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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentas ragina naujojoje 2021–2027 m. Strateginėje inovacijos darbotvarkėje 
(SID) EIT veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžti aukštus inovacijų standartus.

Nors verslumo ugdymas yra labai svarbus, EIT taip pat yra ir technologijų institutas. Be to, 
moksliniai ir techniniai išradimai yra geriausių ir ilgalaikių inovacijų pagrindas. Todėl turėtų 
būti skiriama daug dėmesio visų institute dalyvaujančių ŽIB ir aukštojo mokslo institucijų 
techniniam švietimui.

1. SID nustatoma EIT strategija, tikslai ir prioritetai 2021–2027 m. laikotarpiui ir apibrėžiami 
jo pagrindiniai veiksmai, siektini rezultatai ir tam laikotarpiui reikalingi ištekliai. 

2. Ja užtikrinamas EIT suderinimas su programa „Europos horizontas“.

3. Ja užtikrinamas bendradarbiavimas ir papildomi veiksmai su kitomis atitinkamomis 
Sąjungos programomis, prioritetais ir įsipareigojimais.

4. Ja taip pat nustatoma regioninė inovacijų sistema (RIS), kuria didinama geografinė 
pusiausvyra.

Nuomonės referentas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą ir EIT vaidmenį skatinant ES 
konkurencingumą jiems remiant inovacijų ekosistemą, nes Institutas sėkmingai prisidėjo prie 
„žinių trikampio“ plėtros. 

EIT yra vienas iš pagrindinių į tikslus orientuotų inovacijų skatintojų, gebantis spręsti 
visuomenės uždavinius tokiose srityse, kaip tvarios inovacijos, inovacijų ir verslumo įgūdžių 
ugdymas taikant mokymosi visą gyvenimą principą, aukšti techninio ir verslumo aukštojo 
mokslo standartai, nauji į rinką orientuoti sprendimai pasaulinio masto uždaviniams spręsti, 
programos „Europos horizontas“ sinergija ir pridėtinė vertė.

Nuomonės referentas atkreipia dėmesį į kai kuriuos reikšmingus laimėjimus, visų pirma: 

– ŽIB Tvari energetika – Energijos kaupimas – Lankstaus grafeno kondensatoriai, skirti 
automobilių bei erdvėlaivių sektoriams, pakraunami greičiau nei per 2 sekundes, o jų 
naudojimo ciklas daugiau nei milijonas kartų,

– ŽIB Klimato kaita – Energijos vartojimas – Automatinis klimato kontrolės prietaisas – 
šiuo metu pagrindinis „Google Nest“ konkurentas Europoje,

– ŽIB Sveikata – mobilieji prietaisai, leidžiantys prognozuoti ilgalaikius sveikatos 
sutrikimus, kaip antai Alzheimerio ligą ir prieširdžių virpėjimą.

Nuomonės referentas pripažįsta esamų ŽIB sėkmę ir ragina EIT toliau skatinti jų augimą ir 
poveikį bei padėti joms pasiekti finansinį tvarumą, kai baigsis partnerystės pagrindų 
susitarimai.
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Nuomonės referentas palankiai vertina pasiūlymą 2021 m. kultūros ir kūrybos pramonės 
srityje įsteigti naują ŽIB, kurios tikslas – atskleisti kultūra grindžiamo kūrybiškumo 
potencialą, visų pirma skaitmeninį ir technologinį vystymąsi, ir padėti stiprinti Europos 
konkurencingumą bei pažangų augimą.

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis
Bendrieji tikslai

Bendrieji EIT tikslai yra šie:
a) visoje Sąjungoje stiprinti tvarias 
uždaviniais grindžiamas inovacijų 
ekosistemas, kurios padėtų spręsti 
pasaulinio masto uždavinius;
b) skatinti verslumo ir inovacijų 
įgūdžių ugdymą atsižvelgiant į mokymosi 
visą gyvenimą perspektyvą, be kita ko, 
visoje Sąjungoje didinant Sąjungos 
aukštojo mokslo įstaigų pajėgumus, ir 
remti jų verslumo pertvarką, taip pat
c) pateikti rinkai naujus pasaulinio 
masto ir visuomenės uždavinių 
sprendimus.
EIT plėtoja sąveiką su kitomis Sąjungos 
programomis ir kuria pridėtinę vertę 
įgyvendindamas programą „Europos 
horizontas“. Įgyvendinimas turi vykti 
teikiant paramą ŽIB ir vykdant EIT 
koordinuojamą veiklą.
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b 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.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c straipsnis
Naujos kultūros ir kūrybos pramonės 

srities ŽIB įsteigimas
1. 2021–2027 m. laikotarpiu kultūros 
ir kūrybos pramonės srityje bus įsteigta 
nauja ŽIB, kurios tikslas – atskleisti 
kultūra grindžiamo kūrybiškumo 
potencialą ir padėti stiprinti Europos 
konkurencingumą bei pažangų augimą, 
taip pat spręsti įveikti visuomenei 
tenkančius iššūkius.
2. Kultūros ir kūrybos pramonės 
ŽIB:
a) skatins technines inovacijas 
sujungiant įvairių sektorių ir sričių verslą 
ir mokslinius tyrimus vietos, regioniniu, 
nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis;
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b) parengs naują kultūros ir kūrybos 
pramonės novatorių kartą suteikdama 
jiems būtinų verslumo techninių ir 
skaitmeninių įgūdžių, kurie yra reikalingi 
sparčiai kintančioje aplinkoje;
c) prisidės prie tinkamų bendrųjų 
sąlygų sukūrimo, kad idėjos virstų naujų 
technologijų plėtra ir socialinėmis 
inovacijomis, padėsiančiomis pagerinti 
ES piliečių gyvenimo kokybę ir 
suteiksiančiomis jiems naudos;
d) sudarys sąlygas užtikrinti, kad 
būtų sukurta meninės, kultūrinės ir 
kūrybinės kompetencijos ir studijų 
sertifikavimo sistema, taip pat 
pripažįstama kvalifikacija ir kiti įgūdžiai 
tarp valstybių narių, skatinant judumą, 
matomumą ir galimybes Europos 
piliečiams naudotis teise laisvai judėti jų 
nediskriminuojant;
e) skatins kurti ir plėsti naujas 
įmones kultūros ir kūrybos pramonėje 
mobilizuodama verslo sektoriaus 
investicijas ir skatindama prisiimti 
ilgalaikius įsipareigojimus;
f) kurs sąveiką su esamomis ŽIB, 
kitomis Europos partnerystėmis, 
programomis ir iniciatyvomis, siekdama 
paskatinti inovacijas už kultūros ir 
kūrybos sektorių ribų, kituose ekonomikos 
sektoriuose; taip pat
g) stiprins Sąjungos, kaip pasaulinio 
masto veikėjos kultūros ir kūrybos 
sektoriuose, padėtį, išnaudodama 
Sąjungos piliečių kūrybiškumą ir kultūrų 
įvairovę bei skatindama Europos kultūrą 
ir inovacijas visame pasaulyje.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.1 papunkčio 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT įsteigtas 2008 m., siekiant stiprinti 
valstybių narių ir Europos Sąjungos 
novatoriškumo pajėgumus ir taip prisidėti 
prie tvaraus ekonomikos augimo ir 
konkurencingumo. Jis pirmasis ėmėsi 
švietimo, verslo ir mokslinių tyrimų (žinių 
trikampis) integracijos ir ypač daug 
dėmesio skyrė verslumo talentams ir 
įgūdžiams inovacijų srityje. 2018 m. 
atlikus EIT laikotarpio vidurio vertinimą, 
patvirtinta, kad bendras EIT veiklos 
pagrindas tebėra aktualus ir kad į 
inovacijas orientuota žinių trikampio 
integracija tebėra aktuali.

EIT įsteigtas 2008 m., siekiant stiprinti 
valstybių narių ir Europos Sąjungos 
novatoriškumo pajėgumus ir taip prisidėti 
prie tvaraus ekonomikos augimo ir 
konkurencingumo. Jis pirmasis ėmėsi 
švietimo, verslo ir mokslinių tyrimų (žinių 
trikampis) integracijos ir ypač daug 
dėmesio skyrė verslumo talentams ir 
įgūdžiams inovacijų srityje. 2018 m. 
atlikus EIT laikotarpio vidurio vertinimą 
patvirtinta, kad bendras EIT veiklos 
pagrindas tebėra aktualus ir kad į 
inovacijas orientuota žinių trikampio 
integracija tebėra aktuali. EIT pridėtinė 
vertė slypi jo unikaliame inovacijų 
modelyje, kurį reikėtų saugoti ir plėtoti 
šioje SID.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.1 papunkčio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per dešimt metų nuo EIT įsteigimo 
inovacijų tempas iš esmės padidėjo. 
Inovacijos keičia ekonomikos sektorių 
struktūrą, esamos verslo sritys nyksta ir 
atsiranda iki šiol neregėtų galimybių. 
Kintant pasaulio ekonominei tvarkai ir 
didėjant tarptautinei konkurencijai, ES 
tampa vis labiau priklausoma nuo talentų ir 
pajėgumo diegti inovacijas. Bendras 
projektavimas, bendradarbiavimas ir 
bendra kūryba įvairiose mokslo srityse ir 
tarp įvairių švietimo, verslo ir mokslinių 
tyrimų sektorių dar niekada nebuvo tokie 
svarbūs kaip šiandien ir padeda spręsti 
visuotinius su klimato kaita, netausiu 
gamtos išteklių naudojimu, skaitmenine 
transformacija, demografiniais pokyčiais ir 
būsima sveikatos priežiūra bei maistu 
susijusius uždavinius.

