veicināt ilgtspējīgu, 
uz pārdali balstītu un konkurētspējīgu 
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izaugsmi.
3. EIT pastiprina mijiedarbību ar 
Savienības kohēzijas politiku, veidojot 
saiknes starp inovācijas vietējo un globālo 
aspektu. Sadarbības centri nodrošina 
pārrobežu sadarbību, kā arī spēj labi 
izmantot finansējumu no dažādām 
shēmām attiecīgajos reģionos, kuros tie 
atrodas. Sadarbības centriem ir svarīga 
nozīme vietējās un globālās 
savienojamības stiprināšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 17
Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2 daļa – 2.1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turpmāk skaidrākas norādes būtu 
savlaicīgi jāsniedz jau atlases procesa 
laikā, lai nodrošinātu svarīgāko stratēģisko 
elementu vienotu ieviešanu visās ZIK, 
vienlaicīgi ļaujot ZIK organizēšanā, 
darbībā un finansēšanā izmantot dažādas 
pieejas. Visbeidzot, pašreizējās trīs 
zināšanu un inovāciju kopienas vēl 
nenodrošina kritisko masu, lai EIT pilnībā 
īstenotu savu potenciālu kā vadošā 
inovācijas iestāde. Ir ierobežotas iespējas 
tikai ar trīs ZIK izmantot savstarpējas ZIK 
priekšrocības no citām inovācijas 
priekšrocībām, kā arī apjomradītus 
ietaupījumus administrācijas un 
izplatīšanas jomā. Tas nozīmē arī, ka EIT 
nav pietiekami liels, lai pastāvīgi darbotos 
kā Eiropas iestāde. Tāpēc ir jāveido 
papildu ZIK, lai EIT nodrošinātu kritisko 
masu, kura ir vairāk nekā tikai 
“sastāvdaļu summa”. Ja EIT ir jāpēta jauni 
inovācijas pārvaldības un vadības modeļi, 
izmantojot zināšanu un inovāciju kopienas, 
tad jāizveido ierobežots skaits papildu 
partnerību, lai palielinātu paraugu, kurš ir 
EIT pieredzes pamatā.

Turpmāk skaidrākas norādes būtu 
savlaicīgi jāsniedz jau atlases procesa 
laikā, lai nodrošinātu svarīgāko stratēģisko 
elementu vienotu ieviešanu visās ZIK, 
vienlaicīgi ļaujot ZIK organizēšanā, 
darbībā un finansēšanā izmantot dažādas 
pieejas. Visbeidzot, pašreizējās trīs 
zināšanu un inovāciju kopienas vēl 
nenodrošina kritisko masu, lai EIT pilnībā 
īstenotu savu potenciālu kā vadošā 
inovācijas iestāde. Ir ierobežotas iespējas 
tikai ar trīs ZIK izmantot savstarpējas ZIK 
priekšrocības no citām inovācijas 
priekšrocībām, kā arī apjomradītus 
ietaupījumus administrācijas un 
izplatīšanas jomā. Tas nozīmē arī, ka EIT 
vēl nav pietiekami liels, lai pastāvīgi 
darbotos kā Eiropas iestāde.
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EIT kā reāls institūts
EIT jābūt vairāk nekā tikai “sastāvdaļu 
summai”, kur sastāvdaļas šobrīd ir ZIK. 
ES ir vajadzīga starptautiski atpazīstama 
izcilības zīme inovācijas jomā, un to var 
panākt, paredzot plašu un iekļaujošu EIT 
darbības jomu.
Tāpēc ir jāveido papildu ZIK, lai EIT 
nodrošinātu kritisko masu. Ja EIT ir jāpēta 
jauni inovācijas pārvaldības un vadības 
modeļi, izmantojot zināšanu un inovāciju 
kopienas, tad jāizveido ierobežots skaits 
papildu partnerību, lai palielinātu paraugu, 
kurš ir EIT pieredzes pamatā.

