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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos inovacijos ir technologijos institutas (toliau – EIT) įsteigtas Reglamentu (EB) 
294/2008 siekiant didinti Europos inovacinius gebėjimus. Tai pirmas ES mėginimas 
integruoti aukštąjį mokslą, mokslinius tyrimus ir inovacijas į vadinamąjį žinių trikampį. Toks 
integravimas pirmiausia vykdomas per žinių ir inovacijų bendrijas (toliau – ŽIB), padedančias 
organizacijoms užmegzti ilgalaikius kontaktus ir drauge spręsti visuomenei iškilusius 
uždavinius. EIT savo veiklą pradėjo 2010 m., o jo būstinė įsikūrusi Budapešte.

Bendru politiniu sutarimu siekiama toliau skatinti EIT veiklą, todėl nuomonės referentas labai 
palankiai vertina pasiūlymą dėl Strateginės inovacijų darbotvarkės (SID). 

ES iniciatyvų koordinavimo mechanizmas
Iš pat pradžių vis dėlto būtina pabrėžti, kad turėtų būti įgyvendintas EIT ir kitos veiklos pagal 
programą „Horizontas 2020“ koordinavimo mechanizmas. EIT turėtų skatinti ŽIB veiksmų 
sąveiką visose programos „Horizontas 2020“ pakopose ir su kitomis iniciatyvomis, tinkamai 
atsižvelgiant į veiksmų dubliavimo riziką.

SID prioritetų papildymas
Nuomonės referentas palankiai vertina Strateginės inovacijų darbotvarkės temines sritis, 
tačiau rekomenduoja papildyti darbotvarkėje nurodytą prioritetų sąrašą, kad jis apimtų ne vien 
tik tvarią tiekimo grandinę nuo išteklių iki vartotojų, sveikos gyvensenos ir aktyvaus senėjimo 
inovacijas, tvarų žaliavų žvalgymą, gavybą, gamybą ir perdirbimą, pažangią ir saugią 
visuomenę bei miestų judumą. Nustatant naujas prioritetines sritis EIT turėtų palaikyti 
nuolatinį dialogą su ES institucijomis.

Aktyvesnis visų valstybių narių dalyvavimas ir EIT struktūrų sinergijos didinimas 
siekiant naudos, ypač MVĮ
EIT kaip pažangus institutas su nauja mokslinių tyrimų, aukštojo mokslo ir verslo 
organizavimo koncepcija turi stiprinti privačiojo sektoriaus, ypač MVĮ, dalyvavimą žinių 
trikampyje. Tai paskatins geresnį mokslinių tyrimų rezultatų pritaikymą kuriant naujus 
novatoriškus produktus ir paslaugas. ŽIB turėtų remti regionus vykdant veiklą pažangiosios 
specializacijos ir pažangos siekimo srityse, kuri suteiktų galimybę dalyvauti visų Europos 
regionų subjektams. 

Intelektinės nuosavybės teisių valdymas 
Galiausiai nuomonės referentas mano, kad EIT turėtų plėtoti naują novatorišką intelektinės 
nuosavybės teisių politiką ir praktiką, kuri atitiktų dalyvaujančių suinteresuotųjų subjektų, 
ypač MVĮ, poreikius ir interesus visoje ES.
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PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą 
į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

SID turėtų apibrėžti ilgalaikes prioritetines 
Europos inovacijos ir technologijos 
instituto (toliau – EIT) sritis ir pateikti jo 
ekonominio poveikio bei pajėgumų sukurti 
didžiausią su inovacijomis susijusią 
papildomą naudą įvertinimą; SID turi būti 
atsižvelgiama į EIT stebėsenos ir vertinimo 
rezultatus; 

SID turėtų apibrėžti ilgalaikes 
kompetenciją ir plataus masto dalyvavimą 
visoje ES skatinančias prioritetines 
Europos inovacijos ir technologijos 
instituto (toliau – EIT) sritis ir pateikti jo 
ekonominio poveikio bei pajėgumų sukurti 
didžiausią su inovacijomis susijusią 
papildomą naudą įvertinimą; SID turi būti 
atsižvelgiama į EIT stebėsenos ir vertinimo 
rezultatus; 

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 1.1 antraštinės dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos ateities sparčiai kintančiame 
pasaulyje pagrindas – pažangus, tvarus ir 
integracinis augimas. Pripažįstama, kad 
norint pasiekti tą tikslą ir gebėti toliau 
konkuruoti visuotinės žinių ekonomikos 
sąlygomis, didžiausia varomoji jėga turėtų 
būti žinių trikampis, kurį sudaro moksliniai 
tyrimai, švietimas ir inovacijos, ir visų 
trikampio kraštinių sąveika. Taigi Europos 
Sąjunga strategijoje „Europa 2020“ 
nustatė, kad šios sritys yra politikos 
prioritetai. Šie prioritetai daugiausia 
įgyvendinami pavyzdinėmis iniciatyvomis 
„Inovacijų sąjunga“ ir „Judus jaunimas“, 
kurios yra bendras politinis ES veiksmų 
šiose srityse pagrindas. Šias iniciatyvas 
papildo pavyzdinės iniciatyvos „Integruota 