Per dešimt metų nuo EIT įsteigimo 
inovacijų tempas iš esmės padidėjo. 
Inovacijos keičia ekonomikos sektorių 
struktūrą, esamos verslo sritys nyksta ir 
atsiranda iki šiol neregėtų galimybių. 
Kintant pasaulio ekonominei tvarkai ir 
didėjant tarptautinei konkurencijai, ES 
tampa vis labiau priklausoma nuo talentų ir 
pajėgumo diegti inovacijas. Bendras 
projektavimas, bendradarbiavimas ir 
bendra kūryba įvairiose mokslo srityse ir 
tarp įvairių švietimo, mokslinių tyrimų, 
verslo sektorių, viešojo ir trečiojo sektorių 
organizacijų bei pilietinės visuomenės dar 
niekada nebuvo tokie svarbūs kaip šiandien 
ir padeda spręsti visuotinius su klimato 
kaita, netausiu gamtos išteklių naudojimu, 
skaitmenine transformacija, kultūriniais ir 
demografiniais pokyčiais ir būsima 
sveikatos priežiūra bei maistu susijusius 
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uždavinius.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.1 papunkčio 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal [pasiūlyme dėl programos „Europos 
horizontas“] numatytą naują bendrąją 
programą, pagal kurią 2021–2027 m. 
laikotarpiu bus remiami moksliniai 
tyrimai ir inovacijos, Europos Komisija 
tvirtai įsipareigojo didinti Europos 
inovacijų potencialą, kad Europa galėtų 
atremti būsimus iššūkius. Išskirtinį EIT 
vaidmenį skatinant inovacijas suvienijus 
verslo, švietimo, mokslinių tyrimų 
sektorius, valdžios institucijas ir pilietinę 
visuomenę, sustiprina EIT padėtis 
įgyvendinant [pasiūlyme dėl programos 
„Europos horizontas“] numatytą 
[inovacinės Europos srities veiklą]. 
[Pasiūlyme dėl programos „Europos 
horizontas“] atsižvelgta į didėjančius ES 
užmojus inovacijų srityje ir į būtinybę tuos 
užmojus įgyvendinti.

Programa „Europos horizontas“ Europos 
Komisija tvirtai įsipareigojo didinti 
Europos inovacijų potencialą, kad Europa 
galėtų atremti būsimus iššūkius. Išskirtinį 
EIT vaidmenį skatinant inovacijas 
suvienijus verslo, švietimo, mokslinių 
tyrimų sektorius, valdžios institucijas ir 
pilietinę visuomenę sustiprina EIT padėtis 
įgyvendinant programoje „Europos 
horizontas“ numatytą [inovacinės Europos 
srities veiklą]. Programoje „Europos 
horizontas“ atsižvelgta į didėjančius ES 
mokslinius ir techninius užmojus. EIT 
turėtų suteikti reikiamą kompetenciją 
švietimo, verslumo ir techninių inovacijų 
srityse.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.2 papunkčio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienos ŽIB veiklą vykdo nuo penkių 
iki dešimties koordinavimo centrų (toliau – 
KC22). Tai geografiniai centrai, praktiškai 
atliekantys žinių trikampio integravimo 
darbus. Jie steigiami ir formuojami 
atsižvelgiant į atitinkamas nacionalines ir 
regionines inovacijų aplinkybes, 
naudojantis esamu visoje Europoje 
veikiančių pagrindinių ŽIB partnerių 
laboratorijų, biurų ar centrų tinklu.

Kiekvienos ŽIB veiklą vykdo 
koordinavimo centrai (toliau – KC22). Tai 
geografiniai centrai, praktiškai atliekantys 
žinių trikampio integravimo darbus. Jie 
steigiami ir formuojami atsižvelgiant į 
atitinkamas nacionalines ir regionines 
inovacijų aplinkybes, naudojantis esamu 
visoje Europoje veikiančių pagrindinių ŽIB 
partnerių laboratorijų, biurų ar centrų 
tinklu.
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__________________ __________________
22 Koordinavimo centras – geografinis 
rajonas, kuriame veikia pagrindiniai ŽIB 
žinių trikampio partneriai ir kuriame jie 
gali nesunkiai bendrauti, taip sutelkdami 
ŽIB veiklą tame rajone.

22 Koordinavimo centras – geografinis 
rajonas, kuriame veikia pagrindiniai ŽIB 
žinių trikampio partneriai ir kuriame jie 
gali nesunkiai bendrauti, taip sutelkdami 
ŽIB veiklą tame rajone.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.2 papunkčio 3 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– švietimo ir mokymo veiklą (ypač 
magistrantūros ir doktorantūros 
lygmenimis), kurioje daug dėmesio 
skiriama verslumo komponentams, siekiant 
parengti naują talentingų specialistų kartą, 
įskaitant programų, kurioms yra suteiktas 
EIT ženklas23, rengimą ir įgyvendinimą;

– švietimo ir mokymo veiklą (ypač 
magistrantūros ir doktorantūros 
lygmenimis), kurioje daug dėmesio 
skiriama verslumo komponentams, siekiant 
parengti naują talentingų specialistų kartą, 
įskaitant programų, kurioms yra suteiktas 
EIT ženklas23, rengimą ir įgyvendinimą 
visose mokslo, technologijų, inžinerijos, 
meno ir matematikos srityse;

__________________ __________________
23 EIT ženklas yra kokybės ženklas, kurį 
EIT suteikia ŽIB švietimo programai, jei ši 
atitinka specialius kokybės kriterijus, 
inter alia, kokybės kriterijus, susijusius su 
verslumo mokymu ir novatoriška patirtinio 
mokymosi programa.

23 EIT ženklas yra kokybės ženklas, kurį 
EIT suteikia ŽIB švietimo programai, jei ši 
atitinka specialius kokybės kriterijus, 
inter alia, kokybės kriterijus, susijusius su 
verslumo mokymu ir novatoriška patirtinio 
mokymosi programa.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.2 papunkčio 3 pastraipos 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– inovacijų rėmimo veiklą, kad būtų 
kuriami novatoriški produktai, procesai ir 
paslaugos, kuriais išnaudojamos 
konkrečios verslo galimybės;

– inovacijų ir verslumo veiklą, kad 
būtų padedama kurti novatoriškus 
produktus, procesus ir paslaugas, kuriais 
išnaudojamos konkrečios verslo galimybės 
ir kuriama pridėtinė vertė visuomenei;
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.2 papunkčio 9 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT pagal savo metodiką prisideda ir prie 
inkrementinių, ir prie ardomųjų inovacijų, 
veiksmingai šalinant rinkos 
nepakankamumą ir padedant pertvarkyti 
pramonės sektorius. Tai įgalina kurti 
ilgalaikes verslo strategijas, kaip spręsti 
visuotinius uždavinius, ir padeda kurti 
svarbiausias sąlygas, kurios būtinos tam, 
kad tinkamai veikianti inovacijų 
ekosistema galėtų augti ir inovacijos 
klestėtų.

EIT pagal savo metodiką prisideda ir prie 
inkrementinių, ir prie ardomųjų inovacijų, 
kad veiksmingai šalintų rinkos 
nepakankamumą ir padėtų pertvarkyti 
pramonės sektorius. Tai įgalina kurti 
ilgalaikes verslo strategijas, kaip spręsti 
visuotinius uždavinius, ir padeda kurti 
svarbiausias sąlygas, kurios būtinos tam, 
kad tinkamai veikianti inovacijų 
ekosistema galėtų augti ir inovacijos 
klestėtų.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.3 papunkčio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirma, šiandien vis svarbesnis ekonomikos 
variklis yra žmonių bei organizacijų 
įgūdžiai ir gebėjimai idėjas paversti 
produktais ir paslaugomis. Šiandien visus 
pokyčius lemia įgūdžiai inovacijų srityje ir 
verslumo kultūra – šiuo atžvilgiu ypač 
pažymėtina technologijų ir mokslo sritis, 
tačiau tai vis dažniau vyksta ir kitose 
srityse. Labai reikia toliau stiprinti Europos 
aukštojo mokslo institucijų novatoriškumo 
pajėgumus. EIT turi unikalią galimybę šių 
tikslų siekti pagal programą „Europos 
horizontas“.

Pirma, šiandien vis svarbesnis visuomenės 
ir ekonomikos variklis yra žmonių bei 
organizacijų įgūdžiai ir gebėjimai idėjas 
paversti produktais, paslaugomis ir 
procesais. Šiandien visus pokyčius lemia 
įgūdžiai inovacijų srityje ir verslumo 
kultūra – šiuo atžvilgiu ypač pažymėtina 
technologijų ir mokslo sritis, tačiau tai vis 
dažniau vyksta ir kitose srityse, pvz., meno 
ir humanitarinių mokslų. Labai reikia 
toliau stiprinti Europos aukštojo mokslo 
institucijų novatoriškumo pajėgumus. EIT 
turi unikalią galimybę šių tikslų siekti 
pagal programą „Europos horizontas“.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.3 papunkčio 3 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Antra, svarbus inovacijas įgalinantis 
veiksnys yra fizinis artumas. Iniciatyvos, 
kuriomis siekiama plėtoti inovacijų tinklus 
ir teikti paslaugas, kuriomis būtų remiamas 
žinių ugdymas, dalijimasis jomis ir žinių 
perdavimas, atlieka svarbų vaidmenį 
skatinant verslo, akademinių, mokslinių 
tyrimų organizacijų, valdžios institucijų ir 
fizinių asmenų bendradarbiavimą. Vis 
dėlto, kaip matyti iš kasmetinės Europos 
inovacijų rezultatų suvestinės, mokslinių 
tyrimų ir inovacijų našumas įvairiose ES 
šalyse labai skiriasi. Itin svarbu, kad 
inovacijos būtų įtraukios ir įgyvendinamos 
vietos teritorijose. Kadangi EIT veikla 
vykdoma pagal konkrečią vietą, ji yra labai 
tinkama priemonė, padedanti stiprinti 
vietos inovacijų ekosistemas.

