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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 regulai, ar ko groza Regulu (EK) 
Nr. 294/2008 par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta izveidi
(COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra – pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2011)0817),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 173. panta 
3. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0467/2011),

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

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu, kā arī Kultūras 
un izglītības komitejas, Budžeta komitejas un Juridiskās komitejas atzinumus (A7-
0000/2012),

1. pieņem turpmāk izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

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

Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) “Eiropa 2020 — Eiropas gudras, 
ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes 
stratēģijā” ir paredzēta izšķirīga loma 
Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtam 
(turpmāk „EIT”), kas veicina vairāku 
pamatiniciatīvu īstenošanu.

(1) “Eiropa 2020 — Eiropas gudras, 
ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes 
stratēģijā” ir paredzēta izšķirīga loma 
Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtam 
(turpmāk „EIT”), kura mērķis ir veicināt
vairāku pamatiniciatīvu īstenošanu, it īpaši 
pamatiniciatīvu “Inovācijas savienība” un 
“Jaunatne kustībā”.

Or. en
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Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Dalības noteikumos ir paredzēti 
intelektuālā īpašuma tiesību pārvaldības 
noteikumi.

(4) Dalības noteikumos ir paredzēti 
intelektuālā īpašuma tiesību pārvaldības 
noteikumi. Turklāt EIT un Zināšanu un 
inovāciju kopienām (turpmāk “ZIK”) kā 
vadošajiem Eiropas inovāciju institūtiem 
būtu jācenšas attīstīt inovatīvu praksi 
intelektuālā īpašuma tiesību pārvaldības 
jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) EIT būtu tieši jāsadarbojas ar valstu un 
reģionālajiem pārstāvjiem un citām 
inovācijas ķēdes ieinteresētajām personām, 
nodrošinot abpusējus ieguvumus. Lai 
nodrošinātu sistemātiskāku šāda veida 
apspriešanu un apmaiņu, būtu jāorganizē 
EIT ieinteresēto personu forums, 
apvienojot plašāku tranversālajos
jautājumos ieinteresēto personu loku.

(6) EIT būtu tieši jāsadarbojas ar valstu un 
reģionālajiem pārstāvjiem un citām 
inovācijas ķēdes ieinteresētajām personām, 
nodrošinot abpusējus ieguvumus. Lai 
nodrošinātu sistemātiskāku šāda veida 
apspriešanu un apmaiņu, būtu jāorganizē 
EIT ieinteresēto personu forums, 
apvienojot plašāku transversālajos
jautājumos ieinteresēto personu loku.
Katrai ZIK būtu arī jāizveido ieinteresēto 
personu forums konkrētās darbības 
jomās.

Or. en

Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) EIT būtu ciešāk jāsadarbojas ar 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
(MVU), lai nodrošinātu to aktīvu 
līdzdalību ZIK darbībā. Turklāt ZIK 
darbībā attiecīgi jāiesaista arī publiskās 
iestādes un pašvaldību iestādes, kā arī 
bezpeļņas organizācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6b) EIT jāveicina daudzdisciplīnu pieeja 
inovācijām, tostarp ar tehnoloģijām 
nesaistītu risinājumu, organizatorisku 
pieeju, jaunu uzņēmējdarbības modeļu 
izstrādāšana, sistēmu inovācija un 
novatoriski risinājumi valsts sektorā, kā 
papildinājums, kas vajadzīgs uz 
tehnoloģiju vērstiem inovācijas 
pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
6.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6c) Sociālo uzņēmumu, kas ir inovatīvi 
piedāvāto preču vai pakalpojumu, savas 
organizācijas vai izmantoto ražošanas 
metožu ziņā, sociālās uzņēmējdarbības 
veicināšanas pasākumiem jābūt daļai no 
EIT un ZIK darbības.
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Or. en

Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Būtu jānosaka EIT iemaksu apmērs 
zināšanu un inovācijas kopienās 
(turpmāk „ZIK”) un būtu jāprecizē ZIK 
finanšu līdzekļu avoti.

(7) Būtu jānosaka EIT iemaksu apmērs 
ZIK un būtu jāprecizē ZIK finanšu līdzekļu 
avoti. ES finansējumam jābūt līdzeklim, 
kas veicina citu privātā vai publiskā 
finansējuma avotu izmantošanu, un būtu 
precīzi jādefinē šā izmantojuma apmērs.

Or. en

Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Būtu jāvienkāršo EIT struktūru sastāvs. 
Būtu jāracionalizē EIT valdes darbība un 
papildus jāprecizē valdes un direktora loma 
un uzdevumi.

(8) Būtu jāvienkāršo EIT struktūru sastāvs 
un tajā jāatspoguļo zinību triādes trīs 
dimensijas. Būtu jāracionalizē EIT valdes 
darbība un papildus jāprecizē valdes un 
direktora loma un uzdevumi.

Or. en

Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Jaunās ZIK, tostarp to prioritārās 
jomas un atlases procesa organizēšana un 
grafiks, būtu jānosaka stratēģiskajā 
inovācijas programmā paredzētajā 
kārtībā.

(9) Jauno ZIK izveides un atlases
procesam jābūt atklātam, pārredzamam 
un pamatotam uz konkurences principu.
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Or. en

Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) EIT būtu jāizveido tik daudz ZIK, cik 
tas ir finansiāli iespējams, ar nosacījumu, 
ka to darbības joma atbilst programmas 
“Apvārsnis 2020” mērķiem, ka tās izpilda 
obligātos uzņēmējdarbības veikšanas 
nosacījumus un var pierādīt, ka to 
veiktspēja atbilst noteiktajiem atlases 
kritērijiem.

Or. en

Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9b) EIT būtu jāizveido ZIK, kuru 
darbības joma atbilst programmas 
“Apvārsnis 2020” pīlāru “sabiedrības 
problēmu risināšana” un/vai “vadošā 
loma galvenajās rūpniecības 
tehnoloģijās” mērķiem, vai kuras veido 
saskarni starp šiem mērķiem. Turklāt ZIK 
izveides procesā EIT būtu jāņem vērā, ka 
ne visām ZIK ir vienādas vajadzības 
finansējuma ziņā, jo dažas no tām ir 
kapitāla ietilpīgākas par citām.

Or. en

Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
11. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai nodrošinātu atbilstību vispārējai 
ES līmeņa uzraudzības un izvērtēšanas 
sistēmai, Komisijai un EIT ir jāsadarbojas 
ZIK darbības uzraudzības un izvērtēšanas 
organizēšanas jomā.

(11) Lai nodrošinātu atbilstību vispārējai 
ES līmeņa uzraudzības un izvērtēšanas 
sistēmai, Komisijai un EIT ir jāsadarbojas 
ZIK darbības uzraudzības un izvērtēšanas 
organizēšanas jomā. It īpaši jāprecizē ZIK 
un EIT uzraudzības principi.

Or. en

Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai nodrošinātu dažādu dalībvalstu 
organizāciju lielāku līdzdalību ZIK, vismaz 
trīs dažādās dalībvalstīs būtu jādibina 
partnerorganizācijas.

(13) Lai nodrošinātu dažādu dalībvalstu 
organizāciju lielāku līdzdalību ZIK, vismaz 
trīs dažādās dalībvalstīs būtu jādibina 
partnerorganizācijas. Turklāt EIT un ZIK 
jācenšas turpmāk izvērst informatīvus 
pasākumus un izveidot saikni starp mazāk 
attīstīto reģionu iestādēm, izcilības 
centriem un citiem partneriem, lai tie arī 
varētu iesaistīties un piedalīties EIT un 
ZIK darbībā.

