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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā. 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu. 
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Inovāciju un 
tehnoloģiju institūtu (pārstrādāta redakcija)
(COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra – pārstrādāšana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2019)0331),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 173. panta 
3. punktu. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-
0042/2019),

– ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā pamatoto atzinumu, kuru saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa 
un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniegusi Rumānijas parlamenta Deputātu 
palāta un kurā norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

– ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas 
tehnikas strukturētāku izmantošanu1,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas 2020. gada 10. janvāra vēstuli Rūpniecības, pētniecības 
un enerģētikas komitejai, kura nosūtīta saskaņā ar Reglamenta 110. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 110., 59. un 40. pantu,

– ņemot vērā Kultūras un izglītības komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A9-
0120/2020),

A. tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu 
konsultatīvās darba grupas atzinumu Komisijas priekšlikumā nav ietverti nekādi citi 
būtiski grozījumi kā vienīgi tie, kas tajā skaidri norādīti, un tā kā attiecībā uz iepriekšējo 
aktu negrozīto noteikumu un minēto grozījumu kodifikāciju priekšlikumā ir paredzēta 
tikai spēkā esošo tekstu kodifikācija, negrozot to būtību,

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju, ņemot vērā Eiropas Parlamenta, 
Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumus;

1 OV C 77, 28.3.2002., 1. lpp.
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2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 
aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Par spēcīga Eiropas rūpniecības, 
konkurences un inovāciju pamata 
uzturēšanu pirmām kārtām atbild 
dalībvalstis. Taču ar inovācijām saistīto 
risināmo uzdevumu raksturs un apmērs 
Savienībā liek rīkoties 
arī Savienības līmenī.

(2) Par spēcīga Eiropas rūpniecības, 
konkurences un inovāciju pamata 
uzturēšanu pirmām kārtām atbild 
dalībvalstis. Taču ar inovācijām saistīto 
risināmo uzdevumu raksturs un apmērs liek 
rīkoties arī Savienības līmenī.

Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) EIT, galvenokārt izmantojot 
zināšanu un inovāciju kopienas (“ZIK”), 
būtu jācenšas stiprināt inovācijas 
ekosistēmas, kas risina globālas 
problēmas. Tā mērķim galvenokārt 
vajadzētu būt šādam: sekmēt Savienības 
un dalībvalstu inovācijas spējas, kas 
atbilst visaugstākajiem standartiem. Lai 
sasniegtu šo mērķi, EIT būtu jāveicina un 
jāuzlabo tīklu veidošana un sadarbība, kā 
arī jāizveido dažādu Eiropas inovācijas 
kopienu sinerģijas.

(4) EIT, galvenokārt izmantojot 
zināšanu un inovāciju kopienas (“ZIK”), 
pamatuzdevums ir veicināt ilgtspējīgu 
Savienības ekonomikas attīstību un 
konkurētspēju, stiprinot dalībvalstu un 
Savienības inovācijas spējas. Tā mērķis ir 
arī īstenot Savienības stratēģiskās 
prioritātes un veicināt ES mērķu un 
politikas īstenošanu, tostarp Eiropas zaļā 
kursa, Eiropas atveseļošanas plāna, 
Eiropas datu, digitālo, MVU un 
rūpniecības stratēģiju īstenošanu un 
Eiropas stratēģiskās autonomijas 
panākšanu. Turklāt tam būtu jāpalīdz 



RR\1208053LV.docx 7/115 PE648.286v02-00

LV

risināt globālas problēmas, tostarp 
sasniegt Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM), 
ievērojot Programmas 2030. gadam un 
Parīzes nolīguma principus, un vēlākais 
līdz 2050. gadam panākt pāreju uz 
siltumnīcefekta gāzu (SEG) neto nulles 
emisiju ekonomiku. Šī pāreja būs 
iespējama tikai tad, ja tiks veicināta 
pētniecība un inovācija, uzsverot 
vajadzību pastiprināt labvēlīgus apstākļus 
un investīcijas, lai uzlabotu Eiropas 
zināšanu bāzi un pētniecības un 
inovācijas spējas, jo īpaši videi draudzīgās 
tehnoloģijās un inovācijās.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) EIT būtu jāveicina un jāuzlabo 
tīklu veidošana un sadarbība, kā arī 
jāizveido dažādu Eiropas inovācijas 
kopienu sinerģijas, nodrošinot plašu 
ģeogrāfisko aptvērumu nolūkā pārvarēt 
reģionālās atšķirības un novērst 
inovācijas plaisu, vienlaikus saglabājot 
izcilību par svarīgāko kritēriju.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) EIT stratēģiskās prioritāšu jomas un 
finansiālās vajadzības septiņu gadu 
laikposmam , kas aptver attiecīgo 
daudzgadu finanšu shēmu (“DFS”), būtu 
jāizklāsta stratēģiskajā inovāciju 
programmā ( “SIP”). SIP būtu jānodrošina 
saskaņotība ar Savienības 

(5) EIT stratēģiskās prioritāšu jomas un 
finansiālās vajadzības septiņu gadu 
laikposmam, tostarp īstermiņa pasākumi, 
kuru mērķis ir novērst Covid-19 krīzi un 
panākt atveseļošanu, būtu jāizklāsta 
stratēģiskajā inovāciju programmā (“SIP”). 
SIP būtu jānodrošina saskaņotība ar 
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pamatprogrammu pētniecības un 
inovācijas atbalstam un jāveicina sinerģija 
ar citām attiecīgajām Savienības 
programmām DFS ietvaros, kā arī ar citām 
Savienības iniciatīvām, politikas 
virzieniem un instrumentiem, jo īpaši ar 
tiem, kas atbalsta izglītību un reģionālo 
attīstību. Ņemot vērā SIP 
nozīmīgumu Savienības inovāciju politikai 
un tās saistīto sociālekonomiskās ietekmes 
politisko nozīmi Savienībā , SIP būtu 
jāpieņem Eiropas Parlamentam un 
Padomei, pamatojoties uz Komisijas 
priekšlikumu, kura pamatā ir EIT 
sniegts ieguldījums .

Pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” 
(pamatprogramma “Apvārsnis Eiropa”), 
proti, stratēģiskajiem pētniecības un 
inovācijas plāniem, un jāveicina sinerģija 
ar citām attiecīgajām Savienības 
programmām DFS ietvaros, kā arī ar citām 
Savienības iniciatīvām, politikas 
virzieniem un instrumentiem. Ņemot vērā 
SIP nozīmīgumu Savienības inovāciju 
politikai un tās saistīto sociālekonomiskās 
ietekmes politisko nozīmi, SIP būtu 
jāpieņem Eiropas Parlamentam un 
Padomei, pamatojoties uz Komisijas 
priekšlikumu, kura pamatā ir EIT sniegts 
ieguldījums. Minētie ieguldījumi būtu arī 
jādara zināmi Eiropas Parlamentam.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Krīze, ko izraisīja Covid-19 
uzliesmojums, ir radījusi milzīgu un 
graujošu ietekmi uz dalībvalstu veselības 
un ekonomikas sistēmām, izraisot 
traucējumus sociālajā jomā. Šī ietekme 
prasīs visu Savienības iestāžu, struktūru, 
biroju un aģentūru sadarbību, un EIT 
būtu jāveicina inovācijas centieni, kas 
vajadzīgi, lai saskaņoti reaģētu uz krīzi. 
Turklāt EIT un tā ZIK būtu jāpastiprina 
savas darbības, lai atbalstītu un 
palielinātu mikrouzņēmumu, mazo un 
vidējo uzņēmumu (MVU), 
jaunuzņēmumu, kā arī studentu, 
pētnieku, uzņēmēju un darba ņēmēju 
izturētspēju.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
5.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5b) Ekonomiskais šoks, kas saistīts ar 
Covid-19 krīzi, būtiski ietekmē 
universitātes, pētniekus, uzņēmumus un 
citas EIT ieinteresētās personas. Ir svarīgi 
apzināt un risināt ar to saistītās 
problēmas, jo īpaši piekļuvi 
finansējumam, lai saglabātu zinību triādi 
un atjaunotu uzticēšanos un paļāvību 
starp visām ieinteresētajām personām. 
Vidējā termiņā visām ZIK būtu 
jāpielāgojas šoka ietekmei un jāpārorientē 
uzsvars un darbības, līdz ar to tām jābūt 
dinamiskām un elastīgām, lai meklētu 
jaunas iespējas.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
5.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5c) Būtu jāpaātrina pētījumi par 
Covid-19 krīzes seku novēršanu. EIT būtu 
jāstiprina šīs pētniecības ietekme un 
jāpalīdz izstrādāt produktus un inovatīvus 
pakalpojumus, kas radušies šo pētījumu 
rezultātā, nodrošinot, ka tie sasniedz pēc 
iespējas vairāk cilvēku.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
5.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5d) EIT valdei un ZIK būtu jāveic 
elastības pasākumi un darbības, kas 
vajadzīgas, lai sniegtu pienācīgu atbalstu 
to ekosistēmai, pamatojoties uz zinību 
triādi, vajadzības gadījumā izveidojot ad 
hoc atbalsta pasākumus to partneriem un 
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atbalsta saņēmējiem pat ārpus to 
kopienām. Tām būtu partneriem, atbalsta 
saņēmējiem un studentiem jānodrošina 
rīki un instrumenti, lai pielāgotos 
decentralizētākām un attālinātākām darba 
metodēm ierobežotākas ceļošanas, 
lielākas nenoteiktības un turpmākas 
sociālās distancēšanās apstākļos.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Atbilstīgi Savienības 
pamatprogrammai pētniecības un 
inovācijas atbalstam EIT darbībām būtu 
jāsaistās ar Eiropas jaunradei 
stratēģiskiem ilgtermiņa uzdevumiem, jo 
īpaši pārnozaru un/vai starpnozaru jomās, 
tostarp Eiropas līmenī jau noteiktajiem 
uzdevumiem. Tā darot, EIT būtu regulāri 
jāveicina dialogs ar pilsonisko sabiedrību.

(6) Atbilstīgi pamatprogrammai 
“Apvārsnis Eiropa” EIT darbībām būtu 
jāpievēršas Eiropas jaunradei stratēģiskiem 
ilgtermiņa uzdevumiem, jo īpaši pārnozaru 
un/vai starpnozaru jomās, tostarp 
inovatīviem ar tehnoloģijām nesaistītiem 
risinājumiem un publiskā sektora 
inovācijām, kas ir nepieciešams 
papildinājums uz tehnoloģijām orientētām 
inovācijas darbībām. Tā darot, EIT būtu 
regulāri jāveicina dialogs ar pilsonisko 
sabiedrību, pētniecības un inovācijas 
centriem, MVU un augstākās izglītības un 
rūpniecības nozarēm.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) EIT par prioritāru būtu jāuzskata 
uzņēmējdarbības konteksta piešķiršana tā 
darbībām augstākās izglītības, pētniecības 
un inovāciju jomā un to komerciāla 
izmantošana, kā arī atbalsts jaundibinātu 
uzņēmumu, atdalījušos uzņēmumu un 
mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) 
izveidei.

(7) EIT par prioritāru būtu jāuzskata 
uzņēmējdarbības konteksta piešķiršana tā 
darbībām augstākās izglītības, pētniecības, 
inovāciju un uzņēmējdarbības jomā un to 
komerciāla izmantošana. Tā darot, tam 
būtu jāatbalsta augstākās izglītības 
inovācijas un uzņēmējdarbības spējas, 
jāsekmē izcilība pētniecībā, kā arī 
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jāveicina jaunuzņēmumu, atdalījušos 
uzņēmumu un MVU izveide.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) EIT būtu ciešāk jāsadarbojas ar 
MVU, lai nodrošinātu to aktīvu dalību 
ZIK darbībās. Turklāt ZIK darbībās 
attiecīgā gadījumā jāiesaista arī publiskie 
uzņēmumi un pašvaldību iestādes, kā arī 
bezpeļņas organizācijas.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7b) Tādu sociālo uzņēmumu, kas ir 
ļoti inovatīvi piedāvāto preču vai 
pakalpojumu, savas organizācijas vai 
izmantoto ražošanas metožu ziņā, sociālās 
uzņēmējdarbības veicināšanas 
pasākumiem jābūt daļai no EIT un tā ZIK 
darbībām.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) EIT vajadzētu galvenokārt 
darboties kā uz izcilību virzītai un 
autonomai plaša mēroga Eiropas 
partnerībai starp augstākās izglītības 
iestādēm, pētniecības organizācijām, 
uzņēmumiem un citām iesaistītajām pusēm 

(8) EIT vajadzētu galvenokārt 
darboties kā uz izcilību virzītai un 
autonomai institucionalizētai Eiropas 
partnerībai starp augstākās izglītības 
iestādēm, pētniecības organizācijām, 
uzņēmumiem un citām iesaistītajām pusēm 
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saistībā ar ilgtspējīgiem un ilgtermiņa 
pašfinansējuma stratēģiskiem tīkliem 
inovāciju procesā. Šādu partnerību atlase 
būtu jāveic EIT valdei, pamatojoties uz 
pārskatāmu un uz izcilību balstītu 
procesu, saskaņā ar kritērijiem, kas 
attiecībā uz Eiropas partnerību atlasi 
noteikti Savienības pamatprogrammā 
pētniecības un inovācijas atbalstam, un 
tās būtu jānorāda kā ZIK.

saistībā ar ilgtspējīgiem un ilgtermiņa 
pašfinansējuma stratēģiskiem tīkliem 
inovāciju procesā. Minētajām partnerībām 
būtu jākļūst finansiāli ilgtspējīgām, 
mobilizējot līdzekļus no citiem privātiem 
un publiskiem avotiem, un jāpiesaista un 
jāiesaista pēc iespējas plašāks jaunu 
partneru loks. To atlase būtu jāveic EIT 
valdei, pamatojoties uz pārskatāmu un uz 
izcilību balstītu procesu, saskaņā ar šo 
regulu un pamatprogrammu “Apvārsnis 
Eiropa” attiecībā uz Eiropas partnerību 
atlasi, un tās būtu jānorāda kā ZIK.

Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Jaunu ZIK atlasei un izveidei būtu 
jābalstās uz atklātu, pārredzamu un 
konkurētspējīgu procesu, ņemot vērā 
pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” 
stratēģisko plānošanu, EIT un ZIK 
vidusposma pārskatīšanu, Savienības 
atveseļošanās tempu pēc Covid-19 
pandēmijas un EIT piešķirto budžetu 
attiecīgajam budžeta periodam. ZIK 
izveides un darbības procesā EIT būtu 
jāņem vērā, ka ne visām ZIK ir vienādas 
finansiālas vajadzības, jo dažas no tām ir 
kapitālietilpīgākas par citām.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
9. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ņemot vērā ZIK specifiku, ir 
jāparedz īpaši obligātie nosacījumi ZIK 
izveidei, atkāpjoties no dalības un rezultātu 
izplatīšanas noteikumiem, kas paredzēti 
Savienības pamatprogrammā pētniecības 
un inovācijas atbalstam. Tāpat īpaši 
noteikumi par īpašumtiesībām, piekļuves 
tiesībām, izmantošanu un izplatīšanu var 
būt vajadzīgi attiecībā uz ZIK pievienotās 
vērtības darbībām.

(9) Ņemot vērā ZIK specifiku, ir 
jāparedz īpaši obligātie nosacījumi ZIK 
izveidei. Minētie nosacījumi izņēmuma 
kārtā var paredzēt atkāpi no dalības un 
rezultātu izplatīšanas noteikumiem, kas 
paredzēti pamatprogrammā “Apvārsnis 
Eiropa”. Tāpat īpaši noteikumi par 
īpašumtiesībām, piekļuves tiesībām, 
izmantošanu un izplatīšanu var būt 
vajadzīgi attiecībā uz ZIK pievienotās 
vērtības darbībām.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Valdei vajadzētu arī vadīt EIT 
darbību un koordinēt ziņošanu, pārraudzību 
un izvērtēšanu attiecībā uz ZIK 
darbībām atbilstīgi noteikumiem 
Savienības pamatprogrammā pētniecības 
un inovācijas atbalstam . EIT valdē 
vajadzētu būt līdzsvaroti pārstāvētai 
pieredzei uzņēmējdarbībā un augstākās 
izglītības un/vai pētniecības jomā, kā arī 
inovāciju nozarē.

(10) Valdei vajadzētu arī vadīt EIT 
darbību un koordinēt ziņošanu, pārraudzību 
un izvērtēšanu attiecībā uz ZIK 
darbībām atbilstīgi noteikumiem 
pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa”. 
EIT valdei būtu jāspēj sniegt ieteikumus 
par to, kā samazināt administratīvo slogu 
ZIK. EIT valdē vajadzētu būt līdzsvaroti 
pārstāvētai pieredzei uzņēmējdarbībā, 
augstākās izglītības un pētniecības jomā, 
kā arī inovāciju nozarē. Ar izcilību kā 
vadošo principu EIT valdei būtu arī 
jānodrošina ģeogrāfiskais un dzimumu 
līdzsvars tās sastāvā.

Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
11. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai sekmētu Eiropas ekonomikas 
konkurētspēju un vairotu tās pievilcību 
starptautiskajā arēnā un inovācijas spējas, 
EIT un ZIK būtu jāvar piesaistīt 
partnerorganizācijas, pētniekus un 
studentus no visas pasaules, arī veicinot to 
mobilitāti, kā arī sadarboties ar trešo valstu 
organizācijām.

(11) Lai sekmētu Eiropas ekonomikas 
konkurētspēju un vairotu tās pievilcību 
starptautiskajā arēnā un inovācijas un 
uzņēmējdarbības spējas, EIT un ZIK būtu 
jāvar piesaistīt partnerorganizācijas, 
pētniekus un studentus no visas pasaules, 
tostarp no Savienības tālākajiem 
reģioniem, arī veicinot to mobilitāti, kā arī 
sadarboties ar trešo valstu organizācijām.

Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) EIT un ZIK attiecību pamatā 
vajadzētu būt partnerības 
pamatnolīgumiem un dotāciju nolīgumiem 
, kuros būs noteiktas ZIK tiesības un 
pienākumi, ar kuriem nodrošina pietiekamu 
koordināciju un izveido ZIK darbības un 
tās rezultātu pārraudzības un izvērtēšanas 
mehānismu. Partnerības pamatnolīgumam 
būtu jānodrošina EIT finansiālā 
ieguldījuma nepārtrauktība zināšanu un 
inovāciju kopienā pēc attiecīgās DFS. 
Atkāpjoties no Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES, Euratom) 
2018/104612 (“Finanšu regula”), EIT būtu 
jāspēj izveidot šādu partnerības 
pamatnolīgumu sākotnējam septiņu gadu 
periodam un pagarināt to pēc minētā 
perioda uz vēl vienu periodu, kas 
nepārsniedz septiņus gadus.

(12) EIT un ZIK attiecību pamatā 
vajadzētu būt partnerības 
pamatnolīgumiem un daudzgadu dotāciju 
nolīgumiem, kuros būs noteiktas ZIK 
tiesības un pienākumi, ar kuriem nodrošina 
pietiekamu koordināciju un izveido ZIK 
darbības un tās rezultātu pārraudzības un 
izvērtēšanas mehānismu. Partnerības 
pamatnolīgumam būtu jānodrošina EIT 
finansiālā ieguldījuma nepārtrauktība 
zināšanu un inovāciju kopienā pēc 
attiecīgās DFS. Atkāpjoties no Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES, 
Euratom) 2018/104612 (“Finanšu regula”), 
EIT būtu jāspēj izveidot šādu partnerības 
pamatnolīgumu sākotnējam septiņu gadu 
periodam. Ja līdz pirmā perioda 
ceturtajam gadam tiks saņemts pozitīvs 
ZIK progresa novērtējums attiecībā uz tās 
mērķu un starpposma mērķu sasniegšanu, 
EIT vajadzētu būt iespējai pagarināt 
minēto partnerības pamatnolīgumu vēl uz 
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periodu, kas nepārsniedz septiņus gadus, 
pamatojoties uz turpmāku novērtējumu ar 
pozitīvu rezultātu. Ja sākotnējais septiņu 
gadu nolīgums tiek pagarināts, lēmuma 
pieņemšanai par ZIK darbības 
turpināšanu tiek veikta vēl viena ZIK 
vidusposma pārskatīšana, pamatojoties uz 
tiem pašiem kritērijiem un metodiku.

__________________ __________________
12 Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. 
gada 18. jūlija Regula (ES, Euratom) 
2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko 
piemēro Savienības vispārējam budžetam, 
ar kuru groza Regulas (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 un Lēmumu Nr. 
541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 
30.7.2018., 1. lpp.).

12 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. 
jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko 
piemēro Savienības vispārējam budžetam, 
ar kuru groza Regulas (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 un Lēmumu Nr. 
541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 
30.7.2018., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Ņemot vērā rezultātus, kas gūti 
galīgajā pārskatīšanā, ko veic pirms 
partnerības pamatnolīguma četrpadsmitā 
darbības gada beigām, EIT valde ārkārtas 
apstākļos, ja tas ir pienācīgi pamatots, var 
nolemt pagarināt partnerības nolīgumu ar 
pirmās kārtas ZIK. Šādam 
pagarinājumam vajadzētu būt atkarīgam 
no neatkarīgu ārējo ekspertu veiktas ZIK 
efektivitātes pozitīva un padziļināta 
novērtējuma un ar nosacījumu, ka tās ir 
panākušas pietiekamu ietekmes un 
finansiālās ilgtspējas līmeni. Šim 
pagarinājumam vajadzētu būt 
ierobežotam laikā, budžeta un to ZIK 
darbību ziņā, kuras nav pietiekami tuvu 
nonākšanai tirgum un līdz ar to vēl nevar 
būt finansiāli ilgtspējīgas, taču joprojām 
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ir būtiskas attiecībā uz tās uzdevumu un 
darbību veikšanu un spējām, reaģējot uz 
steidzami risināmām sabiedrības 
problēmām.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Ir jāatbalsta augstākā izglītība, kas 
ir būtiska plašās inovāciju stratēģijas 
sastāvdaļa, kuras bieži vien tajā pietrūkst. 
Partnerības pamatnolīgumos un 
dotāciju nolīgumos starp EIT un ZIK būtu 
jānosaka, ka ar ZIK starpniecību piešķirtie 
grādi un diplomi būtu jāpiešķir 
iesaistītajām augstākas izglītības iestādēm, 
kuras būtu jāmudina tos apzīmēt arī kā EIT 
grādus un diplomus. Turklāt EIT būtu 
jāstiprina un jāpaplašina EIT zinātnisko 
grādu un diplomu tvērums, lai uzlabotu to 
atzīšanu ārpus EIT kopienas. EIT darbībām 
un darbam būtu jāpalīdz veicināt studentu, 
pētnieku un darbinieku mobilitāte . Visas 
šīs darbības būtu jāveic, neskarot Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2005/36/EK13.