Antra, svarbus inovacijas ir tvarumą 
įgalinantis veiksnys yra fizinis artumas. 
Iniciatyvos, kuriomis siekiama plėtoti 
inovacijų tinklus ir teikti paslaugas, 
kuriomis būtų remiamas žinių ugdymas, 
dalijimasis jomis ir žinių perdavimas, 
atlieka svarbų vaidmenį skatinant verslo, 
akademinių, mokslinių tyrimų 
organizacijų, valdžios institucijų ir fizinių 
asmenų bendradarbiavimą visose srityse. 
Vis dėlto, kaip matyti iš kasmetinės 
Europos inovacijų rezultatų suvestinės, 
mokslinių tyrimų ir inovacijų našumas 
įvairiose ES šalyse labai skiriasi. Itin 
svarbu, kad inovacijos būtų įtraukios ir 
įgyvendinamos vietos ir regionų 
teritorijose. Kadangi EIT veikla vykdoma 
pagal konkrečią vietą, ji yra labai tinkama 
priemonė, padedanti stiprinti vietos ir 
regionų inovacijų ekosistemas ir 
pateikianti naujus tvarios ekonomikos 
modelius.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT, neatskiriama programos „Europos 
horizontas“ dalis, ir toliau sieks savo visa 
apimančių tikslų ir prioritetų. ŽIB dalyvaus 
Europos institucijų partnerystėse, taigi 
laikysis tam tikrų principų ir gyvavimo 
ciklo kriterijų, siekdamos užtikrinti, kad 
pačios būtų darnesnės, atviresnės ir 
orientuotos į poveikį. Todėl bendri EIT 
tikslai atitinka bendrą programoje 
„Europos horizontas“ numatytą EIT 
vaidmenį ir jo vietą [„Novatoriškos 
Europos“ veiklos srityje].

Pagrindinis EIT variklis yra 
kompetencija. Jis siekia išplėsti esamų 
ŽIB užmojus ir skatinti aukščiausią 
mokslinių ir techninių tyrimų bei 
inovacijų kokybę inovacijų bendrijose. 
Geografiškai paskirstytas informavimas ir 
pagalba šalinant inovacijų spragas 
valstybėse narėse ir asocijuotosiose šalyse 
yra svarbi EIT 2021–2027 m. strateginės 
darbotvarkės ir kokybiško aukštojo 
mokslo galimybių didinimo regioninėje 
inovacijų sistemoje (toliau – RIS), visų 
pirma šalims, kurios yra vidutinės arba 
silpnos novatorės, dalis. EIT, neatskiriama 
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programos „Europos horizontas“ dalis, 
prisidės stiprinant Sąjungos inovacinius 
pajėgumus ir siekiant savo visa apimančių 
tikslų bei prioritetų. ŽIB dalyvaus Europos 
institucijų partnerystėse, taigi laikysis tam 
tikrų programoje „Europos horizontas“ 
išdėstytų principų ir gyvavimo ciklo 
kriterijų, siekdamos užtikrinti, kad pačios 
būtų darnesnės, skaidresnės, atviresnės ir 
orientuotos į poveikį. Bendri EIT tikslai 
atitinka bendrą programoje „Europos 
horizontas“ numatytą EIT vaidmenį ir jo 
vietą [„Novatoriškos Europos“ veiklos 
srityje].

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto 2.1 papunkčio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visa apimančios EIT intervencinės veiklos 
sritys apibrėžtos [pasiūlyme dėl programos 
„Europos horizontas“]. EIT ir toliau rems 
savo žinių ir inovacijos bendrijas (ŽIB), 
siekdamas stiprinti inovacijų ekosistemas, 
padedančias spręsti pasaulinius 
uždavinius. EIT to sieks skatindamas 
švietimo, mokslinių tyrimų ir verslo 
integraciją, taip kurdamas inovacijoms 
palankią aplinką, ir, užtikrinęs glaudžią 
sąveiką ir papildomumą su Europos 
inovacijų taryba (toliau – EIC), ugdydamas 
bei remdamas naujos kartos verslininkus ir 
skatindamas steigti novatoriškas įmones. 
Tai darydamas, jis visų pirma:

Visa apimančios EIT intervencinės veiklos 
sritys apibrėžtos programoje „Europos 
horizontas“. EIT ir toliau rems savo žinių 
ir inovacijos bendrijas (ŽIB), siekdamas 
stiprinti Sąjungos inovacijos bendrijų, 
kurios padeda spręsti pasaulinius 
uždavinius, kokybę. EIT to sieks 
skatindamas aukšto lygio techninio 
švietimo, mokslinių tyrimų ir verslo 
integraciją, taip kurdamas inovacijoms 
palankią aplinką, ir, užtikrinęs glaudžią 
sąveiką ir papildomumą su Europos 
inovacijų taryba (toliau – EIC), ugdydamas 
bei remdamas naujos kartos verslininkus ir 
skatindamas steigti novatoriškas įmones. 
Tai darydamas, jis visų pirma:

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto 2.1 papunkčio 1 pastraipos -1 punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1) skatins aukšto lygio mokslinį ir 
techninį švietimą, kuriame būtų užtikrinta 
lyčių pusiausvyra visose valstybėse 
narėse;

Pakeitimas 16Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto 2.1 papunkčio 1 pastraipos -1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a) sieks lyčių pusiausvyros techninio 
ir verslumo švietimo srityse visose 
valstybėse narėse;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto 2.1 papunkčio 1 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) visoje Europoje stiprins inovacijų 
ekosistemų tvarumą;

(1) visoje Sąjungoje stiprins inovacijų 
ekosistemų tvarumą;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto 2.1 papunkčio 1 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) gerindamas švietimą skatins 
inovacijas ir verslumą;

(2) skatins verslumo ir inovacijų 
įgūdžių ugdymą žvelgiant iš mokymosi 
visą gyvenimą perspektyvos, be kita ko, 
visoje Sąjungoje didinant Sąjungos 
aukštojo mokslo įstaigų pajėgumus, ir 
rems jų verslumo pertvarką, įskaitant 
pertvarką socialinio verslumo srityje;
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto 2.2 papunkčio 7 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taip pat bus nagrinėjamos galimybės kurti 
sąveiką tarp programos „Europos 
horizontas“ dalijimosi pažanga ir EIT 
remiamos informavimo veiklos. Tikslinės 
šalys, kuriose įgyvendinama programos 
„Europos horizontas“ dalijimosi pažanga 
dalis, galės naudotis EIT ekspertine 
patirtimi ir parama plėtodamos galutinės 
grandies veiklą (t. y. veiklą, kuri yra arčiau 
rinkos) kaip EIT informavimo veiklos 
tikslinė grupė.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.) 

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.1 papunkčio 1 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT ir ŽIB vykdoma žinių trikampio 
integracija ES, valstybių narių, regionų ir 
vietos lygmenimis tebebus pagrindinė 
užduotis stiprinant inovacijų ekosistemas ir 
stengiantis pasiekti, kad jos būtų tvarios, 
taip pat ieškant naujų visuotinių uždavinių 
sprendimo būdų. EIT toliau rems ŽIB (žr. 
2 pav.) ir toliau stiprins sėkmingą jų 
steigimo, augimo ir valdymo platformą. 
ŽIB ir toliau veiks per koordinavimo 
centrus (KC). ŽIB toliau sieks finansinio 
tvarumo, stengsis pritraukti viešąsias ir 
privačiąsias investicijas, kad ilgainiui (ne 
vėliau kaip po 15 metų) taptų finansiškai 
nepriklausomos nuo EIT dotacijos.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)   

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.1 papunkčio 2 punkto 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT toliau didins savo veiklos poveikį 
regionuose, didindamas atvirumą galimų 
partnerių ir suinteresuotųjų subjektų 
atžvilgiu, rengdamas konkretesnę ŽIB 
regioninę strategiją, įskaitant sąsajas su 
atitinkamomis pažangiosios specializacijos 
strategijomis.

