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ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotājs prasa attiecībā uz EIT jauno stratēģisko inovāciju programmu (SIP) 
2021.–2027. gadam tiesību aktos, ar ko reglamentē EIT, noteikt augstu inovācijas standartu.

Lai gan uzņēmējdarbības un biznesa izglītībai ir izšķirīga loma, EIT ir arī tehnoloģiju 
institūts. Zinātniskā un tehniskā inovācija ir arī pamats labākai un noturīgākai inovācijai. 
Tādēļ visu ar institūtu saistīto ZIK un AII uzmanības centrā vajadzētu būt arī tehniskajai 
izglītībai.

1. SIP nosaka EIT stratēģiju, mērķus un prioritātes 2021.–2027. gadam un definē tā galvenās 
darbības, rezultātus, kas jāsasniedz, un šim laikposmam nepieciešamos resursus. 

2. SIP nodrošina EIT saskaņotību ar programmu “Apvārsnis Eiropa”.

3. SIP garantē sadarbību un papildinošas darbības ar citām attiecīgajām Savienības 
programmām, prioritātēm un saistībām.

4. Ar SIP ieviesta arī reģionālās inovācijas shēma (RIS), kas palīdz uzlabot ģeogrāfisko 
līdzsvaru.

Atzinuma sagatavotājs novērtē Komisijas priekšlikumu un EIT kā ES konkurētspējas 
veicinātāju, sniedzot atbalstu inovācijas ekosistēmai, ciktāl institūts veiksmīgi sekmējis zinību 
triādes attīstību. 

EIT ir viens no galvenajiem mērķtiecīgas inovācijas virzītājspēkiem un spēj risināt 
sabiedrības problēmas tādās jomās kā: ilgtspējīga inovācija; inovācijas un uzņēmējdarbības 
prasmes saistībā ar mūžizglītību; augsti augstākās tehniskās un uzņēmējdarbības izglītības 
standarti; jauni uz tirgu orientēti risinājumi globālu problēmu novēršanai; sinerģijas un 
pievienotā vērtība visā programmā “Apvārsnis Eiropa”.

Atzinuma sagatavotājs īpaši izceļ vairākus būtiskus panākumus, proti: 

- ZIK InnoEnergy — enerģijas uzglabāšana — izliekta grafēna ultrakondensatori 
automobiļu un kosmiskās aviācijas nozarēm, kuri uzlādējas mazāk nekā 2 sekundēs un 
kurus var izmantot vairāk nekā miljons reižu,

- ZIK ClimateChange — enerģijas izmantošana — automātiska klimata kontroles ierīce — 
pašlaik lielākais Google Nest konkurents Eiropā,

- ZIK veselība — mobilās ierīces, kas ļauj diagnosticēt ilgstošas saslimšanas, tādas kā 
Alcheimera slimība un mirdzaritmija.

Atzinuma sagatavotājs novērtē esošo ZIK panākumus un prasa EIT arī turpmāk veicināt ZIK 
izaugsmi un ietekmi, kā arī atbalstīt to pāreju uz finansiālu ilgtspēju, kad tiks izbeigti 
partnerības pamatnolīgumi.
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Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē priekšlikumu 2021. gadā izveidot jaunu ZIK kultūras un 
radošajās nozarēs, lai atraisītu uz kultūru balstītu radošo potenciālu, jo īpaši digitālo un 
tehnoloģisko attīstību, un palīdzētu stiprināt Eiropas konkurētspēju un gudru izaugsmi.

GROZĪJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants
Vispārējie mērķi

EIT vispārējie mērķi ir šādi:
(a) visā Savienībā stiprināt 
ilgtspējīgas, uz problēmu risināšanu 
balstītas inovācijas ekosistēmas, kas 
palīdz risināt globālas problēmas;
(b) veicināt uzņēmējdarbības un 
inovācijas prasmju attīstību mūžizglītības 
perspektīvā, tostarp visā Savienībā 
uzlabojot Savienības augstākās izglītības 
iestāžu spējas, un atbalstīt šo iestāžu 
pāreju uz uzņēmējdarbības modeli, kā arī
(c) ieviest tirgū jaunus risinājumus 
globālo un sabiedrības problēmu 
risināšanai.
EIT rada sinerģijas ar citām Savienības 
programmām un nodrošina pievienoto 
vērtību programmā “Apvārsnis Eiropa”. 
Īstenošana notiek, sniedzot atbalstu ZIK 
un ar EIT koordinētām darbībām.

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
1.b pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b pants
Konkrētie mērķi

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

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
1.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c pants
Jaunas ZIK izveide kultūras un radošo 

nozaru jomā
1. Laikposmā no 2021. līdz 2027. 
gadam izveido jaunu ZIK kultūras un 
radošo nozaru jomā, lai izmantotu kultūrā 
balstītā radošuma 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 izgudrotāju paaudzi 
kultūras un radošajās nozarēs, nodrošinot 
viņiem nepieciešamās uzņēmēju tehniskās 
un digitālās prasmes, kas vajadzīgas, lai 
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pilnveidotos strauji mainīgā vidē;
(c) veicina atbilstīgu 
pamatnosacījumu ieviešanu, kuri 
vajadzīgi, lai idejas pārvērstu jaunos 
tehnoloģiskos sasniegumos un sociālā 
inovācijā, kas uzlabos dzīves kvalitāti un 
sniegs labumu Savienības pilsoņiem;
(d) rada vidi, kurā tiek nodrošināts 
satvars mākslas, kultūras un radošo 
kompetenču un studiju sertificēšanai, kā 
arī grādu un citu prasmju vienlaicīgai 
atzīšanai dalībvalstu starpā, veicinot 
mobilitāti, redzamību un 
nediskriminējošas piekļuves iespējas 
Savienības pilsoņiem, kuri izmanto savas 
tiesības brīvi pārvietoties;
(e) veicina jaunu uzņēmumu izveidi 
un attīstību kultūras un radošajās 
nozarēs, papildus citiem instrumentiem 
mobilizējot ieguldījumus, nepieciešamos 
resursus un ilgtermiņa saistības no 
uzņēmējdarbības nozares;
(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, kā arī
(g) stiprina Savienības kā globālas 
struktūras pozīcijas kultūras un radošajās 
nozarēs, izmantojot Savienības pilsoņu 
radošumu un kultūras daudzveidību un 
veicinot Eiropas kultūras un inovācijas 
redzamību un attīstību pasaules mērogā.

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT tika izveidots 2008. gadā ar mērķi 
sekmēt ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi 
un konkurētspēju, stiprinot dalībvalstu un 
Eiropas Savienības spējas inovāciju jomā. 

EIT tika izveidots 2008. gadā ar mērķi 
sekmēt ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi 
un konkurētspēju, stiprinot dalībvalstu un 
Eiropas Savienības spējas inovāciju jomā. 
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Tas aizsāka integrēt izglītību, 
uzņēmējdarbību un pētniecību (zinību 
triāde), īpaši uzsverot uzņēmējdarbības 
talantu un inovācijas prasmes. EIT termiņa 
vidusposma izvērtējums 2018. gadā 
apstiprināja, ka EIT vispārējais 
pamatojums joprojām ir spēkā, un 
inovācijas virzītas zinību triādes 
integrācijas modelis joprojām ir aktuāls.

