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PR_COD_1recastingam

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos inovacijų ir 
technologijos instituto (nauja redakcija)
(COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: nauja redakcija)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2019)0331),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
173 straipsnio 3 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-
0042/2019),

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl pasiūlyto teisinio pagrindo,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Rumunijos Atstovų Rūmų pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir 
proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, kad 
teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

– atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio 
teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo1,

– atsižvelgdamas į 2020 m. sausio 10 d. Teisės reikalų komiteto laišką, pagal Darbo 
tvarkos taisyklių 110 straipsnio 3 dalį pateiktą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetui,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110, 59 ir 40 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą (A9-
0120/2020),

A. kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo 
grupės nuomone, Komisijos pasiūlyme, be nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų 
nėra, ir kadangi, kalbant apie nepakeistų ankstesnių teisės aktų nuostatų ir minėtų 
pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant 
jų esmės;

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją, atsižvelgęs į Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas;

1 OL C 77, 2002 3 28, p. 1.
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2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) už stipraus Europos pramonės, 
konkurencingumo ir inovacijų pagrindo 
išsaugojimą visų pirma atsakingos 
valstybės narės. Tačiau dėl iššūkio 
Sąjungai inovacijų srityje pobūdžio ir 
masto taip pat būtina imtis 
veiksmų Sąjungos lygiu;

(2) už stipraus Europos pramonės, 
konkurencingumo ir inovacijų pagrindo 
išsaugojimą visų pirma atsakingos 
valstybės narės. Tačiau dėl iššūkio 
inovacijų srityje pobūdžio ir masto taip pat 
būtina imtis veiksmų Sąjungos lygiu;

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) EIT, visų pirma per savo žinių ir 
inovacijų bendrijas (toliau – ŽIB), turėtų 
siekti stiprinti inovacijų ekosistemas, 
kurios sprendžia pasaulinius uždavinius. 
jis turėtų pirmiausia siekti prisidėti prie 
aukščiausius standartus atitinkančių 
Sąjungos ir valstybių narių inovacinių 
pajėgumų stiprinimo. Siekdamas šio 
tikslo, EIT įvairioms Europos inovacijų 
bendrijoms turėtų sudaryti sąlygas 
užmegzti ir plėtoti ryšius bei 
bendradarbiavimą ir kurti sąveiką;

(4) bendroji EIT misija – prisidėti, 
visų pirma per savo žinių ir inovacijų 
bendrijas (toliau – ŽIB), prie tvaraus 
Sąjungos ekonomikos augimo ir 
konkurencingumo stiprinant valstybių 
narių ir Sąjungos inovacinius pajėgumus. 
Juo taip pat siekiama įgyvendinti 
Sąjungos strateginius prioritetus ir 
prisidėti prie ES tikslų ir politikos, 
įskaitant Europos žaliąjį susitarimą, 
Europos ekonomikos atkūrimo planą, 
Europos duomenis, skaitmenines, MVĮ ir 
pramonės strategijas ir Europos 
strateginio savarankiškumo siekį, 
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įgyvendinimo. Be to, jis turėtų padėti 
spręsti pasaulinius uždavinius, įskaitant 
Jungtinių Tautų darnaus vystymosi 
tikslus (DVT), laikantis Darbotvarkės iki 
2030 m. ir Paryžiaus susitarimo principų, 
ir užtikrinti, kad ne vėliau kaip iki 2050 
m. būtų pereita prie neutralizuoto ŠESD 
poveikio ekonomikos. Šis perėjimas bus 
įmanomas tik paspartinus mokslinius 
tyrimus ir inovacijas, o tai pabrėžia 
poreikį sustiprinti palankias sąlygas ir 
investicijas į Europos žinių bazės, 
mokslinių tyrimų ir inovacijų pajėgumų 
didinimą, visų pirma ekologiškų, klimatui 
palankių technologijų ir inovacijų srityje;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) EIT įvairioms Europos inovacijų 
bendrijoms turėtų sudaryti sąlygas 
užmegzti ir plėtoti ryšius bei 
bendradarbiavimą ir kurti sąveiką, 
užtikrinant plačią geografinę aprėptį, kad 
būtų panaikinti regioniniai skirtumai ir 
išvengta atotrūkio inovacijų srityje, kartu 
laikant kompetenciją pagrindiniu 
kriterijumi;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) EIT strateginės prioritetinės sritys ir 
finansiniai poreikiai septynerių metų 
laikotarpiu , apimančiu atitinkamą 
daugiametę finansinę programą (toliau – 
DFP), turėtų būti nurodyti Strateginėje 
inovacijų darbotvarkėje (toliau – SID). SID 
turėtų užtikrinti derėjimą su Sąjungos 

(5) EIT strateginės prioritetinės sritys ir 
finansiniai poreikiai septynerių metų 
laikotarpiu,įskaitant trumpalaikius 
veiksmus, kuriais siekiama įveikti 
COVID-19 krizę ir atgaivinti ekonomiką, 
turėtų būti nurodyti Strateginėje inovacijų 
darbotvarkėje (toliau – SID). SID turėtų 
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bendrąja programa, pagal kurią remiami 
moksliniai tyrimai ir inovacijos, ir skatinti 
sąveiką su kitomis atitinkamomis Sąjungos 
DFP programomis bei kitomis Sąjungos 
iniciatyvomis, politikos sritimis ir 
priemonėmis, ypač tomis, kuriomis 
remiamas švietimas ir regionų vystymasis. 
Atsižvelgiant į SID svarbą Sąjungos 
inovacijų politikai ir dėl to atsirandančią 
jos socialinio bei ekonominio 
poveikio Sąjungai politinę svarbą, SID 
turėtų tvirtinti Europos Parlamentas ir 
Taryba, remdamiesi Komisijos pasiūlymu, 
parengtu remiantis EIT įnašu ;

užtikrinti derėjimą su programa „Europos 
horizontas“ – bendrąja mokslinių tyrimų 
ir inovacijų programa, visų pirma 
strateginiais mokslinių tyrimų ir inovacijų 
planais, ir skatinti sąveiką su kitomis 
atitinkamomis Sąjungos programomis bei 
kitomis Sąjungos iniciatyvomis, politikos 
sritimis ir priemonėmis. Atsižvelgiant į 
SID svarbą Sąjungos inovacijų politikai ir 
dėl to atsirandančią jos socialinio bei 
ekonominio poveikio politinę svarbą, SID 
turėtų tvirtinti Europos Parlamentas ir 
Taryba, remdamiesi Komisijos pasiūlymu, 
parengtu remiantis EIT įnašu. Tie įnašai 
taip pat turėtų būti teikiami Europos 
Parlamentui susipažinti;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) krizė, kilusi dėl COVID-19 
protrūkio, padarė didžiulį ir žlugdantį 
poveikį valstybių narių sveikatos ir 
ekonomikos sistemoms ir sukėlė 
socialinių sutrikimų. Dėl šio poveikio 
reikės visų Sąjungos institucijų, įstaigų, 
tarnybų ir agentūrų bendradarbiavimo, o 
EIT turėtų prisidėti prie inovacijų diegimo 
pastangų, kurių reikia norint nuosekliai 
reaguoti į krizę. Be to, EIT ir jo ŽIB 
turėtų sustiprinti savo veiksmus, kad būtų 
palaikomas ir padidintas labai mažų 
įmonių, mažųjų ir vidutinių įmonių 
(MVĮ), startuolių, taip pat studentų, 
tyrėjų, verslininkų ir darbuotojų 
atsparumas;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5b) Ekonominis sukrėtimas, susijęs su 
COVID-19 krize, daro didelį poveikį 
universitetams, tyrėjams, įmonėms ir 
kitiems EIT suinteresuotiesiems 
subjektams. Svarbu nustatyti ir spręsti su 
tuo susijusias problemas, visų pirma 
galimybių gauti finansavimą problemas, 
kad būtų apsaugotas žinių trikampis ir 
atkurtas visų suinteresuotųjų subjektų 
tarpusavio pasitikėjimas. Vidutinės 
trukmės laikotarpiu visos ŽIB turėtų 
prisitaikyti prie sukrėtimo poveikio ir 
perorientuoti savo dėmesį ir veiklą, todėl 
jos turi gebėti veikti greitai ir būti 
lanksčios, kad galėtų ieškoti naujų 
galimybių;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
5 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5c) reikėtų paspartinti vykdomus 
mokslinius tyrimus, susijusius su COVID-
19 krizės padariniais. EIT turėtų 
sustiprinti šių mokslinių tyrimų poveikį ir 
padėti plėtoti produktus bei novatoriškas 
paslaugas, sukuriamus dėl tų tyrimų, 
užtikrinant, kad jais galėtų pasinaudoti 
kuo daugiau žmonių;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
5 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5d) EIT valdyba ir ŽIB turėtų 
patvirtinti lankstumo priemones ir 
veiksmus, reikalingus norint teikti 
tinkamą paramą jų ekosistemai, paremtai 
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žinių trikampiu, prireikus sukuriant 
ad hoc paramos priemones jų partneriams 
ir naudos gavėjams ir net subjektams už 
jų bendruomenių ribų. Jie turėtų 
aprūpinti savo partnerius, naudos gavėjus 
ir studentus įrankiais ir priemonėmis, kad 
būtų galima prisitaikyti prie labiau 
decentralizuotų ir nuotolinių darbo 
metodų, retesnių kelionių, didesnio 
neapibrėžtumo ir tebesitęsiančio 
socialinių kontaktų ribojimo;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) vadovaujantis Sąjungos bendrąja 
programa, pagal kurią remiami moksliniai 
tyrimai ir inovacijos, EIT veikla turėtų būti 
sprendžiami strateginiai ilgalaikiai Europos 
inovacijų srities uždaviniai, visų pirma 
tarpdisciplininėse ir (arba) 
daugiadisciplininėse srityse, įskaitant jau 
nustatytus uždavinius Europos lygiu. To 
siekdamas EIT turėtų skatinti reguliaraus 
dialogo su pilietine visuomene vystymą;

(6) vadovaujantis programa „Europos 
horizontas“, EIT veikla turėtų būti 
sprendžiami strateginiai ilgalaikiai Europos 
inovacijų srities uždaviniai, visų pirma 
tarpdisciplinėse ir (arba) 
daugiadisciplinėse srityse, įskaitant 
netechnologinių novatoriškų sprendimų 
kūrimą, kaip būtiną į technologijas 
orientuotos inovacijų veiklos papildymą. 
To siekdamas EIT turėtų skatinti 
reguliaraus dialogo su pilietine visuomene, 
mokslinių tyrimų ir inovacijų centrais, 
MVĮ, aukštojo mokslo institucijomis ir 
pramone, vystymą;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) EIT turėtų teikti pirmenybę savo 
veiklos inovacijų, mokslinių tyrimų ir 
aukštojo mokslo srityse perkėlimui į verslo 
sritį ir jos panaudojimui komerciniais 
tikslais, bei naują veiklą pradedančių 
įmonių, atsiskiriančių verslų ir mažų ir 

(7) EIT turėtų teikti pirmenybę savo 
veiklos aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų 
ir inovacijų srityse ir verslumo veiklos 
perkėlimui į verslo sritį ir panaudojimui 
komerciniais tikslais. Tai darydama ji 
turėtų remti aukštojo mokslo inovacinius 
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vidutinių įmonių (MVĮ) kūrimo rėmimui; ir verslumo gebėjimus, skatinti 
kompetenciją mokslinių tyrimų srityje 
spartinti ir skatinti startuolių, atžalinių 
įmonių ir MVĮ steigimą.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) EIT turėtų stengtis glaudžiau 
bendradarbiauti su MVĮ siekiant 
užtikrinti aktyvų jų dalyvavimą ŽIB 
veikloje. Be to, valstybinės įmonės ir 
vietos valdžios institucijos, taip pat ne 
pelno organizacijos turėtų būti 
atitinkamai įtrauktos į ŽIB;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7b) socialinės įmonės, kurios, 
siūlydamos prekes ar paslaugas, 
taikydamos organizavimo ar gamybos 
metodus, skatindamos socialinio verslumo 
veiklą, yra labai novatoriškos, turėtų 
dalyvauti EIT ir ŽIB veikloje;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) visų pirma EIT turėtų veikti per 
kompetencija grįstas ir 
autonomiškas didelio masto Europos 
aukštojo mokslo įstaigų, mokslinių tyrimų 
organizacijų, bendrovių ir kitų 

(8) visų pirma EIT turėtų veikti per 
kompetencija grįstas ir autonomiškas 
institucines Europos aukštojo mokslo 
įstaigų, mokslinių tyrimų organizacijų, 
bendrovių ir kitų suinteresuotų subjektų 
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suinteresuotų subjektų partnerystes, kurios 
veiktų kaip tvarūs ir ilgalaikiai 
savarankiški strateginiai tinklai inovacijų 
procese. Tas partnerystes turėtų atrinkti 
EIT valdyba laikydamasi skaidrios ir 
kompetencijos kriterijumi grindžiamos 
tvarkos , atitinkančios Sąjungos 
bendrosios programos, pagal kurią 
remiami moksliniai tyrimai ir inovacijos, 
Europos partnerysčių atrankai taikomus 
kriterijus, ir paskirti jas ŽIB;

partnerystes, kurios veiktų kaip tvarūs ir 
ilgalaikiai savarankiški strateginiai tinklai 
inovacijų procese. Tos partnerystės turėtų 
siekti tapti finansiškai tvariomis, 
mobilizuojant lėšas iš kitų viešųjų ir 
privačių šaltinių, ir pritraukti bei 
paskatinti prisijungti kiek įmanoma 
daugiau naujų partnerių. Jas turėtų 
atrinkti EIT valdyba laikydamasi skaidrios 
ir kompetencijos kriterijumi grindžiamos 
tvarkos, atitinkančios šio reglamento ir 
programos „Europos horizontas“ Europos 
partnerysčių atrankai taikomus kriterijus, ir 
paskirti jas ŽIB;

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) naujų ŽIB atranka ir steigimas 
turėtų būti grindžiami atviru, skaidriu ir 
konkurencingu procesu, kuriame 
atsižvelgiama į programos „Europos 
horizontas“ strateginį planavimą, EIT ir 
ŽIB vidurio laikotarpio peržiūrą, 
Sąjungos atsigavimo po COVID-19 
pandemijos spartą ir EIT skirtą biudžetą 
atitinkamam biudžetiniam laikotarpiui. 
Atrinkdamas ir paskirdamas ŽIB, EIT 
turėtų atsižvelgti į tai, kad ne visos ŽIB 
turės tokius pat finansinius poreikius, kai 
kurios bus labiau nei kitos imlios 
kapitalui;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) atsižvelgiant į ypatingą ŽIB pobūdį, 
būtina nustatyti specialias būtiniausias 
sąlygas ŽIB sukurti, nukrypstant nuo 
taisyklių, taikomų dalyvavimui Sąjungos 
bendrojoje programoje, pagal kurią 
remiami moksliniai tyrimai ir inovacijos, 
ir jos sklaidai. Atitinkamai ŽIB pridėtinės 
vertės veiklai gali reikėti nustatyti 
konkrečias nuosavybės, prieigos teisių, 
naudojimo ir sklaidos taisyklės;

(9) atsižvelgiant į ypatingą ŽIB pobūdį, 
būtina nustatyti specialias būtiniausias 
sąlygas ŽIB sukurti. Tos sąlygos išimties 
tvarka gali nukrypti nuo taisyklių, 
taikomų dalyvavimui programoje 
„Europos horizontas“ ir jos sklaidai. 
Atitinkamai ŽIB pridėtinės vertės veiklai 
gali reikėti nustatyti konkrečias 
nuosavybės, prieigos teisių, naudojimo ir 
sklaidos taisyklės;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) valdyba taip pat turėtų vadovauti 
EIT veiklai ir koordinuoti ŽIB veiklos 
ataskaitų teikimą, stebėseną ir vertinimą, 
atsižvelgdama į Sąjungos bendrosios 
programos, pagal kurią remiami 
moksliniai tyrimai ir inovacijos, 
nuostatas . Valdybos nariai turėtų 
atstovauti tiek verslo ir mokslinių tyrimų ir 
(arba) aukštojo mokslo sritims, tiek 
inovacijų sektoriui;

(10) valdyba taip pat turėtų vadovauti 
EIT veiklai ir koordinuoti ŽIB veiklos 
ataskaitų teikimą, stebėseną ir vertinimą, 
atsižvelgdama į programos „Europos 
horizontas“ nuostatas. EIT valdyba taip 
pat turėtų galėti teikti rekomendacijas 
EIT, kaip sumažinti ŽIB administracinę 
naštą. Valdybos nariai turėtų atstovauti 
tiek verslo, aukštojo mokslo ir mokslinių 
tyrimų, tiek inovacijų sektoriui. 
Kompetenciją laikydama pagrindiniu 
principu, EIT valdyba, nustatydama savo 
sudėtį, taip pat turėtų užtikrinti 
geografinę ir lyčių pusiausvyrą;

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant sustiprinti Europos 
ekonomikos ir jos inovacinių gebėjimų 
konkurencingumą ir tarptautinį 
patrauklumą, EIT ir ŽIB turėtų gebėti 
pritraukti organizacijas partneres, mokslo 
darbuotojus ir studentus iš viso pasaulio, be 
kita ko, skatinant jų mobilumą, bei 
bendradarbiauti su trečiųjų šalių 
organizacijomis;

(11) siekiant sustiprinti Europos 
ekonomikos ir jos inovacinių ir verslumo 
pajėgumų konkurencingumą ir tarptautinį 
patrauklumą, EIT ir ŽIB turėtų gebėti 
pritraukti organizacijas partneres, mokslo 
darbuotojus ir studentus iš viso pasaulio, 
įskaitant atokiausius Sąjungos regionus, 
be kita ko, skatinant jų mobilumą, bei 
bendradarbiauti su trečiųjų šalių 
organizacijomis;

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) EIT ir ŽIB santykiai turėtų būti 
grindžiami partnerystės pagrindų ir 
dotacijų susitarimais , kuriuose bus 
išdėstytos ŽIB teisės ir pareigos, 
užtikrinamas tinkamas koordinavimo lygis 
bei numatomi ŽIB veiklos ir rezultatų 
stebėsenos bei vertinimo mechanizmai. 
Partnerystės pagrindų susitarimas turėtų 
užtikrinti EIT finansinio įnašo ŽIB 
tęstinumą pasibaigus atitinkamai DFP. 
Nukrypstant nuo Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 
2018/104612 (Finansinio reglamento), EIT 
turėtų turėti galimybę tokį partnerystės 
pagrindų susitarimą sudaryti pradiniam 
septynerių metų laikotarpiui ir, šiam 
laikotarpiui pasibaigus, jį pratęsti kitam, 
ne ilgesniam kaip septyneri metai, 
laikotarpiui;

(12) EIT ir ŽIB santykiai turėtų būti 
grindžiami partnerystės pagrindų ir 
daugiamečiais dotacijų susitarimais, 
kuriuose bus išdėstytos ŽIB teisės ir 
pareigos, užtikrinamas tinkamas 
koordinavimo lygis bei numatomi ŽIB 
veiklos ir rezultatų stebėsenos bei 
vertinimo mechanizmai. Partnerystės 
pagrindų susitarimas turėtų užtikrinti EIT 
finansinio įnašo ŽIB tęstinumą pasibaigus 
atitinkamai DFP. Nukrypstant nuo Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, 
Euratomas) 2018/104612 (Finansinio 
reglamento), EIT turėtų turėti galimybę 
tokį partnerystės pagrindų susitarimą 
sudaryti pradiniam septynerių metų 
laikotarpiui. Jei ŽIB pažangos siekiant jos 
tikslų ir orientyrų vertinimas, kuris turi 
būti atliktas iki pirmojo laikotarpio 4-ųjų 
metų, bus teigiamas, EIT turėtų turėti 
galimybę pratęsti tą partnerystės pagrindų 
susitarimą dar vienam ne ilgesniam kaip 
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septynerių metų laikotarpiui, remdamasis 
tolesniu vertinimu, kurio rezultatai turi 
būti teigiami. Pratęsus pradinio 
septynerių metų susitarimo galiojimą, 
atliekama kita ŽIB veiklos laikotarpio 
vidurio peržiūra, vadovaujantis tais 
pačiais kriterijais ir metodika, kad būtų 
galima priimti sprendimą dėl tolesnio ŽIB 
veiklos tęsimo;

__________________ __________________
12 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 
2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam 
biudžetui taikomų finansinių taisyklių, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 
Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) 
Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir 
Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei 
panaikinamas Reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 
2018 7 30, p. 1). 2005 m. rugsėjo 7 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų 
pripažinimo (OL L 255, 2005 9 30, p. 22)).

12 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 
2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam 
biudžetui taikomų finansinių taisyklių, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 
Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) 
Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir 
Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei 
panaikinamas Reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 
2018 7 30, p. 1). 2005 m. rugsėjo 7 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų 
pripažinimo (OL L 255, 2005 9 30, p. 22)).

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) atsižvelgdama į galutinės 
peržiūros, atliekamos prieš pasibaigiant 
keturioliktiems partnerystės pagrindų 
susitarimo metams, rezultatus, laikantis 
griežtų sąlygų, EIT valdyba išimtinėmis 
aplinkybėmis, gali tinkamai pagrįstais 
atvejais nuspręsti pratęsti partnerystės 
pagrindų susitarimą su pirmojo etapo 
ŽIB. Tokio pratęsimo atveju 
nepriklausomi išorės ekspertai turi 
teigiamai išsamiai įvertinti ŽIB 
veiksmingumą su sąlyga, kad jos būtų 
pasiekusios pakankamą poveikio ir 
finansinio tvarumo lygį. Pratęsimas laiko, 
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biudžeto ir taikymo srities atžvilgiu turėtų 
apsiriboti ŽIB veikla, kuri nėra artima 
rinkai ir todėl dar negali būti finansiškai 
tvari, tačiau tebėra labai svarbi vykdant 
jos užduotis, veiklą ir galimybes reaguoti į 
neatidėliotinus visuomenės uždavinius;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) būtina remti aukštąjį mokslą kaip 
neatskiriamą, tačiau dažnai trūkstamą 
visapusės inovacijų strategijos dalį. EIT ir 
ŽIB partnerystės pagrindų arba 
dotacijų susitarimuose turėtų būti 
numatyta, kad ŽIB teikiamus laipsnius ir 
diplomus teiktų dalyvaujančios aukštojo 
mokslo įstaigos, kurios turėtų būti 
skatinamos juos žymėti kaip EIT laipsnius 
ir diplomus. Be to, EIT turėtų sustiprinti ir 
išplėsti EIT žyma žymimų laipsnių ir 
diplomų taikymo sritį, kad padidintų jų 
pripažinimą už EIT bendrijos ribų. 
Vykdydamas savo veiklą ir atlikdamas 
savo darbus EIT turėtų padėti 
skatinti studentų, mokslininkų ir 
darbuotojų mobilumą . Ta veikla turėtų 
būti vykdoma nedarant poveikio 2005 m. 
rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2005/36/EB13 taikymui;

(13) būtina remti aukštąjį mokslą kaip 
neatskiriamą, tačiau dažnai trūkstamą 
visapusės inovacijų strategijos dalį. EIT ir 
ŽIB partnerystės pagrindų arba 
dotacijų susitarimuose turėtų būti 
numatyta, kad ŽIB teikiamus laipsnius ir 
diplomus teiktų dalyvaujančios aukštojo 
mokslo įstaigos, kurios turėtų būti 
skatinamos juos žymėti kaip EIT laipsnius 
ir diplomus. Be to, EIT turėtų sustiprinti ir 
išplėsti EIT žyma žymimų laipsnių ir 
diplomų taikymo sritį, įtraukiant 
mokymosi visą gyvenimą veiklą, profesinį 
mokymą, įgūdžių ugdymo, 
perkvalifikavimo ir kvalifikacijos kėlimo 
programas, kad padidintų jų pripažinimą 
už EIT bendrijos ribų. Vykdydamas savo 
veiklą ir atlikdamas savo darbus EIT turėtų 
padėti skatinti studentų, mokslininkų ir 
darbuotojų mobilumą, taip pat suteikti 
mokymosi visą gyvenimą, mentorystės ir 
konsultuojamojo ugdymo galimybių. Ta 
veikla turėtų būti vykdoma nedarant 
poveikio 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2005/36/EB13 taikymui;

__________________ __________________
13 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 36/2008 dėl Europos inovacijos ir 
technologijos instituto įsteigimo 
(OL L 255, 2005 4 9, p. 22). Direktyva su 
paskutiniais pakeitimais, padarytais 
Komisijos reglamentu 1430/2007 (OL L 

13 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 36/2008 dėl Europos inovacijos ir 
technologijos instituto įsteigimo 
(OL L 255, 2005 4 9, p. 22). Direktyva su 
paskutiniais pakeitimais, padarytais 
Komisijos reglamentu 1430/2007 (OL L 
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320, 2007 12 6, p. 3). 320, 2007 12 6, p. 3).