Siekdamas pagerinti geografinę 
pusiausvyrą, EIT toliau didins savo veiklos 
poveikį regionuose, didindamas atvirumą 
galimų partnerių ir suinteresuotųjų 
subjektų atžvilgiu, rengdamas konkretesnę 
ŽIB regioninę strategiją, įskaitant sąsajas 
su atitinkamomis pažangiosios 
specializacijos strategijomis.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.1 papunkčio 2 punkto 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT biudžetas, skiriamas EIT RIS veiklai 
vykdyti, sudarys ne mažiau kaip 10 proc. 
visos EIT finansinės paramos, skiriamos 
ŽIB, taigi padaugės ŽIB partnerių iš 
tikslinių regionų šalyse, kurios atitinka 
reikalavimus RIS paramai gauti. RIS 
parama turėtų skatinti lyčių pusiausvyrą 
visose srityse.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.1 papunkčio 2 punkto 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT valdoma ir ŽIB įgyvendinama EIT 
regioninė inovacijų sistema kol kas veikė 
savanoriškai. Nuo 2021 m. EIT RIS taps 
neatskiriama ŽIB daugiametės strategijos 
dalimi. EIT toliau teiks rekomendacijas ir 
paramą ŽIB rengiant daugiametes EIT RIS 
strategijas ir jas įgyvendinant. EIT RIS 
veikla bus tęsiama skiriant didesnę paramą 
šalims ir regionams, kurių rezultatai 
inovacijų diegimo srityje yra nepakankami, 
tų šalių ir regionų inovaciniams 

EIT užtikrina, kad EIT RIS veikla 
siekiama pritraukti ir palengvinti galimų 
naujų partnerių integraciją; jie suteiktų 
pridėtinės vertės ŽIB, taip išplečiant EIT 
aprėptį visoje Europoje, ir būtų visiškai 
integruoti į ŽIB daugiametes strategijas. 
EIT valdoma ir ŽIB įgyvendinama EIT 
regioninė inovacijų sistema kol kas veikė 
savanoriškai. Nuo 2021 m. EIT RIS taps 
neatskiriama ŽIB daugiametės strategijos 
dalimi, taip išplečiant EIT aprėptį visoje 
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pajėgumams stiprinti. EIT biudžetas, 
skiriamas EIT RIS veiklai įgyvendinti, 
sudarys ne mažiau kaip 10 proc. visos EIT 
finansinės paramos, skiriamos ŽIB, taigi 
padaugės ŽIB partnerių iš tikslinių 
regionų. Pagal RIS bus remiama veikla, 
kuria siekiama:

Europoje. EIT toliau teiks rekomendacijas 
ir paramą ŽIB rengiant ir įgyvendinant 
daugiametes EIT RIS strategijas. EIT RIS 
veikla bus tęsiama skiriant didesnę paramą 
ES 13 šalims ir kitoms vidutinėms arba 
silpnoms šalims, kurių rezultatai inovacijų 
diegimo srityje yra nepakankami, tų šalių ir 
regionų inovaciniams pajėgumams 
stiprinti. Pagal RIS bus remiama veikla, 
kuria siekiama:

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.1 papunkčio 2 punkto 2 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– gerinti vietos ekosistemos 
inovacinius pajėgumus – tuo tikslu bus 
vykdoma pajėgumų didinimo veikla, 
kuriama glaudesnė vietos inovacijų 
subjektų (klasterių, tinklų, regioninių 
valdžios institucijų, AMI, mokslinių tyrimų 
organizacijų, PRM institucijų) sąveika;

– gerinti vietos ekosistemos 
inovacinius pajėgumus – tuo tikslu bus 
vykdoma pajėgumų didinimo veikla, 
kuriama glaudesnė vietos inovacijų 
subjektų (MVĮ, klasterių, tinklų, regioninių 
valdžios institucijų, AMI, mokslinių tyrimų 
organizacijų, PRM institucijų) sąveika;

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.1 papunkčio 2 punkto 2 pastraipos 1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– remti tikslą pritraukti naujų 
partnerių į ŽIB steigiant naujus KC, kad 
būtų pagerinta geografinė pusiausvyra.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.1 papunkčio 2 punkto 2 pastraipos 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– bendradarbiaujant su EIT ŽIB ir jų 
koordinavimo centrais susieti vietos 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  
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inovacijų ekosistemas su visos Europos 
inovacijų ekosistemomis.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.1 papunkčio 2 punkto 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, tam, kad būtų užtikrinta glaudesnė 
ŽIB integracija į vietos inovacijų 
ekosistemas, kiekviena ŽIB turės parengti 
ir įgyvendinti strategiją, kuria būtų 
stiprinamas regioninių ir vietos inovacijų 
subjektų ryšys, o EIT aktyviai stebės, kaip 
šios strategijos įgyvendinamos. ŽIB 
daugiametėje strategijoje ir verslo plane 
turėtų būti remiamasi pagal vietą pritaikyta 
inovacijų metodika. Numatyta, kad ją 
įgyvendins ŽIB KC (ir RIS), taigi turėtų 
būti remiamasi jų vaidmeniu kaip vartais į 
ŽIB bendruomenę ir priemone ryšiams su 
vietos partneriais užmegzti. ŽIB turėtų 
įrodyti sąsajas su vietos pažangiosios 
specializacijos strategijomis ir atitinkamų 
teminių platformų veikla bei 
tarpregioninėmis iniciatyvomis, įskaitant 
ESI fondų vadovaujančiosiomis 
institucijomis. EIT taip pat stebės, kaip 
veikia KC ir kaip jie integruojasi į vietos 
inovacijų ekosistemas.

Be to, tam, kad būtų užtikrinta glaudesnė 
ŽIB integracija į vietos inovacijų 
ekosistemas, kiekviena ŽIB turės parengti 
ir įgyvendinti strategiją, kuria būtų 
stiprinamas regioninių ir vietos inovacijų 
subjektų, ypač iš ES 13 šalių, ryšys, o EIT 
aktyviai stebės, kaip šios strategijos 
įgyvendinamos. ŽIB daugiametėje 
strategijoje ir verslo plane turėtų būti 
remiamasi pagal vietą pritaikyta inovacijų 
metodika. Numatyta, kad ją įgyvendins 
ŽIB KC (ir RIS), taigi turėtų būti 
remiamasi jų vaidmeniu kaip vartais į ŽIB 
bendruomenę ir priemone ryšiams su vietos 
partneriais užmegzti. ŽIB turėtų įrodyti 
sąsajas su vietos pažangiosios 
specializacijos strategijomis ir atitinkamų 
teminių platformų veikla bei 
tarpregioninėmis iniciatyvomis, įskaitant 
ESI fondų vadovaujančiąsias institucijas. 
EIT taip pat stebės, kaip veikia KC ir RIS 
paramos gavėjai ir kaip jie integruojasi į 
vietos inovacijų ekosistemas.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.1 papunkčio 3 punkto 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remiantis EIT valdybos pasiūlymu ir jo 
analize, pirmąją kultūros ir kūrybos 
sektorių ŽIB siūloma sukurti 2022 m., o 
kvietimą teikti pasiūlymus paskelbti 
2021 m. Ši prioritetinė sritis labiausiai 
papildo kitų EIT jau sukurtų aštuonių ŽIB 

Remiantis EIT valdybos pasiūlymu ir jo 
analize, pirmąją kultūros ir kūrybos 
sektorių ŽIB siūloma sukurti 2022 m., o 
skaidrų ir viešą kvietimą teikti pasiūlymus 
paskelbti 2021 m. Ši prioritetinė sritis 
labiausiai papildo kitų EIT jau sukurtų 
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veiklą ir galimas kitų Europos 
partnerysčių, kurias ketinama sukurti pagal 
programą „Europos horizontas“, 
prioritetines sritis. Kultūros ir kūrybos 
sektoriuose daug augimo galimybių, 
vykdoma daug vietos lygmens iniciatyvų, 
jie svarbūs piliečiams. 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. Tokius 
trukdžius geriausiai galėtų pašalinti ŽIB, 
nes jos taiko žinių trikampio integracijos 
metodą, vadovaujasi ilgalaike perspektyva 
ir pagal vietą pritaikytu metodu. 
Informacijos suvestinė, kurioje 
apibendrinti kultūros ir kūrybos sektoriaus 
uždaviniai bei numatomas būsimos ŽIB 
poveikis, pateikta šios SID 1B priede.

aštuonių ŽIB veiklą ir galimas kitų 
Europos partnerysčių, kurias ketinama 
sukurti pagal programą „Europos 
horizontas“, prioritetines sritis. Kultūros ir 
kūrybos sektoriuose daug augimo 
galimybių, vykdoma daug vietos lygmens 
iniciatyvų, jie svarbūs piliečiams. Šie 
sektoriai užima tvirtą padėtį vietos ir 
regioninėse bendrijose. Šis sektorius taip 
pat turi didelį komercinių techninių 
inovacijų potencialą pagal EIT modelį. 
Tačiau kultūros ir kūrybos sektorius vis dar 
yra labai suskaidytas, novatoriams bei 
verslo steigėjams trūksta verslumo ir 
novatoriškumo įgūdžių. Tokius trukdžius 
geriausiai galėtų pašalinti ŽIB, nes jos 
taiko žinių trikampio integracijos metodą, 
vadovaujasi ilgalaike perspektyva ir pagal 
vietą pritaikytu metodu. Informacijos 
suvestinė, kurioje apibendrinti kultūros ir 
kūrybos sektoriaus uždaviniai bei 
numatomas būsimos ŽIB poveikis, pateikta 
šios SID 1B priede.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.2 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.2. Aukštojo mokslo inovacinių 
pajėgumų rėmimas

3.2. Aukštojo mokslo inovacinių ir 
verslo pajėgumų rėmimas

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.2 papunkčio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikydamas žinių trikampio integravimo 
modelį, EIT padėjo pašalinti ilgai 
žiojėjusią spragą tarp aukštojo mokslo, 
mokslinių tyrimų ir inovacijų. Ypač 
pažymėtina, kad EIT yra viena pagrindinių 
žmogiškojo kapitalo ugdymo priemonių, 

Taikydamas žinių trikampio integravimo 
modelį, EIT padėjo pašalinti ilgai 
žiojėjusią spragą tarp aukštojo mokslo, 
mokslinių tyrimų ir inovacijų. Ypač 
pažymėtina, kad EIT yra viena pagrindinių 
žmogiškojo kapitalo ugdymo priemonių, 
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nes išskirtinį dėmesį sutelkia į verslumo 
mokymą. Vis dėlto EIT veiklos poveikis 
tebėra juntamas tik ŽIB partneriams.

nes išskirtinį dėmesį sutelkia į verslumo 
mokymą. Vis dėlto EIT veiklos poveikis 
išlieka ribotas ir turi būti toliau 
plečiamas, kad jį pajustų ne tik ŽIB 
partneriai.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.2 papunkčio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remti ir stiprinti kultūrinį ir meninį 
švietimą, kartu skatinant tarpvalstybinį 
meninių kompetencijų ir įgūdžių 
pripažinimą.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.2 papunkčio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tam, kad inovacijos būtų remiamos 
plačiau, Europos aukštojo mokslo 
institucijos, taikydamos savo švietimo ir 
mokslinių tyrimų metodus, 
bendradarbiaudamos su verslo sektoriumi 
ir platesne vietos inovacijų ekosistema, 
įskaitant pilietinę visuomenę, turi būti 
novatoriškos ir verslios.