(13) Ir jāatbalsta augstākā izglītība, kas 
ir būtiska plašās inovāciju stratēģijas 
sastāvdaļa, kuras bieži vien tajā pietrūkst. 
Partnerības pamatnolīgumos un 
dotāciju nolīgumos starp EIT un ZIK būtu 
jānosaka, ka ar ZIK starpniecību piešķirtie 
grādi un diplomi būtu jāpiešķir 
iesaistītajām augstākas izglītības iestādēm, 
kuras būtu jāmudina tos apzīmēt arī kā EIT 
grādus un diplomus. Turklāt EIT būtu 
jāstiprina un jāpaplašina EIT zinātnisko 
grādu un diplomu tvērums, attiecinot to arī 
uz mūžizglītības darbībām, profesionālo 
apmācību, prasmju apgūšanas, 
pārkvalificēšanās un kvalifikācijas 
celšanas programmām, lai uzlabotu to 
atzīšanu ārpus EIT kopienas. EIT darbībām 
un darbam būtu jāpalīdz veicināt studentu, 
pētnieku un darbinieku mobilitāte, kā arī 
jānodrošina mūžizglītības, 
darbaudzināšanas un apmācības iespējas. 
Visas šīs darbības būtu jāveic, neskarot 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2005/36/EK13.

__________________ __________________
13 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2005/36/EK (2005. gada 7. 
septembris) par profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanu (OV L 255, 30.9.2005., 22. lpp.). 
Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 
Komisijas Regulu (EK) Nr. 1430/2007 
(OV L 320, 6.12.2007., 3. lpp.).

13 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2005/36/EK (2005. gada 7. 
septembris) par profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanu (OV L 255, 30.9.2005., 22. lpp.). 
Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 
Komisijas Regulu (EK) Nr. 1430/2007 
(OV L 320, 6.12.2007., 3. lpp.).
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Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Būtu vajadzīgi attiecīgi noteikumi, 
kas garantētu EIT atbildību un 
pārskatāmību. Attiecīgi noteikumi, kas 
regulē EIT pārvaldi un darbību, būtu 
jāparedz EIT statūtos.

(14) Būtu vajadzīgi attiecīgi noteikumi, 
kas garantētu EIT atbildību, pārskatāmību 
un atvērtību. Attiecīgi noteikumi, kas 
regulē EIT pārvaldi un darbību, būtu 
jāparedz EIT statūtos.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Tiek gaidīts, ka rūpniecības, 
finanšu un pakalpojumu nozares sniegs 
ievērojamu ieguldījumu ZIK budžetā. ZIK 
vajadzētu censties palielināt privātā sektora 
ieguldījuma daļu un panākt finansiālu 
ilgtspēju. ZIK un to partnerorganizācijām 
būtu jāpopularizē tas, ka to darbības ir 
veiktas saistībā ar EIT un ka tās saņem 
finansiālu ieguldījumu no Savienības 
vispārējā budžeta.

(16) Paredzams, ka Covid-19 krīze 
ietekmēs rūpniecības, finanšu un 
pakalpojumu nozaru ievērojamās finanšu 
iemaksas ZIK budžetā. Tomēr ZIK 
vajadzētu censties palielināt privātā sektora 
ieguldījuma daļu un aktīvi strādāt jau no 
paša sākuma, lai panāktu finansiālu 
ilgtspēju. ZIK un to partnerorganizācijām 
būtu jāpopularizē tas, ka to darbības ir 
veiktas saistībā ar EIT un ka tās saņem 
finansiālu ieguldījumu no Savienības 
vispārējā budžeta. Turklāt būtu jāpalielina 
finansējuma pārredzamība, sniedzot 
publiski pieejamu informāciju par to, kuri 
projekti tiek finansēti, un par finansējuma 
piešķiršanu.

Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.
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Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) EIT būtu jānodrošina līdzsvarots 
budžeta sadalījums visā periodā un 
vienmērīga pāreja no pašreizējā uz 
nākamo DFS periodu, jo īpaši attiecībā uz 
pašlaik notiekošajām darbībām.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) EIT būtu jāsagatavo konsolidēts 
gada darbības pārskats, tajā izklāstot 
iepriekšējā kalendāra gadā veikto darbu un 
darbību rezultātus. EIT būtu jāizstrādā arī 
vienots plānošanas dokuments, kurā 
norādītas tā plānotās ierosmes gada un 
daudzgadu programmā un kas ļauj EIT 
reaģēt uz iekšējiem un ārējiem notikumiem 
zinātnes, tehnoloģiju, augstākās izglītības, 
inovāciju un citās attiecīgās jomās.

(19) EIT būtu jāsagatavo konsolidēts 
gada darbības pārskats, tajā izklāstot 
iepriekšējā kalendāra gadā veikto darbu un 
darbību rezultātus. EIT būtu jāizstrādā arī 
vienots plānošanas dokuments, kurā 
norādītas tā plānotās ierosmes gada un 
daudzgadu programmā un kas ļauj EIT 
reaģēt uz iekšējiem un ārējiem notikumiem 
zinātnes, tehnoloģiju, augstākās izglītības, 
pētniecības un inovācijas un citās 
attiecīgās jomās. Minētajā vienotajā 
plānošanas dokumentā būtu jāpievēršas 
divu gadu krīzes novēršanas programmas 
aspektiem. Minētie dokumenti būtu 
informācijas nolūkā jānosūta Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Komisijai.

Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.
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Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Komisijai ir lietderīgi 
uzsākt neatkarīgas ārējas izvērtēšanas par 
EIT, tostarp ZIK, darbību, jo īpaši, lai 
sagatavotu SIP. Šajās izvērtēšanās būtu 
jāvērtē, kā EIT pilda savu uzdevumu, 
jāaptver visas EIT un ZIK darbības un 
jānovērtē to relevantums, efektivitāte, 
lietderība, Eiropas pievienotā vērtība un 
saskaņotība. Šie izvērtējumi būtu jāņem 
vērā Komisijas programmu izvērtējumos, 
kas paredzēti Savienības pamatprogrammā 
pētniecības un inovācijas atbalstam.

(20) Komisijai ir lietderīgi 
uzsākt neatkarīgas ārējas izvērtēšanas par 
EIT, tostarp ZIK, darbību, jo īpaši, lai 
sagatavotu SIP. Šajās izvērtēšanās būtu 
jāvērtē, kā EIT pilda savu uzdevumu, 
jāaptver visas EIT un ZIK darbības un 
jānovērtē to relevantums, efektivitāte, 
lietderība, Eiropas pievienotā vērtība, 
atvērtība, informatīvi pasākumi, saziņa, 
pamanāmība, rezultātu izplatīšana, 
ietekme un saskaņotība. Šie izvērtējumi 
būtu jāņem vērā Komisijas programmu 
izvērtējumos, kas paredzēti 
pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa”.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) EIT ZIK ir organizētas ap 
sadarbības centriem un inovācijas 
centriem, bet tie bieži tiek dēvēti atšķirīgi 
(centri, punkti, biroji utt.). EIT būtu 
jādara viss iespējamais, lai saskaņotu ar 
katras ZIK struktūru saistīto 
terminoloģiju ar mērķi padarīt EIT vēl 
vienkāršāku, saprotamāku un vieglāk 
atpazīstamu.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
20.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20b) EIT, galvenokārt izmantojot ZIK 
un EIT reģionālās inovācijas shēmu, būtu 
jātiecas stiprināt inovācijas ekosistēmas, 
lai attīstītu Savienības vispārējo 
inovācijas spēju, kas, veicinot uzņēmumu, 
pētniecības, augstākās izglītības un 
uzņēmējdarbības integrāciju, risina 
globālas problēmas.

Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
20.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20c) ZIK, darbojoties kā inovācijas 
veicinātājām ar sadarbības centru un 
inovācijas centru starpniecību, būtu 
jāņem vērā dalībvalstu pārdomātas 
specializācijas stratēģijas prioritātes un 
tādējādi jāuzlabo to inovācijas spējas, 
pilnībā ņemot vērā reģionālās spējas un 
potenciālu, iespējas, trūkumus, kā arī 
vietējos dalībniekus, to darbības un tirgus.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
20.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20d) EIT ar ZIK starpniecību būtu 
jāstiprina sinerģija ar kohēzijas politikas 
fondiem, lai veicinātu reģionālo un 
starpreģionālo sadarbību starp zinību 
triādes dalībniekiem un pārvaldības 
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iestādēm, kā arī palielinātu EIT vispārējo 
ietekmi un pamanāmību.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
20.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20e) Ir īpaši svarīgi veicināt spēcīgas 
sinerģijas starp EIT un Eiropas 
Inovācijas padomi (EIP). ZIK būtu 
jāstimulē inovatīvu uzņēmumu izveide 
ciešā sinerģijā ar EIP, vienlaikus 
izvairoties no dublēšanās, un EIT atbalsta 
saņēmējiem vajadzētu būt iespējai 
pieteikties EIP instrumentiem papildus 
EIT ZIK sniegto pakalpojumu atbalstam; 
ZIK atbalstītiem jaunuzņēmumiem ar 
augstu izaugsmes potenciālu saskaņā ar 
attiecīgajiem pamatprogrammas 
“Apvārsnis Eiropa” noteikumiem var būt 
tiešāka piekļuve EIP darbībām, lai 
palīdzētu tiem ātri izvērst darbību.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
20.f apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20f) EIT savās darbībās būtu jāveicina 
inovācija un jāatbalsta augstākās 
izglītības integrācija inovācijas 
ekosistēmā, jo īpaši stimulējot izglītību 
uzņēmējdarbības jomā, sekmējot spēcīgu 
starpdisciplināru sadarbību starp 
rūpniecību, augstāko izglītību un 
pētniecību un apzinot noderīgas prasmes 
nākotnes novatoriem, kuras būs 
nepieciešamas globālu problēmu 
risināšanai, tostarp progresīvas prasmes 
digitālajā, ilgtspējas un inovācijas jomā. 
EIT nodrošinātām atbalsta shēmām būtu 
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jāsniedz labums EIP atbalsta saņēmējiem, 
savukārt jaunuzņēmumiem, kas rodas no 
ZIK, vajadzētu būt paātrinātai piekļuvei 
EIP darbībām.

Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
20.g apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20g) Lai izvairītos no centienu un 
stratēģiju sadrumstalotības un 
dublēšanās, EIT un EIP būtu jāapsver 
savstarpēja un sistemātiska informācijas 
apmaiņa, kā arī kopīga locekļa 
iekļaušana katrā valdē.

Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
20.h apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20h) Pamatprogrammas “Apvārsnis 
Eiropa” darbības jomā un stratēģiskās 
plānošanas ietvaros EIT vajadzētu būt 
iespējai lemt par jaunām ZIK 
prioritārajās jomās, kuras palīdz risināt 
jaunas un potenciālas globālas 
problēmas. Pirmajai šādai ZIK vajadzētu 
būt saistītai ar kultūras un radošajām 
nozarēm, bet otrajai – ar ūdens, jūras un 
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jūrlietu nozarēm un ekosistēmām.

Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
20.i apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20i) EIT vajadzētu būt iespējai 
ierosināt jaunas ZIK prioritārās jomās 
pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” 
un tās stratēģiskās plānošanas ietvaros, 
kas palīdzētu risināt jaunas un 
potenciālas globālas un sabiedrības 
problēmas. Pirmajai šādai ZIK, kuras 
darbību paredzēts sākt 2022. gadā, būtu 
jāattiecas uz KRN, paredzot iespēju atlikt 
darbības uzsākšanu līdz 2023. gadam, ja 
EIT valde uzskata, ka pirms uzaicinājuma 
izsludināšanas ir vajadzīga turpmāka 
apspriešanās ar ieinteresētajām 
personām. Otrajai šādai ZIK vajadzētu 
attiekties uz ūdens, jūras un jūrlietu 
nozarēm un ekosistēmām, un tās darbību 
paredzēts sākt 2025. gadā pēc pozitīva 
ietekmes novērtējuma, kas jāveic līdz 
2023. gadam.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) “inovācijas” ir process un tā 
rezultāts, kurā jaunas idejas reaģē uz 
sabiedrības vai tautsaimniecības 
vajadzībām un pieprasījumu un rada jaunus 
izstrādājumus, pakalpojumus vai 

(1) “inovācijas” ir process un tā 
rezultāts, kurā jaunas idejas reaģē uz 
sabiedrības, tautsaimniecības vai vides 
vajadzībām un pieprasījumu un rada jaunus 
izstrādājumus, pakalpojumus vai 
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uzņēmējdarbības un organizāciju modeļus, 
kas tiek sekmīgi ieviesti esošajā tirgū vai 
spēj radīt jaunu tirgu un kas sniedz 
labumu sabiedrībai;

uzņēmējdarbības, organizāciju un sociālos 
modeļus, kas tiek sekmīgi ieviesti esošajā 
tirgū vai spēj radīt jaunus tirgus un kas 
sniedz labumu sabiedrībai;

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) “zināšanu un inovāciju kopiena” 
(ZIK) ir augstākās izglītības iestāžu, 
pētniecības organizāciju, uzņēmumu un 
citu ieinteresēto personu autonoma plaša 
mēroga Eiropas partnerība inovācijas 
procesā, kas veido stratēģisku tīklu, kurš 
neatkarīgi no tā konkrētās juridiskās 
formas pamatojas uz kopīgu vidēja termiņa 
un ilgtermiņa inovāciju plānošanu, lai 
izpildītu EIT uzdevumus un veicinātu 
ar Savienības pamatprogrammu 
pētniecības un inovācijas 
atbalstam noteikto mērķu sasniegšanu;

(2) “zināšanu un inovāciju kopiena” 
jeb ZIK ir pamatprogrammā “Apvārsnis 
Eiropa” noteikta augstākās izglītības 
iestāžu, pētniecības organizāciju, 
uzņēmumu un citu ieinteresēto personu 
autonoma institucionalizēta Eiropas 
partnerība inovācijas procesā, kas veido 
stratēģisku tīklu, kurš neatkarīgi no tā 
konkrētās juridiskās formas pamatojas uz 
kopīgu vidēja termiņa un ilgtermiņa 
inovāciju plānošanu, lai izpildītu EIT 
uzdevumus un veicinātu ar 
pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa” 
noteikto mērķu sasniegšanu;

Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) “ZIK sadarbības centrs” ir fiziska 
telpa, kas izveidota atklātā un pārredzamā 
veidā un aptver ģeogrāfisku apgabalu, 
kurā var viegli sadarboties galvenie zinību 
triādes partneri, nodrošinot koordinācijas 
centru ZIK darbībām minētajā apgabalā;
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Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) “krīzes novēršanas programma” ir 
divu gadu plāns, kura laikā EIT nosaka 
savas prioritātes, reaģējot uz katras ZIK 
vajadzībām, lai pārvarētu Covid-19 krīzi 
un pielāgotos pēckrīzes periodam;

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2c) “EIT inovācijas centrs” ir vietējās 
kopienas centrs, kas izveidots daudzās 
dalībvalstīs, jo īpaši dalībvalstīs un 
reģionos, uz kuriem attiecas reģionālās 
inovācijas shēma un kur ZIK var 
sadarboties ar vietējiem zinību triādes 
dalībniekiem, lai īstenotu inovācijas 
mērķus visā Savienībā, nodrošinot 
līdzsvarotāku EIT kopienas darbību 
ģeogrāfisko klātbūtni, kalpojot par 
sākumpunktu mijiedarbībai ar vietējiem 
dalībniekiem, mobilizējot un 
internacionalizējot vietējos tīklus, veidojot 
sinerģijas, veicinot ekosistēmu aktīvu 
integrāciju visos līmeņos un atvieglojot 
ZIK centienus sekmēt papildināmību un 
sadarbību zinību triādē ar mērķi attīstīties 
par reģionāliem sadarbības centriem;
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Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2.d apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2d) “EIT valstu sadarbības 
koordinatoru tīkls” ir dalībvalstu valdību 
un pamatprogrammas “Apvārsnis 
Eiropa” asociēto valstu ieceltu valsts 
pārstāvju tīkls, kurš ir daļa no 
programmas “Apvārsnis Eiropa” valstu 
kontaktpunktiem un kura uzdevums ir 
veicināt strukturētāku EIT kopienas 
radīto iespēju, rezultātu un sasniegumu 
izplatīšanu, kā arī sekmēt zināšanu, 
konsultāciju un paraugprakses 
savstarpēju nodošanu saskaņā ar EIT 
institucionālo uzdevumu;

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) “partnerorganizācija” ir juridiska 
persona , kas ir kādas ZIK locekle, un tā 
var jo īpaši būt augstākās izglītības 
iestāde, profesionālās izglītības un 
apmācības sniedzējs, pētniecības 
organizācija, publisks vai privāts 
uzņēmums, finanšu iestāde, reģionāla vai 
vietēja iestāde, fonds vai bezpeļņas 
organizācija;

(3) “partnerorganizācija” ir juridiska 
persona, kas ir kādas ZIK locekle, un tā var 
jo īpaši būt augstākās izglītības iestāde, 
profesionālās izglītības un apmācības 
sniedzējs, pētniecības organizācija, 
publiska iestāde, publisks vai privāts 
uzņēmums, finanšu iestāde, reģionāla vai 
vietēja iestāde, fonds vai bezpeļņas 
organizācija;

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) “stratēģiskā inovāciju programma” (7) “stratēģiskā inovāciju programma” 
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(SIP) ir politikas dokuments, kurā 
izklāstītas prioritārās jomas un EIT 
ilgtermiņa stratēģija attiecībā uz 
turpmākajām iniciatīvām, tā spēja radīt 
vislielāko pievienoto vērtību inovāciju 
jomā, tostarp pārskats par septiņu gadu 
laikposmam , kas aptver attiecīgo DFS, 
plānotajām darbībām augstākās izglītības, 
pētniecības un inovāciju jomā;

jeb SIP ir politikas dokuments, kurā 
izklāstīta EIT stratēģija un prioritātes 
attiecībā uz turpmākām iniciatīvām, tā 
spēja radīt vislielāko pievienoto vērtību 
inovāciju jomā, tostarp mērķi, galvenie 
pasākumi, plānotās darbības augstākās 
izglītības, pētniecības un inovāciju jomā, 
tā darbības veids, gaidāmie rezultāti un 
resursi, kas nepieciešami septiņu gadu 
laikposmam, aptverot pamatprogrammu 
“Apvārsnis Eiropa” un attiecīgo DFS;

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) “reģionālās inovācijas shēma” 
(RIS) ir iesaistoša shēma, kas ir paredzēta 
augstākās izglītības iestāžu, pētniecības 
organizāciju, uzņēmumu un citu 
ieinteresēto personu partnerībām, lai 
Savienībā veicinātu inovācijas;

(8) “reģionālās inovācijas shēma” jeb 
RIS ir iesaistoša shēma, kas ir paredzēta 
augstākās izglītības iestāžu, pētniecības 
organizāciju, uzņēmumu un citu 
ieinteresēto personu partnerību radīšanai 
valstīs ar zemu sniegumu pētniecības un 
inovācijas jomā, kā noteikts 2. panta 15.a 
punktā Regulā [xxx], ar ko izveido 
pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa”, kā 
arī, ciktāl tās nav valstis ar zemu 
sniegumu pētniecības un inovācijas jomā, 
šo valstu pavalstīs un reģionos, kuri 
Eiropas inovācijas rezultātu pārskatā 
klasificēti kā pieticīgi vai mēreni novatori, 
lai veicinātu inovācijas visā Savienībā un 
novērstu reģionālās atšķirības, tādējādi 
samazinot inovācijas plaisu;

Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 10. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) “ZIK uzņēmējdarbības plāns” ir 
dokuments, kurā aprakstīti mērķi un 
plānotās ZIK pievienotās vērtības darbības;

(10) “ZIK daudzgadu uzņēmējdarbības 
plāns” ir dokuments, kurā aprakstīti mērķi 
un plānotās ZIK pievienotās vērtības 
darbības, ZIK starpposma un galīgie 
mērķrādītāji un ietekme, kas palīdz risināt 
globālas problēmas, kā arī ietver aplēses 
par finanšu avotiem un finansējumu, 
tostarp tās stratēģijas, kuru mērķis ir 
panākt finanšu stabilitāti, atvērtību 
jauniem partneriem un ģeogrāfiski 
līdzsvarotāku dalību tās darbībās;

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) “sadarbības memorands” ir 
nolīgums starp EIT un ZIK, kura mērķis 
ir saglabāt ZIK kā EIT kopienas aktīvu 
locekli pēc partnerības pamatnolīguma 
termiņa beigām, bez EIT finansiāla 
ieguldījuma;

svītrots

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) “finansiālā ilgtspēja” ir ZIK spēja 
patstāvīgi finansēt savas zinību triādes 
darbības pēc partnerības pamatnolīguma 
termiņa beigām.

(13) “finansiālā ilgtspēja” ir  ZIK spēja 
radīt pietiekamus ieņēmumus, lai 
neatkarīgi no EIT ieguldījuma finansētu 
lielāko daļu savu zinību triādes darbību 
vai tās visas, tostarp segtu ievērojamu 
daļu no ekosistēmas uzturēšanas 
izmaksām.
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Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT pamatuzdevums ir veicināt 
ilgtspējīgu Savienības ekonomikas 
izaugsmi un konkurētspēju, vairojot 
dalībvalstu un Savienības inovācijas spējas, 
lai rastu risinājumu svarīgākajiem 
izaicinājumiem, ar kuriem saskaras 
sabiedrība. EIT to sasniedz, veicinot 
sinerģijas un savstarpējo sadarbību un 
integrējot augstākajiem standartiem 
atbilstošu augstāko izglītību, pētniecību 
un inovācijas, kā arī sekmējot 
uzņēmējdarbību.

1. EIT pamatuzdevums ir veicināt 
ilgtspējīgu Savienības ekonomikas attīstību 
un konkurētspēju, vairojot dalībvalstu un 
Savienības inovācijas spējas. Tam arī ir 
paredzēts īstenot Savienības stratēģiskās 
prioritātes un veicināt ES mērķu un 
politikas īstenošanu, tostarp Eiropas zaļā 
kursa, Eiropas atveseļošanas plāna, 
Eiropas datu, digitālās, MVU un 
rūpniecības stratēģijas īstenošanu un 
Eiropas stratēģiskās autonomijas 
panākšanu. Turklāt tam būtu jāpalīdz 
risināt globālas problēmas, tostarp 
sasniegt IAM, ievērojot Programmas 
2030. gadam un Parīzes nolīguma 
principus, un vēlākais līdz 2050. gadam 
panākt SEG neto nulles emisiju 
ekonomiku.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT palīdz sasniegt vispārīgos un 
konkrētos mērķus, kas noteikti Savienības 
pamatprogrammā pētniecības un 
inovācijas atbalstam.

2. 2021.–2027. gada budžeta periodā 
EIT veicina pamatprogrammas 
“Apvārsnis Eiropa” vispārīgo un konkrēto 
mērķu sasniegšanu.

Grozījums Nr. 49
Regulas priekšlikums
3. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. EIT konkrētie mērķi ir:
(a) palielināt ZIK ietekmi un 
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pārredzamību un veicināt zinību triādes 
integrāciju;
(b) palielināt ZIK atvērtību, iekļaujot 
plašāku ieinteresēto personu loku no visas 
Savienības;
(c) palielināt augstākās izglītības 
nozares uzņēmējdarbības un inovācijas 
spējas visā Savienībā, virzot un uzraugot 
ZIK, tām veicinot labāku integrāciju 
inovācijas ekosistēmās un institucionālas 
pārmaiņas augstākās izglītības iestādēs 
(AII);
(d) palielināt EIT un tā ZIK reģionālo 
tvērumu, kā arī nodrošināt rezultātu 
labāku izplatīšanu un izmantošanu, lai 
novērstu inovācijas spēju reģionālās 
atšķirības visā Savienībā un atsevišķās 
dalībvalstīs nolūkā nodrošināt līdzsvarotu 
ģeogrāfisko pārklājumu;
(e) īstenot divu gadu krīzes 
novēršanas programmu ar vajadzīgo 
elastību, lai varētu palīdzēt aizsargāt 
pašreizējās inovācijas ekosistēmas un 
ļautu EIT ieinteresētajām personām 
sagatavoties ekonomikas atveseļošanai.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. SIP nosaka EIT prioritārās jomas 
un stratēģiju attiecīgajam septiņu gadu 
periodam, ņemot vērā Savienības 
pamatprogrammu pētniecības un 
inovācijas atbalstam, un ietver 
novērtējumu par EIT sociālekonomisko 
ietekmi un spēju radīt vislielāko pievienoto 
vērtību inovāciju jomā. SIP ņem vērā EIT 
pārraudzības un izvērtēšanas rezultātus, kā 
minēts 19. pantā.