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) reikėtų nustatyti tinkamas EIT 
atsakomybę ir veiklos skaidrumą 
užtikrinančias nuostatas. EIT įstatuose 
turėtų būti numatytos atitinkamos 
jo valdymą ir veiklą reglamentuojančios 
taisyklės;

(14) reikėtų nustatyti tinkamas EIT 
atsakomybę, veiklos skaidrumą ir atvirumą 
užtikrinančias nuostatas. EIT įstatuose 
turėtų būti numatytos atitinkamos 
jo valdymą ir veiklą reglamentuojančios 
taisyklės;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) tikimasi, kad pramonės, finansų ir 
paslaugų sektoriai ženkliai prisidės 
finansuojant ŽIB biudžetą. ŽIB turėtų 
siekti, kad kuo didesnę įnašų dalį sudarytų 
privačiojo sektoriaus įnašai ir būtų 
užtikrintas finansinis tvarumas . ŽIB ir jų 
organizacijos partnerės turėtų skelbti faktą, 
kad jos vykdo veiklą EIT kontekste ir kad 
gauna finansinį įnašą iš Sąjungos bendrojo 
biudžeto;

(16) manoma, kad COVID-19 krizė 
turės poveikį finansiniams pramonės, 
finansų ir paslaugų sektorių įnašams, 
kuriais bus ženkliai finansuojamas ŽIB 
biudžetas. Vis dėlto ŽIB turėtų siekti, kad 
kuo didesnę įnašų dalį sudarytų privačiojo 
sektoriaus įnašai, ir aktyviai dirbti nuo pat 
veiklos pradžios, kad būtų užtikrintas 
finansinis tvarumas. ŽIB ir jų organizacijos 
partnerės turėtų skelbti faktą, kad jos 
vykdo veiklą EIT kontekste ir kad gauna 
finansinį įnašą iš Sąjungos bendrojo 
biudžeto. Be to, finansavimo skaidrumas 
turėtų būti padidintas teikiant viešai 
prieinamą informaciją apie tai, kurie 
projektai finansuojami ir kaip 
paskirstomos lėšos;
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Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) EIT turėtų užtikrinti subalansuotą 
biudžeto paskirstymą visam laikotarpiui ir 
sklandų perėjimą nuo dabartinio ir kito 
DFP laikotarpio, ypač vykdomos veiklos 
srityse;

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) EIT turėtų parengti suvestinę 
metinę veiklos ataskaitą, kurioje nurodoma 
praėjusiais kalendoriniais metais vykdyta 
veikla ir veiksmų rezultatai . EIT taip pat 
turėtų parengti bendrąjį programavimo 
dokumentą, kuriame išskiriamos 
planuojamos jo iniciatyvos vadovaujantis 
metinėmis ir daugiametėmis programomis 
ir kuris EIT sudarytų sąlygas reaguoti į 
vidaus bei išorės pokyčius mokslo, 
technologijos, aukštojo mokslo, inovacijų 
ir kitose svarbiose srityse;

(19) EIT turėtų parengti suvestinę 
metinę veiklos ataskaitą, kurioje nurodoma 
praėjusiais kalendoriniais metais vykdyta 
veikla ir veiksmų rezultatai. EIT taip pat 
turėtų parengti bendrąjį programavimo 
dokumentą, kuriame išskiriamos 
planuojamos jo iniciatyvos vadovaujantis 
metinėmis ir daugiametėmis programomis 
ir kuris EIT sudarytų sąlygas reaguoti į 
vidaus bei išorės pokyčius mokslo, 
technologijų, aukštojo mokslo, mokslinių 
tyrimų ir inovacijų ir kitose svarbiose 
srityse. Tame bendrajame programavimo 
dokumente turėtų būti nagrinėjami dvejų 
metų reagavimo į krizę programos 
aspektai. Tie dokumentai turėtų būti 
perduoti Europos Parlamentui, Tarybai ir 
Komisijai susipažinti;

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
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to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) tikslinga, kad Komisija 
inicijuotų nepriklausomus išorinius 
EIT (įskaitant ŽIB) veiklos, vertinimus , 
visų pirma siekiant parengti SID. Šiuose 
vertinimuose turėtų būti išnagrinėta, kaip 
EIT vykdo savo misiją; jie turėtų apimti 
visą EIT ir ŽIB veiklą, įvertinant jos 
aktualumą, veiksmingumą, efektyvumą, 
europinę pridėtinę vertę ir suderinamumą. 
Šie vertinimai turėtų būti įtraukti į 
Komisijos bendrosios programos, pagal 
kurią remiami moksliniai tyrimai ir 
inovacijos, vertinimus;

(20) tikslinga, kad Komisija 
inicijuotų nepriklausomus išorinius 
EIT (įskaitant ŽIB) veiklos, vertinimus , 
visų pirma siekiant parengti SID. Šiuose 
vertinimuose turėtų būti išnagrinėta, kaip 
EIT vykdo savo misiją; jie turėtų apimti 
visą EIT ir ŽIB veiklą, įvertinant jos 
aktualumą, veiksmingumą, efektyvumą, 
europinę pridėtinę vertę, atvirumą, 
informavimo veiklą, komunikaciją, 
matomumą, rezultatų sklaidą, poveikį ir 
suderinamumą. Šie vertinimai turėtų būti 
įtraukti į Komisijos programos „Europos 
horizontas“ vertinimus;

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) EIT ŽIB veikia per koordinavimo 
centrus ir inovacijų centrus, tačiau dažnai 
jie pavadinami naudojant kitokius 
terminus (centrai, mazgai, biurai ir kt.). 
EIT turėtų dėti visas pastangas, kad būtų 
suvienodinta su kiekvienos ŽIB struktūra 
susijusi terminija, siekiant dar labiau 
supaprastinti, išaiškinti ir didinti EIT 
atpažistamumą.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
20 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20b) EIT, pirmiausia pasitelkdamas 
savo ŽIB ir EIT regioninę inovacijų 
sistemą, turėtų siekti stiprinti inovacijų 
ekosistemas, kad būtų plėtojamas bendras 
Sąjungos pajėgumas kurti inovacijas, 
padedančias spręsti pasaulinius 
uždavinius, tuo tikslu skatindamas 
integruoti verslo, mokslinių tyrimų, 
aukštojo mokslo ir verslumo sričių veiklą;

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
20 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20c) ŽIB, veikdamos kaip inovacijų 
diegimo tarpininkės per savo 
koordinavimo ir inovacijų centrus, turėtų 
apsvarstyti valstybių narių pažangios 
specializacijos strategijos prioritetus ir 
taip sustiprinti jų inovacinius gebėjimus, 
visiškai atspindėdamos regioninius 
gebėjimus ir potencialą, galimybes, 
silpnybes, taip pat vietos subjektus ir jų 
veiklą ir rinkas.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
20 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20d) turėtų būti stiprinama EIT, 
pasitelkiant ŽIB, ir Sanglaudos politikos 
fondų sąveika, siekiant skatinti žinių 
trikampio dalyvių ir valdymo institucijų 
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regioninį ir tarpregioninį 
bendradarbiavimą bei padidinti bendrą 
poveikį ir EIT matomumą;

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
20 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20e) būtina skatinti tvirtą EIT ir 
Europos inovacijų tarybos (EIC) sąveiką. 
ŽIB turėtų skatinti novatoriškų įmonių 
steigimą, užtikrindamos glaudžią sąveiką 
su EIC, vengiant dubliavimosi, o EIT 
naudos gavėjai turėtų turėti galimybę 
pasinaudoti Europos inovacijų tarybos 
teikiamomis paramos priemonėmis, 
kurios papildo EIT ŽIB teikiamas 
paslaugas. ŽIB remiami startuoliai, 
turintys didelį augimo potencialą, gali 
turėti tiesioginę prieigą prie EIT veiksmų, 
laikantis atitinkamų programos „Europos 
horizontas“ nuostatų, siekiant padėti 
jiems sparčiai plėstis;

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
20 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20f) EIT, vykdydamas savo veiklą, 
turėtų skatinti inovacijas ir remti aukštojo 
mokslo integraciją į inovacijų ekosistemą, 
visų pirma skatindamas ugdyti verslumą 
ir palaikyti tarpdisciplinius pramonės, 
aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų 
bendruomenės bendradarbiavimo ryšius, 
taip pat nustatydamas numatomus 
įgūdžius, kurių turėtų turėti būsimi 
novatoriai pasauliniams uždaviniams 
spręsti, įskaitant pažangius skaitmeninius, 
tvarumo ir su inovacijomis susijusius 
įgūdžius. Europos inovacijų tarybos lėšų 
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gavėjai turėtų galėti naudotis EIT 
teikiamomis paramos programomis, o ŽIB 
steigiami startuoliai turėtų turėti galimybę 
skubos tvarka pasinaudoti Europos 
inovacijų tarybos veiksmais;

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
20 g konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20g) siekiant išvengti izoliuotumo ir 
pastangų bei strategijų dubliavimosi, EIT 
ir EIC turėtų numatyti abipusį ir 
sistemingą keitimąsi informacija bei turėti 
bendrą narį kiekvienoje savo valdyboje;

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
20 h konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20h) atsižvelgdamas į programos 
„Europos horizontas“ taikymo sritį ir savo 
strateginį planavimą, EIT turėtų galėti 
nuspręsti prioritetinėse srityse sukurti 
naujas ŽIB, kurios padėtų spręsti naujus 
ir dar tik ryškėjančius visuotinius 
uždavinius. Pirmoji tokia ŽIB turėtų būti 
susijusi su kultūros ir kūrybos sektoriais 
ir pramone, o antroji turėtų būti susijusi 
su vandens, jūrų ir jūrininkystės 
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sektoriais ir ekosistemomis.

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
20 i konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20i) EIT, vadovaudamasis programa 
„Europos horizontas“ ir jos strateginiu 
planavimu, turėtų turėti galimybę 
nuspręsti pristatyti naujas ŽIB 
prioritetinėse srityse, kurios prisidėtų 
sprendžiant naujas ir kylančias 
pasaulines ir visuomenės problemas. 
Pirmoji tokia ŽIB turėtų būti susijusi su 
kultūros ir kūrybos sektoriais ir pramone 
ir turėtų pradėti savo veiklą 2022 m., 
numatant galimybę atidėti veiklos pradžią 
iki 2023 m., jei EIT valdyba nuspręstų, 
kad prieš skelbiant kvietimą teikti 
pasiūlymus būtina toliau konsultuotis su 
suinteresuotaisiais subjektais. Antroji 
tokia ŽIB turėtų būti susijusi su vandens, 
jūrų ir jūrininkystės sektoriais ir 
ekosistemomis ir turėtų pradėti savo 
veiklą 2025 m., po to, kai iki 2023 m. bus 
atliktas teigiamas poveikio vertinimas.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Inovacijos – procesas, įskaitant jo 
rezultatus, kuriuo naujomis idėjomis 
atsiliepiama į visuomeninius ar 
ekonominius poreikius ir paklausą, ir 
sukuriami nauji produktai, paslaugos ar 

1) Inovacijos – procesas, įskaitant jo 
rezultatus, kuriuo naujomis idėjomis 
atsiliepiama į visuomeninius, ekonominius 
ar aplinkos poreikius ir paklausą, ir 
sukuriami nauji produktai, paslaugos ar 
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verslo ir organizaciniai modeliai, kurie yra 
sėkmingai pateikiami į esamą rinką arba 
kurių pagrindu gali būti sukurtos naujos 
rinkos ir kurie yra naudingi visuomenei.

verslo, organizaciniai ir socialiniai 
modeliai, kurie yra sėkmingai pateikiami į 
esamą rinką arba kurių pagrindu gali būti 
sukurtos naujos rinkos ir kurie yra naudingi 
visuomenei.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) Žinių ir inovacijų bendrija (toliau – 
ŽIB) – strateginio tinklo formos 
autonomiška plataus masto Europos 
aukštojo mokslo įstaigų, mokslinių tyrimų 
organizacijų, bendrovių ir kitų 
suinteresuotųjų subjektų partnerystė 
vykdant inovacijų procesą, neatsižvelgiant 
į jos tikslią teisinę formą, pagrįsta bendru 
vidutinės trukmės ir ilgalaikiu inovacijų 
planavimu siekiant įveikti EIT iššūkius ir 
prisidėti prie Sąjungos bendrojoje 
programoje, pagal kurią remiami 
moksliniai tyrimai ir inovacijos, nustatytų 
tikslų įgyvendinimo.

2) Žinių ir inovacijų bendrija arba 
ŽIB – strateginio tinklo formos 
autonomiška institucinė Europos aukštojo 
mokslo įstaigų, mokslinių tyrimų 
organizacijų, bendrovių ir kitų 
suinteresuotųjų subjektų institucinė 
partnerystė, kaip apibrėžta programoje 
„Europos horizontas“, vykdant inovacijų 
procesą, neatsižvelgiant į jos tikslią teisinę 
formą, pagrįsta bendru vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiu inovacijų planavimu siekiant 
įveikti EIT iššūkius ir prisidėti 
prie programoje „Europos horizontas“ 
nustatytų tikslų įgyvendinimo.

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) ŽIB koordinavimo centras – fizinė 
erdvė, sukurta atviru ir skaidriu būdu ir 
apimanti tam tikrą geografinį rajoną, 
kuriame veikia pagrindiniai ŽIB žinių 
trikampio partneriai ir kuriame jie gali 
nesunkiai bendrauti, taip sutelkdami ŽIB 
veiklą tame rajone.
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Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 2 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b) Reagavimo į krizę programa – 
dvejų metų trukmės planas, kuriame EIT 
nustato savo prioritetus, atsižvelgdamas į 
kiekvienos ŽIB nustatytus poreikius 
COVID-19 krizei įveikti ir prisitaikyti prie 
laikotarpio po krizės.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 2 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c) EIT inovacijų centras – įvairiose 
valstybėse narėse ir regionuose, visų 
pirma valstybėse narėse ir regionuose, 
kuriems yra skirta regioninė inovacijų 
sistema, įsteigtas vietos bendruomenės 
centras, kuriame ŽIB gali 
bendradarbiauti su vietos žinių trikampio 
dalyviais siekiant įgyvendinti inovacijų 
diegimo tikslus visoje Sąjungoje, 
užtikrinantis labiau subalansuotą 
geografinę EIT bendrijos veiklos aprėptį, 
veikiantis kaip atspirties taškas 
bendraujant su vietos dalyviais, telkiant ir 
internacionalizuojant vietos tinklus, 
kuriant sąveikas ir skatinant aktyvią 
ekosistemų integraciją visais lygmenimis 
bei palengvinant ŽIB pastangas skatinti 
papildomumą ir bendradarbiavimą žinių 
trikampyje, ir kuris siekia išsiplėsti į 
regioninius koordinavimo centrus.
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Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 2 d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2d) EIT šalių ryšių palaikymo 
pareigūnų tinklas – valstybių narių 
vyriausybių ir programos „Europos 
horizontas“ asocijuotųjų šalių paskirtų 
nacionalinių atstovų tinklas, kuris yra 
programos „Europos horizontas“ 
nacionalinių ryšių palaikymo centrų dalis 
ir padeda struktūriškiau skleisti 
informaciją apie EIT bendrijos teikiamas 
galimybes, rezultatus ir laimėjimus ir 
skatina keistis žiniomis, 
rekomendacijomis ir geriausios patirties 
pavyzdžiais, atsižvelgiant į EIT instituto 
funkciją.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) Organizacija partnerė – bet 
kuris juridinis subjektas , kuris yra ŽIB 
narys, ir kuri, visų pirma, apima aukštojo 
mokslo įstaigas, profesinio rengimo ir 
mokymo paslaugų teikėjus, mokslinių 
tyrimų organizacijas, valstybines ar 
privačias bendroves, finansų įstaigas, 
regioninės ir vietos valdžios institucijas, 
fondus ir ne pelno organizacijas.

3) Organizacija partnerė – bet kuris 
juridinis subjektas, kuris yra ŽIB narys, ir 
kuris, visų pirma, apima aukštojo mokslo 
įstaigas, profesinio rengimo ir mokymo 
paslaugų teikėjus, mokslinių tyrimų 
organizacijas, viešojo sektoriaus 
institucijas, valstybines ar privačias 
bendroves, finansų įstaigas, regioninės ir 
vietos valdžios institucijas, fondus ir ne 
pelno organizacijas.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) Strateginė inovacijų darbotvarkė 
(toliau –SID) – politikos dokumentas, 
kuriame pateikiamos prioritetinės EIT 
sritys ir ilgalaikė EIT būsimų iniciatyvų 
strategija, jo pajėgumas sukurti didžiausią 
inovacijų pridėtinę vertę, įskaitant 
septynerių metų laikotarpiui , kuris apima 
atitinkamos DFP laikotarpį, planuojamos 
veiklos aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų 
ir inovacijų srityse apžvalgą.

7) Strateginė inovacijų darbotvarkė 
arba SID – politikos dokumentas, kuriame 
pateikiama EIT būsimų iniciatyvų 
strategija ir prioritetai, jo pajėgumas 
sukurti didžiausią inovacijų pridėtinę 
vertę, įskaitant tikslus, pagrindinius 
veiksmus, planuojamą veiklą aukštojo 
mokslo, mokslinių tyrimų ir inovacijų 
srityse, jo veikimo režimą, laukiamą 
poveikį ir išteklius, reikalingus septynerių 
metų laikotarpiui, kuris apima programos 
„Europos horizontas“ ir atitinkamos DFP 
laikotarpį.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) Regioninė inovacijų sistema (toliau 
– RIS) – informavimo sistema, skirta 
aukštojo mokslo įstaigų, mokslinių tyrimų 
organizacijų, bendrovių ir kitų 
suinteresuotųjų subjektų partnerystėms, 
kuria siekiama skatinti inovacijas visoje 
Sąjungoje.

8) Regioninė inovacijų sistema arba 
RIS – informavimo sistema, skirta 
užmegzti aukštojo mokslo įstaigų, 
mokslinių tyrimų organizacijų, bendrovių 
ir kitų suinteresuotųjų subjektų 
partnerystes šalyse, kuriose mokslinių 
tyrimų ir inovacijų diegimo rezultatai yra 
nepakankami, kaip nurodyta Reglamento 
[xxx] dėl bendrosios mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programos „Europos 
horizontas“ 2 straipsnio 15a punkte, taip 
pat, šalyse, kurios klasifikuojamos kaip 
vidutinės arba silpnos novatorės (ir tų 
šalių regionuose) pagal Europos 
inovacijų rezultatų suvestinę,  jei 
mokslinių tyrimų ir inovacijų diegimo 
rezultatai jose nėra nepakankami, siekiant 
skatinti inovacijas visoje Sąjungoje ir 
mažinti regioninius skirtumus, taip 
sumažinant atotrūkį inovacijų srityje.

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.
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Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) ŽIB verslo planas – dokumentas, 
kuriame aprašomi tikslai ir planuojama 
ŽIB pridėtinės vertės veikla.

10) ŽIB daugiametis verslo planas – 
dokumentas, kuriame aprašomi tikslai ir 
planuojama ŽIB pridėtinės vertės veikla, 
orientyrai, tikslai ir poveikis, kuriais 
padedama spręsti pasaulinius uždavinius, 
ir kuriame pateikiama finansinių išteklių 
ir finansavimo sąmata, įskaitant 
strategijas, kuriomis siekiama užtikrinti 
finansinį tvarumą, atvirumą naujiems 
partneriams ir geografiniu požiūriu 
labiau subalansuotą dalyvavimą jos 
veikloje.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) Bendradarbiavimo 
memorandumas – EIT ir ŽIB susitarimas, 
kuriuo siekiama išlaikyti ŽIB aktyvia EIT 
bendrijos dalimi pasibaigus partnerystės 
pagrindų susitarimui, be jokio EIT 
finansinio įnašo.

Išbraukta.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13) Finansinis tvarumas – ŽIB 
pajėgumas savarankiškai finansuoti savo 
žinių trikampio veiklą pasibaigus 
partnerystės pagrindų susitarimui.

13) Finansinis tvarumas – ŽIB 
pajėgumas sukurti pakankamai pajamų 
siekiant išlaikyti savo visą žinių trikampio 
veiklą arba didžiąją jos dalį, įskaitant 
didelę ekosistemos priežiūrai skirtų 
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išlaidų dalį, nepriklausomai nuo EIT 
įnašų.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT misija – prisidėti prie 
tvaraus Sąjungos ekonominio augimo ir 
konkurencingumo stiprinant valstybių 
narių ir Sąjungos inovacinius gebėjimus, 
kad būtų sprendžiami svarbiausi 
visuomenei kylantys iššūkiai. Jis to siekia 
skatindamas tarpusavio sąveiką ir 
bendradarbiavimą bei integruodamas 
aukščiausių standartų veiklą aukštojo 
mokslo, mokslinių tyrimų ir inovacijų 
srityse, taip pat skatindamas verslumą.

1. EIT misija – prisidėti prie tvaraus 
Sąjungos ekonomikos vystymosi ir 
konkurencingumo stiprinant valstybių 
narių ir Sąjungos inovacinius gebėjimus. 
Juo taip pat siekiama įgyvendinti 
Sąjungos strateginius prioritetus ir 
prisidėti prie ES tikslų ir politikos, 
įskaitant Europos žaliąjį susitarimą, 
Europos ekonomikos atkūrimo planą, 
Europos duomenis, skaitmenines, MVĮ ir 
pramonės strategijas ir Europos 
strateginio savarankiškumo siekį, 
įgyvendinimo. Be to, jis padeda spręsti 
pasaulinius uždavinius, įskaitant DVT, 
laikantis Darbotvarkės iki 2030 m. ir 
Paryžiaus susitarimo principų, ir 
užtikrinti, kad ne vėliau kaip iki 2050 m. 
būtų pasiekta neutralizuoto ŠESD 
poveikio ekonomika.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT padeda įgyvendinti Sąjungos 
bendrosios programos, pagal kurią 
remiami moksliniai tyrimai ir inovacijos, 
bendruosius ir konkrečius tikslus.

2. 2021–2027 m. biudžetiniu 
laikotarpiu EIT padeda įgyvendinti 
programos „Europos horizontas“ 
bendruosius ir konkrečius tikslus.

Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Konkretūs EIT tikslai yra šie:
a) didinti ŽIB poveikį ir skaidrumą ir 
stiprinti žinių trikampio integraciją;
b) didinti ŽIB atvirumą įtraukiant 
daugiau suinteresuotųjų subjektų iš visos 
Sąjungos;
c) didinti aukštojo mokslo sektoriaus 
verslumo ir novatoriškumo pajėgumus 
visoje Sąjungoje skatinant ŽIB ir stebint, 
kaip jos gerina integraciją į inovacijų 
ekosistemas ir organizacinius pokyčius 
aukštojo mokslo institucijose (AMI);
d) plėsti EIT ir jos ŽIB regioninę 
veiklą, taip pat užtikrinti didesnę rezultatų 
sklaidą ir naudojimą, siekiant visoje ES 
sumažinti regionų novatoriškumo 
pajėgumų skirtumus ir atskirų valstybių 
narių viduje užtikrinti subalansuotą 
geografinę aprėptį;
e) įgyvendinti dvejų metų reagavimo į 
krizę programą pakankamai lanksčiai, 
kad būtų galima prisidėti prie dabartinių 
inovacijų ekosistemų apsaugos ir padėti 
EIT suinteresuotiesiems subjektams 
pasirengti ekonomikos atsigavimui.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. SID apibrėžiamos EIT prioritetinės 
sritys ir strategija atitinkamiems 
septyneriems metams, atsižvelgiant į 
Sąjungos bendrąją programą, pagal kurią 
remiami moksliniai tyrimai ir 
inovacijos, bei pateikiamas jo socialinio ir 
ekonominio poveikio bei gebėjimų sukurti 
didžiausią su inovacijomis susijusią 
pridėtinę vertę įvertinimas. SID turi būti 
atsižvelgiama į 19 straipsnyje nurodytos 

1. SID apibrėžiamos EIT strategija ir 
prioritetai atitinkamu septynerių 
laikotarpiu, įskaitant trumpalaikius 
veiksmus, kuriais siekiama įveikti 
COVID-19 krizę ir vėliau atgaivinti 
ekonomiką, atsižvelgiant į programą 
„Europos horizontas“, įskaitant jos 
strateginį planavimą. SID taip pat 
pateikiamas numanomo EIT socialinio ir 
ekonominio poveikio ir informavimo 
veiklos bei EIT gebėjimų sukurti 
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EIT stebėsenos ir vertinimo rezultatus. geriausias inovacijų ekosistemas ir 
didžiausią pridėtinę vertę įvertinimas. SID 
turi būti atsižvelgiama į 19 straipsnyje 
nurodytos EIT stebėsenos ir vertinimo 
rezultatus.

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. SID turi atitikti Sąjungos 
bendrosios programos, pagal kurią 
remiami moksliniai tyrimai ir inovacijos, 
tikslus, daugiamečius strateginius planus, 
ataskaitų teikimo, stebėsenos, vertinimo ir 
kitus tos programos reikalavimus ir kartu 
skatinti sąveiką su kitomis susijusiomis 
atitinkamos DFP Sąjungos programomis, 
ypač su programomis, pagal kurias 
remiamas švietimas ir regionų vystymasis. 
Ji taip pat turi kurti tinkamą EIT veiklos ir 
kitų Sąjungos iniciatyvų, politikos sričių ir 
priemonių sąveiką ir papildomumą.

2. SID turi atitikti programos 
„Europos horizontas“ tikslus, 
daugiamečius strateginius planus, ataskaitų 
teikimo, stebėsenos, vertinimo ir kitus tos 
programos reikalavimus ir kartu skatinti 
sąveiką su kitomis susijusiomis 
atitinkamos DFP Sąjungos programomis. Ji 
taip pat turi kurti tinkamą EIT veiklos ir 
kitų Sąjungos iniciatyvų, politikos sričių ir 
priemonių, visų pirma Europos 
universitetų tinklų iniciatyvos, EIC ir 
misijų bei Europos partnerysčių, nurodytų 
programoje „Europos horizontas“, 
sąveiką ir papildomumą. Komisija teikia 
EIT visą reikiamą paramą kuriant 
tinkamą sąveiką ir papildomumą su kita 
programos „Europos horizontas“ veikla, 
taip pat su kitomis Sąjungos iniciatyvomis 
ir programomis, vengiant dubliavimosi.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. SID turi būti numatomi finansiniai 
poreikiai ir šaltiniai, atsižvelgiant į būsimą 

3. SID turi būti numatomi finansiniai 
poreikiai ir šaltiniai, atsižvelgiant į būsimą 
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veiklą, ilgalaikę plėtrą ir EIT finansavimą. 
Joje taip pat pateikiamas orientacinis 
finansinis planas atitinkamos DFP 
laikotarpiui.

veiklą, ilgalaikę plėtrą ir EIT finansavimą, 
įskaitant finansinius aspektus, susijusius 
su Europos ekonomikos atkūrimo planu. 
Joje taip pat pateikiamas orientacinis 
finansinis planas atitinkamos DFP 
laikotarpiui.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. EIT teikia savo indėlį į Komisijos 
pasiūlymą dėl SID.

4. EIT, atsižvelgdamas į esamų ŽIB 
požiūrį ir indėlį, parengia SID projektą, 
pateikia jį Komisijai ir jį paskelbia viešai.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) valdyba, kurią sudaro aukšto lygio 
nariai, turintys patirties aukštojo mokslo, 
mokslinių tyrimų, inovacijų ir verslo 
srityse. Ji atsakinga už vadovavimą EIT 
veiklai ir ŽIB atranką, paskyrimą , 
stebėseną ir vertinimą bei visus kitus 
strateginius sprendimus;

a) valdyba, kurią sudaro aukšto lygio 
nariai, turintys įrodytos nepriekaištingos 
patirties aukštojo mokslo, mokslinių 
tyrimų, inovacijų ir verslo srityse, įskaitant 
narį, kuris taip pat yra EIC valdybos 
narys. Ji atsakinga už vadovavimą EIT 
veiklai ir ŽIB atranką, paskyrimą, 
finansavimą, stebėseną ir vertinimą, be 
kita ko, už atitinkamų taisomųjų 
priemonių taikymą, jei veiklos rezultatai 
nepakankami, bei visus kitus strateginius 
sprendimus. Atrenkant valdybą 
atsižvelgiama į lyčių ir geografinės 
pusiausvyros kriterijus;

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas 55
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vykdomasis komitetas , kurį sudaro 
atrinkti nariai ir valdybos pirmininkas. Jis 
padeda valdybai vykdyti jos užduotis ir, 
bendradarbiaujant su direktoriumi, 
pasirengti valdybos posėdžiams ;

b) vykdomasis komitetas, kurį sudaro 
atrinkti nariai, atstovaujantys visiems trims 
žinių trikampio matmenims, ir valdybos 
pirmininkas. Jis padeda valdybai vykdyti 
jos užduotis ir, bendradarbiaujant su 
direktoriumi, pasirengti valdybos 
posėdžiams;

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) valdybos paskirtas direktorius, 
kuris yra EIT teisinis atstovas, atsakingas 
už jo veikimą ir kasdienį valdymą. Jis 
atskaitingas valdybai ir nuolat jai teikia 
ataskaitas apie EIT raidą bei visą veiklą, už 
kurią jis yra atsakingas;

c) valdybos paskirtas direktorius, 
kuris yra EIT teisinis atstovas, atsakingas 
už valdybos sprendimų įgyvendinimą, jos 
veikimą ir kasdienį valdymą. Jis 
atskaitingas valdybai ir nuolat jai teikia 
ataskaitas apie EIT raidą bei visą veiklą, už 
kurią jis yra atsakingas, įskaitant EIT 
biudžeto vykdymą. Direktorius reguliariai, 
bent po kiekvieno stebėsenos ir vertinimo 
proceso, teikia ataskaitas Europos 
Parlamentui;

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Išsamios nuostatos dėl EIT organų 
išdėstytos prie šio reglamento pridėtuose 
EIT įstatuose.

2. Išsamios nuostatos dėl EIT organų 
ir valdymo išdėstytos prie šio reglamento 
pridėtuose EIT įstatuose.
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Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamas savo tikslo EIT visų pirma : Siekdamas įgyvendinti 3 straipsnyje 
nustatytus tikslus EIT visų pirma:

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pagal SID nustato savo 
pagrindinius prioritetus ir veiklą;

a) nustato savo veiklą pagal 
pagrindinius SID nustatytus prioritetus;

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) bendradarbiaudamas su ŽIB 
pristato dvejų metų reagavimo į krizę 
programą;

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) didina potencialių organizacijų 
partnerių informuotumą ir skatina jų 
dalyvavimą jo veikloje;

b) užtikrina atvirumą potencialioms 
organizacijoms partnerėms, ypač MVĮ ir 
kuriamiems kompetencijos centrams 
šalyse ir regionuose, atitinkančiuose  RIS 
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veiksmų vykdymo reikalavimus, ir didina 
jų informuotumą, kad paskatintų jas 
dalyvauti jo veikloje;

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) prioritetinėse srityse atrenka ir 
paskiria ŽIB pagal 9 straipsnį, partnerystės 
pagrindų ir dotacijų susitarimais nustato jų 
teises ir pareigas, teikia joms tinkamą 
paramą, taiko tinkamas kokybės kontrolės 
priemones, nuolat stebi ir periodiškai 
vertina jų veiklą;

c) prioritetinėse srityse atrenka ir 
paskiria ŽIB pagal 9 straipsnį, partnerystės 
pagrindų ir dotacijų susitarimais nustato jų 
teises ir pareigas, teikia joms tinkamas 
strategines gaires ir paramą, taiko tinkamą 
kokybės kontrolę, vykdo atidžią stebėseną, 
taip pat nustato sąlygas ir imasi 
atitinkamų ir taisomųjų priemonių esant 
nepakankamiems veiklos rezultatams, 
nustatytiems pagal 11 straipsnį atliktų 
vertinimų rezultatus, ir nuolat stebi ir 
periodiškai vertina jų veiklą ir bei jų 
veiksmus siekiant finansinio tvarumo;

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) stebi RIS įgyvendinimą, 
suteikdamas priemonių EIT inovacijų 
centrų steigimui EIT RIS valstybėse 
narėse;

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos f punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) skatina geriausios praktikos 
skleidimą žinių trikampio integravimo 
tikslais, įskaitant tarp ŽIB, kad būtų 
plėtojama bendra inovacijų ir žinių 
perdavimo kultūra, ir ragina dalyvauti 
informavimo veikloje, įskaitant 
dalyvavimą RIS;

f) skatina geriausios praktikos 
skleidimą žinių trikampio integravimo 
tikslais, įskaitant tarp ŽIB ir visoje 
Sąjungoje, kad būtų plėtojama bendra 
inovacijų ir žinių perdavimo kultūra, ir 
ragina dalyvauti ir užtikrinti atvirumą 
naujiems nariams informavimo veikloje, 
įskaitant dalyvavimą RIS;

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) įsteigia EIT šalių ryšių palaikymo 
pareigūnų tinklą, kuris yra programos 
„Europos horizontas“ nacionalinių ryšių 
palaikymo centrų dalis, siekiant skatinti 
abipusį žinių, konsultacijų ir geriausios 
patirties perdavimą, atsižvelgiant į EIT 
funkcijas;

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fb) skatina plačią EIT bendrijos 
pasiektų rezultatų ir teikiamų galimybių 
sklaidą, perdavimą ir panaudojimą, be 
kita ko, pasitelkiant EIT šalių ryšių 
palaikymo pareigūnų tinklą, siekiant 
didinti informuotumą apie EIT, jo 
matomumą ir žinias apie jį visoje 
Sąjungoje, taip pat skatinti dalyvavimą 
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EIT bendrijos veikloje;

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos f c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fc) remia ŽIB pastangas parengti 
veiksmingą finansinio tvarumo strategiją, 
pagal kurią būtų pritrauktos lėšos iš kitų 
viešųjų ir privačiųjų šaltinių;

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) skatina daugiadalykius inovacijų 
metodus, įskaitant technologinių, 
socialinių ir netechnologinių sprendimų, 
organizacinių metodų ir naujų verslo 
modelių integravimą;

h) skatina daugiadalykius inovacijų 
metodus visuose sektoriuose, visų pirma 
pasitelkiant technologinių, socialinių ir 
netechnologinių sprendimų, integruotojo 
tvarumo ir poveikio klimatui 
neutralizavimo, organizacinių metodų, 
verslo etikos ir naujų verslo modelių 
integravimą;

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos i punktas



PE648.286v02-00 38/115 RR\1208053LT.docx

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) kai tinkama, užtikrina EIT veiklos 
ir kitų Sąjungos programų papildomumą ir 
sinergiją;

i) kai tinkama, užtikrina EIT veiklos 
ir kitų Sąjungos programų papildomumą ir 
sinergiją, nurodytus programoje „Europos 
horizontas;

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) parengia ir pateikia gaires dėl 
novatoriškų intelektinės nuosavybės teisių 
modelių skatindamas perduoti žinias ir jas 
platinti tarp ŽIB ir apskritai visoje 
Sąjungoje;

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos i b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ib) teikia reikiamą paramą ir 
užtikrina sąveiką su ŽIB, kad būtų 
kuriami novatoriški sprendimai;

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos i c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ic) užtikrina, kad ŽIB galėtų veikti 
pakankamai lanksčiai, kad pritaikytų savo 
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veiklą prie didėjančių poreikių, kylančių 
dėl COVID-19 krizės, ir padėtų 
įgyvendinti Europos ekonomikos 
gaivinimo planą;

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) organizuoja reguliarus 
suinteresuotųjų subjektų 
forumo posėdžius , kad informuotų apie 
EIT veiklą, savo patirtį, geriausią praktiką 
ir indėlį į Sąjungos inovacijų, mokslinių 
tyrimų ir švietimo politiką bei tikslus ir kad 
leistų suinteresuotiesiems subjektams 
pateikti savo nuomonę;

j) bent kartą per metus organizuoja 
reguliarus suinteresuotųjų subjektų 
forumo posėdžius, kad dalytųsi 
informacija ir diskutuotų apie EIT veiklą, 
keistųsi patirtimi bei geriausia praktika ir 
aptartų indėlį į Sąjungos inovacijų, 
mokslinių tyrimų ir švietimo politiką bei 
tikslus ir kad leistų suinteresuotiesiems 
subjektams pateikti savo nuomonę;

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) organizuoja  valstybių narių 
atstovų grupės posėdžius du kartus per 
metus atskirai nuo suinteresuotųjų subjektų 
forumo posėdžių , kad būtų užtikrinta 
tinkama komunikacija ir informacijos 
srautai su EIT ir kad jie būtų informuojami 
apie pasiekimus, galėtų teikti EIT ir ŽIB 
patarimus ir dalytis su jais patirtimi. 
Valstybių narių atstovų grupė taip pat 
užtikrina EIT bei ŽIB veiklos ir 
nacionalinių programų bei iniciatyvų 
atitinkamą sąveiką ir papildomumą, 
įskaitant ŽIB veiklos potencialų 
nacionalinį bendrą finansavimą;

k) organizuoja valstybių narių 
atstovų grupės posėdžius atskirai nuo 
suinteresuotųjų subjektų forumo posėdžių, 
nurodytų j punkte, kad būtų užtikrinta 
tinkama komunikacija ir informacijos 
srautai su EIT ir kad jie būtų informuojami 
apie pasiekimus, galėtų teikti EIT ir ŽIB 
patarimus ir dalytis su jais patirtimi.

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
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to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) palengvina visų ŽIB bendros EIT 
bendrijos bendrų paslaugų 
infrastruktūros, kuria siekiama bendrai 
vykdyti užduotis, kūrimą;

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos k b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kb) skatina ilgainiui kurti įvairių EIT 
inovacijų centrų tinklus visose valstybėse 
narėse, siekiant palengvinti EIT bendrijos 
ir vietos inovacijų ekosistemų 
bendradarbiavimą;

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) kuria ir koordinuoja paramos 
veiksmus, kurių ŽIB imasi aukštojo 
mokslo institucijų verslumo ir 
inovaciniams pajėgumams plėtoti ir jų 
integravimui į inovacijų ekosistemas.

l) kuria ir koordinuoja paramos 
veiksmus, kurių ŽIB imasi aukštojo 
mokslo institucijų, aukštojo mokslo 
institucijų, MVĮ ir startuolių verslumo ir 
inovaciniams pajėgumams plėtoti ir 
integruoti į inovacijų ekosistemas visoje 
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Sąjungoje, laikantis žinių trikampio 
metodo, ir vykdo šių veiksmų 
įgyvendinimo stebėseną;

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos l a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

la) bendradarbiaudamas su Komisija 
ir remdamasis ŽIB indėliu parengia ir 
pradeda įgyvendinti aukštojo mokslo 
iniciatyvą, kuria būtų remiamas inovacijų 
ir verslumo gebėjimų plėtojimas aukštojo 
mokslo srityje, kuri bus įgyvendinama 
ŽIB ir per jas;

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos l b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

lb) išplečia taikymo sritį ir 
stiprina dalyvaujančių aukštojo mokslo 
įstaigų suteiktų laipsnių ir diplomų, kurie 
turi EIT laipsnių ir diplomų žymą ir kurie 
gali būti suteikti sertifikuotų ir 
kvalifikuotų mokymo įstaigų, pripažinimą 
ir matomumą už EIT bendrijos ribų ir 
išplečia EIT žymos naudojimą, 
įtraukdamos mokymosi visą gyvenimą, 
mentorystės, profesinio mokymo, įgūdžių 
ugdymo ir kvalifikjacijos kėlimo 
programas, užtikrindamos lyčių 
pusiausvyrą, pabrėždamos kvalifikacijos 
kėlimą, perkvalifikavimą ir skaitmeninių 
bei verslumo įgūdžių tobulinimą, kartu 
užtikrindamos lyčių pusiausvyrą;
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Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos l c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

lc) stiprina EIT finansuojamos 
veiklos matomumą ir pripažinimą 
plačiojoje visuomenėje ir plėtoja EIT 
ženklą, siekiant gerinti EIT matomumą ir 
pripažinimą įgyvendinant švietimo 
programomis grindžiamas įvairių 
aukštojo mokslo įstaigų, mokymo įstaigų, 
mokslinių tyrimų centrų ir įmonių 
partnerystes, kartu gerinant jų bendrą 
kokybę siūlant patirtinio mokymosi 
programas ir tikslingą verslumo ugdymą 
bei tarptautinį, tarpžinybinį ir 
tarpsektorinį judumą;

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija padeda EIT ir jo ŽIB nustatyti 
sąveiką su kitomis Sąjungos 
programomis.

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybių narių atstovų grupę, nurodytą 
k punkte, sudaro po vieną kiekvienos 
valstybės narės atstovą ir po vieną 
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kiekvienos asocijuotosios šalies atstovą.

Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ji pataria EIT valdybai ir direktoriui 
strategiškai svarbiais klausimais. Ji taip 
pat užtikrina EIT bei ŽIB veiklos ir 
nacionalinių programų bei iniciatyvų 
atitinkamą sąveiką ir papildomumą, 
įskaitant potencialų nacionalinį bendrą 
ŽIB veiklos finansavimą;

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) inovacinę veiklą ir investuoja 
kurdamos europinę pridėtinę 
vertę, įskaitant paramą kuriant ir vystant 
novatoriškas įmones, visiškai apjungdamos 
mokslinių tyrimų ir aukštojo mokslo 
užmojus, siekdamos kritinės masės ir 
skatindamos rezultatų sklaidą bei 
panaudojimą;

a) inovacinę veiklą ir investuoja 
kurdamos Sąjungos pridėtinę vertę, be kita 
ko, sudarydamos palankesnes sąlygas 
kurti ir vystyti novatoriškas įmones ir 
startuolius, visiškai apjungdamos 
mokslinių tyrimų ir aukštojo mokslo 
užmojus, siekdamos kritinės masės ir 
skatindamos rezultatų sklaidą bei 
panaudojimą;

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pagrindinių ekonomikos ir b) pagrindinių ekonomikos ir 
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visuomenės interesų sričių 
inovatyvius eksperimentus, prototipų 
kūrimą ir demonstravimą , 
remdamosi Sąjungos ir nacionalinių 
mokslinių tyrimų rezultatais, kurie gali 
padėti stiprinti Sąjungos konkurencingumą 
tarptautiniu lygmeniu ir rasti svarbiausių 
iššūkių, iškilusių Europos visuomenei, 
sprendimus;

visuomenės interesų sričių inovatyvius 
mokslinius tyrimus, eksperimentus, 
prototipų kūrimą ir demonstravimą, 
remdamosi Sąjungos ir nacionalinių 
mokslinių tyrimų rezultatais, kurie gali 
padėti stiprinti Sąjungos konkurencingumą 
tarptautiniu lygmeniu ir rasti svarbiausių 
iššūkių, iškilusių Europos visuomenei, 
įskaitant sveikatos ir skaitmeninius 
iššūkius, sprendimus;

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) visų pirma magistrantūros ir 
doktorantūros pakopų švietimo ir mokymo 
veiklą, taip pat rengia profesinio rengimo 
kursus tų dalykų, kurie gali patenkinti 
būsimus Europos socialinius ir 
ekonominius poreikius, ir kuriais 
išplečiama Sąjungos talentų bazė, 
skatinama plėtoti su inovacijomis 
susijusius gebėjimus, gerinti vadybos bei 
verslumo gebėjimus, didinti tyrėjų bei 
studentų judumą ir skatinti EIT absolventų 
ir jo rengiamuose mokymuose dalyvavusių 
asmenų dalijimąsi žiniomis, kuravimą ir 
jungimąsi į tinklus;

c) visų pirma magistrantūros ir 
doktorantūros pakopų švietimo ir mokymo 
veiklą, taip pat rengia profesinio rengimo 
kursus tų dalykų, kurie gali patenkinti 
būsimus Europos socialinius ir 
ekonominius, taip pat socialinius ir 
ekologinius poreikius, ir kuriais išplečiama 
Sąjungos talentų bazė, skatinama plėtoti su 
inovacijomis susijusius gebėjimus, gerinti 
vadybos bei verslumo gebėjimus, didinti 
tyrėjų bei studentų judumą ir skatinti EIT 
švietimo ir mokymo veikloje dalyvavusių 
asmenų dalijimąsi žiniomis, kuravimą ir 
jungimąsi į tinklus;

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) veiksmus, kuriais siekiama remti 
aukštojo mokslo institucijas, kad jos 
geriau integruotųsi į inovacijų vertės 
grandines ir ekosistemas, ir suburti jas su 
kitais svarbiausiais inovacijų srities žinių 
trikampio veikėjais, taip stiprinant jų 
strateginius pajėgumus;
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Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) informavimo veiklą ir geriausios 
praktikos inovacijų sektoriuje sklaidą, 
daugiausia dėmesio skirdamos aukštojo 
mokslo, mokslinių tyrimų ir verslo, 
įskaitant paslaugų ir finansų sektorius, 
bendradarbiavimo vystymui;

d) informavimo veiklą ir geriausios 
praktikos inovacijų sektoriuje sklaidą, 
daugiausia dėmesio skirdamos aukštojo 
mokslo, mokslinių tyrimų, viešųjų ir 
trečiojo sektoriaus organizacijų bei verslo, 
įskaitant paslaugų ir finansų sektorius, 
bendradarbiavimo ir tarpdalykio 
mokymosi ryšių vystymui;