Tam, kad inovacijos būtų remiamos 
plačiau, Europos aukštojo mokslo 
institucijos, taikydamos savo švietimo ir 
mokslinių tyrimų metodus, 
bendradarbiaudamos su verslo sektoriumi 
ir platesne vietos inovacijų bendrija, 
įskaitant pilietinę visuomenę, turi būti 
novatoriškos ir verslios, taip pat įtraukti ir 
kitus veikėjus, ypatingą dėmesį teikiant 
lyčių lygybei ir neįgalių asmenų 
įtraukčiai.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.2 papunkčio 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tam, kad AMI taptų novatoriškesnėmis ir 
verslesnėmis organizacijomis, reikalinga 

EIT ypač daug dėmesio skirs AMI iš tų 
šalių, kurios yra vidutinės arba silpnos 
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aiški strategija, metodinė sistema ir 
įsipareigojimas skirti išteklių. Dėl savo 
patirties EIT užima unikalią padėtį, tad gali 
padėti ugdyti AMI verslumo ir 
novatoriškumo pajėgumus pagal programą 
„Europos horizontas“.

novatorės, ir iš kitų prastesnių rezultatų 
pasiekusių regionų, kurie nori stiprinti 
savo inovacinius pajėgumus ir 
pažangiosios specializacijos strategijas. 
EIT šiai priemonei skirs ne mažiau kaip 
25 proc. viso šiai veiklai skiriamo 
biudžeto. Tam, kad AMI taptų 
novatoriškesnėmis ir verslesnėmis 
organizacijomis, reikalinga aiški ir plataus 
užmojo strategija, metodinė sistema ir 
įsipareigojimas skirti išteklių. Dėl savo 
patirties EIT užima unikalią padėtį, tad gali 
padėti ugdyti AMI verslumo ir 
novatoriškumo pajėgumus pagal programą 
„Europos horizontas“.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.3 papunkčio 1 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamas užtikrinti, kad informacija apie 
EIT siūlomas galimybes būtų skleidžiama 
plačiau ir kad tos galimybės būtų geriau 
suprantamos, EIT nagrinės galimybę 
intensyvinti konsultacijas ir pagalbą su 
dalyvavimu EIT ŽIB susijusiais klausimais 
visoje Europoje. Tuo tikslu jis naudosis 
visoje Europoje jau veikiančiais 
informacijos tinklais.

Siekdamas užtikrinti, kad informacija apie 
Instituto siūlomas galimybes būtų 
skleidžiama plačiau ir kad tos galimybės 
būtų geriau suprantamos, EIT intensyvins 
konsultacijas ir pagalbą naujiems 
galimiems partneriams su dalyvavimu EIT 
ŽIB susijusiais klausimais. Tuo tikslu jis 
naudosis visoje Europoje jau veikiančiais 
informacijos tinklais, prireikus kurdamas 
naujus.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.3 papunkčio 1 punkto 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT reguliariai, bent dukart per metus, 
rengs valstybių narių atstovų grupės ir 
atitinkamų Komisijos tarnybų susitikimus, 
taip siekdamas užtikrinti tinkamą 
komunikaciją ir informacijos srautą su 
valstybėmis narėmis ir ES subjektais, 

EIT rengs metinius valstybių narių atstovų 
grupės ir atitinkamų Komisijos, Europos 
Parlamento ir Sąjungos patariamųjų 
organų, pavyzdžiui, Regionų komiteto ir 
Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
susitikimus, taip siekdamas užtikrinti 
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informuoti juos apie EIT finansuojamos 
veiklos rezultatus ir laimėjimus. Valstybių 
narių atstovų grupė taip pat užtikrins 
reikiamą paramą, kad EIT remiama veikla 
būtų susieta su nacionalinėmis 
programomis ir iniciatyvomis, įskaitant 
galimą nacionalinį bendrą šios veiklos 
finansavimą.

tinkamą komunikaciją ir informacijos 
srautą su valstybėmis narėmis ir ES 
subjektais. Valstybių narių atstovų grupė 
taip pat užtikrins reikiamą paramą, kad EIT 
remiama veikla būtų susieta su 
nacionalinėmis programomis ir 
iniciatyvomis, įskaitant galimą nacionalinį 
bendrą šios veiklos finansavimą.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.3 papunkčio 1 punkto 6 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT toliau administruos EIT alumnų 
bendruomenę26 (bendradarbiaudamas su 
EIT alumnų valdyba) ir teiks jai strategines 
rekomendacijas stengdamasis kuo labiau 
padidinti jos poveikį verslumui ir 
visuomenei, taip pat stengsis, kad jos nariai 
būtų nuolat įtraukiami į EIT remiamą 
veiklą. 2021–2027 m. laikotarpiu 
bendruomenė toliau augs, į ją taip pat bus 
įtraukti alumnai, dalyvavę veikloje, kuria 
buvo remiami AMI inovaciniai 
pajėgumai.

EIT toliau administruos EIT alumnų 
bendruomenę (bendradarbiaudamas su EIT 
alumnų valdyba) ir teiks jai strategines 
rekomendacijas stengdamasis kuo labiau 
padidinti jos poveikį verslumui ir 
visuomenei, taip pat stengsis, kad jos nariai 
būtų nuolat įtraukiami į EIT remiamą 
veiklą. EIT analizuos geriausią praktiką 
ir ja dalysis siekdamas toliau plėtoti 
alumnų bendruomenes. Alumnai turėtų 
dalyvauti renkant lėšas ŽIB ir, 
svarbiausia, remti aukštojo mokslo 
institucijų inovacinius gebėjimus 
kuruodami naujus studentus ir tyrėjus.

__________________ __________________
26 EIT alumnų bendruomenė vienija 
verslininkus ir pokyčių iniciatorius, 
dalyvavusius ŽIB vykdytose švietimo ir 
verslumo programose. Bendruomenę 
sudaro daugiau kaip 5 000 narių tinklas.

26 EIT alumnų bendruomenė vienija 
verslininkus ir pokyčių iniciatorius, 
dalyvavusius ŽIB vykdytose švietimo ir 
verslumo programose. Bendruomenę 
sudaro daugiau kaip 5 000 narių tinklas.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.3 papunkčio 2 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki šiol geroji praktika ir patirtis, įgyta 
dalyvaujant ŽIB veikloje, nebuvo 

Iki šiol geroji praktika ir patirtis, įgyta 
dalyvaujant ŽIB veikloje, nebuvo 
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pakankamai kodifikuota ir veiksmingai 
skleidžiama. Kad būtų lengviau vykdyti 
savo kaip politikos formuotojų ir visos 
inovacijų bendruomenės žinių partnerio 
funkcijas, EIT toliau plėtos savo kaip 
inovacijų instituto, gebančio nustatyti, 
analizuoti, kodifikuoti inovacinę praktiką, 
dalyvaujant ES finansuojamoje veikloje 
(švietimo ir mokymo veikloje, inovacijų ir 
verslumo rėmimo veikloje) įgytą patirtį ir 
rezultatus, jais dalytis ir užtikrinti, kad jais 
būtų naudojamasi platesniu mastu, 
vaidmenį. Vykdant šią veiklą bus 
remiamasi sąsajomis ir sąveika su kitomis 
[pasiūlymo dėl programos „Europos 
horizontas“] [novatoriškos Europos 
veiklos srities] iniciatyvomis.

pakankamai kodifikuota ir veiksmingai 
skleidžiama. Kad būtų lengviau vykdyti 
savo kaip politikos formuotojų ir visos 
inovacijų bendruomenės žinių partnerio 
funkcijas, EIT toliau plėtos savo kaip 
inovacijų instituto ir kompetencijos centro, 
gebančio nustatyti, analizuoti, kodifikuoti 
inovacinę praktiką, dalyvaujant ES 
finansuojamoje veikloje (švietimo ir 
mokymo veikloje, inovacijų ir verslumo 
rėmimo veikloje) įgytą patirtį ir rezultatus, 
jais dalytis ir užtikrinti, kad jais būtų 
naudojamasi platesniu mastu, vaidmenį. 
Vykdant šią veiklą bus remiamasi 
sąsajomis ir sąveika su kitomis programos 
„Europos horizontas“ [novatoriškos 
Europos veiklos srities] iniciatyvomis. Kad 
galėtų gauti nuolatinę ES ir Europos 
Parlamento paramą, EIT turėtų 
reguliariai rengti informacines sesijas, 
skirtas EP nariams. Šiose informacinėse 
sesijose turėtų dalyvauti tyrėjai ir verslo 
partneriai, taip pat vadovai, ir turėtų būti 
sudarytos galimybės atlikti patikrą ir 
keistis idėjomis.