Tas aizsāka integrēt izglītību, 
uzņēmējdarbību un pētniecību (zinību 
triāde), īpaši uzsverot uzņēmējdarbības 
talantu un inovācijas prasmes. EIT termiņa 
vidusposma izvērtējums 2018. gadā 
apstiprināja, ka EIT vispārējais 
pamatojums joprojām ir spēkā, un 
inovācijas virzītas zinību triādes 
integrācijas modelis joprojām ir aktuāls. 
EIT pievienotā vērtība ir tā unikālais 
inovācijas modelis, kas šajā SIP būtu 
jāsaglabā un jāattīsta.

Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Desmit gadus pēc EIT izveides inovācijas 
temps ir krasi paātrinājies. Inovācija 
pārveido ekonomikas nozares, kardināli 
maina pastāvošus uzņēmumus un rada vēl 
nebijušas iespējas. Tā kā pasaules 
ekonomiskā kārtība mainās un 
starptautiskā konkurence aug, pieaug arī 
ES atkarība no talantiem un to inovācijas 
spējām. Kopīga izstrāde, sadarbība un 
līdzradīšana dažādās disciplīnās un kas 
apvieno izglītību, uzņēmējdarbību un 
pētniecību nekad nav bijusi tik svarīga kā 
pašlaik, lai palīdzētu risināt globālas 
problēmas, kas saistītas ar klimata 
pārmaiņām un dabas resursu neilgtspējīgu 
izmantošanu, digitālo pārveidi, 
demogrāfiskajām izmaiņām un veselības 
aprūpes un pārtikas nākotni.

Desmit gadus pēc EIT izveides inovācijas 
temps ir krasi paātrinājies. Inovācija 
pārveido ekonomikas nozares, kardināli 
maina pastāvošus uzņēmumus un rada vēl 
nebijušas iespējas. Tā kā pasaules 
ekonomiskā kārtība mainās un 
starptautiskā konkurence aug, pieaug arī 
ES atkarība no talantiem un to inovācijas 
spējām. Kopīga izstrāde, sadarbība un 
līdzradīšana dažādās disciplīnās un kas 
apvieno izglītību, pētniecību, 
uzņēmējdarbību, publiskā un trešā sektora 
organizācijas un pilsonisko sabiedrību 
nekad nav bijusi tik svarīga kā pašlaik, lai 
palīdzētu risināt globālas problēmas, kas 
saistītas ar klimata pārmaiņām un dabas 
resursu neilgtspējīgu izmantošanu, digitālo 
pārveidi, kultūras un demogrāfiskajām 
izmaiņām un veselības aprūpes un pārtikas 
nākotni.

Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar [priekšlikumu programmai “Apvārsnis 
Eiropa”] jaunai pamatprogrammai 
pētniecības un inovācijas atbalstam 
2021.–2027. gadā Eiropas Komisija ir 
paudusi stingru apņemšanos vēl vairāk 
palielināt Eiropas inovācijas potenciālu, lai 
spētu pārvarēt izaicinājumus nākotnē. EIT 
iekļaušana [priekšlikuma programmai 
“Apvārsnis Eiropa”] [pīlārā “Inovatīvā 
Eiropa”] pastiprina tā īpašo lomu 
inovācijas veicināšanā, apvienojot 
uzņēmumus, izglītību, pētniecību, valsts 
iestādes un pilsonisko sabiedrību. 
[Priekšlikums programmai “Apvārsnis 
Eiropa”] atspoguļo ES augošās ambīcijas 
inovācijas jomā un nepieciešamību tās 
īstenot.

Ar programmu “Apvārsnis Eiropa” 
Eiropas Komisija ir paudusi stingru 
apņemšanos vēl vairāk palielināt Eiropas 
inovācijas potenciālu, lai spētu pārvarēt 
izaicinājumus nākotnē. EIT iekļaušana 
“Apvārsnī Eiropa” [pīlārā “Inovatīvā 
Eiropa”] pastiprina tā īpašo lomu 
inovācijas veicināšanā, apvienojot 
uzņēmumus, izglītību, pētniecību, valsts 
iestādes un pilsonisko sabiedrību. 
Programma “Apvārsnis Eiropa” atspoguļo 
ES augošās zinātniskās un tehniskās 
ambīcijas. EIT būtu jānodrošina vajadzīgā 
izcilība izglītības uzņēmējdarbībā un 
tehniskajā inovācijā.

Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katru ZIK veido aptuveni pieci līdz desmit 
sadarbības centri (SC22), kuru mērķis ir 
darboties kā zinību triādes praktiskās 
integrācijas ģeogrāfiskajiem centriem. Šie 
centri ir organizēti un strukturēti atbilstoši 
to attiecīgajam valsts un reģionālajam 
inovācijas kontekstam, un to pamatā ir ZIK 
galveno partneru esošo laboratoriju, biroju 
vai akadēmisko centru Eiropas mēroga 
tīkls.

Katru ZIK veido sadarbības centri (SC22), 
kuru mērķis ir darboties kā zinību triādes 
praktiskās integrācijas ģeogrāfiskajiem 
centriem. Šie centri ir organizēti un 
strukturēti atbilstoši to attiecīgajam valsts 
un reģionālajam inovācijas kontekstam, un 
to pamatā ir ZIK galveno partneru esošo 
laboratoriju, biroju vai akadēmisko centru 
Eiropas mēroga tīkls.

__________________ __________________
22 “Sadarbības centrs” ir ģeogrāfisks 
apgabals, kurā atrodas un var viegli 
sadarboties galvenie ZIK zinību triādes 
partneri, nodrošinot koordinācijas centru 
ZIK darbībām minētajā apgabalā.

22 “Sadarbības centrs” ir ģeogrāfisks 
apgabals, kurā atrodas un var viegli 
sadarboties galvenie ZIK zinību triādes 
partneri, nodrošinot koordinācijas centru 
ZIK darbībām minētajā apgabalā.

Grozījums Nr. 8
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Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 3. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— izglītības un apmācības pasākumus 
ar spēcīgiem uzņēmējdarbības elementiem, 
kas paredzēti, lai apmācītu nākamās 
paaudzes talantus, ietverot tādu programmu 
izstrādi un īstenošanu, kurām piešķirta EIT 
zīme23, jo īpaši maģistra un doktora grāda 
līmenī;

— izglītības un apmācības pasākumus 
visās STEAM jomās ar spēcīgiem 
uzņēmējdarbības elementiem, kas 
paredzēti, lai apmācītu nākamās paaudzes 
talantus, ietverot tādu programmu izstrādi 
un īstenošanu, kurām piešķirta EIT zīme23, 
jo īpaši maģistra un doktora grāda līmenī;

__________________ __________________
23 EIT zīme ir kvalitātes zīme, ko EIT 
piešķir ZIK izglītības programmai, kura 
atbilst konkrētiem kvalitātes kritērijiem, 
kas cita starpā ir saistīti ar uzņēmējdarbības 
izglītību un inovatīvu “mācīties darot” 
mācību programmu.