1. SIP nosaka EIT stratēģiju un 
prioritātes attiecīgajam septiņu gadu 
periodam, tostarp īstermiņa darbības, 
kuru mērķis ir novērst Covid-19 krīzi un 
veicināt tai sekojošo atveseļošanos, ņemot 
vērā pamatprogrammu “Apvārsnis 
Eiropa”, tostarp tās stratēģisko 
plānošanu. SIP arī ietver novērtējumu par 
sagaidāmo EIT sociālekonomisko ietekmi 
un tā informatīvajiem pasākumiem, kā arī 
spēju radīt vislabākās inovāciju 
ekosistēmas un pievienoto vērtību. SIP 
ņem vērā EIT pārraudzības un izvērtēšanas 
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rezultātus, kā minēts 19. pantā.

Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. SIP ir saskaņota ar mērķiem 
Savienības pamatprogrammā pētniecības 
un inovācijas atbalstam, stratēģisko 
daudzgadu plānošanu, ziņošanu, 
pārraudzību un izvērtēšanu un citām 
minētās programmas prasībām un veicina 
sinerģijas ar citām atbilstošām Savienības 
programmām attiecīgajā DFS, jo īpaši ar 
programmām, kas atbalsta izglītību un 
reģionālo attīstību. Tā nodrošina arī 
pienācīgu sinerģiju un papildināmību starp 
EIT darbībām un citām Savienības 
iniciatīvām, politikas virzieniem un 
instrumentiem.

2. SIP ir saskaņota ar mērķiem 
pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa”, 
stratēģisko daudzgadu plānošanu, 
ziņošanu, pārraudzību un izvērtēšanu un 
citām minētās programmas prasībām un 
veicina sinerģijas ar citām atbilstošām 
Savienības programmām attiecīgajā DFS. 
Tā nodrošina arī pienācīgu sinerģiju un 
papildināmību starp EIT darbībām un 
citām Savienības iniciatīvām, politikas 
virzieniem un instrumentiem, jo īpaši 
Eiropas universitāšu iniciatīvu, EIP, 
pamatuzdevumiem un Eiropas 
partnerībām, kas minētas 
pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa”. 
Komisija piedāvā EIT visu nepieciešamo 
atbalstu, lai izveidotu piemērotas 
sinerģijas un papildināmību ar citām 
pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” 
darbībām, kā arī citām Savienības 
iniciatīvām un programmām, vienlaikus 
izvairoties no dublēšanās.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. SIP iekļauj aplēsi par finanšu 
vajadzībām un avotiem, ņemot vērā 

3. SIP iekļauj aplēsi par finanšu 
vajadzībām un avotiem, ņemot vērā 
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turpmākās darbības ilgtermiņa attīstībai un 
EIT finansējumu. Tajā ir arī orientējošs 
finanšu plāns attiecīgajai DFS.

turpmākās darbības ilgtermiņa attīstībai un 
EIT finansējumu, tostarp finanšu 
aspektus, kas saistīti ar Eiropas 
atveseļošanas plānu. Tajā ir arī orientējošs 
finanšu plāns attiecīgajai DFS.

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. EIT iesniedz savu ieguldījumu 
Komisijas priekšlikumā par SIP.

4. EIT, ņemot vērā esošo ZIK nostāju 
un ieguldījumu, sagatavo SIP projektu, 
iesniedz to Komisijai un publisko.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) valde, kurā ir augsta līmeņa locekļi 
ar pieredzi augstākajā izglītībā, pētniecībā, 
inovācijās un uzņēmējdarbībā. Valde atbild 
par EIT darba vadīšanu, ZIK atlasi, 
noteikšanu , pārraudzību un izvērtēšanu, kā 
arī visiem citiem stratēģiskajiem 
lēmumiem;

(a) valde, kurā ir augsta līmeņa locekļi 
ar apliecinātu izcilu pieredzi augstākajā 
izglītībā, pētniecībā, inovācijās un 
uzņēmējdarbībā un kurā ir iekļauts viens 
loceklis, kas ir arī Eiropas Inovācijas 
padomes loceklis. Valde atbild par EIT 
darba vadīšanu, ZIK atlasi, noteikšanu, 
finansēšanu, pārraudzību un izvērtēšanu, 
tostarp piemērotu koriģējošu pasākumu 
veikšanu nepietiekamu rezultātu 
gadījumā, kā arī visiem citiem 
stratēģiskajiem lēmumiem; Valdes atlasē 
ņem vērā kritērijus attiecībā uz dzimumu 
un ģeogrāfisko līdzsvaru;

Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 55
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Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) izpildu komiteja, kurā darbojas 
atlasīti locekļi un valdes priekšsēdētājs. Tā 
palīdz valdei veikt valdes uzdevumus un 
sadarbībā ar direktoru sagatavo valdes 
sanāksmes;

(b) izpildu komiteja, kurā darbojas 
atlasīti locekļi, kas pārstāv visas trīs zinību 
triādes dimensijas, un valdes 
priekšsēdētājs. Tā palīdz valdei veikt 
valdes uzdevumus un sadarbībā ar 
direktoru sagatavo valdes sanāksmes;

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) valdes iecelts direktors, kas 
juridiski pārstāv EIT un atbild par tā 
darbību un ikdienas vadību. Direktors ir 
pakļauts valdei un pastāvīgi ziņo tai par 
EIT attīstību un visām darbībām, kas 
ietilpst viņa pienākumos;

(c) valdes iecelts direktors, kas 
juridiski pārstāv EIT un atbild par valdes 
lēmumu īstenošanu un tā darbību un 
ikdienas vadību. Direktors ir pakļauts 
valdei un pastāvīgi ziņo tai par EIT 
attīstību un visām darbībām, kas ietilpst 
viņa pienākumos, tostarp EIT budžeta 
izpildi. Direktors regulāri ziņo Eiropas 
Parlamentam vismaz pēc katra 
uzraudzības un novērtēšanas procesa;

Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 57
Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sīki izklāstīti noteikumi attiecībā uz 
EIT struktūrām ir EIT statūtos šīs 
regulas pielikumā.

2. Sīki izklāstīti noteikumi attiecībā uz 
EIT struktūrām un pārvaldību ir EIT 
statūtos šīs regulas pielikumā.
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Grozījums Nr. 58
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai sasniegtu savu mērķi, EIT jo īpaši: Lai sasniegtu 3. pantā noteiktos mērķus, 
EIT jo īpaši:

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) saskaņā ar SIP nosaka savas 
galvenās prioritātes un darbības;

(a) nosaka savas darbības saskaņā ar 
SIP noteiktajām galvenajām prioritātēm;

Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) iepazīstina ar divu gadu krīzes 
novēršanas programmu sadarbībā ar 
ZIK;

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) vairo izpratni potenciālo 
partnerorganizāciju vidū un sekmē to 

(b) nodrošina atvērtību un vairo 
izpratni potenciālo partnerorganizāciju, jo 
īpaši MVU un jaunu izcilības centru vidū, 
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dalību EIT darbībās; valstīs un reģionos, kas ir tiesīgi 
piedalīties RIS darbībās, lai veicinātu to 
dalību EIT darbībās;

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) atlasa un nosaka ZIK prioritārajās 
jomās saskaņā ar 9. pantu un nosaka to 
tiesības un pienākumus partnerības 
pamatnolīgumos un dotāciju nolīgumos , 
sniedz tām piemērotu atbalstu, piemēro 
attiecīgus kvalitātes kontroles 
pasākumus un nepārtraukti pārrauga un 
regulāri izvērtē to darbību;

(c) atlasa un izvirza ZIK prioritārajās 
jomās saskaņā ar 9. pantu un nosaka to 
tiesības un pienākumus partnerības 
pamatnolīgumos un dotāciju nolīgumos, 
sniedz tām atbilstīgas stratēģiskās 
pamatnostādnes un atbalstu, piemēro 
pietiekamu kvalitātes kontroli un ciešu 
uzraudzību, kā arī paredz nosacījumus un 
veic koriģējošus pasākumus nepietiekamu 
rezultātu gadījumā, balstoties uz saskaņā 
ar 11. pantu veiktajiem novērtējumiem, un 
nepārtraukti pārrauga un regulāri izvērtē to 
darbību un veiktos pasākumus virzībā uz 
finansiālas ilgtspējas panākšanu;

Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) vada RIS īstenošanu, nodrošinot 
līdzekļus EIT inovācijas centru izveidei 
EIT RIS dalībvalstīs;



PE648.286v02-00 36/115 RR\1208053LV.docx

LV

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) veicina paraugprakses izplatīšanu 
par to, kā integrēt zinību triādi, tostarp 
zināšanu un inovācijas kopienās, lai 
izveidotu vienotu inovāciju un zināšanu 
nodošanas kultūru, un mudina iesaistīties 
iesaistošajās darbībās, tostarp reģionālās 
inovācijas shēmās;

(f) veicina paraugprakses izplatīšanu 
par to, kā integrēt zinību triādi, tostarp 
zināšanu un inovācijas kopienās un visā 
Savienībā, lai izveidotu vienotu inovāciju 
un zināšanu nodošanas kultūru, un mudina 
iesaistīties informatīvos pasākumos 
jaunus locekļus un nodrošināt tiem 
atvērtību dalībai šādos pasākumos, tostarp 
reģionālās inovācijas shēmās,

Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – fa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) izveido EIT valstu sadarbības 
koordinatoru tīklu kā daļu no 
programmas “Apvārsnis Eiropa” valstu 
kontaktpunktiem, lai veicinātu zināšanu, 
konsultāciju un paraugprakses 
savstarpēju nodošanu atbilstoši EIT 
funkcijai;

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – fb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fb) veicina EIT kopienas radīto 
rezultātu un iespēju plašu izplatīšanu, 
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paziņošanu un izmantošanu, tostarp ar 
EIT valstu sadarbības koordinatoru tīkla 
starpniecību, lai visā Savienībā 
palielinātu izpratni un zināšanas par EIT 
un tā pamanāmību, kā arī veicinātu 
dalību EIT kopienas darbībās;

Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – fc punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fc) atbalsta ZIK efektīvas finansiālās 
ilgtspējas stratēģijas izstrādē, lai 
mobilizētu līdzekļus no citiem publiskiem 
un privātiem avotiem;

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – h punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) veicina daudzdisciplīnu pieeju 
inovācijām, tostarp integrējot 
tehnoloģiskus, sociālus un ar tehnoloģijām 
nesaistītus risinājumus, organizatoriskas 
pieejas un jaunus uzņēmējdarbības 
modeļus;

(h) veicina daudzdisciplīnu pieeju 
inovācijām visās nozarēs, jo īpaši 
integrējot tehnoloģiskus, sociālus un ar 
tehnoloģijām nesaistītus risinājumus, 
ilgtspēju un jau izstrādes posmā integrētu 
klimatneitralitāti, organizatoriskas pieejas, 
uzņēmējdarbības metodes un jaunus 
uzņēmējdarbības modeļus;

Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.
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Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) attiecīgā gadījumā nodrošina 
papildināmību un sinerģiju starp EIT 
darbībām un citām Savienības 
programmām;

(i) attiecīgā gadījumā nodrošina 
papildināmību un sinerģiju starp EIT 
darbībām un citām Savienības 
programmām, kā minēts 
pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa”;

Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – ia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ia) izstrādā un sniedz norādījumus 
par inovatīviem intelektuālā īpašuma 
tiesību modeļiem, kas veicina zināšanu 
nodošanu un izplatīšanu gan ZIK 
kontekstā, gan plašākā mērogā visā 
Savienībā;

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – ib punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ib) nodrošina nepieciešamo atbalstu 
un sinerģiju ar ZIK, lai izstrādātu 
inovatīvus risinājumus;

Grozījums Nr. 72



RR\1208053LV.docx 39/115 PE648.286v02-00

LV

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – ic punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ic) nodrošina, ka ZIK var darboties ar 
vajadzīgo elastību, lai pielāgotu savu 
darbību pieaugošajām prasībām, ko rada 
Covid-19 krīze, un palīdz īstenot Eiropas 
atveseļošanas plānu;

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – j punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(j) organizē regulāras ieinteresēto 
personu foruma sanāksmes , lai informētu 
par EIT darbību, gūto pieredzi, 
paraugpraksi un ieguldījumu Savienības 
inovāciju, pētniecības un izglītības politikā 
un mērķos un dotu iespēju ieinteresētajām 
personām paust savu viedokli;

(j) vismaz reizi gadā organizē 
regulāras ieinteresēto personu foruma 
sanāksmes, lai spriestu un diskutētu par 
EIT darbību, apmainītos ar gūto pieredzi 
un paraugpraksi, aplūkotu ieguldījumu 
Savienības inovāciju, pētniecības un 
izglītības politikā un mērķos un dotu 
iespēju ieinteresētajām personām paust 
savu viedokli;

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – k punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(k) neatkarīgi no ieinteresēto personu 
foruma sanāksmēm vismaz divreiz 
gadā organizē dalībvalstu pārstāvju 
grupas sanāksmes , lai nodrošinātu 
pienācīgu saziņu un informācijas plūsmu ar 
EIT un lai saņemtu informāciju par 
panākumiem, sniegtu norādījumus EIT un 
ZIK, kā arī dalītos ar tiem pieredzē. 
Dalībvalstu pārstāvju grupa nodrošina arī 
EIT un ZIK darbību pienācīgu sinerģiju 
un papildināmību ar valstu programmām 
un iniciatīvām, tostarp ZIK darbību 

(k) neatkarīgi no ieinteresēto personu 
foruma sanāksmēm, kas minētas 
j) apakšpunktā, organizē dalībvalstu 
pārstāvju grupas sanāksmes, lai 
nodrošinātu pienācīgu saziņu un 
informācijas plūsmu ar EIT un lai saņemtu 
informāciju par panākumiem, sniegtu 
norādījumus EIT un ZIK, kā arī dalītos ar 
tiem pieredzē.
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iespējamu līdzfinansēšanu no valstu 
līdzekļiem;

Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – ka punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ka) veicina EIT kopienas kopīgo 
pakalpojumu struktūru izveidi ar mērķi 
vienoti pārvaldīt visas ZIK;

Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – kb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(kb) mudina laika gaitā veidot dažādus 
EIT inovācijas centru tīklus visās 
dalībvalstīs, lai veicinātu sadarbību starp 
EIT kopienu un vietējām inovācijas 
ekosistēmām;

Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – l punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(l) izstrādā un koordinē atbalsta 
darbības, ko ZIK veic, lai attīstītu 
augstākās izglītības iestāžu 
uzņēmējdarbības un inovācijas spējas un 
integrētu tās inovācijas ekosistēmās.

(l) izstrādā, koordinē un uzrauga 
atbalsta darbību īstenošanu, kuras ZIK 
veic, lai attīstītu AII, profesionālās 
apmācības iestāžu, MVU un 
jaunuzņēmumu uzņēmējdarbības un 
inovācijas spējas un integrētu tos 
inovācijas ekosistēmās visā Savienībā 
saskaņā ar zinību triādes pieeju.

Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – la punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(la) sadarbībā ar Komisiju un 
pamatojoties uz ZIK ieguldījumu, izstrādā 
un sāk augstākās izglītības iniciatīvu, ko 
īstenos ZIK un ar to starpniecību, lai 
atbalstītu inovācijas un uzņēmējdarbības 
spēju attīstīšanu augstākajā izglītībā;

Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – lb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(lb) paplašina darbības jomu un 
stiprina tādu grādu un diplomu atzīšanu 
un pamanāmību ārpus EIT kopienas, 
kurus piešķīrušas iesaistītās AII un kurus 
apzīmē par EIT grādiem un diplomiem un 
attiecina uz mūžizglītības, 
darbaudzināšanas, profesionālās 
apmācības, prasmju apgūšanas un 
kvalifikācijas celšanas programmām, 
vienlaikus nodrošinot dzimumu ziņā 
līdzsvarotu pieeju, un kurus var piešķirt 
sertificētās un kvalificētās mācību 
iestādēs;
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Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – lc punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(lc) uzlabo EIT finansētu darbību 
pamanāmību un atzīšanu plašākā 
sabiedrībā un popularizē EIT zīmi, lai 
uzlabotu EIT pamanāmību un atzīšanu uz 
izglītības programmām balstītās 
partnerībās starp dažādām AII, 
apmācības iestādēm, pētniecības centriem 
un uzņēmumiem, vienlaikus uzlabojot tā 
vispārējo kvalitāti ar “mācīšanās praksē” 
programmām un mērķtiecīgu 
uzņēmējdarbību, kā arī starpvalstu, 
starporganizāciju un starpnozaru 
mobilitāti;

Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija palīdz EIT un tā ZIK apzināt 
sinerģiju ar citām Savienības 
programmām.

Grozījums Nr. 82

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.b daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstu pārstāvju grupā, kas minēta 
1. punkta k) apakšpunktā, ir pa vienam 
pārstāvim no katras dalībvalsts un pa 
vienam pārstāvim no katras asociētās 
valsts.

Grozījums Nr. 83
Regulas priekšlikums
6. pants – 1.c daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tā konsultē EIT valdi un direktoru par 
stratēģiski svarīgiem jautājumiem. Tā arī 
nodrošina pienācīgu sinerģiju un 
papildināmību starp EIT un ZIK 
darbībām un valstu programmām un 
iniciatīvām, tostarp ZIK darbību 
iespējamu valsts līdzfinansēšanu.

Grozījums Nr. 84

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) veic ar inovācijām saistītas darbības 
un ieguldījumus ar Eiropas pievienoto 
vērtību , tostarp atbalsta novatoriskas 
uzņēmējdarbības izveidi un attīstību , 
pilnīgi integrējot augstākās izglītības un 
pētniecības aspektus, lai sasniegtu kritisko 
masu, un veicinot rezultātu izplatīšanu un 
izmantošanu;

(a) veic ar inovācijām saistītas darbības 
un ieguldījumus ar Savienības pievienoto 
vērtību, tostarp veicina un atbalsta 
novatorisku uzņēmumu un 
jaunuzņēmumu izveidi un attīstību, pilnīgi 
integrējot augstākās izglītības un 
pētniecības aspektus, lai sasniegtu kritisko 
masu, un veicinot rezultātu izplatīšanu un 
izmantošanu;

Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.



PE648.286v02-00 44/115 RR\1208053LV.docx

LV

Grozījums Nr. 85

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) veic uz inovācijām 
vērstu eksperimentēšanu, prototipu izstrādi 
un demonstrēšanu galvenajās ekonomisko 
un sociālo interešu jomās, pamatojoties 
uz Savienības un valstu pētījumu 
rezultātiem, kas var stiprināt Savienības 
konkurētspēju starptautiskā mērogā un rast 
risinājumus svarīgākajiem 
izaicinājumiem, ar kuriem saskaras 
Eiropas sabiedrība;

(b) veic uz inovācijām vērstu 
pētniecību, eksperimentēšanu, prototipu 
izstrādi un demonstrēšanu galvenajās 
ekonomisko un sociālo interešu jomās, 
pamatojoties uz Savienības un valstu 
pētījumu rezultātiem, kas var 
stiprināt Savienības konkurētspēju 
starptautiskā mērogā un rast risinājumus 
svarīgākajiem problēmuzdevumiem, ar 
kuriem saskaras Eiropas sabiedrība, tostarp 
veselības un digitālajā jomā;

Grozījums Nr. 86

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) veic izglītības un apmācības 
darbības jo īpaši maģistrantūras un 
doktorantūras līmenī, kā arī piedāvā 
profesionālās apmācības kursus jomās, kas 
var nodrošināt atbilstību Eiropas 
sociālekonomiskajām vajadzībām nākotnē 
un kas palielina Savienības talantu bāzi, 
sekmē ar inovācijām saistītu prasmju 
attīstību, vadības un uzņēmējdarbības 
prasmju pilnveidi un pētnieku un studentu 
mobilitāti, kā arī veicina EIT zinātnisko 
grādu un apmācību saņēmušo personu 
zināšanu apmaiņu, darbaudzināšanu un 
sakaru veidošanu;

(c) veic izglītības un apmācības 
darbības jo īpaši maģistrantūras un 
doktorantūras līmenī, kā arī piedāvā 
profesionālās apmācības kursus jomās, kas 
var nodrošināt atbilstību Eiropas 
sociālekonomiskajām un 
sociālekoloģiskajām vajadzībām nākotnē 
un kas palielina Savienības talantu bāzi, 
sekmē ar inovācijām saistītu prasmju 
attīstību, vadības un uzņēmējdarbības 
prasmju pilnveidi un pētnieku un studentu 
mobilitāti, kā arī veicina ar EIT zīmi 
marķēto izglītības un apmācības darbību 
saņēmēju zināšanu apmaiņu, 
darbaudzināšanu un sakaru veidošanu;

Grozījums Nr. 87

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) darbības, kas palīdz AII labāk 
integrēties inovācijas vērtību ķēdēs un 
ekosistēmās un savest tās kopā ar citiem 
svarīgiem inovācijas dalībniekiem no 
zinību triādes, tādējādi uzlabojot to 
stratēģisko spēju attīstību;

Grozījums Nr. 88

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) īsteno informatīvus pasākumus un 
izplata paraugpraksi inovāciju nozarē, 
vēršot uzmanību uz augstākās izglītības, 
pētniecības un uzņēmējdarbības sadarbības 
izveidi, tostarp pakalpojumu un finanšu 
nozarē;

(d) īsteno informatīvus pasākumus un 
izplata paraugpraksi inovāciju nozarē, 
vēršot uzmanību uz augstākās izglītības, 
pētniecības, publiskā sektora un trešā 
sektora organizāciju, kā arī uzņēmēju 
sadarbības un starpdisciplīnu mācīšanās 
ciklu izveidi, tostarp pakalpojumu un 
finanšu nozarē;

Grozījums Nr. 89

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) RIS darbības, kas ir pilnībā 
integrētas ZIK daudzgadu stratēģijā, lai 
stiprinātu inovācijas spēju un attīstītu 
ilgtspējīgas inovācijas ekosistēmas visā 
Savienībā nolūkā mazināt inovācijas 
rezultātu atšķirības un plaisu visā 
Savienībā un nodrošināt ģeogrāfiski 
līdzsvarotāku dalību EIT kopienā visā 
Savienībā;

Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
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vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 90

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) attiecīgā gadījumā nodrošina EIT 
un ZIK darbību pienācīgu sinerģiju un 
papildināmību ar Eiropas, valstu un 
reģionālajām programmām.

(e) attiecīgā gadījumā nodrošina EIT 
un ZIK darbību pienācīgu sinerģiju un 
papildināmību ar Eiropas, valstu un 
reģionālajām programmām, jo īpaši EIP, 
citām Eiropas partnerībām un 
pamatuzdevumiem, kā arī universitātēm, 
AII un pētniecības centriem.