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) RIS veiklą, visiškai integruotą į 
ŽIB daugiametę strategiją, siekiant 
stiprinti inovacinius pajėgumus ir plėtoti 
tvarias inovacijų ekosistemas visoje 
Sąjungoje, kad būtų sumažinti inovacijų 
diegimo rezultatų skirtumai ir atotrūkis 
visoje Sąjungoje ir užtikrintas 
geografiškai labiau subalansuotas 
dalyvavimas EIT bendrijos veikloje visoje 
Sąjungoje;

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punktas



PE648.286v02-00 46/115 RR\1208053LT.docx

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) kai tinkama, siekti ŽIB veiklos ir 
esamų Europos, nacionalinių ir regioninių 
programų sąveikos ir papildomumo.

e) kai tinkama, siekti ŽIB veiklos ir 
esamų Europos, nacionalinių ir regioninių 
programų sąveikos ir papildomumo, ypač 
EIC, kitų Europos partnerysčių ir misijų, 
taip pat universitetų, aukštojo mokslo 
institucijų ir mokslinių tyrimų centrų;

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) veiklą, kuria telkiamas 
finansavimas iš viešųjų ir privačiųjų 
šaltinių bei iš pajamų, gaunamų vykdant 
savo veiklą, pagal pagal 17 straipsnį, 
siekiant padidinti jų biudžeto dalį;

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) saugyklos, kurioje būtų 
nustatomas ryšys tarp ŽIB turimų 
išradimų ir patentų ir nustatomi šių 
išradimų savininkai, įsteigimą;

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nedarant poveikio EIT ir ŽIB 
partnerystės pagrindų ir dotacijų 
susitarimams, ŽIB savarankiškai priima 
sprendimus dėl vidaus organizavimo ir 
sudėties bei dėl tikslios darbotvarkės ir 
darbo metodų. Visų pirma, ŽIB:

2. Nedarant poveikio EIT ir ŽIB 
partnerystės pagrindų susitarimams ir ir 
daugiamečiams dotacijų susitarimams, 
ŽIB turi didelę autonomiją priimti 
sprendimus dėl savo vidaus organizavimo 
ir sudėties, taip pat dėl savo tikslios 
darbotvarkės ir darbo metodų, jei tos 
darbotvarkės ir metodai padeda daryti 
pažangą siekiant EIT ir ŽIB tikslų. Visų 
pirma, ŽIB:

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nustato vidaus valdymo tvarką, kuri 
atspindi aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų 
ir inovacijų žinių trikampį;

a) nustato skaidrią vidaus valdymo 
tvarką, kuri atspindi aukštojo mokslo, 
mokslinių tyrimų ir inovacijų žinių 
trikampį; 

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) užtikrina atvirumą naujiems 
nariams, kai jie partnerystei suteikia 
pridėtinės vertės;

b) užtikrina atvirumą kuo platesniam 
naujų narių ratui visoje Sąjungoje, kai jie 
partnerystei suteikia pridėtinės vertės, be 
kita ko, taikant aiškius ir skaidrius 
prisijungimo ir pasitraukimo kriterijus ir 
atvirus kvietimus teikti pasiūlymus;

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
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to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) veikia atvirai ir skaidriai pagal 
savo vidaus taisykles;

c) nustato vidaus taisykles, kuriomis 
užtikrinamas atviras ir skaidrus ŽIB 
veikimas pagal gero valdymo kodeksus, 
įtvirtintus tose vidaus taisyklėse;

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) parengia dvejų metų strateginį 
planą, kuris yra dalis jų daugiamečio 
plano ir kuriame išsamiai aprašomos 
iniciatyvos, skirtos COVID-19 krizės 
padariniams sušvelninti, ypatingą dėmesį 
skiriant veiksmams, kuriais siekiama 
padidinti labai mažų, MVĮ bei startuolių, 
taip pat studentų, mokslininkų bei 
darbuotojų atsparumą;

Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) užtikrindamos sąveiką su kitomis 
Sąjungos inovacijų kryptimis ir kitomis 
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Sąjungos institucijomis, įstaigomis, 
tarnybomis ir agentūromis bei siekdamas 
reaguoti į Europos atkūrimo planą, 
skelbia specialiuosius kvietimus teikti 
pasiūlymus, skatina iniciatyvas 
pasitelkdamas savo partnerystes, 
ekosistemas ir bendruomenes, plėtoja 
individualius ir tarpusavio ŽIB projektus, 
skirtus verslo restruktūrizavimui remti ir 
nustato labai mažas, MVĮ, startuolius ir 
kitus suinteresuotuosius subjektus, 
kurioms reikalinga parama ir, pavyzdžiui, 
geresnės galimybės gauti finansavimą;

Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies d c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dc) siūlo iniciatyvas, kurių tikslas – 
paremti jų ekosistemą, pagrįstą žinių 
trikampiu, kartu yra pakankamai 
lanksčios, kad sukurtų savo partneriams 
ir naudos gavėjams tinkamas priemones ir 
už jų bendruomenių ribų;

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) nustato ir įgyvendina finansinio 
tvarumo strategiją.

e) nustato ir įgyvendina strategijas, 
skirtas finansiniam tvarumui užtikrinti.

Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) plėtoja informavimo veiklą, ypač 
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skirtą kuriamoms institucijoms ir 
kompetencijos centrams silpnesniuose nei 
kiti Sąjungos regionuose;

Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. EIT ir kiekvienos ŽIB santykiai 
grindžiami partnerystės pagrindų ir 
dotacijų susitarimais .

3. EIT ir kiekvienos ŽIB santykiai 
grindžiami partnerystės pagrindų ir 
daugiamečiais dotacijų susitarimais, taip 
pat gerai apibrėžta bendradarbiavimo 
strategija. 

Pakeitimas 103

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Atlikdamos projektus ir partnerius 
ir kai griežtai būtina atskirti vienodos 
kokybės pasiūlymus, atlikusios vertinimą, 
pagrįstą kompetencijos kriterijumi, ŽIB 
teikia pirmenybę vienam ar didesniam 
skaičiui pasiūlymų, kurie atitinka šiuos 
kriterijus:
a) apima didesnį skaičių šalių ar 
regionų, kurie dalyvauja RIS;
b) apima didesnį skaičių regionų ar 
šalių, kurie dar nedalyvauja ŽIB 
bendruomenėje;
c) apima regionus ir šalis, kurie 
įsipareigoja prisidėti ESI fondų lėšomis;
d) apima daugiau MVĮ;
e) geriau užtikrina lyčių pusiausvyrą.
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Pakeitimas 104

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikomos Sąjungos bendrosios 
programos, pagal kurią remiami 
moksliniai tyrimai ir inovacijos, 
dalyvavimo ir sklaidos taisyklės. 
Nukrypstant nuo šių taisyklių:

Taikomos programos „Europos 
horizontas“ dalyvavimo ir sklaidos 
taisyklės. Nukrypstant nuo šių taisyklių:

Pakeitimas 105

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ŽIB pridėtinės vertės veiklai gali 
reikėti nustatyti specialias nuosavybės, 
prieigos teisių, naudojimo ir sklaidos 
taisykles.

b) ŽIB pridėtinės vertės veiklai, kai 
tinkama, gali reikėti nustatyti specialias 
nuosavybės, prieigos teisių, naudojimo ir 
sklaidos taisykles.

Pakeitimas 106

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EIT, atlikusi konkurencingą, atvirą 
ir skaidrią procedūrą, atrenka partnerystes 
ir paskiria jas ŽIB. Europos 
partnerystėms bus taikomi Sąjungos 
bendrosios programos, kuria remiami 
moksliniai tyrimai ir inovacijos, kriterijai. 
EIT valdyba gali dar patikslinti šiuos 
kriterijus, priimdama ir paskelbdama ŽIB 
atrankos kriterijus, grindžiamus 
kompetencijos ir inovacijų aktualumo 
principais.

1. EIT, atlikusi konkurencingą, atvirą 
ir skaidrią procedūrą, atrenka partnerystes 
ir paskiria jas ŽIB. Europos partnerystėms 
bus taikomi ir taikytinos programos 
„Europos horizontas“ sąlygos bei 
kriterijai. EIT valdyba išsamiau patikslina 
šiuos kriterijus, priimdama ir paskelbdama 
ŽIB atrankos kriterijus, grindžiamus 
kompetencijos, subalansuoto geografinio 
pasiskirstymo ir inovacijų aktualumo 
principais, sprendžiant visuomenės 
uždavinius ir laikantis Sąjungos politikos 
prioritetų.
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Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas 107

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. EIT, atsižvelgdamas į SID 
apibrėžtas prioritetines sritis ir nustatytą 
tvarkaraštį, pradeda ŽIB atranką ir 
skyrimą.

2. EIT, atsižvelgdamas į SID 
apibrėžtas prioritetines sritis ir nustatytą 
tvarkaraštį, pradeda ŽIB atranką ir 
skyrimą, atsižvelgdamas į prioritetus, 
apibrėžtus atliekant programos „Europos 
horizontas“ strateginį planavimą. 

Pakeitimas 108

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Būtina ŽIB įsteigimo sąlyga – 
steigiant ŽIB turi dalyvauti bent 
trys nepriklausomos organizacijos 
partnerės, įsisteigusios bent trijose 
skirtingose valstybėse narėse.

3. Būtinos ŽIB įsteigimo sąlygos – 
steigiant ŽIB turi dalyvauti bent 
trys nepriklausomos organizacijos 
partnerės, apimančios bent vieną aukštojo 
mokslo instituciją, vieną mokslinių tyrimų 
instituciją ir vieną privačią įmonę ir 
įsisteigusios bent trijose skirtingose 
valstybėse narėse. 

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas 109

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Papildant 3 dalyje nustatytą sąlygą, 
bent du trečdaliai ŽIB sudarančių 
organizacijų partnerių turi būti įsteigtos 
valstybėse narėse. Kiekvienai ŽIB turi 
priklausyti bent viena aukštojo mokslo 
įstaiga , viena mokslinių tyrimų 
organizacija ir viena privati bendrovė.

4. Papildant 3 dalyje nustatytą sąlygą, 
bent du trečdaliai ŽIB sudarančių 
organizacijų partnerių turi būti įsteigtos 
valstybėse narėse. Vykdant atrankos ir 
paskyrimo procedūrą atsižvelgiama į 
subalansuotą geografinę aprėptį, įskaitant 
RIS dalyvavimą ir naujų partnerių 
dalyvavimą.

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas 110

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. EIT, prieš pradėdamas naujų ŽIB 
atrankos procedūrą, patvirtina ir paskelbia 
ŽIB veiklos finansavimo, stebėsenos ir 
vertinimo kriterijus ir tvarką. Apie juos 
nedelsiant informuojama valstybių narių 
atstovų grupė, nurodyta 6 straipsnio k 
punkte .

5. EIT, prieš pradėdamas naujų ŽIB 
atrankos procedūrą, patvirtina ir paskelbia 
ŽIB veiklos finansavimo, stebėsenos ir 
vertinimo kriterijus ir tvarką. Apie juos 
nedelsiant informuojama valstybių narių 
atstovų grupė, nurodyta 6 straipsnio 
2 dalyje, EIT šalių ryšių pareigūnų tinklas 
ir Europos Parlamentas.

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas111

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT, remdamasis rodikliais, nustatytais, 
inter alia, Sąjungos bendrojoje 

EIT, remdamasis rodikliais, nustatytais, 
inter alia, programoje „Europos 
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programoje, kuria remiami moksliniai 
tyrimai ir inovacijos, ir SID, bei glaudžiai 
bendradarbiaudamas su Komisija, 
organizuoja nuolatinę kiekvienos ŽIB 
veiklos stebėseną ir periodinį našumo, 
rezultatų ir poveikio išorės vertinimą. Apie 
tokios stebėsenos ir vertinimo rezultatus 
pranešama Europos Parlamentui ir Tarybai 
ir jie padaromi viešai prieinamais.

horizontas“ ir SID, bei glaudžiai 
bendradarbiaudamas su Komisija, 
organizuoja nuolatinę kiekvienos ŽIB 
veiklos stebėseną ir periodinį našumo, 
rezultatų ir poveikio išorės vertinimą ir 
imasi veiksmų, kad būtų pasiektas 
kiekvienos ŽIB finansinis tvarumas. Apie 
tokios stebėsenos ir vertinimo rezultatus 
pranešama Europos Parlamentui ir Tarybai 
ir jie padaromi viešai prieinamais.

Pakeitimas 112

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atsižvelgdama į visapusišką 
laikotarpio vidurio peržiūrą, prieš 
pasibaigiant pradiniam septynerių metų 
laikotarpiui, valdyba gali nuspręsti pratęsti 
partnerystės pagrindų susitarimą su ŽIB 
pasibaigus pradiniam laikotarpiui kitam, 
ne ilgesniam kaip septyneri metai, 
laikotarpiui, arba nebetęsti EIT finansinio 
įnašo ir nepratęsti partnerystės pagrindų 
susitarimo. Valdyba visų pirma atsižvelgia 
į ŽIB pasiekto finansinio tvarumo lygį, jo 
gebėjimą užtikrinti atvirumą naujiems 
nariams, taip pat 20 straipsnyje nurodyto 
Sąjungos finansinio įnašo ribas ir 
aktualumą siekiant EIT tikslų.

2. Jei visapusiškos laikotarpio vidurio 
peržiūros, kurią atlieka nepriklausomi 
išorės ekspertai ne vėliau kaip iki pradinio 
septynerių metų laikotarpio ketvirtųjų 
metų pabaigos, rezultatai yra teigiami, 
valdyba gali nuspręsti palikti galioti 
partnerystės pagrindų susitarimą su ŽIB iki 
pradinio laikotarpio pabaigos arba 
nedelsiant nutraukti EIT finansinį įnašą. 
Valdyba visų pirma atsižvelgia į 
aktualumą sprendžiant Sąjungos 
pasaulinės svarbos ir visuomenės 
uždavinius, programos „Europos 
horizontas“ įgyvendinimo kriterijus, 
Europos partnerysčių stebėseną ir 
vertinimą, pačios ŽIB nustatytų tikslų 
pasiekimą, ŽIB veiksmų koordinavimo su 
kitomis atitinkamomis mokslinių tyrimų ir 
inovacijų iniciatyvomis pastangas, ŽIB 
pasiekto finansinio tvarumo lygį, jos 
gebėjimą užtikrinti atvirumą ir skaidrumą 
naujiems nariams, sėkmę pritraukiant 
naujus partnerius, valdymo skaidrumą, 
gebėjimus plėtoti tvarias inovacijų 
ekosistemas ir jos geografinę aprėptį ir 
lyčių pusiausvyrą, taip pat 20 straipsnyje 
nurodyto Sąjungos finansinio įnašo ribas ir 
aktualumą siekiant EIT tikslų.

Valdyba tas laikotarpio vidurio peržiūras 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
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ir paskelbia viešai.

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas 113

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Pasibaigus pradiniam septynerių 
metų laikotarpiui valdyba gali nuspręsti 
pratęsti partnerystės pagrindų susitarimo 
galiojimą tolesniam septynerių metų 
laikotarpiui. Tas sprendimas grindžiamas 
2 dalyje nustatytais kriterijais ir galutiniu 
ŽIB veiklos įvertinimu, kuris atliekamas 
iki pradinio septynerių metų laikotarpio 
pabaigos.
Prieš pratęsdamas pradinį septynerių 
metų laikotarpį EIT konsultuojasi su 
Europos Parlamentu.

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas 114

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Pratęsus septynerių metų 
susitarimo galiojimą, ne vėliau kaip iki 
antrojo septynerių metų laikotarpio 
ketvirtųjų metų pabaigos atliekama nauja 
ŽIB veiklos laikotarpio vidurio peržiūra, 
vadovaujantis tais pačiais kriterijais ir 
metodika.
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Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas 115

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei ŽIB veiklos vertinimo rezultatai 
yra nepatenkinami arba jiems stinga 
europinės pridėtinės vertės , valdyba imasi 
tinkamų priemonių, įskaitant EIT 
finansinio įnašo sumažinimą, pakeitimą ar 
atšaukimą arba partnerystės pagrindų 
susitarimo nutraukimą.

3. Jei ŽIB veiklos vertinimo rezultatai 
yra nepatenkinami arba jiems stinga 
europinės pridėtinės vertės, valdyba imasi 
tinkamų taisomųjų priemonių, įskaitant 
EIT finansinio įnašo sumažinimą, 
pakeitimą ar atšaukimą arba partnerystės 
pagrindų susitarimo nutraukimą.

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas 116

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atsižvelgdamas į galutinės 
peržiūros, atliekamos prieš pasibaigiant 
keturioliktiems partnerystės pagrindų 
susitarimo metams, rezultatus, EIT gali su 
ŽIB sudaryti bendradarbiavimo 
memorandumą.

4. Atsižvelgdama į galutinės 
peržiūros, atliekamos prieš pasibaigiant 
keturioliktiems partnerystės pagrindų 
susitarimo metams, rezultatus, laikydamasi 
griežtų sąlygų valdyba po nepriklausomų 
ekspertų atlikto vertinimo gali nuspręsti 
pratęsti partnerystės pagrindų susitarimą 
su ŽIB. Tam pratęstam partnerystės 
pagrindų susitarimui taikomos tokios 
sąlygos:
a) išsamaus ŽIB vertinimo, kurį 
atlieka išorės ekspertai ir valdyba, 
atsižvelgdama į 2 dalyje nustatytus 
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vertinimo kriterijus, rezultatai turi būti 
teigiami;
b) ŽIB turi parengti detalų planą, 
kuriame išdėstomos priežastys, kodėl 
partnerystės pagrindų susitarimas turėtų 
būti pratęstas.
c) nustatomi ŽIB aukštojo mokslo, 
mokymo ir horizontalios struktūros 
veiklos, kuri dar negali būti finansiškai 
tvari, tačiau tebėra labai svarbi vykdant 
jos užduotis, veiklą ir galimybes reaguoti į 
visuomenės uždavinius, laiko, taikymo 
srities ir biudžeto apribojimai.
Ta veikla turi būti išsamiai aprašyta. Šis 
aprašas turi būti pateiktas valdybai 
įvertinti.

Pakeitimas 117

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laipsnius ir diplomus, susijusius su 
aukštojo mokslo veikla, nurodyta 7 
straipsnio 1 dalies c punkte, suteikia 
dalyvaujančios aukštojo mokslo įstaigos, 
laikydamosi nacionalinių taisyklių ir 
akreditavimo procedūrų. EIT ir 
ŽIB partnerystės pagrindų ir 
dotacijų susitarimuose turi būti numatyta, 
kad šie laipsniai ir diplomai taip pat gali 
turėti EIT laipsnio ir diplomo žymą.

1. Laipsnius ir diplomus, susijusius su 
aukštojo mokslo veikla, nurodyta 7 
straipsnio 1 dalies c punkte, suteikia 
dalyvaujančios aukštojo mokslo įstaigos ir 
sertifikuotos mokymo įstaigos, 
laikydamosi nacionalinių taisyklių ir 
akreditavimo procedūrų. EIT ir 
ŽIB partnerystės pagrindų ir 
dotacijų susitarimuose turi būti numatyta, 
kad šie laipsniai ir diplomai taip pat turi 
turėti EIT laipsnio ir diplomo žymą.

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.
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Pakeitimas 118

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. EIT skatina dalyvaujančias aukštojo 
mokslo įstaigas:

2. EIT skatina dalyvaujančias aukštojo 
mokslo įstaigas ir sertifikuotas mokymo 
įstaigas:

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas 119

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) savo mokymuose ir diplomuose 
propaguoti ir viešinti EIT ženklą;

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas 120

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) labiau integruotis į inovacijų 
grandines, rengti įvairias strategijas 
siekiant veiksmingai bendradarbiauti su 
inovacijų ekosistemomis ir įmonėmis ir 
propaguoti verslumo dvasią;
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Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas 121

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies b c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bc) kurti programas, kuriose 
daugiausia dėmesio skiriama mokymuisi 
visą gyvenimą ir sertifikavimui;

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas 122

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ypatingas dėmesys turi būti 
skiriamas lyčių pusiausvyros užtikrinimui 
ir lyčių aspektu grindžiamam požiūriui, 
ypač tokiose srityse kaip IRT, gamtos 
mokslai, technologijos, inžinerija ir 
matematika, kur moterų vis dar yra 
mažai.

Pakeitimas 123

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EIT ir ŽIB užtikrina aukštą savo 
vykdomos veiklos skaidrumo lygį. Visų 

1. EIT ir ŽIB užtikrina aukštą savo 
vykdomos veiklos skaidrumo lygį. Visų 
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pirma EIT ir ŽIB turi sukurti visiems 
prieinamą ir nemokamą tinklavietę, kurioje 
būtų teikiama informacija apie jų veiklą.

pirma EIT ir ŽIB turi sukurti visiems 
prieinamą ir nemokamą tinklavietę, kurioje 
būtų teikiama informacija apie jų veiklą ir 
teikiamas galimybes, ypač apie atvirus 
kvietimus teikti pasiūlymus.

Pakeitimas 124

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. EIT ir ŽIB pateikia išsamią 
informaciją apie visus jų paskelbtus 
kvietimus teikti pasiūlymus. Laikantis 
Reglamento [xxx], kuriuo nustatoma 
programa „Europos horizontas“, ta 
informacija laiku ir paieškai pritaikytu ir 
atsekamu būdu pateikiama atitinkamose 
bendrose internetinėse Sąjungos 
finansuojamų mokslinių tyrimų ir 
inovacijų projektų duomenų bazėse.

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas 125

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Išsami informacija apie 11 ir 
18 straipsniuose nurodytus stebėsenos ir 
vertinimo procesus.

Pakeitimas 126

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Organizacijų partnerių įnašai, skirti 
ŽIB finansuoti, nustatomi pagal šio 
straipsnio 4 dalyje nurodytas bendro 
finansavimo normas ir atitinka ŽIB 
finansinio tvarumo strategiją.

6. Organizacijų partnerių ir kitų 
viešųjų šaltinių iš trečiųjų šalių, taip pat 
privačių finansavimo šaltinių įnašai, skirti 
ŽIB finansuoti, nustatomi pagal šio 
straipsnio 4 dalyje nurodytas bendro 
finansavimo normas ir atitinka ŽIB 
finansinio tvarumo strategiją.

Pakeitimas 127

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. EIT nustato konkurencingą 
atitinkamos savo finansinio įnašo į ŽIB 
dalies skyrimo mechanizmą. Jis apima ŽIB 
verslo planų ir vykdant nuolatinę stebėseną 
nustatytų veiklos rezultatų , visų pirma ŽIB 
pažangos siekiant finansinio tvarumo, 
vertinimą.

7. EIT nustato konkurencingą ir 
veiklos rezultatais grindžiamą atitinkamos 
savo finansinio įnašo į ŽIB dalies skyrimo 
mechanizmą. Jis apima ŽIB verslo planų, 
ŽIB atvirumo naujiems nariams, sklaidos 
strategijų ir geografinės aprėpties, taip pat 
vykdant nuolatinę stebėseną nustatytų tų 
verslo planų veiklos rezultatų, visų pirma 
ŽIB pažangos siekiant finansinio tvarumo, 
vertinimą. Ypatingas dėmesys turi būti 
skiriamas veiksmams, kurių imamasi 
siekiant sušvelninti COVID-19 krizės 
padarinius, ir novatoriškų idėjų 
plėtojimui.

