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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) ir izveidots ar Regulu (EK) Nr. 294/2008 
nolūkā sekmēt Eiropas inovācijas spējas. Tas ir pirmais ES mēģinājums integrēt augstāko 
izglītību, pētniecību un inovāciju, veidojot tā saucamo „zinību triādi”. Šo integrāciju 
galvenokārt nodrošina zināšanu un inovācijas kopienas (ZIK), kurās darbā pie sabiedrisko 
problēmu risināšanas ilgtermiņā apvienojušās dažādas organizācijas. EIT sāka darboties 
2010. gadā, un tā mītne atrodas Budapeštā.

Patlaban ir vērojama vispārēja politiskā griba veicināt turpmāku EIT pastāvēšanu, tādēļ
atzinuma sagatavotājs ļoti atzinīgi vērtē priekšlikumu par stratēģisko inovāciju programmu 
(SIP). 

ES iniciatīvu koordinācijas mehānismi
Tomēr jau no paša sākuma jāuzsver, ka ir jāīsteno EIT un citu saskaņā ar pamatprogrammu 
„Apvārsnis 2020” veikto darbību koordinācija. EIT būtu jāveicina zināšanu un inovācijas 
kopienu savstarpējā sadarbība visos pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” pīlāros un sadarbība 
ar citām iniciatīvām, vienlaikus pienācīgi ņemot vērā pārklāšanās risku.

Stratēģiskās inovāciju programmas prioritāšu paplašināšana
Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē stratēģiskās inovāciju programmas tematiskās jomas, bet 
iesaka programmas prioritāšu sarakstā papildus tādām jomām kā ilgtspējīga piegādes ķēde no 
resursiem līdz patērētājiem, inovācijas veselīgai dzīvei un aktīvām vecumdienām, izejvielu 
ilgtspējīga izpēte, ieguve, apstrāde, otrreizēja pārstrāde un aizstāšana, kā arī gudra un droša 
sabiedrība un pilsētvides mobilitāte iekļaut arī citas jomas. Nosakot jaunas prioritārās jomas, 
EIT būtu jāiesaistītās regulārā dialogā ar ES iestādēm.

Dalības paplašināšana visās dalībvalstīs un EIT struktūru sinerģijas veicināšana, jo 
īpaši par labu MVU
EIT kā elitāram institūtam ar jaunu koncepciju pētniecības, augstākās izglītības un 
uzņēmējdarbības organizēšanā ir jāsekmē privātā sektora, jo īpaši MVU, līdzdalība „zinību 
triādē”. Tas veicinās labāku pētniecības rezultātu izmantošanu, radot jaunus, novatoriskus 
produktus un pakalpojumus. Zināšanu un inovācijas kopienām būtu jāsniedz atbalsts 
reģioniem „pārdomātas specializācijas” un „kāpņu uz izcilību” procesā, un tas dos iespēju 
iesaistīt dalībniekus no visiem Eiropas reģioniem. 

Intelektuālā īpašuma tiesību pārvaldība 
Visbeidzot, atzinuma sagatavotājs sagaida, ka EIT izstrādās jaunu inovatīvu intelektuālā 
īpašuma tiesību politiku un praksi, kas atbilst ieinteresēto personu, jo īpaši MVU, vajadzībām 
un interesēm visā Eiropā.
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GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

SIP būtu jānosaka Eiropas Inovāciju un 
tehnoloģiju institūta (EIT) ilgtermiņa 
prioritāšu jomas un jāietver tā ekonomiskās 
ietekmes un spējas novērtējums radīt 
vislielāko pievienoto vērtību inovāciju 
jomā. SIP būtu jāņem vērā EIT 
pārraudzības un izvērtēšanas rezultāti. 

SIP būtu jānosaka Eiropas Inovāciju un 
tehnoloģiju institūta (EIT) ilgtermiņa 
prioritāšu jomas, ar ko veicina izcilību un 
plašu līdzdalību visā ES, un jāietver tā 
ekonomiskās ietekmes un spējas 
novērtējums radīt vislielāko pievienoto 
vērtību inovāciju jomā. SIP būtu jāņem 
vērā EIT pārraudzības un izvērtēšanas 
rezultāti.

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 1.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Strauji mainīgajā pasaulē Eiropas nākotnes 
virzības pamatā ir gudra, ilgtspējīga un 
iekļaujoša izaugsme. Lai sasniegtu šo 
mērķi un saglabātu konkurētspēju globālajā 
zināšanu ekonomikā, par galveno 
virzītājspēku tiek uzskatīta pētniecības, 
izglītības un inovāciju zinību triāde, kā arī 
šo trīs aspektu mijiedarbība. Eiropas 
Savienība ir atbilstoši rīkojusies un 
noteikusi šīs jomas kā politikas prioritātes 
stratēģijā “Eiropa 2020”. Šīs prioritātes 
tiek plaši īstenotas, izmantojot 
pamatiniciatīvas “Inovāciju savienība” un 
“Jaunatne kustībā”, kas veido visaptverošu 
politikas regulējumu ES rīcībai šajās 
jomās. Tās papildina pamatiniciatīvas 
“Integrēta rūpniecības politika 
globalizācijas laikmetam” un “Resursu 