EIT cenšas pastiprināt savu nozīmi un 
turpināt attīstīties kā ieguldītājs, kurš 
atbalsta un veicina esošo pētniecības, 
uzņēmējdarbības un augstākās izglītības 
izcilības centru Eiropā apvienošanos, kā 
arī sekmē to sistemātisku ilgtermiņa 
sadarbību.
Tomēr ES nevar atļauties zaudēt vai 
izšķiest zināšanas. Ņemot to vērā, EIT 
jāietver arī universitāšu tīkli papildus 
tiem, kas jau piedalās ZIK, kā arī Marijas 
Kirī dotācijas inovācijām, un jāstrādā 
ciešā sadarbībā un saistībā ar JTI, RIC 
un citām inovatīvām struktūrām, kas veic 
vai veicina jaunus pētījumus, ietverot 
mazākās ZIK. Lai arī izpētes objekts nav 
esošo ZIK uzmanības centrā, EIT veicina 
daudzdisciplīnu pieeju inovācijas jomā un 
atbalsta ar tehnoloģijām nesaistītu, 
organizatorisku, sistēmu inovāciju un 
publiskā sektora inovāciju attīstību kā 
vajadzīgu papildinājumu pašreizējām, kā 
arī nākotnē iespējamām darbībām 
inovācijas jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2 daļa – 2.1. punkts – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 19
Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2 daļa – 2.1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT “ieguldītāja pieejā” uzsvars tiek likts 
uz labāko stratēģisko iespēju noteikšanu un 
pasaules līmeņa partnerību — ZIK —
atlasi. Šajā pieejā ir paredzēts, ka EIT 
piešķir ZIK ikgadējās dotācijas, 
pamatojoties uz to līdzšinējās darbības 
rezultātiem un uzņēmējdarbības plānā 
ierosinātajām darbībām. Ārēji, neatkarīgi 
eksperti veiks uzņēmējdarbības plānu 
novērtējumu. Tādējādi EIT ne tikai 
jānosaka vispārīgi virzieni un redzējumi, 
bet arī jānodrošina ZIK ar atbilstoša līmeņa 
atbalstu un jāuzrauga to darbība. 
Vienlaikus zināšanu un inovāciju 
kopienām tiek dota ievērojama rīcības 
brīvība, lai definētu savu iekšējo stratēģiju 
un organizāciju, kā arī veiktu darbības un 
piesaistītu talantīgus cilvēkus un 
vajadzīgos līdzekļus.

EIT “ieguldītāja pieejā” uzsvars tiek likts 
uz labāko stratēģisko iespēju noteikšanu un 
pasaules līmeņa partnerību — ZIK —
atlasi. Šajā pieejā ir paredzēts, ka EIT 
piešķir ZIK ikgadējās dotācijas, 
pamatojoties uz to līdzšinējās darbības 
rezultātiem un uzņēmējdarbības plānā 
ierosinātajām darbībām saskaņā ar 
skaidru, pārskatāmu un atklātu 
procedūru. Ārēji, neatkarīgi eksperti veiks 
uzņēmējdarbības plānu novērtējumu. 
Tādējādi EIT ne tikai jānosaka vispārīgi 
virzieni un redzējumi, bet arī jānodrošina 
ZIK ar atbilstoša līmeņa atbalstu un 
jāuzrauga to darbība. Vienlaikus zināšanu 
un inovāciju kopienām tiek dota 
ievērojama rīcības brīvība, lai definētu 
savu iekšējo stratēģiju un organizāciju, kā 
arī veiktu darbības un piesaistītu talantīgus 
cilvēkus un vajadzīgos līdzekļus.

Or. en
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Grozījums Nr. 20
Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2 daļa – 2.1. punkts – 2.1.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT aktīvi atbalstīs pirmās trīs ZIK, lai 
palielinātu to potenciālu un ietekmi, kā arī 
to ieguldījumu pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” mērķu īstenošanā. Laika 
gaitā ZIK paplašinās savu sākotnējo 
darbību portfeļus, lai izmantotu jaunas 
tirgus un sabiedrības iespējas. Lai to 
atbalstītu, EIT ciešā sadarbībā ar katru 
atsevišķu ZIK ieteiks un definēs pielāgotas 
līdzfinansēšanas stratēģijas, kuras 
vienlaikus veido stratēģisko darbību 
pamatu no EIT perspektīvas.

EIT aktīvi atbalstīs pirmās trīs ZIK, lai 
palielinātu to potenciālu un ietekmi, kā arī 
to ieguldījumu pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” mērķu īstenošanā. Laika 
gaitā ZIK paplašinās savu sākotnējo 
darbību portfeļus, lai izmantotu jaunas 
tirgus un sabiedrības iespējas. Lai to 
atbalstītu, EIT ciešā sadarbībā ar katru 
atsevišķu ZIK ieteiks un skaidri, 
pārskatāmi un publiski atbildīgi definēs 
pielāgotas līdzfinansēšanas stratēģijas, 
kuras vienlaikus veido stratēģisko darbību 
pamatu no EIT perspektīvas.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 2.1. punkts – 2.1.1. apakšpunkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sviras efekts ir viens no galvenajiem 
mērķiem, kuru sasniegšanai EIT izmanto 
Savienības fondus. EIT un ZIK jācenšas 
panākt sinerģiju ar attiecīgajām 
Savienības iniciatīvām, kā arī ar 
jaunizveidotiem izcilības centriem, 
kopienām vai inovatīviem reģioniem 
mazāk attīstītās dalībvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 2.1. punkts – 2.1.1. apakšpunkts – 4. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 23
Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 2.1. punkts – 2.1.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai turpinātu palielināt ietekmi un stimulēt 
inovāciju jaunās sabiedrības problēmu 

