
PR\903210LT.doc PE489.664v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

2011/0384(COD)

30.5.2012

***I
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies 
keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 294/2008 dėl Europos inovacijos ir 
technologijos instituto įsteigimo
(COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD))

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Pranešėjas: Philippe Lamberts

Nuomonės referentė (*): Chrysoulia Paliadeli

(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 50 
straipsnis



PE489.664v01-00 2/43 PR\903210LT.doc

LT

PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(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 reglamento, kuriuo iš dalies 
keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 294/2008 dėl Europos inovacijos ir technologijos 
instituto įsteigimo
(COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2011)0817),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 173 
straipsnio 3 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0467/2011),

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

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 
Kultūros ir švietimo komiteto, Biudžeto komiteto bei Teisės reikalų komiteto nuomones 
(A7-0000/2012),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

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

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(1) pagal pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategiją „Europa 2020“ Europos 
inovacijos ir technologijos institutui (toliau 
– EIT) suteikiamas svarbus vaidmuo –
siekti prisidėti įgyvendinant daugelį 
pavyzdinių iniciatyvų, visų pirma, 
pavyzdines iniciatyvas „Inovacijų 
sąjunga“ ir „Judus jaunimas“;

Or. en
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Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(4) intelektinės nuosavybės teisių valdymo 
taisyklės yra nustatytos dalyvavimo 
taisyklėse. Be to, pažangiausi Europos 
inovacijų institutai EIT ir žinių ir 
inovacijų bendrijos (toliau – ŽIB) turėtų 
siekti sukurti naujoviškus intelektinės 
nuosavybės teisių valdymo metodus;

Or. en

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) EIT turėtų stengtis glaudžiau 
bendradarbiauti su mažosiomis ir 
vidutinėmis įmonėmis (MVĮ) siekiant 
užtikrinti aktyvų jų dalyvavimą ŽIB 
veikloje. Be to, valstybinės įmonės ir 
vietos valdžios institucijos, taip pat ne 
pelno organizacijos turėtų būti 
atitinkamai įtrauktos į ŽIB;

Or. en

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) EIT turėtų skatinti daugiadalykinius 
inovacijų metodus, taip pat kurti 
netechnologines priemones, 
organizacinius metodus, naujus verslo 
modelius, sistemų naujoves ir valstybinio 
sektoriaus naujoves, kurie yra būtini 
siekiant papildyti technologinių inovacijų 
veiklą;

Or. en

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
6 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6c) socialinės įmonės, kurios, siūlydamos 
prekes ar paslaugas, taikydamos 
organizavimo ar gamybos metodus, 
skatindamos socialinio verslumo veiklą, 
yra labai novatoriškos, turėtų dalyvauti 
EIT ir ŽIB veikloje;
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Or. en

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(7) turėtų būti apibrėžtas EIT indėlio į ŽIB 
mastas ir aiškiai nustatyta, iš kokių šaltinių 
gaunami ŽIB finansiniai ištekliai. Visų 
pirma, ES finansavimui turėtų tekti kitų 
privataus ar viešojo finansavimo šaltinių 
sverto vaidmuo ir šio sverto lygis turėtų 
būti aiškiai apibrėžtas;

Or. en

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) EIT struktūra turėtų būti supaprastinta. 
Turėtų būti racionalizuota EIT valdybos 
veikla ir aiškiai nustatyti atitinkami 
valdybos ir direktoriaus vaidmenys ir 
užduotys;

(8) EIT struktūra turėtų būti supaprastinta 
ir sudaryta pagal tris žinių trikampio 
matmenis. Turėtų būti racionalizuota EIT 
valdybos veikla ir aiškiai nustatyti 
atitinkami valdybos ir direktoriaus 
vaidmenys ir užduotys;

Or. en

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) naujos ŽIB, įskaitant jų prioritetines 
sritis, struktūrą ir atrankos procedūros 
laiką, turėtų būti steigiamos vadovaujantis 

(9) naujos ŽIB turėtų pradėti veiklą ir būti 
atrinktos taikant atvirą, skaidrią ir 
konkurencingą procedūrą;
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tuo, kas nustatyta Strateginėje inovacijų 
darbotvarkėje;

Or. en

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) EIT turėtų paskirti tiek ŽIB, kiek 
leidžia finansinės galimybės, su sąlyga, 
kad jos yra susijusios su programos 
„Horizontas 2020“ tikslais, atitinka 
būtiniausias steigimo sąlygas ir gali 
įrodyti, jog jų veikla atitinka apibrėžtus 
atrankos kriterijus;

Or. en

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) EIT turėtų paskirti ŽIB, kurių veikla 
atitinka konkrečius programos 
„Horizontas 2020“ prioritetų „visuomenės 
uždaviniai“ ir (arba) „pirmavimas 
svarbiausių pramonės technologijų 
srityse“ tikslus arba yra tų tikslų 
sandūroje. Be to, paskirdamas ŽIB, EIT 
turėtų atsižvelgti į tai, kad ne visos ŽIB 
turės tokius pat finansinius poreikius, kai 
kurios bus labiau nei kitos imlios 
kapitalui;

Or. en
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Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(13) siekiant užtikrinti platesnį 
organizacijų iš skirtingų valstybių narių 
dalyvavimą ŽIB, organizacijos partnerės 
turėtų būti įsteigiamos bent trijose 
skirtingose valstybėse narėse. Be to, EIT ir 
ŽIB turėtų siekti toliau plėtoti 
informavimo veiklą ir turėtų kurti ryšius 
su silpnesnių regionų institucijomis, 
kompetencijos centrais ir kitais 
partneriais, kad ir jie galėtų dalyvauti jų 
veikloje;

Or. en

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) EIT turėtų nustatyti ŽIB veiklos 
finansavimo, stebėsenos ir vertinimo 

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

kriterijus ir procedūras iki ŽIB atrankos 
proceso pradžios. Visų pirma, reikėtų 
nustatyti konkurencingą kasmetinio 
finansinio įnašo ŽIB paskyrimo peržiūros 
mechanizmą;

Or. en

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(15) EIT trejų metų darbo programoje 
turėtų būti atsižvelgiama į Komisijos, 
Europos Parlamento ir Tarybos 
nuomones. Taip pat reikėtų numatyti 
kasmetinį EIT ir Europos Parlamento 
dialogą;