Or. en

Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Pirms sākt ZIK atlases procesu, EIT 
būtu jāpieņem ZIK darbību finansēšanas, 
uzraudzības un izvērtēšanas kritēriji un 
procedūras.

(14) Pirms sākt ZIK atlases procesu, EIT 
būtu jāpieņem ZIK darbību finansēšanas, 
uzraudzības un izvērtēšanas kritēriji un 
procedūras. It īpaši jāizveido 
konkurētspējīgs pārskatīšanas mehānisms 
gada finansiālā ieguldījuma sadalījumam 
ZIK.
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Or. en

Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) EIT trīsgadu darba programmā būtu 
jāņem vērā Komisijas atzinums par EIT 
konkrētajiem mērķiem, kas noteikti 
programmā „Apvārsnis 2020”, un tā 
saderību ar Eiropas Savienības politiku 
un tiesību aktiem.

(15) EIT trīsgadu darba programmā būtu 
jāņem vērā Komisijas, Eiropas 
Parlamenta un Padomes atzinums; 
jāievieš ikgadējs dialogs EIT un Eiropas 
Parlamenta starpā.

Or. en

Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Komisijai būtu jāpalielina tās loma
konkrētu EIT darbības aspektu īstenošanas 
uzraudzībā.

(18) Komisijai un EIT būtu jāpalielina 
sava nozīme konkrētu EIT un ZIK 
darbības aspektu īstenošanas uzraudzībā.

Or. en

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 294/2008
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) 1. punktu aizstāj ar šādu:
““inovācija” ir process, kā arī tā rezultāts, 
kas apvieno dažāda veida zināšanas, 
spējas un prasmes un kurā jaunas idejas 



PE489.664v01-00 12/43 PR\903210LV.doc

LV

atbilst sabiedrības un tautsaimniecības 
pieprasījumam un rada jaunus produktus, 
pakalpojumus, procesus vai 
uzņēmējdarbības un organizatoriskus 
modeļus, kas rada vērtību sabiedrībai;”

Or. en

Pamatojums

Lai pilnībā nostiprinātu EIT kā programmas „Apvārsnis 2020” īstenošanas instrumentu, ir 
jāuzsver saikne starp ZIK nozīmi un īpašajiem programmas „Apvārsnis 2020”mērķiem.

Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – -aa apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 294/2008
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-aa) 2. punktu aizstāj ar šādu:
““zināšanu un inovāciju kopiena” (ZIK) 
ir augstākās izglītības iestāžu, pētniecības 
organizāciju, uzņēmumu un citu 
ieinteresēto personu autonoma partnerība 
inovācijas procesā, veidojot stratēģisku 
tīklu, kura pamatā ir kopīga vidēja un 
ilgtermiņa inovāciju plānošana, lai 
izpildītu EIT uzdevumus un veicinātu 
programmā “Apvārsnis 2020” noteikto 
mērķu sasniegšanu;”

Or. en

Pamatojums

Lai pilnībā nostiprinātu EIT kā programmas „Apvārsnis 2020” īstenošanas instrumentu, ir 
jāuzsver saikne starp ZIK nozīmi un īpašajiem programmas „Apvārsnis 2020” mērķiem.

Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 294/2008
2. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) 5. punktu aizstāj ar šādu:
““partnerorganizācija” ir organizācija, 
kas ir ZIK locekle, un tā var būt 
augstākās izglītības iestāde, pētniecības 
organizācija, publisks vai privāts 
uzņēmums, finanšu iestāde, reģionālā vai 
pašvaldības iestāde, fonds, bezpeļņas 
organizācija;”

Or. en

Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 294/2008
2. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) 9. punktu aizstāj ar šādu:
““stratēģiska inovāciju programma” 
(SIP) ir politikas dokuments, kurā 
izklāstīta EIT ilgtermiņa stratēģija 
attiecībā uz turpmākajām iniciatīvām, 
tostarp pārskats par septiņu gadu 
laikposmam plānotās darbības augstākās 
izglītības, pētniecības un inovāciju jomā.”

Or. en

Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 294/2008
2. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. „ieinteresēto personu forums” ir 
sanāksme, kurā var piedalīties valstu un 

10. „ieinteresēto personu forums” ir 
platforma, kurā var piedalīties valstu un 
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reģionālo iestāžu pārstāvji, ieinteresētas 
organizācijas un individuālas struktūras no 
uzņēmējdarbības, augstākās izglītības un
pētniecības nozarēm, organizāciju kopas, 
kā arī pārējās ieinteresētās personas, kuras 
pārstāv zināšanu triādes;

reģionālo iestāžu pārstāvji, ieinteresētas 
organizācijas un individuālas struktūras no 
uzņēmējdarbības, augstākās izglītības 
pētniecības nozarēm, organizāciju kopas,
pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kā 
arī pārējās ieinteresētās personas, kuras 
pārstāv zināšanu triādes;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 294/2008
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT pamatuzdevums ir veicināt ilgtspējīgu 
Eiropas ekonomikas izaugsmi un 
konkurētspēju, vairojot dalībvalstu un 
Savienības inovācijas spējas. EIT to 
nodrošinās, veicinot un integrējot 
augstākajiem standartiem atbilstošu 
augstāko izglītību, pētniecību un inovāciju.

EIT pamatuzdevums ir veicināt ilgtspējīgu 
Eiropas ekonomikas attīstību un 
konkurētspēju, vairojot dalībvalstu un 
Savienības inovācijas spējas. EIT to 
nodrošinās, veicinot un integrējot 
augstākajiem standartiem atbilstošu 
augstāko izglītību, pētniecību, inovāciju un 
uzņēmējdarbību.

EIT vispārējie mērķi, konkrētie mērķi un 
rezultātu rādītāji 2014.–2020. gadam ir 
noteikti programmā „Apvārsnis 2020”;

EIT vispārējie mērķi, konkrētie mērķi un 
rezultātu rādītāji 2014.–2020. gadam ir 
noteikti programmā „Apvārsnis 2020”;

Or. en

Pamatojums

EIT uzdevums ir pastiprināt visas trīs zinību triādes dimensijas. Vairāk jāuzsver 
uzņēmējdarbības veicināšana, kas ir svarīgs triādes uzņēmējdarbības/inovācijas dimensijas 
aspekts un viens no galvenajiem EIT uzdevumiem.

Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
1. pants – 3.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 924/2008
4. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a) 4. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:
"2. Komisija ieceļ novērotājus, kas 
pārstāv zinību triādes trīs dimensijas un 
kas piedalās valdes sanāksmēs.”

Or. en

Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 294/2008
5. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) dzēš a) apakšpunktu; a) a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a) nosaka savas galvenās prioritātes un 
darbības, lai sasniegtu vispārējos un 
konkrētos mērķus.”

Or. en

Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 294/2008
5. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
“b) vairo izpratni potenciālo 
partnerorganizāciju, it īpaši MVU un 
mazāk attīstīto ES reģionu jauno izcilības 
centru vidū, lai sekmētu un vienkāršotu to 
dalību EIT darbībā;”

Or. en
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Pamatojums

Izcilības centriem mazāk attīstītajos ES reģionos ir sarežģītāk piedalīties ZIK, nekā izcilības 
centriem attīstītajos reģionos. EIT būtu jāizvērš informatīvi pasākumi, lai palielinātu šo 
centru iespējas piedalīties EIT un it īpaši ZIK darbībā. Vienlīdz svarīgi ir sniegt iespēju MVU 
pilnvērtīgi piedalīties ZIK.

Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – ab apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 294/2008
5. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) c apakšpunktu aizstāj ar šādu:
“c) atlasa un norīko ZIK saskaņā ar 
7. pantu un vienojoties nosaka to tiesības 
un pienākumus; sniedz tām piemērotu 
atbalstu; piemēro attiecīgus kvalitātes 
kontroles pasākumus; nepārtraukti 
pārrauga un regulāri izvērtē to darbību; 
un nodrošina piemērotu koordinācijas 
līmeni to starpā;”

Or. en

Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – ac apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 294/2008
5. pants – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ac) iekļauj šādu apakšpunktu:
-"fa) izvērtē intelektuālā īpašuma tiesību 
(IĪT) praksi ES inovācijas vidē un to 
ietekmi uz ES inovācijas spējām, it īpaši 
ekonomisko ietekmi uz MVU; izstrādā un 
sniedz norādījumus par inovatīviem IĪT 
modeļiem, kas veicina zināšanu nodošanu 
un izplatīšanu gan ZIK līmenī, gan visā 
Eiropas Savienībā.”
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Or. en

Pamatojums

EIT kā vadošajam Eiropas inovāciju institūtam jāpiešķir nozīme inovatīvas prakses izveidē un 
veicināšanā. Piemēram, EIT jābūt kā „laboratorijai” tādu inovatīvu IĪT izveides 
veicināšanai, kas pielāgotas Eiropas līmeņa dalībniekiem un kas atbilst dažādu Eiropas 
nozaru un dalībnieku vajadzībām un interesēm.

Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – ad apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 294/2008
5. pants – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ad) g) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
“g) attīsta savas spējas un pieredzi, lai 
kļūtu par pasaules mēroga struktūru 
attiecībā uz izcilību augstākajā izglītībā, 
pētniecībā, inovācijā un 
uzņēmējdarbībā;”

Or. en

Pamatojums

Lai EIT sasniegtu savu mērķi kļūt par pasaules mēroga struktūru attiecībā uz izcilību, tai 
turpmāk jāpilnveido savas spējas un pieredze.

Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – ae apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 294/2008
5. pants – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ae) Iekļauj šādu apakšpunktu:
“ga) veicina daudzdisciplīnu pieeju 
inovācijām, it īpaši ar tehnoloģijām 
nesaistītus risinājumus, organizatorisku 
pieeju, jaunus uzņēmējdarbības modeļus, 
sistēmu inovāciju un novatoriskus 
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risinājumus valsts sektorā;”

Or. en

Pamatojums

EIT darbības nevajadzētu vērst tikai uz tehnoloģisku risinājumu un inovāciju veicināšanu 
tirgū.

Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 294/2008
5. pants – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) vismaz reizi gadā rīko ieinteresēto 
personu forumu, lai informētu par EIT 
darbību, gūto pieredzi, paraugpraksi un 
ieguldījumu Savienības inovācijas, 
pētniecības, izglītības politikā un mērķos.
Ieinteresētās personas tiek aicinātas paust 
savu viedokli;

j) vismaz reizi gadā rīko ieinteresēto 
personu forumu, lai apmainītos ar 
informāciju un diskutētu ar 
ieinteresētajām personām par EIT darbību, 
gūto pieredzi, paraugpraksi un ieguldījumu 
Savienības inovācijas, pētniecības, 
izglītības politikā un mērķos.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
1. pants – 5.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 294/2008
6. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5a) Pievieno šādu apakšpunktu:
“da) izveido krātuvi, kurā tiek noteikta 
attiecība starp ZIK izgudrojumiem un 
patentiem un identificēti to īpašnieki.”

Or. en

Pamatojums

Šāda krātuve ļautu noteikt tehnoloģisko vidi no patentu aspekta un dotu iespēju jaunajiem 
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dalībniekiem, kuri vēlas līdzdarboties ZIK pētniecības un inovācijas jomās, iegūt skaidrāku 
priekšstatu par situāciju un izvērtēt savas iespējas.

Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
1. pants – 5.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 294/2008
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5b) 6. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:
“2. ZIK ir ievērojama vispārēja 
autonomija, noteikt savu iekšējo 
organizāciju un sastāvu. It īpaši ZIK:
a) izveido valdi, kuras sastāvā ievēro 
līdzsvaru starp augstākās izglītības, 
pētniecības un uzņēmējdarbības nozaru 
pārstāvjiem;
b) ir atvērta jauniem dalībniekiem, it 
īpašu MVU, kas var papildināt 
partnerības vērtību;
c) darbojas atklāti un pārredzami un 
saskaņā ar paraugpraksē noteikto 
pārvaldības kodeksu.”

Or. en

Pamatojums

ZIK ir ievērojama autonomija, tomēr ir jāprecizē, kādām jābūt obligātajām ZIK iezīmēm, 
vispārīgajiem principiem un uzdevumiem.

Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
1. pants – 5.c punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 294/2008
6. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5c) Iekļauj šādu punktu:
“2.a ZIK nosaka precīzu darba kārtību un 
darba metodes. ZIK it īpaši:
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a) izstrādā gada uzņēmējdarbības plānus, 
ietverot tajos konkrētus mērķus, 
starpposma mērķus un izpildes 
pamatrādītājus;
b) izstrādā stratēģijas, lai panāktu 
finansiālu ilgtspēju, tādējādi pakāpeniski 
mazinot ES finansējumu;
c) izvērš informatīvus pasākumus, it īpaši 
ar jaunajiem institūtiem un izcilības 
centriem mazāk attīstītajos ES reģionos;
d) reizi gadā rīko ieinteresēto personu 
forumu, lai informētu un konsultētu 
attiecīgās un ieinteresētās personas;”

Or. en

Pamatojums

ZIK ir ievērojama autonomija, tomēr ir jāprecizē, kādām jābūt obligātajām ZIK iezīmēm, 
vispārīgajiem principiem un uzdevumiem.

Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
1. pants – 6. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 294/2008
7. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a EIT sāk ZIK atlasi un iecelšanu 
saskaņā ar SIP noteiktajām prioritārajām 
jomām un grafiku.

1.a EIT sāk ZIK atlasi un izveido tik daudz 
ZIK, cik tas ir finansiāli iespējams, 
pamatojoties uz to kvalitāti, un ar 
nosacījumu, ka tās atbilst obligātajiem 
atlases un piešķiršanas kritērijiem.

Or. en

Pamatojums

Iepriekš nebūtu jānosaka 2014.-2020. gadā izveidojamo ZIK jomas un skaits. Referents 
ierosina tā vietā pilnvarot EIT izveidot tik daudz ZIK, cik tas ir finansiāli iespējams, ar 
nosacījumu, ka tās atbilsti atlases un kvalitātes kritērijiem un programmas „Apvārsnis 2020” 
prioritātēm saskaņā ar pīlāriem „sabiedrisko problēmu risināšana” un „vadošā loma 
galvenajās rūpniecības tehnoloģijās”.
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Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
1. pants – 6. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 294/2008
7. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) iekļauj šādu punktu:
“1.b Obligātie atlases kritēriji ZIK izveidei 
ir:
a) vismaz trīs tādu partnerorganizāciju 
dalība, kas izveidotas vismaz trīs dažādās 
dalībvalstīs. Visām šīm 
partnerorganizācijām jābūt neatkarīgām 
vienai no otras dalības noteikumu 
7. panta izpratnē.”;
b) ZIK ieguldījums īpašu mērķu 
sasniegšanā saskaņā ar programmā 
“Apvārsnis 2020” noteikto „sabiedrisko 
problēmu risināšanu” un „vadošo lomu 
galvenajās rūpniecības tehnoloģijās”;
c) vismaz divām trešdaļām 
partnerorganizāciju ZIK sastāvā jābūt 
tādām, kas veic uzņēmējdarbību ES 
dalībvalstīs;
d) katras ZIK sastāvā ir vismaz viena 
augstākās izglītības iestāde, viens privāts 
uzņēmums un viens MVU.”