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

jomās, EIT pakāpeniski paplašinās savu 
ZIK portfeli. Ejot pa pakāpenisku attīstības 
ceļu un veidojot jaunas ZIK, EIT 
nodrošinās, ka tiek pienācīgi ņemtas vērā 
iepriekšējos posmos gūtās mācības un ka 
ZIK tiek veidotas tikai tajās jomās, kurās 
tiešām ir inovācijas potenciāls un augstākā 
līmeņa izcilība, ko var izmantot kā pamatu. 
Tāpēc laikposmā no 2014. līdz 
2020. gadam jaunas ZIK tiks veidotas 
divās kārtās, pirmā no kurām sāksies
2014. gadā, savukārt otrā — 2018. gadā. 
Jaunā ZIK atlases procesā 2018. gadā tiks 
ņemts vērā vispārējs EIT un esošo ZIK 
ārējais novērtējums, tostarp ZIK ietekmes 
novērtējums uz ekonomiku un sabiedrību, 
kā arī EIT ieguldījums ES un dalībvalstu 
inovācijas spējas stiprināšanā un 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
novērtējuma rezultāti.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 2.1. punkts – 2.1.2. apakšpunkts – 6.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis saraksts neizbēgami ir tikai izejas 
punkts jaunu ZIK iespējamās izveides 
analīzei un to nekādi nevar uzskatīt par 
visaptverošu sarakstu. Jaunu ZIK 
darbība, tostarp to prioritārās darbības 
jomas un atlases procesa organizācija un 
norises laika izvēle, ir jāuzsāk un jāizvēlas 
atklātā pieteikumu konkursā saskaņā ar 
prioritātēm un mērķiem, kas minēti 
attiecībā uz “sabiedrības problēmām” un 
“vadošo lomu galveno rūpniecības 
tehnoloģiju jomā”.

Or. en
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Grozījums Nr. 25
Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 2.1. punkts – 2.1.2. apakšpunkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatojoties uz šiem tematiem, EIT 
saglabās autonomiju nākamajā ZIK 
atlases procesa organizēšanā. Nākamo 
uzaicinājumu veidot ZIK panākumi lielā 
mērā ir atkarīgi no skaidriem norādījumiem 
par gaidāmajiem rezultātiem un prasībām, 
kā arī termiņa, kurā ZIK pieteikuma 
iesniedzējiem būs iespēja sagatavoties gan 
juridiski, gan finansiāli pirms priekšlikuma 
iesniegšanas. ZIK tiks atlasītas, izmantojot 
sīki izstrādātus, EIT regulā definētus 
kritērijus, pamatojoties uz vispārējiem 
izcilības un inovācijas nozīmes principiem. 
Jebkurai atlasītajai ZIK būs jāparāda, kā tā 
radīs maksimālu ietekmi attiecīgajā jomā, 
un jāpierāda savas stratēģijas dzīvotspēja.

Nākamo uzaicinājumu veidot ZIK 
panākumi lielā mērā ir atkarīgi no 
skaidriem norādījumiem par gaidāmajiem 
rezultātiem un prasībām, kā arī termiņa, 
kurā ZIK pieteikuma iesniedzējiem būs 
iespēja sagatavoties gan juridiski, gan 
finansiāli pirms priekšlikuma iesniegšanas. 
ZIK tiks atlasītas, izmantojot sīki 
izstrādātus, EIT regulā definētus kritērijus, 
pamatojoties uz vispārējiem izcilības un 
inovācijas nozīmes principiem. Jebkurai 
atlasītajai ZIK būs jāparāda, kā tā radīs 
maksimālu ietekmi attiecīgajā jomā, un 
jāpierāda savas stratēģijas dzīvotspēja.
Labākos priekšlikumus atlasīs darbības 
uzsākšanai 2014. gadā, un pēc 
programmas “Apvārsnis 2020”, EIT un 
ZIK novērtēšanas notiks jauns atklāts 
pieteikumu konkurss, kurā atlasīs jaunos 
ZIK darbības uzsākšanai 2018. gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 2.2. punkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt EIT uzdevums ir piesaistīt 
talantīgus cilvēkus no valstīm ārpus ES. 
Radot spēcīgu zīmolu un veicinot 
stratēģiskas attiecības ar galvenajiem 
partneriem no visas pasaules, EIT var 
vairot zināšanu un inovāciju kopienu 
partneru pievilcību. Ciešā sadarbībā ar ZIK 
EIT jāizstrādā stabila starptautiskā 
stratēģija, kurā noteiktas un iesaistītas 

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

stratēģija, kurā noteiktas un iesaistītas 
attiecīgās kontaktpersonas un potenciālie 
partneri. Šajā sakarā EIT un ZIK pilnībā 
jāizmanto tādas šajā jomā esošās ES 
iniciatīvas kā “Erasmus visiem”
programma un Marijas Kirī vārdā 
nosauktās darbības. Turklāt, cita starpā 
sekmējot EIT absolventu tīkla izveidi, EIT 
var veicināt zināšanu apmaiņu, 
darbaudzināšanu un sakaru veidošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 2.3. punkts – 5. daļa – 6. aizzīme

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

sadarbībā ar Komisiju un ZIK izveidos 
vispārēju sistēmu, lai pārraudzītu EIT 
ieguldījumu pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” īstenošanā; EIT ietekmi, 
veicot EIT un ZIK darbības; un ZIK 
rezultātus; EIT iekļaus informāciju par 
visām savām pārraudzības darbībām gada 
darbības pārskatā.