Strauji mainīgajā pasaulē Eiropas nākotnes 
virzības pamatā ir gudra, ilgtspējīga un 
iekļaujoša izaugsme. Lai sasniegtu šo 
mērķi un saglabātu konkurētspēju globālajā 
zināšanu ekonomikā, par galveno 
virzītājspēku tiek uzskatīta pētniecības, 
izglītības un inovāciju zinību triāde, kā arī 
šo trīs aspektu mijiedarbība. Eiropas 
Savienība ir atbilstoši rīkojusies un 
noteikusi šīs jomas kā politikas prioritātes 
stratēģijā “Eiropa 2020”. Šīs prioritātes 
tiek plaši īstenotas, izmantojot 
pamatiniciatīvas “Inovāciju savienība” un 
“Jaunatne kustībā”, kas veido visaptverošu 
politikas regulējumu ES rīcībai šajās 
jomās. Tās papildina pamatiniciatīvas 
“Integrēta rūpniecības politika 
globalizācijas laikmetam”, “Digitālā 
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ziņā efektīva Eiropa”. Eiropas Inovāciju un 
tehnoloģiju institūts (EIT) dos plašu 
ieguldījumu šo pamatiniciatīvu mērķu 
izpildē.

programma Eiropai”,  “Resursu ziņā 
efektīva Eiropa” un “Jaunu prasmju un 
darba vietu programma”. Eiropas 
Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) dos 
plašu ieguldījumu šo pamatiniciatīvu 
mērķu izpildē.

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 1.1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT ir izveidots tieši tāpēc — lai sekmētu 
ilgtspējīgu Eiropas ekonomisko izaugsmi 
un konkurētspēju, stiprinot dalībvalstu un 
Savienības spējas inovāciju jomā. Pilnīgi 
integrējot augstākās izglītības, pētniecības 
un inovācijas veidoto zinību triādi, institūts 
būtiski veicinās pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020” noteikto sabiedrības 
problēmu risināšanu un sistēmiski mainīs 
Eiropas inovācijas dalībnieku sadarbību.

EIT ir izveidots tieši tāpēc — lai sekmētu 
ilgtspējīgu Eiropas ekonomisko izaugsmi 
un konkurētspēju, stiprinot dalībvalstu un 
Savienības spējas inovāciju un 
uzņēmējdarbības jomā, un palielinātu 
pētniecības rezultātu un inovāciju 
izmantošanas potenciālu, radot augstas 
kvalitātes produktus un pakalpojumus. 
Pilnīgi integrējot augstākās izglītības, 
pētniecības un inovācijas veidoto zinību 
triādi, institūts būtiski veicinās 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” 
noteikto sabiedrības problēmu risināšanu 
un sistēmiski mainīs Eiropas inovācijas 
dalībnieku sadarbību atvērtos un 
iekļaujošos inovācijas modeļos.

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 1.1. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai sasniegtu šo mērķi, EIT apvieno 
stratēģisko ievirzi EIT līmenī ar augšupēju 
pieeju, izmantojot zināšanu un inovāciju 
kopienas (ZIK). ZIK ir īpaši integrētas 
partnerības, kurās darbā pie sabiedrisko 
problēmu risināšanas ilgtermiņā 
apvienojušās izcilības kritērijiem 
atbilstošas universitātes, pētniecības centri, 

Lai sasniegtu šo mērķi, EIT apvieno 
stratēģisko ievirzi EIT līmenī ar augšupēju 
pieeju, izmantojot zināšanu un inovāciju 
kopienas (ZIK). ZIK ir īpaši integrētas 
Eiropas mēroga partnerības, kurās darbā 
pie sabiedrisko problēmu risināšanas 
ilgtermiņā apvienojušās izcilības 
kritērijiem atbilstošas universitātes, 
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mazi un lieli uzņēmumi, kā arī citi 
inovācijas nozares pārstāvji. Katras ZIK 
centrā ir daži savstarpēji saistīti sadarbības 
centri, kuros partneri katru dienu strādā 
cieši kopā, izvēloties vienotus stratēģiskus 
mērķus. Sadarbības centru pamatā ir esošie 
izcilības centri, kurus turpmāk pārveido par 
vietējām inovāciju ekosistēmām un saista 
citu ar citu plašākā inovācijas punktu tīklā 
visā Eiropā. EIT regulējumā katrai ZIK ir 
paredzēta plaša autonomija savas iekšējās 
organizācijas, uzbūves, programmas un 
darba metožu noteikšanā, ļaujot tai 
izvēlēties tādu pieeju, kura ir 
vispiemērotākā noteikto mērķu 
sasniegšanai. Attiecībā uz stratēģiju EIT 
organizē ZIK atlases procesu, koordinē tās 
ar elastīgas sistēmas palīdzību un izplata 
ZIK labākos pārvaldības un finansēšanas 
modeļus.