Or. en

(Sk. regulas, ar ko izdara grozījumus, 1. panta 6. punkta c) un d) apakšpunktu.)

Pamatojums

Skaidrības labad obligātie ZIK izveides kritēriji jāapvieno vienā pantā un jāpapildina ar 
jauniem kritērijiem – atbilstību programmai „Apvārsnis 2020” un MVU iesaisti.

Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
1. pants – 6. punkts – ab apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 294/2008
7. pants – 2. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) 2 punkta ievaddaļu aizstāj ar šādu:
“2. Piešķiršanas kritēriji ZIK izveidei 
ietver vismaz:”

Or. en

Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
1. pants – 6. punkts – ac apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 294/2008
7. pants – 2. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ac) 2. punktā iekļauj šādu apakšpunktu:
“-a) partnerības spēju sniegt ieguldījumu 
īpašu mērķu sasniegšanā saskaņā ar 
programmā “Apvārsnis 2020” 
noteiktajām “sabiedrisko problēmu 
risināšanas” un/vai “vadošās lomas 
galvenajās rūpniecības tehnoloģijās” 
prioritātēm”

Or. en

Pamatojums

ZIK jāatbilst programmas „Apvārsnis 2020” tematiskajām prioritātēm un tas jāpierāda
novērtēšanas procesā.

Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
1. pants – 6. punkts – ac apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 294/2008
7. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ac) 2. punktā iekļauj šādu apakšpunktu:
“aa) daudzdisciplīnu pieeju inovācijām, 
piemēram, ar tehnoloģijām nesaistītu 
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risinājumu, organizatoriskas pieejas, 
jaunu uzņēmējdarbības modeļu, sistēmu 
inovācijas un/vai novatorisku risinājumu 
valsts sektorā iekļaušanu;”

Or. en

Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
1. pants – 6. punkts – ad apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 294/2008
7. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ad) 2. punkta b) apakšpunktu svītro;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
1. pants – 6. punkts – ae apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 294/2008
7. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ae) 2  punkta d) apakšpunktu aizstāj ar 
šādu:
“d) tādu organizāciju līdzsvarotu dalību 
partnerībā, kuras aktīvi darbojas 
augstākās izglītības, pētniecības un 
inovāciju zinību triādē”

Or. en

Pamatojums

Par galvenajiem ZIK un EIT pārvaldības principiem jāizvirza atklātības, pārredzamības un 
interešu līdzsvarotības princips.
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Grozījums Nr. 41
Regulas priekšlikums
1. pants – 6. punkts – af apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 294/2008
7. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

af) 2. punktā iekļauj šādu apakšpunktu:
“da) apliecinājumu tās pārvaldības 
atklātībai un pārredzamībai, un stratēģiju 
jaunu dalībnieku piesaistīšanai;”

Or. en

Grozījums Nr. 42
Regulas priekšlikums
1. pants – 6. punkts – ag apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 294/2008
7. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ag) 2. punktā iekļauj šādu apakšpunktu:
“fa) pasākumus sociāli ekonomisko 
dalībnieku, tostarp attiecīgā gadījumā 
publisko iestāžu, valsts sektora uzņēmumu 
un bezpeļņas organizāciju, iesaistīšanai 
un sadarbībai ar tiem;”

Or. en

Pamatojums

Sadarbību ar ZIK nevajadzētu attiecināt tikai uz privāto sektoru; šāda iespēja jānodrošina 
visām organizācijām, kas iesaistītas inovācijas procesā konkrētā jomā.

Grozījums Nr. 43
Regulas priekšlikums
1. pants – 6. punkts – ah apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 294/2008
7. pants – 2. punkts – g apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ah) 2. punkta g) apakšpunktu aizstāj ar 
šādu:
“g) gatavību sadarboties ar citām 
organizācijām un tīkliem ārpus ZIK, 
tostarp mazāk attīstītajos reģionos, ar 
mērķi apmainīties ar paraugpraksi un 
izciliem sasniegumiem.”

Or. en

Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums
1. pants – 6. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 294/2008
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“3. Obligāts noteikums, lai izveidotu ZIK, 
ir vismaz trīs tādu partnerorganizāciju 
dalība, kas izveidotas vismaz trīs dažādās 
dalībvalstīs. Visām šīm 
partnerorganizācijām ir jābūt 
neatkarīgām citai no citas dalības 
noteikumu 7. panta nozīmē.”

svītrots

Or. en

(Sk. 7. panta 1.b punkta grozījumu)

Grozījums Nr. 45
Regulas priekšlikums
1. pants – 6. punkts – d apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 294/2008
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“4. Lielākā daļa partnerorganizāciju ZIK 
sastāvā ir tādas, kas veic uzņēmējdarbību 
ES dalībvalstīs. Katras ZIK sastāvā ir 
vismaz viena augstākās izglītības iestāde 

svītrots
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un viens privāts uzņēmums.”

Or. en

(Sk. 7. panta 1.b punkta grozījumu)

Grozījums Nr. 46
Regulas priekšlikums
1. pants – 6.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 294/2008
7.-a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Iekļauj šādu pantu:
“7.-a pants
Finansējuma avoti un finansēšanas 
principi
1. EIT finansē no Eiropas Savienības 
vispārējā budžeta iemaksas no 19. pantā 
paredzētā finansējuma un no citiem 
privātiem un publiskiem avotiem.
2. ZIK finansē īpaši no šādiem avotiem:
a) no partnerorganizāciju iemaksām, kas 
veido būtisku finansējuma avotu;
b) no dalībvalstu, trešo valstu vai to 
publisko iestāžu obligātām vai 
brīvprātīgām iemaksām;
c) no starptautisku struktūru vai iestāžu 
iemaksām;
d) no pašu ZIK darbības un honorāriem 
ieņēmumiem saistībā ar intelektuālā 
īpašuma tiesībām;
e) no kapitāla noguldījumiem, tostarp EIT 
fonda apsaimniekotiem ieguldījumiem;
f) no privātpersonu, iestāžu, fondu vai 
citu valsts struktūru novēlējumiem, 
dāvinājumiem un iemaksām;
g) no EIT iemaksām;
h) no finanšu instrumentiem, tostarp 
tādiem, ko finansē no Eiropas Savienības 
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vispārējā budžeta.
Iemaksas var ietvert iemaksas natūrā.
3. Kārtību par piekļuvi EIT finansējumam 
nosaka EIT finanšu noteikumos, kas 
minēti 21. panta 1. punktā.
4. EIT iemaksas ZIK:
a) var segt līdz 100 % no ZIK pievienotās 
vērtības darbību kopējām atbilstīgajām
izmaksām;
b) nepārsniedz 25 % no ZIK gada 
budžeta, aprēķinot vidēji ik pēc trīs 
gadiem.
5. EIT izveido konkurētspējīgu 
pārskatīšanas mehānismu tā gada 
finansiālā ieguldījuma būtiskas daļas 
sadalījumam ZIK. Konkurētspējīgais 
pārskatīšanas mehānisms ietver 
izvērtēšanu attiecībā uz ZIK gada 
uzņēmējdarbības plānos ierosināto 
projektu kvalitāti un potenciālu un 
iepriekšējo gadu darbību, kas apliecināta, 
veicot pastāvīgu uzraudzību kā definēts 
7.a pantā.
6. ZIK vai to partnerorganizācijas var 
pieteikties uz Savienības atbalsta 
saņemšanu, jo īpaši saistībā ar Savienības 
programmām un fondiem, saskaņā ar to 
attiecīgajiem noteikumiem un līdzīgā 
veidā kā citi pieteikumi. Tādā gadījumā 
šādu palīdzību neattiecina uz darbībām, 
kuras jau tiek finansētas no Eiropas 
Savienības budžeta. Finansiālais 
ieguldījums no citām Savienības 
programmām un fondiem nepārsniedz 
25 % no ZIK gada budžeta, aprēķinot 
vidēji ik pēc trīs gadiem.”