Or. en

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(18) Komisija ir EIT turėtų stiprinti savo 
vaidmenis stebėdami konkrečių EIT ir ŽIB
veiklos aspektų įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimas 17

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

(-a) 1 dalis pakeičiama taip:
„Inovacijos − procesas, įskaitant jo 
rezultatus, kurį vykdant derinamos žinios, 
gebėjimai ir įgūdžiai ir naujomis idėjomis 
atsiliepiama į socialinius ar ekonominius 
poreikius bei kuriami nauji produktai, 
paslaugos, procesai ar verslo ir 
organizavimo modeliai, duodantys naudos 
visuomenei.“

Or. en

Pagrindimas

Siekiant įtvirtinti EIT kaip programos „Horizontas 2020“ įgyvendinimo priemonę svarbu 
pabrėžti ŽIB vaidmens ir konkrečių programos „Horizontas 2020“ tikslų sąsają.

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punkto -a a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-aa) 2 dalis pakeičiama taip:
„Žinių ir inovacijų bendrija (ŽIB) − bet 
kokio juridinio statuso autonomiška 
strateginio tinklo formos aukštųjų 
mokyklų, mokslinių tyrimų organizacijų, 
įmonių ir kitų suinteresuotųjų subjektų 
partnerystė vykdant inovacijų procesą, 
pagrįsta bendru vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiu inovacijų planavimu siekiant 
vykdyti EIT uždavinius ir prisidėti prie 
pagal programą „Horizontas 2020“ 
nustatytų tikslų įgyvendinimo.“

Or. en

Pagrindimas

Siekiant įtvirtinti EIT kaip programos „Horizontas 2020“ įgyvendinimo priemonę svarbu 
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pabrėžti ŽIB vaidmens ir konkrečių programos „Horizontas 2020“ tikslų sąsają.

Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
2 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) 5 dalis pakeičiama taip:
„Organizacija partnerė − bet kuri 
organizacija, kuri yra ŽIB narė, ir kuria, 
visų pirma, gali būti aukštosios mokyklos, 
mokslinių tyrimų organizacijos, 
valstybinės ar privačios įmonės, finansų 
institucijos, regionų ir vietos valdžios 
institucijos, fondai, ne pelno 
organizacijos.“

Or. en

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
2 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) 9 dalis pakeičiama taip:
„Strateginė inovacijos darbotvarkė (SID) 
– politikos dokumentas, kuriame 
nustatoma ilgalaikė EIT būsimų 
iniciatyvų strategija, įskaitant septynerių 
metų laikotarpiui planuojamos veiklos 
aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų ir 
inovacijų srityse apžvalgą.“

Or. en
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Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
2 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

Or. en

Pagrindimas

EIT uždavinys turėtų būti stiprinti visus tris žinių trikampio aspektus. Kadangi verslumo 
skatinimas yra labai svarbus žinių trikampio verslo inovacijų matmens aspektas ir vienas iš 
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svarbiausių EIT tikslų, tai turėtų būti aiškiau pabrėžta.

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 924/2008
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) 4 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
„2. Komisija paskiria tris žinių trikampio 
matmenis atstovaujančius stebėtojus, 
kurie dalyvaus valdybos posėdžiuose.“

Or. en

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
5 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) a punktas išbraukiamas. (a) a punktas pakeičiamas taip:
„a) nustato savo pagrindinius prioritetus 
ir darbus, kuriais siekia savo bendrųjų ir 
konkrečių tikslų;“

Or. en

Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
5 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) b punktas pakeičiamas taip:
„b) didina galimų organizacijų partnerių, 
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ypač MVĮ ir kuriamų kompetencijos 
centrų silpnesniuose ES regionuose, 
informuotumą siekdamas skatinti ir 
palengvinti jų dalyvavimą EIT veikloje;“

Or. en

Pagrindimas

Kompetencijos centrams silpnesniuose ES regionuose sunkiau dalyvauti ŽIB veikloje palyginti 
su labiau išsivysčiusių regionų kompetencijos centrais. EIT turėtų plėtoti informavimo veiklą, 
kad būtų padidintos jų galimybės dalyvauti EIT veikloje ir ypač ŽIB veikloje. Taip pat svarbu 
užtikrinti MVĮ galimybę visapusiškai dalyvauti ŽIB.

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punkto a b papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
5 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ab) c punktas pakeičiamas taip:
„c) atrenka ir paskiria ŽIB pagal 7 
straipsnį ir pagal susitarimą nustato jų 
teises ir pareigas; teikia joms tinkamą 
paramą; taiko tinkamas kokybės kontrolės 
priemones; nuolat stebi ir reguliariai 
vertina jų veiklą; taip pat užtikrina 
tinkamą jų koordinavimo lygį;“

Or. en

Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punkto a c papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
5 straipsnio f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ac) įterpiamas šis punktas:
− „fa) įvertina intelektinės nuosavybės 
teisių praktiką ES inovacijų erdvėje ir jos 
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poveikį ES inovaciniams gebėjimams, 
ypač ekonominį poveikį MVĮ; parengia ir 
pateikia gaires dėl inovatyvių intelektinės 
nuosavybės teisių modelių skatindamas 
perduoti žinias ir jas platinti tarp ŽIB ir 
apskritai visoje ES;“

Or. en

Pagrindimas

Kaip pažangiausiam Europos inovacijų institutui EIT turėtų tekti uždavinys plėtoti ir skatinti 
inovatyvią praktiką. Pavyzdžiui, EIT turėtų būti vadinamoji laboratorija, padedanti kurti 
inovatyvią intelektinės nuosavybės praktiką, kuri būtų pritaikyta Europos veikėjams ir kuri 
galėtų patenkinti skirtingų sektorių ir veikėjų visoje Europoje poreikius ir interesus.

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punkto a d papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
5 straipsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ad) g punktas pakeičiamas taip:
„g) plėtoja savo pajėgumus ir 
kompetenciją siekdamas tapti pasaulinio 
lygio kompetencijos įstaiga aukštojo 
mokslo, mokslinių tyrimų, inovacijų ir 
verslumo srityse;“

Or. en

Pagrindimas

Kad pasiektų tikslą tapti pasaulinio lygio kompetencijos įstaiga, EIT turi toliau plėtoti savo 
pajėgumus ir kompetenciją.