Grozījums Nr. 91

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) mobilizē līdzekļus no publiskiem 
un privātiem avotiem un rada ienākumus 
no pašu darbībām saskaņā ar 17. pantu, 
lai palielinātu to budžeta daļu;

Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 92

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(eb) izveido krātuvi, kurā tiek kartēta 
attiecība starp ZIK izgudrojumiem un 
patentiem un identificēti minēto 
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izgudrojumu īpašnieki;

Grozījums Nr. 93

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot partnerības 
pamatnolīgumus un dotāciju nolīgumus 
starp EIT un ZIK, ZIK ir ievērojama 
vispārēja autonomija noteikt savu iekšējo 
organizāciju un sastāvu, kā arī konkrētu 
darba kārtību un darba metodes. ZIK jo 
īpaši:

2. Neskarot partnerības 
pamatnolīgumus un daudzgadu dotāciju 
nolīgumus starp EIT un ZIK, ZIK ir 
ievērojama vispārēja autonomija noteikt 
savu iekšējo organizāciju un sastāvu, kā arī 
konkrētu darba kārtību un darba metodes, 
ar nosacījumu, ka ar minēto darba 
kārtību un darba metodēm tiek panākts 
progress EIT un ZIK mērķu sasniegšanā. 
ZIK jo īpaši:

Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 94
Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) izveido tādus iekšējās pārvaldības 
mehānismus, kas atspoguļo augstākās 
izglītības, pētniecības un inovāciju zinību 
triādi;

(a) izveido tādus pārredzamus iekšējās 
pārvaldības mehānismus, kas atspoguļo 
augstākās izglītības, pētniecības un 
inovāciju zinību triādi; 

Grozījums Nr. 95

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) nodrošina atvērtību jaunu locekļu 
uzņemšanai, ja tie papildina partnerības 

(b) nodrošina atvērtību pēc iespējas 
plašākai jaunu locekļu uzņemšanai visā 
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vērtību; Savienībā, ja tie papildina partnerības 
vērtību, tostarp izmantojot skaidrus un 
pārredzamus pievienošanās un izstāšanās 
kritērijus un atklātus uzaicinājumus;

Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 96

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) darbojas atklāti un pārredzami, 
saskaņā ar saviem iekšējiem noteikumiem;

(c) nosaka iekšējos noteikumus, kas 
nodrošina, ka ZIK darbojas atklāti un 
pārredzami saskaņā ar labas pārvaldības 
kodeksiem, kas ir jānosaka minētajos 
iekšējos noteikumos;

Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 97

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) sava daudzgadu uzņēmējdarbības 
plāna ietvaros izstrādā divu gadu 
stratēģisko plānu, kurā sīki izklāstītas 
iniciatīvas, kas paredzētas, lai mazinātu 
Covid-19 krīzes sekas, vienlaikus īpašu 
uzmanību pievēršot darbībām, kuru 
mērķis ir palielināt mikrouzņēmumu, 
MVU un jaunuzņēmumu, kā arī studentu, 
pētnieku un darbinieku izturētspēju;
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Grozījums Nr. 98

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(db) sinerģijā ar citiem Savienības 
inovācijas atzariem un citām Savienības 
iestādēm, struktūrām, birojiem un 
aģentūrām un nolūkā reaģēt uz Eiropas 
atveseļošanas plānu publicē īpašus 
uzaicinājumus, veicina iniciatīvas, 
izmantojot savas partnerības, ekosistēmas 
un kopienas, izstrādā individuāliem un 
vairākiem ZIK paredzētus projektus, lai 
atbalstītu uzņēmējdarbības 
pārstrukturēšanu, un apzina 
mikrouzņēmumus, MVU, 
jaunuzņēmumus un citas ieinteresētās 
personas, kurām vajadzīgs atbalsts un, 
piemēram, labāka piekļuve 
finansējumam;

Grozījums Nr. 99

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – dc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(dc) ierosina iniciatīvas, kuru mērķis ir 
atbalstīt to ekosistēmu, pamatojoties uz 
zinību triādi, vienlaikus esot pietiekami 
elastīgām, lai radītu pasākumus, kas 
atbilst to partneru un saņēmēju mērķim, 
tostarp ārpus to esošajām kopienām;

Grozījums Nr. 100

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) izstrādā un īsteno stratēģijas, lai (e) izstrādā un īsteno stratēģijas, lai 
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panāktu finansiālu ilgtspēju. sasniegtu finansiālu ilgtspēju;

Grozījums Nr. 101

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) izstrādā informatīvus pasākumus, 
it īpaši ar jaunajām iestādēm un izcilības 
centriem ES reģionos, kuros darbības 
rādītāji ir zemāki:

Grozījums Nr. 102

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. EIT attiecības ar katru ZIK 
pamatojas uz partnerības pamatnolīgumiem 
un dotāciju nolīgumiem.

3. EIT attiecības ar katru ZIK 
pamatojas uz partnerības pamatnolīgumiem 
un daudzgadu dotāciju nolīgumiem, kā arī 
uz pienācīgi izstrādātu ilgtermiņa 
sadarbības stratēģiju. 

Grozījums Nr. 103

Regulas priekšlikums
7. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Atlasot projektus un partnerus un 
ja ir absolūti nepieciešams nošķirt 
vienādas kvalitātes priekšlikumus, ZIK 
pēc novērtējuma, kura pamatā ir izcilības 
kritērijs, dod priekšroku tiem 
priekšlikumiem, kas atbilst vienam vai 
vairākiem šādiem kritērijiem:
(a) iekļauj lielāku skaitu valstu vai 
reģionu, kas piedalās RIS;
(b) iekļauj lielāku skaitu reģionu vai 
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valstu, kas vēl nepiedalās konkrētajā ZIK 
kopienā;
(c) iesaista reģionus un valstis, kas 
apņemas ieguldīt ESI fondos;
(d) iesaista lielāku skaitu MVU;
(e) nodrošina labāku dzimumu 
līdzsvaru.

Grozījums Nr. 104

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piemēro Savienības pamatprogrammā 
pētniecības un inovācijas atbalstam 
paredzētos dalības un rezultātu izplatīšanas 
noteikumus. Atkāpjoties no minētajiem 
noteikumiem:

Piemēro pamatprogrammā “Apvārsnis 
Eiropa” paredzētos dalības un rezultātu 
izplatīšanas noteikumus. Atkāpjoties no 
minētajiem noteikumiem:

Grozījums Nr. 105

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) attiecībā uz ZIK pievienotās 
vērtības darbībām var piemērot īpašus 
noteikumus par īpašumtiesībām, piekļuves 
tiesībām, izmantošanu un izplatīšanu.

(b) ZIK pievienotās vērtības darbībām 
vajadzības gadījumā var piemērot īpašus 
noteikumus par īpašumtiesībām, piekļuves 
tiesībām, izmantošanu un izplatīšanu.

Grozījums Nr. 106

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. EIT uz konkurenci pamatota, 
atklāta un pārskatāma konkursa kārtībā 
veic atlasi un nosaka partnerību, kas kļūs 
par ZIK. Piemēro Savienības 

1. EIT uz konkurenci pamatota, 
atklāta un pārskatāma konkursa kārtībā 
veic atlasi un nosaka partnerību, kas kļūs 
par ZIK. Piemēro pamatprogrammā 
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pamatprogrammā pētniecības un 
inovācijas atbalstam paredzētos kritērijus 
Eiropas partnerību atlasei. EIT valde var 
turpmāk precizēt minētos kritērijus, 
pieņemot un publicējot ZIK atlases 
kritērijus, kuru pamatā ir izcilības un 
inovāciju atbilstības principi.

“Apvārsnis Eiropa” paredzētos 
piemērojamos nosacījumus un kritērijus 
Eiropas partnerību atlasei. EIT valde 
turpmāk precizē minētos kritērijus, 
pieņemot un publicējot ZIK atlases 
kritērijus, kuru pamatā ir izcilības, 
līdzsvarotas ģeogrāfiskās pārstāvības un 
inovāciju atbilstības principi sabiedrības 
problēmu risināšanā un Savienības 
politisko prioritāšu īstenošanā.

Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 107

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. EIT sāk ZIK atlasi un noteikšanu 
saskaņā ar SIP noteiktajām prioritārajām 
jomām un grafiku.

2. EIT sāk ZIK atlasi un noteikšanu 
saskaņā ar SIP noteiktajām prioritārajām 
jomām un grafiku un ņemot vērā 
prioritātes, kas definētas 
pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” 
stratēģiskajā plānošanā. 

Grozījums Nr. 108

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Obligāts nosacījums, lai izveidotu 
ZIK, ir vismaz trīs tādu neatkarīgu 
partnerorganizāciju dalība, kas izveidotas 
vismaz trīs dažādās dalībvalstīs.

3. Obligātie nosacījumi, lai izveidotu 
ZIK, ir vismaz trīs tādu neatkarīgu 
partnerorganizāciju dalība, no kurām 
vismaz viena ir AII, viena ir pētniecības 
iestāde un viens ir privātais uzņēmums un 
kuras izveidotas vismaz trīs dažādās 
dalībvalstīs. 
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Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 109

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Papildus 3. punktā paredzētajam 
nosacījumam vismaz divas trešdaļas 
partnerorganizāciju ZIK sastāvā ir tādas, 
kas ir izveidotas dalībvalstīs. Katras ZIK 
sastāvā ir vismaz viena augstākās 
izglītības iestāde , viena pētniecības 
organizācija un viens privāts uzņēmums.

4. Papildus 3. punktā paredzētajam 
nosacījumam vismaz divas trešdaļas 
partnerorganizāciju ZIK sastāvā ir tādas, 
kas ir izveidotas dalībvalstīs. Atlases un 
izraudzīšanās procedūrā ņem vērā 
līdzsvarotu ģeogrāfisko aptvērumu, 
tostarp RIS un jaunu partneru līdzdalību.

Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 110

Regulas priekšlikums
9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pirms sākt jaunu ZIK atlases 
procedūru, EIT pieņem un publicē ZIK 
darbības finansēšanas, pārraudzības un 
izvērtēšanas kritērijus un procedūras. Par 
tiem nekavējoties informē 6. panta 
k) apakšpunktā minēto dalībvalstu 
pārstāvju grupu .

5. Pirms jaunas ZIK atlases 
procedūras EIT pieņem un publicē ZIK 
darbības finansēšanas, pārraudzības un 
izvērtēšanas kritērijus un procedūras. Par 
tiem nekavējoties informē 6. panta 2. 
punktā minēto dalībvalstu pārstāvju grupu, 
EIT valstu sadarbības koordinatoru tīklu 
un Eiropas Parlamentu.

Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.
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Grozījums Nr. 111

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT, pamatojoties uz rādītājiem , kas 
noteikti, cita starpā, Savienības 
pamatprogrammā pētniecības un 
inovācijas atbalstam un SIP, un cieši 
sadarbojoties ar Komisiju, pastāvīgi 
pārrauga un periodiski veic neatkarīgu 
katras ZIK sasniegumu, rezultātu un 
panāktās ietekmes izvērtēšanu. Par šādu 
pārraudzības un izvērtēšanas pasākumu 
rezultātiem ziņo Eiropas Parlamentam un 
Padomei un tos publisko.

EIT, pamatojoties uz rādītājiem, kas 
noteikti, cita starpā, pamatprogrammā 
“Apvārsnis Eiropa” un SIP, un cieši 
sadarbojoties ar Komisiju, pastāvīgi 
pārrauga un periodiski veic neatkarīgu 
katras ZIK sasniegumu, rezultātu, ietekmes 
un finansiālās ilgtspējas panākšanai 
īstenoto pasākumu izvērtēšanu. Par šādu 
pārraudzības un izvērtēšanas pasākumu 
rezultātiem ziņo Eiropas Parlamentam un 
Padomei un tos publisko.

Grozījums Nr. 112

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ņemot vērā rezultātus, kas gūti 
visaptverošā termiņa vidusposma 
pārskatīšanā, ko veic pirms sākotnējā 
septiņu gadu perioda beigām, valde var 
lemt pagarināt ar ZIK noslēgto partnerības 
pamatnolīgumu uz laiku, kas pārsniedz 
sākotnēji noteikto , proti, uz vēl vienu 
periodu, kas nepārsniedz septiņus gadus, 
vai neturpināt EIT finansiālo ieguldījumu 
un nepagarināt partnerības pamatnolīgumu. 
Valde jo īpaši ņem vērā ZIK panākto 
finansiālo ilgtspēju, tās spēju nodrošināt 
atvērtību jaunu locekļu uzņemšanai, kā arī 
Savienības finansiālo ieguldījumu , kas 
minēts 20. pantā, un nozīmi attiecībā uz 
EIT mērķu sasniegšan u.

2. Ņemot vērā pozitīvos rezultātus, kas 
gūti visaptverošā termiņa vidusposma 
pārskatīšanā, ko veic neatkarīgi ārējie 
eksperti līdz sākotnējā septiņu gadu 
perioda ceturtā gada beigām, valde var 
lemt saglabāt ar ZIK noslēgto partnerības 
pamatnolīgumu līdz sākotnēji noteiktā 
perioda beigām vai neturpināt EIT 
finansiālo ieguldījumu un nepagarināt 
partnerības pamatnolīgumu. Valde jo īpaši 
ņem vērā piemērotību Savienības kopējo 
un sabiedrības problēmu risināšanai, 
pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” 
kritērijus, kas noteikti Eiropas partnerību 
īstenošanai, pārraudzībai un 
novērtēšanai, pašas ZIK izvirzīto mērķu 
sasniegšanu, ZIK koordinācijas centienus 
ar citām attiecīgām pētniecības un 
inovācijas iniciatīvām, ZIK panākto 
finansiālo ilgtspēju, tās spēju nodrošināt 
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atvērtību jaunu locekļu uzņemšanai un 
veiksmīgu darbību jaunu partneru 
piesaistīšanā, pārredzamību tās vadībā, 
tās spēju izveidot ilgtspējīgas inovācijas 
ekosistēmas, tās ģeogrāfisko pārklājumu 
un dzimumu līdzsvaru, kā arī 20. pantā 
minētā Savienības finansiālā ieguldījuma 
maksimālo apjomu un nozīmi attiecībā uz 
EIT mērķiem.

Valde iesniedz minētos vidusposma 
pārskatus Eiropas Parlamentam un 
Padomei un tos publisko.

Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 113

Regulas priekšlikums
11. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Sākotnējā septiņu gadu perioda 
beigās valde var nolemt pagarināt 
partnerības pamatnolīgumu vēl uz 
septiņiem gadiem. Šāda lēmuma pamatā 
ir 2. punktā noteiktie kritēriji un ZIK 
darbības galīgais novērtējums, kas jāveic 
pirms sākotnējā septiņu gadu perioda 
beigām.
Pirms sākotnējā septiņu gadu perioda 
pagarināšanas EIT apspriežas ar Eiropas 
Parlamentu.

Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.
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Grozījums Nr. 114

Regulas priekšlikums
11. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Ja septiņu gadu nolīgums tiek 
pagarināts, ZIK līdz otrā septiņu gadu 
perioda ceturtā gada beigām veic jaunu 
vidusposma pārskatīšanu, pamatojoties uz 
tiem pašiem kritērijiem un metodiku.

Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 115

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja ZIK izvērtēšana uzrāda 
neatbilstīgus rezultātus vai norāda uz 
Eiropas pievienotās vērtības trūkumu , 
valde veic attiecīgus pasākumus, 
tostarp EIT finansiālā ieguldījuma 
samazināšanu, grozīšanu vai anulēšanu 
vai partnerības pamat nolīguma 
izbeigšanu.

3. Ja ZIK izvērtēšana uzrāda 
neatbilstīgus rezultātus vai norāda uz 
Eiropas pievienotās vērtības trūkumu, 
valde veic attiecīgus koriģējošus 
pasākumus, tostarp EIT 
finansiālā ieguldījuma samazināšanu, 
grozīšanu vai anulēšanu vai partnerības 
pamatnolīguma izbeigšanu.

Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 116

Regulas priekšlikums
11. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ņemot vērā rezultātus, kas gūti 
galīgajā pārskatīšanā, ko veic pirms 
partnerības pamatnolīguma četrpadsmitā 
darbības gada beigām, EIT ar ZIK var 
noslēgt sadarbības memorandu.

4. Ņemot vērā rezultātus, kas gūti 
galīgajā pārskatīšanā, ko veic līdz 
partnerības pamatnolīguma četrpadsmitā 
darbības gada beigām, valde saskaņā ar 
stingriem nosacījumiem pēc rūpīga 
novērtējuma, ko veikuši neatkarīgi 
eksperti, var nolemt pagarināt partnerības 
pamatnolīgumu ar ZIK. Šādam 
pagarinātam partnerības 
pamatnolīgumam piemēro:
(a) ārējo ekspertu un valdes veiktu 
pozitīvu padziļinātu ZIK novērtējumu, 
ņemot vērā 2. punktā izklāstītos 
novērtēšanas kritērijus;
(b) ZIK sīki izstrādātu plānu, kurā 
izklāstīti iemesli, kāpēc partnerības 
pamatnolīgums būtu jāpagarina;
(c) laika, darbības jomas un budžeta 
ierobežojumu, kas ietver augstāko 
izglītību, apmācību un horizontāli 
strukturētas ZIK darbības, kuras vēl 
nevar būt finansiāli ilgtspējīgas, taču 
joprojām ir būtiskas tās uzdevumu, 
darbību un spēju izpildei, reaģējot uz 
sabiedrības problēmām.
Minētās darbības sīki apraksta. Minēto 
aprakstu valde iesniedz novērtēšanai.

Grozījums Nr. 117

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Zinātniskos grādus un diplomus, 1. Zinātniskos grādus un diplomus, 
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kas saistīti ar 7. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā minēto augstāko izglītību, 
izdod iesaistītās augstākās izglītības 
iestādes saskaņā ar attiecīgās valsts 
noteikumiem un akreditācijas procedūrām. 
EIT un ZIK partnerības pamatnolīgumos 
un dotāciju nolīgumos paredz, ka šie 
zinātniskie grādi un diplomi attiecīgos 
gadījumos var būt arī EIT zinātniskie grādi 
un diplomi.

kas saistīti ar 7. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā minēto augstāko izglītību, 
izdod iesaistītās AII un sertificētas 
apmācības iestādes saskaņā ar attiecīgās 
valsts noteikumiem un akreditācijas 
procedūrām. EIT un ZIK partnerības 
pamatnolīgumos un dotāciju nolīgumos 
paredz, ka šie zinātniskie grādi un diplomi 
attiecīgos gadījumos ir arī EIT zinātniskie 
grādi un diplomi.

Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 118

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. EIT mudina iesaistītās augstākās 
izglītības iestādes:

2. EIT mudina iesaistītās AII un 
sertificētas apmācības iestādes:

Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 119

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) atbalsta un popularizē EIT zīmi 
savā apmācībā un diplomos;

Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.
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Grozījums Nr. 120

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bb) tiek vairāk integrēti inovācijas 
ķēdēs, izstrādājot dažādas stratēģijas ar 
mērķi efektīvi sadarboties ar inovācijas 
ekosistēmām un uzņēmumiem un veicināt 
uzņēmējdarbības garu;

Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 121

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – bc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bc) izstrādā programmas, kas vērstas 
uz mūžizglītību un sertifikāciju;

Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 122

Regulas priekšlikums
12. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Īpašu uzmanību pievērš dzimumu 
līdzsvaram un dzimumu līdztiesības 
aspekta ievērošanai, jo īpaši tādās jomās 
kā IKT, zinātne, tehnoloģija, 
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inženierzinātnes un matemātika, kurās 
sievietes joprojām ir nepietiekami 
pārstāvētas.

Grozījums Nr. 123

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. EIT un ZIK nodrošina, ka to 
darbības tiek īstenotas ļoti pārskatāmi. 
Konkrēti, EIT un ZIK izveido pieejamu 
bezmaksas tīmekļa vietni, kurā sniedz 
informāciju par to darbību.

1. EIT un ZIK nodrošina, ka to 
darbības tiek īstenotas ļoti pārskatāmi. 
Konkrēti, EIT un ZIK izveido pieejamu 
bezmaksas tīmekļa vietni, kurā sniedz 
informāciju par to darbību un iespējām, ko 
tie nodrošina, jo īpaši par atklātiem 
uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus.

Grozījums Nr. 124

Regulas priekšlikums
16. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a EIT un ZIK dara pieejamu 
detalizētu informāciju par visiem to 
izsludinātajiem uzaicinājumiem iesniegt 
priekšlikumus. Minēto informāciju 
savlaicīgi meklējamā un izsekojamā veidā 
dara pieejamu attiecīgajās Savienības 
finansēto pētniecības un inovācijas 
projektu kopīgajās tiešsaistes datubāzēs 
saskaņā ar Regulu [xxx], ar ko izveido 
pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa”.

Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 125
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Regulas priekšlikums
16. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Sīki izklāstīta informācija par 11. 
un 18. pantā minētajiem uzraudzības un 
novērtēšanas procesiem.

Grozījums Nr. 126

Regulas priekšlikums
17. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Partnerorganizāciju ieguldījumus 
ZIK finansēšanā nosaka saskaņā ar 
līdzfinansējuma likmēm, kas minētas šā 
panta 4. punktā, un tie atspoguļo ZIK 
finansiālās ilgtspējas stratēģiju.

6. Ieguldījumus no 
partnerorganizācijām un citiem 
publiskiem avotiem no trešām valstīm, kā 
arī privātiem finansējuma avotiem ZIK 
finansēšanā nosaka saskaņā ar 
līdzfinansējuma likmēm, kas minētas šā 
panta 4. punktā, un tie atspoguļo ZIK 
finansiālās ilgtspējas stratēģiju.

Grozījums Nr. 127

Regulas priekšlikums
17. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. EIT izveido sadales mehānismu, 
kas veicina konkurenci, lai pienācīgu daļu 
sava finansiālā ieguldījuma piešķirtu ZIK. 
Tas paredz ZIK uzņēmējdarbības plānu un 
darbības izvērtēšanu, ko nodrošina, veicot 
pastāvīgu pārraudzību , un jo īpaši to 
progresa izvērtēšanu finansiālas ilgtspējas 
sasniegšanā.

7. EIT izveido konkurētspējīgu un uz 
darbības rezultātiem balstītu sadales 
mehānismu, lai pienācīgu daļu sava 
finansiālā ieguldījuma piešķirtu ZIK. Tas 
paredz izvērtēt ZIK uzņēmējdarbības 
plānus, ZIK atvērtību jaunu locekļu 
uzņemšanai, to izplatīšanas stratēģijas, 
ģeogrāfisko pārklājumu, kā arī minēto 
uzņēmējdarbības plānu darbību, ko 
nodrošina, veicot pastāvīgu pārraudzību, 
un jo īpaši izvērtēt to progresu finansiālas 
ilgtspējas sasniegšanā. Īpašu uzmanību 
pievērš darbībām, kas ieviestas, lai 
mazinātu Covid-19 krīzes sekas, un 
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inovatīvu ideju izstrādei.

Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 128

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) aplēse par vajadzību pēc 
personāla, kas izriet no jaunajiem 
uzdevumiem;

Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 129

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bb) divgadu krīzes novēršanas 
programmas aspekti;

Grozījums Nr. 130

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) atbilstīgi rādītāji ZIK un EIT 
darbību pārraudzībai, izmantojot uz 
ietekmi orientētu pieeju;

(c) atbilstīgas kvalitatīvas un 
kvantitatīvas metodes, rīki un rādītāji EIT 
un ZIK darbību pārraudzībai, izmantojot uz 
ietekmi orientētu un uz darbības 
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rezultātiem balstītu pieeju;

Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 131

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. EIT pieņem konsolidētu 
gada darbības pārskatu, kas ietver 
vispusīgu informāciju par iepriekšējā 
kalendārajā gadā īstenotajām EIT un ZIK 
darbībām un par EIT ieguldījumu 
Savienības pamatprogrammā pētniecības 
un inovācijas atbalstam noteikto mērķu 
sasniegšanā un ieguldījumu Savienības 
inovāciju, pētniecības un izglītības politikā 
un mērķos. Tajā tiek arī izvērtēti panāktie 
rezultāti izvirzīto mērķu un rādītāju 
īstenošanā un noteiktā laika grafika 
ievērošanā, ar veiktajām darbībām saistītie 
riski, resursu izmantojums un EIT 
vispārējā darbība. Konsolidētajā gada 
darbības pārskatā iekļauj papildu vispusīgu 
informāciju saskaņā ar EIT finanšu 
noteikumiem.

2. EIT pieņem konsolidētu gada 
darbības pārskatu, kas ietver vispusīgu 
informāciju par iepriekšējā kalendārajā 
gadā īstenotajām EIT un ZIK darbībām un 
par EIT ieguldījumu pamatprogrammā 
“Apvārsnis Eiropa” noteikto mērķu 
sasniegšanā un ieguldījumu Savienības 
inovācijas, pētniecības un izglītības 
politikā un mērķos. Tajā tiek arī izvērtēti 
panāktie rezultāti izvirzīto mērķu un 
rādītāju īstenošanā un noteiktā laika grafika 
ievērošanā, ar veiktajām darbībām saistītie 
riski, resursu izmantojums, tostarp 
ieguldījums klimata politikas integrēšanas 
mērķī pamatprogrammas “Apvārsnis 
Eiropa” ietvaros sadalījumā pa ZIK, un 
EIT vispārējā darbība. Konsolidētajā gada 
darbības pārskatā iekļauj papildu vispusīgu 
informāciju saskaņā ar EIT finanšu 
noteikumiem. 

Grozījums Nr. 132

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT direktors katru gadu iesniedz gada 
darbības ziņojumu kompetentajām 
Eiropas Parlamenta komitejām.
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Grozījums Nr. 133

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija veic EIT izvērtēšanas, un 
tai palīdz neatkarīgi eksperti, kas atlasīti 
pārredzamā procesā, ievērojot EIT finanšu 
noteikumus. Minētajās izvērtēšanās 
pārbauda, kā EIT pilda savu 
pamatuzdevumu, iztirzā visas EIT un ZIK 
darbības un izvērtē EIT Eiropas pievienoto 
vērtību, veikto darbību ietekmi, efektivitāti, 
ilgtspējību, lietderību un atbilstību un to 
saskaņotību ar un/vai papildināmību 
attiecībā uz attiecīgo valsts un Savienības 
politiku, tostarp sinerģiju ar citām 
Savienības pamatprogrammas pētniecības 
un inovācijas atbalstam daļām. 
Izvērtējumos ņem vērā iesaistīto pušu 
viedokļus gan Eiropas, gan valstu līmenī, 
un tos ņem vērā Komisijas programmu 
izvērtējumos, kas paredzēti Savienības 
pamatprogrammā pētniecības un 
inovācijas atbalstam.

2. Komisija veic EIT izvērtēšanas, un 
tai palīdz neatkarīgi eksperti, kas atlasīti 
pārredzamā procesā, ievērojot EIT finanšu 
noteikumus. Minētajās izvērtēšanās 
pārbauda, kā EIT pilda savu 
pamatuzdevumu, iztirzā visas EIT un ZIK 
darbības un izvērtē EIT Eiropas pievienoto 
vērtību, veikto darbību ietekmi, efektivitāti, 
ilgtspēju, lietderību un atbilstību un to 
saskaņotību ar un/vai papildināmību 
attiecībā uz attiecīgo valsts un Savienības 
politiku, tostarp sinerģiju ar citām 
pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” 
daļām, jo īpaši EIP, citām partnerībām un 
pamatuzdevumiem. Izvērtējumā skata arī 
aspektus, kas saistīti ar RIS ietekmi un tās 
atvērtību jaunu partneru līdzdalībai. 
Izvērtējumos ņem vērā iesaistīto pušu 
viedokļus gan Eiropas, gan valstu līmenī, 
un tos ņem vērā Komisijas programmu 
izvērtējumos, kas paredzēti 
pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa”. 

Grozījums Nr. 134

Regulas priekšlikums
19.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.a pants
EIT vidusposma pārskatīšana

Komisija veic rūpīgu EIT vidusposma 
pārskatīšanu, pamatojoties uz 
periodiskiem izvērtējumiem, kas minēti 
19. pantā. To veic ar neatkarīgu ekspertu 
palīdzību un ne vēlāk kā trīs gadus pēc 
nākamā finanšu perioda sākuma. 
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Minētajā vidusposma pārskatīšanā cita 
starpā izvērtē:
(a) izglītības iniciatīvas rezultātus un 
ietekmi un tās iespējamo turpināšanu;
(b) ZIK finansiālās ilgtspējas 
stratēģiju efektivitāti;
(c) RIS īstenošanu un ietekmi;
(d) iespējas vēl vairāk palielināt 
sadarbību starp EIT un visām 
pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” 
III pīlāra īstenošanas struktūrām, lai 
pārbaudītu, vai EIT varētu uzņemties 
horizontālāku lomu visos pīlāros un/vai 
izveidot vienas pieturas aģentūru 
inovācijai ar dažādu papildinošu darbību 
kopumu.

Grozījums Nr. 135

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot summas, par kurām lemts 
attiecīgajā DFS, Savienības ieguldījums 
var būt finansiāls ieguldījums no 
Savienības pamatprogrammas pētniecības 
un inovācijas atbalstam un no citām 
Savienības programmām.

Neskarot summas, par kurām lemts 
attiecīgajā DFS, Savienības ieguldījums 
tiek sniegts kā finansiāls ieguldījums [4 %] 
apmērā no pamatprogrammas “Apvārsnis 
Eiropa” kopējā budžeta un no citām 
Savienības programmām. EIT var saņemt 
papildu finansējumu no citām Savienības 
programmām.

Grozījums Nr. 136

Regulas priekšlikums
24.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

24.a pants
Pārejas noteikumi

EIT noslēgtos nolīgumus reglamentē 
noteikumi, ko piemēro laikā, kad 
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izsludina attiecīgo uzaicinājumu iesniegt 
priekšlikumus.

Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 137

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. sadaļa – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valdē ir piecpadsmit locekļi, kurus ieceļ 
Komisija un starp kuriem līdzsvaroti ir 
pārstāvēti locekļi ar pieredzi 
uzņēmējdarbībā, augstākajā izglītībā un 
pētniecībā. Valdes locekļu pilnvaru laiks ir 
četri gadi. Komisija var pagarināt šo 
pilnvaru termiņu vienu reizi uz diviem 
gadiem, pamatojoties uz valdes 
priekšlikumu. .

Valdē ir piecpadsmit locekļi, tostarp viens 
EIP loceklis, kurus ieceļ Komisija un starp 
kuriem līdzsvaroti ir pārstāvēti locekļi ar 
pieredzi uzņēmējdarbībā, augstākajā 
izglītībā, inovācijā un pētniecībā. Valdes 
locekļu pilnvaru laiks ir četri gadi. 
Komisija var pagarināt šo pilnvaru termiņu 
vienu reizi uz diviem gadiem, pamatojoties 
uz valdes priekšlikumu.

Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 138

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. sadaļa – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vajadzības gadījumā valde iesniedz 
Komisijai kandidātu sarakstu jauna 
locekļa vai jaunu locekļu iecelšanai. 
Sarakstā iekļautos kandidātus atlasa , 
pamatojoties uz EIT iniciētas 
pārskatāmas un atklātas procedūras 
rezultātiem .

svītrots
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Grozījums Nr. 139

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. sadaļa – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valdes locekļus ieceļ Komisija 
pārredzamā veidā, un tiem ir apliecināta 
izcila pieredze augstākajā izglītībā, 
pētniecībā, inovācijā un uzņēmējdarbībā. 
Šo iecelšanu veic pēc atklāta 
uzaicinājuma izteikt ieinteresētību.

Grozījums Nr. 140

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. sadaļa – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 141

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. sadaļa – 1. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vajadzības gadījumā valde iesniedz 
Komisijai kandidātu sarakstu jauna 
locekļa vai locekļu iecelšanai. Sarakstā 
iekļautos kandidātus atlasa, pamatojoties 
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uz EIT iniciētas pārskatāmas un atklātas 
procedūras rezultātiem. 

Grozījums Nr. 142

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. sadaļa – 1. punkts – 4.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ieceļ jaunu locekli vai locekļus 
saskaņā ar 2. un 3. daļā noteikto 
procedūru.

Grozījums Nr. 143

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. sadaļa – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Valde, īstenojot savu atbildību par 
EIT darbību vadīšanu, pieņem stratēģiskos 
lēmumus, jo īpaši:

1. Valde, īstenojot savu atbildību par 
EIT darbību vadīšanu, pieņem stratēģiskos 
lēmumus, jo īpaši tā:

Grozījums Nr. 144

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. sadaļa – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pieņem EIT ieguldījumu Komisijas 
priekšlikumā par EIT stratēģiskās 
inovācijas programmu (SIP);

(a) pieņem EIT ieguldījumu Komisijas 
priekšlikumā par EIT stratēģisko inovāciju 
programmu (SIP) pēc tam, kad ir ņemts 
vērā esošo ZIK atzinums;

Grozījums Nr. 145

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. sadaļa – 1. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) pieņem ZIK darbības finansēšanas, 
pārraudzības un izvērtēšanas kritērijus un 
procedūras, tostarp tām piešķiramo 
maksimālo dotāciju no EIT;

(c) pieņem ZIK darbības finansēšanas, 
pārraudzības un izvērtēšanas kritērijus un 
procedūras, tostarp tām piešķiramo 
maksimālo dotāciju no EIT, ņemot vērā 
11. pantā noteiktās prasības, kā arī lemj 
par piemērotiem koriģējošiem 
pasākumiem, kas veicami gadījumā, ja 
ZIK mērķi netiek pietiekami sasniegti;

Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 146

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. sadaļa – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) pieņem ZIK atlases procedūru; (d) pieņem ZIK atlases procedūru un 
par to nekavējoties informē 6. panta 
2. punktā minēto dalībvalstu pārstāvju 
grupu, EIT valstu sadarbības 
koordinatoru tīklu, kā arī valstu un 
reģionālās iestādes;

Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 147

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. sadaļa – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) izvēlas un nosaka ZIK partnerību 
vai arī vajadzības gadījumā atsauc šo 

(e) izvēlas un nosaka ZIK partnerību, 
pamatojoties uz izcilības, līdzsvarotas 
ģeogrāfiskās pārstāvības, partneru aprites 
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izvēli; un inovācijas principiem, saskaņā ar 
9. pantā noteiktajiem kritērijiem vai arī 
vajadzības gadījumā atsauc šo izvēli;

Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 148

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. sadaļa – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) pilnvaro direktoru pagarināt 
partnerības pamatnolīgumus ar ZIK pēc 
sākotnēji noteiktā termiņa;

(g) pilnvaro direktoru pagarināt 
partnerības pamatnolīgumus ar ZIK pēc 
sākotnēji noteiktā termiņa, pamatojoties uz 
pozitīvu novērtējumu rezultātu saskaņā ar 
10. un 11. pantu; 

Grozījums Nr. 149

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. sadaļa – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(j) veic atbilstīgus pasākumus, tostarp 
samazina, groza vai atsauc EIT finansiālo 
ieguldījumu ZIK vai izbeidz ar tām 
noslēgtos partnerības pamatnolīgumus;

(j) veic atbilstīgus pasākumus, tostarp 
samazina, groza vai atsauc EIT finansiālo 
ieguldījumu ZIK nepietiekamu rezultātu 
gadījumā vai izbeidz ar tām noslēgtos 
partnerības pamatnolīgumus, pamatojoties 
uz novērtējumu rezultātu saskaņā ar 10., 
11. un 17. pantu;

Grozījums Nr. 150

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. sadaļa – 1. punkts – ja apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ja) var izņēmuma kārtā (ar divu 
trešdaļu balsu vairākumu) pieprasīt ZIK 
uzraudzības padomes priekšsēdētājiem vai 
ZIK izpilddirektoriem atkāpties no amata 
nolaidības, nepietiekamu rezultātu vai 
smaga pārkāpuma gadījumā un 
vajadzības gadījumā sniegt ZIK, uz kuru 
attiecas šī iekšējā reorganizācija, 
nesaistošus ieteikumus;

Grozījums Nr. 151

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. sadaļa – 1. punkts – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(l) pieņem lēmumus par tādu atbalsta 
darbību izstrādi un koordinēšanu, ko ZIK 
veic, lai attīstītu augstākās izglītības 
iestāžu uzņēmējdarbības un inovācijas 
spējas un integrētu tās inovācijas 
ekosistēmās.

(l) pieņem lēmumus par tādu atbalsta 
darbību izstrādi un koordinēšanu, ko ZIK 
veic, lai attīstītu augstākās izglītības 
iestāžu un sertificētu apmācības iestāžu 
uzņēmējdarbības un inovācijas spējas un 
integrētu tās inovācijas ekosistēmās. 

Grozījums Nr. 152

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. sadaļa – 1. punkts – la apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(la) veicina sinerģiju veidošanu starp 
EIT, ZIK un Savienības 
pamatprogrammām, kā arī valstu un 
reģionālajām finansēšanas shēmām.

Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.



PE648.286v02-00 72/115 RR\1208053LV.docx

LV

Grozījums Nr. 153

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. sadaļa – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valde pieņem citus procedūras un 
operatīvos lēmumus, kas vajadzīgi tās 
uzdevumu izpildei un EIT darbību 
veikšanai, jo īpaši:

2. Valde pieņem citus procedūras un 
operatīvos lēmumus, kas vajadzīgi tās 
uzdevumu izpildei un EIT darbību 
veikšanai, jo īpaši nolūkā:

Grozījums Nr. 154

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. sadaļa – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) pieņem Izpildu komitejas atlases 
procedūru;

(c) pieņemt atklātu un pārredzamu 
Izpildu komitejas atlases procedūru;

Grozījums Nr. 155

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. sadaļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz EIT personālu un tā 
nodarbinātības nosacījumiem valde 
pieņem lēmumus saskaņā ar Eiropas 
Savienības Civildienesta noteikumiem un 
Savienības pārējo darbinieku 
nodarbināšanas kārtību, kas noteikta 
Padomes Regulā (EEK, Euratom, EOTK) 
Nr. 259/6835, jo īpaši:

svītrots

(a) saskaņā ar Civildienesta 
noteikumu 110. panta 2. punktu pieņem 
īstenošanas noteikumus, lai īstenotu 
Civildienesta noteikumus un Pārējo 
darbinieku nodarbināšanas kārtību;
(b) saskaņā ar c) apakšpunktu īsteno 
pilnvaras, kas ar Civildienesta 
noteikumiem piešķirtas iecēlējiestādei un 
kas ar Pārējo darbinieku nodarbināšanas 
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kārtību piešķirtas iestādei, kura pilnvarota 
slēgt darba līgumus (“iecēlējiestādes 
pilnvaras”);
(c) saskaņā ar Civildienesta 
noteikumu 110. panta 2. punktu un 
pamatojoties uz Civildienesta noteikumu 
2. panta 1. punktu un Pārējo darbinieku 
nodarbināšanas kārtības 6. pantu, pieņem 
lēmumu, ar kuru direktoram deleģē 
attiecīgās iecēlējiestādes pilnvaras un 
nosaka nosacījumus, ar kādiem šo 
pilnvaru deleģējumu var apturēt. 
Direktors ir pilnvarots minētās pilnvaras 
deleģēt tālāk;
(d) ja to prasa ārkārtas apstākļi, 
pieņem lēmumu uz laiku apturēt 
iecēlējinstitūcijas pilnvaru deleģējumu 
direktoram un personām, kuras direktors 
pastarpināti deleģējis, un īsteno tās pati 
vai deleģē kādam no saviem locekļiem vai 
personāla loceklim, kas nav direktors.
__________________
35 OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp.

Grozījums Nr. 156

Regulas priekšlikums
I pielikums – 4. sadaļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izpildu komitejā ir četri locekļi un 
valdes priekšsēdētājs, kurš arī vada Izpildu 
komiteju. Valde šos četrus locekļus, 
izņemot priekšsēdētāju, izvēlas no valdes 
locekļu vidus , nodrošinot, ka starp tiem 
līdzsvaroti ir pārstāvēti locekļi ar pieredzi 
uzņēmējdarbībā, augstākajā izglītībā un 
pētniecībā . Izpildu komitejas locekļu 
pilnvaru termiņš ir divi gadi, un to var 
vienreiz pagarināt.

2. Izpildu komitejā ir trīs locekļi un 
valdes priekšsēdētājs, kurš arī vada Izpildu 
komiteju. Valde šos trīs locekļus, izņemot 
priekšsēdētāju, izvēlas no valdes locekļu 
vidus, nodrošinot, ka starp tiem līdzsvaroti 
ir pārstāvēti locekļi ar pieredzi 
uzņēmējdarbībā, augstākajā izglītībā un 
pētniecībā. Izpildu komitejas locekļu 
pilnvaru termiņš ir divi gadi, un to var 
vienreiz pagarināt. 
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Grozījums Nr. 157

Regulas priekšlikums
I pielikums – 4. sadaļa – 10.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a Attiecībā uz EIT personālu un tā 
nodarbinātības nosacījumiem valde 
pieņem lēmumus saskaņā ar Eiropas 
Savienības Civildienesta noteikumiem un 
Savienības pārējo darbinieku 
nodarbināšanas kārtību, kas noteikta 
Padomes Regulā (EEK, Euratom, EOTK) 
Nr. 259/681a. Tā jo īpaši:
(a) saskaņā ar Civildienesta 
noteikumu 110. panta 2. punktu pieņem 
īstenošanas noteikumus, lai īstenotu 
Civildienesta noteikumus un Pārējo 
darbinieku nodarbināšanas kārtību;
(b) saskaņā ar šā punkta 
c) apakšpunktu īsteno pilnvaras, kas ar 
Civildienesta noteikumiem piešķirtas 
iecēlējiestādei un kas ar Pārējo 
darbinieku nodarbināšanas kārtību 
piešķirtas iestādei, kura pilnvarota slēgt 
darba līgumus (“iecēlējiestādes 
pilnvaras”);
(c) saskaņā ar Civildienesta 
noteikumu 110. panta 2. punktu, 
pamatojoties uz Civildienesta noteikumu 
2. panta 1. punktu un Pārējo darbinieku 
nodarbināšanas kārtības 6. pantu, pieņem 
lēmumu, ar ko direktoram deleģē 
attiecīgās iecēlējiestādes pilnvaras un 
paredz nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
šo deleģējumu var apturēt, direktoram 
piešķirot pilnvaras deleģēt šīs pilnvaras 
tālāk;
(d) ja to prasa ārkārtas apstākļi, 
pieņem lēmumu uz laiku apturēt 
iecēlējiestādes pilnvaru deleģējumu 
direktoram un personām, kuras direktors 
pastarpināti deleģējis, un īsteno tās pati 
vai deleģē kādam no saviem locekļiem vai 
personāla loceklim, kas nav direktors.
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__________________
1a OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp.

Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 158

Regulas priekšlikums
I pielikums – 5. sadaļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Direktora pilnvaru laiks ir četri 
gadi. Rīkojoties saskaņā ar Komisijas 
priekšlikumu, kurā ņemts vērā direktora 
snieguma izvērtējums un EIT turpmākie 
uzdevumi un izaicinājumi, amata pilnvaru 
laiku valde var pagarināt vienu reizi uz 
laiku līdz diviem gadiem. Direktors, kura 
pilnvaru termiņš ir ticis pagarināts, nevar 
piedalīties citā atlases procedūrā uz to pašu 
amata vietu.

3. Direktora pilnvaru laiks ir četri 
gadi. Rīkojoties saskaņā ar Komisijas 
priekšlikumu, kurā ņemts vērā direktora 
snieguma izvērtējums un EIT intereses, kā 
arī turpmākie uzdevumi un izaicinājumi, 
amata pilnvaru laiku valde var pagarināt 
vienu reizi uz laiku līdz četriem gadiem. 
Direktors, kura pilnvaru termiņš ir ticis 
pagarināts, nevar piedalīties citā atlases 
procedūrā uz to pašu amata vietu. 

Grozījums Nr. 159

Regulas priekšlikums
I pielikums – 5. sadaļa – 6. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) sagatavo un vada ZIK atlases 
procedūru; nodrošina, lai minētā procesa 
dažādos posmus īstenotu pārskatāmi un 
objektīvi valdes uzraudzībā;

(e) sagatavo un vada ZIK atlases 
procedūru un nodrošina, lai minētā procesa 
dažādos posmus īstenotu pārskatāmi un 
objektīvi valdes uzraudzībā, konsolidētā 
gada darbības pārskata pielikumā 
pievienojot detalizētu ziņojumu par 
atlases procedūru;
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Grozījums Nr. 160

Regulas priekšlikums
I pielikums – 5. sadaļa – 6. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(j) saskaņā ar 19. pantu nodrošina EIT 
darbības rādītāju efektīvu pārraudzības un 
izvērtēšanas procedūru īstenošanu valdes 
uzraudzībā;

(j) valdes uzraudzībā saskaņā ar 19. 
pantu nodrošina EIT darbības rādītāju 
efektīvu pārraudzības un izvērtēšanas 
procedūru īstenošanu, kā arī veic 
atbilstošus koriģējošus pasākumus 
gadījumā, ja netiek pietiekami sasniegti 
EIT mērķi un uzdevums;

Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 161

Regulas priekšlikums
I pielikums – 5. sadaļa – 6. punkts – n apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(n) valdes uzraudzībā nodrošina 
efektīvu saziņu ar Savienības iestādēm;

(n) valdes uzraudzībā nodrošina 
efektīvu saziņu ar Savienības iestādēm, 
katru gadu sniedzot informāciju Eiropas 
Parlamentam un Padomei;

Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 162

Regulas priekšlikums
I pielikums – 6. sadaļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. EIT darbinieki ir personāls, kuru 
EIT pieņem darbā tieši. Uz EIT 

1. EIT darbinieki ir personāls, kuru 
EIT pieņem darbā tieši. Uz EIT 
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darbiniekiem attiecas Civildienesta 
noteikumi, Pārējo darbinieku 
nodarbināšanas kārtība un noteikumi, kas 
pieņemti, Savienības iestādēm savstarpēji 
vienojoties par to īstenošanu .

darbiniekiem attiecas Civildienesta 
noteikumi, Pārējo darbinieku 
nodarbināšanas kārtība un noteikumi, kas 
pieņemti, Savienības iestādēm savstarpēji 
vienojoties par to īstenošanu. Šo punktu 
piemēro EIT darbiniekiem, kuru līgumu 
termiņš beidzas 2020. gadā.

Pamatojums

Šā grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku, 
vai ciešā saistība ar citiem pieņemamiem grozījumiem.
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PASKAIDROJUMS

2008. gadā dibinātā Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) mērķis ir atbalstīt 
ilgtspējīgu Eiropas ekonomisko izaugsmi un konkurētspēju, stiprinot dalībvalstu un Savienības 
spējas inovāciju jomā. Jo īpaši tas stiprina Savienības inovācijas spējas un risina sabiedrības 
problēmas, integrējot augstākās izglītības, pētniecības un inovācijas zinību triādi. 