sadarbībā ar Komisiju un ZIK izveidos 
vispārēju sistēmu, lai pārraudzītu EIT 
ieguldījumu pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” īstenošanā; EIT ietekmi, 
veicot EIT un ZIK darbības; un ZIK 
rezultātus; EIT iekļaus informāciju par 
visām savām pārraudzības darbībām gada 
darbības pārskatā, kurš jānosūta Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 3.2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzņemoties plašākas, nevis tikai 
administratora funkcijas, EIT galvenais 
birojs optimizēs savas darbības struktūras, 
lai virzītu ZIK uz maksimāliem darbības 
rezultātiem un padarītu tos plaši pieejamus. 
Efektivitātes pieaugums jāsasniedz nevis 
atsevišķas ZIK līmenī, bet nodrošinot 

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

vairākus centralizētus pakalpojumus un 
funkcijas. Tā kā visas ZIK strādā ar 
konkrētiem tematiem, vairākiem 
elementiem ir transversāls raksturs, un tieši 
tā EIT var nodrošināt reālu pievienoto 
vērtību. Šāda zināšanu sniedzēja funkcija 
var attiekties uz EIT galveno biroju, tam 
kļūstot par informācijas koordinētāju un 
kontaktpersonu resursu jomā, piemēram, 
lai veicinātu savstarpējo ZIK apmaiņu un 
mācīšanos, atbalstītu zināšanu apmaiņu 
starp ZIK un universitāšu tīkliem, RIC un 
mazākiem ZIK un citas pētniecības 
darbības, kas tiek veiktas ar EIT 
finansējuma palīdzību, sekmētu attiecības 
ar ES iestādēm un citām svarīgām 
organizācijām, tādām kā Ekonomiskās 
sadarbības un attīstības organizācija 
(ESAO), vai konkrētos transversālos 
jautājumos, piemēram, konsultācijas 
intelektuālā īpašuma jomā, tehnoloģiju un 
zināšanu pārnese, kritēriji, kuru pamatā ir 
labākā starptautiskā prakse, vai gaidāmo 
notikumu un prognožu pētījumu veikšana, 
lai noteiktu EIT un ZIK turpmākās 
darbības virzienu. EIT kopā ar ZIK jālemj, 
kā šos uzdevumus var veikt visefektīvāk. 
Šajā sakarā ir ļoti svarīgi, ka EIT un 
zināšanu un inovāciju kopienas izveido 
dzīvotspējīgus mehānismus sistemātiskai 
sadarbībai transversālo jautājumu jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 4. daļa – 4.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam EIT 
budžeta vajadzības ir EUR 3,1 miljardi, un 
to pamatā ir trīs galvenie elementi: 
izdevumi esošo trīs ZIK nostiprināšanai, 
pakāpeniskai jaunu ZIK veidošanai 
attiecīgi 2014. un 2018. gadā, kā arī

Laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam EIT 
budžets ir EUR 3,1 miljardi, un tā pamatā 
ir trīs galvenie elementi: izdevumi esošo 
trīs ZIK nostiprināšanai, pakāpeniskai 
jaunu ZIK veidošanai attiecīgi 2014. un 
2018. gadā, izplatīšanas un informatīviem 
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izplatīšanas un informatīviem pasākumiem, 
un administratīvie izdevumi.

pasākumiem, un administratīvie izdevumi.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 4. daļa – 4.2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apmēram EUR 1,69 miljardi (53,15 % no 
kopējā EIT budžeta) paredzēti, lai 
finansētu 2009. gadā izveidotās ZIK, 
kuras jau darbojas pilnā apjomā; 
EUR 1,01 miljards (31,81 %) paredzēti 
ZIK otrajai kārtai (izveides un attīstības 
posmam) un EUR 259,75 miljoni 
(8,16 %) — trešajā kārtā izveidotajām 
ZIK.

Lielāko daļu EIT budžeta piešķirs 
iepriekšējai otrajai un jaunajai trešajai
ZIK izveides kārtai atbilstoši plāniem, kuri 
jāapstiprina valdei, un ZIK atlases 
procesa rezultātiem un īstenošanas 
rādītājiem saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 294/2008 noteikumiem.

.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 4. daļa – 4.2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpēc plānotais EIT budžets zināšanu un 
inovāciju kopienām laikposmam no 
2014. līdz 2020. gadam ir 
EUR 2,9 miljardi (93,13 % no EIT kopēja 
budžeta 2014.–2020. gadam). Izmantojot 
EIT spēcīgo “sviras efektu”, sagaidāms, 
ka ZIK piesaistīs papildu 
EUR 8,89 miljardus no citiem valsts un 
privātiem avotiem.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 32
Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 4. daļa – 4.2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT arī iesaistīsies vairākos izplatīšanas un 
informatīvajos pasākumos, piemēram, EIT 
stipendiju programmā, kura ievērojami 
palielina EIT darbības ietekmi visā Eiropā. 
Turklāt vairāki transversāli atbalsta un 
uzraudzības pakalpojumi nodrošinās ZIK 
darbību pievienotās vērtības un 
efektivitātes pieaugumu. Īstenojot un 
pilnveidojot šīs darbības, EIT jāievēro 
stratēģija, kuras mērķis ir augsts 
efektivitātes koeficients, piemēram, 
maksimālā ietekme jāsasniedz, izmantojot 
neapgrūtinošus mehānismus. Šo darbību 
īstenošanai ir vajadzīgi apmēram 
141,76 miljoni (4,4 %) no EIT budžeta.