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punkto a e papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
5 straipsnio g a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ae) įterpiamas šis punktas:
„ga) skatina daugiadalykinius inovacijų 
metodus, visų pirma, netechnologinių 
priemonių, organizacinių metodų, naujų 
verslo modelių, sistemų naujovių ir 
valstybinio sektoriaus naujovių 
integravimą;“

Or. en

Pagrindimas

EIT, vykdydamas veiklą, turi ne tik padėti rinkoje integruoti technologines priemones ir 
inovacijas. 

Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
5 straipsnio j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

j) bent kartą per metus sukviečia 
suinteresuotųjų subjektų forumą, kad 
informuotų suinteresuotuosius subjektus 
ir padiskutuotų su jais apie EIT veiklą, 
įgytą patirtį, gerąją patirtį, taip pat apie tai, 
kaip EIT prisideda prie Sąjungos inovacijų, 
mokslinių tyrimų ir švietimo politikos ir 
padeda siekti tikslų.

Or. en

Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
6 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) papildoma šiuo punktu:
„da) įsteigia saugyklą, kurioje būtų 
nustatomas ryšys tarp ŽIB turimų 
išradimų ir patentų ir nustatomi jų 
savininkai.“

Or. en

Pagrindimas

Ši saugykla sudarytų galimybę nustatyti technologinę aplinką patentų požiūriu ir sudarytų 
sąlygas naujiems veikėjams, norintiems dirbti ŽIB mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse, 
susidaryti aiškesnį vaizdą ir įvertinti savo galimybes.

Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5b) 6 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
„2. ŽIB gali visiškai laisvai nustatyti savo 
vidaus struktūrą ir sudėtį. Visų pirma, 
ŽIB:
a) įsteigia valdybą, kurios sudėtis 
grindžiama pusiausvyra tarp aukštojo 
mokslo, mokslinių tyrimų ir verslo 
sektorių atstovų;
b) yra atvira naujiems nariams, ypač 
MVĮ, kurie gali būti naudingi 
partnerystei;
c) veikia atvirai ir skaidriai ir 
vadovaudamasi geriausios praktikos 
valdymo kodeksu.“ 

Or. en

Pagrindimas

Nors ŽIB turi didelę autonomiją, vis dėlto būtina paaiškinti, kokios būtiniausios ypatybės, 
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bendrieji principai ir užduotys turėtų tekti ŽIB.

Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 c punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5c) įterpiama ši dalis:
„2a. ŽIB nustato savo tikslią darbotvarkę 
ir darbo metodus. Visų pirma, ŽIB:
a) nustato metinius veiklos planus kartu 
su tikslais, gairėmis ir pagrindiniais 
veiklos rodikliais;
b) parengia finansinio tvarumo, kurį 
užtikrinus palaipsniui bus mažinamas ES 
finansavimas, įgyvendinimo strategiją;
c) plėtoja informavimo veiklą, ypač skirtą 
kuriamoms institucijoms ir centrams 
silpnesniuose ES regionuose;
d) kartą per metus sukviečia 
suinteresuotųjų subjektų forumą, kuriame 
susijusius ir suinteresuotus subjektus 
informuoja ir su jais konsultuojasi;“

Or. en

Pagrindimas

Nors ŽIB turi didelę autonomiją, vis dėlto būtina paaiškinti, kokios būtiniausios ypatybės, 
bendrieji principai ir užduotys turėtų tekti ŽIB.

Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 6 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. EIT, atsižvelgdamas į SID apibrėžtas 
prioritetines sritis ir nustatytą tvarkaraštį,

1a. EIT pradeda ŽIB atranką ir paskiria 
tiek ŽIB, kiek įmanoma finansiškai, 
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pradeda ŽIB atrankos ir skyrimo 
procedūrą.

atsižvelgdamas į jų kokybę ir su sąlyga, 
kad jie atitinka būtiniausius atrankos ir 
paskyrimo kriterijus.

Or. en

Pagrindimas

ŽIB, kurie bus įsteigti 2014−2020 m. laikotarpiu, sritys ir skaičius neturėtų būti apibrėžti iš 
anksto. Pranešėjas vietoj to siūlo įgalioti EIT įsteigti tiek ŽIB, kiek leidžia finansinės 
galimybės, su sąlyga, kad būtų laikomasi atrankos ir kokybės kriterijų ir kad jie būtų suderinti 
su programos „Horizontas 2020“ prioritetais „visuomenės uždaviniai“ ir „pirmavimas 
kuriant didelio poveikio ir pramonės technologijas“.

Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 6 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
7 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) įterpiamas ši dalis:
„1b. Minimalūs atrankos kriterijai 
formuojant ŽIB:
a) mažiausiai trijų organizacijų partnerių, 
įsteigtų mažiausiai trijose skirtingose 
valstybėse narėse, dalyvavimas. Visos šios 
organizacijos partnerės turi būti 
nepriklausomos viena nuo kitos, kaip 
apibrėžta dalyvavimo taisyklių 7 
straipsnyje;
b) ŽIB indėlis siekiant programoje 
„Horizontas 2020“ apibrėžtų konkrečių 
prioritetų „visuomenės uždaviniai“ ir 
„pirmavimas kuriant didelio poveikio ir 
pramonės technologijas“ tikslų;
c) mažiausiai du trečdaliai ŽIB 
sudarančių organizacijų partnerių turi 
būti įsteigtos valstybėse narėse;
d) kiekvienai ŽIB turi priklausyti ne 
mažiau kaip viena aukštojo mokslo 
įstaiga, viena privati įmonė ir viena 
MVĮ.“
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Or. en

(Žr. keičiančio reglamento 1 straipsnio 6 dalies c ir d punktus.)

Pagrindimas

Siekiant aiškumo minimalūs ŽIB formavimo kriterijai buvo sudėti kartu į vieną straipsnį ir 
papildyti naujais kriterijais. Suderinta su programa „Horizontas 2020“ ir įtrauktos MVĮ.

Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 6 punkto a b papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
7 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ab) 2 dalies įžanginė dalis pakeičiama 
taip:
„2. ŽIB paskyrimo kriterijai yra bent šie:“

Or. en

Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 6 punkto a c papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
7 straipsnio 2 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ac) 2 dalyje įterpiamas šis punktas:
„-a) partnerystės gebėjimas prisidėti prie 
programoje „Horizontas 2020“ apibrėžtų 
konkrečių prioritetų „visuomenės 
uždaviniai“ ir „pirmavimas kuriant 
didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“ tikslų įgyvendinimo;“

Or. en

Pagrindimas

ŽIB turi būti priderinti prie teminių programos „Horizontas 2020“ prioritetų ir tai turi būti 
įrodoma atliekant įvertinimą.
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Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 6 punkto a c papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
7 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ac) 2 dalyje įterpiamas šis punktas:
„aa) daugiadalykinius inovacijų metodus, 
pvz., netechnologinių priemonių, 
organizacinių metodų, naujų verslo 
modelių, sistemų naujovių ir (arba) 
valstybinio sektoriaus naujovių 
integravimą;“

Or. en

Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 6 punkto -a d papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
7 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ad) 2 dalies b punktas išbraukiamas;

Or. en

Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 6 punkto -a e papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
7 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ae) 2 dalies d punktas pakeičiamas taip:
„d) vienodą partnerystėje dalyvaujančių 
organizacijų, veikiančių aukštojo mokslo, 
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mokslinių tyrimų ir inovacijų žinių 
trikampyje, pasiskirstymą;“

Or. en

Pagrindimas

Atvirumo, skaidrumo ir interesų pusiausvyros principai turi būti svarbiausi ŽIB ir EIT 
valdymo principai.

Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 6 punkto -a f papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
7 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(af) 2 dalyje įterpiamas šis punktas:
„da) matomą jos valdymo ir naujų dalyvių 
pritraukimo politikos atvirumą ir 
skaidrumą;“

Or. en

Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 6 punkto -a g papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
7 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ag) 2 dalyje įterpiamas šis punktas:
„fa) socialinių ir ekonominių veikėjų, 
įskaitant valdžios institucijas, viešojo 
sektoriaus įmones ir ne pelno 
organizacijas, įtraukimo ir 
bendradarbiavimo su jais paramos, jei 
reikia, priemones;“

Or. en
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Pagrindimas

Bendradarbiauti su ŽIB turėtų ne tik privatusis sektorius, bet kokia organizacija, konkrečioje 
srityje dalyvaujanti inovacijų veikloje, turėtų turėti galimybę bendradarbiauti.

Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 6 punkto a h papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
7 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ah) 2 dalies g punktas pakeičiamas taip:
„g) pasirengimą sąveikauti su kitomis, 
ŽIB nepriklausančiomis organizacijomis 
ir tinklais, įskaitant silpnesnius regionus, 
siekiant dalytis gerąją patirtimi ir 
kompetencija.“

Or. en

Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 6 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

(Žr. 7 straipsnio 1b dalies pakeitimą.)
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Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 6 punkto d papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

(Žr. 7 straipsnio 1b dalies pakeitimą.)

Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 6 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
7 -a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Įterpiamas šis straipsnis:
„7-a straipsnis
Finansavimo šaltiniai ir principai
1. EIT finansuojamas iš Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto, laikantis 
19 straipsnyje nurodyto finansinio paketo 
ribų bei iš kitų privačių ir viešų šaltinių.
2. ŽIB finansavimo šaltiniai visų pirma 
yra:
a) organizacijų partnerių įnašai, 
sudarantys esminę finansavimo šaltinio 
dalį;
b) teisės aktų nustatyti ar savanoriški 
valstybių narių, trečiųjų šalių ar jų 
valdžios institucijų įnašai;
c) tarptautinių organizacijų ar institucijų 
įnašai;
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d) pajamos, gaunamos iš ŽIB veiklos ir 
pajamos iš intelektinės nuosavybės teisių;
e) sukaupto kapitalo įnašai, įskaitant EIT 
fondo valdomas pajamas;
f) asmenų, institucijų, fondų ar kitų 
nacionalinių įstaigų palikimai, aukos ir 
įnašai;
g) EIB įnašas;
h) finansinės priemonės, įskaitant iš 
Europos Sąjungos bendrojo biudžeto 
finansuojamas priemones.
Įnašai gali būti daromi ir natūra.
3. Finansavimo iš EIT sąlygos apibrėžtos 
EIT finansinėse taisyklėse, nurodytose 
21 straipsnio 1 dalyje.
4. EIT įnašas ŽIB:
a) gali apimti iki 100 proc. visų ŽIB 
papildomos naudos veiklos tinkamų 
finansuoti sąnaudų;
b) neviršija 25 proc. metinio ŽIB biudžeto 
skaičiuojant pagal trejų metų vidurkį.
5. EIT nustatyto konkurencingą 
kasmetinio finansinio įnašo ŽIB skyrimo 
peržiūros mechanizmą. Konkurencingą 
peržiūros mechanizmą sudaro ŽIB 
metiniuose veiklos planuose pasiūlytų 
projektų kokybės ir galimybių ir 
ankstesnių metų rezultatų, patvirtintų 
vykdant nuolatinę stebėseną, kaip 
nurodyta 7a straipsnyje, įvertinimas; 
6. ŽIB arba jų organizacijos partnerės 
gali prašyti Sąjungos paramos, ypač iš 
tam tikrų Sąjungos programų ir fondų, 
laikantis atitinkamų jų taisyklių ir tomis 
pačiomis sąlygomis kaip kiti pareiškėjai. 
Tais atvejais tokios paramos negalima 
skirti veiklai, kuri jau finansuojama iš 
Europos Sąjungos bendrojo biudžeto. 
Finansinė parama iš kitų Sąjungos 
programų ir fondų neviršija 25 proc. 
metinio ŽIB biudžeto skaičiuojant pagal 
trejų metų vidurkį.
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Or. en

(Reglamento 14 straipsnis perkeltas į 7a straipsnį.)

Pagrindimas

Siekiant aiškumo finansavimo šaltiniai (14 straipsnis) ir finansavimo principai sujungti 
viename straipsnyje ir iš dalies pakeisti siekiant įtraukti ŽIB sverto poveikio principus (ne 
didesnis kaip 25 proc. EIT finansavimas ir ne daugiau kaip 50 proc. finansavimo ES lėšomis) 
ir konkurencingą kasmetinio finansinio įnašo ŽIB skyrimo peržiūros mechanizmą.

Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
7 a straipsnio (naujo) pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ŽIB vertinimo ir stebėsenos principai ŽIB stebėsenos ir vertinimo principai

Or. en

Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Vykdant nuolatinę stebėseną stebima:
a) ŽIB indėlis siekiant konkrečių 
programos „Horizontas 2020“ tikslų;
b) bendra ŽIB veikla remiantis 
bendraisiais pagrindiniais ŽIB rodikliais;
c) pavienių ŽIB veikla remiantis 
individualiais tikslais ir pagrindiniais 
veiklos rodikliais, nustatytais kiekvienos 
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ŽIB verslo planuose.“

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų aiškiau apibrėžti ŽIB stebėsenos principus.

Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 7 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
7 a straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Vykdant nuolatinę stebėseną 
nustatytais ŽIB veiklos rezultatais 
grindžiamas konkurencingas kasmetinio 
EIT finansinio įnašo ŽIB skyrimo 
peržiūros mechanizmas, kaip nurodyta 7a 
straipsnio 4a dalyje.

Or. en

Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 7 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
7 a straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Vykdant nuolatinę stebėseną 
nustatytais ŽIB veiklos rezultatais 
grindžiamas konkurencingas kasmetinio 
EIT finansinio įnašo ŽIB nustatymo 
peržiūros mechanizmas. Siekiant sukurti 
EIT ir Komisijos vykdomos stebėsenos 
sistemą atsižvelgiama į II priede nustatytą 
preliminarų rodiklių sąrašą.

Or. en
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Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
7 b straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ŽIB veiklos trukmė, tęstinumas ir 
užbaigimas

ŽIB veiklos finansavimo trukmė, 
tęstinumas ir užbaigimas

Or. en

Pagrindimas

ŽIB veikla gali būti tęsiama be ES finansavimo. Reikia nustatyti ne ŽIB veiklos, o ŽIB 
finansavimo trukmę.

Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
7 b straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Pradinė EIT ŽIB teikiamo finansavimo 
trukmė yra treji metai. 

Or. en

Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
7 b straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Priklausomai nuo nuolatinės 
stebėsenos ir reguliarių įvertinimų 
rezultatų, nurodytų 7a straipsnyje,
valdyba kas trejus metus gali nuspręsti 
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tikslus. pratęsti ŽIB veiklos finansavimo
laikotarpį, jei ji įrodo, jog pasiekė savo ir 
EIT tikslus.

Or. en

Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 9 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) 13 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
„2. Prieš paskelbiant konkursą dėl ŽIB 
atrankos, EIT viešai paskelbia savo darbo 
tvarkos taisykles, 21 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas tikslias finansines taisykles ir 7 
straipsnyje nurodytus išsamius ŽIB 
atrankos kriterijus.“

Or. en

Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 9 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) 13 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
„3. EIT nedelsdamas paskelbia savo 
strateginę inovacijų darbotvarkę, trejų 
metų atnaujinamąją darbo programą ir 15 
straipsnyje nurodytą metinę veiklos 
ataskaitą bei EIT ir ŽIB stebėsenos ir 
įvertinimo rezultatus;“

Or. en
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Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 10 punkto įžanginė dalis
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) 14 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip: (10) 14 straipsnis išbraukiamas.

Or. en

(Žr. 7a (naują) straipsnį)

Pagrindimas

Siekiant aiškumo finansavimo šaltiniai (14 straipsnis) ir finansavimo principai sujungti 
viename straipsnyje (7a straipsnis).

Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. ŽIB finansavimo šaltiniai visų pirma 
yra:

Išbraukta.

a) organizacijų partnerių įnašai, 
sudarantys esminę finansavimo šaltinio 
dalį;
b) teisės aktų nustatyti ar savanoriški 
valstybių narių, trečiųjų šalių ar jų 
valdžios institucijų įnašai;
c) tarptautinių organizacijų ar institucijų 
įnašai;
d) pajamos iš ŽIB veiklos ir iš intelektinės 
nuosavybės teisių;
e) sukaupto kapitalo įnašai, įskaitant EIT 
fondo valdomas pajamas;
f) asmenų, institucijų, fondų ar kitų 
nacionalinių įstaigų palikimai, aukos ir 
įnašai;
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g) EIB įnašas;
h) finansinės priemonės, įskaitant iš 
Europos Sąjungos bendrojo biudžeto 
finansuojamas priemones.
Įnašai gali būti ir turtiniai.

Or. en

(Žr. 7a straipsnį)

Pagrindimas

Siekiant aiškumo finansavimo šaltiniai (14 straipsnis) ir finansavimo principai sujungti 
viename straipsnyje (7a straipsnis).

Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. EIT įnašas gali apimti iki 100 proc. 
visų ŽIB papildomos naudos veiklos 
tinkamų finansuoti sąnaudų.

Išbraukta.

Or. en

(Žr. 7a straipsnį)

Pagrindimas

Siekiant aiškumo finansavimo šaltiniai (14 straipsnis) ir finansavimo principai sujungti 
viename straipsnyje (7a straipsnis).

Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 12 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
15 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) trejų metų atnaujinamąją darbo 
programą, grindžiamą patvirtinta SID, 

a) trejų metų atnaujinamąją darbo 
programą, kurioje nurodomi pagrindiniai 



PE489.664v01-00 34/43 PR\903210LT.doc

LT

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

EIT ir ŽIB prioritetai ir planuojama veikla, 
įskaitant numatomus finansavimo poreikius 
ir šaltinius, ir ketinimai tęsti arba netęsti 
kiekvienos ŽIB finansavimo. Programoje 
taip pat nurodomi atitinkami ŽIB ir EIT 
veiklos stebėsenos rodikliai. EIT pateikia 
Komisijai, Europos Parlamentui ir 
Tarybai preliminarią trejų metų 
atnaujinamąją programą iki kiekvienų N-2 
metų gruodžio 31 d. Komisija, Europos 
Parlamentas ir Taryba per tris mėnesius 
pateikia savo nuomones. EIT tinkamai 
atsižvelgia į pareikštas nuomones, o jei su 
nuomonėmis nesutinka, pagrindžia savo 
poziciją. EIT galutinę darbo programą 
pateikia susipažinti Europos Parlamentui, 
Tarybai, Komisijai, Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui bei Regionų 
komitetui;

Or. en

Pagrindimas

Sprendimų priėmėjams reikėtų suteikti didesnių galimybių prižiūrėti trejų metų darbo 
programų priėmimą. Kaip ir pradiniame EIT etape, kai pirmosios trejų metų darbo 
programos projektas buvo pateiktas pakomentuoti Parlamentui, Tarybai ir Komisijai, 
būsimąsias EIT darbo programas turėtų peržiūrėti Parlamentas ir Taryba.

Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 12 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
15 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kiekvienais metais iki birželio 30 d. –
metinę ataskaitą. Ataskaitoje nurodoma 
EIT ir ŽIB praėjusiais kalendoriniais 
metais vykdyta veikla ir įvertinami 
rezultatai, atsižvelgiant į nustatytus tikslus, 
rodiklius ir grafiką, su vykdyta veikla 
susijusi rizika, išteklių panaudojimas ir 
bendra EIT veikla.

b) kiekvienais metais iki birželio 30 d. –
metinę ataskaitą. Ataskaitoje nurodoma 
EIT ir ŽIB praėjusiais kalendoriniais 
metais vykdyta veikla ir įvertinami 
rezultatai, atsižvelgiant į nustatytus tikslus, 
rodiklius ir grafiką, su vykdyta veikla 
susijusi rizika, išteklių panaudojimas ir 
bendra EIT veikla. Kas metus EIT 
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direktorius kompetentingiems Europos 
Parlamento komitetams pateikia metinę 
ataskaitą.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjas siūlo reguliariai EIT metinės ataskaitos paskelbimo proga organizuoti EIT ir 
Europos Parlamento dialogą.

Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 13 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
16 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13ba) įterpiama ši dalis:
„2b. Atliekant vertinimą įvertinami 
aspektai, susiję su dalyvių iš silpnesnių 
regionų įtraukimo ir MVĮ dalyvavimo 
skatinimu. Be to, įvertinime atsižvelgiama 
į EIT indėlį įgyvendinant strategijos 
„Europa 2020“ prioritetus ir jos 
pavyzdines iniciatyvas.“

Or. en

Pagrindimas

EIT vertinimas turi būti platesnis. Iš tiesų turi būti atsižvelgiama į bendrus ilgalaikės 
Sąjungos strategijos tikslus, o ne tik į EIT tikslus.

Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 14 -a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14-a) 17 straipsnio 1 dalis pakeičiama 
taip:
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1. Ne vėliau kaip 2011 m. birželio 30 d. ir 
vėliau kas septynerius metus EIT 
parengia septynerių metų SID projektą, 
pateikia jį Komisijai ir paskelbia viešai.

Or. en

Pagrindimas

xxx.

Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 14 -a a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14-aa) 17 straipsnio 2 dalis pakeičiama 
taip:
2. SID apibrėžiama EIT ES inovacijų 
erdvėje ilgalaikė strategija ir ją sudaro jo 
poveikio ir gebėjimo kurti Sąjungai 
naudingas inovacijas įvertinimas. SID 
turi būti atsižvelgiama į 16 straipsnyje 
nurodytos EIT stebėsenos ir vertinimo 
rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 14 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) 17 straipsnio 4 dalis pakeičiama 
taip:
„Komisija į būsimą pasiūlymą dėl kito 
programavimo laikotarpio bendros 
strateginės mokslinių tyrimų ir inovacijų 
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programos įtraukia svarbius SID 
aspektus.“

Or. en

Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 15 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Galutinė suma turėtų būti įrašyta vėliau, kai bus baigtos derybos dėl daugiametės finansinės 
programos. 

Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 20 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
I a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) Įterpiamas šis priedas:
„Ia priedas
Neišsamus ŽIB stebėsenos bendrų veiklos 
rodiklių sąrašas
Parama:
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a) partnerių įnašų (natūra ir pinigais) į 
metinį biudžetą analizė;
b) biudžeto analizė pagal veiklos rūšį 
(moksliniai tyrimai, švietimas, inovacijos, 
pridėtinės išlaidos).
Rezultatai ir poveikis:
a) sukurtų mokymo programų ir parengtų 
studentų skaičius;
b) mokslinių tyrimų projektų ir 
publikacijų skaičius;
c) dalyvaujančių įmonių skaičius, taip pat 
kiek tarp jų yra MVĮ, mokslinių tyrimų 
institutų ir universitetų;
e) investuotam eurui tenkantis suteiktų 
patentų skaičius ir perduotų patentų 
skaičius;
g) sukurtų įmonių padalinių skaičius;
h) dalyvaujančiuose verslo subjektuose 
vykdomos inovacijų veiklos skaičiai.“

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas

Europa, siekdama atsigauti nuo krizių, su kuriomis ji šiuo metu yra susidūrusi, turi rasti būdų 
savo inovacijų pajėgumams plėtoti, siekti sukurti tvarias ir veiksmingas priemones 
visuomenės problemoms, nurodytoms programoje „Horizontas 2020“, spręsti ir užtikrinti 
užimtumą ir vertės kūrimą.

Įgyvendinant Lisabonos ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategiją 2008 m. buvo 
įsteigtas Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) siekiant sustiprinti Europos 
inovacijų pajėgumus. 

Tai pirmasis ES bandymas integruoti tris žinių trikampio matmenis (aukštąjį mokslą, 
mokslinius tyrimus ir inovacijas). EIT pradėjo savo veiklą 2010 m. iš ES biudžeto 
2008−2013 m. laikotarpiui jam skyrus 309 milijonus eurų. 

Užtikrindamas žinių ir inovacijų bendrijų (ŽIB) veiklą EIT skatina glaudesnį universitetų, 
mokslinių tyrimų centrų ir įmonių bendradarbiavimą, kuriuo siekiama sumažinti atotrūkį tarp 
mokslinių tyrimų, švietimo ir verslo veiklos ir sustiprinti ES inovacijų pajėgumus. 

Nuo 2010 m. veikia trys ŽIB (Climate KIC, EIT ICTLabs ir KIC InnoEnergy), įsteigta 16 
koordinavimo centrų 12 ES valstybių narių ir pritraukta daugiau kaip 200 partnerių.