Pagrindimas

Daugelis Europos Parlamento narių mažai žino apie EIT, jo sėkmę ir veiklos būdus. Šią 
padėtį būtina ištaisyti.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.4 papunkčio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame skirsnyje aprašytos įvairios 
priemonės, kuriomis siekiama pritaikyti ir 
patobulinti dabartinį EIT ir ŽIB veikimą. 
Veiksminga ir strategiška EIT valdyba 
stebės, kaip tos priemonės įgyvendinamos 
EIT lygmeniu, teiks reikiamas paskatas, 
vykdys reikiamą kontrolę, be kita ko, šiuo 
tikslu naudodamasi finansavimo 
paskirstymo procesu. Taip bus siekiama 

Šiame skirsnyje aprašytos įvairios 
priemonės, kuriomis siekiama pritaikyti ir 
patobulinti dabartinį EIT ir ŽIB veikimą. 
Veiksminga ir strategiška EIT valdyba 
stebės, kaip tos priemonės įgyvendinamos 
EIT lygmeniu, teiks reikiamas paskatas, 
vykdys reikiamą kontrolę, be kita ko, šiuo 
tikslu naudodamasi veiklos rezultatais 
grindžiamu finansavimo paskirstymo 



AD\1206355LT.docx 23/35 PE644.924v02-00

LT

užtikrinti, kad ŽIB įgyvendintų tas 
priemones.

procesu. Taip bus siekiama užtikrinti, kad 
ŽIB įgyvendintų pokyčius, visada 
išlaikydamos aukščiausius standartus.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.4 papunkčio 4 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT parengs ŽIB veiklos gaires ir stebės, 
kaip ŽIB laikosi patikimo valdymo 
principų, reglamente dėl programos 
„Europos horizontas“ Europos 
partnerystėms nustatytų principų ir 
kriterijų, taip pat stebės, kaip jie derinami 
su programos „Europos horizontas“ 
prioritetais siekiant kuo geresnių rezultatų 
ir kuo didesnio poveikio.

EIT parengs ŽIB veiklos gaires ir nuolat 
stebės, kaip ŽIB laikosi EIT reglamente 
nustatytų patikimo valdymo principų, 
reglamente dėl programos „Europos 
horizontas“ Europos partnerystėms 
nustatytų principų ir kriterijų, taip pat 
stebės, kaip jie derinami su programos 
„Europos horizontas“ prioritetais siekiant 
kuo geresnių rezultatų ir kuo didesnio 
poveikio. Bus imamasi tinkamų taisomųjų 
priemonių, jei ŽIB rezultatai, palyginti su 
veiklos rodikliais, bus nepakankami arba 
netinkami.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.4 papunkčio 4 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priemonės, kuriomis užtikrinamas 
nuolatinis ŽIB įgyvendinimo proceso 
atvirumas ir skaidrumas, bus patobulintos 
pirmiausia įtraukiant bendrąsias 
nuostatas, skirtas naujiems nariams, 
kurie suteikia partnerystėms pridėtinės 
vertės. Jos savo veiklą taip pat vykdys 
visiškai skaidriai. ŽIB tebebus dinamiškos 
partnerystės, prie kurių, atsižvelgiant į 
kompetenciją ir strateginį tinkamumą, gali 
jungtis nauji partneriai, įskaitant vis 
didesnę MVĮ dalį. Siekiant apriboti 

EIT užtikrina įgyvendinimo proceso 
skaidrumą ir nuolatinį ŽIB atvirumą 
naujiems nariams, pirmiausia skirdamas 
finansavimą naujų KC steigimui. To bus 
siekiama taikant aiškius ir nuoseklius 
naujų narių prisijungimo kriterijus, nes 
jie suteikia partnerystėms pridėtinės vertės. 
Jos savo veiklą taip pat vykdys visiškai 
skaidriai. ŽIB tebebus dinamiškos 
partnerystės, prie kurių, atsižvelgiant į 
kompetenciją ir gebėjimą prisidėti prie 
inovacijų ekosistemų regioniniu, 
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finansavimo koncentraciją ir užtikrinti, kad 
ŽIB veikloje dalyvautų platus partnerių 
tinklas, verslo plano rengimo procedūra 
(įskaitant prioritetų nustatymą, veiklos 
atranką ir lėšų paskirstymą) taps skaidresnė 
ir įtraukesnė. Galiausiai pažymėtina, kad 
ŽIB skelbs daugiau kvietimų teikti 
pasiūlymus dėl inovacijų projektų, 
kuriuose galės dalyvauti trečiosios šalys. 
Visomis tomis priemonėmis bus pasiekta, 
kad ŽIB veikloje dalyvautų daugiau 
subjektų. Be to, savo reguliariai 
rengiamose ataskaitose ŽIB turėtų pranešti 
apie naujų partnerių įtraukimą.

nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis, gali 
jungtis nauji partneriai, įskaitant vis 
didesnę MVĮ dalį. Siekiant išlaikyti 
geografinę pusiausvyrą ir apriboti ES 15 
valstybėms tenkančią finansavimo 
koncentraciją, taip pat užtikrinti, kad ŽIB 
veikloje dalyvautų platus partnerių tinklas, 
verslo plano rengimo procedūra (įskaitant 
prioritetų nustatymą, veiklos atranką ir lėšų 
paskirstymą) taps skaidresnė ir įtraukesnė, 
taip skatinant partnerių iš ES 13 valstybių 
dalyvavimą. Pažymėtina, kad ŽIB skelbs 
daugiau kvietimų teikti pasiūlymus dėl 
inovacijų projektų, kuriuose galės 
dalyvauti trečiosios šalys. Visos tos 
priemonės padės pasiekti, kad ŽIB 
veikloje dalyvautų daugiau subjektų. Be to, 
savo reguliariai rengiamose ataskaitose 
ŽIB privalės pranešti apie naujų partnerių 
įtraukimą.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.4 papunkčio 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) Tarpusavio sąveika pasauliniu 
mastu
Ateityje siekiant įgūdžių reikės kritinio 
mąstymo, proto lankstumo, kūrybiškumo 
ir tarpdalykinio mąstymo. EIT prisidės 
prie Europos sėkmės užtikrindamas 
plataus užmojo abipusį bendradarbiavimą 
įvairiose srityse, visų pirma skatindamas 
įvairių ŽIB mokslininkų ir inovacijų 
lyderių sąveiką. To būtų galima pasiekti 
kasmet arba du kartus per metus rengiant 
ŽIB konferencijas dviejose arba daugiau 
teminių sričių (taip pat dalyvaujant 
studentams ir tyrėjams – žr. 3.1 punktą 
„Žinių ir inovacijų bendrijos. Parama 
esamoms ŽIB“).
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Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.4 papunkčio 4 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b) MVĮ ir startuolių įtraukimas
Atsižvelgiant į tai, kad 99 proc. visų 
Sąjungos įmonių yra MVĮ ir kad per 
pastaruosius penkerius metus jos sukūrė 
apie 85 proc. naujų darbo vietų, EIT turi 
užtikrinti, kad MVĮ ir startuoliai 
dalyvautų kaip ŽIB verslo partneriai. 
Narystės mokesčiai yra svarbus visų ŽIB 
finansavimo šaltinis, tačiau siekiant 
skleisti inovacijas ir ugdyti verslumą 
būtinas subalansuotas MVĮ ir startuolių 
dalyvavimas. MVĮ ir startuolių 
dalyvavimas yra ypač svarbus tinkamam 
ŽIB veikimui RIS šalyse. Remiantis EIT 
pradine užduotimi tai padės:
1) identifikuoti visuomenės 
problemas valstybėse narėse;
2) skatinti augimą vietoje; taip pat
3) skatinti kvalifikuotos darbo jėgos 
užimtumą visoje Sąjungoje.
Atsižvelgiant į tai, ŽIB turėtų taikyti 
griežtus atvirumo ir skaidrumo principus, 
ypač kiek tai susiję su naujų partnerių 
verslo pasirinkimu ir verslo planų 
rengimo procedūromis; MVĮ, 
dalyvaujančios kuriant naujus išradimus 
ir inovacijas, turėtų būti iš anksto 
susitarusios dėl pirkimo sutarčių su 
didelėmis bendrovėmis, dalyvaujančiomis 
atitinkamos ŽIB veikloje.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad 99 proc. visų ES įmonių yra MVĮ ir kad per pastaruosius penkerius 
metus jos sukūrė apie 85 proc. naujų darbo vietų, EIT turi užtikrinti, kad MVĮ ir startuoliai 
dalyvautų kaip ŽIB verslo partneriai. Iš anksto sudaryti pirkimo susitarimai yra vienas iš 
būdų įtraukti MVĮ į ŽIB nereikalaujant, kad jos mokėtų narystės mokestį.
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Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.4 papunkčio 6 punkto 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remdamasi nuodugniu nepriklausomu 
tyrimu, kuris bus atliktas glaudžiai 
bendradarbiaujant su Komisija, iki 2023 m. 
pabaigos EIT apibrėš savo santykius su 
ŽIB, kurioms 2021–2027 m. 
programavimo laikotarpiu paramos 
dotacijos bus nutrauktos. Jeigu galutinės 
peržiūros rezultatai bus teigiami, EIT gali 
su kiekviena ŽIB sudaryti 
bendradarbiavimo memorandumą, pagal 
kurį, nutraukus bendrąjį partnerystės 
susitarimą, bendradarbiavimas su ŽIB būtų 
tęsiamas. Be kitų dalykų, tokiame 
memorandume turėtų būti apibrėžtos teisės 
ir pareigos, susijusios su:

EIT parengia bendruosius santykių su 
ŽIB nutraukus bendrąjį partnerystės 
susitarimą principus, laikydamasis 
programoje „Europos horizontas“ 
Europos partnerystėms nustatytų 
reikalavimų. Remdamasis nuodugniu 
nepriklausomu tyrimu, kuris bus atliktas 
glaudžiai bendradarbiaujant su Komisija, 
iki 2023 m. pabaigos EIT apibrėš savo 
santykius su ŽIB, kurioms 2021–2027 m. 
programavimo laikotarpiu paramos 
dotacijos bus nutrauktos. Jeigu galutinės 
peržiūros rezultatai bus teigiami, EIT gali 
su kiekviena ŽIB sudaryti 
bendradarbiavimo memorandumą, pagal 
kurį, nutraukus bendrąjį partnerystės 
susitarimą, bendradarbiavimas su ŽIB būtų 
tęsiamas. Be kitų dalykų, tokiame 
memorandume turėtų būti apibrėžtos teisės 
ir pareigos, susijusios su:

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.4 papunkčio 6 punkto 1 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– EIT vardo naudojimu, dalyvavimu 
EIT apdovanojimų programoje ir kitose 
EIT organizuojamose iniciatyvose;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.5 papunkčio 2 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Programa „Erasmus“ ir EIT kurs – Programa „Erasmus“ ir EIT kurs 
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atitinkamų savo bendruomenių sąveiką. 
Bendradarbiaujant bus siekiama užtikrinti, 
kad programos „Erasmus“ studentai, 
dalyvaujantys ŽIB partnerių aukštojo 
mokslo institucijų programose, galėtų 
lankyti ŽIB vasaros mokyklas arba 
dalyvauti kitoje atitinkamoje mokymo 
veikloje (pavyzdžiui, verslumo ir inovacijų 
valdymo temomis) ir užmegzti ryšius su 
ŽIB alumnų tinklu.

atitinkamų savo bendruomenių sąveiką. 
Bendradarbiaujant bus siekiama užtikrinti, 
kad programos „Erasmus“ studentai, 
dalyvaujantys ŽIB partnerių aukštojo 
mokslo institucijų programose, galėtų 
lankyti ŽIB vasaros mokyklas arba 
dalyvauti kitoje atitinkamoje mokymo 
veikloje (pavyzdžiui, verslumo ir inovacijų 
valdymo temomis) ir užmegzti ryšius su 
ŽIB alumnų tinklu. Į šią veiklą reikėtų 
įtraukti ir studentus, dalyvaujančius 
pameistrystės ir profesinio mokymo 
programose pagal programą „Erasmus 
PRO“.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.5 papunkčio 2 pastraipos 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Kai įmanoma, bus užtikrinama 
sąveika su Europos universitetų iniciatyva. 
Tai gali padėti EIT švietimo veiklą įtraukti 
į pagrindinę švietimo programą, kad būtų 
užtikrintas sisteminis poveikis.

– Bus užtikrinama sąveika su 
Europos universitetų iniciatyva, siekiant 
užtikrinti, kad EIT švietimo veikla būtų 
pagrindinės veiklos dalis ir atitinkamai 
darytų teigiamą poveikį švietimui 
valstybėse narėse.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.5 papunkčio 6 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Naujoji programa „Kūrybiška 
Europa“ bus ypač aktuali būsimų kultūros 
ir kūrybos sektoriaus ŽIB veiklai. Su šia 
programa bus išplėtota stipri sąveika ir 
papildomumas tokiose srityse kaip 
kūrybiniai įgūdžiai, darbo vietos ir verslo 
modeliai.

– Naujoji programa „Kūrybiška 
Europa“ bus ypač aktuali būsimų kultūros 
ir kūrybos sektoriaus ŽIB veiklai. Taikant 
šią programą bus išplėtota stipri sąveika ir 
papildomumas tokiose srityse, kaip 
kūrybiniai įgūdžiai ir jų pripažinimas bei 
sertifikavimas (didelį dėmesį teikiant 
naujų technologijų plėtrai), taip pat darbo 
vietos, tarpvalstybinis judumas ir 
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tarpsektoriniai metodai kuriant ir 
plėtojant verslo modelius.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 4 punkto 4.1 papunkčio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT imsis naujų paramos veiksmų, kad 
sudarytų palankesnes sąlygas naujų KC 
steigimui tose valstybėse narėse, kurioms 
neatstovaujama arba kurios vis dar 
nepakankamai atstovaujamos dabartinėse 
ŽIB.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 4 punkto 4.2 papunkčio -1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. plataus užmojo standartai ŽIB 
turėtų palengvinti ir remti geriausius ir 
plačiausio užmojo mokslinius tyrimus ir 
inovacijas;

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 4 punkto 4.2 papunkčio 10 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT užtikrins, kad per vidaus stebėsenos 
sistemą surenkami duomenys, įskaitant 
ŽIB rezultatus, būtų visapusiškai įtraukti į 
programos „Europos horizontas“ bendrą 
duomenų valdymo sistemą. EIT užtikrins, 
kad išsami informacija, kuri bus surinkta 
per stebėsenos ir vertinimo procesą, būtų 
pateikta laiku ir būtų prieinama bendroje 
programos „Europos horizontas“ 
įgyvendinimo e. duomenų bazėje. Be to, 

Siekdamas padidinti skaidrumą ir 
atvirumą, EIT užtikrins, kad per vidaus 
stebėsenos sistemą surenkami duomenys, 
įskaitant ŽIB rezultatus, būtų visapusiškai 
prieinami ir įtraukti į programos „Europos 
horizontas“ bendrą duomenų valdymo 
sistemą. EIT užtikrins, kad išsami 
informacija, kuri bus surinkta per 
stebėsenos ir vertinimo procesą, būtų 
pateikta laiku ir būtų prieinama bendroje 
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EIT užtikrins, kad būtų rengiamos 
specialios ataskaitos apie kiekybinį ir 
kokybinį poveikį, įskaitant finansinius 
įnašus, kuriuos įsipareigota skirti ir kurie 
faktiškai skirti.

programos „Europos horizontas“ 
įgyvendinimo e. duomenų bazėje. Be to, 
EIT užtikrins, kad būtų rengiamos 
specialios ataskaitos apie kiekybinį ir 
kokybinį poveikį, įskaitant finansinius 
įnašus, kuriuos įsipareigota skirti ir kurie 
faktiškai skirti.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 punkto 7 papunkčio 2 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Gamintojai, platintojai, 
transliuotojai, kino teatrai ir visų rūšių 
kultūros organizacijos turi diegti 
inovacijas, kad pritrauktų naujos kartos 
auditoriją.

– Menininkai, kūrėjai, gamintojai, 
platintojai, transliuotojai, kino teatrai ir 
visų rūšių kultūros organizacijos turi diegti 
inovacijas, kad skatintų aktyvų dalyvavimą 
kūrybos sektoriuose, remti visų amžiaus 
grupių, ypač jaunimo, auditorijos 
įtraukimą ir plėtimą visoje Europoje ir už 
jos ribų, kurti naujus procesus, paslaugas, 
kultūrinį turinį ir naujas kūrybinės 
praktikos formas, turinčias visuomeninę 
vertę.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 punkto 7 papunkčio 2 pastraipos 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Verslumo ir kompleksinių įgūdžių 
stoka kultūros ir kūrybos sektoriuose28 
aktuali ir naujiems, ir brandiems 
pasektoriams, kuriuose vyksta intensyvi 
skaitmeninė transformacija. Šie įgūdžiai 
reikalingi inovacijoms ir yra itin svarbūs 
turint galvoje šio sektoriaus darbo rinkos 
pokyčius.

– Verslumo ir kompleksinių įgūdžių 
stoka kultūros ir kūrybos pramonėje 
aktuali ir naujiems, ir brandiems 
pasektoriams, kuriuose vyksta intensyvi 
skaitmeninė transformacija. Šie įgūdžiai 
reikalingi inovacijoms ir yra itin svarbūs 
turint galvoje šio sektoriaus darbo rinkos 
pokyčius.

__________________ __________________
28 Europos universitetų kultūros ir kūrybos 
studijų programose daugiausia dėmesio 
skiriama „kūrybai“, tad absolventai ne 

28 Europos universitetų kultūros ir kūrybos 
studijų programose daugiausia dėmesio 
skiriama „kūrybai“, tad absolventai ne 
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visada yra pasirengę dalyvauti 
šiuolaikinėje darbo rinkoje, nes jiems 
trūksta tarpsektorinių (verslumo, 
skaitmeninių, finansų valdymo) įgūdžių. 
Kalbant apie AMI komunikacijos ir 
žiniasklaidos studijas, ES atsilieka nuo 
JAV (tačiau ES universitetai yra 
pažangesni labiau tradicinių dalykų, 
pavyzdžiui, meno ir dizaino arba taikomojo 
meno, srityse).

visada yra pasirengę dalyvauti 
šiuolaikinėje darbo rinkoje, nes jiems 
trūksta tarpsektorinių (verslumo, 
skaitmeninių, finansų valdymo) įgūdžių. 
Kalbant apie AMI komunikacijos ir 
žiniasklaidos studijas, ES atsilieka nuo 
JAV (tačiau ES universitetai yra 
pažangesni labiau tradicinių dalykų, 
pavyzdžiui, meno ir dizaino arba taikomojo 
meno, srityse).

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 punkto 7 papunkčio 3 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– mokslininkai ir mokslinių tyrimų 
bei pramonės įmonės mažai 
bendradarbiauja tarpusavyje, mokslinių 
tyrimų ir technologinės plėtros veikla 
nepakankamai koordinuojama, 
nepakankamai dalijamasi metodais, 
rezultatais ir geriausios praktikos 
pavyzdžiais. Dauguma kultūros ir kūrybos 
sektoriuose atliktų mokslinių tyrimų nėra 
išversti, dėl to tyrimai kartojasi, o 
mokslininkai dažnai nežino apie panašius 
projektus.