Europos ateities sparčiai kintančiame 
pasaulyje pagrindas – pažangus, tvarus ir 
integracinis augimas. Pripažįstama, kad 
norint pasiekti tą tikslą ir gebėti toliau 
konkuruoti visuotinės žinių ekonomikos 
sąlygomis, didžiausia varomoji jėga turėtų 
būti žinių trikampis, kurį sudaro moksliniai 
tyrimai, švietimas ir inovacijos, ir visų 
trikampio kraštinių sąveika. Taigi Europos 
Sąjunga strategijoje „Europa 2020“ 
nustatė, kad šios sritys yra politikos 
prioritetai. Šie prioritetai daugiausia 
įgyvendinami pavyzdinėmis iniciatyvomis 
„Inovacijų sąjunga“ ir „Judus jaunimas“, 
kurios yra bendras politinis ES veiksmų 
šiose srityse pagrindas. Šias iniciatyvas 
papildo pavyzdinės iniciatyvos „Integruota 
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globalizacijos eros pramonės politika“ ir
„Tausiai išteklius naudojanti Europa“. 
Europos inovacijos ir technologijos 
institutas visomis išgalėmis padės siekti šių 
pavyzdinių iniciatyvų tikslų.

globalizacijos eros pramonės politika“, 
„Europos skaitmeninė darbotvarkė“, 
„Tausiai išteklius naudojanti Europa“ ir 
„Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo 
darbotvarkė“. Europos inovacijos ir 
technologijos institutas visomis išgalėmis 
padės siekti šių pavyzdinių iniciatyvų 
tikslų.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 1.1 antraštinės dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT įsteigtas būtent tuo tikslu, jis turėtų 
prisidėti prie tvaraus ekonomikos augimo ir 
konkurencingumo stiprinant ES ir 
valstybių narių inovacinius gebėjimus. 
Institutas, integruodamas aukštojo mokslo, 
mokslinių tyrimų ir inovacijų žinių 
trikampį, padės spręsti programoje 
„Horizontas 2020“ įvardytus visuomenei 
iškilusius uždavinius ir sistemiškai pakeisti 
Europos inovacijų veikėjų 
bendradarbiavimo būdus.

EIT įsteigtas būtent tuo tikslu, jis turėtų 
prisidėti prie tvaraus ekonomikos augimo ir 
konkurencingumo stiprinant Sąjungos ir 
valstybių narių inovacinius ir verslo 
gebėjimus ir gerinti jos galimybes 
pritaikyti mokslinių tyrimų ir inovacijų 
rezultatus kuriant didelės vertės 
produktus ir paslaugas. Institutas, 
integruodamas aukštojo mokslo, mokslinių 
tyrimų ir inovacijų žinių trikampį, padės 
spręsti programoje „Horizontas 2020“ 
įvardytus visuomenei iškilusius uždavinius 
ir sistemiškai pakeisti Europos veikėjų 
bendradarbiavimo būdus taikant atvirų ir 
įtraukių inovacijų modelius. 

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 1.1 antraštinės dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad pasiektų tą tikslą, EIT per žinių ir 
inovacijų bendrijas sujungia strategines 
kryptis EIT lygmeniu ir principą „iš 
apačios į viršų“. ŽIB – labai integruota 
partnerystė, sutelkianti labai gerus 
universitetus, mokslinių tyrimų centrus, 
mažas ir dideles bendroves ir kitus 

Kad pasiektų tą tikslą, EIT per žinių ir 
inovacijų bendrijas sujungia strategines 
kryptis EIT lygmeniu ir principą „iš 
apačios į viršų“. ŽIB – labai integruota 
Europos masto partnerystė, sutelkianti 
labai gerus universitetus, mokslinių tyrimų 
centrus, mažas ir dideles bendroves ir kitus 
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inovacijų srities subjektus ilgalaikiam 
visuomenei iškilusių uždavinių sprendimui. 
Kiekvieną ŽIB sudaro keletas tarpusavyje 
susijusių koordinavimo centrų, kuriuose 
partneriai kasdien glaudžiai 
bendradarbiauja ir kuriuose siekiama 
bendrų strateginių tikslų. Koordinavimo 
centrai remiasi veikiančiais kompetencijos 
centrais ir toliau juos išplėtoja iki vietos 
inovacijų ekosistemų ir sujungia į platesnį 
inovacijų centrų tinklą, apimantį visą 
Europą. EIT sistemoje pavienėms ŽIB 
suteikta daug autonomijos, jos pačios gali 
nustatyti savo vidaus struktūrą, sudėtį, 
darbotvarkę ir darbo metodus; taigi, jos 
taip pat gali rinktis tinkamiausius būdus 
siekti tikslų. Strateginiu lygmeniu EIT 
rengia ŽIB atrankos procesą, lanksčiai jas 
koordinuoja ir skleidžia jų geriausio 
valdymo ir finansavimo modelius.