pētniecības centri, mazi un lieli uzņēmumi, 
kā arī citi inovācijas nozares pārstāvji. 
Katras ZIK centrā ir daži savstarpēji saistīti 
sadarbības centri, kuros partneri katru 
dienu strādā cieši kopā, izvēloties vienotus 
stratēģiskus mērķus. Sadarbības centru 
pamatā ir esošie izcilības centri, kurus 
turpmāk pārveido par vietējām inovāciju 
ekosistēmām un saista citu ar citu plašākā 
inovācijas punktu tīklā visā Eiropā. EIT 
regulējumā katrai ZIK ir paredzēta plaša 
autonomija savas iekšējās organizācijas, 
uzbūves, programmas un darba metožu 
noteikšanā, ļaujot tai izvēlēties tādu pieeju, 
kura ir vispiemērotākā noteikto mērķu 
sasniegšanai. EIT būtu jādarbojas kā 
efektīvas un neapgrūtinošas pārvaldības 
paraugam visā Eiropā. Attiecībā uz 
stratēģiju EIT saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes apstiprinātajām 
tematiskajām jomām organizē ZIK atlases 
procesu, koordinē tās ar elastīgas sistēmas 
palīdzību un izplata ZIK labākos 
pārvaldības un finansēšanas modeļus.

Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 1.1. punkts – 11. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tas, ka ZIK ir izveidotas kā atsevišķas 
juridiskas personas, kuras vada 
izpilddirektors (CEO), nozīmē skaidru 
atteikšanos no tradicionālās daudzu 
saņēmēju pieejas. Turklāt visas ZIK 
darbojas saskaņā ar uzņēmējdarbības 
loģiku attiecībā uz savu darbību stratēģisko 
plānošanu, kā arī visas ZIK ir īstenojušas 
sadarbības koncepciju: apvienojot 
atšķirīgas grupas vienā atrašanās vietā, 
darbojoties kā daudzu ZIK darbību 
starpniecības centrs un apvienojot 
kompetenci un prasmes, kuras iegūtas 
dažādās specializācijas jomās Eiropas 

Tas, ka ZIK ir izveidotas kā atsevišķas 
juridiskas personas, kuras vada 
izpilddirektors (CEO), nozīmē skaidru 
atteikšanos no tradicionālās daudzu 
saņēmēju pieejas. Turklāt visas ZIK 
darbojas saskaņā ar uzņēmējdarbības 
loģiku attiecībā uz savu darbību stratēģisko 
plānošanu, kā arī visas ZIK ir īstenojušas 
sadarbības koncepciju: apvienojot 
atšķirīgas grupas vienā atrašanās vietā, 
darbojoties kā daudzu ZIK darbību 
starpniecības centrs un apvienojot 
kompetenci un prasmes, kuras iegūtas 
dažādās specializācijas jomās Eiropas 
līmenī. ZIK būtu jāspēj piesaistīt 
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līmenī. ieguldījumus un ilgtermiņa saistības no 
uzņēmējdarbības sektora.

Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 1.3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT būtiski sekmē pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020” noteikto mērķu izpildi, 
jo īpaši risinot sabiedrības problēmas 
papildus citām iniciatīvām šajās jomās. 
Attiecībā uz pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” EIT piedalīsies mērķa 
“sabiedrības problēmu risināšana” izpildē, 
bet, ņemot vērā pieeju, kurā paredzēta 
netraucēta mijiedarbība starp mērķiem, EIT 
veicinās arī mērķa “vadošā loma 
rūpniecībā un konkurētspēja” izpildi, 
stimulējot uz rezultātiem orientētu pieeju 
un tādu inovatīvu mazo un vidējo 
uzņēmumu izveidi, kuriem ir augsts 
izaugsmes potenciāls. Visbeidzot, EIT dos 
ieguldījumu “izcilas zinātniskas bāzes” 
radīšanā, veicinot mobilitāti pāri disciplīnu, 
nozaru un valstu robežām, kā arī iekļaujot 
uzņēmējdarbības un riska uzņemšanās 
kultūru inovatīvos pēcdiploma 
akadēmiskajos grādos. Tāpēc EIT dos 
ievērojamu ieguldījumu tādu 
pamatnosacījumu veicināšanā, kuri 
nepieciešami ES pētniecības inovatīvā 
potenciāla realizēšanai un Eiropas 
Pētniecības telpas (EPT) īstenošanai. 