23 EIT zīme ir kvalitātes zīme, ko EIT 
piešķir ZIK izglītības programmai, kura 
atbilst konkrētiem kvalitātes kritērijiem, 
kas cita starpā ir saistīti ar uzņēmējdarbības 
izglītību un inovatīvu “mācīties darot” 
mācību programmu.

Grozījums Nr. 9

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 3. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— darbības, kas atbalsta inovāciju un 
paredzētas, lai izstrādātu inovatīvus 
produktus, procesus un pakalpojumus, kas 
pievēršas īpašām uzņēmējdarbības 
iespējām;

— inovācijas un uzņēmējdarbības 
pasākumi, kuri palīdz izstrādāt inovatīvus 
produktus, procesus un pakalpojumus, kas 
pievēršas īpašām uzņēmējdarbības 
iespējām un rada sociālu pievienoto 
vērtību;

Grozījums Nr. 10

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 9. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT pieeja veicina gan papildinošas, gan 
kardināli jaunas inovācijas, efektīvi 
novēršot tirgus nepilnības un palīdzot 
pārveidot nozares. Šī pieeja ļauj izveidot 
ilgtermiņa uzņēmējdarbības stratēģijas 

EIT pieeja veicina gan papildinošas, gan 
kardināli jaunas inovācijas, lai efektīvi 
novērstu tirgus nepilnības un palīdzētu 
pārveidot nozares. Šī pieeja ļauj izveidot 
ilgtermiņa uzņēmējdarbības stratēģijas 
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globālu problēmu risināšanai un palīdz 
radīt pamatnosacījumus, kas ir būtiski labi 
funkcionējošas inovācijas ekosistēmas 
izaugsmei un inovāciju uzplaukumam.

globālu problēmu risināšanai un palīdz 
radīt pamatnosacījumus, kas ir būtiski labi 
funkcionējošas inovācijas ekosistēmas 
izaugsmei un inovāciju uzplaukumam.

Grozījums Nr. 11

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmkārt, mūsdienu ekonomiku arvien 
vairāk virza cilvēku un organizāciju 
prasmes un spējas idejas pārvērst 
produktos un pakalpojumos. Inovācijas 
prasmēm un uzņēmējdarbības kultūrai ir 
izšķiroša nozīme, jo īpaši tehnoloģiju un 
zinātnes jomā, bet arvien vairāk arī citās 
nozarēs. Ir ļoti svarīgi vēl vairāk palielināt 
Eiropas augstākās izglītības iestāžu 
inovācijas spējas. EIT ir unikālā iespēja to 
īstenot programmas “Apvārsnis Eiropa” 
ietvaros.

Pirmkārt, mūsdienu sabiedrības un 
ekonomiku arvien vairāk virza cilvēku un 
organizāciju prasmes un spējas idejas 
pārvērst produktos, pakalpojumos un 
procesos. Inovācijas prasmēm un 
uzņēmējdarbības kultūrai ir izšķiroša 
nozīme, jo īpaši tehnoloģiju un zinātnes 
jomā, bet arvien vairāk arī citās nozarēs, 
tādās kā māksla un humanitārās 
disciplīnas. Ir ļoti svarīgi vēl vairāk 
palielināt Eiropas augstākās izglītības 
iestāžu inovācijas spējas. EIT ir unikālā 
iespēja to īstenot programmas “Apvārsnis 
Eiropa” ietvaros.

Grozījums Nr. 12

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Otrkārt, fiziskais tuvums ir galvenais 
inovācijas veicinošais faktors. Lai 
veicinātu mijiedarbību starp uzņēmumiem, 
akadēmiskajām aprindām, pētniecības 
organizācijām, valdībām un 
privātpersonām, būtiska nozīme ir 
iniciatīvām, kuru mērķis ir attīstīt 
inovācijas tīklus un sniegt pakalpojumus, 
kas atbalsta zināšanu radīšanu, apmaiņu un 
nodošanu tālāk. Tomēr visā ES pētniecības 
un inovācijas rezultāti, kas atspoguļoti 
ikgadējā Eiropas inovācijas progresa 
ziņojumā, ievērojami atšķiras. Ir ļoti 

Otrkārt, fiziskais tuvums ir galvenais 
inovācijas un ilgtspēju veicinošais faktors. 
Lai veicinātu mijiedarbību starp 
uzņēmumiem, akadēmiskajām aprindām, 
pētniecības organizācijām, valdībām un 
privātpersonām, būtiska nozīme ir 
iniciatīvām, kuru mērķis ir attīstīt 
inovācijas tīklus un sniegt pakalpojumus, 
kas visās jomās atbalsta zināšanu radīšanu, 
apmaiņu un nodošanu tālāk. Tomēr visā ES 
pētniecības un inovācijas rezultāti, kas 
atspoguļoti ikgadējā Eiropas inovācijas 
progresa ziņojumā, ievērojami atšķiras. Ir 
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svarīgi, lai inovācija būtu iekļaujoša un 
sakņotos vietējās teritorijās. EIT darbības, 
pateicoties to “vietai pielāgotai” pieejai, ir 
piemērotas, lai palīdzētu stiprināt vietējās 
inovācijas ekosistēmas.

ļoti svarīgi, lai inovācija būtu iekļaujoša un 
sakņotos vietējās un reģionālās teritorijās. 
EIT darbības, pateicoties to “vietai 
pielāgotai” pieejai, ir piemērotas, lai 
palīdzētu stiprināt vietējās un reģionālās 
inovācijas ekosistēmas un ieviestu jaunus 
ilgtspējīgas ekonomikas modeļus.

Grozījums Nr. 13

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT kā programmas “Apvārsnis Eiropa” 
neatņemama daļa palīdzēs sasniegt tās 
visaptverošos mērķus un prioritātes. ZIK 
būs daļa no institucionalizētās Eiropas 
partnerības, un tas nozīmē, ka tās ievēros 
principu un dzīves cikla kritēriju kopumu, 
lai nodrošinātu saskaņotāku, atvērtāku un 
uz ietekmi vērstu pieeju. Tāpēc EIT 
vispārējie mērķi atspoguļo EIT vispārējo 
lomu programmā “Apvārsnis Eiropa” un tā 
nozīmi [pīlārā “Inovatīvā Eiropa”].