Iki šiol ŽIB patirtis rodo didėjantį partnerių skaičių (taip pat ir pramonės subjektų), puikų 
sverto poveikį, racionalizavimo poveikį ir jau akivaizdžius rezultatus (parengti studentai, 
veiklą pradedančios įmonės). 

Komisijos pasiūlymas 

Komisija siūlo EIT skirti maždaug 3 milijardų eurų dydžio biudžetą ir EIT veiklos sritį 
integruoti į programą „Horizontas 2020“. Biudžetas būtų suskirstytas į dvi dalis: pirmoji būtų 
skirta esamoms ŽIB sujungti ir trims naujoms ŽIB 2014 m. įsteigti, antroji, atsižvelgus į 
2017 m. gale atliktą peržiūrą, būtų skirta įsteigtų ŽIB veiklai tęsti ir dar trims ŽIB įsteigti.

Komisijos siūlomuose EIT reglamento pakeitimuose toliau paaiškinama EIT įnašų į ŽIB 
mastas, ŽIB steigimo kriterijai ir jų vertinimo, veiklos trukmės ir užbaigimo principai.

Prie EIT reglamento pridedamoje strateginėje inovacijų darbotvarkėje, kuri bus priimta 
atskirame dokumente), visų pirma, apibrėžiami EIT prioritetai 2014−2020 m. laikotarpiu, 
darbo programa ir jo veiklos bei ŽIB teikiamo finansavimo sąlygos. 

Pranešėjo nuomonė

1. EIT biudžetas ir tikslai
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Iki šiol EIT buvo sėkminga ir perspektyvi priemonė veiklai inovacijų srityje visapusiškai ir 
paprastai vykdyti, privataus ir viešojo sektoriaus bei universitetų partneriams į dinamišką 
inovacijų procesą įtraukti.

Taip pat, palyginti su kitų formų viešojo ir privataus sektorių partnerystės iniciatyvomis,
mokslinių tyrimų ir inovacijų susiejimas su švietimu suteikia EIT pridėtinės vertės, kurios 
kitos iniciatyvos šiuo metu neturi.

Todėl pranešėjas pritaria Komisijos siūlomam laipsniškam biudžeto didinimui per 
2014−2020 m. laikotarpį ir naujų ŽIB steigimui.

Naujosios ŽIB turėtų būti įsteigtos programos „Horizontas 2020“ prioritetinėse srityse ir ypač 
pagal ramsčius „visuomenės uždaviniai“ ir „pirmavimas kuriant didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“. 

Šiose srityse ES turi sutelkti savo pastangas, kad būtų rasti ir įgyvendinti inovatyvūs 
sprendimai ir skatinamos verslumo iniciatyvos. 

Pranešėjas pritaria pasiūlymui dėl EIT vidurio laikotarpio vertinimo siekiant įvertinti jos 
veiklą, nors tai yra įtvirtinta programoje „Horizontas 2020“ ir nėra konkrečios priežasties, dėl 
kurios reikėtų diferencijuoto vertinimo palyginti su kitomis programos „Horizontas 2020“ 
dalimis. 

2. ŽIB atrankos principai

Pranešėjas mano, jog ŽIB, kuriuos turėtų įsteigti EIT, sritys ir skaičius neturėtų būti 
nurodytas.

Šiuo metu Komisijos siūlomas naujų ŽIB steigimas ir jų išdėstymas pagal prioritetus nėra 
pakankamai pagrįsti. Kitos temos gali būti laikomos tiek pat būtinomis ar tiek pat 
perspektyviomis kaip ir pasiūlytosios.

Pranešėjas siūlo, kad vietoj to ŽIB atrankai būtų taikoma atvira, skaidri ir konkurencinga 
procedūra. Pagal gautą pasiūlymą EIT paskirtų tiek ŽIB, kiek leidžia finansinės galimybės, su 
sąlyga, kad jos atitiktų atrankos ir kokybės kriterijus ir kad jų sritys atitiktų programos 
„Horizontas 2020“ prioritetus. 

Atrenkant ŽIB taip pat turėtų būti atsižvelgiama į tai, kad kai kurios ŽIB nebūtinai bus tiek 
imlios kapitalui kaip kitos. 
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3. ŽIB finansavimo principai

Konkurencingas peržiūros mechanizmas

2012 m. EIT jau atskleidė, kad ŽIB kasmet turės konkuruoti dėl turimo biudžeto. Tokiu būdu 
būtu užtikrinta, kad tik patys perspektyviausi ir vertingiausi projektai bus iš tikrųjų 
finansuojami užkertant kelią galimam pasipelnymui, kurio priežastimi gali būti išankstinis 
paskirstymas. 

Kasmetinė parama būtų grindžiama ŽIB metinių planų, tikslų, pasiektų rezultatų ir tolesnių 
galimybių įvertinimu. 

Pranešėjas siūlo, kad konkurencinio paskirstymo principai būtų įtraukti į reglamentą. 

Sverto poveikis

Iki šiol EIT teikdavo apie 25 proc. ŽIB biudžeto, o 75 proc. sudarydavo kitų viešojo ar 
privataus sektoriaus įnašai (įskaitant nuosavus partnerių išteklius, viešąjį finansavimą iš 
valstybių narių, lėšas iš kitų ES iniciatyvų, pvz., septintosios bendrosios programos ir 
struktūrinių fondų, ir, ateityje, programą „Horizontas 2020“). 

Pranešėjas siūlo šį principą įtraukti į reglamentą. 

Be to, būtina užtikrinti, kad nebūtų pakenkta EIT sinerginiam poveikiui naudojant pernelyg 
daug ES lėšų kitoms ES lėšoms pritraukti. Pranešėjas siūlo taikyti dar vieną apribojimą: ne 
daugiau kaip 25 proc. ŽIB biudžeto galėtų sudaryti ES lėšos, papildančios EIT įnašą.

Tvarumo užtikrinimas

Galiausiai, kad būtų užtikrintas finansavimo tvarumas ilguoju laikotarpiu, Komisija numato 
kai kurios ŽIB veiklos finansavimą savo lėšomis vidutinės trukmės laikotarpiu. Kad tai būtų 
pasiekta, ŽIB aiškiai turėtų be kitų užduočių parengti finansavimo strategiją.