EIT būtiski sekmē pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020” noteikto mērķu izpildi, 
jo īpaši risinot sabiedrības problēmas 
papildus citām iniciatīvām šajās jomās. 
Attiecībā uz pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” EIT piedalīsies mērķa 
“sabiedrības problēmu risināšana” izpildē, 
bet, ņemot vērā pieeju, kurā paredzēta 
netraucēta mijiedarbība starp mērķiem, EIT 
veicinās arī mērķa “vadošā loma 
rūpniecībā un konkurētspēja” izpildi, 
stimulējot uz rezultātiem orientētu pieeju 
un atvērtu un iekļaujošu inovācijas 
modeļu izveidi inovatīvos mazajos un 
vidējos uzņēmumos, kuriem ir augsts 
izaugsmes potenciāls. Visbeidzot, EIT dos 
ieguldījumu “izcilas zinātniskas bāzes” 
radīšanā, veicinot mobilitāti pāri disciplīnu, 
nozaru un valstu robežām, kā arī iekļaujot 
uzņēmējdarbības un riska uzņemšanās 
kultūru inovatīvos pēcdiploma 
akadēmiskajos grādos. Tāpēc EIT dos 
ievērojamu ieguldījumu tādu 
pamatnosacījumu veicināšanā, kuri 
nepieciešami ES pētniecības inovatīvā 
potenciāla realizēšanai un Eiropas 
Pētniecības telpas (EPT) īstenošanai. 
Eiropas Komisija, apspriežoties ar EIT, 
ierosinās EIT un citu saskaņā ar 
pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” 
veikto darbību koordinācijas mehānismu, 
ko EIT īstenos.
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Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 1.3. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt pastāv iespējas veikt savstarpēji 
nostiprinošu mijiedarbību ar Savienības 
kohēzijas politiku, veidojot saiknes starp 
inovācijas vietējo un globālo aspektu.
Sadarbības centri nodrošina pārrobežu 
sadarbību, kā arī spēj labi izmantot 
finansējumu no dažādām shēmām 
attiecīgajos reģionos, kuros tie atrodas. 
Sadarbības centriem ir svarīga nozīme 
vietējās un globālās ZIK savienojamības 
stiprināšanā kopumā, tostarp cieši 
sadarbojoties ar reģionālām iestādēm, īpaši 
tām, kuras iesaistītas reģionālo inovācijas 
stratēģiju gudrai specializācijai (RIS3) 
izstrādē un īstenošanā. Turklāt var stiprināt 
saiknes starp ZIK un vietējām kopu 
organizācijām, lai paplašinātu MVU 
iesaistīšanos ZIK darbībās. Sinerģijas 
iespējas atšķiras atkarībā no ZIK 
tematiskās jomas, savukārt vairākas 
iniciatīvas un programmas ES līmenī, šķiet, 
īpaši orientējas uz sadarbības un 
koordinācijas rezultātā gūto priekšrocību 
piedāvāšanu. Pašā EIT/ZIK koncepcijas 
pamatā ir esošās Eiropas izcilības 
pievienotā vērtība, tāpēc pašreizējās un 
nākamās zināšanu un inovāciju kopienas 
pēc savas būtības centīsies maksimāli 
paplašināt šo sinerģiju. Zināšanu un 
inovāciju kopienas veidos pievienoto 
vērtību iniciatīvām, kuras darbojas tādās 
jomās kā kopīgas plānošanas ierosme (JPI), 
Eiropas inovācijas partnerība (EIP) un 
publiskā un privātā sektora partnerība 
(PPP). 

Turklāt pastāv iespējas veikt savstarpēji 
nostiprinošu mijiedarbību ar Savienības 
kohēzijas politiku, veidojot saiknes starp 
inovācijas vietējo un globālo aspektu. 
Viens no galvenajiem EIT zināšanu un 
inovāciju kopienu uzdevumiem ir sniegt 
atbalstu reģioniem „pārdomātas 
specializācijas” un „kāpņu uz izcilību” 
procesā, un tas dos iespēju dalībniekiem 
no visiem Eiropas reģioniem gūt labumu 
no EIT un līdzdarboties tā darbībā. 
Sadarbības centri nodrošina pārrobežu 
sadarbību, kā arī spēj labi izmantot 
finansējumu no dažādām shēmām 
attiecīgajos reģionos, kuros tie atrodas. 
Sadarbības centriem ir svarīga nozīme 
vietējās un globālās ZIK savienojamības 
stiprināšanā kopumā, tostarp cieši 
sadarbojoties ar reģionālām iestādēm, īpaši 
tām, kuras iesaistītas reģionālo inovācijas 
stratēģiju gudrai specializācijai (RIS3) 
izstrādē un īstenošanā. Turklāt var stiprināt 
saiknes starp ZIK un vietējām kopu 
organizācijām, lai paplašinātu MVU 
iesaistīšanos ZIK darbībās. ZIK reģionālās 
inovācijas un īstenošanas kopienu (RIC) 
jaunā koncepcija nodrošina modeli, kas 
var efektīvi veicināt savienojamību un 
sasaisti ar kohēzijas politiku un tās 
finansēšanas instrumentiem. Sinerģijas 
iespējas atšķiras atkarībā no ZIK 
tematiskās jomas, savukārt vairākas 
iniciatīvas un programmas ES līmenī, šķiet, 
īpaši orientējas uz sadarbības un 
koordinācijas rezultātā gūto priekšrocību 
piedāvāšanu. Pašā EIT/ZIK koncepcijas 
pamatā ir esošās Eiropas izcilības 
pievienotā vērtība, tāpēc pašreizējās un 
nākamās zināšanu un inovāciju kopienas 
pēc savas būtības centīsies maksimāli 
paplašināt šo sinerģiju. Zināšanu un 
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inovāciju kopienas veidos pievienoto 
vērtību iniciatīvām, kuras darbojas tādās 
jomās kā kopīgas plānošanas ierosme (JPI), 
Eiropas inovācijas partnerība (EIP) un 
publiskā un privātā sektora partnerība 
(PPP). 

Grozījums Nr. 8

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 1.3. punkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Praksē sinerģijas iespējas īstenos dažādos 
veidos, no ZIK uz ZIK un no problēmas uz 
problēmu. Pašlaik ZIK līmenī tiek veidotas 
saiknes ar citām iniciatīvām, atkarībā no 
katras ZIK specifikas un tematiskās jomas. 