Izcilība ir galvenais EIT virzītājspēks. 
Mērķis ir paaugstināt esošo ZIK ambīcijas 
un mudināt inovāciju kopienas, lai 
pētniecība un inovācija tiktu veikta 
visaugstākajā kvalitātē. Ģeogrāfiskais 
tvērums un ieguldījums nolūkā pievērsties 
atšķirīgajam inovācijas līmenim 
dalībvalstīs un iesaistītajās valstīs ir 
svarīga daļa no EIT stratēģiskās 
programmas 2021.–2027. gadam, kā arī 
svarīgi ir paplašināt kvalitatīvas 
augstākās izglītības iespējas valstīs, jo 
īpaši valstīs un reģionos ar mērenu un 
pieticīgu inovāciju, kā minēts reģionālās 
inovācijas shēmā (“RIS”). EIT kā 
programmas “Apvārsnis Eiropa” 
neatņemama daļa palīdzēs stiprināt 
Savienības inovācijas spējas un sasniegt 
tās visaptverošos mērķus un prioritātes. 
ZIK kļūs par daļu no institucionalizētās 
Eiropas partnerības, un tas nozīmē, ka tās 
ievēros principu un dzīves cikla kritēriju 
kopumu, kā noteikts “Apvārsnī Eiropa,” 
lai nodrošinātu saskaņotāku, 
pārredzamāku, atvērtāku un uz ietekmi 
vērstu pieeju. EIT vispārējie mērķi 
atspoguļo EIT vispārējo lomu programmā 
“Apvārsnis Eiropa” un tā nozīmi [pīlārā 
“Inovatīvā Eiropa”].
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Grozījums Nr. 14

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT galvenās darbības jomas ir definētas 
[priekšlikumā programmai “Apvārsnis 
Eiropa”]. EIT turpinās atbalstīt zināšanu 
un inovāciju kopienas (ZIK), lai stiprinātu 
inovācijas ekosistēmas, kas palīdz risināt 
globālas problēmas. Tas tiks darīts, 
sekmējot izglītības, pētniecības un 
uzņēmējdarbības integrāciju, tādējādi radot 
inovācijai labvēlīgu vidi un veicinot un 
atbalstot jaunu uzņēmēju paaudzi, kā arī 
stimulējot inovatīvu uzņēmumu izveidi 
ciešā sinerģijā un papildināmībā ar EIP. 
Konkrēti, EIT jo īpaši:

EIT galvenās darbības jomas ir definētas 
programmā “Apvārsnis Eiropa”. EIT 
turpinās atbalstīt zināšanu un inovāciju 
kopienas (ZIK), lai stiprinātu Savienības 
inovāciju kopienu kvalitāti, kas palīdz 
risināt globālas problēmas. Tas tiks darīts, 
sekmējot augsta līmeņa tehniskās 
izglītības, pētniecības un uzņēmējdarbības 
integrāciju, tādējādi radot inovācijai 
labvēlīgu vidi un veicinot un atbalstot 
jaunu uzņēmēju paaudzi, kā arī stimulējot 
inovatīvu uzņēmumu izveidi ciešā sinerģijā 
un papildināmībā ar EIP. Konkrēti, EIT jo 
īpaši:

Grozījums Nr. 15

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 1. daļa – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) veicinās augsta līmeņa zinātnisko 
un tehnisko izglītību, kurā visās 
dalībvalstīs ir ievērots dzimumu līdzsvars;

Grozījums Nr. 16Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 1. daļa – -1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1a) strādās pie dzimumu līdzsvara 
panākšanas tehniskajā un 
uzņēmējdarbības izglītībā visās 
dalībvalstīs;
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Grozījums Nr. 17

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) stiprinās ilgtspējīgas inovācijas 
ekosistēmas Eiropā;

(1) stiprinās ilgtspējīgas inovācijas 
ekosistēmas Savienībā;

Grozījums Nr. 18

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) veicinās inovāciju un 
uzņēmējdarbību ar labākas izglītības 
palīdzību;

(2) veicinās uzņēmējdarbības un 
inovācijas prasmju attīstību mūžizglītības 
perspektīvā, tostarp visā Savienībā 
uzlabojot Savienības augstākās izglītības 
iestāžu spējas, un atbalstīs šo iestāžu 
pāreju uz uzņēmējdarbības modeli, 
ietverot sociālās uzņēmējdarbības jomu;

Grozījums Nr. 19

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiks izpētītas arī sinerģijas iespējas starp 
programmas “Apvārsnis Eiropa” izcilas 
pieredzes apmaiņas daļu un EIT 
atbalstītajām iesaistīšanas darbībām. 
Programmas “Apvārsnis Eiropa” izcilas 
pieredzes apmaiņas daļas mērķvalstis kā 
EIT iesaistīšanas darbību mērķgrupa jo 
īpaši varēs izmantot EIT zinātību un 
atbalstu pakārtoto darbību (t. i., tirgum 
tuvinātu darbību) attīstībai.

Tiks izpētītas arī sinerģijas iespējas starp 
programmas “Apvārsnis Eiropa” izcilas 
pieredzes apmaiņas daļu un EIT 
atbalstītajām iesaistīšanas darbībām. 
Programmas “Apvārsnis Eiropa” izcilas 
pieredzes apmaiņas daļas mērķvalstis kā 
EIT iesaistīšanas darbību mērķgrupa jo 
īpaši varēs paļauties uz EIT zinātību un 
atbalstu pakārtoto darbību (t. i., tirgum 
tuvinātu darbību) attīstībai.

Grozījums Nr. 20

Lēmuma priekšlikums
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I pielikums – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Arī turpmāk galvenais uzdevums būs 
zinību triādes integrācija, ko Eiropas 
Savienībā, dalībvalstīs, reģionālā un vietējā 
līmenī EIT un ZIK veic, lai stiprinātu 
inovācijas ekosistēmas un padarītu tās 
ilgtspējīgas, kā arī lai izstrādātu jaunus 
globālu problēmu risinājumus. EIT 
turpinās atbalstīt ZIK portfeli (sk. 2. attēlu) 
un vēl vairāk stiprinās lietderīgo platformu 
ZIK izveidei, izaugsmei un pārvaldībai. 
ZIK turpinās darboties, izmantojot 
sadarbības centrus (SC). ZIK arī turpmāk 
tieksies uz finanšu stabilitāti, lai ilgtermiņā 
(vēlākais pēc 15 gadiem) panāktu 
finansiālu neatkarību no EIT dotācijas, 
piesaistot publiskā un privātā sektora 
ieguldījumus.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)      

Grozījums Nr. 21

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT vēl vairāk palielinās savu reģionālo 
ietekmi, vairojot atvērtību potenciālajiem 
partneriem un ieinteresētajām personām un 
uzlabojot ZIK reģionālās stratēģijas 
formulējumu, tostarp saiknes ar 
attiecīgajām pārdomātas specializācijas 
stratēģijām.

Lai uzlabotu ģeogrāfisko līdzsvaru, EIT 
vēl vairāk palielinās savu reģionālo 
ietekmi, vairojot atvērtību potenciālajiem 
partneriem un ieinteresētajām personām un 
uzlabojot ZIK reģionālās stratēģijas 
formulējumu, tostarp saiknes ar 
attiecīgajām pārdomātas specializācijas 
stratēģijām.

Grozījums Nr. 22

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT budžets, kas atvēlēts EIT RIS darbību 
īstenošanai, būs vismaz 10 % no kopējā 
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ZIK paredzētā EIT atbalsta finansējuma, 
tādējādi palielinot ZIK partneru skaitu no 
mērķa reģioniem valstīs, kuras ir tiesīgas 
uz RIS atbalstu. Ar RIS atbalstu būtu 
jāveicina dzimumu līdzsvars visās jomās.