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas 128

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) personalo poreikių, susijusių su 
naujomis užduotimis, įvertinimas;
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Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas 129

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) dvejų metų reagavimo į krizę 
programos aspektai;

Pakeitimas 130

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) atitinkami ŽIB ir EIT veiklos 
stebėsenos rodikliai, naudojantis į poveikį 
orientuotu metodu;

c) atitinkami EIT ir ŽIB veiklos 
stebėsenos kokybiniai ir kiekybiniai 
metodai, priemonės ir rodikliai, kuriuose 
naudojamas į poveikį ir veiklos rezultatus 
orientuotas metodas;

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas 131

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. EIT tvirtina suvestinę 
metinę veiklos ataskaitą, , į 
kurią įtraukiama išsami informacija apie 
EIT ir ŽIB praėjusiais kalendoriniais 
metais vykdytą veiklą ir EIT indėlį, 

2. EIT tvirtina suvestinę 
metinę veiklos ataskaitą, į kurią įtraukiama 
išsami informacija apie EIT ir ŽIB 
praėjusiais kalendoriniais metais vykdytą 
veiklą ir EIT indėlį, įgyvendinant 
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įgyvendinant Sąjungos bendrosios 
programos, pagal kurią remiami 
moksliniai tyrimai ir inovacijos, tikslus 
bei Sąjungos inovacijų, mokslinių tyrimų 
bei švietimo politiką ir tikslus. Joje taip 
pat įvertinami rezultatai, atsižvelgiant į 
nustatytus tikslus, rodiklius ir grafiką, su 
vykdyta veikla susijusi rizika, išteklių 
panaudojimas ir bendra EIT veikla. 
Vadovaujantis EIT finansinėmis 
taisyklėmis, suvestinėje metinėje veiklos 
ataskaitoje pateikiama kita išsami 
informacija.

programos „Europos horizontas“ tikslus 
bei Sąjungos inovacijų, mokslinių tyrimų 
bei švietimo politiką ir tikslus. Joje taip 
pat įvertinami rezultatai, atsižvelgiant į 
nustatytus tikslus, rodiklius ir grafiką, su 
vykdyta veikla susijusi rizika, išteklių 
panaudojimas, įskaitant jo indėlį siekiant 
klimato aspekto integravimo tikslo pagal 
programą „Europos horizontas“, 
išskaidytą pagal ŽIB, ir bendra EIT veikla. 
Vadovaujantis EIT finansinėmis 
taisyklėmis, suvestinėje metinėje veiklos 
ataskaitoje pateikiama kita išsami 
informacija. 

Pakeitimas 132

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 pastraipos 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT direktorius kiekvienais metais 
kompetentingiems Europos Parlamento 
komitetams pateikia metinę ataskaitą.

Pakeitimas 133

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija , padedama 
nepriklausomų ekspertų, atrinktų skaidraus 
proceso metu vadovaujantis jos 
finansinėmis taisyklėmis, atlieka 
EIT vertinimus . Šiuose vertinimuose 
nagrinėjama, kaip EIT vykdo savo misiją, 
Jie apima visą EIT ir ŽIB veiklą, 
įvertinama EIT sukuriama europinė 
pridėtinė vertė, poveikis, efektyvumas, 
tvarumas, veiksmingumas ir aktualumas 
bei jos suderinamumas su nacionalinėmis 
ir atitinkamomis Sąjungos politikos 
sritimis ir (arba) jų 
papildomumas, įskaitant sąveiką su kitomis 

2. Komisija, padedama nepriklausomų 
ekspertų, atrinktų skaidraus proceso metu 
vadovaujantis jos finansinėmis taisyklėmis, 
atlieka EIT vertinimus. Šiuose 
vertinimuose nagrinėjama, kaip EIT vykdo 
savo misiją. Jie apima visą EIT ir ŽIB 
veiklą, įvertinama EIT sukuriama europinė 
pridėtinė vertė, poveikis, efektyvumas, 
tvarumas, veiksmingumas ir aktualumas 
bei jos suderinamumas su nacionalinėmis 
ir atitinkamomis Sąjungos politikos 
sritimis ir (arba) jų 
papildomumas, įskaitant sąveiką su kitomis 
programos „Europos horizontas“ dalimis, 
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Sąjungos bendrosios programos, pagal 
kurią remiami moksliniai tyrimai ir 
inovacijos, dalimis . Vertinant 
atsižvelgiama į Europos ir nacionalinio 
lygio suinteresuotų subjektų nuomones , o 
šių vertinimų rezultatai panaudojami 
Komisijai atliekant Sąjungos bendrosios 
programos, pagal kurią remiami 
moksliniai tyrimai ir inovacijos, 
vertinimus .

visų pirma EIC, kitomis partnerystėmis ir 
misijomis. Vertinimuose taip pat 
įvertinami aspektai, susiję su RIS 
poveikiu ir jos atvirumu naujų partnerių 
dalyvavimui. Vertinant atsižvelgiama į 
Europos ir nacionalinio lygio suinteresuotų 
subjektų nuomones, o šių vertinimų 
rezultatai panaudojami Komisijai atliekant 
programoje „Europos horizontas“ 
numatytus vertinimus. 

Pakeitimas 134

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a straipsnis 
EIT laikotarpio vidurio peržiūra

Komisija atlieka išsamią EIT laikotarpio 
vidurio peržiūrą, remdamasi reguliariais 
vertinimais, nustatytais šio reglamento 19 
straipsnyje. Ji atliekama padedant 
nepriklausomiems ekspertams ne vėliau 
kaip praėjus trejiems metams nuo kito 
finansinio laikotarpio pradžios. Toje 
laikotarpio vidurio peržiūroje, inter alia, 
įvertinama:
a) švietimo iniciatyvos rezultatai ir 
poveikis bei galimas tolesnis jos 
įgyvendinimas;
b) ŽIB finansinio tvarumo strategijų 
efektyvumas;
c) RIS įgyvendinimas ir poveikis;
d) tai, ar įmanoma toliau stiprinti 
EIT ir visų programos „Europos 
horizontas“ III ramsčio įgyvendinimo 
institucijų bendradarbiavimą, siekiant 
išnagrinėti, ar EIT galėtų atlikti 
horizontalesnį vaidmenį visuose 
programos „Europos horizontas“ 
ramsčiuose ir (arba) inovacijų srityje 
taikyti vieno langelio principą bei vykdyti 
įvairią viena kitą papildančią veiklą.
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Pakeitimas 135

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjungos įnašas gali būti teikiamas kaip 
finansinis įnašas pagal Sąjungos bendrąją 
programą, pagal kurią remiami 
moksliniai tyrimai ir inovacijos, taip pat 
pagal kitas Sąjungos programas, nedarant 
poveikio sumoms, dėl kurių nuspręsta 
atitinkamoje DFP.

Sąjungos įnašas teikiamas kaip [4 proc.] 
dydžio finansinis įnašas iš programos 
„Europos horizontas“ ir kitų Sąjungos 
programų bendro biudžeto, nedarant 
poveikio sumoms, dėl kurių nuspręsta 
atitinkamoje DFP. EIT gali gauti 
papildomą finansavimą pagal kitas 
Sąjungos programas.

Pakeitimas 136

Pasiūlymas dėl reglamento
24 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

24a straipsnis 
Pereinamojo laikotarpio nuostatos

ETI sudaromiems susitarimams taikomos 
taisyklės, galiojančios atitinkamo kvietimo 
teikti pasiūlymus paskelbimo metu.

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas 137

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 skirsnio 1 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valdybą sudaro 15 Komisijos skiriamų 
narių, išlaikant verslo, aukštojo mokslo ir 
mokslinių tyrimų srityje patirtį turinčių 
narių pusiausvyrą. Valdybos narių 

Valdybą sudaro 15 Komisijos skiriamų 
narių, įskaitant EIC narį, išlaikant verslo, 
aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų srityje 
patirtį turinčių narių pusiausvyrą. Valdybos 
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kadencija – ketveri metai. Valdybos 
siūlymu Komisija gali vieną kartą pratęsti 
šią kadenciją dvejiems metams.

narių kadencija – ketveri metai. Valdybos 
siūlymu Komisija gali vieną kartą pratęsti 
šią kadenciją dvejiems metams.

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas 138

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 skirsnio 1 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prireikus valdyba Komisijai pateikia 
galutinį kandidatų sąrašą, iš kurio 
numatoma skirti naują narį ar naujus 
narius. Į galutinį sąrašą kandidatai 
atrenkami remiantis skaidrios ir atviros 
EIT inicijuotos procedūros rezultatais.

Išbraukta.

Pakeitimas 139

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 skirsnio 1 punkto 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valdybos narius skaidriai skiria Komisija 
ir jie turi turėti įrodytos nepriekaištingos 
patirties aukštojo mokslo, mokslinių 
tyrimų, inovacijų ir verslo srityse. 
Valdybos nariai skiriami po atviro 
kvietimo pareikšti susidomėjimą.

Pakeitimas 140

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 skirsnio 1 punkto 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija atsižvelgia į aukštojo mokslo, 
mokslinių tyrimų, inovacijų ir verslo sričių 

Komisija užtikrina aukštojo mokslo, 
mokslinių tyrimų, inovacijų ir verslo sričių 
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atstovų bei lyčių ir geografinę pusiausvyrą, 
ir aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų ir 
inovacijų aplinkos vertinimą visoje 
Sąjungoje.

atstovų bei lyčių ir geografinę pusiausvyrą, 
ir aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų ir 
inovacijų aplinkos vertinimą visoje 
Sąjungoje.

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas 141

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 skirsnio 1 punkto 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prireikus valdyba Komisijai pateikia 
galutinį kandidatų sąrašą, iš kurio 
numatoma skirti naują narį ar naujus 
narius. Į galutinį sąrašą kandidatai 
atrenkami remiantis skaidrios ir atviros 
EIT inicijuotos procedūros rezultatais. 

Pakeitimas 142

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 skirsnio 1 punkto 4 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naują (-us) narį (-ius) Komisija skiria 2 ir 
3 pastraipose nustatyta tvarka.

Pakeitimas 143

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 skirsnio 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valdyba, vykdydama pareigą 
vadovauti EIT veiklai, priima strateginius 
sprendimus, visų pirma:

1. Valdyba, vykdydama pareigą 
vadovauti EIT veiklai, priima strateginius 
sprendimus, visų pirma ji:



PE648.286v02-00 68/115 RR\1208053LT.docx

LT

Pakeitimas 144

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tvirtina EIT indėlį į Komisijos 
pasiūlymą dėl EIT Strateginės inovacijų 
darbotvarkės (SID);

a) tvirtina EIT indėlį į Komisijos 
pasiūlymą dėl EIT Strateginės inovacijų 
darbotvarkės (SID), atsižvelgusi į esamų 
ŽIB nuomonę;

Pakeitimas 145

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio 1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tvirtina ŽIB veiklos finansavimo, 
stebėsenos ir vertinimo kriterijus ir 
procedūras , įskaitant didžiausią EIT lėšų 
asignavimą joms ;

c) tvirtina ŽIB veiklos finansavimo, 
stebėsenos ir vertinimo kriterijus ir 
procedūras, įskaitant didžiausią EIT lėšų 
asignavimą joms, atsižvelgdama į 
11 straipsnyje nustatytus reikalavimus, 
taip pat priima sprendimą dėl tinkamų 
taisomųjų priemonių, kurių būtina imtis, 
jei įgyvendinant ŽIB tikslus rezultatai yra 
nepatenkinami;

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas 146

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio 1 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tvirtina ŽIB atrankos tvarką; d) tvirtina ŽIB atrankos tvarką ir apie 
tą tvarką nedelsdama informuoja 
6 straipsnio 2 dalyje  valstybių narių 
atstovų grupę, EIT šalių ryšių palaikymo 
pareigūnų tinklą ir nacionalines ir 
regionines valdžios institucijas;
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Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas 147

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio 1 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) išrenka partnerystę ir jai suteikia 
ŽIB statusą bei prireikus tokį paskyrimą 
atšaukia;

e) išrenka partnerystę ir jai suteikia 
ŽIB statusą, remdamasi kompetencijos, 
subalansuoto geografinio atstovavimo, 
partnerių kaitos ir inovacijų principais, 
pagal 9 straipsnyje nustatytus kriterijus 
bei prireikus tokį paskyrimą atšaukia;

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas 148

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio 1 punkto g papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) įgalioja direktorių pratęsti EIT ir 
ŽIB partnerystės pagrindų susitarimus, 
pasibaigus iš pradžių nustatytam 
laikotarpiui;

g) įgalioja direktorių pratęsti EIT ir 
ŽIB partnerystės pagrindų susitarimus, 
pasibaigus iš pradžių nustatytam 
laikotarpiui, remdamasi teigiamais 
vertinimų pagal 10 ir 11 straipsnius 
rezultatais; 

Pakeitimas 149

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio 1 punkto j papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) imasi tinkamų priemonių, įskaitant j) imasi tinkamų priemonių, įskaitant 
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EIT finansinio įnašo ŽIB sumažinimą, 
pakeitimą ar atšaukimą ar partnerystės 
pagrindų susitarimo su jomis nutraukimą;

EIT finansinio įnašo ŽIB sumažinimą, 
pakeitimą ar atšaukimą, jei rezultatai yra 
nepatenkinami, ar partnerystės pagrindų 
susitarimo su jomis nutraukimą remiantis 
vertinimų pagal 10, 11 ir 17 straipsnius 
rezultatais;

Pakeitimas 150

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio 1 punkto j a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) išimtiniais atvejais (dviejų 
trečdalių balsų dauguma) gali 
pareikalauti, kad ŽIB stebėtojų tarybos 
pirmininkai arba ŽIB vykdomųjų 
direktoriai atsistatydintų iš pareigų dėl 
aplaidumo, nekompetentingumo ar 
šiurkštaus nusižengimo ir pateikti, jei tai 
laiko būtina, neprivalomas 
rekomendacijas ŽIB, susijusioms su tokiu 
vidiniu pertvarkymu;

Pakeitimas 151

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio 1 punkto l papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) priima sprendimus dėl paramos 
veiksmų, kurių ŽIB imasi aukštojo mokslo 
institucijų verslumui bei inovaciniams 
pajėgumams plėtoti ir joms integruoti į 
inovacijų ekosistemas, kūrimo ir 
koordinavimo.

l) priima sprendimus dėl paramos 
veiksmų, kurių ŽIB imasi aukštojo mokslo 
institucijų ir sertifikuotų mokymo įstaigų 
verslumui bei inovaciniams pajėgumams 
plėtoti ir joms integruoti į inovacijų 
ekosistemas, kūrimo ir koordinavimo. 

Pakeitimas 152

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio 1 punkto l a papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

la) skatina EIT ir ŽIB bei Sąjungos 
bendrųjų programų, taip pat nacionalinių 
ir regioninių finansavimo schemų 
sąveikos kūrimą.

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas 153

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valdyba priima kitus procedūrinius 
ir veiklos sprendimus, reikalingus jos 
užduotims įgyvendinti ir EIT veiklai 
vykdyti, visų pirma:

2. Valdyba priima kitus procedūrinius 
ir veiklos sprendimus, reikalingus jos 
užduotims įgyvendinti ir EIT veiklai 
vykdyti, visų pirma:

Pakeitimas 154

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio 2 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tvirtina vykdomojo komiteto 
atrankos tvarką;

c) tvirtina atvirą ir skaidrią 
vykdomojo komiteto atrankos tvarką;

Pakeitimas 155

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valdyba sprendimus dėl EIT 
darbuotojų ir įdarbinimo sąlygų priima 
laikydamasi Europos Sąjungos pareigūnų 
tarnybos nuostatų ir kitų tarnautojų 

Išbraukta.
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įdarbinimo sąlygų, išdėstytų Tarybos 
reglamente (EEB, Euratomas, EAPB) 
Nr. 259/6835, visų pirma:

a) vadovaudamasi Pareigūnų 
tarnybos nuostatų 110 straipsnio 2 dalimi, 
priima Pareigūnų tarnybos nuostatų ir 
kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 
įgyvendinimo priemones;
b) pagal c punktą naudojasi 
įgaliojimais, kurie paskyrimų tarnybai 
suteikti Pareigūnų tarnybos nuostatais, ir 
įgaliojimais, kurie Įdarbinimo sąlygomis 
suteikti tarnybai, įgaliotai sudaryti darbo 
sutartis (toliau – paskyrimų tarnybos 
įgaliojimai);
c) vadovaudamasi Tarnybos nuostatų 
110 straipsnio 2 dalimi, priima Tarnybos 
nuostatų 2 straipsnio 1 dalimi ir Kitų 
tarnautojų įdarbinimo sąlygų 6 straipsniu 
grindžiamą sprendimą, kuriuo direktoriui 
deleguojami atitinkami paskyrimų 
tarnybos įgaliojimai ir apibrėžiamos 
sąlygos, kuriomis šis įgaliojimų 
delegavimas gali būti sustabdytas. 
Direktoriui leidžiama tuos įgaliojimus 
perdeleguoti;
d) jei tai būtina susiklosčius 
išskirtinėms aplinkybėms, priimti 
sprendimą laikinai sustabdyti paskyrimų 
tarnybos įgaliojimų delegavimą 
direktoriui ir direktoriaus perdeleguotus 
įgaliojimus ir jais naudotis pačiai valdybai 
arba juos deleguoti vienam iš savo narių 
arba kitam nei direktorius darbuotojui.
__________________
35 OL L 56, 1968 3 4, p. 1.

Pakeitimas 156

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 skirsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vykdomąjį komitetą sudaro keturi 
nariai ir valdybos pirmininkas, kuris kartu 

2. Vykdomąjį komitetą sudaro trys 
nariai ir valdybos pirmininkas, kuris kartu 
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yra ir vykdomojo komiteto pirmininkas. 
Keturis vykdomojo komiteto narius, 
išskyrus pirmininką, iš valdybos narių 
išrenka valdyba, išlaikant verslo, aukštojo 
mokslo ir mokslinių tyrimų srityje patirtį 
turinčių narių pusiausvyrą. Vykdomojo 
komiteto narių kadencija – dveji metai, ji 
gali būti pratęsta vieną kartą.

yra ir vykdomojo komiteto pirmininkas. 
Tris vykdomojo komiteto narius, išskyrus 
pirmininką, iš valdybos narių išrenka 
valdyba, išlaikant verslo, aukštojo mokslo 
ir mokslinių tyrimų srityje patirtį turinčių 
narių pusiausvyrą. Vykdomojo komiteto 
narių kadencija – dveji metai, ji gali būti 
pratęsta vieną kartą. 

Pakeitimas 157

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 skirsnio 10 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a. Valdyba sprendimus dėl EIT 
darbuotojų ir įdarbinimo sąlygų priima 
laikydamasi Europos Sąjungos pareigūnų 
tarnybos nuostatų ir kitų tarnautojų 
įdarbinimo sąlygų, išdėstytų Tarybos 
reglamente (EEB, Euratomas, EAPB) 
Nr. 259/6811a. Visų pirma ji:
a) vadovaudamasi Pareigūnų 
tarnybos nuostatų 110 straipsnio 2 dalimi, 
priima Pareigūnų tarnybos nuostatų ir 
kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 
įgyvendinimo priemones;
b) pagal šios dalies c punktą 
naudojasi įgaliojimais, kurie paskyrimų 
tarnybai suteikti Pareigūnų tarnybos 
nuostatais, ir įgaliojimais, kurie 
Įdarbinimo sąlygomis suteikti tarnybai, 
įgaliotai sudaryti darbo sutartis (toliau – 
paskyrimų tarnybos įgaliojimai);
c) vadovaudamasi Tarnybos nuostatų 
110 straipsnio 2 dalimi, priima Tarnybos 
nuostatų 2 straipsnio 1 dalimi ir Kitų 
tarnautojų įdarbinimo sąlygų 6 straipsniu 
grindžiamą sprendimą, kuriuo direktoriui 
deleguojami atitinkami paskyrimų 
tarnybos įgaliojimai ir nustatomos 
sąlygos, kuriomis tas įgaliojimų 
delegavimas gali būti sustabdytas, o 
direktoriui leidžiama tuos įgaliojimus 
perdeleguoti;
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d) jei tai būtina susiklosčius 
išskirtinėms aplinkybėms, priima 
sprendimą laikinai sustabdyti paskyrimų 
tarnybos įgaliojimų delegavimą 
direktoriui ir direktoriaus perdeleguotus 
įgaliojimus ir jais naudojasi pati arba juos 
deleguoja vienam iš savo narių arba 
kitam nei direktorius darbuotojui.
__________________
1a OL L 56, 1968 3 4, p. 1.

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas 158

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 5 skirsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Direktorius skiriamas ketverių metų 
kadencijai. Valdyba, vadovaudamasi 
Komisijos pasiūlymu, kuriame 
atsižvelgiama į direktoriaus veiklos 
rezultatus ir būsimas EIT užduotis ir 
iššūkius, gali pratęsti kadenciją vieną kartą 
ne daugiau kaip dvejiems metams. 
Direktorius, kurio kadencija buvo pratęsta, 
negali dalyvauti kitoje atrankos į tą pačią 
pareigybę procedūroje.

3. Direktorius skiriamas ketverių metų 
kadencijai. Valdyba, vadovaudamasi 
Komisijos pasiūlymu, kuriame 
atsižvelgiama į direktoriaus veiklos 
rezultatus ir EIT interesus, taip pat jo 
būsimas užduotis ir iššūkius, gali pratęsti 
kadenciją vieną kartą ne daugiau kaip 
ketveriems metams. Direktorius, kurio 
kadencija buvo pratęsta, negali dalyvauti 
kitoje atrankos į tą pačią pareigybę 
procedūroje. 

Pakeitimas 159

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 5 skirsnio 6 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) valdybai prižiūrint rengia ir 
administruoja ŽIB atrankos procesą ir 
užtikrina, kad įvairūs to proceso etapai 
vyktų skaidriai ir objektyviai.

e) valdybai prižiūrint rengia ir 
administruoja ŽIB atrankos procesą ir 
užtikrina, kad įvairūs to proceso etapai 
vyktų skaidriai ir objektyviai, prie 
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konsoliduotos metinės veiklos ataskaitos 
pridėdamas išsamią atrankos procedūros 
ataskaitą;

Pakeitimas 160

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 5 skirsnio 6 punkto j papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) valdybai prižiūrint, užtikrina, kad 
būtų taikomos su EIT veikla susijusios 
veiksmingos stebėsenos ir vertinimo 
procedūros pagal 19 straipsnį;

j) valdybai prižiūrint, užtikrina, kad 
būtų taikomos su EIT veikla susijusios 
veiksmingos stebėsenos ir vertinimo 
procedūros pagal 19 straipsnį, taip pat 
įgyvendina atitinkamas taisomąsias 
priemones tuo atveju, kai su EIT tikslais 
ir uždaviniais susiję veiklos rezultatai yra 
nepatenkinami;

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas 161

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 5 skirsnio 6 punkto n papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

n) valdybai prižiūrint užtikrina 
veiksmingus ryšius su Sąjungos 
institucijomis.

n) valdybai prižiūrint, užtikrina 
veiksmingus ryšius su Sąjungos 
institucijomis, visų pirma rengdamas 
metinius pranešimus Europos 
Parlamentui ir Tarybai;

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.
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Pakeitimas 162

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 6 skirsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EIT personalą sudaro tiesiogiai EIT 
įdarbinti darbuotojai. EIT personalui 
taikomos Tarnybos nuostatos, kitų 
Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos ir 
su Sąjungos institucijomis susitarus 
priimtos taisyklės, kuriomis šie 
reikalavimai įgyvendinami.

1. EIT personalą sudaro tiesiogiai EIT 
įdarbinti darbuotojai. EIT personalui 
taikomos Tarnybos nuostatos, kitų 
Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos ir 
su Sąjungos institucijomis susitarus 
priimtos taisyklės, kuriomis šie 
reikalavimai įgyvendinami. Ši dalis 
taikoma EIT darbuotojams, kurių sutartys 
baigia galioti 2020 m.

