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КРАТКА ОБОСНОВКА

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) е създаден с Регламент (ЕО) 
№ 294/2008 с цел да укрепи иновационния капацитет на Европа. Той представлява 
първият опит на ЕС да обедини висшето образование, научните изследвания и 
иновациите в така наречения „триъгълник на знанието“. Това интегриране се 
осъществява на първо място чрез общностите на знание и иновации (ОЗИ), които 
обединяват различни организации за дългосрочна работа по определени обществени 
предизвикателства. EIT започна работа през 2010 г., а седалището му е в Будапеща.

Сега Комисията представя изменения на регламента за създаване на EIT. Предлаганите 
промени се основават на наученото през началния период, препоръките на докладите за 
външна оценка, както и на резултатите от широки консултации със заинтересованите 
страни. Настоящият регламент за изменение е тясно свързан и с предложението за 
Стратегическа иновационна програма на EIT, което се основава на предложението на 
управителния съвет на EIT. 

В становището си докладчикът се концентрира основно върху следните аспекти: 

Подобряване на управленските структури на EIT и на диалога с институциите на 
ЕС
Опитът показва, че съставът на органите на EIT следва да се опрости. По-специално, 
функциите на управителния съвет и директора следва да бъдат допълнително изяснени. 
Управителният съвет и директорът трябва винаги да действат в интерес на EIT по 
независим и безпристрастен начин. Докладчикът подчертава освен това колко е важно 
институциите на ЕС да се включат адекватно при изготвянето на работните програми 
на EIT.

Разширяване на участието във всички държави членки и насърчаване на 
взаимодействието на структурите на EIT, по-специално в полза на МСП
Принципите за откритост, прозрачност и баланс на интересите трябва да бъдат в 
центъра на принципите на управление и следователно увеличаването на участието на 
нови участници в целия ЕС, носещи нови идеи, и по-специално увеличаването на 
участието на малките и средните предприятия (МСП) следва да бъде част от 
стратегията на ОЗИ за растеж. Въпреки че не всички пазари имат една и съща 
структура, е важно на МСП да се предостави възможността в пълна степен да участват 
във всички общности на знание и иновации (ОЗИ). Публичните дружества и местните 
органи, както и организациите с нестопанска цел, следва също да бъдат включени в 
ОЗИ по целесъобразност.

Управление на правата върху интелектуалната собственост 
Докладчикът е на мнение, че правилата относно управлението на правата върху 
интелектуалната собственост могат да гарантират правилен баланс между титулярите 
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на правата и ползвателите. Правилата следва да предоставят насоки и модели, 
насърчаващи прехвърлянето и разпространяването на знания както в контекста на ОЗИ, 
така и в целия ЕС. 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правилата относно управлението на 
правата на интелектуална собственост 
са определени в правилата за участие.

Правилата относно управлението на 
правата на интелектуална собственост и 
разпространението на резултатите 
са определени в правилата за участие и 
трябва да гарантират необходимото 
равновесие между титулярите на 
правата и ползвателите.
Европейската комисия, в консултация 
с EIT, следва да предоставя насоки 
относно иновативни модели в 
областта на правата на 
интелектуална собственост, които 
да насърчават трансфера и 
разпространението на знания както в 
контекста на ОЗИ, така и в целия 
ЕС.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT следва да се ангажира тясно с 
малките и средни предприятия 
(МСП), за да гарантира активното 
им участие в дейностите на ОЗИ. 
Публичните дружества и местните 
органи, както и организациите с 
нестопанска цел, следва също да 
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бъдат включени в ОЗИ по 
целесъобразност.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Следва да се определи обхватът на 
финансовото участие, предоставяно от 
страна на EIT за общностите на знание и 
иновации (наричани по-долу „ОЗИ“), и 
да се уточнят източниците на финансови 
средства за ОЗИ.

(7) Следва да се определи обхватът на 
финансовото участие, предоставяно от 
страна на EIT за общностите на знание и 
иновации (наричани по-долу „ОЗИ“), и 
да се уточнят източниците на финансови 
средства за ОЗИ. По-специално, 
финансирането от ЕС следва да бъде 
считано като лост за насърчаване на 
ОЗИ да търсят други източници на 
частно или публично финансиране и в 
бъдеще институциите на ЕС следва 
да обмислят преразглеждане на това 
използване на финансирането като 
лост.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Съставът на органите на EIT следва 
да се опрости. Работата на управителния 
съвет на EIT следва да се 
рационализира, а ролята и задачите на 
управителния съвет и директора следва 
да бъдат допълнително уточнени.

