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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.

Komisija dabar siūlo iš dalies pakeisti reglamentą, kuriuo įsteigiamas EIT. Siūlomi pakeitimai 
grindžiami per pradinį laikotarpį įgyta patirtimi, išorės vertinimo ataskaitose pateiktomis 
rekomendacijomis, taip pat plataus masto konsultacijų su EIT suinteresuotosiomis šalimis 
rezultatais. Iš dalies keičiamas reglamentas taip pat glaudžiai susijęs su pasiūlymu dėl EIT 
strateginės inovacijų darbotvarkės, kuri parengta remiantis EIT valdybos pasiūlymu. 

Nuomonės referentas savo nuomonėje daugiausia dėmesio skiria šiems aspektams: 

EIT valdymo struktūrų gerinimas ir dialogas su ES institucijomis
Patirtis rodo, kad EIT struktūrą reikėtų supaprastinti. Visų pirma turėtų būti aiškiai nustatytos 
valdybos ir direktoriaus užduotys. Valdyba ir direktorius savo veiklą visada vykdo 
nepriklausomai ir nešališkai, paisydami EIT interesų. Nuomonės referentas taip pat pabrėžia, 
jog svarbu, kad rengiant EIT darbo programas atitinkamai prisidėtų ES institucijos.

Aktyvesnis visų valstybių narių dalyvavimas ir EIT struktūrų sinergijos didinimas 
siekiant naudos, ypač MVĮ
Valdymo principų pagrindą turėtų sudaryti atvirumo, skaidrumo ir interesų pusiausvyros 
principai, todėl platesnio masto naujų narių dalyvavimas visoje ES, naujų idėjų generavimas 
ir ypač aktyvesnis mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) dalyvavimas turtėtų būti ŽIB augimo 
strategijos dalis. Net jei ne visos rinkos turi tokią pačią struktūrą, svarbu suteikti MVĮ 
galimybę visapusiškai dalyvauti visose žinių ir inovacijų bendrijose (ŽIB). Viešojo sektoriaus 
įmonės, vietos valdžios institucijos ir ne pelno organizacijos taip pat turėtų atitinkamai 
dalyvauti ŽIB veikloje;

Intelektinės nuosavybės teisių valdymas 
Nuomonės referentas mano, kad intelektinės nuosavybės teisių valdymo taisyklės turėtų 
užtikrinti tinkamą teisių turėtojų ir turinio naudotojų interesų pusiausvyrą. Taisyklėse turėtų 
būti pateiktos gairės ir modeliai, kuriais būtų skatinamas žinių perdavimas ir sklaida ŽIB ir 
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 reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

intelektinės nuosavybės teisių valdymo 
taisyklės yra nustatytos dalyvavimo 
taisyklėse;

intelektinės nuosavybės teisių valdymo ir 
rezultatų skleidimo taisyklės yra nustatytos 
dalyvavimo taisyklėse ir jomis turi būti 
užtikrinama tinkama teisių turėtojų ir 
turinio naudotojų interesų pusiausvyra. 
Europos Komisija, konsultuodamasi su 
EIT, turėtų būti pateiktos novatoriškų 
intelektinės nuosavybės teisių modelių 
gairės. Pagal šiuos modelius būtų 
skatinamas žinių perdavimas ir sklaida 
ŽIB ir visoje ES;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT turėtų palaikyti glaudų ryšį su 
mažomis ir vidutinėmis įmonėmis (MVĮ) 
siekiant užtikrinti jų aktyvų dalyvavimą 
ŽIB veikloje. Viešojo sektoriaus įmonės, 
vietos valdžios institucijos ir ne pelno 
organizacijos taip pat turėtų atitinkamai 
dalyvauti ŽIB veikloje;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(7) turėtų būti apibrėžtas EIT indėlio į žinių 
ir inovacijų bendrijų (toliau – ŽIB) mastas 
ir aiškiai nustatyta, iš kokių šaltinių 
gaunami ŽIB finansiniai ištekliai; Ypač ES 
finansavimas turi būti laikomas svertu, 
kuriuo ŽIB skatinamos ieškoti kitų 
privataus ar valstybinio finansavimo 
šaltinių, ir ateityje ES institucijose turėtų 
būti persvarstomas ES finansavimo kaip 
sverto naudojimas;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(8) EIT struktūra turėtų būti supaprastinta. 
Turėtų būti racionalizuota EIT valdybos 
veikla ir aiškiai nustatyti atitinkami 
valdybos ir direktoriaus vaidmenys ir 
užduotys; Valdyba ir direktorius turi 
vykdyti veiklą nepriklausomai, nešališkai 
ir skaidriai, paisydami EIT interesų;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