Or. en

(Regulas 14. pants ir pārcelts uz 7.-a pantu)

Pamatojums

Skaidrības labad finanšu līdzekļi (14. pants) un finansēšanas principi ir apvienoti vienā pantā 
un tajā veikti grozījumi, lai ietvertu ZIK sviras efekta principus (maksimāli 25 % EIT 
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ieguldījums un maksimāli 50 % kopējais ES fondu ieguldījums), kā arī konkurētspējīgus 
pārskatīšanas mehānismus gada finansiālā ieguldījuma sadalījumam ZIK.

Grozījums Nr. 47
Regulas priekšlikums
1. pants – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 294/2008
7.a pants (jauns) – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ZIK uzraudzības un izvērtēšanas principi (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 48
Regulas priekšlikums
1. pants – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 294/2008
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT, pamatojoties uz izpildes 
pamatrādītājiem un sadarbojoties ar 
Komisiju, pastāvīgi uzrauga un periodiski 
veic neatkarīgu katras ZIK sasniegumu, 
rezultātu un panāktās ietekmes izvērtēšanu.

“1. EIT, pamatojoties uz izpildes 
pamatrādītājiem un sadarbojoties ar 
Komisiju, pastāvīgi uzrauga un ik pēc trim 
gadiem veic neatkarīgu katras ZIK 
sasniegumu, rezultātu un panāktās 
ietekmes izvērtēšanu.

Pastāvīga uzraudzība ietver:
a) ZIK ieguldījumu programmas 
“Apvārsnis 2020” īpašo mērķu 
sasniegšanai;
b) vispārējās ZIK darbības rezultātus, 
pamatojoties uz vispārējo ZIK 
piemērojamo rādītāju kopumu;
c) atsevišķas ZIK darbības rezultātus, 
pamatojoties uz individuāliem mērķiem 
un izpildes pamatrādītājiem, kuri 
paredzēti atsevišķas ZIK uzņēmējdarbības 
plānos;”

Or. en
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Pamatojums

ZIK uzraudzības principi jādefinē precīzāk.

Grozījums Nr. 49
Regulas priekšlikums
1. pants – 7.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 294/2008
7.a pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a ZIK darbības rezultāti, ko vērtē, veicot 
pastāvīgu uzraudzību, veido pamatu 
konkurētspējīgam pārskata mehānismam 
EIT gada finansiālā ieguldījuma 
sadalījumam ZIK, kā noteikts 7.a panta 
4.a punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Regulas priekšlikums
1. pants – 7.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 294/2008
7.a pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b ZIK darbības rezultāti, ko vērtē, veicot 
pastāvīgu uzraudzību, veido pamatu 
konkurētspējīgam pārskata mehānismam 
attiecībā uz EIT gada finansiālā 
ieguldījuma ZIK definēšanu. Izstrādājot 
attīstības uzraudzības sistēmu, EIT un 
Komisija ņem vērā II pielikumā sniegto 
pagaidu rādītāju sarakstu.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Regulas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
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Regula (EK) Nr. 294/2008
7.b pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ZIK darbības ilgums, turpināšanās un 
izbeigšana

ZIK finansēšanas ilgums, turpināšanās un 
izbeigšana

Or. en

Pamatojums

ZIK var turpināt darbību bez ES finansējuma. Jānosaka ZIK finansēšanas ilgums, nevis pašu 
ZIK darbības ilgums.

Grozījums Nr. 52
Regulas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 294/2008
7.b pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atkarībā no periodisko izvērtēšanu 
rezultātiem un konkrētu jomu specifiskām 
iezīmēm ZIK parasti darbojas septiņus 
līdz piecpadsmit gadus.

1. Sākotnējais EIT veiktās ZIK 
finansēšanas ilgums ir trīs gadi.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Regulas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 294/2008
7.b pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valde izņēmuma kārtā var lemt 
pagarināt ZIK darbību uz laiku, kas 
pārsniedz sākotnēji noteikto, ja tas 
vislabāk atbilst EIT mērķu sasniegšanai.

2. Saskaņā ar 7.a pantā noteiktās 
pastāvīgās uzraudzības un periodiskās 
izvērtēšanas rezultātiem valde ik pēc trim 
gadiem var nolemt pagarināt ZIK darbības 
finansēšanu, ja šie rezultāti liecina, ka 
tiks sasniegti ZIK un EIT mērķi.
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Or. en

Grozījums Nr. 54
Regulas priekšlikums
1. pants – 9.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 294/2008
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9a) Regulas 13. panta 2. punktu aizstāj ar 
šādu:
“2. Pirms aicinājumiem iesniegt 
priekšlikumus ZIK atlasei EIT dara 
zināmu atklātībā savu reglamentu, īpašos 
finanšu noteikumus, kas minēti 21. panta 
1. punktā, un sīki izklāstītus kritērijus 
ZIK atlasei, kas minēti 7. pantā.”

Or. en

Grozījums Nr. 55
Regulas priekšlikums
1. pants – 9.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 294/2008
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9b) Regulas 13. panta 3. punktu aizstāj ar 
šādu:
"3. EIT katru gadu nevilcinoties publisko 
savu stratēģisko inovāciju programmu, 
kārtējo trīsgadu darba programmu un 
15. pantā minēto gada darbības pārskatu, 
un EIT un ZIK uzraudzības un 
novērtējuma rezultātus;”

Or. en
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Grozījums Nr. 56
Regulas priekšlikums
1. pants – 10. punkts – ievaddaļa
Regula (EK) Nr. 294/2008
14. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) regulas 14. panta 2. punktu aizstāj ar 
šādu:

(10) regulas 14. pantu svītro.

Or. en

(Sk. 7.-a pantu (jauns))

Pamatojums

Skaidrības labad finanšu līdzekļi (14. pants) un finanšu principi ir apvienoti vienā pantā (7.-
a. pants).

Grozījums Nr. 57
Regulas priekšlikums
1. pants – 10. punkts
Regula (EK) Nr. 294/2008
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. ZIK finansē īpaši no šādiem avotiem: svītrots
a) no partnerorganizāciju iemaksām, kas 
veido būtisku finansējuma avotu;
b) no dalībvalstu, trešo valstu vai to 
publisko iestāžu obligātām vai 
brīvprātīgām iemaksām;
c) no starptautisku struktūru vai iestāžu 
iemaksām;
d) no pašu ZIK darbības un honorāriem 
ieņēmumiem saistībā ar intelektuālā 
īpašuma tiesībām;
e) no kapitāla noguldījumiem, tostarp EIT 
fonda apsaimniekotiem ieguldījumiem;
f) no privātpersonu, iestāžu, fondu vai 
citu valsts struktūru novēlējumiem, 
dāvinājumiem un iemaksām;



PR\903210LV.doc 33/43 PE489.664v01-00

LV

g) no EIT iemaksām;
h) no finanšu instrumentiem, tostarp 
tādiem, ko finansē no Eiropas Savienības 
vispārējā budžeta.
Iemaksas var ietvert iemaksas natūrā.

