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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) ir izveidots ar Regulu (EK) Nr. 294/2008, lai 
stiprinātu Eiropas inovācijas spējas. Tas ir pirmais ES mēģinājums integrēt augstāko izglītību, 
pētniecību un inovāciju t. s. „zināšanu trīsstūrī”. Šo integrāciju galvenokārt nodrošina 
zināšanu un inovācijas kopienas (ZIK), kurās darbā pie sabiedrisko problēmu risināšanas 
ilgtermiņā apvienojušās dažādas organizācijas. EIT sāka darbību 2010. gadā, un tas atrodas 
Budapeštā.

Komisija pašlaik piedāvā grozīt regulu par EIT izveidi. Piedāvāto izmaiņu pamatā ir sākuma 
periodā gūtā pieredze, ārējā novērtējuma ziņojumos sniegtie ieteikumi, kā arī plašās 
apspriedēs ar EIT ieinteresētajām personām panāktie rezultāti. Šī grozītā regula ir arī cieši 
saistīta ar priekšlikumu EIT stratēģiskajai inovācijas programmai, kas izstrādāts, pamatojoties 
uz EIT valdes priekšlikumu. 

Atzinuma sagatavotājs savā atzinumā galvenokārt pievēršas šādiem aspektiem: 

EIT pārvaldības struktūru un dialoga ar ES iestādēm uzlabošana
Pieredze rāda, ka būtu jāvienkāršo EIT struktūru sastāvs. Jo īpaši, būtu papildus jāprecizē 
valdes un direktora uzdevumi. Valdei un direktoram vienmēr neatkarīgi un objektīvi jārīkojas 
EIT interesēs. Atzinuma sagatavotājs arī uzsver ES iestāžu pienācīgas iesaistīšanas nozīmi, 
kad tiks izveidotas EIT darba programmas.

Dalības paplašināšana visās dalībvalstīs un EIT struktūru sinerģiju veicināšana, jo īpaši 
MVU vajadzībām
Atklātuma, pārredzamības un interešu līdzsvara principiem jābūt pārvaldības principu pamatā, 
un dalības paplašināšanai saistībā ar jauniem dalībniekiem visā ES, līdznesot jaunas idejas un, 
jo īpaši, paplašinot mazu un vidēja izmēra uzņēmumu (MVU) dalību, tādējādi jābūt daļai no 
ZIK izaugsmes stratēģijas. Lai gan ne visiem tirgiem ir tā pati struktūra, ir svarīgi MVU 
nodrošināt iespēju pilnībā piedalīties visās zināšanu un inovācijas kopienās (ZIK). Valsts 
uzņēmumus un vietējās iestādes, kā arī bezpeļņas organizācijas arī vajadzības gadījumā būtu 
jāiesaista ZIK.

Intelektuālo īpašumtiesību pārvaldība 
Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka intelektuālo īpašumtiesību noteikumiem jānodrošina 
pareizais līdzsvars starp tiesību īpašniekiem un lietotājiem. Noteikumiem jānodrošina 
norādījumi un modeļi, veicinot zināšanu nodošanu un izplatīšanu gan ZIK, gan plašākā 
kontekstā visā ES. 

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalības noteikumos ir paredzēti 
intelektuālā īpašuma tiesību pārvaldības 
noteikumi.

Dalības noteikumos ir paredzēti 
intelektuālā īpašuma tiesību pārvaldības un 
rezultātu izplatīšanas noteikumi, un tiem 
ir jānodrošina pareizais līdzsvars starp 
tiesību īpašniekiem un lietotājiem.
Eiropas Komisijai, apspriežoties ar EIT, 
būtu jāsniedz norādījumi par 
novatoriskiem intelektuālo īpašumtiesību 
modeļiem, kas veicina zināšanu nodošanu 
un izplatīšanu gan ZIK, gan plašākā 
kontekstā visā Eiropas Savienībā.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT būtu cieši jāsadarbojas ar maziem un 
vidējiem uzņēmumiem (MVU), lai 
nodrošinātu to aktīvu dalību ZIK 
pasākumos. Valsts uzņēmumus un 
vietējās iestādes, kā arī bezpeļņas 
organizācijas arī vajadzības gadījumā 
būtu jāiesaista ZIK.

Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(7) Būtu jānosaka EIT iemaksu apmērs 
zināšanu un inovācijas kopienās (turpmāk 
„ZIK”) un būtu jāprecizē ZIK finanšu 
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līdzekļu avoti. līdzekļu avoti. Jo īpaši ES finansējums 
būtu jāuzskata par instrumentu ZIK 
mudināšanai iegūt citus privātā vai valsts 
finansējuma avotus, un ES iestādēm 
nākotnē būtu jāapsver ES finansējuma kā 
šāda instrumenta izmantojuma 
pārskatīšana.

Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(8) Būtu jāvienkāršo EIT struktūru sastāvs. 
Būtu jāracionalizē EIT valdes darbība un 
papildus jāprecizē valdes un direktora loma 
un uzdevumi. Valdei un direktoram 
jādarbojas EIT interesēs neatkarīgā, 
objektīvā un pārredzamā veidā.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

EIT trīsgadu darba programmā būtu jāņem 
vērā Komisijas, Eiropas Parlamenta un 
Padomes atzinumi par EIT konkrētajiem 
mērķiem, kas noteikti programmā 
„Apvārsnis 2020”, un tā saderību ar 
Eiropas Savienības politiku un tiesību 
aktiem. Šīs ES iestādes būtu pienācīgi 
jāiesaista, kad šī programma tiks 
izveidota.

Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 294/2008
2. pants – 10. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumā 2011/0384(COD) pievienoto 10. punktu.

Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 294/2008 
5. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) vismaz reizi gadā rīko ieinteresēto 
personu forumu, lai informētu par EIT 

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

darbību, gūto pieredzi, paraugpraksi un 
ieguldījumu Savienības inovācijas, 
pētniecības, izglītības politikā un mērķos. 
Visas ieinteresētās personas tiek aicinātas 
paust savu viedokli;

Pamatojums

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumā 2011/0384(COD) pievienoto 10. punktu.

Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
1. pants – 6. punkts – d apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 294/2008
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Lielākā daļa partnerorganizāciju ZIK 
sastāvā ir tādas, kas veic uzņēmējdarbību 
ES dalībvalstīs. Katrā ZIK jāietver vismaz 
viena augstākās izglītības iestāde un viens 
privāts uzņēmums.

Pamatojums

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumā 2011/0384(COD) pievienoto 10. punktu.

Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) kārtējo trīsgadu darba programmu, 
kuras pamatā ir SIP, kad tā ir pieņemta, un 
kurā ir pārskats par galvenajām prioritātēm 
un plānotajām EIT un ZIK ierosmēm, 
tostarp finansiālo vajadzību un avotu 
aplēsi. Tajā ir iekļauti arī atbilstīgi rādītāji 
ZIK un EIT darbību uzraudzībai. Katru N-

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

rādītāji ZIK un EIT darbību uzraudzībai. 
Katru N-2 gadu līdz 31. decembrim EIT 
iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei 
un Komisijai provizorisku kārtējo trīsgadu 
darba programmu. Eiropas Parlaments, 
Padome un Komisija trīs mēnešu laikā 
sniedz atzinumu attiecībā uz EIT 
konkrētajiem mērķiem, kas izvirzīti 
programmā „Apvārsnis 2020”, un tās 
saderību ar Savienības politiku un tiesību 
aktiem. EIT pienācīgi ņem vērā šos 
atzinumus un, ja rodas domstarpības, savu 
nostāju pamato. EIT informatīvos nolūkos 
iesniedz galīgo darba programmu Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Komisijai, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai;

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
Pielikums – 1. sadaļa – 2. punkts – 3. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija nodrošina, lai būtu līdzsvaroti 
pārstāvēti locekļi ar pieredzi augstākās 
izglītības, pētniecības, inovāciju un 
uzņēmējdarbības jomā, kā arī lai būtu 
līdzsvaroti pārstāvēti abi dzimumi un lai 
būtu atspoguļota augstākās izglītības, 
pētniecības un inovāciju atšķirīgā vide visā 
Savienībā.

Komisija seko tam, lai būtu līdzsvaroti 
pārstāvēti locekļi ar pieredzi augstākās 
izglītības, pētniecības, inovāciju un 
uzņēmējdarbības jomā, kā arī lai būtu 
līdzsvaroti pārstāvēti abi dzimumi un lai 
būtu paplašināta augstākās izglītības, 
pētniecības un inovāciju atšķirīgās vides 
dalība visā Savienībā.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
Pielikums – 1. sadaļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valdes locekļi darbojas EIT interesēs, 
neatkarīgi ievērojot tā mērķus un 
pamatuzdevumu, identitāti un saskanību. 

Valdes locekļi darbojas EIT interesēs, 
neatkarīgi, pārredzami un objektīvi 
ievērojot tā mērķus un pamatuzdevumu, 
identitāti, autonomiju un saskanību. 
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
Pielikums – 2. sadaļa – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) vienojoties ar Komisiju, nosaka 
atbilstīgu valdes un izpildu komitejas 
locekļu atalgojumu; šo atalgojumu samēro 
ar līdzīgu noteikumu dalībvalstīs;

(g) vienojoties ar Komisiju, nosaka 
atbilstīgu valdes un izpildu komitejas 
locekļu atalgojumu;

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
Pielikums – 2. sadaļa – 1. punkts – p apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(p) pasaules mērogā popularizē EIT, lai 
palielinātu tā pievilcību un lai tas kļūtu par 
pasaules mēroga struktūru attiecībā uz 
izcilību augstākās izglītības, pētniecības un 
inovāciju jomā.

(p) pasaules mērogā popularizē EIT, lai 
palielinātu tā zinātnisko, akadēmisko un jo 
īpaši komerciālo pievilcību un lai tas kļūtu 
par pasaules mēroga struktūru attiecībā uz 
izcilību augstākās izglītības, pētniecības un 
inovāciju jomā.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
Pielikums – 4. sadaļa – 3. punkts – m apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(m) nodrošina saprātīgu komunikāciju ar 
ES iestādēm;
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Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
Pielikums – 4. sadaļa – 3. punkts – n apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(n) darbojas EIT interesēs, neatkarīgi, 
pārredzami un objektīvi ievērojot tā 
mērķus un misiju, identitāti, autonomiju 
un saskanību.
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