inovacijų srities subjektus ilgalaikiam 
visuomenei iškilusių uždavinių sprendimui. 
Kiekvieną ŽIB sudaro keletas tarpusavyje 
susijusių koordinavimo centrų, kuriuose 
partneriai kasdien glaudžiai 
bendradarbiauja ir kuriuose siekiama 
bendrų strateginių tikslų. Koordinavimo 
centrai remiasi veikiančiais kompetencijos 
centrais ir toliau juos išplėtoja iki vietos 
inovacijų ekosistemų ir sujungia į platesnį 
inovacijų centrų tinklą, apimantį visą 
Europą. EIT sistemoje pavienėms ŽIB 
suteikta daug autonomijos, jos pačios gali 
nustatyti savo vidaus struktūrą, sudėtį, 
darbotvarkę ir darbo metodus; taigi, jos 
taip pat gali rinktis tinkamiausius būdus 
siekti tikslų. EIT turėtų būti veiksmingo ir 
nesudėtingo valdymo pavyzdys visai 
Europai. Strateginiu lygmeniu EIT rengia 
ŽIB atrankos procesą pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos patvirtintas 
temines sritis, lanksčiai jas koordinuoja ir 
skleidžia jų geriausio valdymo ir 
finansavimo modelius.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 1.1 antraštinės dalies vienuolikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ŽIB yra juridinis asmuo, vadovaujamas 
pagrindinio vykdomojo direktoriaus, ir 
akivaizdu, kad tokia ŽIB struktūra visai 
neatitinka tradicinio modelio, esant 
daugiau nei vienam naudos gavėjui. Be to, 
visos ŽIB rengdamos savo veiklos 
strateginius planus, vadovaujasi verslo 
plano logika ir visos jos įgyvendino 
bendros veiklos koncepciją, jos vienoje 
fizinėje erdvėje, kuri yra daugelio ŽIB 
veiklos sričių centras, sutelkia įvairias 
grupes ir visos Europos lygmeniu sujungia 
įvairios specializacijos sričių kompetenciją 
ir įgūdžius. 

ŽIB yra juridinis asmuo, vadovaujamas 
pagrindinio vykdomojo direktoriaus, ir 
akivaizdu, kad tokia ŽIB struktūra visai 
neatitinka tradicinio modelio, esant 
daugiau nei vienam naudos gavėjui. Be to, 
visos ŽIB rengdamos savo veiklos 
strateginius planus, vadovaujasi verslo 
plano logika ir visos jos įgyvendino 
bendros veiklos koncepciją, jos vienoje 
fizinėje erdvėje, kuri yra daugelio ŽIB 
veiklos sričių centras, sutelkia įvairias 
grupes ir visos Europos lygmeniu sujungia 
įvairios specializacijos sričių kompetenciją 
ir įgūdžius. ŽIB turėtų gebėti sutelkti 
investicijų iš verslo sektoriaus ir pasiekti, 
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kad verslo sektorius prisiimtų ilgalaikius 
įsipareigojimus.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 1.3 antraštinės dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT labai padės siekti programoje 
„Horizontas 2020“ nustatytų tikslų, visų 
pirma, papildydamas kitas šios srities 
iniciatyvas, padės spręsti visuomenei 
iškilusius uždavinius. Programoje 
„Horizontas 2020“ nustatyta, kad EIT 
padės siekti tikslo spręsti visuomenei 
iškilusius uždavinius, tačiau, laikantis 
požiūrio, kad tarp tikslų turi būti natūrali 
sąveika, EIT taip pat padės siekti tikslo 
įtvirtinti pirmaujančias pramonės pozicijas 
ir didinti konkurencingumą, nes skatins
rezultatais pagrįstus mokslinius tyrimus ir 
sudarys sąlygas steigti sparčiai augančias 
ir inovatyvias MVĮ. Galiausiai, EIT, 
skatindamas tarptautinį judumą 
(disciplinos, sektoriaus ir šalies lygmeniu) 
ir į naujoviškas pouniversitetines studijas 
integruodamas verslumo dvasią bei 
rizikavimo kultūrą, padės kurti mokslinį 
inovacijų pagrindą. Taigi EIT indėlis 
sudarant pagrindines sąlygas, kurių reikia, 
kad būtų galima panaudoti inovacinį ES 
mokslinių tyrimų potencialą ir skatinti 
pabaigti kurti Europos mokslinių tyrimų 
erdvę (EMTE), bus svarus. 