EIT iesaistīsies vairākos izplatīšanas un 
informatīvajos pasākumos, kuri ievērojami 
palielina EIT darbības ietekmi visā Eiropā. 
Turklāt vairāki transversāli atbalsta un 
uzraudzības pakalpojumi nodrošinās ZIK 
darbību pievienotās vērtības un 
efektivitātes pieaugumu. Šo darbību 
īstenošanai tiks piešķirti apmēram 10–
15 % no EIT budžeta.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 4. daļa – 4.2. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja EIT ir pionieris jaunu atklātas 
inovācijas un vienkāršošanas modeļu 
jomā, tas jāatspoguļo arī tā pieejā 
administratīviem jautājumiem. EIT 
galvenajam birojam jākļūst par vienkāršotu 
organizāciju, kura vajadzības gadījumā 
ievēro stratēģisku pieeju attiecībā uz 
zinātības izmantošanu, vienlaikus neradot 
nevajadzīgas, smagnējas un pastāvīgas 
struktūras. Administratīvie izdevumi, kurus 
veido personāla, administratīvās, 
infrastruktūras un darbības izmaksas, laika 
gaitā nepārsniegs 2,4 % no EIT budžeta.
Daļu no administratīvajiem izdevumiem 
segs uzņēmējvalsts Ungārija, piešķirot 
bezmaksas biroja telpas līdz 2030. gada 

EIT galvenajam birojam jākļūst par 
vienkāršotu organizāciju, kura vajadzības 
gadījumā ievēro stratēģisku pieeju attiecībā 
uz zinātības izmantošanu, vienlaikus 
neradot nevajadzīgas, smagnējas un 
pastāvīgas struktūras. Administratīvie 
izdevumi, kurus veido personāla, 
administratīvās, infrastruktūras un darbības 
izmaksas, laika gaitā nepārsniegs 5% no 
EIT budžeta.
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beigām, kā arī ikgadēju ieguldījumu 
EUR 1,5 miljonu apmērā personāla 
izmaksām līdz 2015. gada beigām. 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, 
administratīvie izdevumi 2014.–
2020. gadā būs apmēram EUR 77 miljoni.

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Pastāv plaša vienprātība par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) kā svarīga ES 
tehnoloģiju un inovāciju politikas instrumenta nozīmi un par tā stratēģiju un darbību. Tas 
referentei šajā īsajā paskaidrojumā ļauj neaplūkot visus tos jautājumus, kuros Komisijas 
priekšlikumā nav vajadzīga būtisku izmaiņu veikšana, un pievērsties tiem aspektiem, kuros, 
mūsuprāt, būtu jāveic dažas izmaiņas, lai labāk sasniegtu būtiskos EIT mērķus.

EIT kā Eiropas institūts un pasaules mēroga izcilības zīmols

EIT nav ne programma, ne tīkls — tas ir institūts. Šī iestāde, bez šaubām, darbojas 
programmas ietvaros, veido tehnoloģiju un inovāciju tīklus ar daudziem un dažādiem 
partneriem, tomēr tā ir institūts ar būtiskiem darba uzdevumiem, kuri neattiecas tikai uz 
zināšanu un inovācijas kopienu (ZIK) administratora vai koordinatora funkciju veikšanu. Tā 
kā šī struktūra ir institūts, tam būtu jāpiemēro ļoti specifiska pieeja, kas atšķiras no citām 
programmas „Apvārsnis 2020” sadaļās izmantotajām pieejām. EIT, kas ir ne tikai tiešs 
inovāciju nodrošināšanas instruments, bet arī izglītības instruments, ES pētniecības un 
inovāciju politikā nodrošina pilnvērtīgu izglītības dimensiju. Viena no EIT īpatnībām visa ES 
politikas satvara kontekstā ir apstāklis, ka tas ir vienīgais instruments, kas īsteno zināšanu 
trīsstūra principu. 

Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai EIT kļūtu par lielu inovāciju partneri Eiropā un ārpus tās 
robežām, kā arī svarīgu zinātniskās un tehnoloģiskās pētniecības un savstarpējās apmaiņas, kā 
arī paraugprakšu un zināšanu apmaiņas kultūras centru. 

EIT var nostiprināt savu nozīmi šajā jomā, uzņemot un organizējot (vai līdzorganizējot kopā 
ar ZIK) lielas konferences, seminārus, tehnoloģiju izstādes, kā arī īpašus apmācību 
pasākumus, pirmsdiploma kursu moduļus vai skolu izglītībai paredzētas paketes, vasaras 
skolu kursus, EIT stipendiju programmu, tādējādi papildinot ar EIT kvalitātes zīmi apzīmētās 
jau pastāvošās maģistra un doktorantūras programmas, kuras būtu jāpilnveido.