Grozījums Nr. 23

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 2. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT reģionālās inovācijas shēma, ko vada 
EIT un īsteno ZIK, līdz šim ir darbojusies 
pēc brīvprātības principa. No 2021. gada 
EIT RIS kļūs par ZIK daudzgadu 
stratēģijas neatņemamu sastāvdaļu. EIT 
turpinās ZIK sniegt norādes un atbalstu 
EIT RIS daudzgadu stratēģiju sagatavošanā 
un to īstenošanā. EIT RIS darbības 
turpināsies, lai sniegtu labāku atbalstu to 
valstu un reģionu inovācijas spējai, kuri 
atpaliek inovācijas jomā. EIT budžets, kas 
atvēlēts EIT RIS darbību īstenošanai, būs 
vismaz 10 % no kopējā ZIK paredzētā EIT 
atbalsta finansējuma, tādējādi palielinot 
ZIK partneru skaitu no mērķa reģioniem. 
Ar RIS atbalstīto darbību mērķis būs:

EIT nodrošina, ka EIT RIS darbības tiek 
izmantotas, lai piesaistītu un veicinātu 
tādu potenciālu jaunu partneru 
integrāciju, kuri rada pievienoto vērtību 
ZIK, tādējādi izvēršot EIT darbību visā 
Eiropā, un ka EIT RIS darbības ir pilnībā 
integrētas ZIK daudzgadu stratēģijās. EIT 
reģionālās inovācijas shēma, ko vada EIT 
un īsteno ZIK, līdz šim ir darbojusies pēc 
brīvprātības principa. No 2021. gada EIT 
RIS kļūs par ZIK daudzgadu stratēģijas 
neatņemamu sastāvdaļu, tādējādi izvēršot 
EIT pētniecisko darbību visā Eiropā. EIT 
turpinās ZIK sniegt norādes un atbalstu 
EIT RIS daudzgadu stratēģiju sagatavošanā 
un īstenošanā. EIT RIS darbības 
turpināsies, lai vairāk atbalstītu inovācijas 
spējas tajās 13 ES valstīs, kā arī citās 
mērenas un pieticīgas izaugsmes valstīs, 
kuras atpaliek inovācijas jomā. Ar RIS 
atbalstīto darbību mērķis būs:

Grozījums Nr. 24

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 2. punkts – 2. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— uzlabot vietējās ekosistēmas 
inovācijas spējas, izmantojot spēju 
veidošanas pasākumus un ciešāku 

— uzlabot vietējās ekosistēmas 
inovācijas spējas, izmantojot spēju 
veidošanas pasākumus un ciešāku 
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mijiedarbību starp vietējiem inovācijas 
dalībniekiem (kopām, tīkliem, 
reģionālajām iestādēm, AII, pētniecības 
organizācijām, PIA iestādēm);

mijiedarbību starp vietējiem inovācijas 
dalībniekiem (MVU, kopām, tīkliem, 
reģionālajām iestādēm, AII, pētniecības 
organizācijām, PIA iestādēm);

Grozījums Nr. 25

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 2. punkts – 2. daļa – 1.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— atbalstīt mērķi piesaistīt ZIK 
jaunus partnerus, izveidojot jaunus SC, 
lai uzlabotu ģeogrāfisko līdzsvaru;

Grozījums Nr. 26

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 2. punkts – 2. daļa – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— saistīt vietējās inovācijas 
ekosistēmas ar Eiropas inovācijas 
ekosistēmām, sadarbojoties ar EIT ZIK un 
to sadarbības centriem.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
 

Grozījums Nr. 27

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt, lai nodrošinātu ZIK dziļāku 
integrāciju vietējās inovācijas ekosistēmās, 
katrai ZIK būs jāizstrādā un jāīsteno 
stratēģija, kuras mērķis ir stiprināt 
attiecības ar reģionālajiem un vietējiem 
inovācijas dalībniekiem, un EIT šo 
īstenošanu aktīvi pārraudzīs. “Vietai 
pielāgota” inovācijas pieeja būtu jāiekļauj 
ZIK daudzgadu stratēģijā un 
uzņēmējdarbības plānā un tai jābalstās uz 
ZIK SC (un RIS), tādējādi izmantojot to 

Turklāt, lai nodrošinātu ZIK dziļāku 
integrāciju vietējās inovācijas ekosistēmās, 
katrai ZIK būs jāizstrādā un jāīsteno 
stratēģija, kuras mērķis ir stiprināt 
attiecības ar reģionālajiem un vietējiem 
inovācijas dalībniekiem, jo īpaši no ES–13 
valstīm, un EIT šo īstenošanu aktīvi 
pārraudzīs. “Vietai pielāgota” inovācijas 
pieeja būtu jāiekļauj ZIK daudzgadu 
stratēģijā un uzņēmējdarbības plānā un tai 
jābalstās uz ZIK SC (un RIS), tādējādi 
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lomu kā iespēju piekļūt ZIK kopienai un 
sadarboties ar vietējiem partneriem. ZIK 
būtu jāpierāda saikne ar vietējām 
pārdomātas specializācijas stratēģijām un 
ar attiecīgo tematisko platformu un 
starpreģionu iniciatīvu darbībām, tostarp ar 
ESI fondu pārvaldības iestādēm. Turklāt 
EIT pārraudzīs, kā SC darbojas un kā tie 
integrējas vietējās inovācijas ekosistēmās.

izmantojot to lomu kā iespēju piekļūt ZIK 
kopienai un sadarboties ar vietējiem 
partneriem. ZIK būtu jāpierāda saikne ar 
vietējām pārdomātas specializācijas 
stratēģijām un ar attiecīgo tematisko 
platformu un starpreģionu iniciatīvu 
darbībām, tostarp ar ESI fondu pārvaldības 
iestādēm. Turklāt EIT pārraudzīs, kā SC 
un RIS labumguvēji darbojas un kā tie 
integrējas vietējās inovācijas ekosistēmās.

Grozījums Nr. 28

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatojoties uz EIT valdes priekšlikumu 
un tā analīzi, ir ierosināts 2021. gadā 
publicēt uzaicinājumu iesniegt 
priekšlikumus, lai 2022. gadā izveidotu 
pirmo ZIK kultūras un radošo nozaru 
(KRN) jomā. Šai prioritārajai jomai ir 
vislielākā papildināmība ar astoņām ZIK, 
kuras EIT jau ir izveidojis, kā arī ar 
iespējamām prioritārām jomām citām 
Eiropas partnerībām, kas tiks sāktas 
programmas “Apvārsnis Eiropa” ietvaros. 
Kultūras un radošās nozares ir joma ar 
augstu izaugsmes potenciālu, daudzām 
vietējām iniciatīvām un arī raisa spēcīgu 
interesi iedzīvotāju vidū. Šie sektori ir cieši 
saistīti ar vietējām un reģionālajām 
ekosistēmām. Tomēr kultūras un radošās 
nozares joprojām ir ļoti sadrumstalota 
joma, un novatoriem un uzņēmumu 
izveidotājiem trūkst vajadzīgo 
uzņēmējdarbības un inovācijas prasmju. 
Šos trūkumus vislabāk varētu risināt ZIK, 
izmantojot savu zinību triādes integrēšanas 
pieeju, ilgtermiņa perspektīvu un vietai 
pielāgoto pieeju. Šīs SIP 1.B pielikumā ir 
iekļauta faktu lapa, kurā apkopota 
informācija par kultūras un radošo nozaru 
jomas problēmām un turpmākās ZIK 
gaidāmo ietekmi.