EIT darbojas, izmantojot zināšanu un inovāciju kopienas (ZIK) –– liela mēroga Eiropas 
partnerības, kas risina konkrētas sabiedrības problēmas, apvienojot izglītības, pētniecības un 
uzņēmējdarbības organizācijas, un nodrošina tām dotācijas, vienlaikus uzraugot to darbību, 
atbalstot sadarbību starp ZIK un izplatot rezultātus un labu praksi. 

2008. gada regula nosaka EIT misiju un uzdevumus, kā arī tā darbības satvaru. Lai regulu cita 
starpā saskaņotu ar programmu “Apvārsnis 2020”, tā 2013. gadā tika grozīta. 

Komisija 2019. gada 11. jūlijā publicēja savus jaunos priekšlikumus attiecībā uz EIT, kuri ietver 
pārstrādātu priekšlikumu par atjauninātu EIT regulu un priekšlikumu lēmumam par jaunu EIT 
stratēģisko inovāciju programmu (SIP) 2027.–2021. gadam. 

Pārstrādājot EIT regulu, tiek pieņemta jauna regula, kas vienā tekstā iekļauj gan būtiskus 
grozījumus, ko tā izdara spēkā esošajā regulā, gan minētās regulas negrozītos noteikumus. 
Komisija uzskatīja, ka regulas atjaunināšana ir nepieciešama, jo spēkā esošās EIT regulas 
noteikumos bija tieša atsauce uz pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, kas beidzas gada beigās. 
Tāpēc pārstrādātā priekšlikuma mērķis ir nodrošināt EIT regulas saskaņošanu ar 
pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa”, jo īpaši svītrojot atsauces uz pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” un īstenojot lēmumus, kas tiks pieņemti kā daļa no pamatprogrammas 
“Apvārsnis Eiropa”.

Ierosinātajā EIT regulā galvenā uzmanība ir pievērsta EIT un tā ZIK darbības pamatprincipiem. 
Tā mērķis ir nodrošināt lielāku juridisko skaidrību attiecībā uz pamatprogrammu “Apvārsnis 
Eiropa”, kā arī nostiprināt ZIK finansiālās ilgtspējas principu. Laikposmā no 2021. līdz 2027. 
gadam EIT ir pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” neatņemama sastāvdaļa. Komisija 
pamatprogrammai “Apvārsnis Eiropa” ir paredzējusi 3 miljardu EUR budžetu nākamajā DFS, 
kā arī noteikusi tās pamatojumu, pievienoto vērtību, darbības jomas un darbības 
pamatvirzienus. 

Referente atbalsta EIT, tā uzdevumu un līdzšinējos sasniegumus un kopumā atzinīgi vērtē 
Komisijas priekšlikumu nodrošināt lielāku juridisko skaidrību attiecībā uz pamatprogrammu 
“Apvārsnis Eiropa”, kā arī nostiprināt ZIK finansiālās ilgtspējas principu. Tomēr referente 
vairākkārt ir paudusi nopietnus iebildumus pret Komisijas lēmumu izmantot pārstrādāšanas 
procedūru, jo tā ir nevajadzīgs un fiktīvs ierobežojums abiem likumdevējiem. Referente 
patiešām uzskata, ka ir jāgroza vairāki būtiski priekšlikuma aspekti, un tādēļ ierosina 
grozījumus, kas cita starpā attiecas uz šādiem jautājumiem:

Referente noraida Komisijas priekšlikumu padarīt regulu par “laika ziņā neitrālu” un 
tādēļ ievieš nepieciešamos grozījumus, lai to mainītu. Šajā sakarībā referente ierosina tekstā 
veikt vairākus grozījumus, lai cita starpā panāktu lielāku saskaņotību ar programmu 
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“Apvārsnis Eiropa” tādās jomās kā procedūru vienkāršošana, skaidrība un ierobežojumi 
attiecībā uz atkāpēm no pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” noteikumiem, kā arī ciešāka 
sadarbība ar Eiropas Inovācijas padomi.

Attiecībā uz pārredzamību un atvērtību referente iesniedz vairākus priekšlikumus, lai 
uzlabotu šos aspektus EIT un ZIK procedūrās un pamatnostādnēs, kā arī uzaicinājumos iesniegt 
priekšlikumus partneriem un projektiem. Uzlabojumi šajos aspektos arī nodrošinās inovācijas 
spēju labāku izplatību visā Savienībā un darbosies paralēli reģionālās inovācijas shēmai. 

Lai gan ZIK piešķirtā lielā autonomija ir būtiska to panākumiem, referente uzskata, ka paralēli 
šai autonomijai ir nepieciešama to uzņēmējdarbības plānu un rezultātu stingrāka uzraudzība 
un izvērtēšana, nekā paredzēts spēkā esošajos tiesību aktos. Tas arī ļautu labāk piemērot 
finansiālās ilgtspējas principu, ņemot vērā katras ZIK īpatnības. Šajā nolūkā referente 
ierosina veikt vairākus grozījumus.

Attiecībā uz priekšlikuma aspektiem, kas skar augstāko izglītību un apmācību, referente 
uzskata, ka EIT zīme būtu jāpopularizē vairāk, nodrošinot, lai EIT zīmi saņemtu visi iesaistītie 
visu veidu augstākās izglītības diplomi, kā arī maģistra grādi, un ka ir jādara vairāk, lai panāktu, 
ka šo zīmi var izmantot arī apmācības un mūžizglītības moduļos.

Eiropas ūdens, jūras un jūrlietu nozares ir vadošās pasaulē zinātnes un tehnoloģiju attīstības 
ziņā. Tām ir izcilas inovācijas spējas zinātnes, tehnoloģiju un uzņēmējdarbības jomā, cieši 
sadarbojoties ar partneriem zinību triādē un spējot plaši izvērst inovācijas.

 Tādēļ referente uzskata, ka EIT ZIK attiecībā uz “zilo jauno kursu” risinās svarīgu 
sociālekonomisku un attiecīgu sabiedrības problēmu, “radot ilgtspējīgu aprites un jūras nozares 
ekonomiku, kuras pamatā ir veselīgas ūdens un jūras ekosistēmas”, kā noteikts 
pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa”. 

Visbeidzot, attiecībā uz resursiem referente atkārtoti uzsver Parlamenta nostāju, prasot 4 % no 
pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” budžeta piešķirt EIT, un ievieš vairākus 
grozījumus, lai panāktu, ka EIT tiek nodrošināti pienācīgi nodarbinātības apstākļi nolūkā 
saglabāt augstu kompetences līmeni un īstenot EIT uzticētos papildu pienākumus.
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PIELIKUMS. JURIDISKĀS KOMITEJAS VĒSTULE

D(2020)737

Cristian-Silviu BUŞOI
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas priekšsēdētājs
ASP 11E108
Brisele

Temats: Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Inovāciju 
un tehnoloģiju institūtu (pārstrādāta redakcija) 
(COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))

Godātais priekšsēdētāj!

Juridiskā komiteja ir izskatījusi iepriekšminēto priekšlikumu, ievērojot Parlamenta Reglamenta 
110. pantu attiecībā uz pārstrādāšanu.

Minētā panta 3. punktā ir noteikts: 

“Ja par juridiskajiem jautājumiem atbildīgā komiteja uzskata, ka priekšlikums neietver citus 
būtiskus grozījumus, kā vienīgi tajā skaidri norādītos grozījumus, tā par to informē par 
konkrēto jautājumu atbildīgo komiteju. 

Šādā gadījumā un saskaņā ar nosacījumiem, kuri paredzēti Reglamenta 169. un 170. pantā, 
grozījumi ir pieņemami tikai par konkrēto jautājumu atbildīgajā komitejā attiecībā uz tām 
priekšlikuma teksta daļām, kurās ietverti būtiski grozījumi.

Tomēr izņēmuma gadījumā un izvērtējot katru gadījumu atsevišķi, par konkrēto jautājumu 
atbildīgās komitejas priekšsēdētājs var pieņemt grozījumus tajās priekšlikuma daļās, kuras nav 
tikušas mainītas, ja viņš uzskata, ka tas ir steidzami nepieciešams tādēļ, lai nodrošinātu teksta 
iekšējo konsekvenci, vai tādēļ, ka šie grozījumi ir cieši saistīti ar citiem grozījumiem, kas ir 
pieņemami. Šādus iemeslus norāda rakstiskā grozījumu pamatojumā.”

Ņemot vērā atzinumu, ko sniegusi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko 
dienestu konsultatīvā darba grupa, kura ir izskatījusi pārstrādāšanas priekšlikumu, un ievērojot 
referenta ieteikumus, Juridiskā komiteja uzskata, ka šajā priekšlikumā nav citu būtisku 
grozījumu kā vien tie, kas skaidri norādīti, un ka attiecībā uz iepriekš pieņemto tiesību aktu 
negrozīto noteikumu kodificēšanu ar šiem grozījumiem spēkā esošos tiesību aktus priekšlikumā 
ir paredzēts tikai kodificēt, negrozot tos pēc būtības.

Komiteja tomēr norāda, ka pēc priekšlikuma izskatīšanas konsultatīvā darba grupa, savstarpēji 
vienojoties, konstatēja:

 

1. Šāds teksts būtu jāiezīmē ar pelēko fonu, ko pārstrādātajos priekšlikumos parasti izmanto, lai 

https://www.europarl.europa.eu/meps/lv/38420/CRISTIAN-SILVIU_BUSOI/home
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izceltu būtiskus grozījumus:

– visa Regulas (EK) Nr. 294/2008 6. apsvēruma teksta svītrošana;

– 6. panta g) punktā papildināšana ar noslēguma frāzi “popularizējot ZIK kā izcilus partnerus 
inovācijas jomā”;

– 11. panta 3. punktā vārda un salikteņa daļas “partnerības pamat” pievienošana pirms vārda 
“nolīguma” teikuma beigās;

– 17. panta 5. punktā vārdu “no Kopienas budžeta” aizstāšana ar vārdiem “saskaņā ar citu 
Savienības programmu”;

– I pielikuma 2. sadaļas 2. punkta i) apakšpunktā vārdu “valodas politiku” aizstāšana ar vārdiem 
“darba valodām”;

– I pielikuma 6. sadaļas 1. punktā vārdu “direktoru un” svītrošana.

2. – 11. panta 2. punktā pievienotais vārds “Savienība” būtu jāiezīmē ar pielāgošanas bultiņām.

3. 22. pantā Regulas (EK) Nr. 294/2008 21. panta 4. punktā esošais formulējums, kas pilnībā 
apzīmēts ar “būtiska svītrojuma” zīmi, būtu jālasa šādi: “Pēc Padomes ieteikuma Eiropas 
Parlaments līdz N + 2 gada 15. maijam sniedz direktoram EIT N gada budžeta izpildes 
apstiprinājumu.”

Visbeidzot, 2020. gada 9. janvāra sanāksmē Juridiskā komiteja, balsojot ar 21 balsīm „par” un 
1 deputātam atturoties,1 pieņēma ieteikumu Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai, 
kas ir atbildīga par šo jautājumu, turpināt izskatīt iepriekš minēto priekšlikumu saskaņā ar 
Reglamenta 110. pantu.

Ar cieņu

Lucy NETHSINGHA

Pielikumā: konsultatīvās darba grupas atzinums.

1 Piedalījās šādi deputāti: Lucy Nethsingha (priekšsēdētāja), Marion Walsmann (priekšsēdētājas 
vietniece), Ibán García Del Blanco (priekšsēdētājas vietnieks), Raffaele Stancanelli 
(priekšsēdētājas vietnieks), 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 (József Szájer aizstājēja saskaņā ar Reglamenta 209. panta 7. 
punktu), Bettina Vollath un Axel Voss.
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PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO 
DIENESTU KONSULTATĪVĀS DARBA GRUPAS ATZINUMS

JURIDISKO DIENESTU
KONSULTATĪVĀ DARBA GRUPA

Briselē, 2019. gada 7. novembrī

ATZINUMS

EIROPAS PARLAMENTAM
PADOMEI
KOMISIJAI

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Inovāciju un 
tehnoloģiju institūtu (pārstrādāta redakcija)
COM(2019)0331, 11.3.2020 – 2019/0151(COD)

Ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas tehnikas 
strukturētāku izmantošanu un jo īpaši tā 9. punktu, konsultatīvā darba grupa, kuras sastāvā ir 
Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu pārstāvji, rīkoja sanāksmes 
2019. gada 18. un 26. septembrī, lai izskatītu iepriekšminēto Komisijas iesniegto priekšlikumu. 

Minētajās sanāksmēs1, izskatot priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru 
pārstrādā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Regulu (EK) Nr. 294/2008 par 
Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta izveidi, konsultatīvā darba grupa, savstarpēji 
vienojoties, lēma šādi.

1. Šāds teksts būtu jāiezīmē ar pelēko fonu, ko pārstrādātajos priekšlikumos parasti izmanto, lai 
izceltu būtiskus grozījumus:

– visa Regulas (EK) Nr. 294/2008 6. apsvēruma teksta svītrošana;

– 6. panta g) punktā papildināšana ar noslēguma frāzi “popularizējot ZIK kā izcilus partnerus 
inovācijas jomā”;

– 11. panta 3. punktā vārda un salikteņa daļas “partnerības pamat” pievienošana pirms vārda 
“nolīguma” teikuma beigās;

– 17. panta 5. punktā vārdu “no Kopienas budžeta” aizstāšana ar vārdiem “saskaņā ar citu 
Savienības programmu”;

– I pielikuma 2. sadaļas 2. punkta i) apakšpunktā vārdu “valodas politiku” aizstāšana ar vārdiem 

1 Konsultatīvā darba grupa strādāja ar priekšlikuma tekstu angļu valodā, kas ir apspriežamā 
teksta oriģinālvaloda.



RR\1208053LV.docx 83/115 PE648.286v02-00

LV

“darba valodām”;

– I pielikuma 6. sadaļas 1. punktā vārdu “direktoru un” svītrošana.

2. – 11. panta 2. punktā pievienotais vārds “Savienība” būtu jāiezīmē ar pielāgošanas bultiņām.

3. 22. pantā Regulas (EK) Nr. 294/2008 21. panta 4. punktā esošais formulējums, kas pilnībā 
apzīmēts ar “būtiska svītrojuma” zīmi, būtu jālasa šādi: “Pēc Padomes ieteikuma Eiropas 
Parlaments līdz N + 2 gada 15. maijam sniedz direktoram EIT N gada budžeta izpildes 
apstiprinājumu.”

Priekšlikuma izskatīšanas laikā konsultatīvā darba grupa, kopīgi vienojoties, secināja, ka 
priekšlikumā nav ietverti citi būtiski grozījumi kā vienīgi tie, kas tajā skaidri norādīti. 
Konsultatīvā darba grupa arī secināja, ka attiecībā uz iepriekšējā –– būtiski grozītā –– tiesību 
akta nemainīto noteikumu kodifikāciju priekšlikumā ir paredzēta tikai pašreizējā teksta 
kodifikācija, negrozot tā būtību.

F. DREXLER T. BLANCHET L. ROMERO REQUENA

juriskonsults juriskonsults ģenerāldirektors
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9.6.2020

KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Inovāciju un 
tehnoloģiju institūtu (pārstrādāta redakcija)
(COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Christian Ehler

(*) Iesaistītā komiteja – Reglamenta 57. pants

ĪSS PAMATOJUMS

2008. gadā dibinātā Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) mērķis ir atbalstīt 
ilgtspējīgu Eiropas ekonomisko izaugsmi un konkurētspēju, stiprinot dalībvalstu un 
Savienības spējas inovāciju jomā. Jo īpaši tas stiprina Savienības inovācijas spējas un risina 
sabiedrības problēmas, integrējot augstākās izglītības, pētniecības un inovācijas zinību triādi. 

EIT darbojas, izmantojot zināšanu un inovāciju kopienas (ZIK) liela mēroga Eiropas 
partnerības, kas risina konkrētas sabiedrības problēmas, apvienojot izglītības, pētniecības un 
uzņēmējdarbības organizācijas, un nodrošina tām dotācijas, vienlaikus uzraugot to darbību, 
atbalstot sadarbību starp ZIK un izplatot rezultātus un labu praksi. 

2008. gada regula nosaka EIT misiju un uzdevumus, kā arī tā darbības satvaru. Lai regulu cita 
starpā saskaņotu ar programmu “Apvārsnis 2020”, tā 2013. gadā tika grozīta. 

Komisija 2019. gada 11. jūlijā publicēja savus jaunos priekšlikumus attiecībā uz EIT, kuri 
ietver pārstrādātu priekšlikumu par atjauninātu EIT regulu un priekšlikumu lēmumam par 
jaunu EIT stratēģisko inovāciju programmu (SIP) 2027.–2021. gadam. 

Pārstrādājot EIT regulu, tiek pieņemta jauna regula, kas vienā tekstā iekļauj gan būtiskus 
grozījumus, ko tā izdara spēkā esošajā regulā, gan minētās regulas negrozītos noteikumus. 
Komisija uzskatīja, ka regulas atjaunināšana ir nepieciešama, jo spēkā esošās EIT regulas 
noteikumos bija tieša atsauce uz pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, kas beidzas gada 
beigās. Tāpēc pārstrādātā priekšlikuma mērķis ir nodrošināt EIT regulas saskaņošanu ar 
pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa”, jo īpaši svītrojot atsauces uz pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” un īstenojot lēmumus, kas tiks pieņemti kā daļa no pamatprogrammas 
“Apvārsnis Eiropa”.

Ierosinātajā EIT regulā galvenā uzmanība ir pievērsta EIT un tā ZIK darbības 
pamatprincipiem. Tā mērķis ir nodrošināt lielāku juridisko skaidrību attiecībā uz 
pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa”, kā arī nostiprināt ZIK finansiālās ilgtspējas principu. 
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Laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam EIT ir pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” 
neatņemama sastāvdaļa. Komisija pamatprogrammai “Apvārsnis Eiropa” ir paredzējusi 3 
miljardu EUR budžetu nākamajā DFS, kā arī noteikusi tās pamatojumu, pievienoto vērtību, 
darbības jomas un darbības pamatvirzienus. 

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka šis tiesību aktu kopums stiprina EIT misiju, vienlaikus 
saskaņojot tā mērķus ar pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa”:

 palielinot ZIK reģionālo ietekmi ar uzlabotu atvērtību potenciālajiem partneriem un 
ieinteresētajām personām un labāk formulētām ZIK reģionālām stratēģijām, tostarp 
ietverot saites uz attiecīgajām pārdomātas specializācijas stratēģijām;

 palielinot augstākās izglītības inovācijas spējas, lai inovācijas vērtību ķēdēs un 
ekosistēmās integrētu lielāku skaitu augstākās izglītības iestāžu;

 izveidojot jaunas ZIK prioritārajās jomās, kas jāatlasa saskaņā ar to atbilstību 
pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” politikas prioritātēm. Pirmo jauno ZIK plānots 
izveidot 2022. gadā 

 un tā darbosies kultūras un radošo nozaru (KRN) jomā pamatprogrammas “Apvārsnis 
Eiropa” kopas “Iekļaujoša un radoša sabiedrība” ietvaros, kura pieņemta ar 2019. gada 
aprīlī panākto daļējo vienošanos.

Kopumā atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē Komisijas centienus, izstrādājot šo 
priekšlikumu. Tomēr viņš uzskata, ka tajā trūkst būtisku detaļu un juridiskas skaidrības un ka 
pārstrādāšana, iespējams, nav bijusi labākais veids, kā rīkoties. Šajā sakarībā atzinuma 
sagatavotājs ierosina virkni grozījumu, kuros īpaša uzmanība pievērsta lielākas juridiskās 
skaidrības un noteiktības nodrošināšanai regulā. 

Tālāk izklāstīti svarīgākie atzinuma projektā iekļautie jautājumi:

 nodrošināt EIT finansējumu ar budžetu 4 % apmērā no pamatprogrammas “Apvārsnis 
Eiropa” kopējā budžeta, ko pieņēmis Eiropas Parlaments,

 nodrošināt kultūras un radošo nozaru (KRN) ZIK izveidi kā EIT galveno prioritāti 
laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam, jo īpaši garantējot pietiekamu finansējumu tās 
izveidei un neapdraudot pašreizējās ZIK finansiālo ilgtspēju. Atzinuma sagatavotājs jo 
īpaši vēlas uzsvērt, ka visi centieni un resursi būtu jāvelta KRN ZIK izveidei, pirms tiek 
apsvērta otras jaunas ZIK izveide pēc 2025. gada,

 precizējot vispārējo priekšlikumu, jo īpaši attiecībā uz vispārējiem un konkrētiem 
mērķiem un sinerģiju ar citām programmām.

GROZĪJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5) EIT stratēģiskās prioritāšu jomas un 
finansiālās vajadzības septiņu gadu 
laikposmam , kas aptver attiecīgo 
daudzgadu finanšu shēmu (“DFS”), būtu 
jāizklāsta stratēģiskajā inovāciju 
programmā ( “SIP”). SIP būtu jānodrošina 
saskaņotība ar Savienības 
pamatprogrammu pētniecības un 
inovācijas atbalstam un jāveicina sinerģija 
ar citām attiecīgajām Savienības 
programmām DFS ietvaros, kā arī ar citām 
Savienības iniciatīvām, politikas 
virzieniem un instrumentiem, jo īpaši ar 
tiem, kas atbalsta izglītību un reģionālo 
attīstību. Ņemot vērā SIP 
nozīmīgumu Savienības inovāciju politikai 
un tās saistīto sociālekonomiskās ietekmes 
politisko nozīmi Savienībā , SIP būtu 
jāpieņem Eiropas Parlamentam un 
Padomei, pamatojoties uz Komisijas 
priekšlikumu, kura pamatā ir EIT 
sniegts ieguldījums .

5) EIT stratēģiskās prioritāšu jomas un 
finansiālās vajadzības septiņu gadu 
laikposmam , kas aptver attiecīgo 
daudzgadu finanšu shēmu (“DFS”), būtu 
jāizklāsta stratēģiskajā inovāciju 
programmā ( “SIP”). SIP būtu jānodrošina 
saskaņotība ar pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa” 
(pamatprogramma “Apvārsnis Eiropa”) 
un jāveicina sinerģija ar citām attiecīgajām 
Savienības programmām DFS ietvaros, kā 
arī ar citām Savienības iniciatīvām, 
politikas virzieniem un instrumentiem, jo 
īpaši ar tiem, kas atbalsta izglītību un 
reģionālo attīstību. Ņemot vērā SIP 
nozīmīgumu Savienības inovāciju politikai 
un tās saistīto sociālekonomiskās ietekmes 
politisko nozīmi Savienībā , SIP būtu 
jāpieņem Eiropas Parlamentam un 
Padomei, pamatojoties uz Komisijas 
priekšlikumu, kura pamatā ir EIT 
sniegts ieguldījums .

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā 
pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt 
atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
11. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Lai palīdzētu risināt jaunas un 
potenciālas globālas problēmas, EIT būtu 
jāizveido jaunas ZIK prioritārās jomās, 
kuras atlasītas, pamatojoties uz 
kritērijiem, kas cita starpā novērtē to 
atbilstību pamatprogrammas “Apvārsnis 
Eiropa” politikas prioritātēm un to 
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pievienoto vērtību un potenciālu, kam 
jāpievēršas, izmantojot EIT modeli. 
Izveidojot jaunas ZIK, būtu jāņem vērā 
pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” 
stratēģiskā plānošana un budžets, kas EIT 
piešķirts attiecīgajā DFS.