Praksē sinerģijas iespējas īstenos dažādos 
veidos, no ZIK uz ZIK un no problēmas uz 
problēmu. Pašlaik ZIK līmenī tiek veidotas 
saiknes ar citām iniciatīvām, atkarībā no 
katras ZIK specifikas un tematiskās jomas. 
Turklāt EIT būtu jāveicina zināšanu un 
inovācijas kopienu darbības sinerģija un 
savstarpējā sadarbība visos 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
pīlāros un sadarbība ar citām iniciatīvām, 
vienlaikus pienācīgi ņemot vērā 
pārklāšanās risku.

Grozījums Nr. 9

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 2.1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT “ieguldītāja pieejā” uzsvars tiek likts 
uz labāko stratēģisko iespēju noteikšanu un 
pasaules līmeņa partnerību — ZIK —
atlasi. Šajā pieejā ir paredzēts, ka EIT 
piešķir ZIK ikgadējās dotācijas, 
pamatojoties uz to līdzšinējās darbības 
rezultātiem un uzņēmējdarbības plānā 
ierosinātajām darbībām. Ārēji, neatkarīgi 
eksperti veiks uzņēmējdarbības plānu 
novērtējumu. Tādējādi EIT ne tikai 
jānosaka vispārīgi virzieni un redzējumi, 
bet arī jānodrošina ZIK ar atbilstoša līmeņa 

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

ZIK ar atbilstoša līmeņa atbalstu, jāuzrauga 
to darbība un par to jāziņo, izvairoties no 
pārlieku detalizētu datu sniegšanas un 
neradot papildu administratīvus šķēršļus. 
Vienlaikus zināšanu un inovāciju 
kopienām tiek dota ievērojama rīcības 
brīvība, lai definētu savu iekšējo stratēģiju 
un organizāciju, kā arī veiktu darbības un 
piesaistītu talantīgus cilvēkus un 
vajadzīgos līdzekļus. 

Grozījums Nr. 10

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 2.1. punkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpēc arī EIT uzņēmuma identitātes 
izveide, ko veic kopā ar zināšanu un 
inovāciju kopienām, izmantojot kopīgu 
vērtību kopumu, ir svarīgs elements. Lai 
arī ZIK un to atsevišķiem partneriem ir 
savas uzņēmumu identitātes un vērtības, 
tām ir arī kopīgas vērtības, kuras apvieno 
EIT un zināšanu un inovāciju kopienas. Tie 
ir: izcilība visā zinību triādē; prasmīgi un 
uz uzņēmējdarbību orientēti cilvēki; 
ilgtermiņa sadarbība pāri robežām, 
disciplīnām un nozarēm; uzsvars uz 
ietekmi uz sabiedrību un ekonomiku. Šāda 
identitāte palīdzēs sekmēt EIT un zināšanu 
un inovāciju kopienu ārējo pamanāmību un 
reputāciju.

Tāpēc arī EIT uzņēmuma identitātes 
izveide, ko veic kopā ar zināšanu un 
inovāciju kopienām, izmantojot kopīgu 
vērtību kopumu, ir svarīgs elements. Lai 
arī ZIK un to atsevišķiem partneriem ir 
savas uzņēmumu identitātes un vērtības, 
tām ir arī kopīgas vērtības, kuras apvieno 
EIT un zināšanu un inovāciju kopienas. Tie 
ir: izcilība visā zinību triādē; visu 
dalībvalstu iesaistes iespējas; prasmīgi un 
uz uzņēmējdarbību orientēti cilvēki; 
ilgtermiņa sadarbība pāri robežām,
disciplīnām un nozarēm; uzsvars uz 
ietekmi uz sabiedrību un ekonomiku. Šāda 
identitāte palīdzēs sekmēt EIT un zināšanu 
un inovāciju kopienu ārējo pamanāmību un 
reputāciju.

Grozījums Nr. 11

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 2.1.1. apakšpunkts – 5. daļa – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

mudinās ZIK veidot lielāku izglītības un 
apmācības darbību daudzveidību.

mudinās ZIK veidot lielāku daudzveidību 
un konsultēt par izglītības un apmācības 
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darbībām visā ES.

Grozījums Nr. 12

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 2.1.2. apakšpunkts – 5. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir noteiktas šādas tematiskās jomas, kurās 
jaunas ZIK izveidei ir vislielākais 
pievienotās vērtības radīšanas un reāls 
inovācijas atbalsta potenciāls:

Ir noteiktas šādas orientējošas tematiskās 
jomas, kurās jaunas ZIK izveidei ir 
vislielākais pievienotās vērtības radīšanas 
un reāls inovācijas atbalsta potenciāls:

Grozījums Nr. 13

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 2.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sākotnējā periodā EIT centieni galvenokārt 
bija vērsti uz ZIK dibināšanu. Tā kā EIT 
skaidri definēts mērķis ir stiprināt esošos 
izcilības centrus, EIT būs jānodrošina 
priekšrocības tām Savienības jomām, kuras 
tieši nepiedalās zināšanu un inovāciju 
kopienu darbā. Tāpēc svarīgs EIT 
uzdevums ir aktīvi veicināt labas prakses 
izplatīšanu zinību triādes integrācijas jomā, 
lai attīstītu kopīgo inovācijas un zināšanu 
apmaiņas kultūru. 

