
AD\1206270LT.docx PE644.884v02-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas
2019-2024

Kultūros ir švietimo komitetas

2019/0151(COD)

9.6.2020

NUOMONĖ
Kultūros ir švietimo komiteto

pateiktas Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

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

Nuomonės referentas: Christian Ehler

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



PE644.884v02-00 2/33 AD\1206270LT.docx

LT

PA_Legam



AD\1206270LT.docx 3/33 PE644.884v02-00

LT

TRUMPAS PAGRINDIMAS

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

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

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

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

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

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

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

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

 stiprinant aukštojo mokslo inovacinius gebėjimus siekiant integruoti daugiau aukštojo 
mokslo institucijų į inovacijų vertės grandines ir ekosistemas;
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 steigiant naujas ŽIB prioritetinėse srityse, kurios bus atrinktos pagal jų svarbą 
programos „Europos horizontas“ politikos prioritetams. Pirmąją naują ŽIB planuojama 
įsteigti 2022 m., 

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

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

Pagrindiniai nuomonės projekto aspektai:

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

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

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

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) EIT strateginės prioritetinės sritys ir 
finansiniai poreikiai septynerių metų 
laikotarpiu , apimančiu atitinkamą 
daugiametę finansinę programą (toliau – 

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

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

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

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl svarių priežasčių, susijusių su vidine teksto logika.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
11 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
11 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas siekiant užtikrinti vidinę teksto logiką ir nuoseklumą.

Pakeitimas 7

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Šis pakeitimas reikalingas siekiant užtikrinti vidinę teksto logiką ir nuoseklumą.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl svarių priežasčių, susijusių su vidine teksto logika.
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT misija – prisidėti prie 
tvaraus Sąjungos ekonominio augimo ir 
konkurencingumo stiprinant valstybių 

EIT misija – prisidėti sprendžiant 
svarbiausius visuomenei kylančius 
iššūkius ir didinti tvarų Sąjungos 
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narių ir Sąjungos inovacinius gebėjimus, 
kad būtų sprendžiami svarbiausi 
visuomenei kylantys iššūkiai. Jis to siekia 
skatindamas tarpusavio sąveiką ir 
bendradarbiavimą bei integruodamas 
aukščiausių standartų veiklą aukštojo 
mokslo, mokslinių tyrimų ir inovacijų 
srityse, taip pat skatindamas verslumą.

ekonomikos augimą ir konkurencingumą 
stiprinant visų valstybių narių ir Sąjungos 
mokslinius, ekonominius, technologinius 
ir visuomeninius inovacinius gebėjimus. 
Jis to siekia skatindamas partnerių ir 
sektorių tarpusavio sąveiką ir 
bendradarbiavimą, integruodamas 
aukščiausių standartų veiklą aukštojo 
mokslo, mokslinių tyrimų ir inovacijų 
srityse, taip pat skatindamas verslumą.

Pagrindimas

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

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Bendrieji tikslai

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
3 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b straipsnis
Konkretūs tikslai

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

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl svarių priežasčių, susijusių su vidine teksto logika.
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas siekiant užtikrinti vidinę teksto logiką ir nuoseklumą.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas siekiant užtikrinti vidinę teksto logiką ir nuoseklumą.
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl svarių priežasčių, susijusių su vidine teksto logika.
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pagrindinių ekonomikos ir 
visuomenės interesų sričių 
inovatyvius eksperimentus, prototipų 

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

kūrimą ir demonstravimą, 
remdamosi Sąjungos ir nacionalinių 
mokslinių tyrimų rezultatais, kurie gali 
padėti stiprinti Sąjungos konkurencingumą 
tarptautiniu lygmeniu ir rasti svarbiausių 
iššūkių, iškilusių Europos visuomenei, 
sprendimus;

Pagrindimas

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

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 29

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas siekiant užtikrinti vidinę teksto logiką ir nuoseklumą.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) nustato ir įgyvendina finansinio 
tvarumo strategiją.

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

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas siekiant užtikrinti vidinę teksto logiką ir nuoseklumą.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EIT, atlikusi konkurencingą, atvirą 
ir skaidrią procedūrą, atrenka partnerystes 

1. EIT, atlikusi konkurencingą, atvirą 
ir skaidrią procedūrą, kurią atliekant 



AD\1206270LT.docx 21/33 PE644.884v02-00

LT

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

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

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas siekiant užtikrinti vidinę teksto logiką ir nuoseklumą.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
Naujos ŽIB įsteigimas kultūros ir kūrybos 

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT, remdamasis rodikliais, nustatytais, 
inter alia, Sąjungos bendrojoje programoje, 
kuria remiami moksliniai tyrimai ir 
inovacijos, ir SID, bei glaudžiai 

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

bendradarbiaudamas su Komisija, 
organizuoja nuolatinę kiekvienos ŽIB 
veiklos stebėseną ir periodinį našumo, 
veiksmingumo, rezultatų ir poveikio išorės 
vertinimą. Apie tokios stebėsenos ir 
vertinimo rezultatus pranešama Europos 
Parlamentui ir Tarybai ir jie padaromi 
viešai prieinamais.

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas siekiant užtikrinti vidinę teksto logiką ir nuoseklumą.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas siekiant užtikrinti vidinę teksto logiką ir nuoseklumą.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas siekiant užtikrinti vidinę teksto logiką ir nuoseklumą.
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Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas siekiant užtikrinti vidinę teksto logiką ir nuoseklumą.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

tyrimai ir inovacijos, dalimis. Vertinant 
atsižvelgiama į Europos ir nacionalinio 
lygio suinteresuotų subjektų nuomones, o 
šių vertinimų rezultatai panaudojami 
Komisijai atliekant Sąjungos bendrosios 
programos, pagal kurią remiami moksliniai 
tyrimai ir inovacijos, vertinimus.

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas siekiant užtikrinti vidinę teksto logiką ir nuoseklumą.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas siekiant užtikrinti vidinę teksto logiką ir nuoseklumą.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

EIT gali gauti papildomų finansinių 
išteklių pagal kitas Sąjungos programas.

Pagrindimas

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

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio 1 punkto j papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl svarių priežasčių, susijusių su vidine teksto logika.
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Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 6 skirsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
I a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pagrindimas

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