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba dėl 
to, kad pakeitimai yra neatskiriamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Europos inovacijų ir technologijos institutas (EIT) buvo įsteigtas 2008 m., siekiant skatinti 
tvarų Europos ekonomikos augimą ir konkurencingumą stiprinant valstybių narių ir Sąjungos 
novatoriškumo pajėgumus. EIT visų pirma stiprina Sąjungos inovacinius pajėgumus ir 
sprendžia visuomenės uždavinius integruodamas žinių trikampį – aukštąjį mokslą, mokslinius 
tyrimus ir inovacijas. 

EIT veiklą vykdo per žinių ir inovacijų bendrijas (ŽIB) – plačios apimties Europos partnerystes, 
kurios sprendžia konkrečius visuomenės uždavinius, suburdamos aukštojo mokslo, mokslinių 
tyrimų ir verslo organizacijas ir teikiančios joms dotacijas, kartu stebėdamos jų veiklą, 
remdamos ŽIB tarpusavio bendradarbiavimą ir skleisdamos rezultatus bei gerąją patirtį. 

2008 m. reglamente išdėstyta EIT misija ir tikslai bei jo veikimo principai. 2013 m. šis 
reglamentas buvo iš dalies pakeistas siekiant, be kita ko, jį suderinti su programa „Horizontas 
2020“. 

2019 m. liepos 11 d. Komisija paskelbė naujus pasiūlymus dėl EIT, kuriuos sudaro naujos 
redakcijos pasiūlymas dėl atnaujinto EIT reglamento ir pasiūlymas dėl sprendimo dėl naujos 
2021–2027 m. EIT Strateginės inovacijų darbotvarkės (SID). 

EIT reglamento išdėstymas nauja redakcija reiškia, kad priimamas naujas reglamentas, kuriame 
į vieną tekstą įtraukiami esminiai esamo reglamento pakeitimai ir nepakeistos to reglamento 
nuostatos. Komisija manė, kad reglamentą būtina atnaujinti, nes galiojančio EIT reglamento 
nuostatose daroma tiesioginė nuoroda į programą „Horizontas 2020“, kuri baigiasi metų 
pabaigoje. Todėl pasiūlymu dėl naujos redakcijos siekiama užtikrinti, kad EIT reglamentas būtų 
suderintas su programa „Europos horizontas“, visų pirma panaikinant nuorodas į programą 
„Horizontas 2020“ ir įgyvendinimo sprendimus, kurie bus priimti įgyvendinant programą 
„Europos horizontas“.

Siūlomame EIT reglamente daugiausia dėmesio skiriama pagrindiniams EIT ir ŽIB veikimo 
principams. Juo siekiama užtikrinti didesnį teisinį aiškumą programos „Europos horizontas“ 
atžvilgiu ir įtvirtinti ŽIB finansinio tvarumo principą. 2021–2027 m. laikotarpiu EIT yra 
neatskiriama programos „Europos horizontas“ dalis. Kitoje DFP Europos Komisija nustatė 
3 mlrd. eurų siekiančio biudžeto projektą, taip pat jo pagrindimą, pridėtinę vertę, veiksmų sritis 
ir bendras veiklos kryptis. 

Pranešėja remia EIT, jo misiją ir ligšiolinius pasiekimus ir apskritai palankiai vertina Komisijos 
pasiūlymą užtikrinti didesnį teisinį aiškumą programos „Europos horizontas“ atžvilgiu, taip pat 
įtvirtinti ŽIB finansinio tvarumo principą. Tačiau pranešėja ne kartą išreiškė rimtų 
prieštaravimų dėl Komisijos sprendimo taikyti išdėstymo nauja redakcija procedūrą, nes tai yra 
nereikalingas ir fiktyvus teisės aktų leidėjams nustatytas apribojimas. Iš tiesų pranešėja mano, 
kad reikia iš dalies pakeisti keletą esminių pasiūlymo aspektų, todėl siūlo pakeitimus, 
apimančius, be kita ko, šiuos klausimus:

Pranešėja atmeta Komisijos pasiūlymą nustatyti, kad reglamentas būtų „nepriklausomas 
nuo laiko apribojimų“, ir todėl pateikia būtinus pakeitimus tam pakoreguoti. Šiuo klausimu 
pranešėja siūlo keletą teksto pakeitimų siekiant užtikrinti didesnį suderinimą su programa 
„Europos horizontas“ tokiose srityse kaip procedūrų supaprastinimas, aiškumas ir nuo 
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programos „Europos horizontas“ taisyklių nukrypti leidžiančių nuostatų rūšių apribojimai bei 
glaudesnis bendradarbiavimas su Europos inovacijų taryba.

Kalbant apie skaidrumą ir atvirumą, pranešėja pateikia keletą pasiūlymų, kaip patobulinti 
šiuos aspektus EIT ir ŽIB procedūrose ir gairėse, taip pat kvietimuose teikti pasiūlymus dėl 
partnerių ir projektų. Patobulinus šiuos aspektus taip pat bus galima visoje Sąjungoje geriau 
paskirstyti inovacinius pajėgumus ir derinti veiksmus su regionine inovacijų sistema. 

Nors pranešėja mano, kad ŽIB suteikta didelė autonomija yra esminis elementas jų sėkmei 
užtikrinti, ji mano, kad ši autonomija turi būti derinama su griežtesne nei galiojančiuose teisės 
aktuose jų verslo planų ir rezultatų stebėsena ir vertinimu. Tai taip pat sudarytų sąlygas geriau 
taikyti finansinio tvarumo principą, atsižvelgiant į kiekvienos ŽIB ypatumus. Tuo tikslu 
pranešėja siūlo keletą pakeitimų.

Kalbant apie pasiūlymo aspektus aukštojo mokslo ir mokymo srityje, pranešėja mano, kad EIT 
ženklas turėtų būti toliau propaguojamas užtikrinant, kad visi atitinkami aukštojo mokslo 
diplomai ir magistro laipsniai gautų EIT ženklą, ir kad reikia dėti daugiau pastangų užtikrinti, 
kad šį ženklą būtų galima naudoti ir mokymo bei mokymosi visą gyvenimą moduliams.

Europos vandens, jūrų ir jūrininkystės sektoriai pirmauja pasaulyje mokslo ir technologijų 
plėtros srityje, taigi turi puikius mokslinius, technologinius ir verslo pajėgumus diegti 
inovacijas glaudžiai bendradarbiaujant su viso žinių trikampio partneriais, turinčiais 
pakankamai pajėgumų inovacijoms plėtoti. Taigi pranešėja mano, kad EIT ŽIB mėlynosios 
ekonomikos kurso srityje padėtų spręsti svarbų socialinį, ekonominį ir susijusį visuomenės 
uždavinį – „kurti tvarią, žiedinę ir mėlynąją ekonomiką, grindžiamą sveikomis vandens ir jūrų 
ekosistemomis“, kaip nurodyta programoje „Europos horizontas“. 

Galiausiai, kalbant apie išteklius, pranešėja dar sykį pakartoja Parlamento poziciją – prašyti 
skirti EIT 4 proc. programos „Europos horizontas“ biudžeto, ir pateikia keletą pakeitimų, 
kad EIT būtų užtikrintos tinkamos įdarbinimo sąlygos, siekiant išlaikyti aukštą kompetencijos 
lygį ir vykdyti papildomas EIT pavestas pareigas.
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PRIEDAS. TEISĖS REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

D(2020)737

Cristian-Silviu BUŞOI
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pirmininkas
ASP 11E108
Briuselis

Tema: Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos 
inovacijų ir technologijos instituto (nauja redakcija) 
(COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))

Gerb. pirmininke,

Teisės reikalų komitetas išnagrinėjo nurodytą pasiūlymą pagal Parlamento darbo tvarkos 
taisyklių 110 straipsnį dėl išdėstymo nauja redakcija.

Minėtojo straipsnio 3 dalyje numatyta: 

„Jei už teisės reikalus atsakingas komitetas mano, kad be tų esminių pakeitimų, kurie jau buvo 
nurodyti pasiūlyme, jame nėra kitų esminių pakeitimų, apie tai jis praneša už atitinkamą 
klausimą atsakingam komitetui. 

Šiuo atveju, be 169 ir 170 straipsniuose įtvirtintų sąlygų, atsakingas komitetas laiko priimtinais 
tik tuos pakeitimus, kurie susiję su pasiūlymo dalimis, kuriose yra pakeitimų.

Tačiau už atitinkamą klausimą atsakingo komiteto pirmininkas išimties tvarka ir kiekvienu 
konkrečiu atveju spręsdamas atskirai gali pripažinti priimtinais nepakeistų pasiūlymo dalių 
pakeitimus, jeigu jis mano, kad tokie pakeitimai būtini siekiant išlaikyti vidinę teksto logiką 
arba neatsiejamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais. Tokios priežastys nurodomos 
rašytiniame pakeitimų pagrindime.“

Atsižvelgdamas į Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės grupės, 
išnagrinėjusios pasiūlymą dėl išdėstymo nauja redakcija, nuomonę ir laikydamasis pranešėjo 
rekomendacijų, Teisės reikalų komitetas mano, kad, be aptariamame pasiūlyme nurodytų 
pakeitimų, pasiūlyme kitų esminių pakeitimų nėra, o, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų 
nuostatų ir minėtųjų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus 
tekstus nekeičiant jų esmės.

Vis dėlto komitetas pažymi, kad išnagrinėjusi pasiūlymą konsultacinė darbo grupė bendru 
sutarimu nustatė, kad: 

1. Šie dalykai turėjo būti pažymėti pilka spalva, įprastai naudojama esminiams pakeitimams 
nurodyti:

http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/38420
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– visas išbraukiamas Reglamento (EB) Nr. 294/2008 6 konstatuojamosios dalies tekstas;

– 6 straipsnio g punkto pabaigoje pridėti žodžiai „parodant ŽIB kaip puikius inovacijos 
partnerius“;

– 11 straipsnio 3 dalyje prieš priešpaskutinį žodį „susitarimo“ pridėti žodžiai „partnerystės 
pagrindų“;

– 17 straipsnio 5 dalyje žodžiai „iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto“ pakeisti žodžiais 
„pagal kitą Sąjungos programą“;

– I priedo 2 skirsnio 2 dalies i punkte žodžiai „kalbų vartojimo politikos“ pakeisti žodžiais 
„darbo kalbų“;

– I priedo 6 skirsnio 1 dalyje išbrauktas žodis „Direktoriui“.

2. 11 straipsnio 2 dalyje pridėtas žodis „Sąjungos“ turėjo būti išskirtas pataisytą tekstą 
žyminčiomis rodyklėmis.

3. 22 straipsnyje dabartinė Reglamento (EB) Nr. 294/2008 21 straipsnio 4 dalies formuluotė, 
pažymėta esminio pakeitimo žymekliu, turėjo būti tokia: „Tarybai rekomendavus, Europos 
Parlamentas iki n + 2 metų gegužės 15 d. patvirtina, kad direktorius n metų EIT biudžetą 
įvykdė.“

Taigi Teisės reikalų komitetas po diskusijų 2020 m. sausio 9 d. posėdyje nusprendė (už balsavo 
21 narys, prieš balsavusių nebuvo, 1 susilaikė2) rekomenduoti atsakingam Pramonės, mokslinių 
tyrimų ir energetikos komitetui apsvarstyti minėtąjį pasiūlymą vadovaujantis 110 straipsniu.

Pagarbiai

Lucy NETHSINGHA

Pridedama: konsultacinės darbo grupės nuomonė.

2 Posėdyje dalyvavo šie nariai: Lucy Nethsingha (pirmininkė), Marion Walsmann (pirmininkės pavaduotoja), Ibán 
García Del Blanco (pirmininkės pavaduotojas), Raffaele Stancanelli (pirmininkės pavaduotojas), Gunnar Beck, 
Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Esteban Gonzáles Pons, Jackie Jones, 
Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Liesje 
Schreinemacher, Marie Toussaint, Edina Tóth (pavadavo Józsefą Szájerį pagal Darbo tvarkos taisyklių 
209 straipsnio 7 dalį), Bettina Vollath ir Axel Voss.
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PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS 
TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ

TEISĖS TARNYBŲ
KONSULTACINĖ DARBO GRUPĖ

Briuselis, 2019 m. lapkričio 7 d.

NUOMONĖ

PATEIKTA EUROPOS PARLAMENTUI
TARYBAI
KOMISIJAI

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos inovacijų ir 
technologijos instituto (nauja redakcija)
2020 m. kovo 11 d. COM(2019)0331 – 2019/0151(COD)

Atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 28 d. tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės 
aktų pakeitimo metodo naudojimo, ypač į jo 9 punktą, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro 
atitinkamų Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2018 m. rugsėjo 
18 ir 26 d. susirinko į posėdžius, siekdama išnagrinėti minėtąjį Komisijos pasiūlymą. 

Šiuose posėdžiuose3, išnagrinėjusi pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, 
kuriuo siekiama nauja redakcija išdėstyti 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 294/2008 dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto įsteigimo, 
konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nustatė, kad:

1. Šie dalykai turėjo būti pažymėti pilka spalva, įprastai naudojama esminiams pakeitimams 
nurodyti:

– visas išbraukiamas Reglamento (EB) Nr. 294/2008 6 konstatuojamosios dalies tekstas;

– 6 straipsnio g punkto pabaigoje pridėti žodžiai „parodant ŽIB kaip puikius inovacijos 
partnerius“;

– 11 straipsnio 3 dalyje prieš priešpaskutinį žodį „susitarimo“ pridėti žodžiai „partnerystės 
pagrindų“;

– 17 straipsnio 5 dalyje žodžiai „iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto“ pakeisti žodžiais 
„pagal kitą Sąjungos programą“;

– I priedo 2 skirsnio 2 dalies i punkte žodžiai „kalbų vartojimo politikos“ pakeisti žodžiais 

3 Konsultacinė darbo grupė dirbo naudodamasi dokumentu anglų kalba – svarstomo pasiūlymo teksto 
originalo kalba.
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„darbo kalbų“;

– I priedo 6 skirsnio 1 dalyje išbrauktas žodis „Direktoriui“.

2. 11 straipsnio 2 dalyje pridėtas žodis „Sąjungos“ turėjo būti išskirtas pataisytą tekstą 
žyminčiomis rodyklėmis.

3. 22 straipsnyje dabartinė Reglamento (EB) Nr. 294/2008 21 straipsnio 4 dalies formuluotė, 
pažymėta esminio pakeitimo žymekliu, turėjo būti tokia: „Tarybai rekomendavus, Europos 
Parlamentas iki n + 2 metų gegužės 15 d. patvirtina, kad direktorius n metų EIT biudžetą 
įvykdė.“

Taigi apsvarsčiusi šį pasiūlymą, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nusprendė, kad 
pasiūlyme, be jame nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra. Konsultacinė darbo grupė 
taip pat nustatė, kad, kalbant apie nepakeistų ankstesnio teisės akto nuostatų ir minėtųjų esminių 
pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamą teisės aktą nekeičiant jo 
esmės.

F. DREXLER T. BLANCHET L. ROMERO REQUENA

Juriskonsultas Juriskonsultas Generalinis direktorius
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9.6.2020

KULTŪROS IR ŠVIETIMO KOMITETO NUOMONĖ

pateiktas Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos inovacijų ir 
technologijos instituto (nauja redakcija)
(COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))

Nuomonės referentas: Christian Ehler

(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos inovacijų ir technologijos institutas (EIT) buvo įsteigtas 2008 m., siekiant skatinti 
tvarų Europos ekonomikos augimą ir konkurencingumą stiprinant valstybių narių ir Sąjungos 
novatoriškumo pajėgumus. EIT visų pirma stiprina Sąjungos inovacinius pajėgumus ir 
sprendžia visuomenės uždavinius integruodamas žinių trikampį – aukštąjį mokslą, mokslinius 
tyrimus ir inovacijas. 

EIT veiklą vykdo per žinių ir inovacijų bendrijas (ŽIB) – plačios apimties Europos 
partnerystes, kurios sprendžia konkrečius visuomenės uždavinius, suburdamos aukštojo 
mokslo, mokslinių tyrimų ir verslo organizacijas ir teikiančios joms dotacijas, kartu 
stebėdamos jų veiklą, remdamos ŽIB tarpusavio bendradarbiavimą ir skleisdamos rezultatus 
bei gerąją patirtį. 

2008 m. reglamente išdėstyta EIT misija ir tikslai bei jo veikimo principai. 2013 m. šis 
reglamentas buvo iš dalies pakeistas siekiant, be kita ko, jį suderinti su programa „Horizontas 
2020“. 

2019 m. liepos 11 d. Komisija paskelbė naujus pasiūlymus dėl EIT, kuriuos sudaro naujos 
redakcijos pasiūlymas dėl atnaujinto EIT reglamento ir pasiūlymas dėl sprendimo dėl naujos 
2021–2027 m. EIT Strateginės inovacijų darbotvarkės (SID). 

EIT reglamento išdėstymas nauja redakcija reiškia, kad priimamas naujas reglamentas, 
kuriame į vieną tekstą įtraukiami esminiai esamo reglamento pakeitimai ir nepakeistos to 
reglamento nuostatos. Komisija manė, kad reglamentą būtina atnaujinti, nes galiojančio EIT 
reglamento nuostatose daroma tiesioginė nuoroda į programą „Horizontas 2020“, kuri baigiasi 
metų pabaigoje. Todėl pasiūlymu dėl naujos redakcijos siekiama užtikrinti, kad EIT 
reglamentas būtų suderintas su programa „Europos horizontas“, visų pirma panaikinant 
nuorodas į programą „Horizontas 2020“ ir įgyvendinimo sprendimus, kurie bus priimti 
įgyvendinant programą „Europos horizontas“.
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Siūlomame EIT reglamente daugiausia dėmesio skiriama pagrindiniams EIT ir ŽIB veikimo 
principams. Juo siekiama užtikrinti didesnį teisinį aiškumą programos „Europos horizontas“ 
atžvilgiu ir įtvirtinti ŽIB finansinio tvarumo principą. 2021–2027 m. laikotarpiu EIT yra 
neatskiriama programos „Europos horizontas“ dalis. Kitoje DFP Europos Komisija nustatė 
programos „Europos horizontas“ 3 mlrd. eurų siekiančio biudžeto projektą, taip pat jo 
pagrindimą, pridėtinę vertę, veiksmų sritis ir bendras veiklos kryptis. 

Nuomonės referentas mano, kad šiuo teisės aktų rinkiniu sustiprinama EIT misija, o jo tikslai 
suderinami su programa „Europos horizontas“ šiais veiksmais:

 didinant ŽIB regioninį poveikį didinant atvirumą potencialiems partneriams ir 
suinteresuotiesiems subjektams ir geriau apibrėžiant ŽIB regionines strategijas, įskaitant 
sąsajas su atitinkamomis pažangiosios specializacijos strategijomis;

 stiprinant aukštojo mokslo inovacinius gebėjimus siekiant integruoti daugiau aukštojo 
mokslo institucijų į inovacijų vertės grandines ir ekosistemas;

 steigiant naujas ŽIB prioritetinėse srityse, kurios bus atrinktos pagal jų svarbą 
programos „Europos horizontas“ politikos prioritetams. Pirmąją naują ŽIB planuojama 
įsteigti 2022 m., 

 ir tai būtų kultūros ir kūrybos sektorių srityje, kaip numatyta programos „Europos 
horizontas“ veiksmų grupėje „Įtrauki ir kūrybiška visuomenė“, kuri buvo patvirtinta 
2019 m. balandžio mėn. pasiektu daliniu susitarimu.

Apskritai nuomonės referentas palankiai vertina rengiant šį pasiūlymą įdėtas Komisijos 
pastangas. Tačiau nuomonės referentas mano, kad pasiūlymui trūksta svarbių detalių ir 
teisinio aiškumo, o išdėstymas nauja redakcija galbūt nebuvo tinkamiausia priemonė. Todėl 
nuomonės referentas siūlo keletą pakeitimų, daugiausia dėmesio skirdamas tam, kad būtų 
užtikrintas didesnis reglamento teisinis aiškumas ir tikrumas. 

Pagrindiniai nuomonės projekto aspektai:

 užtikrinti EIT finansavimą, kad jo biudžetas sudarytų 4 proc. viso programos „Europos 
horizontas“ biudžeto, kaip patvirtino Europos Parlamentas;

 užtikrinti, kad ŽIB steigimas kultūros ir kūrybos sektoriuose būtų vienas iš pagrindinių 
EIT prioritetų 2021–2027 m. laikotarpiu, visų pirma užtikrinant pakankamą jo steigimo 
finansavimą nekeliant pavojaus esamos ŽIB finansiniam tvarumui. Nuomonės 
referentas visų pirma norėtų pabrėžti, kad, prieš svarstant galimybę po 2025 m. įsteigti 
antrą naują ŽIB, visos pastangos ir ištekliai turėtų būti skirti ŽIB steigimui kultūros ir 
kūrybos sektoriuose,

 patikslinant bendrą pasiūlymą, visų pirma atsižvelgiant į bendruosius ir konkrečius 
tikslus ir sąveiką su kitomis programomis.

PAKEITIMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
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komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) EIT strateginės prioritetinės sritys ir 
finansiniai poreikiai septynerių metų 
laikotarpiu , apimančiu atitinkamą 
daugiametę finansinę programą (toliau – 
DFP), turėtų būti nurodyti Strateginėje 
inovacijų darbotvarkėje (toliau – SID). SID 
turėtų užtikrinti derėjimą su Sąjungos 
bendrąja programa, pagal kurią remiami 
moksliniai tyrimai ir inovacijos, ir skatinti 
sąveiką su kitomis atitinkamomis Sąjungos 
DFP programomis bei kitomis Sąjungos 
iniciatyvomis, politikos sritimis ir 
priemonėmis, ypač tomis, kuriomis 
remiamas švietimas ir regionų vystymasis. 
Atsižvelgiant į SID svarbą Sąjungos 
inovacijų politikai ir dėl to atsirandančią 
jos socialinio bei ekonominio 
poveikio Sąjungai politinę svarbą, SID 
turėtų tvirtinti Europos Parlamentas ir 
Taryba, remdamiesi Komisijos pasiūlymu, 
parengtu remiantis EIT įnašu;

(5) EIT strateginės prioritetinės sritys ir 
finansiniai poreikiai septynerių metų 
laikotarpiu , apimančiu atitinkamą 
daugiametę finansinę programą (toliau – 
DFP), turėtų būti nurodyti Strateginėje 
inovacijų darbotvarkėje (toliau – SID). SID 
turėtų užtikrinti derėjimą su bendrąja 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programa 
„Europos horizontas“ (toliau – programa 
„Europos horizontas“), ir skatinti sąveiką 
su kitomis atitinkamomis Sąjungos DFP 
programomis bei kitomis Sąjungos 
iniciatyvomis, politikos sritimis ir 
priemonėmis, ypač tomis, kuriomis 
remiamas švietimas ir regionų vystymasis. 
Atsižvelgiant į SID svarbą Sąjungos 
inovacijų politikai ir dėl to atsirandančią 
jos socialinio bei ekonominio poveikio 
Sąjungai politinę svarbą, SID turėtų 
tvirtinti Europos Parlamentas ir Taryba, 
remdamiesi Komisijos pasiūlymu, parengtu 
remiantis EIT įnašu;

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
priėmus reikės padaryti atitinkamus viso 
teksto pakeitimus.)