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs svarīgu iemeslu dēļ saistībā ar teksta iekšējo loģiku.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
11.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11b) EIT būtu jāveicina daudznozaru 
un starpnozaru sadarbība kā viena no 
galvenajām jomām, kurā notiek inovācija. 
Tam būtu jācenšas veicināt sadarbību 
starp ekonomikas, tehnoloģiju, 
sabiedrības un zinātnes jomām, tostarp 
mākslu un humanitārajām zinātnēm. EIT 
būtu jāveicina zinātnes, tehnoloģijas, 
inženierzinātņu, mākslas un matemātikas 
(STEAM) kopienu rašanās, stiprinot 
saiknes starp ZIK.

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs svarīgu iemeslu dēļ saistībā ar teksta iekšējo loģiku.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
11.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11c) Kultūras un radošās nozares 
(KRN) ir joma ar augstu izaugsmes 
potenciālu, daudzām vietējām iniciatīvām 
un lielu interesi no iedzīvotāju puses. Tās 
ir cieši saistītas ar vietējām un 
reģionālajām ekosistēmām. Tomēr KRN 
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joprojām ir ļoti sadrumstalota joma, un 
novatoriem un uzņēmumu dibinātājiem 
trūkst vajadzīgo uzņēmējdarbības un 
inovācijas prasmju. Tādēļ ZIK būtu 
jāpalīdz risināt šīs problēmas, pateicoties 
tās pieejai veicināt zinību triādes, 
ilgtermiņa perspektīvas un teritoriālas 
pieejas integrāciju, kā arī tās holistiskai 
un integrētai pieejai. KRN arī ir vislielākā 
papildināmība ar astoņām pašreizējām 
ZIK, kā arī ar iespējamām prioritārām 
jomām citām Eiropas partnerībām, kas 
tiks sāktas pamatprogrammas “Apvārsnis 
Eiropa” ietvaros. Tāpēc 2022. gadā būtu 
jāizveido pirmā ZIK KRN jomā. Aptverot 
gandrīz visas Savienības iedzīvotāju 
dzīves, sabiedrības un ekonomikas 
nozares, šāda ZIK būs ļoti svarīga 
ekonomiskās un sociālās ietekmes ziņā, 
paverot stratēģiskas iespējas ekonomikas, 
tehnoloģiju un sociālās inovācijas jomā.

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs svarīgu iemeslu dēļ saistībā ar teksta iekšējo loģiku.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
11.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11d) EIT ZIK kultūras un radošajās 
nozarēs uzlabos tīklu veidošanas iespējas, 
sadarbību, līdzradīšanu un zinātības 
nodošanu starp izglītības nozari, 
pētniekiem un uzņēmējiem kultūras un 
radošajās nozarēs un citās sabiedrības un 
tautsaimniecības nozarēs. Tai būtu 
jāstimulē augšupējas un lejupējas 
iniciatīvas reģionālā, valstu un ES līmenī. 
Tai arī būtu jāizstrādā vajadzīgie 
pamatnosacījumi jaunu uzņēmumu 
veidošanai un paplašināšanai inovatīvās 
ekosistēmās. Tai būtu jāsniedz pētniekiem 
un studentiem daudzās disciplīnās 
(tostarp mākslas, humanitāro zinātņu, 
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uzņēmējdarbības, sociālo un lietišķo 
zinātņu jomā) un KRN un citu nozaru 
uzņēmējiem zināšanas un prasmes, kas 
vajadzīgas, lai radītu inovatīvus 
risinājumus un pārvērstu tos par jaunām 
uzņēmējdarbības iespējām.

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs svarīgu iemeslu dēļ saistībā ar teksta iekšējo loģiku.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) “inovācijas” ir process un tā 
rezultāts, kurā jaunas idejas reaģē uz 
sabiedrības vai tautsaimniecības 
vajadzībām un pieprasījumu un rada jaunus 
izstrādājumus, pakalpojumus vai 
uzņēmējdarbības un organizāciju modeļus, 
kas tiek sekmīgi ieviesti esošajā tirgū vai 
spēj radīt jaunu tirgu un kas sniedz labumu 
sabiedrībai;

1) “inovācijas” ir process un tā 
rezultāts, kurā jaunas idejas reaģē uz 
sabiedrības vai tautsaimniecības 
vajadzībām un pieprasījumu un rada jaunus 
izstrādājumus, pakalpojumus, procesus, 
pieredzi vai uzņēmējdarbības un 
organizāciju modeļus, kas tiek sekmīgi 
ieviesti esošajā tirgū vai spēj radīt jaunu 
tirgu un kas sniedz labumu nozarēm un 
sabiedrībai;

Pamatojums

Grozījums ir vajadzīgs teksta iekšējās konsekvences nodrošināšanai.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) “sadarbības centrs” ir ģeogrāfisks 
apgabals, kurā atrodas un kurā viegli var 
sadarboties galvenie ZIK zinību triādes 
partneri, tādējādi nodrošinot 
koordinācijas centru ZIK darbībām 
minētajā apgabalā;
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Pamatojums

Grozījums ir vajadzīgs teksta iekšējās konsekvences nodrošināšanai.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) “partnerorganizācija” ir juridiska 
persona , kas ir kādas ZIK locekle, un tā 
var jo īpaši būt augstākās izglītības 
iestāde, profesionālās izglītības un 
apmācības sniedzējs, pētniecības 
organizācija, publisks vai privāts 
uzņēmums, finanšu iestāde, reģionāla vai 
vietēja iestāde, fonds vai bezpeļņas 
organizācija;

3) “partnerorganizācija” ir juridiska 
persona, kas ir kādas ZIK locekle, un tā var 
jo īpaši būt augstākās izglītības iestāde, 
profesionālās izglītības un apmācības 
sniedzējs, pētniecības organizācija, 
publiska iestāde, publisks vai privāts 
uzņēmums, sociālais uzņēmums, finanšu 
iestāde, reģionāla vai vietēja iestāde, fonds 
vai bezpeļņas organizācija no jebkuras 
vietas Savienībā;

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs svarīgu iemeslu dēļ saistībā ar teksta iekšējo loģiku.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7) “stratēģiskā inovāciju programma” 
(SIP) ir politikas dokuments, kurā 
izklāstītas prioritārās jomas un EIT 
ilgtermiņa stratēģija attiecībā uz 
turpmākajām iniciatīvām, tā spēja radīt 
vislielāko pievienoto vērtību inovāciju 
jomā, tostarp pārskats par septiņu gadu 
laikposmam , kas aptver attiecīgo DFS, 
plānotajām darbībām augstākās izglītības, 
pētniecības un inovāciju jomā;

7) “stratēģiskā inovāciju programma” 
(SIP) ir akts, kurā izklāstīta EIT ilgtermiņa 
stratēģija un prioritātes un noteikti tā 
mērķi, galvenie darbības virzieni, tā spēja 
radīt vislielāko pievienoto vērtību 
inovāciju jomā, gaidāmie rezultāti un 
vajadzīgie resursi, kas aptver attiecīgo 
DFS septiņu gadu laikposmam;

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs svarīgu iemeslu dēļ saistībā ar teksta iekšējo loģiku.
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8) “reģionālās inovācijas shēma” 
(RIS) ir iesaistoša shēma, kas ir paredzēta 
augstākās izglītības iestāžu, pētniecības 
organizāciju, uzņēmumu un citu 
ieinteresēto personu partnerībām, lai 
Savienībā veicinātu inovācijas;

8) “reģionālās inovācijas shēma” 
(RIS) ir shēma, ar ko veicina zinību 
triādes integrēšanu un valstu, kur 
inovācija notiek mērenāk un pieticīgāk, 
inovācijas spēju, jo īpaši piesaistot jaunus 
partnerus ZIK un tos tajās integrējot;

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams neatliekamu iemeslu dēļ saistībā ar teksta iekšējo loģiku, jo 
īpaši tādēļ, lai precizētu RIS definīciju.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10) “ZIK uzņēmējdarbības plāns” ir 
dokuments, kurā aprakstīti mērķi un 
plānotās ZIK pievienotās vērtības darbības;

10) “ZIK uzņēmējdarbības plāns“ ir 
dokuments, kurš pievienots dotācijas 
nolīgumam un kurā aprakstīti mērķi, to 
sasniegšanas veidi un gaidāmie ZIK 
rezultāti attiecībā uz konkrēto laikposmu, 
kā arī plānotās ZIK pievienotās vērtības 
darbības un saistītās finanšu vajadzības 
un resursi;

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT pamatuzdevums ir veicināt 
ilgtspējīgu Savienības ekonomikas 
izaugsmi un konkurētspēju, vairojot 
dalībvalstu un Savienības inovācijas spējas, 
lai rastu risinājumu svarīgākajiem 
izaicinājumiem, ar kuriem saskaras 

EIT pamatuzdevums ir veicināt būtisku 
problēmu, ar ko saskaras sabiedrība, 
risināšanu un sekmēt ilgtspējīgu 
Savienības ekonomikas izaugsmi un 
konkurētspēju, vairojot visu dalībvalstu un 
Savienības zinātniskās, ekonomiskās, 
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sabiedrība. EIT to sasniedz, veicinot 
sinerģijas un savstarpējo sadarbību un 
integrējot augstākajiem standartiem 
atbilstošu augstāko izglītību, pētniecību un 
inovācijas, kā arī sekmējot 
uzņēmējdarbību.

tehnoloģiskās un sociālās inovācijas 
spējas. EIT to sasniedz, veicinot sinerģijas 
un sadarbību starp partneriem visās 
nozarēs un integrējot augstākajiem 
standartiem atbilstošu augstāko izglītību, 
pētniecību un inovācijas, kā arī sekmējot 
uzņēmējdarbību.

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs svarīgu iemeslu dēļ saistībā ar teksta iekšējo loģiku.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT palīdz sasniegt vispārīgos un 
konkrētos mērķus, kas noteikti Savienības 
pamatprogrammā pētniecības un 
inovācijas atbalstam.

2021.–2027. gada periodā EIT jo īpaši 
palīdz sasniegt vispārīgos un konkrētos 
pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” 
mērķus, pilnībā ņemot vērā tās stratēģisko 
plānošanu.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Vispārīgie mērķi

EIT vispārīgie mērķi ir šādi:
a) stiprināt visā Savienībā 
ilgtspējīgas, uz problēmu risināšanu 
balstītas inovācijas ekosistēmas, kas 
palīdz risināt globālas problēmas;
b) veicināt uzņēmējdarbības un 
inovācijas tehnisko prasmju attīstību 
mūžizglītības perspektīvā, tostarp 
uzlabojot Savienības augstākās izglītības 
iestāžu spējas visā ES, un atbalstīt to 
pāreju uz uzņēmējdarbības modeli; un
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c) ieviest tirgū jaunus risinājumus 
globālo un sabiedrības problēmu 
risināšanai.
EIT attīsta sinerģiju ar citām Savienības 
programmām un sniedz pievienoto vērtību 
pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa”, kā 
izklāstīts Ia pielikumā. Īstenošana notiek, 
sniedzot atbalstu ZIK un veicot ar EIT 
saskaņotus pasākumus.

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs svarīgu iemeslu dēļ saistībā ar teksta iekšējo loģiku.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b pants
Konkrētie mērķi

EIT konkrētie mērķi ir šādi:
a)  palielināt ZIK un zinību triādes 
integrācijas ietekmi;
b) palielināt augstākās izglītības 
nozares inovācijas spējas, popularizējot 
augstākās izglītības iestādes (AII);
c) paplašināt EIT reģionālo mērogu, 
lai visā Savienībā izlīdzinātu inovācijas 
spējas atšķirības.

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs svarīgu iemeslu dēļ saistībā ar teksta iekšējo loģiku.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. SIP nosaka EIT prioritārās jomas 1. SIP nosaka EIT stratēģiju un 
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un stratēģiju attiecīgajam septiņu gadu 
periodam, ņemot vērā Savienības 
pamatprogrammu pētniecības un 
inovācijas atbalstam, un ietver 
novērtējumu par EIT sociālekonomisko 
ietekmi un spēju radīt vislielāko pievienoto 
vērtību inovāciju jomā. SIP ņem vērā EIT 
pārraudzības un izvērtēšanas rezultātus, kā 
minēts 19. pantā.

prioritātes attiecīgajam septiņu gadu 
periodam saskaņā ar pamatprogrammas 
“Apvārsnis Eiropa” mērķiem un 
prioritātēm. Tajā ietver novērtējumu par 
EIT sociālekonomisko ietekmi un spēju 
radīt vislielāko pievienoto vērtību 
inovāciju jomā visā Savienībā. SIP 
saskaņo ar pamatprogrammas “Apvārsnis 
Eiropa” mērķiem, stratēģisko daudzgadu 
plānošanu, ziņošanu, uzraudzību un 
izvērtēšanu un citām prasībām, un tajā 
ņem vērā EIT pārraudzības un izvērtēšanas 
rezultātus, kā minēts 19. pantā.

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs svarīgu iemeslu dēļ saistībā ar teksta iekšējo loģiku.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. SIP ir saskaņota ar mērķiem 
Savienības pamatprogrammā pētniecības 
un inovācijas atbalstam, stratēģisko 
daudzgadu plānošanu, ziņošanu, 
pārraudzību un izvērtēšanu un citām 
minētās programmas prasībām un veicina 
sinerģijas ar citām atbilstošām Savienības 
programmām attiecīgajā DFS, jo īpaši ar 
programmām, kas atbalsta izglītību un 
reģionālo attīstību. Tā nodrošina arī 
pienācīgu sinerģiju un papildināmību starp 
EIT darbībām un citām Savienības 
iniciatīvām, politikas virzieniem un 
instrumentiem.

2. SIP nodrošina saskaņotību ar 
programmas “Apvārsnis Eiropa” 
uzdevumiem, kā arī papildināmību ar 
Eiropas Inovācijas padomi (“EIP”), kas 
izveidota saskaņā ar pamatprogrammu 
“Apvārsnis Eiropa ”. Tā veicina un 
nodrošina pienācīgu sinerģiju un 
papildināmību starp EIT darbībām un 
citām Savienības iniciatīvām, politikas 
virzieniem un instrumentiem, kā arī valsts 
un reģionālajām programmām, kas atbalsta 
pētniecību un inovāciju, izglītību un 
prasmju attīstību, ilgtspējīgu un 
konkurētspējīgu rūpniecību, 
uzņēmējdarbību un reģionālo attīstību.

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs svarīgu iemeslu dēļ saistībā ar teksta iekšējo loģiku.

Grozījums Nr. 18
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Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. SIP iekļauj aplēsi par finanšu 
vajadzībām un avotiem, ņemot vērā 
turpmākās darbības ilgtermiņa attīstībai un 
EIT finansējumu. Tajā ir arī orientējošs 
finanšu plāns attiecīgajai DFS .

3. SIP iekļauj aplēsi par noteiktās 
stratēģijas īstenošanai nepieciešamajām 
finanšu vajadzībām un avotiem, ņemot 
vērā turpmākās darbības ilgtermiņa 
attīstībai un EIT finansējumu. Tajā ir arī 
orientējošs finanšu plāns attiecīgajai DFS.

Pamatojums

Grozījums ir vajadzīgs teksta iekšējās konsekvences nodrošināšanai.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vairo izpratni potenciālo 
partnerorganizāciju vidū un sekmē to 
dalību EIT darbībās;

b) vairo izpratni potenciālo 
partnerorganizāciju, jo īpaši no tām 
dalībvalstīm, kuras EIT ir īpaši maz 
pārstāvētas, vidū un sekmē to dalību EIT 
darbībās;

Pamatojums

Grozījums ir vajadzīgs teksta iekšējās konsekvences nodrošināšanai.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) atlasa un nosaka ZIK prioritārajās 
jomās saskaņā ar 9. pantu un nosaka to 
tiesības un pienākumus partnerības 
pamatnolīgumos un dotāciju nolīgumos , 
sniedz tām piemērotu atbalstu, piemēro 
attiecīgus kvalitātes kontroles 
pasākumus un nepārtraukti pārrauga un 

c) izveido jaunas ZIK, ņemot vērā 
pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” 
stratēģisko plānošanu un budžetu, kas 
piešķirts EIT katram attiecīgajam DFS 
periodam, prioritārajās jomās, kuras 
izraudzītas, pamatojoties uz kritērijiem, 
kas cita starpā novērtē to atbilstību 
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regulāri izvērtē to darbību; pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” 
politikas prioritātēm un to pievienoto 
vērtību un potenciālu, lai risinātu 
nākotnes un jaunās globālās un 
sabiedrības problēmas saskaņā ar 9. pantu 
un nosaka to tiesības un 
pienākumus partnerības pamatnolīgumos 
un dotāciju nolīgumos, sniedz tām 
piemērotu atbalstu, piemēro attiecīgus 
kvalitātes kontroles pasākumus un 
nepārtraukti pārrauga un regulāri izvērtē to 
darbības; 

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs svarīgu iemeslu dēļ saistībā ar teksta iekšējo loģiku.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) stiprina tādu grādu un diplomu 
atzīšanu ārpus EIT kopienas , kurus 
piešķīrušas iesaistītās augstākās izglītības 
iestādes un kurus var apzīmēt par EIT 
grādiem un diplomiem , un attiecina tos uz 
mūžizglītības programmām ;

e) stiprina tādu grādu un diplomu ar 
EIT zīmi atzīšanu un popularizēšanu 
ārpus EIT kopienas, kurus piešķīrušas 
iesaistītās augstākās izglītības iestādes, un 
attiecina tos uz mūžizglītības 
programmām;

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs svarīgu iemeslu dēļ saistībā ar teksta iekšējo loģiku.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) veicina paraugprakses izplatīšanu 
par to, kā integrēt zinību triādi, tostarp 
zināšanu un inovācijas kopienās, lai 
izveidotu vienotu inovāciju un zināšanu 

f) veicina paraugprakses izplatīšanu 
par to, kā integrēt zinību triādi, tostarp 
zināšanu un inovācijas kopienās un visā 
Savienībā, inter alia ar EIT RIS 
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nodošanas kultūru, un mudina iesaistīties 
iesaistošajās darbībās, tostarp reģionālās 
inovācijas shēmās;

starpniecību, lai izveidotu vienotu 
inovāciju un zināšanu nodošanas kultūru, 
un mudina iesaistīties iesaistošajās 
darbībās;

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs svarīgu iemeslu dēļ saistībā ar teksta iekšējo loģiku.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) attiecīgā gadījumā nodrošina 
papildināmību un sinerģiju starp EIT 
darbībām un citām Savienības 
programmām;

i) nodrošina papildināmību un 
sinerģiju starp EIT darbībām un citām 
Kopienas programmām;

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs svarīgu iemeslu dēļ saistībā ar teksta iekšējo loģiku.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. ZIK savā darbā jo īpaši: 1. EIT konsolidē pašreizējās ZIK, 
veicina to izaugsmi un ietekmi, kā arī 
atbalsta to pāreju uz finansiālu ilgtspēju, 
kad tiek izbeigti partnerības 
pamatnolīgumi. EIT atbalsta ZIK, kas 
pārvalda zinību triādes darbību portfeļus, 
izmantojot:

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs svarīgu iemeslu dēļ saistībā ar teksta iekšējo loģiku.
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Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) veic ar inovācijām saistītas darbības 
un ieguldījumus ar Eiropas pievienoto 
vērtību , tostarp atbalsta novatoriskas 
uzņēmējdarbības izveidi un attīstību , 
pilnīgi integrējot augstākās izglītības un 
pētniecības aspektus, lai sasniegtu kritisko 
masu, un veicinot rezultātu izplatīšanu un 
izmantošanu;

a) veic ar inovācijām saistītas darbības 
un ieguldījumus ar Eiropas pievienoto 
vērtību, tostarp veicina atbalstu inovatīvu 
jaunuzņēmumu un sociālo uzņēmumu 
izveidei un inovatīvu uzņēmumu un citu 
organizatorisko formu attīstībai, 
papildinot EIP un programmas 
“InvestEU”, “Erasmus+” un “Radošā 
Eiropa” un pilnīgi integrējot augstākās 
izglītības un pētniecības aspektus, lai 
sasniegtu kritisko masu, un veicinot 
rezultātu izplatīšanu un izmantošanu;

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs svarīgu iemeslu dēļ saistībā ar teksta iekšējo loģiku.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) veic uz inovācijām 
vērstu eksperimentēšanu, prototipu izstrādi 
un demonstrēšanu galvenajās ekonomisko 
un sociālo interešu jomās, pamatojoties 
uz Savienības un valstu pētījumu 
rezultātiem, kas var stiprināt Savienības 
konkurētspēju starptautiskā mērogā un rast 
risinājumus svarīgākajiem izaicinājumiem, 
ar kuriem saskaras Eiropas sabiedrība;

b) veic uz inovācijām 
vērstu eksperimentēšanu, prototipu izstrādi 
un demonstrēšanu galvenajās ekonomisko, 
sociālo un kultūras interešu jomās, 
pamatojoties uz Savienības un valstu 
pētījumu rezultātiem, kas var 
stiprināt Savienības konkurētspēju 
starptautiskā mērogā un rast risinājumus 
svarīgākajiem izaicinājumiem, ar kuriem 
saskaras Eiropas sabiedrība;

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs svarīgu iemeslu dēļ saistībā ar teksta iekšējo loģiku.
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Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) veic izglītības un apmācības 
darbības jo īpaši maģistrantūras un 
doktorantūras līmenī, kā arī piedāvā 
profesionālās apmācības kursus jomās, kas 
var nodrošināt atbilstību Eiropas 
sociālekonomiskajām vajadzībām nākotnē 
un kas palielina Savienības talantu bāzi, 
sekmē ar inovācijām saistītu prasmju 
attīstību, vadības un uzņēmējdarbības 
prasmju pilnveidi un pētnieku un studentu 
mobilitāti, kā arī veicina EIT zinātnisko 
grādu un apmācību saņēmušo personu 
zināšanu apmaiņu, darbaudzināšanu un 
sakaru veidošanu;

c) veic izglītības un apmācības 
darbības ar spēcīgiem uzņēmējdarbības 
elementiem jo īpaši maģistrantūras un 
doktorantūras līmenī, kā arī piedāvā 
profesionālās apmācības kursus jomās, kas 
var nodrošināt atbilstību Eiropas 
sociālekonomiskajām vajadzībām nākotnē 
un kas palielina Savienības talantu bāzi, 
sekmē ar inovācijām saistītu prasmju 
attīstību, vadības un uzņēmējdarbības 
prasmju pilnveidi un pētnieku un studentu 
mobilitāti, kā arī veicina tādu personu 
zināšanu apmaiņu, darbaudzināšanu un 
sakaru veidošanu, kuras gūst labumu no 
EIT darbībām izglītības un apmācības 
jomā, tostarp darbībām ar EIT zīmi;

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs svarīgu iemeslu dēļ saistībā ar teksta iekšējo loģiku.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) īsteno informatīvus pasākumus un 
izplata paraugpraksi inovāciju nozarē, 
vēršot uzmanību uz augstākās izglītības, 
pētniecības un uzņēmējdarbības sadarbības 
izveidi, tostarp pakalpojumu un finanšu 
nozarē;

d) īsteno informatīvus pasākumus un 
izplata paraugpraksi inovāciju jomā, vēršot 
uzmanību uz augstākās izglītības, 
pētniecības un uzņēmējdarbības sadarbības 
izveidi, tostarp pakalpojumu un finanšu 
nozarē;

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs svarīgu iemeslu dēļ saistībā ar teksta iekšējo loģiku.
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Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) atbalsta darbības, kas apvieno 
projektos augstākās izglītības iestādes 
(AII) un citus svarīgus inovācijas 
dalībniekus, piemēram, uzņēmumus, lai 
strādātu stratēģisko spēju attīstības jomās 
nolūkā atbalstīt AII labāk integrēties 
inovācijas vērtību ķēdēs un ekosistēmās;

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs svarīgu iemeslu dēļ saistībā ar teksta iekšējo loģiku.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) attiecīgā gadījumā nodrošina EIT 
un ZIK darbību pienācīgu sinerģiju un 
papildināmību ar Eiropas, valstu un 
reģionālajām programmām.

e) EIT un ZIK darbību pienācīgu 
sinerģiju un papildināmību ar Eiropas, 
valstu un reģionālajām programmām.

