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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. 
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 
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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: 

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 

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 
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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 .

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 
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
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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 
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 
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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, 
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.
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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;

Pamatojums

Grozījums ir vajadzīgs teksta iekšējās konsekvences nodrošināšanai.

Grozījums Nr. 8

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

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 

8) “reģionālās inovācijas shēma” 
(RIS) ir shēma, ar ko veicina zinību 
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augstākās izglītības iestāžu, pētniecības 
organizāciju, uzņēmumu un citu 
ieinteresēto personu partnerībām, lai 
Savienībā veicinātu inovācijas;

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 
sabiedrība. EIT to sasniedz, veicinot 
sinerģijas un savstarpējo sadarbību un 
integrējot augstākajiem standartiem 
atbilstošu augstāko izglītību, pētniecību un 
inovācijas, kā arī sekmējot 
uzņēmējdarbību.

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, 
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.
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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
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 
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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 
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 

1. SIP nosaka EIT stratēģiju un 
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 
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pārraudzības un izvērtēšanas rezultātus, kā 
minēts 19. pantā.

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

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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 
regulāri izvērtē to darbību;

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 
pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” 
politikas prioritātēm un to pievienoto 
vērtību un potenciālu, lai risinātu 
nākotnes un jaunās globālās un 
sabiedrības problēmas saskaņā ar 9. pantu 
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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 
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, inter alia ar EIT RIS 
starpniecību, lai izveidotu vienotu 
inovāciju un zināšanu nodošanas kultūru, 
un mudina iesaistīties iesaistošajās 
darbībās;
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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.

Grozījums Nr. 25

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

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
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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 
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nodrošināt ģeogrāfisko līdzsvaru;

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.
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Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
9.a pants (jauns)

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.
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e) veicina jaunu uzņēmumu izveidi 
un attīstību KRN, mobilizējot 
ieguldījumus, nepieciešamos resursus un 
uzņēmējdarbības nozares ilgtermiņa 
saistības papildināmībā ar citiem 
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.
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Grozījums Nr. 36

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 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 

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

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. 
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.
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Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var veikt papildu 
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.

3. Komisija var veikt papildu 
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
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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.

EIT var saņemt papildu finanšu resursus 
no citām 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 
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darbiniekiem, kuru līgumu termiņš 
beidzas 2020. gadā.

Pamatojums

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

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 
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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;
– 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), 
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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 
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.
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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 
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 
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programmu “Radošā Eiropa”.

Pamatojums

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