Sākotnējā periodā EIT centieni galvenokārt 
bija vērsti uz ZIK dibināšanu. EIT ir jābūt 
skaidri definētam mērķim stiprināt esošos 
izcilības centrus, veicinot plašu dalībvalstu 
līdzdalību. EIT būs jānodrošina 
priekšrocības tām Savienības jomām, kuras 
tieši nepiedalās zināšanu un inovāciju 
kopienu darbā. Tāpēc svarīgs EIT 
uzdevums ir aktīvi veicināt labas prakses 
izplatīšanu zinību triādes integrācijas jomā, 
lai attīstītu kopīgo inovācijas un zināšanu 
apmaiņas kultūru.

Grozījums Nr. 14

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 2.2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT arī atbalstīs tādas inovatīvas 
intelektuālā īpašuma tiesību politikas un 
prakses izstrādi, kas atbilst ieinteresēto 
personu, jo īpaši MVU, vajadzībām un 
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interesēm visā Eiropā. Tas veicinās 
labāku pētniecības rezultātu ieviešanu, 
radot jaunus, novatoriskus produktus un 
pakalpojumus. 

Grozījums Nr. 15

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 2.2. punkts – 9. daļa – 4.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

tam būs vadošā loma tādas inovatīvas 
intelektuālā īpašuma tiesību politikas un 
prakses izstrādē, kas atbilst ieinteresēto 
personu, jo īpaši MVU, vajadzībām un 
interesēm visā Eiropā.

Grozījums Nr. 16

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 2.2. punkts – 9. daļa – 4.b ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

nodrošinās privātā sektora, jo īpaši MVU, 
plašu līdzdalību „zinību triādē”.

Grozījums Nr. 17

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 2.3. punkts – 5. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir palielinājusi atbalstu EIT 
pareizas un stabilas, uz rezultātiem 
orientētas pārraudzības sistēmas izveidei. 
Šī pārraudzības sistēma nodrošinās EIT un 
ZIK pilnīgu pārskatatbildību, rezultātu 
kvalitāti, ieguldījumu pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” prioritāšu īstenošanā, 
vienlaikus ļaujot ZIK uzņēmumu 
dinamikai saglabāt pietiekamu elastīgumu. 
Tādējādi EIT varēs attīstīt stabilu ZIK 

Komisija ir palielinājusi atbalstu EIT 
pareizas un stabilas, uz rezultātiem 
orientētas pārraudzības sistēmas izveidei. 
Šī pārraudzības sistēma nodrošinās EIT un 
ZIK pilnīgu pārskatatbildību, rezultātu 
kvalitāti, ieguldījumu pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” prioritāšu īstenošanā, 
vienlaikus ļaujot ZIK uzņēmumu 
dinamikai saglabāt pietiekamu elastīgumu 
un atvērtību jaunām idejām un 
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darba rezultātu apkopošanas un 
analizēšanas spēju, novērtēt EIT darbības 
rezultātus saistībā ar tā mērķiem, kā arī 
izvērtēt EIT un ZIK, ņemot vērā labāko 
praksi Eiropas un pasaules līmenī. Sistēma 
būs elastīga un vajadzības gadījumā tiks 
pielāgota, lai ņemtu vērā EIT un ZIK 
darbību attīstību un izaugsmi. Ņemot vērā 
neatkarīga, ārēja eksperta novērtējumā 
paustos ieteikumus un vispārējus 
pārraudzības noteikumus saskaņā ar 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, 
Komisija ierosināja saistībā ar EIT un ZIK 
izveidot EIT uz rezultātiem orientētu 
darbības rezultātu pārraudzības sistēmu, 
kura darbojas četros līmeņos: 

partneriem. Tādējādi EIT varēs attīstīt 
stabilu ZIK darba rezultātu apkopošanas un 
analizēšanas spēju, novērtēt EIT darbības 
rezultātus saistībā ar tā mērķiem, kā arī 
izvērtēt EIT un ZIK, ņemot vērā labāko 
praksi Eiropas un pasaules līmenī. Sistēma 
būs elastīga un vajadzības gadījumā tiks 
pielāgota, lai ņemtu vērā EIT un ZIK 
darbību attīstību un izaugsmi. Ņemot vērā 
neatkarīga, ārēja eksperta novērtējumā 
paustos ieteikumus un vispārējus 
pārraudzības noteikumus saskaņā ar 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, 
Komisija ierosināja saistībā ar EIT un ZIK 
izveidot EIT uz rezultātiem orientētu 
darbības rezultātu pārraudzības sistēmu, 
kura darbojas četros līmeņos: 

Grozījums Nr. 18

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 3.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mijiedarbība starp EIT un ZIK ir ne tikai 
ZIK veiksmīgas darbības pamatā, bet arī 
savstarpēja mācību procesa pamatā, kurš 
dod iespēju EIT būt par jaunu inovācijas 
modeļu izmēģinājuma vietu. Lai 
nodrošinātu ZIK ar atbilstošiem 
pamatnosacījumiem, EIT visos procesa 
posmos jāsniedz skaidri un saskaņoti 
norādījumi, kuri vienlaikus nedrīkst būt 
pārāk preskriptīvi. Lai sasniegtu 
maksimālu efektivitāti, mijiedarbībai starp 
EIT galveno biroju un ZIK jābūt 
sistemātiskai un balstītai uz uzticību. Tas 
jāveicina gan līgumattiecībām starp EIT un 
ZIK, gan organizatoriskajiem pasākumiem. 