Or. en

(Sk. 7.-a pantu (jauns))

Pamatojums

Skaidrības labad finanšu līdzekļi (14. pants) un finanšu principi ir apvienoti vienā pantā (7.-
a pants).

Grozījums Nr. 58
Regulas priekšlikums
1. pants – 11. punkts
Regula (EK) Nr. 294/2008
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. EIT iemaksas var segt līdz 100 % no 
ZIK pievienotās vērtības darbību kopējām 
atbilstīgajām izmaksām.

svītrots

Or. en

(Sk. 7.-a pantu)

Pamatojums

Skaidrības labad finanšu līdzekļi (14. pants) un finanšu principi ir apvienoti vienā pantā (7.-
a pants).

Grozījums Nr. 59
Regulas priekšlikums
1. pants – 12. punkts
Regula (EK) Nr. 294/2008
15. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kārtējo trīsgadu darba programmu, 
kuras pamatā ir SIP, kad tā ir pieņemta, 

a) kārtējo trīsgadu darba programmu, kurā 
ir ietverts pārskats par galvenajām 
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un kurā ir pārskats par galvenajām 
prioritātēm un plānotajām EIT un ZIK 
ierosmēm, tostarp finansiālo vajadzību un 
avotu aplēsi. Tajā ir iekļauti arī atbilstīgi 
rādītāji ZIK un EIT darbību uzraudzībai. 
Katru N-2 gadu līdz 31. decembrim EIT 
iesniedz Komisijai provizorisku kārtējo 
trīsgadu darba programmu. Komisija trīs 
mēnešu laikā sniedz atzinumu attiecībā uz 
EIT konkrētajiem mērķiem, kas izvirzīti 
programmā „Apvārsnis 2020”, un tās 
saderību ar Savienības politiku un tiesību 
aktiem. EIT pienācīgi ņem vērā Komisijas 
atzinumu un, ja rodas domstarpības, savu 
nostāju pamato. EIT informatīvos nolūkos 
iesniedz galīgo darba programmu Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Komisijai, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai;

prioritātēm un plānotajām EIT un ZIK 
ierosmēm, tostarp finansiālo vajadzību un 
avotu aplēsi, un plānoto ZIK finansēšanas 
turpināšanu vai pārtraukšanu. Tajā ir 
iekļauti arī atbilstīgi rādītāji ZIK un EIT 
darbību uzraudzībai. Katru N-2 gadu līdz 
31. decembrim EIT iesniedz Komisijai, 
Eiropas Parlamentam un Padomei
provizorisku kārtējo trīsgadu darba 
programmu. Komisija, Eiropas 
Parlaments un Padome trīs mēnešu laikā 
sniedz atzinumu. EIT pienācīgi ņem vērā 
sagatavotos atzinumus un, ja rodas 
domstarpības, savu nostāju pamato. EIT 
informatīvos nolūkos iesniedz galīgo darba 
programmu Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Komisijai, Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejai un Reģionu 
komitejai;

Or. en

Pamatojums

Lielākas uzraudzības iespējas jāparedz lēmumu pieņēmējiem attiecībā uz EIT trīsgadu darba 
programmu pieņemšanu. EIT sākotnējā posmā pirmā trīsgadu darba programma tika 
iesniegta apspriešanai Parlamentā, Padomē un Komisijā, turpmāk EIT darba programmas 
vajadzētu pārskatīt Parlamentam un Padomei.

Grozījums Nr. 60
Regulas priekšlikums
1. pants – 12. punkts
Regula (EK) Nr. 294/2008
15. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) gada ziņojumu katru gadu līdz 
30. jūnijam. Šajā ziņojumā tiek izklāstītas 
iepriekšējā kalendārajā gadā īstenotās EIT 
un ZIK darbības un izvērtēti panāktie 
rezultāti izvirzīto mērķu un rādītāju 
īstenošanā un noteiktā laika grafika 
ievērošanā, ar veiktajām darbībām saistītie 
riski, resursu izmantojums un EIT 
vispārējā darbība.

b) gada ziņojumu katru gadu līdz 
30. jūnijam. Šajā ziņojumā tiek izklāstītas 
iepriekšējā kalendārajā gadā īstenotās EIT 
un ZIK darbības un izvērtēti panāktie 
rezultāti izvirzīto mērķu un rādītāju 
īstenošanā un noteiktā laika grafika 
ievērošanā, ar veiktajām darbībām saistītie 
riski, resursu izmantojums un EIT 
vispārējā darbība. EIT direktors katru 
gadu iesniedz gada ziņojumu 
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kompetentajām Eiropas Parlamenta 
komitejām.

Or. en

Pamatojums

Referents ierosina ieviest regulāru dialogu ar EIT un Eiropas Parlamentu attiecībā uz EIT 
gada pārskata publicēšanu.

Grozījums Nr. 61
Regulas priekšlikums
1. pants – 13. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 294/2008
16. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13ba) Pievieno šādu punktu:
“2.b Novērtējumā analizē aspektus 
attiecībā uz mazāk attīstīto reģionu 
dalībnieku iesaistīšanu un MVU 
līdzdalību. Turklāt novērtējumā jāņem 
vērā EIT ieguldījums stratēģijas 
„Eiropa 2020” prioritātēs un tās 
pamatiniciatīvās”.

Or. en

Pamatojums

EIT novērtējumam jābūt plašākam. Tajā jāņem vērā ne vien EIT, bet arī vispārējie Savienības 
ilgtermiņa stratēģijas mērķi.

Grozījums Nr. 62
Regulas priekšlikums
1. pants – 14.-a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 294/2008
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.-a) 17. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:
1. Vēlākais līdz 2011. gada 30. jūnijam un 
pēc tam reizi septiņos gados EIT izstrādā 
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septiņu gadu SIP projektu, iesniedz to 
Komisijai un dara publiski pieejamu.

Or. en

Pamatojums

xxx.

Grozījums Nr. 63
Regulas priekšlikums
1. pants – 14.-aa punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 294/2008
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.-aa) Regulas 17. panta 2. punktu 
aizstāj ar šādu:
2. SIP nosaka EIT ilgtermiņa stratēģiju 
ES inovācijas vidē, un tajā iekļauj 
izvērtējumu par EIT sociālekonomisko 
ietekmi un tā spēju radīt Savienībai 
pievienoto vērtību inovāciju jomā. SIP 
ņem vērā ETI pārraudzības un 
novērtējuma rezultātus, kā minēts 
16. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Regulas priekšlikums
1. pants – 14.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 294/2008
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a) Regulas 17. panta 4. punktu aizstāj 
ar šādu:
“Komisija ņem vērā un iekļauj attiecīgos 
SIP aspektus nākamajā priekšlikumā par 
kopēju pētniecības un inovācijas 
stratēģijas sistēmu nākamajam 
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plānošanas periodam”.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Regulas priekšlikums
1. pants – 15. punkts
Regula (EK) Nr. 294/2008
19. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas īstenošanai laikposmā no 
2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 
31. decembrim paredzētais finansējums no 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” ir 
EUR 3 182,230 miljoni. Gada apropriācijas 
piešķir budžeta lēmējinstitūcija atbilstīgi 
finanšu shēmai. EIT finansiālās iemaksas 
ZIK tiek piešķirtas atbilstīgi šim 
finansējumam.

Šīs regulas īstenošanai laikposmā no 
2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 
31. decembrim paredzētais finansējums no 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” ir 
[EUR 3 182,230 miljoni]. Gada 
apropriācijas piešķir budžeta 
lēmējinstitūcija atbilstīgi finanšu shēmai. 
EIT finansiālās iemaksas ZIK tiek 
piešķirtas atbilstīgi šim finansējumam.