Lai gan EIT ir izglītības, tehnoloģiju un inovāciju institūts, to nevar uzskatīt par konkurentu 
ne mūsu valsts, ne privātajām universitātēm un pētniecības centriem (un EIT arī nevar izvērst 
šādu konkurējošu darbību): EIT ir uzskatāms par svarīgu šo universitāšu un pētniecības centru 
rīcībā esošu instrumentu labākas sadarbības, kā arī pastāvīgas viedokļu un pieredzes apmaiņas 
attīstīšanai, un tas ir paredzēts dažādu kopīgu pētniecības, inovāciju un izglītības projektu 
izstrādei. Šādā veidā EIT Savienībai labāk palīdzēs risināt Komisijas priekšlikumā minēto 
problēmu saistībā ar to, ka „vēl joprojām pārāk bieži izcilība augstākās izglītības, pētniecības 
un inovāciju jomā, lai arī neapšaubāmi sastopama visā ES, ir sadrumstalota”.

Mums arī jāatzīst, ka EIT pamanāmība un atzīšana Eiropas un vēl jo vairāk pasaules mērogā 
nav pietiekama. Jaunajai stratēģiskajai programmai būtu jānodrošina šīs problēmas 
risinājums, un tās mērķim būtu jābūt starptautiski atzīta izcilības zīmola radīšanai, kas 
palīdzētu piesaistīt talantus no Eiropas un ārvalstīm un veidot stratēģiskās attiecības ar 
svarīgākajiem partneriem visā pasaulē.
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Šā mērķa sasniegšanai ir jānodrošina vairāki priekšnosacījumi. Problēmu, protams, palīdzēs 
atrisināt mērķtiecīga programma minēto pasākumu īstenošanai. Ir vajadzīga arī laba un 
efektīva saziņa, bet mēs uzskatām, ka galvenais elements šajā stratēģiskajā programmā būs 
būtisks solis attiecībā uz institūta turpmākajām telpām.

Jaunā EIT galvenā mītnes vieta

Uzņēmējdarbības vidē neviens neapšauba to, ka uzņēmuma galvenā mītne ir ārkārtīgi būtisks 
instruments tā institucionālās komunikācijas un zīmola veidošanā. Mēs uzskatām, ka ir laiks 
atbildēt uz šo jautājumu attiecībā uz EIT, ja vien mēs vēlamies šo institūtu izveidot par 
pasaules mēroga izcilības zīmolu, kas šķiet mūsu vienprātīgi atzīts mērķis.

Lai EIT pasaulē tiktu uzskatīts par attiecīgās nozares globāla mēroga dalībnieku, kas ir 
apņēmības pilns nodrošināt izcilību, tam ir jāstrādā teicamās telpās. Tas atspoguļos nozīmi, ko 
ES kopumā saista ar savu tehnoloģiju un inovāciju politiku.

Mēs uzskatām, ka Eiropas Parlamenta ēkas Strasbūrā ir pilnīgi piemērotas EIT darbībai. Mēs 
uzskatām, ka EIT galvenās mītnes pārcelšana uz mūsu Strasbūras ēkām gan politiski, gan 
ekonomiski nozīmē pozitīvas pārmaiņas ne tikai EIT, bet arī Parlamentam un ES. Turklāt tas 
būtu ļoti pozitīvi vērtējams risinājums arī Strasbūras pilsētai. Turpmāk izklāstīts šā 
apgalvojuma pamatojums.

EIT mītnes vietas pārcelšana uz Strasbūras ēkām nekavējoties tam pievērstu Eiropas un 
pasaules uzmanību un nostādītu EIT projektu pasaules plašsaziņas līdzekļu uzmanības centrā. 
Eiropas iedzīvotāji un uzņēmumi, kā arī mūsu partneri pasaulē to uzskatītu par būtisku 
simbolu jaunajam ES redzējumam par nākamo septiņu gadu periodu, kas apstiprinātu tās 
apņēmību īstenot pārliecinošāku inovāciju politiku. 

Raugoties no politiskās perspektīvas, tas atbilstu Eiropas Parlamenta deputātu vairākuma 
nostājai par vienu darba vietu, kas nesen divkārt tika apstiprināta balsošanā pēc saraksta. Šīs 
ieceres īstenošana arī sniegtu risinājumu saistībā ar daudzu EP deputātu vēlēšanos nepieļaut 
viņu lēmuma radīta „melnā cauruma” rašanos. 

Raugoties no sabiedriskās domas perspektīvas attiecībā uz ES un tās iestādēm, jo īpaši šajā 
krīzes un valsts izdevumu samazināšanas laikā, šis lēmums varētu radīt tikai iedzīvotāju 
simpātijas.

Ekonomiskā ziņā un, ņemot vērā ES vispārējo budžetu tā kopējā apmērā, kā mums arī ir 
jādara, šis risinājums varētu radīt tikai kopējo izmaksu samazinājumu. Šā risinājuma 
īstenošanai nav vajadzīgi papildu līdzekļi — gluži pretēji.