EIT labai padės siekti programoje 
„Horizontas 2020“ nustatytų tikslų, visų 
pirma, papildydamas kitas šios srities 
iniciatyvas, padės spręsti visuomenei 
iškilusius uždavinius. Programoje 
„Horizontas 2020“ nustatyta, kad EIT 
padės siekti tikslo spręsti visuomenei 
iškilusius uždavinius, tačiau, laikantis 
požiūrio, kad tarp tikslų turi būti natūrali 
sąveika, EIT taip pat padės siekti tikslo 
įtvirtinti pirmaujančias pramonės pozicijas 
ir didinti konkurencingumą, skatindama 
atlikti rezultatais pagrįstus mokslinius 
tyrimus ir kurti naujus ir įtraukius 
inovacijų modelius sparčiai augančiose ir 
inovatyviose MVĮ. Galiausiai, EIT, 
skatindamas tarptautinį judumą 
(disciplinos, sektoriaus ir šalies lygmeniu) 
ir į naujoviškas pouniversitetines studijas 
integruodamas verslumo dvasią bei 
rizikavimo kultūrą, padės kurti mokslinį 
inovacijų pagrindą. Taigi EIT indėlis 
sudarant pagrindines sąlygas, kurių reikia, 
kad būtų galima panaudoti inovacinį ES 
mokslinių tyrimų potencialą ir skatinti 
pabaigti kurti Europos mokslinių tyrimų 
erdvę (EMTE), bus svarus. Europos 
Komisija, pasikonsultavusi su EIT, siūlo 
EIT ir kitos veiklos pagal programą 
„Horizontas 2020“ koordinavimo sistemą, 
kurią turi įgyvendinti EIT.
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 1.3 antraštinės dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, nagrinėjant inovacijų vietos ir 
globalių aspektų ryšį, yra galimybių 
abipusiškai sustiprinti sąveiką su Sąjungos 
sanglaudos politika. Koordinavimo 
centruose sudaromos tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo galimybės, o dėl jų 
patogios padėties galima pasinaudoti 
įvairiomis atitinkamų regionų finansavimo 
sistemomis. Koordinavimo centrai atlieka 
svarbiausią vaidmenį stiprinant vietos ir 
pasaulinius ŽIB ryšius, įskaitant glaudų 
bendradarbiavimą su regionų valdžios 
institucijomis, visų pirma su visais 
dalyvaujančiais rengiant ir įgyvendinant 
regioninę inovacijų strategiją pažangios 
specializacijos tikslais (angl. RIS3). Be to, 
siekiant plėsti MVĮ dalyvavimą ŽIB 
veikloje, galima būtų stiprinti ŽIB ir vietos 
organizacijų grupių ryšius. Nors sąveikos 
galimybės priklauso nuo ŽIB teminių 
sričių, atrodo, kad ES lygmeniu yra tam 
tikrų iniciatyvų ir programų, kurias 
įgyvendinant būtų labai naudingas 
bendradarbiavimas ir koordinavimas. 
Kadangi pagrindinis EIT ir ŽIB uždavinys 
yra papildomos Europos kompetencijos 
naudos kūrimas, tiek jau veikiančios, tiek 
būsimos ŽIB turėtų kuo labiau pasinaudoti 
šia sąveika. ŽIB suteiks papildomos 
naudos iniciatyvoms, kurios gali būti 
įgyvendinamos įvairiose srityse, įskaitant 
bendro programavimo iniciatyvas, Europos 
inovacinę partnerystę ir viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystę. 

Be to, nagrinėjant inovacijų vietos ir 
globalių aspektų ryšį, yra galimybių 
abipusiškai sustiprinti sąveiką su Sąjungos 
sanglaudos politika. Viena iš pagrindinių 
EIT žinių ir inovacijų bendrijų užduočių 
– remti regionus vykdant veiklą 
pažangiosios specializacijos ir pažangos 
siekimo srityse, kuri suteiktų galimybę 
visų Europos regionų subjektams 
naudotis EIT ir dalyvauti jo veikloje. 
Koordinavimo centruose sudaromos 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
galimybės, o dėl jų patogios padėties 
galima pasinaudoti įvairiomis atitinkamų 
regionų finansavimo sistemomis. 
Koordinavimo centrai atlieka svarbiausią 
vaidmenį stiprinant vietos ir pasaulinius 
ŽIB ryšius, įskaitant glaudų 
bendradarbiavimą su regionų valdžios 
institucijomis, visų pirma su visais 
dalyvaujančiais rengiant ir įgyvendinant 
regioninę inovacijų strategiją pažangios 
specializacijos tikslais (angl. RIS3). Be to, 
siekiant plėsti MVĮ dalyvavimą ŽIB 
veikloje, galima būtų stiprinti ŽIB ir vietos 
organizacijų grupių ryšius. ŽIB parengtos 
naujos regioninių inovacijų ir 
įgyvendinimo bendrijų koncepcijos yra 
modelis, kuriuo remiantis galima 
veiksmingai prisidėti plėtojant ryšius ir 
sąsajas su sanglaudos politika bei jos 
finansavimo priemonėmis. Nors sąveikos 
galimybės priklauso nuo ŽIB teminių 
sričių, atrodo, kad ES lygmeniu yra tam 
tikrų iniciatyvų ir programų, kurias 
įgyvendinant būtų labai naudingas 
bendradarbiavimas ir koordinavimas. 
Kadangi pagrindinis EIT ir ŽIB uždavinys 
yra papildomos Europos kompetencijos 
naudos kūrimas, tiek jau veikiančios, tiek 
būsimos ŽIB turėtų kuo labiau pasinaudoti 
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šia sąveika. ŽIB suteiks papildomos 
naudos iniciatyvoms, kurios gali būti 
įgyvendinamos įvairiose srityse, įskaitant 
bendro programavimo iniciatyvas, Europos 
inovacinę partnerystę ir viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystę.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 1.3 antraštinės dalies septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Praktiškai sąveikos galimybės bus 
realizuojamos įvairiais būdais, ir tai 
priklausys nuo konkrečios ŽIB ir 
konkretaus uždavinio. Šiandien ŽIB 
lygmeniu plėtojami ryšiai su kitomis 
iniciatyvomis, o tos iniciatyvos skiriasi 
atsižvelgiant į kiekvienos ŽIB 
specifiškumą ir teminę sritį. 