Or. en

Pamatojums

Galīgo summu jāiekļauj tiklīdz ir pabeigtas DFS sarunas.

Grozījums Nr. 66
Regulas priekšlikums
1. pants – 20.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 294/2008
Ia pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20a) Pievieno šādu pielikumu:
“Ia pielikums

Papildināms vispārējās izpildes rādītāju 
saraksts ZIK uzraudzībai
Ieguldījums:
a) partneru ieguldījumu(skaidrā naudā 
un natūrā) sadalījums gada budžetā;
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b) budžeta sadalījums pēc darbības veida 
(pētniecība, izglītība, inovācija, 
pieskaitāmās izmaksas).
Rezultāts un ietekme:
a) izstrādāto mācību programmu un 
apmācīto studentu skaits;
b) pētniecības projektu un publikāciju 
skaits;
c) iesaistīto uzņēmumu skaits, tostarp 
MVU, pētniecības institūtu un 
universitāšu īpatsvars;
e) piešķirto patentu skaits attiecībā pret 
ieguldīto euro un citam īpašniekam 
nodoto patentu skaits;
g) no esošiem uzņēmumiem nodalītu 
jaunu uzņēmu skaits;
h) dalības uzņēmumos veikto inovācijas 
darbību skaits.”

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Ievads

Lai Eiropa atgūtos no dažādajām pastāvošajām krīzēm, tai jārod veids, kā attīstīt savu 
inovācijas spēju, lai rastu ilgtspējīgu un efektīvu risinājumu sabiedrības problēmām, kas 
norādītas programmā „Apvārsnis 2020”, kā arī attiecībā uz nodarbinātību un vērtības 
radīšanu.

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts tika izveidots 2008. gadā Lisabonas stratēģijas 
izaugsmei un nodarbinātībai ietvaros ar mērķi palielināt Eiropas inovācijas spēju. 

Tas ir pirmais ES mēģinājums integrēt visas trīs zinību triādes dimensijas (augstāko izglītību, 
pētniecību un inovāciju). EIT sāka darbību 2010. gadā, un ES budžeta ieguldījums EIT 
laikposmam no 2008. līdz 2013. gadam veidoja 309 miljonus euro. 

EIT, izmantojot zināšanu un inovāciju kopienu (ZIK) veiktos pasākumus, vecina ciešāku 
sadarbību starp universitātēm, pētniecības centriem un uzņēmumiem, lai mazinātu atšķirību 
starp darbībām pētniecības, izglītības un uzņēmējdarbības jomā, kas paredzētas ES inovācijas 
spējas palielināšanai. 

ZIK darbojas kopš 2010. gada (Klimata ZIK, EIT IKT laboratorijas un ZIK InnoEnergy), un 
tās veido 16 sadarbības centri 12 ES dalībvalstīs, iesaistot vairāk nekā 200 partneru.

Līdzšinējā pieredze attiecībā uz ZIK liecina par aizvien lielāku dalībnieku skaitu (tostarp 
rūpniecības nozarē), efektivitāti, racionalitāti un jau pamanāmu rezultātu (apmācīti studenti, 
jauni uzņēmumi). 

Komisijas priekšlikums 

Komisija ierosina nodrošināt EIT budžetam apmēram 3 miljardus euro un ietvert EIT darbības 
jomu Programmā „Apvārsnis 2020”. No budžeta būtu jāveic divi piešķīrumi: pirmais —
pašreizējo ZIK apvienošanai un trīs jaunu ZIK izveidošanai 2014. gadā; otrais — saskaņā ar 
pārskatu 2017. gada beigās, lai turpinātu izveidoto ZIK darbību un trīs jaunu ZIK izveidei.

Komisijas ierosinātie EIT regulas grozījumi papildus precizē EIT iemaksu apmēru ZIK, to 
izveides kritērijus un principus finansēšanas izvērtēšanai, ilgumam un pārtraukšanai. 

Savukārt, EIT regulai pievienotajā Stratēģisko inovāciju programmā (tiks pieņemta kā 
atsevišķs dokuments) izklāstītas EIT prioritātes laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam, darba 
programma un izmaiņas ZIK darbībā un finansēšanā.

Referenta nostāja

1. EIT budžets un mērķi
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EIT līdz šim ir bijis veiksmīgs un daudzsološs instruments uz inovācijām vērstu darbību 
saskaņotai un vienkāršai izpildei, iesaistot privātā un publiskā sektora/universitāšu partnerus 
dinamiskā inovācijas procesā.

Salīdzinājumā ar citām publiskās un privātās partnerības iniciatīvām pētniecības un inovācijas 
cieša sasaiste ar izglītību rada EIT tādu pievienoto vērtību, kādas patlaban nav nevienai citai 
iniciatīvai.

Tāpēc referents atbalsta Komisijas ierosināto pakāpenisku budžeta palielināšanu laikposmā no 
2014. līdz 2020. gadam un jaunu ZIK izveidi.

Jaunās ZIK jāveido programmas „Apvārsnis 2020” prioritārajās jomās, it īpaši saskaņā ar 
pīlāriem „sabiedrisko problēmu risināšana” un „vadošā loma galvenajās rūpniecības 
tehnoloģijās”. 

Tās ir jomas, kurās ES jāapvieno centieni, lai rastu un īstenotu novatoriskus risinājumus un 
veicinātu uzņēmējdarbības iniciatīvas. 

Referents atbalsta priekšlikumu par EIT starpposma novērtējumu, lai izvērtētu tā darbību, 
tomēr, tā kā šāds novērtējums ir ietverts programmā „Apvārsnis 2020”, nav īpašu iemeslu 
piemērot atšķirīgu novērtējumu salīdzinājumā ar citām programmas „Apvārsnis 2020” daļām. 

2. ZIK atlases principi

Referents uzskata, ka nebūtu jānosaka EIT izveidojamo ZIK jomas un skaits.

Komisijas ierosinātā jaunu ZIK pakāpeniskā izveide un prioritāšu noteikšana nav pietiekami 
pamatota. Pastāv citas jomas, kuras var uzskatīt par tikpat steidzamām un daudzsološām kā 
Komisijas ierosinātās jomas. 

Tā vietā referents ierosina, ka ZIK atlases procesam jābūt atklātam, pārredzamam un 
pamatotam uz konkurences principu. Pamatojoties uz iesniegto priekšlikumu EIT izveidotu 
tik daudz ZIK, cik tas ir finansiāli iespējams, ar nosacījumu, ka tās atbilst obligātajiem atlases 
un kvalitātes kritērijiem, un to darbības joma atbilst programmas „Apvārsnis 2020” 
prioritātēm. 

Atlases procesā EIT jāņem vērā arī tas, ka atsevišķām ZIK nav obligāti jābūt tikpat 
kapitālietilpīgām kā pārējām. 
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3. ZIK finansēšanas principi

Konkurētspējīgs pārskatīšanas mehānisms

Saskaņā ar EIT 2012. ierosinājumu ZIK katru gadu konkurē attiecībā uz pieejamo budžetu. 
Tas nodrošina, ka finansējumu saņem tikai visdaudzsološākie un vērtīgākie projekti, 
izvairoties no iespējamā virspeļņas efekta, ko var radīt iepriekš noteikts piešķīrums. 

Gada iemaksu pamatā jābūt ZIK gada uzņēmējdarbības plānu mērķu, sasniegto rezultātu un 
turpmākā potenciāla novērtējumam. 

Referents ierosina, ka konkurētspējīgu piešķīrumu principiem jābūt ietvertiem regulā. 