Strasbūras pilsētai tas būtu ļoti izdevīgs risinājums. Pilsētas prestižs neciestu un tiktu pat 
uzlabots, jo tā kļūtu par Eiropas zināšanu un inovāciju galvaspilsētu — ne tikai tāpēc, ka tur 
atrastos EIT, bet arī tāpēc, ka ēku specifikas dēļ ES tajās varētu izvietot arī citus Eiropas 
akadēmiskos vai ar pētniecību saistītos projektus un iestādes. Lai nodrošinātu labu pilsētas 
dzīves pārvaldību, daudz labāks risinājums ir pilsētā pastāvīgi dzīvojoši un strādājoši cilvēki, 
nevis iebraucēju tūkstošu pieplūdums uz trīs dienām mēnesī.  EIT Strasbūrā regulāri 
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organizētu daudzus vērienīgus pasākumus ar lielu dalībnieku skaitu.

EIT un tā pašreizējai, bet jo īpaši turpmākajai darbībai Strasbūras telpas šķiet teicams 
risinājums. Šīs telpas var būt lēts, ērts un ātrs risinājums EIT galvenās mītnes izvietošanai, un 
EIT tajās varētu organizēt lielas konferences, seminārus, apmācību pasākumus un kursus, kā 
arī ar tehnoloģijām un zinātni saistītas izstādes, nodrošinot daudzas lielas un mazas sanāksmju 
telpas (vai klases), birojus, bārus un restorānus un pat vairākus simtus istabu, kas ir 
nodrošinātas ar vannas istabām un kurās bez maksas varētu izmitināt šo pasākumu 
dalībniekus no visas pasaules.

Strasbūras ēkā atrastos arī EIT fonds, EIT ieinteresēto pušu forums, EIT absolventu asociācija 
un citas iniciatīvas, jaundibināti uzņēmumi un universitāšu tīkli.

Šajās telpās varētu atrasties arī vairāki ZIK sadarbības centri, kuros būtu teicami apstākļi 
ciešai partneru ikdienas sadarbībai (tas gan nedrīkstētu negatīvi ietekmēt galveno politikas 
ievirzi par dažādu ZIK atrašanās vietu nodrošināšanu, kas palīdz nostiprināt vietējo un globālo 
savienojamību un sadarbību ar dažādām valsts un reģionālajām iestādēm un universitātēm, 
vietējām kopām un MVU).

Mēs zinām, ka EP nevar pieņemt lēmumu par šīm pārmaiņām patstāvīgi. Tomēr tas var paust 
savu nostāju un aicināt Komisiju izpētīt šā plāna iespējamību. Tāds arī ir mūsu ierosinājums.

Resursu piešķiršana

Lai īstenotu uzdevumus ar mērķi izveidot EIT par pasaules mēroga izcilības zīmolu, mums ir 
vajadzīgs reāls EIT budžets, kas ievērojami pārsniedz ZIK budžeta summu. Komisijas 
priekšlikumā 4,4 % ir paredzēti pētījumu rezultātu izplatīšanas un informatīviem pasākumiem
un 2 % — administratīviem izdevumiem. Šī resursu piešķiršana ir saskanīga ar pašreizējo 
redzējumu, ka EIT ir „tikai ZIK” (vai gandrīz „tikai ZIK”). Tomēr, iespējams, redzējums, ka 
EIT ir „tikai ZIK” projekts, nav atbilstošs būtiskajam iepriekš minētajam un Komisijas 
priekšlikumā norādītajam uzdevumam, ko EIT var īstenot Savienībā.

Tomēr, lai attīstītu EIT, pamatojoties uz atšķirīgāku un vērienīgāku redzējumu, mums nav 
vajadzīgs lielāks finansējums: vajadzīgo rezultātu varētu nodrošināt izmaiņu veikšana 
Komisijas paredzēto līdzekļu sadalījumā. Iespējams risinājums varētu būt 10–15 % 
piešķiršana no vispārējā budžeta paša EIT pasākumiem, 2 % atvēlot administratīvajiem 
izdevumiem un pārējo līdzekļu daļu — ZIK, ņemot vērā ar ZIK skaitu un izmēru saistītos 
apstākļus.

ZIK skaits un izmērs

ZIK modelis un izmērs, kas tika izmantots, izveidojot trīs sākotnējos ZIK, kuriem jau kopš to 
izveidošanas brīža bija jānodrošina kritiskā masa, domājams, bija pareizs projekta sākšanas 
veids. Tehnoloģiju un inovāciju jomā spēja nodrošināt kritisko masu ir ļoti būtiska. 
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Līdzīgu prasību varētu attiecināt uz dažiem no jaunajiem ZIK. Tomēr tagad varbūt būtu 
iespējama nedaudz atšķirīga pieeja: ja EIT kā tāds jau pastāv un tā izmērs ir apmierinošs, vai 
to kopā ar pastāvošo ZIK tīklu nevarētu uzskatīt par kritiskās masas nodrošinātāju vai 
kritiskās masas pamatu, kas atbalsta mazāku ZIK vai citu EIT reģionālās sadarbības projektu 
izveidi? Dažos gadījumos, lai risinātu konkrētas problēmas, mazi ZIK var izrādīties labāks 
risinājums. Šajā gadījumā dogmatiskas pieejas saglabāšana attiecībā uz ZIK izmēru (standarta 
risinājuma pieeja) varētu radīt šķērsli labākā risinājuma rašanai.