Mijiedarbība starp EIT un ZIK ir ne tikai 
ZIK veiksmīgas darbības pamatā, bet arī 
savstarpēja mācību procesa pamatā, kurš 
dod iespēju EIT būt par jaunu inovācijas 
modeļu izmēģinājuma vietu. Lai 
nodrošinātu ZIK ar atbilstošiem 
pamatnosacījumiem, EIT visos procesa 
posmos jāsniedz skaidri un saskaņoti 
norādījumi, kuri vienlaikus nedrīkst būt 
pārāk preskriptīvi. Šie norādījumi jo īpaši 
varētu aptvert ZIK pārvaldību un 
sadarbību ar partneriem. Lai sasniegtu 
maksimālu efektivitāti, mijiedarbībai starp 
EIT galveno biroju un ZIK jābūt 
sistemātiskai, regulārai, kā arī skaidrai, 
pārredzamai un balstītai uz uzticību. Tas 
jāveicina gan līgumattiecībām starp EIT un 
ZIK, gan organizatoriskajiem pasākumiem. 
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Grozījums Nr. 19

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 3.2. punkts – 3. daļa – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

sniegs norādījumus attiecībā uz ZIK 
pārvaldību un sadarbību ar to partneriem; 

Grozījums Nr. 20

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 3.3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt aktīva apspriešanās ar citām ES 
iestādēm, kuras piedalās procesā no paša 
sākuma, īpaši ar attiecīgajiem Komisijas 
dienestiem, palīdzēs palielināt sinerģiju un 
savstarpēju mācīšanos ar citām ES 
iniciatīvām. 

Turklāt aktīva apspriešanās ar citām ES 
iestādēm, kuras piedalās procesā no paša 
sākuma, palīdzēs palielināt sinerģiju un 
savstarpēju mācīšanos ar citām ES 
iniciatīvām. EIT iesaistīsies regulārā
dialogā ar Eiropas Parlamentu un 
attiecīgajiem Komisijas dienestiem.

Grozījums Nr. 21

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 1. daļa – 1.1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iemesli, kāpēc pētniecību, izglītību un 
inovāciju izvirza centrā, ir acīmredzami. 
Pieaugošās globālās konkurences un 
vietējo demogrāfisko problēmu dēļ Eiropas 
turpmākā ekonomiskā izaugsme un darba 
vietas arvien vairāk būs atkarīgas no 
inovāciju sasniegumiem produktos, 
pakalpojumos un uzņēmējdarbības 
modeļos, kā arī no spējas atbalstīt, 
piesaistīt un saglabāt talantīgus cilvēkus. 
Lai gan visā Eiropā ir atsevišķi veiksmes 
stāsti, vidēji ES dalībvalstis atpaliek 
salīdzinājumā ar globālajiem līderiem
inovācijas jomā. Turklāt ES saskaras ar 
augošu konkurenci attiecībā uz talantīgiem 

Iemesli, kāpēc pētniecību, izglītību un 
inovāciju izvirza centrā, ir acīmredzami. 
Pieaugošās globālās konkurences un 
vietējo demogrāfisko problēmu dēļ Eiropas 
turpmākā ekonomiskā izaugsme un darba 
vietas arvien vairāk būs atkarīgas no 
inovāciju sasniegumiem produktos, 
pakalpojumos un uzņēmējdarbības 
modeļos, kā arī no spējas atbalstīt, 
piesaistīt un saglabāt talantīgus cilvēkus, 
un no iedzīvotāju spējas izmantot, pieņemt 
un pielietot minētās inovācijas. Lai gan 
visā Eiropā ir atsevišķi veiksmes stāsti, 
vidēji ES dalībvalstis atpaliek 
salīdzinājumā ar globālajiem līderiem 
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cilvēkiem no jauniem izcilības centriem 
valstīs ar strauji augošu ekonomiku.

inovācijas jomā. Turklāt ES saskaras ar 
augošu konkurenci attiecībā uz talantīgiem 
cilvēkiem no jauniem izcilības centriem 
valstīs ar strauji augošu ekonomiku.

Grozījums Nr. 22

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 1. daļa – 1.1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpēc ir vajadzīgas dziļas pārmaiņas mūsu 
inovācijas sistēmās un paradigmās. 
Joprojām pārāk bieži izcilība augstākās 
izglītības, pētniecības un inovācijas jomā ir 
sadrumstalota, lai gan šāda izcilība pastāv 
visā Eiropā. Eiropai jāpārvar šī pārrobežu 
stratēģiskās sadarbības nepietiekamība 
starp valstīm, nozarēm un disciplīnām. 
Turklāt Eiropai jāpieņem patiesa 
uzņēmējdarbības kultūra, lai izmantotu
pētniecības un inovācijas radīto vērtību,
veidotu jaunus uzņēmumus un ieviestu 
inovācijas tirgus nozarēs ar augstu 
izaugsmes potenciālu. Eiropai jāveicina 
augstākās izglītības iestāžu kā inovācijas 
virzītāju loma, jo talantīgiem cilvēkiem 
vajadzīgas atbilstošas prasmes, zināšanas 
un attieksme, lai attīstītu inovāciju.