(8) Съставът на органите на EIT следва 
да се опрости. Работата на управителния 
съвет на EIT следва да се 
рационализира, а ролята и задачите на 
управителния съвет и директора следва 
да бъдат допълнително уточнени.
Управителният съвет и директорът 
трябва винаги да действат в интерес 
на EIT по независим, безпристрастен 
и прозрачен начин.
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Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тригодишната работна програма на EIT 
следва да бъде съобразена със 
становището на Комисията относно 
конкретните цели на института, 
определени в „Хоризонт 2020“, и 
взаимното му допълване с политики и 
инструменти на Европейския съюз.

Тригодишната работна програма на EIT 
следва да бъде съобразена със 
становищата на Комисията,
Европейския парламент и Съвета
относно конкретните цели на института, 
определени в „Хоризонт 2020“, и 
взаимното му допълване с политики и 
инструменти на Европейския съюз. Тези 
институции на ЕС следва да се 
включат адекватно при създаването 
на тази програма.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква в)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 2 - параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. „Форум на заинтересованите страни“ 
означава среща, отворена за 
представители на национални и 
регионални органи, организирани 
интереси и отделни организации от 
стопанските, академичните и 
научноизследователските среди, 
клъстерни организации и други 
заинтересовани страни от целия 
триъгълник на знанието.

10. „Форум на заинтересованите страни“ 
означава среща, отворена за 
представители на национални и 
регионални органи, организирани 
интереси и отделни организации от 
стопанските, академичните и 
научноизследователските среди, 
клъстерни организации и други 
заинтересовани страни от 
гражданското общество и целия 
триъгълник на знанието.

Обосновка

Следва параграф 10, във вида, в който е добавен в предложението на Комисията 
2011/0384(COD).
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Изменение 7

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 2
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мисията на EIT е да допринесе за 
устойчив европейски икономически 
растеж и конкурентоспособност чрез 
засилване на иновационния капацитет 
на държавите членки и на Съюза. Той 
постига това, като насърчава и 
обединява академични, 
научноизследователски и иновационни 
дейности, които отговарят на най-
високите стандарти.

Мисията на EIT е да допринесе за 
устойчив европейски икономически 
растеж и конкурентоспособност чрез 
засилване на иновационния капацитет 
на държавите членки и на Съюза. Той 
постига това, като насърчава и 
обединява академични, 
научноизследователски, иновационни и 
предприемачески дейности, които 
отговарят на най-високите стандарти.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква б)
Регламент (ЕО) № 294/2008 
Член 5 – параграф 1 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) свиква най-малко веднъж в годината 
форум на заинтересованите страни с цел 
да ги информира за дейностите на EIT, 
неговия опит, добри практики и принос 
към политиките и целите на Съюза в 
областта на иновациите, научните 
изследвания и образованието. 
Заинтересованите страни се приканват 
да изразят становищата си.

й) свиква най-малко веднъж в годината 
форум на заинтересованите страни с цел 
да ги информира за дейностите на EIT, 
неговия опит, добри практики и принос 
към политиките и целите на Съюза в 
областта на иновациите, научните 
изследвания и образованието. Всички 
заинтересовани страни се приканват да 
изразят становищата си.

Обосновка

Следва параграф 10, във вида, в който е добавен в предложението на Комисията 
2011/0384(COD).

Изменение 9
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Предложение за регламент
Член 1 – точка 6 – буква г)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 7 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Повечето партньорски организации, 
включени в определена ОЗИ, са 
установени в държавите членки. В 
състава на всяка ОЗИ влизат поне 
едно висше учебно заведение и едно 
частно дружество.

4. Повечето партньорски организации, 
включени в определена ОЗИ, са 
установени в държавите членки. Всяка 
ОЗИ е съставена от поне едно висше 
учебно заведение и едно частно лице.

Обосновка

Следва параграф 10, във вида, в който е добавен в предложението на Комисията 
2011/0384(COD).