Pamatojoties uz EIT valdes priekšlikumu 
un tā analīzi, ir ierosināts 2021. gadā 
publicēt pārredzamu un atklātu 
uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, lai 
2022. gadā izveidotu pirmo ZIK kultūras 
un radošo nozaru (KRN) jomā. Šai 
prioritārajai jomai ir vislielākā 
papildināmība ar astoņām ZIK, kuras EIT 
jau ir izveidojis, kā arī ar iespējamām 
prioritārām jomām citām Eiropas 
partnerībām, kas tiks sāktas programmas 
“Apvārsnis Eiropa” ietvaros. Kultūras un 
radošās nozares ir joma ar augstu 
izaugsmes potenciālu, daudzām vietējām 
iniciatīvām un arī raisa spēcīgu interesi 
iedzīvotāju vidū. Tās ir cieši saistītas ar 
vietējām un reģionālajām kopienām. Šī ir 
arī joma, kurā iespējama liela komerciāli 
tehniskā inovācija saskaņā ar EIT modeli. 
Tomēr kultūras un radošās nozares 
joprojām ir ļoti sadrumstalota joma, un 
novatoriem un uzņēmumu izveidotājiem 
trūkst vajadzīgo uzņēmējdarbības un 
inovācijas prasmju. Šos trūkumus vislabāk 
varētu risināt ZIK, izmantojot savu zinību 
triādes integrēšanas pieeju, ilgtermiņa 
perspektīvu un vietai pielāgoto pieeju. Šīs 
SIP 1.B pielikumā ir iekļauta faktu lapa, 
kurā apkopota informācija par kultūras un 
radošo nozaru jomas problēmām un 
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turpmākās ZIK gaidāmo ietekmi.

Grozījums Nr. 29

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.2. Atbalsts augstākās izglītības 
inovācijas spējai

3.2. Atbalsts augstākās izglītības 
inovācijas un uzņēmējdarbības spējai

Grozījums Nr. 30

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izmantojot zinību triādes integrēšanas 
modeli, EIT ir palīdzējis pārvarēt 
pastāvošo plaisu starp augstāko izglītību, 
pētniecību un inovāciju. Proti, EIT ir 
būtisks instruments cilvēkkapitāla 
attīstībai, liekot uzsvaru uz izglītību 
uzņēmējdarbības jomā. Tomēr EIT ietekme 
joprojām ir ierobežota attiecībā uz ZIK 
partneriem.

Izmantojot zinību triādes integrēšanas 
modeli, EIT ir palīdzējis pārvarēt 
pastāvošo plaisu starp augstāko izglītību, 
pētniecību un inovāciju. Proti, EIT ir 
būtisks instruments cilvēkkapitāla 
attīstībai, liekot uzsvaru uz izglītību 
uzņēmējdarbības jomā. Tomēr EIT ietekme 
joprojām ir ierobežota un tā ir jāpaplašina, 
lai tajā būtu iesaistīti ne tikai ZIK 
partneri.

Grozījums Nr. 31

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kultūras un mākslas izglītības 
atbalstīšana un stiprināšana, vienlaikus 
veicinot māksliniecisko kompetenču un 
prasmju pārrobežu atzīšanu.
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Grozījums Nr. 32

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai plašāk atbalstītu inovāciju, augstākās 
izglītības iestādēm Eiropā jābūt inovatīvām 
un uz uzņēmējdarbību vērstām savā pieejā 
attiecībā uz izglītību, pētniecību un 
sadarbību ar uzņēmumiem un plašāku 
vietējo inovācijas ekosistēmu, tostarp 
pilsonisko sabiedrību.

Lai plašāk atbalstītu inovāciju, augstākās 
izglītības iestādēm Eiropā jābūt inovatīvām 
un uz uzņēmējdarbību vērstām savā pieejā 
attiecībā uz izglītību, pētniecību un 
sadarbību ar uzņēmumiem un plašākām 
vietējo inovāciju kopienām, tostarp 
pilsonisko sabiedrību, kā arī citām 
ieinteresētajām personām, īpašu 
uzmanību pievēršot dzimumu līdztiesībai 
un personu ar invaliditāti iekļaušanai.

Grozījums Nr. 33

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai AII izveidotu par inovatīvām un 
uzņēmējdarbības organizācijām, ir 
vajadzīga skaidra stratēģija, metodiskais 
pamats un resursu nodrošināšana. EIT, 
pamatojoties uz savu pieredzi, ir unikāla 
iespēja atbalstīt AII uzņēmējdarbības un 
inovācijas spēju attīstību programmas 
“Apvārsnis Eiropa” ietvaros.

EIT jo īpaši pievērsīsies AII tajās valstīs, 
kurās inovācija notiek mērenāk un 
pieticīgāk, un citos reģionos ar zemu 
sniegumu, kuri vēlas stiprināt savu 
inovācijas ietekmi un pārdomātas 
specializācijas stratēģijas. Šim 
pasākumam EIT piešķirs vismaz 25% no 
kopējā budžeta, kas piešķirts šīm 
darbībām. Lai AII izveidotu par 
inovatīvām un uzņēmējdarbības 
organizācijām, ir vajadzīga skaidra un 
vērienīga stratēģija, metodiskais pamats un 
resursu nodrošināšana. EIT, pamatojoties 
uz savu pieredzi, ir unikāla iespēja atbalstīt 
AII uzņēmējdarbības un inovācijas spēju 
attīstību programmas “Apvārsnis Eiropa” 
ietvaros.

Grozījums Nr. 34

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – 1. punkts – 2. daļa



PE644.924v02-00 20/35 AD\1206355LV.docx

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu EIT piedāvāto iespēju 
plašāku izplatīšanu un to labāku izpratni, 
EIT izvērtēs iespēju uzlabot ieteikumus un 
palīdzību aspektos, kas saistīti ar līdzdalību 
EIT ZIK visā Eiropā, pamatojoties uz 
esošajiem Eiropas informācijas tīkliem.

Lai nodrošinātu Institūta piedāvāto iespēju 
plašāku izplatīšanu un to labāku izpratni, 
EIT uzlabos jauniem potenciāliem 
partneriem sniegtos ieteikumus un 
palīdzību aspektos, kas saistīti ar līdzdalību 
EIT ZIK, pamatojoties uz esošajiem 
Eiropas informācijas tīkliem un vajadzības 
gadījumā veidojot jaunus tīklus.