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) siekdamas padėti spręsti naujus ir 
iškylančius pasaulinius uždavinius, EIT 
turėtų kurti naujas ŽIB prioritetinėse 
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srityse, kurias pasirinks pagal kriterijus 
vertindamas, be kita ko, tų sričių 
aktualumą programoje „Europos 
horizontas“ apibrėžtiems politikos 
prioritetams, jų pridėtinę vertę ir 
potencialą, kuriuos bus galima realizuoti 
pagal EIT modelį. Kuriant naujas ŽIB 
turėtų būti atsižvelgiama į programos 
„Europos horizontas“ strateginį 
planavimą ir EIT atitinkamoje DFP skirtą 
biudžetą;

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl svarių priežasčių, susijusių su vidine teksto logika.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11b) EIT turėtų skatinti daugiadalykį ir 
tarpsektorinį bendradarbiavimą, nes tai 
viena iš pagrindinių sričių, kuriose vyksta 
inovacijos. Jis turėtų siekti skatinti 
bendradarbiavimą tarp ekonomikos, 
technologijų, visuomeninės ir mokslo 
sričių, įskaitant meną ir kultūrą. EIT 
turėtų padėtų formuotis naujoms mokslo, 
technologijų, inžinerijos, meno ir 
matematikos bendruomenėms, 
stiprindamas ŽIB tarpusavio ryšius;

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl svarių priežasčių, susijusių su vidine teksto logika.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
11 c konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11c) kultūros ir kūrybos sektoriuose 
daug augimo galimybių, vykdoma daug 
plačiajai visuomenei skirtų iniciatyvų ir 
jie labai traukia piliečius. Šie sektoriai 
užima tvirtą padėtį vietos ir regioninėse 
ekosistemose. Tačiau kultūros ir kūrybos 
sektorius vis dar yra labai suskaidytas, 
novatoriams bei verslo steigėjams trūksta 
verslumo ir novatoriškumo įgūdžių. Taigi 
ŽIB turėtų padėti spręsti tokius 
uždavinius dėl jos taikomo žinių trikampio 
integracijos metodo, ilgalaikės 
perspektyvos ir vieta grindžiamo metodo, 
taip pat dėl holistinio ir kompleksinio 
požiūrio. KKS taip pat geriausiai papildo 
kitų jau sukurtų aštuonių ŽIB veiklą, taip 
pat galimas kitų Europos partnerysčių, 
kurias ketinama sukurti pagal programą 
„Europos horizontas“, prioritetines sritis. 
Todėl pirmoji su kultūros ir kūrybos 
sektoriais susijusi ŽIB turėtų būti įsteigta 
2022 m. Tokia ŽIB, kurios veikla apimtų 
beveik visas Sąjungos piliečių gyvenimo, 
visuomenės ir ekonomikos sritis, darys 
labai svarbų poveikį ekonomikai ir 
visuomenei, atvers strateginių galimybių 
ekonominėms, technologinėms ir 
socialinėms naujovėms;

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl svarių priežasčių, susijusių su vidine teksto logika.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
11 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11d) KKS EIT ŽIB turėtų suteikti 
daugiau galimybių tinklaveikai, 
bendradarbiavimui, bendros kūrybos ir 
praktinės patirties perdavimui tarp 
švietimo, mokslinių tyrimų ir verslo tiek 
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kultūros ir kūrybos sektorių viduje, tiek ir 
tarp kitų visuomenės ir ekonomikos 
sektorių. Ji turėtų veikti kaip 
katalizatorius, skatindama iniciatyvas „iš 
viršaus į apačią“ ir „iš apačios į viršų“ 
regioniniu, nacionaliniu ir Sąjungos 
lygmenimis. Ji tai pat turėtų sukurti 
reikalingas pagrindines sąlygas naujoms 
įmonėms naujoviškose ekosistemose kurti 
ir plėtoti. Ji suteiks įvairių sričių 
(įskaitant menus, humanitarinius 
mokslus, verslą, socialinius mokslus ir 
taikomuosius tiksliuosius mokslus) 
tyrėjams ir studentams , kultūros, kūrybos 
ir kitų sektorių verslininkams žinių ir 
įgūdžių, kurie yra reikalingi 
novatoriškiems sprendimams įgyvendinti 
ir paversti juos naujomis verslo 
galimybėmis;

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl svarių priežasčių, susijusių su vidine teksto logika.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Inovacijos – procesas, įskaitant jo 
rezultatus, kuriuo naujomis idėjomis 
atsiliepiama į visuomeninius ar 
ekonominius poreikius ir paklausą, ir 
sukuriami nauji produktai, paslaugos ar 
verslo ir organizaciniai modeliai, kurie yra 
sėkmingai pateikiami į esamą rinką arba 
kurių pagrindu gali būti sukurtos naujos 
rinkos ir kurie yra naudingi visuomenei.

1. inovacijos – procesas, įskaitant jo 
rezultatus, kuriuo naujomis idėjomis 
atsiliepiama į visuomeninius ar 
ekonominius poreikius ir paklausą ir 
sukuriami nauji produktai, paslaugos, 
procesai, patirtys ar verslo ir 
organizaciniai modeliai, kurie yra 
sėkmingai pateikiami į esamą rinką arba 
kurių pagrindu gali būti sukurtos naujos 
rinkos ir kurie kuria vertę sektoriui ir 
visuomenei;

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas siekiant užtikrinti vidinę teksto logiką ir nuoseklumą.
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. koordinavimo centras – 
geografinis rajonas, kuriame yra 
pagrindiniai ŽIB žinių trikampio 
partneriai ir kuriame jie gali nesunkiai 
bendrauti, taip sutelkdami ŽIB veiklą 
tame rajone;

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas siekiant užtikrinti vidinę teksto logiką ir nuoseklumą.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Organizacija partnerė – bet 
kuris juridinis subjektas , kuris yra ŽIB 
narys, ir kuri, visų pirma, apima aukštojo 
mokslo įstaigas, profesinio rengimo ir 
mokymo paslaugų teikėjus, mokslinių 
tyrimų organizacijas, valstybines ar 
privačias bendroves, finansų įstaigas, 
regioninės ir vietos valdžios institucijas, 
fondus ir ne pelno organizacijas.

3. organizacija partnerė – bet kuris 
juridinis subjektas, kuris yra ŽIB narys, ir 
tai, visų pirma, gali būti aukštojo mokslo 
įstaigos, profesinio rengimo ir mokymo 
paslaugų teikėjai, mokslinių tyrimų 
organizacijos, viešojo sektoriaus 
institucijos, valstybinės ir privačios 
bendrovės, socialinės įmonės, finansų 
įstaigos, regioninės ir vietos valdžios 
institucijos, fondai ir ne pelno 
organizacijos iš visos Sąjungos;

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl svarių priežasčių, susijusių su vidine teksto logika.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Strateginė inovacijų darbotvarkė 7. Strateginė inovacijų darbotvarkė 



PE648.286v02-00 90/115 RR\1208053LT.docx

LT

(toliau –SID) – politikos dokumentas, 
kuriame pateikiamos prioritetinės EIT 
sritys ir ilgalaikė EIT būsimų iniciatyvų 
strategija, jo pajėgumas sukurti didžiausią 
inovacijų pridėtinę vertę, įskaitant 
septynerių metų laikotarpiui , kuris apima 
atitinkamos DFP laikotarpį, planuojamos 
veiklos aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų 
ir inovacijų srityse apžvalgą.

(toliau –SID) – dokumentas, kuriame 
išdėstyta ilgalaikė EIT strategija bei 
prioritetai ir apibrėžiami jo tikslai, 
pagrindiniai veiksmai,jo pajėgumas 
sukurti didžiausią inovacijų pridėtinę 
vertę, numatomi rezultatai ir ištekliai, 
kurių reikia septynerių metų laikotarpiui, 
kuris apima atitinkamą DFP;

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl svarių priežasčių, susijusių su vidine teksto logika.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Regioninė inovacijų sistema (toliau 
– RIS) – informavimo sistema, skirta 
aukštojo mokslo įstaigų, mokslinių tyrimų 
organizacijų, bendrovių ir kitų 
suinteresuotųjų subjektų partnerystėms, 
kuria siekiama skatinti inovacijas visoje 
Sąjungoje.

8. Regioninė inovacijų sistema 
(toliau – RIS) – sistema, kuria skatinamas 
žinių trikampio integravimas ir 
puoselėjami vidutinių ir nuosaikiųjų šalių 
inovatorių inovaciniai pajėgumai, visų 
pirma pritraukiant ir integruojant į ŽIB 
naujus partnerius.

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl svarių priežasčių, susijusių su vidine teksto logika, visų pirma 
siekiant tiksliau apibrėžti RIS.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. ŽIB verslo planas – dokumentas, 
kuriame aprašomi tikslai ir planuojama 
ŽIB pridėtinės vertės veikla.

10. ŽIB verslo planas – prie dotacijos 
susitarimo pridedamas dokumentas, 
kuriame aprašomi ŽIB tikslai, jų 
įgyvendinimo būdai ir laukiami rezultatai 
atitinkamu laikotarpiu, taip pat planuojama 
ŽIB pridėtinės vertės veikla ir susiję 
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finansiniai poreikiai bei ištekliai;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT misija – prisidėti prie 
tvaraus Sąjungos ekonominio augimo ir 
konkurencingumo stiprinant valstybių 
narių ir Sąjungos inovacinius gebėjimus, 
kad būtų sprendžiami svarbiausi 
visuomenei kylantys iššūkiai. Jis to siekia 
skatindamas tarpusavio sąveiką ir 
bendradarbiavimą bei integruodamas 
aukščiausių standartų veiklą aukštojo 
mokslo, mokslinių tyrimų ir inovacijų 
srityse, taip pat skatindamas verslumą.

EIT misija – prisidėti sprendžiant 
svarbiausius visuomenei kylančius 
iššūkius ir didinti tvarų Sąjungos 
ekonomikos augimą ir konkurencingumą 
stiprinant visų valstybių narių ir Sąjungos 
mokslinius, ekonominius, technologinius 
ir visuomeninius inovacinius gebėjimus. 
Jis to siekia skatindamas partnerių ir 
sektorių tarpusavio sąveiką ir 
bendradarbiavimą, integruodamas 
aukščiausių standartų veiklą aukštojo 
mokslo, mokslinių tyrimų ir inovacijų 
srityse, taip pat skatindamas verslumą.

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl svarių priežasčių, susijusių su vidine teksto logika.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT padeda įgyvendinti Sąjungos 
bendrosios programos, pagal kurią 
remiami moksliniai tyrimai ir inovacijos, 
bendruosius ir konkrečius tikslus.

2021–2027 m. laikotarpiu EIT turi visų 
pirma prisidėti prie programos „Europos 
horizontas“ bendrųjų ir konkrečių tikslų 
įgyvendinimo, visapusiškai atsižvelgiant į 
jos strateginį planavimą.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Bendrieji tikslai

Bendrieji EIT tikslai yra šie:
a) visoje Sąjungoje stiprinti tvarias 
uždaviniais grindžiamas inovacijų 
ekosistemas, kurios padeda spręsti 
pasaulinio masto uždavinius;
b) skatinti verslumo ir inovacijų 
įgūdžių ugdymą atsižvelgiant į mokymosi 
visą gyvenimą perspektyvą, be kita ko, 
visoje Sąjungoje didinant Sąjungos 
aukštojo mokslo įstaigų pajėgumus, ir 
remti jų verslumo pertvarką, ir
c) naujų pasaulinio masto 
visuomenės uždavinių sprendimų 
pateikimas rinkai.
EIT kuria sąveiką su kitomis Sąjungos 
programomis ir teikia pridėtinę vertę 
įgyvendinant programą „Europos 
horizontas“, kaip nurodyta 1a priede. 
Įgyvendinimas vyksta teikiant paramą 
ŽIB ir vykdant EIT koordinuojamą 
veiklą.

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl svarių priežasčių, susijusių su vidine teksto logika.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
3 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b straipsnis
Konkretūs tikslai

Konkretūs EIT tikslai yra šie:
a)  didinti ŽIB poveikį ir žinių 
trikampio integraciją;
b) didinti aukštojo mokslo sektoriaus 
inovacinį pajėgumą remiant aukštojo 
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mokslo institucijas (AMI);
c) plėsti EIT regioninę informavimo 
veiklą, siekiant visoje ES sumažinti 
regionų inovacinio pajėgumo skirtumus.

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl svarių priežasčių, susijusių su vidine teksto logika.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. SID apibrėžiamos EIT prioritetinės 
sritys ir strategija atitinkamiems 
septyneriems metams, atsižvelgiant į 
Sąjungos bendrąją programą, pagal kurią 
remiami moksliniai tyrimai ir 
inovacijos, bei pateikiamas jo socialinio ir 
ekonominio poveikio bei gebėjimų sukurti 
didžiausią su inovacijomis susijusią 
pridėtinę vertę įvertinimas. SID turi būti 
atsižvelgiama į 19 straipsnyje nurodytos 
EIT stebėsenos ir vertinimo rezultatus.

1. SID apibrėžiamos EIT strategija ir 
prioritetinės sritys atitinkamam septynerių 
metų laikotarpiui, vadovaujantis 
programos „Europos horizontas“ tikslais 
ir prioritetais. Joje pateikiamas jo 
socialinio ir ekonominio poveikio bei 
gebėjimų sukurti didžiausią su 
inovacijomis susijusią pridėtinę vertę 
visoje Sąjungoje įvertinimas. SID turi 
atitikti programos „Europos horizontas“ 
tikslus, daugiamečius strateginius planus, 
ataskaitų teikimo, stebėsenos, vertinimo ir 
kitus reikalavimus ir atsižvelgti į 19 
straipsnyje nurodytos EIT stebėsenos ir 
vertinimo rezultatus.

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl svarių priežasčių, susijusių su vidine teksto logika.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. SID turi atitikti Sąjungos 
bendrosios programos, pagal kurią 

2. SID turi užtikrinti suderinamumą 
su programos „Europos horizontas“ 
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remiami moksliniai tyrimai ir inovacijos, 
tikslus, daugiamečius strateginius planus, 
ataskaitų teikimo, stebėsenos, vertinimo ir 
kitus tos programos reikalavimus ir kartu 
skatinti sąveiką su kitomis susijusiomis 
atitinkamos DFP Sąjungos programomis, 
ypač su programomis, pagal kurias 
remiamas švietimas ir regionų vystymasis. 
Ji taip pat turi kurti tinkamą EIT veiklos 
ir kitų Sąjungos iniciatyvų, politikos sričių 
ir priemonių sąveiką ir papildomumą.

uždaviniais ir papildomumą su pagal 
programą „Europos horizontas“ įsteigta 
Europos inovacijų taryba (EIC). Ji turi 
skatinti ir kurti tinkamą EIT veiklos ir 
kitų Sąjungos iniciatyvų, politikos sričių 
ir priemonių sąveiką ir papildomumą, taip 
pat sąveiką ir papildomumą su 
nacionalinėmis ir regioninėmis 
programomis, pagal kurias remiami 
moksliniai tyrimai ir inovacijos, švietimas 
ir įgūdžių ugdymas, tvari ir 
konkurencinga pramonė, verslumas ir 
regioninė plėtra.

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl svarių priežasčių, susijusių su vidine teksto logika.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. SID turi būti numatomi finansiniai 
poreikiai ir šaltiniai, atsižvelgiant į būsimą 
veiklą, ilgalaikę plėtrą ir EIT finansavimą. 
Joje taip pat pateikiamas orientacinis 
finansinis planas atitinkamos DFP 
laikotarpiui.

3. SID turi būti apskaičiuoti  
finansiniai poreikiai, kylantys 
įgyvendinant nustatytą strategiją, ir 
šaltiniai, atsižvelgiant į būsimą veiklą, 
ilgalaikę plėtrą ir EIT finansavimą. Joje 
taip pat pateikiamas orientacinis finansinis 
planas atitinkamos DFP laikotarpiui.

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas siekiant užtikrinti vidinę teksto logiką ir nuoseklumą.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) didina potencialių organizacijų 
partnerių informuotumą ir skatina jų 

b) didina potencialių organizacijų 
partnerių, ypač iš valstybių narių, kurioms 
labai menkai atstovaujama EIT, 
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dalyvavimą jo veikloje; informuotumą ir skatina jų dalyvavimą jo 
veikloje;

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas siekiant užtikrinti vidinę teksto logiką ir nuoseklumą.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) prioritetinėse srityse atrenka ir 
paskiria ŽIB pagal 9 straipsnį, partnerystės 
pagrindų ir dotacijų susitarimais nustato jų 
teises ir pareigas, teikia joms tinkamą 
paramą, taiko tinkamas kokybės kontrolės 
priemones, nuolat stebi ir periodiškai 
vertina jų veiklą;

c) atsižvelgiant į programos 
„Europos horizontas“ strateginį 
planavimą ir atitinkamos DFP 
laikotarpiui EIT skirtą biudžetą, pagal 9 
straipsnį steigia naujas ŽIB prioritetinėse 
srityse, atrinktose remiantis kriterijais, 
pagal kuriuos vertinama, be kita ko, jų 
svarba programos „Europos horizontas“ 
politikos prioritetams ir jų pridėtinė vertė 
bei potencialas, siekiant spręsti būsimus ir 
atsirandančius pasaulinius ir 
visuomeninius uždavinius, o partnerystės 
pagrindų ir dotacijų susitarimais nustato jų 
teises ir pareigas, teikia joms tinkamą 
paramą, taiko tinkamas kokybės kontrolės 
priemones, nuolat stebi ir periodiškai 
vertina jų veiklą; 

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl svarių priežasčių, susijusių su vidine teksto logika.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) stiprina dalyvaujančių aukštojo 
mokslo įstaigų suteiktų laipsnių ir diplomų, 
kurie gali turėti EIT laipsnių ir diplomų 

e) stiprina dalyvaujančių aukštojo 
mokslo įstaigų suteiktų laipsnių ir diplomų, 
turinčių EIT žymą, pripažinimą ir 
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žymą , pripažinimą už EIT bendrijos ribų ir 
išplečia EIT žymos naudojimą, 
įtraukdamos mokymosi visą gyvenimą 
programas ;

populiarinimą už EIT bendrijos ribų ir 
išplečia EIT žymos naudojimą, 
įtraukdamos mokymosi visą gyvenimą 
programas;

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl svarių priežasčių, susijusių su vidine teksto logika.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) skatina geriausios praktikos 
skleidimą žinių trikampio integravimo 
tikslais, įskaitant tarp ŽIB, kad būtų 
plėtojama bendra inovacijų ir žinių 
perdavimo kultūra, ir ragina dalyvauti 
informavimo veikloje, įskaitant 
dalyvavimą RIS;

f) skatina geriausios praktikos 
skleidimą žinių trikampio integravimo 
tikslais, įskaitant tarp ŽIB ir visoje 
Sąjungoje, be kita ko, pasitelkiant EIT 
RIS, kad būtų plėtojama bendra inovacijų 
ir žinių perdavimo kultūra, ir ragina 
dalyvauti informavimo veikloje;

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl svarių priežasčių, susijusių su vidine teksto logika.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) kai tinkama, užtikrina EIT veiklos 
ir kitų Sąjungos programų papildomumą ir 
sinergiją;

i) užtikrina EIT veiklos ir kitų 
Sąjungos programų papildomumą ir 
sinergiją;

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl svarių priežasčių, susijusių su vidine teksto logika.
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ŽIB visų pirma vykdo: 1. EIT turi sustiprinti aštuonias 
esamas ŽIB, skatindamas jų augimą ir 
poveikį, ir padės joms pereiti prie 
finansinio tvarumo pasibaigus 
partnerystės pagrindų susitarimų 
galiojimui. EIT teiks paramą ŽIB, kurios 
vadovauja žinių trikampio veiklai, 
vykdydamos:

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl svarių priežasčių, susijusių su vidine teksto logika.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) inovacinę veiklą ir investuoja 
kurdamos europinę pridėtinę 
vertę, įskaitant paramą kuriant ir vystant 
novatoriškas įmones, visiškai 
apjungdamos mokslinių tyrimų ir aukštojo 
mokslo užmojus, siekdamos kritinės masės 
ir skatindamos rezultatų sklaidą bei 
panaudojimą;

a) inovacinę veiklą ir investuoja 
kurdamos europinę pridėtinę vertę, be kita 
ko, sudarydamos palankesnes sąlygas 
remti novatoriškų startuolių ir socialinių 
įmonių kūrimą ir novatoriškų įmonių bei 
kitų organizacinių formų vystymą, 
užtikrinant papildomumą Europos 
inovacijų tarybos ir programų 
„InvestEU“, „Erasmus+“ ir „Kūrybiška 
Europa“ atžvilgiu, visiškai apjungdamos 
mokslinių tyrimų ir aukštojo mokslo 
užmojus, siekdamos kritinės masės ir 
skatindamos rezultatų sklaidą bei 
panaudojimą;

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl svarių priežasčių, susijusių su vidine teksto logika.
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Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pagrindinių ekonomikos ir 
visuomenės interesų sričių 
inovatyvius eksperimentus, prototipų 
kūrimą ir demonstravimą , 
remdamosi Sąjungos ir nacionalinių 
mokslinių tyrimų rezultatais, kurie gali 
padėti stiprinti Sąjungos konkurencingumą 
tarptautiniu lygmeniu ir rasti svarbiausių 
iššūkių, iškilusių Europos visuomenei, 
sprendimus;

b) pagrindinių ekonomikos, 
visuomenės ir kultūros interesų sričių 
inovatyvius eksperimentus, prototipų 
kūrimą ir demonstravimą, 
remdamosi Sąjungos ir nacionalinių 
mokslinių tyrimų rezultatais, kurie gali 
padėti stiprinti Sąjungos konkurencingumą 
tarptautiniu lygmeniu ir rasti svarbiausių 
iššūkių, iškilusių Europos visuomenei, 
sprendimus;

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl svarių priežasčių, susijusių su vidine teksto logika.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) visų pirma magistrantūros ir 
doktorantūros pakopų švietimo ir mokymo 
veiklą, taip pat rengia profesinio rengimo 
kursus tų dalykų, kurie gali patenkinti 
būsimus Europos socialinius ir 
ekonominius poreikius, ir kuriais 
išplečiama Sąjungos talentų bazė, 
skatinama plėtoti su inovacijomis 
susijusius gebėjimus, gerinti vadybos bei 
verslumo gebėjimus, didinti tyrėjų bei 
studentų judumą ir skatinti EIT absolventų 
ir jo rengiamuose mokymuose dalyvavusių 
asmenų dalijimąsi žiniomis, kuravimą ir 
jungimąsi į tinklus;

c) švietimo ir mokymo veiklą, kurioje 
daug dėmesio skiriama verslumo 
komponentams, visų pirma 
magistrantūros ir doktorantūros pakopų, 
taip pat profesinio rengimo kursus tų 
dalykų, kurie gali patenkinti būsimus 
Europos socialinius ir ekonominius 
poreikius, ir kuriais išplečiama Sąjungos 
talentų bazė, skatinama plėtoti su 
inovacijomis susijusius gebėjimus, gerinti 
vadybos bei verslumo gebėjimus, didinti 
tyrėjų bei studentų judumą ir skatinti EIT 
absolventų ir jo mokymų veikloje, 
įskaitant EIT žymą turinčius mokymus, 
dalyvavusių asmenų dalijimąsi žiniomis, 
kuravimą ir jungimąsi į tinklus;
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Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl svarių priežasčių, susijusių su vidine teksto logika.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) informavimo veiklą ir geriausios 
praktikos inovacijų sektoriuje sklaidą, 
daugiausia dėmesio skirdamos aukštojo 
mokslo, mokslinių tyrimų ir verslo, 
įskaitant paslaugų ir finansų sektorius, 
bendradarbiavimo vystymui;

d) informavimo veiklą ir geriausios 
praktikos inovacijų srityje sklaidą, 
daugiausia dėmesio skirdamos aukštojo 
mokslo, mokslinių tyrimų ir verslo, 
įskaitant paslaugų ir finansų sektorius, 
bendradarbiavimo vystymui;

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl svarių priežasčių, susijusių su vidine teksto logika.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) paramos veiksmus, projektuose 
suburiant AMI ir kitus pagrindinius 
inovacijų srities veikėjus, pvz., verslo 
įmones, veiklai strateginėse pajėgumų 
stiprinimo srityse, siekiant remti aukštojo 
mokslo institucijas, kad jos galėtų geriau 
integruotis į inovacijų vertės grandines ir 
ekosistemas;

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl svarių priežasčių, susijusių su vidine teksto logika.
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Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) kai tinkama, siekti ŽIB veiklos ir 
esamų Europos, nacionalinių ir regioninių 
programų sąveikos ir papildomumo.

e) ŽIB veiklos ir esamų Europos, 
nacionalinių ir regioninių programų 
sąveiką ir papildomumą.