Tāpēc ir vajadzīgas dziļas pārmaiņas mūsu 
inovācijas sistēmās un paradigmās. 
Joprojām pārāk bieži izcilība augstākās 
izglītības, pētniecības un inovācijas jomā ir 
sadrumstalota, lai gan šāda izcilība pastāv 
visā Eiropā. Eiropai jāpārvar šī pārrobežu 
stratēģiskās sadarbības nepietiekamība 
starp valstīm, nozarēm un disciplīnām. 
Turklāt Eiropā dominē spēcīga, atvērta un
patiesa uzņēmējdarbības kultūra un 
darbojas dažādi mazie un vidējie 
uzņēmumi, un tas ir būtiski, lai atbalstītu 
un palīdzētu saglabāt pētniecības un 
inovācijas radīto vērtību, lai izveidotu
jaunus uzņēmumus un lai ieviestu 
inovācijas tirgus nozarēs ar augstu 
izaugsmes potenciālu. Eiropai jāveicina 
augstākās izglītības iestāžu kā inovācijas 
virzītāju loma, jo talantīgiem cilvēkiem 
vajadzīgas atbilstošas prasmes, zināšanas 
un attieksme, lai attīstītu inovāciju.

Grozījums Nr. 23

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 1. daļa – 1.1. punkts – 11. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tas, ka ZIK ir izveidotas kā atsevišķas 
juridiskas personas, kuras vada 
izpilddirektors (CEO), nozīmē skaidru 
atteikšanos no tradicionālās daudzu 
saņēmēju pieejas. Turklāt visas ZIK 

Tas, ka ZIK ir izveidotas kā atsevišķas 
juridiskas personas, kuras vada 
izpilddirektors (CEO), nozīmē skaidru 
atteikšanos no tradicionālās daudzu 
saņēmēju pieejas. Turklāt visas ZIK 
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darbojas saskaņā ar uzņēmējdarbības 
loģiku attiecībā uz savu darbību stratēģisko 
plānošanu, kā arī visas ZIK ir īstenojušas 
sadarbības koncepciju: apvienojot 
atšķirīgas grupas vienā atrašanās vietā, 
darbojoties kā daudzu ZIK darbību 
starpniecības centrs un apvienojot 
kompetenci un prasmes, kuras iegūtas 
dažādās specializācijas jomās Eiropas 
līmenī.

darbojas saskaņā ar uzņēmējdarbības 
loģiku attiecībā uz savu darbību stratēģisko 
plānošanu, kā arī visas ZIK ir īstenojušas 
sadarbības koncepciju: apvienojot 
atšķirīgas grupas vienā atrašanās vietā, 
darbojoties kā daudzu ZIK darbību 
starpniecības centrs un apvienojot 
kompetenci un prasmes, kuras iegūtas 
dažādās specializācijas jomās Eiropas 
līmenī. ZIK būtu jāspēj piesaistīt 
ieguldījumus un ilgtermiņa saistības no 
privātā, valsts un nevalstiskā sektora.

Grozījums Nr. 24

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 2. daļa – 2.2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nākotnē EIT jāstrādā, lai padarītu ZIK 
pieredzi saprotamu un ieviešamu, kā arī 
padarītu to par kultūru, kas var būt paraugs 
Eiropā un ārpus tās. Nosakot, analizējot un 
apmainoties ar labu praksi, kā arī jauniem 
pārvaldības un finansēšanas modeļiem no 
ZIK, EIT cenšas nodrošināt, ka EIT un ZIK 
radītās zināšanas tiek izplatītas un sniedz 
priekšrocības visiem cilvēkiem un 
iestādēm, tostarp arī tām, kuras tieši 
nepiedalās zināšanu un inovāciju kopienās.

Nākotnē EIT jāstrādā, lai padarītu ZIK 
pieredzi saprotamu un ieviešamu, kā arī 
padarītu to par kultūru, kas var būt paraugs 
Eiropā un ārpus tās. Nosakot, analizējot un 
apmainoties ar labu praksi, kā arī jauniem 
pārvaldības un finansēšanas modeļiem no 
ZIK, EIT cenšas nodrošināt, ka EIT un ZIK 
radītās zināšanas tiek izplatītas un sniedz 
priekšrocības plašākai sabiedrībai, 
privātām struktūrām un iestādēm, tostarp 
arī tām, kuras tieši nepiedalās zināšanu un 
inovāciju kopienās.



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

LV

PROCEDŪRA

Virsraksts Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) stratēģiskā inovāciju 
programma — EIT ieguldījums inovācijas veicināšanā Eiropā

Atsauces COM(2011)0822 – C7-0462/2011 – 2011/0387(COD)

Atbildīgā komiteja
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE
13.12.2011

Atzinumu sniedza
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI
13.12.2011

Atzinumu sagatavoja
       Iecelšanas datums

Alajos Mészáros
19.12.2011

Izskatīšana komitejā 30.5.2012 19.6.2012

Pieņemšanas datums 10.7.2012

Galīgais balsojums +:
–:
0:

21
0
2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian 
Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz 
White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, 
Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca 
Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Piotr Borys, Luis de Grandes Pascual, Eva Lichtenberger, Dagmar 
Roth-Behrendt, József Szájer, Axel Voss