Mums būtu jārīkojas, īstenojot pieeju, kas dažkārt vērojama uzņēmējdarbības vidē, kur ar lielu 
grupu saistīta maza uzņēmuma izveide efektīvā un loģiskā kombinācijā var nodrošināt gan 
mazam uzņēmumam raksturīgu vienkāršību un elastību, gan lielās grupas nodrošinātu 
prestižu, stabilitāti un tirgus garantijas.

Ir jāpalielina ZIK skaits, to tematiskā daudzveidība un reģionālais aptvērums. Mums būtu 
jāuzsver, ka, neraugoties uz ZIK izmēru, tām vienmēr būtu jābūt īpaši integrētām 
partnerībām, kurās darbā pie sabiedrisko problēmu risināšanas ir apvienojušās universitātes, 
pētniecības centri, uzņēmumi, tostarp MVU, un citi inovācijas nozares pārstāvji.

Laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam Komisija jau ir noteikusi sešas tematiskās jomas, 
kurās jaunas ZIK izveidei ir vislielākais pievienotās vērtības radīšanas un reāls inovācijas 
atbalsta potenciāls:

• pievienotās vērtības ražošana;
• Pārtika nākotnei — ilgtspējīga piegādes ķēde no resursiem līdz patērētājiem;
• Inovācija veselīgai dzīvei un aktīvām vecumdienām;
• izejvielas — ilgtspējīga izpēte, ieguve, pārstrāde, otrreizējā pārstrāde un aizstāšana;
• gudra, droša sabiedrība;
• pilsētvides mobilitāte.

Mēs uzskatām, ka ir pāragri apstiprināt un slēgt šo sarakstu un ka būtu jāturpina pilnveidot 
augšupēja pieeja, kuras ietvaros kā piemērošanas mērķus būtu vērts apsvērt arī citas jomas, 
piemēram, jūru, ūdens un piekrastes resursu ilgtspējīgas izmantošanas ZIK. Šis saraksts vēl 
nav slēgts, un lēmums par jaunizveidojamo ZIK skaitu, izmēru un laika ietvaru vēl nav 
pieņemts. EIT būs autonomas tiesības atbilstīgi regulai organizēt turpmāko ZIK atlases 
procesu atklātā, pārredzamā un uz konkurences principu balstītā veidā, ņemot vērā 
programmā „Apvārsnis 2020” noteiktās prioritātes.

EIT valdei būtu jābūt autonomām pilnvarām publiskā un pārredzamā veidā un atbilstīgi EIT 
regulā noteiktajai procedūrai organizēt turpmāko ZIK atlases procesu, kuru darbības pamatā ir 
vispārējas ar lielām sabiedrības problēmām saistītas tēmas. Aicinājumam iesniegt pieteikumus 
būtu jābūt atvērtākam, neaprobežojoties ar trīs darbības jomu noteikšanu katrā kārtā, kā ir 
ierosinājusi Komisija. Jomu skaits varētu būt gan lielāks, gan mazāks.
Elastīgāka pieeja ZIK izmēram (un finansēšanas vajadzībām) varētu nodrošināt risinājumu, 
kura ietvaros otrajā un trešajā kārtā varētu paredzēt vairāk nekā trīs jaunu ZIK izveidi.
Valde turpinās sniegt pilnīgu informāciju par šo procesu ES iestādēm, proti, Parlamentam, un 
ņems vērā šo iestāžu viedokli par attiecīgo jautājumu.
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Par ilgtermiņa attiecībām ar ZIK

Pirmajā ZIK pastāvēšanas posmā EIT nodrošina līdz 25 % no ZIK budžeta. Peļņu no 
ieguldījumiem, ko EIT ir veicis ZIK, var mērīt, ņemot vērā sabiedrības un ekonomikas 
ieguvumus, piemēram, labākas izglītības iespējas, jaunu uzņēmumu un darbavietu, kā arī 
jaunu produktu un pakalpojumu radīšanu.

Laika gaitā, izmantojot ar tirgu vai sabiedrību saistītās iespējas, sākotnējā projekta beigās ZIK 
var kļūt atkarīgas no EIT finansējuma. Bet, iespējams, tas nenozīmē, ka EIT vajadzētu 
pārtraukt tā ekonomiskās attiecības ar šo ZIK vai iestādi vai uzņēmumu, par kuru tā pārtaps, 
noslēdzoties 7 vai 15 gadus ilgajai programmai. EIT būtu jāapsver iespēja kļūt par ilgtermiņa 
uzņēmējdarbības partneri projektā, kuru tas ir palīdzējis izveidot, kā arī par iespējamo 
ienākumu saņēmēju, kuri varētu tikt radīti šajā projektā (ne tikai tieši vai netieši izmantojot 
intelektuālā īpašuma rezultātus).

Šo partnerību saglabāšana varētu būt stratēģiski svarīga no tehnoloģiju un ekonomikas 
perspektīvas. Šie ieņēmumi palīdzētu no EIT budžeta finansēt jaunus ZIK vai atbalstīt citus 
izglītības projektus.