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl svarių priežasčių, susijusių su vidine teksto logika.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) užtikrina atvirumą naujiems 
nariams, kai jie partnerystei suteikia 
pridėtinės vertės;

b) užtikrina atvirumą naujiems 
nariams iš visos Sąjungos, kai jie 
partnerystei suteikia pridėtinės vertės, kad 
būtų užtikrinta geografinė pusiausvyra;

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas siekiant užtikrinti vidinę teksto logiką ir nuoseklumą.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) nustato ir įgyvendina finansinio 
tvarumo strategiją.

e) nustato ir įgyvendina strategiją 
tiksliniams veiklos rodikliams ir 
finansiniam tvarumui pasiekti.

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas siekiant užtikrinti vidinę teksto logiką ir nuoseklumą.
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Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EIT, atlikusi konkurencingą, atvirą 
ir skaidrią procedūrą, atrenka partnerystes 
ir paskiria jas ŽIB. Europos partnerystėms 
bus taikomi Sąjungos bendrosios 
programos, kuria remiami moksliniai 
tyrimai ir inovacijos, kriterijai. EIT 
valdyba gali dar patikslinti šiuos kriterijus, 
priimdama ir paskelbdama ŽIB atrankos 
kriterijus, grindžiamus kompetencijos ir 
inovacijų aktualumo principais.

1. EIT, atlikusi konkurencingą, atvirą 
ir skaidrią procedūrą, kurią atliekant 
paisoma geografinės pusiausvyros 
principo, atrenka partnerystes ir paskiria 
jas ŽIB. Europos partnerystėms bus 
taikomi Sąjungos bendrosios programos, 
kuria remiami moksliniai tyrimai ir 
inovacijos, kriterijai. EIT valdyba gali dar 
patikslinti šiuos kriterijus, priimdama ir 
paskelbdama ŽIB atrankos kriterijus, 
grindžiamus kompetencijos ir inovacijų 
aktualumo principais.

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas siekiant užtikrinti vidinę teksto logiką ir nuoseklumą.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
Naujos ŽIB įsteigimas kultūros ir kūrybos 

sektorių srityje
1. 2021 – 2027 m. laikotarpiu 
kultūros ir kūrybos sektorių srityje bus 
įsteigta nauja ŽIB, kurios tikslas – 
išlaisvinti kultūra grindžiamo 
kūrybiškumo potencialą ir padėti stiprinti 
Europos konkurencingumą bei pažangų 
augimą ir spręsti svarbius visuomeninius 
uždavinius.
2. KKS ŽIB turi:
a) skatinti technines inovacijas 
sujungiant įvairių sektorių ir disciplinų 
verslą ir mokslinius tyrimus vietos, 
regioniniu, nacionaliniu ir Sąjungos 
lygmenimis;
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b) parengti naują novatorių kartą 
KKS, ugdant jų verslumo techninius ir 
skaitmeninius įgūdžius, kurie yra 
reikalingi sparčiai kintančioje aplinkoje;
c) prisidėti prie tinkamų bendrųjų 
sąlygų sukūrimo, kad idėjos virstų naujų 
technologijų plėtra ir socialinėmis 
inovacijomis, padėsiančiomis pagerinti 
Sąjungos piliečių gyvenimo kokybę ir 
suteiksiančiomis jiems naudos;
d) sudaryti sąlygas, kuriomis 
užtikrinama, kad būtų sukurta meninių, 
kultūrinių ir kūrybinių kompetencijų ir 
studijų sertifikavimo sistema, taip pat 
pripažįstamos kvalifikacijos ir kiti įgūdžiai 
tarp valstybių narių, skatinant judumą, 
matomumą ir galimybes Sąjungos 
piliečiams naudotis teise laisvai judėti jų 
nediskriminuojant;
e) skatinti kurti ir plėtoti naujas 
įmones KKS, pritraukiant verslo 
sektoriaus investicijų, reikiamus išteklius 
ir užtikrinant ilgalaikius verslo 
įsipareigojimus, kurie papildytų kitas 
priemones;
f) kurti sąveiką su esamomis ŽIB ir 
kitomis Europos partnerystėmis, 
programomis bei iniciatyvomis, siekiant 
paskatinti inovacijas ne tik KKS, bet ir 
kituose ekonomikos sektoriuose; ir
g) stiprinti Sąjungos, kaip pasaulinio 
masto veikėjos kultūros ir kūrybos 
sektoriuose, padėtį, išnaudojant Sąjungos 
piliečių kūrybiškumą ir kultūrų įvairovę 
bei skatinant Europos kultūrą ir 
inovacijas visame pasaulyje.

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl svarių priežasčių, susijusių su vidine teksto logika.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT, remdamasis rodikliais, nustatytais, 
inter alia, Sąjungos bendrojoje programoje, 
kuria remiami moksliniai tyrimai ir 
inovacijos, ir SID, bei glaudžiai 
bendradarbiaudamas su Komisija, 
organizuoja nuolatinę kiekvienos ŽIB 
veiklos stebėseną ir periodinį našumo, 
rezultatų ir poveikio išorės vertinimą. Apie 
tokios stebėsenos ir vertinimo rezultatus 
pranešama Europos Parlamentui ir Tarybai 
ir jie padaromi viešai prieinamais.

EIT, remdamasis rodikliais, nustatytais, 
inter alia, Sąjungos bendrojoje programoje, 
kuria remiami moksliniai tyrimai ir 
inovacijos, ir SID, bei glaudžiai 
bendradarbiaudamas su Komisija, 
organizuoja nuolatinę kiekvienos ŽIB 
veiklos stebėseną ir periodinį našumo, 
veiksmingumo, rezultatų ir poveikio išorės 
vertinimą. Apie tokios stebėsenos ir 
vertinimo rezultatus pranešama Europos 
Parlamentui ir Tarybai ir jie padaromi 
viešai prieinamais.

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas siekiant užtikrinti vidinę teksto logiką ir nuoseklumą.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EIT ir ŽIB užtikrina aukštą savo 
vykdomos veiklos skaidrumo lygį. Visų 
pirma EIT ir ŽIB turi sukurti visiems 
prieinamą ir nemokamą tinklavietę, kurioje 
būtų teikiama informacija apie jų veiklą.

1. EIT ir ŽIB užtikrina aukštą savo 
vykdomos veiklos skaidrumo lygį. Visų 
pirma EIT ir ŽIB turi sukurti visiems 
lengvai prieinamą ir nemokamą tinklavietę, 
kurioje būtų teikiama išsami ir naujausia 
informacija apie jų veiklą.

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas siekiant užtikrinti vidinę teksto logiką ir nuoseklumą.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) atitinkami ŽIB ir EIT veiklos 
stebėsenos rodikliai, naudojantis į poveikį 

c) atitinkami ŽIB ir EIT veiklos 
stebėsenos ir vertinimo rodikliai, 
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orientuotu metodu; naudojantis į poveikį orientuotu metodu;

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas siekiant užtikrinti vidinę teksto logiką ir nuoseklumą.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EIT užtikrina, kad, siekiant 
kokybiškiausių rezultatų, mokslinės 
kompetencijos ir veiksmingiausio išteklių 
panaudojimo, laikantis jo finansinių 
taisyklių būtų nuolat ir sistemingai 
vykdoma EIT veiklos, įskaitant per ŽIB 
valdomą veiklą, stebėsena ir reguliariai 
atliekami nepriklausomi vertinimai. 
Vertinimų rezultatai skelbiami viešai.

1. EIT užtikrina, kad, siekiant 
kokybiškiausių rezultatų, mokslinės 
kompetencijos ir veiksmingiausio išteklių 
panaudojimo, laikantis jo finansinių 
taisyklių būtų nuolat ir sistemingai 
vykdoma EIT veiklos, įskaitant per ŽIB 
valdomą veiklą, stebėsena ir atliekami 
nepriklausomi vertinimai. Vertinimų 
rezultatai skelbiami viešai, be kita ko, šio 
reglamento 16 straipsnio 1 dalyje 
minimoje svetainėje.

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas siekiant užtikrinti vidinę teksto logiką ir nuoseklumą.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija , padedama 
nepriklausomų ekspertų, atrinktų skaidraus 
proceso metu vadovaujantis jos 
finansinėmis taisyklėmis, atlieka 
EIT vertinimus . Šiuose vertinimuose 
nagrinėjama, kaip EIT vykdo savo misiją. 
Jie apima visą EIT ir ŽIB veiklą, 
įvertinama EIT sukuriama europinė 
pridėtinė vertė, poveikis, efektyvumas, 
tvarumas, veiksmingumas ir aktualumas 
bei jos suderinamumas su nacionalinėmis ir 

2. Komisija, padedama nepriklausomų 
atitinkamos kvalifikacijos ekspertų, 
atrinktų pagal nuopelnus skaidraus 
proceso metu vadovaujantis jos 
finansinėmis taisyklėmis, atlieka EIT 
vertinimus. Šiuose vertinimuose 
nagrinėjama, kaip EIT vykdo savo misiją. 
Jie apima visą EIT ir ŽIB veiklą, 
įvertinama EIT sukuriama europinė 
pridėtinė vertė, poveikis, efektyvumas, 
tvarumas, veiksmingumas ir aktualumas 
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atitinkamomis Sąjungos politikos sritimis 
ir (arba) jų papildomumas, įskaitant 
sąveiką su kitomis Sąjungos bendrosios 
programos, pagal kurią remiami moksliniai 
tyrimai ir inovacijos, dalimis. Vertinant 
atsižvelgiama į Europos ir nacionalinio 
lygio suinteresuotų subjektų nuomones, o 
šių vertinimų rezultatai panaudojami 
Komisijai atliekant Sąjungos bendrosios 
programos, pagal kurią remiami moksliniai 
tyrimai ir inovacijos, vertinimus.

bei jos suderinamumas su nacionalinėmis ir 
atitinkamomis Sąjungos politikos sritimis 
ir (arba) jų papildomumas, įskaitant 
sąveiką su kitomis Sąjungos bendrosios 
programos, pagal kurią remiami moksliniai 
tyrimai ir inovacijos, dalimis. Vertinant 
atsižvelgiama į Europos ir nacionalinio 
lygio suinteresuotų subjektų nuomones, o 
šių vertinimų rezultatai panaudojami 
Komisijai atliekant Sąjungos bendrosios 
programos, pagal kurią remiami moksliniai 
tyrimai ir inovacijos, vertinimus.

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas siekiant užtikrinti vidinę teksto logiką ir nuoseklumą.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pasitelkdama skaidraus proceso 
metu atrinktus nepriklausomus ekspertus 
Komisija, siekdama įvertinti, kaip EIT 
sekasi siekti nustatytų tikslų, nustatyti 
veiklos įgyvendinimui įtakos turinčius 
veiksnius ir atpažinti geriausiąją praktiką, 
gali atlikti kitus strateginės svarbos temų ar 
klausimų vertinimus. Vykdydama šiuos 
kitus vertinimus Komisija visapusiškai 
atsižvelgia į administracinį poveikį EIT ir 
ŽIB.

3. Pasitelkdama pagal nuopelnus 
skaidraus proceso metu atrinktus 
nepriklausomus atitinkamos kvalifikacijos 
ekspertus Komisija, siekdama įvertinti, 
kaip EIT sekasi siekti nustatytų tikslų, 
nustatyti veiklos įgyvendinimui įtakos 
turinčius veiksnius ir atpažinti geriausiąją 
praktiką, gali atlikti kitus strateginės 
svarbos temų ar klausimų vertinimus. 
Vykdydama šiuos kitus vertinimus 
Komisija visapusiškai atsižvelgia į 
administracinį poveikį EIT ir ŽIB.

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas siekiant užtikrinti vidinę teksto logiką ir nuoseklumą.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjungos įnašas 2021 m. sausio 1 d. – 
2027 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui 
skiriamas kaip 4 proc. finansinis įnašas iš 
bendro programos „Europos horizontas“ 
biudžeto.

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl svarių priežasčių, susijusių su vidine teksto logika.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjungos įnašas gali būti teikiamas kaip 
finansinis įnašas pagal Sąjungos 
bendrąją programą, pagal kurią remiami 
moksliniai tyrimai ir inovacijos, taip pat 
pagal kitas Sąjungos programas, nedarant 
poveikio sumoms, dėl kurių nuspręsta 
atitinkamoje DFP.

EIT gali gauti papildomų finansinių 
išteklių pagal kitas Sąjungos programas.

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl svarių priežasčių, susijusių su vidine teksto logika.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio 1 punkto j papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) imasi tinkamų priemonių, įskaitant 
EIT finansinio įnašo ŽIB sumažinimą, 
pakeitimą ar atšaukimą ar partnerystės 
pagrindų susitarimo su jomis nutraukimą;

j) imasi tinkamų priemonių, įskaitant 
EIT finansinio įnašo ŽIB sumažinimą, 
pakeitimą ar atšaukimą pateikus 
pakankamą pagrindimą ar partnerystės 
pagrindų susitarimo su jomis nutraukimą;



RR\1208053LT.docx 107/115 PE648.286v02-00

LT

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl svarių priežasčių, susijusių su vidine teksto logika.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 6 skirsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EIT personalą sudaro tiesiogiai EIT 
įdarbinti darbuotojai. EIT personalui 
taikomos Tarnybos nuostatos, kitų 
Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos ir 
su Sąjungos institucijomis susitarus 
priimtos taisyklės, kuriomis šie 
reikalavimai įgyvendinami.

1. EIT personalą sudaro tiesiogiai EIT 
įdarbinti darbuotojai. EIT personalui 
taikomos Tarnybos nuostatos, kitų 
Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos ir 
su Sąjungos institucijomis susitarus 
priimtos taisyklės, kuriomis šie 
reikalavimai įgyvendinami. Kaip 
pereinamojo laikotarpio priemonė ši 
nuostata taikoma EIT darbuotojams, 
kurių sutartys baigia galioti 2020 m.

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl svarių priežasčių, susijusių su vidine teksto logika.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
I a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IA PRIEDAS
SĄVEIKA SU KITOMIS SĄJUNGOS 
PROGRAMOMIS
EIT dėl plataus savo veiksmų masto ir 
ypatingo vaidmens turi kurti sąveiką ir 
užtikrinti papildomumą kitų Sąjungos 
programų ar priemonių atžvilgiu, be kita 
ko, didindamas savo paramą ŽIB joms 
planuojant ir įgyvendinant savo veiklą.
1. Sąveika su programa „Europos 
horizontas“: EIT turi siekti stiprios 
sąveikos su visa programa „Europos 
horizontas“. Visų pirma sąveika su 
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Europos inovacijų taryba (angl. EIC) bus 
ypač svarbi atvirųjų inovacijų veiklos 
srities poveikiui ir paramai ekosistemoms. 
Veiklos srityje „Pasauliniai uždaviniai ir 
Europos pramonės konkurencingumas“ 
per ŽIB EIT gali bendradarbiauti su 
Europos partnerystėmis, prisidėti prie 
misijų, paremti su paklausa susijusias 
priemones ir teikti eksploatavimo 
paslaugas, siekiant paskatinti 
technologijų perdavimą ir paspartinti 
teminių grupių ar kitų Europos 
partnerysčių pasiektų rezultatų 
komercializaciją. EIT dės daugiau 
pastangų, siekdamas pasinaudoti esamų 
ŽIB tarpusavio ir skirtingų subjektų 
sąveika ir papildomumu, taip pat 
Sąjungos bei pasaulinio masto 
iniciatyvomis, ir, vengiant dubliavimosi, 
išplėsti bendradarbiaujančių organizacijų 
tinklą tiek strateginiu, tiek veiklos 
lygmenimis, pasitelkiant šias priemones:
– glaudų bendradarbiavimą su EIC ir 
įgyvendinant programą „InvestEU“, 
siekiant supaprastinti paramą (t. y. 
finansavimą ir paslaugas), skirtą 
inovacinėms iniciatyvoms pradiniame ir 
plėtojimo etapuose, visų pirma per ŽIB;
– EIT veiklos planavimą ir įgyvendinimą 
siekiant didesnės sąveikos su kitomis 
programos „Europos horizontas“ dalimis 
ir jų tarpusavio papildymo;
– bendradarbiavimą su valstybėmis 
narėmis tiek nacionaliniu, tiek regioniniu 
lygmenimis, formuojant struktūrinį 
dialogą ir koordinuojant pastangas, kad 
būtų sudarytos sąlygos sąveikai su 
nacionalinėmis ir regioninėmis 
iniciatyvomis, įskaitant pažangiosios 
specializacijos strategijas, be kita ko, 
apsvarstant galimybę įgyvendinti veiklos 
sritį „Europos inovacijų ekosistemos“, 
siekiant nustatyti geriausią patirtį ir 
mokymąsi, dalytis jų pavyzdžiais ir juos 
skleisti;
– dalijimąsi novatoriškos patirties ir 
mokymosi pavyzdžiais bei jų sklaidą visoje 
Sąjungoje ir už jos ribų, siekiant prisidėti 
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prie Sąjungos inovacijų politikos derinant 
veiklą su kitomis programos „Europos 
horizontas“ dalimis;
– indėlį į diskusijas dėl inovacijų politikos 
ir pagalbą nustatant ir įgyvendinant 
Sąjungos politikos prioritetus, nuolat 
bendradarbiaujant su visomis 
atitinkamomis Europos Komisijos 
tarnybomis, kitomis Sąjungos 
programomis ir jų suinteresuotaisiais 
subjektais ir toliau tiriant iniciatyvų 
įgyvendinimo politikos galimybes;
– sąveikos su kitomis Sąjungos 
programomis, įskaitant tas, kuriomis 
remiamas žmogiškojo kapitalo vystymas ir 
inovacijos (pvz., Europos 
bendradarbiavimas mokslo ir 
technologijos srityje (COST), „Europos 
socialinis fondas +“ (ESF+), Europos 
regioninės plėtros fondas (ERPF), 
programa „Erasmus +“, programa 
„Kūrybiška Europa“ ir „COSME 
Plus“ / bendrosios rinkos programa, 
programa „InvestEU“), panaudojimą;
strateginių aljansų su svarbiausiais 
inovacijų diegimo subjektais kūrimą 
Sąjungos bei tarptautiniu lygmenimis ir 
pagalba ŽIB, siekiant plėtoti 
bendradarbiavimą ir ryšius su 
svarbiausiais trečiųjų šalių žinių 
trikampio partneriais, siekiant atverti 
naujas rinkas arba galimybes, skirtas ŽIB 
paremtiems sprendimams, ir pritraukti 
finansavimą bei talentus iš už Sąjungos 
ribų. Trečiųjų šalių dalyvavimas 
skatinamas laikantis abipusiškumo ir 
abipusės naudos principų.
Be to, KKS ŽIB turi sukurti tvirtą sąveiką 
su atitinkamomis politikos iniciatyvomis, 
vykdomomis pagal programą „Europos 
horizontas“, ypač su klasteriu pagal II 
veiklos sritį [įtrauki ir saugi visuomenė] ir 
jo intervencinės veiklos sritimis, 
susijusiomis su kultūros paveldu ir 
demokratija. KKS ŽIB taip pat turi siekti 
veiksmingai prisidėti prie kitų programos 
„Europos horizontas“ dalių įgyvendinimo 
ir esamos „EIT Digital“ intervencinės 
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veiklos.
2. Sąveika su programa 
„Erasmus+“: Programa „Erasmus+“ ir 
EIT turi kurti atitinkamų savo 
bendruomenių sąveiką. 
Bendradarbiavimu turi būti siekiama, kad 
pagal programą „Erasmus“ besimokantys 
asmenys, dalyvaujantys ŽIB partnerių 
švietimo ir mokymo institucijose, galėtų 
dalyvauti ŽIB vasaros mokyklose ar kitoje 
atitinkamoje mokymo veikloje (pvz., apie 
verslumą ar inovacijų valdymą) ir 
užmegzti ryšius su ŽIB absolventų tinklu. 
Kur įmanoma, turi būti užtikrinta sąveika 
su Europos universitetų tinklų iniciatyva, 
siekiant padėti įtraukti EIT švietimo ir 
mokymo veiklą, kad būtų užtikrintas 
sisteminis poveikis.
3 Sąveika su programa „Skaitmeninė 
Europa“: ŽIB koordinavimo centrai turi 
bendradarbiauti su Europos skaitmeninių 
inovacijų centrais, kad paremtų pramonės 
ir viešojo sektoriaus organizacijų 
skaitmeninę transformaciją. KKS ŽIB taip 
pat galėtų suteikti vertingą horizontalų 
indėlį į įvairią veiklą, kuri bus vykdoma 
klasteryje [skaitmeninis ir pramonės 
sektoriai], ypač gamybos technologijų 
srityje, kurioje poreikis kurti naujus 
produktus labai priklauso nuo kultūros ir 
kūrybos sektorių.
4. Sąveika su sanglaudos politikos 
fondais (visų pirma ERPF ir ESI 
fondais+): EIT ŽIB per savo 
koordinavimo centrus turi skatinti žinių 
trikampio dalyvių (švietimo, mokslinių 
tyrimų, verslo atstovų) ir vadovaujančiųjų 
institucijų regioninį ir tarpregioninį 
bendradarbiavimą, palaikant sąveiką su 
Europos Komisijos veikla, susijusia su 
tarpregioniniu bendradarbiavimu ir 
investicijomis atitinkamų pažangiosios 
specializacijos prioritetų srityje.
5. Sąveika su „InvestEU“: EIT ŽIB 
turi siekti bendradarbiauti su „InvestEU“ 
konsultacijų centrais, kad galėtų teikti 
techninę ir kitokią pagalbą ŽIB 
remiamoms įmonėms rengiant, plėtojant 
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ir įgyvendinant projektus. Atsižvelgiant į 
ribotas galimybes gauti finansavimą 
kultūros ir kūrybos sektoriams, reikia 
kurti sąveiką su Kultūros ir kūrybos 
sektoriaus garantijos programa – 
finansiniu mechanizmu, padedančiu 
plėtoti kultūros ir kūrybos projektus, 
suteikiant draudimą finansų 
tarpininkams.
6. Sąveika su programa „Kūrybiška 
Europa“: programa „Kūrybiška Europa“ 
yra ypač aktuali ŽIB veiklai, susijusiai su 
kultūros ir kūrybos sektoriais, nes pagal 
ją pasirenkamos veiklos kryptys ir 
skelbiami specialūs kvietimai teikti 
pasiūlymus atspindi kai kuriuos sektoriui 
kylančius uždavinius. Todėl turi būti 
plėtojama tvirta KKS ŽIB ir programos 
„Kūrybiška Europa“ sąveika ir 
papildomumas.

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl svarių priežasčių, susijusių su vidine teksto logika.
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