Praktiškai sąveikos galimybės bus 
realizuojamos įvairiais būdais, ir tai 
priklausys nuo konkrečios ŽIB ir 
konkretaus uždavinio. Šiandien ŽIB 
lygmeniu plėtojami ryšiai su kitomis 
iniciatyvomis, o tos iniciatyvos skiriasi 
atsižvelgiant į kiekvienos ŽIB 
specifiškumą ir teminę sritį. Be to, EIT 
turėtų skatinti ŽIB veiksmų sinergiją ir 
sąveiką visose programos „Horizontas 
2020“ pakopose ir su kitomis 
iniciatyvomis, tinkamai atsižvelgiant į 
veiksmų dubliavimo riziką.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 2.1 antraštinės dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąvoka „EIT investuotojas“ reiškia, kad 
didžiausias dėmesys skiriamas geriausių 
strateginių galimybių paieškoms ir 
pasaulinio lygio partnerystės grupių, t. y. 
ŽIB, galinčių pasinaudoti tomis 
galimybėmis, portfelio atrankai. Be to, 
EIT, atsižvelgdamas į ankstesnius ŽIB 
veiklos rezultatus ir jų verslo plane siūlomą 
veiklą, joms skiria metines dotacijas. 
Vertinant verslo planus pasitelkiami 
nepriklausomi išorės ekspertai. Šiuo 

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

pasitelkiami nepriklausomi išorės 
ekspertai. Šiuo požiūriu EIT turėtų ne tik 
nustatyti plačias kryptis ir vizijas, bet ir 
teikti ŽIB tam tikrą paramą bei stebėti jų 
veiklą ir teikti apie tai ataskaitas pernelyg 
išsamiai nedetalizuojant ir nesukuriant 
jokių papildomų administracinių kliūčių. 
Kartu ŽIB suteikiama didelė veikimo 
laisvė ir jos gali pačios nustatyti savo 
vidaus strategiją ir struktūrą, vykdyti veiklą 
ir telkti reikiamus talentus ir išteklius. 

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 2.1 antraštinės dalies septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Svarbus elementas šiuo atžvilgiu taip pat 
yra ir tikros EIT korporatyvios tapatybės, 
pagrįstos bendromis vertybėmis, 
plėtojimas. Nors visos ŽIB ir jų partneriai 
turi savo korporatyvią tapatybę ir vertybes, 
esama ir visai EIT bei ŽIB bendruomenei 
bendrų vertybių. Šios vertybės yra 
kompetencija visame žinių trikampyje, 
kvalifikuoti ir verslūs žmonės, ilgalaikis 
bendradarbiavimas nepaisant sienų tarp 
šalių, dalykų ir sektorių poveikio 
visuomenei ir ekonomikai siekis. Tokia 
tapatybė taip pat padidins EIT ir ŽIB 
matomumą ir reputaciją.

Svarbus elementas šiuo atžvilgiu taip pat 
yra ir tikros EIT korporatyvios tapatybės, 
pagrįstos bendromis vertybėmis, 
plėtojimas. Nors visos ŽIB ir jų partneriai 
turi savo korporatyvią tapatybę ir vertybes, 
esama ir visai EIT bei ŽIB bendruomenei 
bendrų vertybių. Šios vertybės yra 
kompetencija visame žinių trikampyje, 
galimybės dalyvauti visoms valstybėms 
narėms, kvalifikuoti ir verslūs žmonės, 
ilgalaikis bendradarbiavimas nepaisant 
sienų tarp šalių, dalykų ir sektorių poveikio 
visuomenei ir ekonomikai siekis. Tokia 
tapatybė taip pat padidins EIT ir ŽIB 
matomumą ir reputaciją.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 2.1.1 paantraštinės dalies penktos pastraipos ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

skatins ŽIB plėtoti įvairesnę švietimo ir 
mokymo veiklą.