4. Programavimas, stebėsena ir vertinimas

Pranešėjas siūlo, kad ateityje SID priimtų valdybą ir ji būtų integruota į būsimą mokslinių 
tyrimų ir inovacijų programą („Horizontas 2021−2028“). Kita vertus, sprendimų priėmėjams 
reikėtų suteikti didesnių galimybių prižiūrėti trejų metų EIT darbo programų priėmimą. 

Pradiniame EIT etape pirmosios trejų metų darbo programos projektas buvo pateiktas 
pakomentuoti Parlamentui, Tarybai ir Komisijai. Pranešėjas mano, jog taip turėtų būti ir 
parengus kitas EIT trejų metų darbo programas. 

Be to, siūloma reguliariai EIT metinės ataskaitos paskelbimo proga organizuoti EIT 
direktoriaus ir Europos Parlamento dialogą. 

Be to, EIT planuoja sukurti keturių veiklos lygmenų (programos „Horizontas 2020“ lygmens, 
EIT lygmens, bendro ŽIB lygmens ir atskirų ŽIB lygmens) stebėsenos sistemą. Pranešėjas 
siūlo šiuos principus įtraukti į reglamentą. 
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5. Inovacijų sąvokos išplėtimas

Daugiau nei technologiniai sprendimai

Šiuo metu EIT veikla daugiausia susijusi su parama technologinių ir pramoninių sprendimų 
kūrimui. Nors jie ir yra būtini, jų jokiu būdu nepakanka sprendžiant šiuo metu ES tenkančius 
uždavinius. 

Pranešėjas mano, jog netechnologinėms, organizacinėms, sistemų ir viešojo sektoriaus 
inovacijoms reikia skirti tokį pat dėmesį kaip ir technologiniams sprendimams. 

Taip pat reikėtų skirti dėmesį socialinio verslumo skatinimui, nes socialinės įmonės, 
siūlydamos prekes ar paslaugas ar taikydamos organizavimo modelius, paprastai būna labai 
novatoriškos.  

Intelektinės nuosavybės teisės

Kadangi Kinija tampa didžiausia patentų saugotoja, ES turi plėtoti pažangią intelektinės 
nuosavybės teisių politiką, kuri sudarytų jai sąlygas pasižymėti1. 

Su intelektinės nuosavybės teisių taikymo praktika susijusios rinkos problemos, visų pirma, 
daro žalą MVĮ, pvz., trukdydamos dalyvauti intelektinės nuosavybės teisių mainuose, kurie 
paprastai vyksta tarp didžiųjų rinkos veikėjų, MVĮ taip pat patiria žalą dėl teisinio patentų 
vertinimo. 

Kaip pažangiausias Europos inovacijų institutas EIT turėtų kurti ir propaguoti tipiniams 
Europos veikėjams pritaikytas inovatyvias praktikas.

EIT ir ŽIB būtų „laboratorija“, padedanti kurti diferencijuotas intelektinės nuosavybės teisių 
politikos kryptis, kurios galėtų patenkinti skirtingų sektorių ir veikėjų, ypač MVĮ, universitetų 
ir valdžios institucijų, visoje Europoje poreikius ir interesus. 

6. Valdymas ir dalyvavimas

Nors ŽIB yra inovatyvūs ir pagal verslo principus savarankiškai besitvarkantys subjektai, 
reikėtų apibrėžti kai kurias bendras būtiniausias ŽIB ypatybes, kad būtų užtikrintas atvirumo, 
skaidrumo ir interesų pusiausvyros principų laikymasis. Ši būtinybė dar svarbesnė, kai 
pagalvojama, jog ŽIB iš dalies finansuojamos iš valstybės biudžeto. 

Visų pirma, ŽIB struktūra turi sudaryti joms sąlygas vystytis ir išvengti monopolizavimo ar 
likvidavimo. Nauji partneriai turi turėti galimybę prisijungti prie ŽIB ir dalyvauti veikloje, o 
intelektinės nuosavybės teisių taisyklės turi užtikrinti visiems veikėjams vienodas galimybes. 

EIT ir ŽIB įgyvendindami savo strategiją turėtų siekti didinti naujų dalyvių skaičių ir ypač 
didinti dalyvaujančių MVĮ skaičių. 

                                               
1 2010 m. piliečių pateiktų paraiškų patentui gauti dalis Europoje sudarė 15,1 proc. (sąstingis), JAV − 53,6 proc. 
(mažėja), Japonijoje − 82,1 proc. (sąstingis) ir Kinijoje − 72,7 proc. (smarkiai didėja) visų patentų skaičiaus. 
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Kaip numatyta EIT, ŽIB taip pat turėtų savo veiklos srityje įsteigti suinteresuotųjų subjektų 
forumą, kuris būtų sukviečiamas kartą per metus.

EIT taip pat turėtų suteikti silpnesniems Europos regionams, visų pirma, tiems, kuriems šiuo 
metu ypač reikia inovacijų kovojant su krize, galimybių naudingai dalyvauti ŽIB. 

7. Papildymas kitomis programos „Horizontas 2020“ priemonėmis 

ŽIB papildymas kitomis programos „Horizontas 2020“ veiklos sritimis turi būti plačiau 
paaiškintas. 

Yra keletas atvirų klausimų dėl konkretaus ŽIB vaidmens sudėtingoje ES mokslinių tyrimų 
erdvėje, visų pirma bendro programavimo iniciatyvose, Europos technologijų platformose, 
bendrose technologijų iniciatyvose, ERA-NET priemonėse, taip pat programoje „Erasmus 
visiems“, žinių sąjungose ir sektorių įgūdžių sąjungose bei programoje „Marie Curie 
veiksmai“.

Pranešėjas mano, jog Komisija turi atlikti visų rūšių viešojo ir privataus sektorių partnerysčių, 
sukurtų pagal jos skirtingas mokslinių tyrimų ir inovacijų programas, įvertinimą.

Jos tikslas būtų įvertinti veiksmingiausius partnerystės modelius, nustatyti esmines sėkmės 
sąlygas ir racionalizuoti bei supaprastinti mokslinių tyrimų ir inovacijų erdvę būsimojoje 
finansavimo programoje.