Grozījums Nr. 35

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT vismaz divreiz gadā organizēs 
dalībvalstu pārstāvju grupas un saistīto 
Komisijas dienestu regulāras sanāksmes, 
lai nodrošinātu pienācīgu saziņu un 
informācijas plūsmu ar dalībvalstīm un ES 
līmenī un lai informētu par EIT finansēto 
darbību rezultātiem un sasniegumiem. 
Dalībvalstu pārstāvju grupa arī sniedz 
pienācīgu atbalstu, lai nodrošinātu EIT 
atbalstīto darbību sadarbību ar valstu 
programmām un iniciatīvām, tostarp 
iespējamu valsts līdzfinansējumu šādām 
darbībām.

EIT ik gadu organizēs sanāksmes, kurās 
piedalīsies dalībvalstu pārstāvju grupa, kā 
arī Komisija, Eiropas Parlaments un 
Savienības padomdevējas struktūras, 
tādas kā Reģionu komiteja un 
Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, lai 
nodrošinātu pienācīgu saziņu un 
informācijas plūsmu ar dalībvalstīm un ES 
līmenī. Dalībvalstu pārstāvju grupa arī 
sniedz pienācīgu atbalstu, lai nodrošinātu 
EIT atbalstīto darbību sadarbību ar valstu 
programmām un iniciatīvām, tostarp 
iespējamu valsts līdzfinansējumu šādām 
darbībām.

Grozījums Nr. 36

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – 1. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT turpinās virzīt un sniegt stratēģiskus 
norādījumus EIT Absolventu kopienai26 
(sadarbībā ar EIT Absolventu kopienas 
valdi), lai maksimāli palielinātu tās 
uzņēmējdarbības un sociālo ietekmi un 
pastāvīgu tās dalībnieku iesaistīšanos EIT 

EIT turpinās virzīt un sniegt stratēģiskus 
norādījumus EIT Absolventu kopienai 
(sadarbībā ar EIT Absolventu kopienas 
valdi), lai maksimāli palielinātu tās 
uzņēmējdarbības un sociālo ietekmi un 
pastāvīgu tās dalībnieku iesaistīšanos EIT 
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atbalstītajās darbībās. Laikposmā no 2021. 
līdz 2027. gadam šī kopiena turpinās augt, 
un tajā būs arī absolventi, kas piedalīsies 
rīcībās, ar ko atbalsta AII inovācijas 
spējas.

atbalstītajās darbībās. EIT analizēs 
paraugpraksi un apmainīsies ar to, lai 
turpinātu attīstīt Absolventu kopienas. 
Absolventi būtu jāiesaista ZIK līdzekļu 
vākšanā, un jo īpaši jāatbalsta augstākās 
AII inovācijas spējas, mentorējot jaunos 
studentus un pētniekus.

__________________ __________________
26 EIT Absolventu kopiena apvieno 
uzņēmējus un pārmaiņu veicinātājus, kuri 
ir piedalījušies ZIK īstenotā izglītības vai 
uzņēmējdarbības programmā. Kopienu 
veido vairāk nekā 5000 locekļu tīkls.

26 EIT Absolventu kopiena apvieno 
uzņēmējus un pārmaiņu veicinātājus, kuri 
ir piedalījušies ZIK īstenotā izglītības vai 
uzņēmējdarbības programmā. Kopienu 
veido vairāk nekā 5000 locekļu tīkls.

Grozījums Nr. 37

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz šim ZIK labas prakses piemēri un 
zināšanas nav pietiekami kodificētas un 
efektīvi izplatītas. EIT kā politikas 
veidotāju un visas inovācijas kopienas 
zināšanu partneris, īstenojot atbalsta 
funkciju, arī turpmāk pilnveidos savu lomu 
kā inovācijas institūts, kas spēj atklāt, 
analizēt, kodificēt, kopīgot inovatīvu 
praksi, zināšanas un EIT finansēto darbību 
(izglītība un apmācība, atbalsts inovācijai, 
atbalsts uzņēmējdarbībai) rezultātus un 
nodrošināt šādas prakses ieviešanu plašākā 
mērogā. Šīs darbības pamatā būs saites un 
sinerģijas ar citām [priekšlikuma 
programmai “Apvārsnis Eiropa”] [pīlāra 
“Inovatīvā Eiropa”] iniciatīvām.

Līdz šim ZIK labas prakses piemēri un 
zināšanas nav pietiekami kodificētas un 
efektīvi izplatītas. EIT kā politikas 
veidotāju un visas inovācijas kopienas 
zināšanu partneris, īstenojot atbalsta 
funkciju, arī turpmāk pilnveidos savu lomu 
kā inovācijas institūts un izcilības centrs, 
kas spēj atklāt, analizēt, kodificēt, kopīgot 
inovatīvu praksi, zināšanas un EIT 
finansēto darbību (izglītība un apmācība, 
atbalsts inovācijai, atbalsts 
uzņēmējdarbībai) rezultātus un nodrošināt 
šādas prakses ieviešanu plašākā mērogā. 
Šīs darbības pamatā būs saites un sinerģijas 
ar citām programmas “Apvārsnis Eiropa” 
[pīlāra “Inovatīvā Eiropa”] iniciatīvām. Lai 
saņemtu pastāvīgu atbalstu no Savienības 
un Eiropas Parlamenta, EIT būtu jārīko 
regulāras informatīvas sanāksmes ar EP 
deputātiem. Šajās informatīvajās 
sanāksmēs būtu jāiesaista pētnieki un 
uzņēmējdarbības partneri, kā arī līderi un 
vadītāji, un tajās būtu jānodrošina 
iespējas veikt rūpīgu pārbaudi un 
apmainīties ar idejām.
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Pamatojums

Daudziem Eiropas Parlamenta deputātiem ir maz zināšanu par EIT, tā panākumiem un 
darbības veidu. Tas būtu jāmaina.

Grozījums Nr. 38

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – 3.4. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā iedaļā ir iekļauti vairāki pasākumi, 
kuru mērķis ir pielāgot un uzlabot EIT un 
ZIK pašreizējo darbību. Efektīva un 
stratēģiska EIT valde pārraudzīs šo 
pasākumu īstenošanu EIT līmenī un 
nodrošinās nepieciešamos stimulus un 
kontroli, tostarp izmantojot finansējuma 
piešķiršanas procesu, lai panāktu to, ka 
ZIK šos pasākumus īsteno.

Šajā iedaļā ir iekļauti vairāki pasākumi, 
kuru mērķis ir pielāgot un uzlabot EIT un 
ZIK pašreizējo darbību. Efektīva un 
stratēģiska EIT valde pārraudzīs šo 
pasākumu īstenošanu EIT līmenī un 
nodrošinās nepieciešamos stimulus un 
kontroli, tostarp izmantojot uz sniegumu 
balstītu finansējuma piešķiršanas procesu, 
lai panāktu to, ka ZIK izmaiņas īsteno, 
vienmēr saglabājot visaugstākos 
standartus.

Grozījums Nr. 39

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – 3.4. apakšpunkts – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai maksimāli palielinātu ZIK darbības 
rezultātus un ietekmi, EIT tām sniegs 
darbības norādes un pārraudzīs to, kā ZIK 
ievēro pareizas pārvaldības principus, 
“Apvārsnis Eiropa” regulā Eiropas 
partnerībām noteiktos principus un 
kritērijus un saskaņotību ar programmas 
“Apvārsnis Eiropa” prioritātēm.