skatins ŽIB plėtoti įvairesnę švietimo ir 
mokymo veiklą ir teikti atitinkamas 
rekomendacijas visoje ES.
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 2.1.2 paantraštinės dalies penktos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatyta, kad šios teminės sritys yra 
sritys, kuriose įsteigus naujas ŽIB būtų 
daugiausia galimybių jau vykdomai veiklai 
suteikti papildomos naudos ir iš tikrųjų 
paskatinti diegti inovacijas:

Nustatyta, kad šios orientacinės teminės 
sritys yra sritys, kuriose įsteigus naujas 
ŽIB būtų daugiausia galimybių jau 
vykdomai veiklai suteikti papildomos 
naudos ir iš tikrųjų paskatinti diegti 
inovacijas:

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 2.2 antraštinės dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pradiniame etape EIT daugiausia pastangų 
skyrė ŽIB steigimui. Nors aišku, kad EIT 
tikslas yra stiprinti jau įsteigtus 
kompetencijos centrus, EIT veikla turės 
būti naudinga ir Sąjungos srityse, tiesiogiai 
nesusijusiose su ŽIB. Todėl labai svarbi 
EIT misija yra skatinti geros praktikos 
sklaidą žinių trikampio integravimo 
tikslais, kad būtų plėtojama bendra 
inovacijų ir žinių perdavimo kultūra.

Pradiniame etape EIT daugiausia pastangų 
skyrė ŽIB steigimui. Turi būti aišku, kad 
EIT tikslas yra stiprinti jau įsteigtus 
kompetencijos centrus remiant kuo didesnį 
valstybių narių dalyvavimą. EIT veikla 
turės būti naudinga ir Sąjungos srityse, 
tiesiogiai nesusijusiose su ŽIB. Todėl labai 
svarbi EIT misija yra skatinti geros 
praktikos sklaidą žinių trikampio 
integravimo tikslais, kad būtų plėtojama 
bendra inovacijų ir žinių perdavimo 
kultūra.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 2.2 antraštinės dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT imsis atitinkamo vaidmens remiant 
novatoriškos intelektinės nuosavybės 
teisių politikos ir praktikos, kurios atitiktų 
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dalyvaujančių suinteresuotųjų subjektų, 
ypač MVĮ, poreikius ir interesus visoje 
ES, plėtrą. Tai paskatins geresnį 
mokslinių tyrimų rezultatų pritaikymą 
kuriant naujus inovacinius produktus ir 
paslaugas. 

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 2.2 antraštinės dalies devintos pastraipos 4 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

imsis vadovaujančio vaidmens plėtojant 
novatorišką intelektinės nuosavybės teisių 
politiką ir praktiką, kurios atitiktų 
dalyvaujančių suinteresuotųjų subjektų, 
ypač MVĮ, poreikius ir interesus visoje 
ES;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 2.2 antraštinės dalies devintos pastraipos 4 b įtrauka (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

užtikrins aktyvų privačiojo sektoriaus, 
ypač MVĮ, dalyvavimą žinių trikampyje.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 2.3 antraštinės dalies penktos pastraipos įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija dar labiau remia EIT kuriant 
tvirtą ir patikimą rezultatais grindžiamą 
stebėsenos sistemą. Ši stebėsenos sistema 
užtikrins visišką EIT ir ŽIB atskaitomybę, 
rezultatų kokybę, indėlį siekiant programos 
„Horizontas 2020“ prioritetų, ir kartu ŽIB 
verslo dinamikai suteiks pakankamo 

Komisija dar labiau remia EIT kuriant 
tvirtą ir patikimą rezultatais grindžiamą 
stebėsenos sistemą. Ši stebėsenos sistema 
užtikrins visišką EIT ir ŽIB atskaitomybę, 
rezultatų kokybę, indėlį siekiant programos 
„Horizontas 2020“ prioritetų, ir kartu ŽIB 
verslo dinamikai suteiks pakankamo 
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lankstumo. Tai EIT suteiks galimybių įgyti 
tvirtus informacijos rinkimo iš ŽIB ir 
analizavimo pajėgumus, išmatuoti savo 
veiklos rezultatus lyginant su tikslais, taip 
pat palyginti savo ir ŽIB veiklą su 
geriausia Europos ir viso pasaulio 
patirtimi. Sistema bus kuriama lanksčiai ir, 
prireikus, koreguojama atsižvelgiant į 
pradedamą naują ar plečiamą seną EIT ir 
ŽIB veiklą. Remdamasi nepriklausomame 
išorės vertinime pateiktomis 
rekomendacijomis ir programos 
„Horizontas 2020“ bendrosiomis 
stebėsenos nuostatomis Komisija, 
bendradarbiaudama su EIT ir ŽIB, pasiūlė 
sukurti rezultatais pagrįstą EIT veiklos 
stebėsenos sistemą, apimančią keturis 
veiklos lygmenis: 