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 12
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 15 – подточка а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) текуща тригодишна работна 
програма, която се основава на СИП, 
след като такава бъде приета, и в която 
са набелязани основните приоритети и 
заплануваните инициативи на EIT и 
ОЗИ, включително оценка на 
финансовите потребности и на 
източниците на финансиране. 
Програмата съдържа също така 
подходящи показатели за наблюдение 
на дейността на ОЗИ и EIT. EIT 
представя на Комисията 
предварителната тригодишна работна 
програма до 31 декември всяка година 
N-2. В рамките на три месеца 
Комисията дава становището си 
относно конкретните цели на EIT, 
определени в „Хоризонт 2020“, и 
допълването им с политиките и 

a) текуща тригодишна работна 
програма, която се основава на СИП, 
след като такава бъде приета, и в която 
са набелязани основните приоритети и 
заплануваните инициативи на EIT и 
ОЗИ, включително оценка на 
финансовите потребности и на 
източниците на финансиране, като се 
отчита финансовата 
жизнеспособност на всяка ОЗИ. 
Програмата съдържа също така 
подходящи показатели за наблюдение 
на дейността на ОЗИ и EIT. EIT 
представя на Европейския парламент, 
Съвета и Комисията предварителната 
тригодишна работна програма до 31 
декември всяка година N-2. В рамките 
на три месеца Европейският 
парламент, Съвета и Комисията 
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инструментите на Съюза. EIT взема 
предвид становището на Комисията
и в случай на несъгласие мотивира 
позицията си. EIT предава за сведение 
окончателната работна програма на 
Европейския парламент, Съвета, 
Комисията, Европейския икономически 
и социален комитет и Комитета на 
регионите;

дават становището си относно 
конкретните цели на EIT, определени в 
„Хоризонт 2020“, и допълването им с 
политиките и инструментите на Съюза. 
EIT взема предвид тези становища и в 
случай на несъгласие мотивира 
позицията си. EIT предава за сведение 
окончателната работна програма на 
Европейския парламент, Съвета, 
Комисията, Европейския икономически 
и социален комитет и Комитета на 
регионите;

Изменение 11

Предложение за регламент
Приложение – раздел 1 – точка 2 – алинея 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията следи за спазването на 
балансирано представяне на 
академичната, 
научноизследователската, 
иновационната и стопанската област, 
както и за равновесието между 
половете, и отчита особеностите на 
академичната, научноизследователската 
и иновационната среда в рамките на 
Съюза.

Комисията следи за спазването на 
балансирано представяне на 
академичната, 
научноизследователската, 
иновационната и стопанската област, 
както и за равновесието между половете 
и разширяването на участието на 
академичната, научноизследователската 
и иновационната среда в рамките на 
Съюза.

Изменение 12

Предложение за регламент
Приложение – раздел 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членовете на управителния съвет 
действат независимо, в интерес на EIT, 
като защитават неговите цели и мисия, 
идентичност и съгласуваност. 

Членовете на управителния съвет 
действат независимо, по прозрачен и 
безпристрастен начин, в интерес на 
EIT, като защитават неговите цели и 
мисия, идентичност, автономия и 
съгласуваност. 
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Изменение 13

Предложение за регламент
Приложение – раздел 2 – точка 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) със съгласието на Комисията 
определя подходящо възнаграждение за 
членовете на управителния съвет и на 
изпълнителния комитет; тези 
възнаграждения се съпоставят със 
съществуващите сходни 
възнаграждения в държавите членки;

ж) със съгласието на Комисията 
определя подходящо възнаграждение за 
членовете на управителния съвет и на 
изпълнителния комитет;

Изменение 14

Предложение за регламент
Приложение – раздел 2 – точка 1 – буква п) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

п) популяризира EIT в световен мащаб с 
цел повишаване на неговата 
привлекателност и превръщането му в 
световен еталон за високи постижения в 
академичната, научноизследователската 
и иновационната област.

п) популяризира EIT в световен мащаб с 
цел повишаване на неговата научна, 
академична и, най-вече, стопанска
привлекателност и превръщането му в 
световен еталон за високи постижения в 
академичната, научноизследователската 
и иновационната област.

Изменение 15

Предложение за регламент
Приложение – раздел 4 – точка 3 –  буква м) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) осигурява добра комуникация с 
институциите на ЕС;
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Изменение 16

Предложение за регламент
Приложение – раздел 4 – точка 3 –  буква н) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

н) действа независимо, по прозрачен и 
безпристрастен начин, в интерес на 
EIT, като защитава неговите цели и 
мисия, идентичност, автономия и 
съгласуваност.
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