– mokslininkai ir mokslinių tyrimų 
bei pramonės įmonės, viešojo ir trečiojo 
sektorių organizacijos mažai 
bendradarbiauja tarpusavyje, mokslinių 
tyrimų ir technologinės plėtros veikla 
nepakankamai koordinuojama, 
nepakankamai dalijamasi metodais, 
rezultatais ir geriausios praktikos 
pavyzdžiais. Dauguma kultūros ir kūrybos 
sektoriuose atliktų mokslinių tyrimų nėra 
išversti į didžiąją dalį oficialiųjų Sąjungos 
kalbų, dėl to tyrimai kartojasi, o 
mokslininkai dažnai nežino apie panašius 
projektus.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 punkto 7 papunkčio 3 pastraipos 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Didelė Europos regioninių 
pažangiosios specializacijos prioritetų dalis 
įvairiais aspektais yra susijusi su kultūra 
(pvz., kultūriniu paveldu, kūrybos 
sektoriais ir pan.). Kadangi kultūrai ir 

– Didelė Europos regioninių 
pažangiosios specializacijos prioritetų dalis 
įvairiais aspektais yra susijusi su kultūra 
(pvz., kultūriniu paveldu, kompiuteriniais 
žaidimais, žiniasklaidos gamyba, dizainu, 
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kūrybiškumui tenka svarbus vaidmuo 
užtikrinant miestų ir regionų ekonominę ir 
socialinę plėtrą ir jų gebėjimą padėti 
mažinti atskirtį Europoje, kultūros ir 
kūrybos sektorių ŽIB atsiveria daug 
galimybių.

architektūra ir pan.). Kadangi kultūrai ir 
kūrybiškumui tenka svarbus vaidmuo 
užtikrinant miestų ir regionų ekonominę ir 
socialinę plėtrą ir jų gebėjimą padėti 
mažinti atskirtį Europoje, kultūros ir 
kūrybos sektorių ŽIB atsiveria daug 
galimybių.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 punkto 7 papunkčio 4 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Uždaviniai, susiję su Europos užimtumu, 
ekonomikos atsparumu ir pažangiu 
augimu, daugiausia kyla dėl ekonominių 
klausimų, tokių kaip nedarbas (ypač 
jaunimo) ir pasaulinė konkurencija.

Kultūros ir kūrybos pramonė gali skatinti 
inovacijas kituose ekonomikos 
sektoriuose. Dabartiniai uždaviniai, susiję 
su Europos ekonomikos atsparumu ir 
pažangiu augimu, daugiausia kyla dėl 
inovacijų, įgūdžių (ypač skaitmeninių 
įgūdžių) trūkumo, nedarbo (ypač 
jaunimo), nepakankamo užimtumo, taip 
pat didėjančios pasaulinės konkurencijos.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 punkto 7 papunkčio 4 pastraipos 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Europos pramonės sektoriams 
iššūkių kelia skaitmeninimas ir 
globalizacija bei didelis šių procesų 
poveikis tam, kaip atlikėjai kuria ir platina 
savo darbus ir mezga ryšius su savo 
auditorija. Tradicinei vertės grandinei įtaką 
padarė DVD rinkų žlugimas, nauji 
vartotojų lūkesčiai, tolesnis JAV studijų 
galios augimas ir pasaulinių skaitmeninių 
milžinų, tokių kaip „Amazon“, „iTunes“, 
„Google“ ir „Netflix“, iškilimas.

– Europos kultūros ir kūrybos 
pramonei iššūkių kelia skaitmeninimas ir 
globalizacija bei didelis šių procesų 
poveikis tam, kaip atlikėjai kuria ir platina 
savo darbus ir mezga ryšius su savo 
auditorija. Tradicinei vertės grandinei įtaką 
padarė tradicinių formatų žlugimas, nauji 
vartotojų lūkesčiai, didėjanti rinkos 
koncentracija keliose ne Europos įmonėse 
ir pasaulinių skaitmeninių milžinų, tokių 
kaip „Amazon“, „iTunes“, „Google“ ir 
„Netflix“, iškilimas.
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Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 punkto 7 papunkčio 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galiausiai, kalbant apie Europos kaip 
pasaulinės rinkos dalyvės vaidmenį, reikia 
intensyvinti Europoje sukurto turinio 
sklaidą. Europa turi išlikti konkurencinga 
pasaulinėse skaitmeninėse naujų 
technologijų (pvz., DI, daiktų internetas, 
blokų grandinės technologijos) kūrimo 
lenktynėse, kuriose kūrybos ir kultūros 
sektoriai visame pasaulyje yra svarbūs 
turinio, produktų ir paslaugų kūrėjai. Be to, 
pasaulio lygmeniu kultūros ir kūrybos 
sektorius (pvz., projektavimo, architektūros 
ir pan. sektoriai) aktyviai prisideda prie 
tvarių žaliųjų inovacijų kūrimo ir skatina 
jas kurti, o kultūros turinys (literatūra, 
filmai ir kiti menai) gali padėti didinti 
informuotumą apie ekologines problemas, 
padėti formuoti visuomenės nuomonę.

Galiausiai, kalbant apie Europos kaip 
pasaulinės rinkos dalyvės vaidmenį, reikia 
intensyvinti Europoje sukurto turinio 
sklaidą. Europa turi išlikti konkurencinga 
pasaulinėse skaitmeninėse naujų 
technologijų (pvz., kompiuterio 
mokymasis ir DI, daiktų internetas, blokų 
grandinės technologijos) kūrimo ir vystymo 
lenktynėse, kuriose kūrybos ir kultūros 
sektoriai visame pasaulyje yra svarbūs 
turinio, produktų ir paslaugų kūrėjai. Be to, 
pasaulio lygmeniu kultūros ir kūrybos 
sektorius (pvz., projektavimo, architektūros 
ir pan. sektoriai) aktyviai prisideda prie 
tvarių žaliųjų inovacijų kūrimo ir skatina 
jas kurti, o kultūros turinys (literatūra, 
filmai ir kiti menai) gali padėti didinti 
informuotumą apie ekologines problemas, 
padėti formuoti visuomenės nuomonę.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 punkto 8 papunkčio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kultūros ir kūrybos sektoriaus EIT ŽIB, 
laikydamasi holistinio ir integruoto 
požiūrio, padės spręsti visus pirmiau 
išvardytus uždavinius. Tokia ŽIB, kurios 
veikla apimtų beveik visas mūsų 
gyvenimo, visuomenės ir ekonomikos 
sritis, darys labai svarbų poveikį 
ekonomikai ir visuomenei, atvers 
strateginių ekonominių, technologinių ir 
socialinių inovacijų galimybių.

Kultūros ir kūrybos sektoriaus EIT ŽIB, 
laikydamasi holistinio ir integruoto 
požiūrio, stengsis spręsti pirmiau minėtus 
uždavinius. Tokia ŽIB, kurios veikla 
apimtų beveik visas mūsų gyvenimo, 
visuomenės ir ekonomikos sritis, darys 
labai svarbų poveikį ekonomikai ir 
visuomenei, atvers strateginių ekonominių, 
technologinių ir socialinių inovacijų 
galimybių.
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Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 punkto 8 papunkčio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Inovacijos, kurių pagrindą sudaro kultūra ir 
kurias skatina kūrybiškumas, didina 
Europos konkurencingumą tiesiogiai 
(kuriamos naujos įmonės ir darbo vietos) 
arba netiesiogiai (kuriama tarpsektorinė 
nauda platesnei ekonomikai, gerinama 
gyvenimo kokybė, didinamas Europos 
patrauklumas). Kultūros ir kūrybos 
sektoriai vis dažniau laikomi naujais 
pažangaus, tvaraus, integracinio augimo ir 
darbo vietų šaltiniais, juose ES dirba jau 
daugiau kaip 12 milijonų žmonių, tai yra 
7,5 proc. visų ES dirbančių asmenų.

Inovacijos, kurių pagrindą sudaro kultūra ir 
kurias skatina kūrybiškumas, padeda 
spręsti visuomenės uždavinius ir didina 
Europos konkurencingumą tiesiogiai 
(kuriamos naujos įmonės, organizacijos ir 
darbo vietos) arba netiesiogiai (kuriama 
tarpsektorinė nauda platesnei ekonomikai, 
gerinama gyvenimo kokybė, didinamas 
Europos patrauklumas). Kultūros ir 
kūrybos sektoriai vis dažniau laikomi 
naujais pažangaus, tvaraus, integracinio 
augimo ir darbo vietų šaltiniais, juose ES 
dirba daugiau kaip 12 milijonų žmonių, tai 
yra 7,5 proc. visų ES dirbančių asmenų.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 punkto 9 papunkčio 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kultūros ir kūrybos sektorių EIT ŽIB yra 
tinkamiausia pirmiau išvardytų svarbiausių 
ekonominių ir visuomenės uždavinių 
sprendimo priemonė. Kūrybiškumas yra 
pagrindinis inovacijas skatinantis veiksnys, 
tad kultūros ir kūrybos sektorių ŽIB gali 
atverti kultūra grindžiamo kūrybiškumo 
galimybes ir padėti sustiprinti Europos 
konkurencingumą ir pažangų augimą.

Kultūros ir kūrybos pramonės EIT ŽIB yra 
tinkamiausia pirmiau išvardytų svarbiausių 
ekonominių, socialinių ir visuomenės 
uždavinių sprendimo priemonė. 
Kūrybiškumas yra pagrindinis inovacijas 
skatinantis veiksnys, tad kultūros ir 
kūrybos pramonės ŽIB gali atverti 
meninio, kultūra grindžiamo kūrybiškumo 
galimybes ir padėti sustiprinti Europos 
socialinį modelį, konkurencingumą 
pasaulio mastu ir pažangų bei tvarų 
augimą.
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