lankstumo ir atvirumo naujoms idėjoms ir 
partneriams. Tai EIT suteiks galimybių 
įgyti tvirtus informacijos rinkimo iš ŽIB ir 
analizavimo pajėgumus, išmatuoti savo
veiklos rezultatus lyginant su tikslais, taip 
pat palyginti savo ir ŽIB veiklą su 
geriausia Europos ir viso pasaulio 
patirtimi. Sistema bus kuriama lanksčiai ir, 
prireikus, koreguojama atsižvelgiant į 
pradedamą naują ar plečiamą seną EIT ir 
ŽIB veiklą. Remdamasi nepriklausomame 
išorės vertinime pateiktomis 
rekomendacijomis ir programos 
„Horizontas 2020“ bendrosiomis 
stebėsenos nuostatomis Komisija, 
bendradarbiaudama su EIT ir ŽIB, pasiūlė 
sukurti rezultatais pagrįstą EIT veiklos 
stebėsenos sistemą, apimančią keturis 
veiklos lygmenis: 

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 3.2 antraštinės dalies pirma pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT ir ŽIB sąveika ne tik užtikrina 
sėkmingos ŽIB veiklos pagrindą, bet ir yra 
labai svarbi abipusio mokymosi proceso 
dalis ir sudaro sąlygas EIT išbandyti naujus 
inovacijų modelius. EIT, siekdama sudaryti 
ŽIB tinkamas pagrindines sąlygas, turi 
nustatyti aiškias ir tarpusavyje derančias 
kryptis visuose proceso etapuose, tačiau 
kartu EIT neturi būti pernelyg įsakmus. 
EIT centrinės būstinės ir ŽIB sąveika turi 
būti sisteminga ir pagrįsta pasitikėjimu, tik 
tada bus pasiektas didžiausias 
veiksmingumas. Čia turi prisidėti tiek 
sutartiniai EIT ir ŽIB ryšiai, tiek 
organizacinė EIT centrinės būstinės tvarka. 

EIT ir ŽIB sąveika ne tik užtikrina 
sėkmingos ŽIB veiklos pagrindą, bet ir yra 
labai svarbi abipusio mokymosi proceso 
dalis ir sudaro sąlygas EIT išbandyti naujus 
inovacijų modelius. EIT, siekdama sudaryti 
ŽIB tinkamas pagrindines sąlygas, turi 
nustatyti aiškias ir tarpusavyje derančias 
kryptis visuose proceso etapuose, tačiau 
kartu EIT neturi būti pernelyg įsakmus.
Tokios kryptys visų pirma galėtų būti 
taikomos ŽIB valdymui ir jų 
bendradarbiavimui su partneriais. EIT 
centrinės būstinės ir ŽIB sąveika turi būti 
sisteminga ir reguliari, taip pat aiški,  
skaidri ir pagrįsta pasitikėjimu, tik tada bus 
pasiektas didžiausias veiksmingumas. Čia 
turi prisidėti tiek sutartiniai EIT ir ŽIB 
ryšiai, tiek organizacinė EIT centrinės 
būstinės tvarka. 
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 3.2 antraštinės dalies trečios pastraipos 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

nustatys ŽIB valdymo ir jų 
bendradarbiavimo su partneriais kryptis; 

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 3.3 antraštinės dalies trečia pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, aktyvus konsultavimasis su kitomis 
ES institucijomis, visų pirma su 
atitinkamomis Komisijos tarnybomis, jau 
ankstyvajame etape padės padidinti sąveiką 
su kitomis ES iniciatyvomis ir abipusį 
mokymąsi. 

Be to, aktyvus konsultavimasis su kitomis 
ES institucijomis jau ankstyvajame etape 
padės padidinti sąveiką su kitomis ES 
iniciatyvomis ir abipusį mokymąsi. EIT 
palaikys nuolatinį dialogą su Europos 
Parlamentu ir atitinkamomis Komisijos 
tarnybomis.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 1 dalies 1.1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priežastys, dėl kurių moksliniams 
tyrimams, švietimui ir inovacijoms 
skiriamas didžiausias dėmesys, paprastos. 
Didėjant pasaulinei konkurencijai ir viduje 
kylant demografinių problemų Europos 
ekonomikos augimas ir darbo vietų 
kūrimas ateityje vis labiau priklausys nuo 
inovacinių laimėjimų kuriant produktus, 
paslaugas ir verslo modelius, taip pat nuo 
gebėjimo ugdyti, pritraukti ir išlaikyti 
talentus. Nors Europoje yra pavienių 
sėkmės atvejų, ES valstybės narės dar 
atsilieka nuo pasaulinių inovacijų lyderių. 