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs svarīgu iemeslu dēļ saistībā ar teksta iekšējo loģiku.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nodrošina atvērtību jaunu locekļu 
uzņemšanai, ja tie papildina partnerības 
vērtību;

b) nodrošina atvērtību jaunu locekļu 
uzņemšanai no visas Savienības, ja tie 
papildina partnerības vērtību, nolūkā 
nodrošināt ģeogrāfisko līdzsvaru;
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Pamatojums

Grozījums ir vajadzīgs teksta iekšējās konsekvences nodrošināšanai.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) izstrādā un īsteno stratēģijas, lai 
panāktu finansiālu ilgtspēju.

e) izstrādā un īsteno stratēģijas, lai 
panāktu snieguma mērķus, kā arī 
sasniegtu finansiālu ilgtspēju.

Pamatojums

Grozījums ir vajadzīgs teksta iekšējās konsekvences nodrošināšanai.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. EIT uz konkurenci pamatota, 
atklāta un pārskatāma konkursa kārtībā 
veic atlasi un nosaka partnerību, kas kļūs 
par ZIK. Piemēro Savienības 
pamatprogrammā pētniecības un inovācijas 
atbalstam paredzētos kritērijus Eiropas 
partnerību atlasei. EIT valde var turpmāk 
precizēt minētos kritērijus, pieņemot un 
publicējot ZIK atlases kritērijus, kuru 
pamatā ir izcilības un inovāciju atbilstības 
principi.

1. EIT uz konkurenci pamatota, 
atklāta un pārskatāma konkursa kārtībā, 
ievērojot ģeogrāfisko līdzsvaru, veic atlasi 
un nosaka partnerību, kas kļūs par ZIK. 
Piemēro Savienības pamatprogrammā 
pētniecības un inovācijas atbalstam 
paredzētos kritērijus Eiropas partnerību 
atlasei. EIT valde var turpmāk precizēt 
minētos kritērijus, pieņemot un publicējot 
ZIK atlases kritērijus, kuru pamatā ir 
izcilības un inovāciju atbilstības principi.

Pamatojums

Grozījums ir vajadzīgs teksta iekšējās konsekvences nodrošināšanai.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
9.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants
Jaunas ZIK izveide kultūras un radošo 

nozaru jomā
1. Laikposmā no 2021. līdz 2027. 
gadam tiek izveidota jauna ZIK kultūras 
un radošajās nozarēs, lai izmantotu uz 
kultūru balstītu radošo potenciālu un 
palīdzētu stiprināt Eiropas konkurētspēju 
un gudru izaugsmi, kā arī risinātu 
sabiedrības problēmas.
2. ZIK kultūras un radošajās 
nozarēs:
a) veicina tehnisko inovāciju, 
veidojot saiknes starp visu nozaru un 
disciplīnu uzņēmumiem un pētniecību 
vietējā, reģionālā, valsts un Savienības 
līmenī;
b) apmāca jauno novatoru paaudzi 
kultūras un radošajās nozarēs, nodrošinot 
viņiem nepieciešamās uzņēmējdarbības, 
tehniskās un digitālās prasmes, kas 
vajadzīgas, lai pilnveidotos strauji 
mainīgā vidē;
c) veicina pamata nosacījumu 
rašanos, kuri vajadzīgi, lai idejas 
pārveidotu par jauniem tehnoloģiskiem 
sasniegumiem un sociālu inovāciju, kas 
uzlabo dzīves kvalitāti un sniedz labumu 
Savienības iedzīvotājiem;
d) nodrošina vidi, kurā tiktu izveidots 
satvars mākslas, kultūras un radošo 
kompetenču un studiju sertificēšanai, kā 
arī grādu un citu prasmju vienlaicīgai 
atzīšanai dalībvalstu starpā, kas veicinātu 
mobilitāti, pamanāmību un 
nediskriminējošas piekļuves iespējas 
Savienības iedzīvotājiem, kuri izmanto 
savas tiesības brīvi pārvietoties.
e) veicina jaunu uzņēmumu izveidi 
un attīstību KRN, mobilizējot 
ieguldījumus, nepieciešamos resursus un 
uzņēmējdarbības nozares ilgtermiņa 
saistības papildināmībā ar citiem 
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instrumentiem;

f) veido sinerģijas ar esošajām ZIK, 
kā arī ar citām Eiropas partnerībām, 
programmām un iniciatīvām, lai veicinātu 
inovāciju citās ekonomikas nozarēs ārpus 
kultūras un radošajām nozarēm; un
g) stiprina Savienības kā pasaules 
līmeņa dalībnieces lomu KRN, izmantojot 
Savienības iedzīvotāju radošumu un 
kultūras daudzveidību un veicinot Eiropas 
kultūras un inovācijas pamanāmību un 
popularizēšanu pasaules mērogā.

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs svarīgu iemeslu dēļ saistībā ar teksta iekšējo loģiku.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT, pamatojoties uz rādītājiem , kas 
noteikti, cita starpā, Savienības 
pamatprogrammā pētniecības un inovācijas 
atbalstam un SIP, un cieši sadarbojoties ar 
Komisiju, pastāvīgi pārrauga un periodiski 
veic neatkarīgu katras ZIK sasniegumu, 
rezultātu un panāktās ietekmes izvērtēšanu. 
Par šādu pārraudzības un izvērtēšanas 
pasākumu rezultātiem ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei un tos publisko.

EIT, pamatojoties uz rādītājiem , kas 
noteikti, cita starpā, Savienības 
pamatprogrammā pētniecības un inovācijas 
atbalstam un SIP, un cieši sadarbojoties ar 
Komisiju, pastāvīgi pārrauga un periodiski 
veic neatkarīgu katras ZIK sasniegumu, 
snieguma, rezultātu un panāktās ietekmes 
izvērtēšanu. Par šādu pārraudzības un 
izvērtēšanas pasākumu rezultātiem ziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei un tos 
publisko.

Pamatojums

Grozījums ir vajadzīgs teksta iekšējās konsekvences nodrošināšanai.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. EIT un ZIK nodrošina, ka to 
darbības tiek īstenotas ļoti pārskatāmi. 
Konkrēti, EIT un ZIK izveido pieejamu 
bezmaksas tīmekļa vietni, kurā sniedz 
informāciju par to darbību.

1. EIT un ZIK nodrošina, ka to 
darbības tiek īstenotas ļoti pārskatāmi. 
Konkrēti, EIT un ZIK izveido viegli 
pieejamu bezmaksas tīmekļa vietni, kurā 
sniedz visaptverošu un atjauninātu 
informāciju par to darbību.

Pamatojums

Grozījums ir vajadzīgs teksta iekšējās konsekvences nodrošināšanai.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) atbilstīgi rādītāji ZIK un EIT 
darbību pārraudzībai, izmantojot uz 
ietekmi orientētu pieeju;

c) atbilstīgi rādītāji ZIK un EIT 
darbību pārraudzībai un novērtēšanai, 
izmantojot uz ietekmi orientētu pieeju;

Pamatojums

Grozījums ir vajadzīgs teksta iekšējās konsekvences nodrošināšanai.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. EIT gādā par to, lai tā darbību, 
tostarp ZIK pārziņā esošo darbību, 
nepārtraukti un sistemātiski pārraudzītu un 
regulāri neatkarīgi izvērtētu saskaņā ar tā 
finanšu noteikumiem , tādējādi nodrošinot 
gan augstākās kvalitātes rezultātus, gan 
zinātnisku izcilību, gan arī resursu 
efektīvāku izlietojumu. Izvērtēšanu 
rezultātus publisko.

1. EIT gādā par to, lai tā darbību, 
tostarp ZIK pārziņā esošo darbību, 
nepārtraukti un sistemātiski pārraudzītu un 
neatkarīgi izvērtētu saskaņā ar tā finanšu 
noteikumiem, tādējādi nodrošinot gan 
augstākās kvalitātes rezultātus, gan 
zinātnisku izcilību, gan arī resursu 
efektīvāku izlietojumu. Izvērtēšanu 
rezultātus publisko, tostarp tos publicējot 
tīmekļa vietnē, kas minēta šīs regulas 16. 
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panta 1. punktā.

Pamatojums

Grozījums ir vajadzīgs teksta iekšējās konsekvences nodrošināšanai.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija veic EIT izvērtēšanas , un 
tai palīdz neatkarīgi eksperti, kas atlasīti 
pārredzamā procesā , ievērojot EIT finanšu 
noteikumus. Minētajās izvērtēšanās 
pārbauda, kā EIT pilda savu 
pamatuzdevumu, iztirzā visas EIT un ZIK 
darbības un izvērtē EIT Eiropas pievienoto 
vērtību, veikto darbību ietekmi, efektivitāti, 
ilgtspējību, lietderību un atbilstību un 
to saskaņotību ar un/vai papildināmību 
attiecībā uz attiecīgo valsts un Savienības 
politiku , tostarp sinerģiju ar citām 
Savienības pamatprogrammas pētniecības 
un inovācijas atbalstam daļām. 
Izvērtējumos ņem vērā iesaistīto pušu 
viedokļus gan Eiropas, gan valstu līmenī , 
un tos ņem vērā Komisijas programmu 
izvērtējumos, kas paredzēti Savienības 
pamatprogrammā pētniecības un inovācijas 
atbalstam.

2. Komisija veic EIT izvērtēšanas, un 
tai palīdz attiecīgi kvalificēti neatkarīgi 
eksperti, kas atlasīti pēc nopelniem un 
pārredzamā procesā, ievērojot EIT finanšu 
noteikumus. Minētajās izvērtēšanās 
pārbauda, kā EIT pilda savu 
pamatuzdevumu, iztirzā visas EIT un ZIK 
darbības un izvērtē EIT Eiropas pievienoto 
vērtību, veikto darbību ietekmi, efektivitāti, 
ilgtspējību, lietderību un atbilstību un 
to saskaņotību ar un/vai papildināmību 
attiecībā uz attiecīgo valsts un Savienības 
politiku, tostarp sinerģiju ar citām 
Savienības pamatprogrammas pētniecības 
un inovācijas atbalstam daļām. 
Izvērtējumos ņem vērā iesaistīto pušu 
viedokļus gan Eiropas, gan valstu līmenī , 
un tos ņem vērā Komisijas programmu 
izvērtējumos, kas paredzēti Savienības 
pamatprogrammā pētniecības un inovācijas 
atbalstam .

Pamatojums

Grozījums ir vajadzīgs teksta iekšējās konsekvences nodrošināšanai.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var veikt papildu 3. Komisija var veikt papildu 



PE648.286v02-00 106/115 RR\1208053LV.docx

LV

izvērtējumus par stratēģiski nozīmīgām 
tēmām vai jautājumiem, 
izmantojot pārredzamā procesā atlasītu 
neatkarīgu ekspertu palīdzību, pārbaudīt 
EIT panākto progresu izvirzīto mērķu 
sasniegšanā, apzināt faktorus, kuri veicina 
darbības īstenošanu, un apzināt 
paraugpraksi. Veicot minētos papildu 
izvērtējumus , Komisija pilnībā ņem vērā 
administratīvo ietekmi uz EIT un ZIK.

izvērtējumus par stratēģiski nozīmīgām 
tēmām vai jautājumiem, izmantojot uz 
nopelniem balstītā un pārredzamā procesā 
atlasītu attiecīgi kvalificētu neatkarīgu 
ekspertu palīdzību, pārbaudīt EIT panākto 
progresu izvirzīto mērķu sasniegšanā, 
apzināt faktorus, kuri veicina darbības 
īstenošanu, un apzināt paraugpraksi. Veicot 
minētos papildu izvērtējumus, Komisija 
pilnībā ņem vērā administratīvo ietekmi uz 
EIT un ZIK.

Pamatojums

Grozījums ir vajadzīgs teksta iekšējās konsekvences nodrošināšanai.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 
2027. gada 31. decembrim Savienības 
ieguldījumu nodrošina ar finansiālu 
ieguldījumu 4 % apmērā no 
pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” 
kopējā budžeta.

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs svarīgu iemeslu dēļ saistībā ar teksta iekšējo loģiku.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot summas, par kurām lemts 
attiecīgajā DFS, Savienības ieguldījums 
var būt finansiāls ieguldījums no 
Savienības pamatprogrammas pētniecības 
un inovācijas atbalstam un no citām 

EIT var saņemt papildu finanšu resursus 
no citām Savienības programmām.
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Savienības programmām.

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs svarīgu iemeslu dēļ saistībā ar teksta iekšējo loģiku.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. sadaļa – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) veic atbilstīgus pasākumus, tostarp 
samazina, groza vai atsauc EIT finansiālo 
ieguldījumu ZIK vai izbeidz ar tām 
noslēgtos partnerības pamatnolīgumus;

j) pēc pietiekama pamatojuma 
sniegšanas veic atbilstīgus pasākumus, 
tostarp samazina, groza vai atsauc EIT 
finansiālo ieguldījumu ZIK vai izbeidz ar 
tām noslēgtos partnerības pamatnolīgumus;

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs svarīgu iemeslu dēļ saistībā ar teksta iekšējo loģiku.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
I pielikums – 6. sadaļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. EIT darbinieki ir personāls, kuru 
EIT pieņem darbā tieši. Uz EIT 
darbiniekiem attiecas Civildienesta 
noteikumi, Pārējo darbinieku 
nodarbināšanas kārtība un noteikumi, kas 
pieņemti, Savienības iestādēm savstarpēji 
vienojoties par to īstenošanu.

1. EIT darbinieki ir personāls, kuru 
EIT pieņem darbā tieši. Uz EIT 
darbiniekiem attiecas Civildienesta 
noteikumi, Pārējo darbinieku 
nodarbināšanas kārtība un noteikumi, kas 
pieņemti, Savienības iestādēm savstarpēji 
vienojoties par to īstenošanu. Kā pārejas 
pasākumu šo noteikumu piemēro EIT 
darbiniekiem, kuru līgumu termiņš 
beidzas 2020. gadā.

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs svarīgu iemeslu dēļ saistībā ar teksta iekšējo loģiku.
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Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
Ia pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IA PIELIKUMS
SINERĢIJAS AR CITĀM SAVIENĪBAS 
PROGRAMMĀM
Balstoties uz tā plašo darbības jomu un 
īpašo nozīmi, EIT rada sinerģiju un 
nodrošina papildināmību ar citām 
Savienības programmām vai 
instrumentiem, tostarp pastiprinot savu 
atbalstu ZIK to plānošanas un 
īstenošanas darbībās.
1. Sinerģija ar pamatprogrammu 
“Apvārsnis Eiropa”: EIT veido spēcīgu 
sinerģiju ar visu pamatprogrammu 
“Apvārsnis Eiropa”. Jo īpaši sinerģija ar 
EIP būs izšķiroši svarīga pīlāra 
“Inovatīvā Eiropa” ietekmei, kā arī 
ekosistēmu atbalstam. Pīlārā [Globālās 
problēmas un rūpniecības konkurētspēja], 
izmantojot ZIK, EIT var sadarboties ar 
Eiropas partnerībām, sniegt ieguldījumu 
uzdevumu izpildē, atbalstīt pasākumus, 
kas reaģē uz pieprasījumu, un sniegt 
izmantošanas pakalpojumus, lai veicinātu 
tehnoloģiju nodošanu un paātrinātu 
tematisko kopu vai citu Eiropas 
partnerību sasniegto rezultātu 
komercializāciju. EIT pastiprina 
centienus izmantot sinerģiju un 
papildināmību starp esošajām ZIK un ar 
dažādiem dalībniekiem un iniciatīvām 
Savienības un pasaules mērogā, kā arī 
paplašināt sadarbības organizāciju tīklu 
gan stratēģiskā, gan operatīvā līmenī, 
vienlaikus nepieļaujot dublēšanos, 
izmantojot:
– ciešu sadarbību ar EIP un programmu 
"InvestEU", racionalizējot atbalstu (t. i., 
finansējumu un pakalpojumus), kas tiek 
piedāvāts inovatīviem uzņēmumiem gan 
to sākuma, gan paplašināšanās posmos, jo 
īpaši ar ZIK starpniecību;
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– EIT pasākumu plānošanu un 
īstenošanu, lai maksimāli palielinātu 
sinerģiju un papildināmību ar citām 
pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” 
daļām;
– sadarbību ar dalībvalstīm gan valstu, 
gan reģionālā līmenī, izveidojot 
strukturētu dialogu un koordinējot 
centienus, nolūkā nodrošināt sinerģiju ar 
valstu un reģionālām iniciatīvām, tostarp 
pārdomātām specializācijas stratēģijām, 
arī apsverot šādu rīcību “Eiropas 
inovācijas ekosistēmu” īstenošanā, lai 
noteiktu, nodotu tālāk un izplatītu 
paraugpraksi un zināšanas;
– inovatīvas prakses un zināšanu 
nodošanu tālāk un izplatīšanu visā 
Savienībā un ārpus tās, lai veicinātu 
inovācijas politiku Savienībā, koordinējot 
rīcību ar citām pamatprogrammas 
“Apvārsnis Eiropa” daļām;
– ieguldīšanu inovācijas politikas 
diskusijās un Savienības politikas 
prioritāšu izstrādes un īstenošanas 
veicināšanu, pastāvīgi sadarbojoties ar 
visiem attiecīgajiem Eiropas Komisijas 
dienestiem, citām Savienības 
programmām un to ieinteresētajām 
personām, kā arī turpinot izpētīt iespējas, 
kā īstenot politikas iniciatīvas;
– sinerģijas ar citām Savienības 
programmām, tostarp tās, kas atbalsta 
cilvēkkapitāla attīstīšanu un inovāciju 
(piemēram, Eiropas sadarbība zinātnes un 
tehnoloģijas jomā (COST), Eiropas 
Sociālais fonds Plus (ESF+), Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds (ERAF), 
programma Erasmus+, programma 
“Radošā Eiropa”, COSME Plus/Vienotā 
tirgus programma, programma 
InvestEU);
– stratēģisku alianšu izveidošanu ar 
galvenajiem inovācijas dalībniekiem 
Savienības un starptautiskā līmenī, kā arī 
atbalsta sniegšanu ZIK, lai attīstītu 
sadarbību un saiknes ar galvenajiem 
zinību triādes partneriem no trešām 
valstīm nolūkā atklāt jaunus tirgus vai 



PE648.286v02-00 110/115 RR\1208053LV.docx

LV

rast iespējas ZIK atbalstītiem 
risinājumiem un piesaistīt finansējumu 
un talantus ārpus Savienības. Tiek 
veicināta trešo valstu līdzdalība, ņemot 
vērā savstarpīguma un savstarpēja 
izdevīguma principus.
Turklāt ZIK kultūras un radošajās 
nozarēs veido spēcīgu sinerģiju ar 
attiecīgām politikas iniciatīvām, kas 
paredzētas pamatprogrammā “Apvārsnis 
Eiropa”, un jo īpaši II pīlārā ar kopu 
[“Iekļaujoša un droša sabiedrība”] un tās 
darbības jomās “Kultūras mantojums un 
demokrātija”. ZIK kultūras un radošajās 
nozarēs cenšas arī efektīvi papildināt citas 
pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” 
daļas un pašreizējā ”EIT Digital” 
intervenci.
2. Sinerģija ar programmu 
“Erasmus+”: “Erasmus+” un EIT 
nodibina sinerģiju starp to attiecīgajām 
kopienām. Sadarbība tiek vērsta uz to, lai 
“Erasmus+” izglītojamajiem, kuri 
iestājušies izglītības un apmācības 
iestādēs, kas ir ZIK partneres, 
nodrošinātu piekļuvi ZIK vasaras skolām 
vai citiem attiecīgiem mācību 
pasākumiem (piemēram, uzņēmējdarbības 
un inovāciju pārvaldības mācību 
pasākumiem) un nodibinātu kontaktus ar 
ZIK absolventu tīklu. Iespēju robežās tiek 
nodrošināta sinerģija ar Eiropas 
universitāšu iniciatīvu, lai palīdzētu 
integrēt EIT izglītības un apmācības 
pasākumus nolūkā panākt sistēmisku 
ietekmi.
3. Sinerģija ar programmu “Digitālā 
Eiropa”: ZIK sadarbības centri 
sadarbojas ar Eiropas digitālās inovācijas 
centriem, lai atbalstītu rūpniecības 
nozares un publiskā sektora organizāciju 
digitālo pārveidi. ZIK kultūras un 
radošajās nozarēs varētu sniegt arī 
vērtīgus horizontālus ieguldījumus 
dažādās darbībās, kas būtu jāveic kopā 
[“Digitālā joma un rūpniecība”], jo īpaši 
attiecībā uz ražošanas tehnoloģijām, 
kurās nepieciešamība izstrādāt jaunus 
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produktus lielā mērā ir atkarīga no KRN.
4. Sinerģija ar kohēzijas politikas 
fondiem (jo īpaši ERAF un ESI 
fondiem+): EIT ZIK, izmantojot 
sadarbības centrus, veicina reģionālo un 
starpreģionālo sadarbību starp zinību 
triādes dalībniekiem (izglītība, pētniecība, 
uzņēmējdarbība) un vadošajām iestādēm 
sinerģijā ar Eiropas Komisijas darbu, kas 
saistīts ar reģionālo sadarbību un 
ieguldījumiem saistītās pārdomātas 
specializācijas prioritātēs.
5. Sinerģija ar programmu 
“InvestEU”: EIT ZIK cenšas sadarboties 
ar “InvestEU” konsultāciju centru, lai 
sniegtu tehnisko atbalstu un palīdzību 
ZIK atbalstītajiem uzņēmumiem projektu 
sagatavošanai, izstrādei un īstenošanai. 
Ņemot vērā ierobežoto piekļuvi 
finansējumam kultūras un radošajām 
nozarēm, tiek mēģināts veidot sinerģiju ar 
kultūras un radošo nozaru garantiju 
mehānismu, finanšu mehānismu, kas 
palīdzētu izvērst kultūras un radošos 
projektus, nodrošinot apdrošināšanu 
finanšu starpniekiem.
6. Sinerģija ar programmu “Radošā 
Eiropa”: Programma “Radošā Eiropa” ir 
īpaši svarīga ZIK darbībām kultūras un 
radošajās nozarēs, jo tās sadaļas un īpaši 
uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus 
atspoguļo dažas problēmas, ar kurām 
saskaras nozare. Tādēļ tiek attīstīta 
spēcīga sinerģija un papildināmība starp 
ZIK kultūras un radošajās nozarēs un 
programmu “Radošā Eiropa”.

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs svarīgu iemeslu dēļ saistībā ar teksta iekšējo loģiku.
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