Sviras efekts

EIT līdz šim ir nodrošinājusi apmēram 25 % no ZIK budžeta, bet 75 % ieguldījuši dažādi 
publiskie un privātie partneri (tostarp partnera pašu resursi, dalībvalstu piešķirtais valsts 
finansējums, finansējums no tādām ES iniciatīvām kā Septītā pamatprogramma un turpmāk 
arī programma „Apvārsnis 2020”). 

Referents ierosina iekļaut šo principu šajā regulā. 

Turklāt ir jānovērš EIT sinerģiskās ietekmes mazināšana, pārāk plaši izmantojot ES līdzekļus, 
lai piesaistītu citus ES līdzekļus. Referents ierosina, ka līdztekus EIT ieguldījumam ZIK 
turpmāk jāpalielina ES finansējuma robežvērtība, kas noteikta 25 % apmērā.

Ilgtspējas nodrošināšana

Visbeidzot, lai nodrošinātu finansējuma ilgtspēju, Komisija plāno dažu ZIK darbību 
pašfinansēšanu vidējā termiņā. Šajā nolūkā ZIK pienākumos nepārprotami jāietver 
finansēšanas stratēģijas izstrādāšana.

4. Plānošana, uzraudzība un novērtēšana

Referents ierosina, ka turpmāk SIP pieņem valde un to iestrādā turpmākajā pētniecības un 
inovāciju sistēmā („Apvārsnis 2021-2018”). Savukārt lielākas uzraudzības iespējas jāparedz 
lēmumu pieņēmējiem attiecībā uz EIT trīsgadu darba programmu pieņemšanu. 

EIT sākumposmā pirmais trīsgadu darba programmas projekts tika iesniegts apspriešanai 
Parlamentā, Padomē un Komisijā. Referents uzskata, ka šāda procedūra vajadzīga arī attiecībā 
uz turpmākajām EIT trīsgadu programmām. 

Ir ierosināts arī regulārs dialogs ar EIT direktoru un Eiropas Parlamentu attiecībā uz EIT gada 
pārskata publicēšanu. 

EIT paredz arī ieviest uzraudzības sistēmu attiecībā uz četriem darbības līmeņiem 
(„Apvārsnis 2020” līmenis, EIT līmenis, visu ZIK līmenis, atsevišķu ZIK līmenis). Referents 
ierosina iekļaut šos principus šajā regulā. 

5. Inovācijas jēdziena paplašināšana



PE489.664v01-00 42/43 PR\903210LV.doc

LV

Vairāk nekā tehnoloģiski risinājumi

Šobrīd EIT darbība ir vairāk vērsta uz atbalsta sniegšanu tehnoloģiskiem un rūpnieciskiem 
risinājumiem. Lai gan tas ir vajadzīgs, tas nav pietiekami, lai atrisinātu pašreizējās ES 
problēmas. 

Referents uzskata, ka ar tehnoloģijām nesaistītām, organizatoriskām un sistēmu inovācijām, 
kā arī novatoriskiem risinājumiem valsts sektorā jāvelta tikpat liela uzmanība kā 
risinājumiem, kas pamatoti uz tehnoloģijām. 

Līdzīgi jāapsver sociālās uzņēmējdarbības veicināšana, jo sociālās jomas uzņēmumi parasti ir 
ļoti novatoriski, gan sniedzot savus produktus un pakalpojumus, gan organizatorisko modeļu 
ziņā. 

Intelektuālā īpašuma tiesības

Laikā, kad Ķīna gatavojas kļūt par pirmo depozitāriju patentu jomā, Eiropas Savienībai 
jāizstrādā gudra intelektuālā īpašuma tiesību politika, kas ļautu palielināt ES nozīmi1. 

Tirgus nepilnību dēļ IĪT prakses jomā it īpaši cieš MVU, piemēram, tiem ir liegta līdzdalība 
apmaiņā ar IĪT praksi, kas galvenokārt notiek starp lielajiem tirgus dalībniekiem, un tie cieš 
patentu juridiskas valorizācijas dēļ. 

EIT kā vadošajam Eiropas inovāciju institūtam būtu jāattīsta un jāveicina inovatīva prakse, 
kas ir pielāgota Eiropas vidusmēra dalībniekiem.

EIT uz ZIK jābūt kā „laboratorijai”, kas sniedz atbalstu tādu atšķirīgu IĪT politikas jomu 
izstrādei, kas atbilst dažādu Eiropas nozaru un dalībnieku, it īpaši MVU, universitāšu un 
publisko iestāžu, vajadzībām un interesēm. 

6. Pārvaldība un dalība

Lai gan ZIK ir novatoriskas un pašorganizētas uzņēmējdarbības struktūras, attiecībā uz visām 
ZIK jānosaka atsevišķas kopīgas obligātās iezīmes, lai nodrošinātu atklātības, pārredzamības 
un interešu līdzsvara principa ievērošanu. Tas ir jo īpaši svarīgi, ņemot vērā, ka ZIK tiek 
daļēji finansētas no valsts budžeta. 

ZIK struktūrai jābūt tādai, kas pieļauj turpmāku attīstību un izvairās no dalības sašaurināšanas 
vai obligātas dalības efekta. Jaunajiem partneriem jābūt gataviem pievienoties ZIK un 
piedalīties to darbībā, savukārt ierosinātajos IĪT noteikumos jāparedz vienādas iespējas visiem 
dalībniekiem. 

Līdzdalības paplašināšanai, iesaistot jaunus dalībniekus un īpaši palielinot MVU līdzdalību, 
jābūt ietvertai EIT un ZIK stratēģijā. 

                                               
1 Iekšzemes patentu pieteikumu attiecība pret kopējo patentu skaitu 2010. gadā bija 15,1 % Eiropā (nemainīga), 
53,6 % ASV (samazinās), 82,1 % Japānā (nemainīga) un 72,7 % Ķīnā (izteikti palielinās). 
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ZIK, tāpat kā EIT, arī jāizveido Ieinteresēto personu forums konkrētās darbības jomās, ko 
sasauc vienu reizi gadā.

EIT arī jānodrošina iespēja mazāk attīstītajiem Eiropas reģioniem gūt labumu no dalības ZIK, 
it īpaši tiem reģioniem, kuriem visvairāk vajadzīgi novatoriski risinājumi izkļūšanai no krīzes. 

7. Papildināmība ar citiem programmas „Apvārsnis 2020” instrumentiem 

Vēl jāprecizē ZIK papildināmība ar citām darbībām, kas veiktas saskaņā ar programmu 
„Apvārsnis 2020”. 

Pastāv daudzi neatbildēti jautājumi par ZIK īpašo nozīmi sarežģītajā ES pētniecības vidē, 
proti, attiecībā uz kopīgas plānošanas iniciatīvām, Eiropas tehnoloģiju platformām, kopīgām 
tehnoloģiju iniciatīvām, ERA-NET tīklu, kā arī „Erasmus visiem”, zināšanu apvienībām un 
nozaru prasmju apvienībām un Marijas Kirī vārdā nosauktajiem pasākumiem. 

Referents uzskata, ka Komisijai it īpaši būtu jāveic visaptverošs novērtējums attiecībā uz 
dažādām publiskām un privātām partnerībām, kas izveidotas saskaņā ar atšķirīgām 
pētniecības un inovācijas programmām.

Novērtējuma mērķis ir izvērtēt visefektīvākos partnerības modeļus, noteikt galvenos 
partnerības sekmēšanas aspektus un racionalizēt un vienkāršot pētniecības un inovācijas vidi 
turpmākajā finansēšanas sistēmā.