Priežastys, dėl kurių moksliniams 
tyrimams, švietimui ir inovacijoms 
skiriamas didžiausias dėmesys, paprastos. 
Didėjant pasaulinei konkurencijai ir viduje 
kylant demografinių problemų Europos 
ekonomikos augimas ir darbo vietų 
kūrimas ateityje vis labiau priklausys nuo 
inovacinių laimėjimų kuriant produktus, 
paslaugas ir verslo modelius, taip pat nuo 
gebėjimo ugdyti, pritraukti ir išlaikyti 
talentus bei piliečių gebėjimo naudotis 
šiomis inovacijomis, jas priimti ir 
pritaikyti. Nors Europoje yra pavienių 



AD\909043LT.doc 15/17 PE491.106v02-00

LT

Be to, ES susiduria su vis didesne naujų 
kompetencijos centrų iš besiformuojančios 
ekonomikos šalių konkurencija dėl talentų.

sėkmės atvejų, ES valstybės narės dar 
atsilieka nuo pasaulinių inovacijų lyderių. 
Be to, ES susiduria su vis didesne naujų 
kompetencijos centrų iš besiformuojančios 
ekonomikos šalių konkurencija dėl talentų.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 1 dalies 1.1 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Todėl būtina iš esmės keisti mūsų 
inovacijų sistemas ir modelius. Dažnai, 
nors kompetencija aukštojo mokslo, 
mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse ES 
tikrai egzistuoja, ji tebėra fragmentiška. 
Europai reikia įveikti šį strateginio 
bendradarbiavimo nepaisant ribų – tarp 
šalių, sektorių ir dalykų – stygių. Be to, 
Europai reikia pasinaudoti savo 
autentiška verslumo kultūra. Tai labai 
svarbu, jei norima sukurti tikrą papildomą 
mokslinių tyrimų ir inovacijų naudą, steigti 
naujas įmones ir didelį potencialą 
turinčiuose augimo sektoriuose iš tikrųjų 
komerciškai diegti inovacijas. Europa turi 
rūpintis, kad aukštosios mokyklos būtų 
inovacijų variklis, nes talentingiems 
žmonėms reikia tinkamų įgūdžių, žinių ir 
pozicijos, kad būtų galima kurti inovacijas.

Todėl būtina iš esmės keisti mūsų 
inovacijų sistemas ir modelius. Dažnai, 
nors kompetencija aukštojo mokslo, 
mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse ES 
tikrai egzistuoja, ji tebėra fragmentiška. 
Europai reikia įveikti šį strateginio 
bendradarbiavimo nepaisant ribų – tarp 
šalių, sektorių ir dalykų – stygių. Be to, 
Europa turi tvirtą, atvirą ir autentišką
verslumo kultūrą, kuriai būdinga nemaža 
mažųjų ir vidutinių įmonių įvairovė. Tai 
labai svarbu, jei norima gauti ir padėti
sukurti tikrą papildomą mokslinių tyrimų ir 
inovacijų naudą, steigti naujas įmones ir 
didelį potencialą turinčiuose augimo 
sektoriuose iš tikrųjų komerciškai diegti 
inovacijas. Europa turi rūpintis, kad 
aukštosios mokyklos būtų inovacijų 
variklis, nes talentingiems žmonėms reikia 
tinkamų įgūdžių, žinių ir pozicijos, kad 
būtų galima kurti inovacijas.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 1 dalies 1.1 punkto vienuolikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ŽIB yra juridinis asmuo, vadovaujamas 
pagrindinio vykdomojo direktoriaus, ir
akivaizdu, kad tokia ŽIB struktūra visai 
neatitinka tradicinio modelio, esant 

ŽIB yra juridinis asmuo, vadovaujamas 
pagrindinio vykdomojo direktoriaus, ir 
akivaizdu, kad tokia ŽIB struktūra visai 
neatitinka tradicinio modelio, esant 
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daugiau nei vienam naudos gavėjui. Be to, 
visos ŽIB rengdamos savo veiklos 
strateginius planus, vadovaujasi verslo 
plano logika ir visos jos įgyvendino 
bendros veiklos koncepciją, jos vienoje 
fizinėje erdvėje, kuri yra daugelio ŽIB 
veiklos sričių centras, sutelkia įvairias 
grupes ir visos Europos lygmeniu sujungia 
įvairios specializacijos sričių kompetenciją 
ir įgūdžius.

daugiau nei vienam naudos gavėjui. Be to, 
visos ŽIB rengdamos savo veiklos 
strateginius planus, vadovaujasi verslo 
plano logika ir visos jos įgyvendino 
bendros veiklos koncepciją, jos vienoje 
fizinėje erdvėje, kuri yra daugelio ŽIB 
veiklos sričių centras, sutelkia įvairias 
grupes ir visos Europos lygmeniu sujungia 
įvairios specializacijos sričių kompetenciją 
ir įgūdžius. ŽIB turėtų gebėti sutelkti 
investicijų iš privačiojo, viešojo ir trečiojo 
sektorių ir pasiekti, kad privatusis, 
viešasis ir trečiasis sektoriai prisiimtų 
ilgalaikius įsipareigojimus.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 2 dalies 2.2 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ateityje EIT turi stengtis užtikrinti, kad 
ŽIB patirtis būtų suprantama, pritaikoma ir 
naudojama, ir tai galėtų būti pavyzdinis 
modelis Europoje ir kitur. Nustatydamas ir 
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