EIT trejų metų darbo programoje turėtų 
būti atsižvelgiama į Komisijos, Europos 
Parlamento ir Tarybos nuomones dėl EIT 
konkrečių tikslų, kaip nustatyta programoje 
„Horizontas 2020“, ir į jų papildomumą, 
susijusį su Europos Sąjungos politikos 
tikslais ir priemonėmis. Šios ES 
institucijos turėtų atitinkamai prisidėti, 



PE491.107v02-00 6/11 AD\909080LT.doc

LT

kai ši programa bus parengta;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies c punktas
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
2 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Po 10 dalies, kaip papildyta Komisijos pasiūlymu 2011/0384(COD).

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
3 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 8



AD\909080LT.doc 7/11 PE491.107v02-00

LT

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Po 10 dalies, kaip papildyta Komisijos pasiūlymu 2011/0384(COD).

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 6 punkto d papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Dauguma ŽIB sudarančių organizacijų 
partnerių turi būti įsteigtos valstybėse 
narėse. Kiekvieną ŽIB sudaro ne mažiau 
kaip viena aukštojo mokslo įstaiga ir 
vienas privatus subjektas.

Pagrindimas

Po 10 dalies, kaip papildyta Komisijos pasiūlymu 2011/0384(COD).

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 12 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
15 straipsnio a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 1 skirsnio 2 punkto trečia pastraipa  

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija dėmesį turi atkreipti į tai, ar 
išlaikoma aukštojo mokslo, mokslinių 
tyrimų, inovacijų ir verslo sričių atstovų ir 
lyčių pusiausvyra, ir vertinama aukštojo 
mokslo, mokslinių tyrimų ir inovacijų 
aplinka visoje Sąjungoje.

Komisija dėmesį turi atkreipti į tai, ar 
išlaikoma aukštojo mokslo, mokslinių 
tyrimų, inovacijų ir verslo sričių atstovų ir 
lyčių pusiausvyra, ir užtikrinamas 
aktyvesnis aukštojo mokslo, mokslinių 
tyrimų ir inovacijų aplinkos dalyvavimas
visoje Sąjungoje.
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 1 skirsnio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valdybos nariai nepriklausomai vykdo 
veiklą EIT labui, užtikrindami jo tikslų ir 
misijos vykdymą, tapatybę ir darnumą. 

Valdybos nariai nepriklausomai, skaidriai 
ir nešališkai vykdo veiklą EIT labui, 
užtikrindami jo tikslų ir misijos vykdymą, 
tapatybę, savarankiškumą ir darnumą. 

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 skirsnio 1 punkto g papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) Komisijai sutikus, nustato tinkamus 
valdybos ir Vykdomojo komiteto narių 
honorarus; šių honorarų dydis nustatomas 
pagal panašias išmokas valstybėse narėse;

(g) Komisijai sutikus, nustato tinkamus 
valdybos ir Vykdomojo komiteto narių 
honorarus;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 skirsnio 1 punkto p papunktis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(p) propaguoja EIT pasaulio mastu, 
didindama instituto patrauklumą ir 
siekdama, kad jis taptų pasaulinio lygio 
kompetencijos įstaiga aukštojo mokslo, 
mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse.

(p) propaguoja EIT pasaulio mastu, 
didindama instituto mokslinį, akademinį ir 
ypač verslo patrauklumą ir siekdama, kad 
jis taptų pasaulinio lygio kompetencijos 
įstaiga aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų 
ir inovacijų srityse.
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 4 skirsnio 3 punkto m papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(m) užtikrina tvirtus ryšius su ES 
institucijomis;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 4 skirsnio 3 punkto n papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(n) nepriklausomai, skaidriai ir nešališkai 
vykdo veiklą EIT labui, užtikrindamas jo 
tikslų ir misijos vykdymą, tapatybę, 
savarankiškumą ir darnumą.
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