Lai maksimāli palielinātu ZIK darbības 
rezultātus un ietekmi, EIT tām sniegs 
darbības norādes un pastāvīgi pārraudzīs 
to, kā ZIK ievēro EIT regulā noteiktos 
pareizas pārvaldības principus, “Apvārsnis 
Eiropa” regulā Eiropas partnerībām 
noteiktos principus un kritērijus, kā arī 
saskaņotību ar programmas “Apvārsnis 
Eiropa” prioritātēm. Ja ZIK darbība ir 
neapmierinoša vai rezultāti nepietiekami, 
tiks veikti atbilstīgi koriģējoši pasākumi, 
ņemot vērā snieguma rādītājus.
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Grozījums Nr. 40

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – 3.4. apakšpunkts – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumi, kas īstenošanas laikā nodrošina 
ZIK pastāvīgu atvērtību un pārredzamību, 
tiks uzlaboti, jo īpaši iekļaujot kopīgus 
noteikumus jauniem dalībniekiem, kas 
sniedz pievienoto vērtību partnerībām. Tās 
savas darbības veiks arī pilnībā pārredzamā 
veidā. ZIK arī turpmāk būs dinamiskas 
partnerības, kam jauni partneri, tostarp 
arvien vairāk MVU, var pievienoties, 
pamatojoties uz izcilību un stratēģisko 
piemērotību. Lai ierobežotu finansējuma 
koncentrāciju un nodrošinātu, ka ZIK 
darbības gūst labumu no plaša partneru 
tīkla, uzņēmējdarbības plāna sagatavošanas 
procedūra (tostarp prioritāšu noteikšana, 
darbību atlase un līdzekļu piešķiršana) tiks 
padarīta pārredzamāka un iekļaujošāka. 
Visbeidzot, ZIK palielinās uzaicinājumu 
īpatsvaru, jo īpaši attiecībā uz inovācijas 
projektiem, kas ir pieejami trešām 
personām. Visi šie pasākumi palielinās 
ZIK darbībās iesaistīto dalībnieku skaitu. 
Visbeidzot, regulārajos ziņojumos ZIK 
būtu jāziņo par jaunu partneru iesaistīšanu.

Īstenošanas laikā EIT nodrošina 
pārredzamību, kā arī pastāvīgu ZIK 
atvērtību jauniem dalībniekiem, jo īpaši 
piešķirot finansējumu jaunu SC 
veidošanai. To panāks, skaidrus un 
konsekventus pievienošanās kritērijus 
piemērojot jauniem dalībniekiem, kas 
sniedz pievienoto vērtību partnerībām. Tās 
savas darbības veiks arī pilnībā pārredzamā 
veidā. ZIK arī turpmāk būs dinamiskas 
partnerības, kam jauni partneri, tostarp 
arvien vairāk MVU, var pievienoties, 
pamatojoties uz izcilību un spēju uzlabot 
inovācijas ekosistēmas vietējā, reģionālā, 
valsts un Savienības līmenī. Lai ievērotu 
ģeogrāfisko līdzsvaru un ierobežotu 
finansējuma koncentrāciju ES-15 valstīs, 
kā arī nodrošinātu, ka ZIK darbības gūst 
labumu no plaša partneru tīkla, 
uzņēmējdarbības plāna sagatavošanas 
procedūra (tostarp prioritāšu noteikšana, 
darbību atlase un līdzekļu piešķiršana) tiks 
padarīta pārredzamāka un iekļaujošāka, 
tādējādi veicinot līdzdalību no ES-13 
valstīm. ZIK palielinās uzaicinājumu 
īpatsvaru, jo īpaši attiecībā uz inovācijas 
projektiem, kas ir pieejami trešām 
personām. Visi šie pasākumi palīdzēs 
palielināt ZIK darbībās iesaistīto 
dalībnieku skaitu. Visbeidzot, regulārajos 
ziņojumos ZIK ziņo par jaunu partneru 
iesaistīšanu.

Grozījums Nr. 41

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – 3.4. apakšpunkts – 4.a punkts (jauns)



PE644.924v02-00 24/35 AD\1206355LV.docx

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Transversāla bagātināšanās 
pasaules mērogā
Nākotnes prasmēm būs vajadzīga kritiskā 
domāšana, mentāls elastīgums, radošums 
un starpdisciplināra domāšana. EIT 
atbalstīs Eiropas panākumus, īstenojot 
vērienīgu transversālu bagātināšanos 
starp tematiskajām jomām, jo īpaši 
veicinot mijiedarbību starp pētniekiem un 
inovācijas līderiem dažādās ZIK. To 
varētu panākt, reizi vai divreiz gadā 
rīkojot ZIK konferences divās vai vairākās 
tematiskās jomās (iesaistot arī studentus 
un pētniekus — sk. 3.1. apakšpunktu 
“Zināšanu un inovāciju kopienas. 
Atbalsts esošajām ZIK”).

Grozījums Nr. 42

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – 3.4. apakšpunkts – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) MVU un jaunuzņēmumu 
iesaistīšana
Ņemot vērā, ka 99 % no visiem 
uzņēmumiem Savienībā ir MVU un ka 
pēdējo piecu gadu laikā šo uzņēmumu 
radīto darbvietu īpatsvars ir aptuveni 85 
% no visām jaunajām darbvietām, EIT ir 
jānodrošina mazo un vidējo uzņēmumu 
(“MVU”) un jaunuzņēmumu līdzdalība 
kā ZIK uzņēmējdarbības partneriem. 
Dalības maksas ir svarīgs finansējuma 
avots visām ZIK, taču līdzsvarota MVU 
un jaunuzņēmumu iesaistīšana ir būtiska, 
lai izplatītu inovāciju un uzņēmējdarbības 
izglītību. ZIK pienācīgai darbībai jo īpaši 
būtiska ir MVU un jaunuzņēmumu 
iesaistīšana RIS valstīs. Saskaņā ar EIT 
sākotnējo pamatuzdevumu šāda rīcība:
(1) palīdz apzināt sabiedrības 
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problēmas dalībvalstīs;
(2) rada vietēju izaugsmi, kā arī
(3) popularizē kvalificētas 
nodarbinātības iespējas visā Savienībā.
To paturot prātā, EIT, veicot jaunu 
uzņēmējdarbības partneru atlasi un 
sagatavojot uzņēmējdarbības plānus, būtu 
jāpiemēro stingri atklātības un 
pārredzamības principi. MVU, kas 
iesaistīti jaunu izgudrojumu un inovāciju 
izstrādē, vajadzētu būt iepriekš 
saskaņotiem pirkuma līgumiem, kurus 
apstiprinājuši lieli attiecīgajā ZIK 
iesaistīti uzņēmumi.

Pamatojums

Ņemot vērā, ka 99 % no visiem uzņēmumiem ES ir MVU un ka pēdējo piecu gadu laikā šo 
uzņēmumu radīto darbvietu īpatsvars ir aptuveni 85 % no visām jaunajām darbvietām, EIT ir 
jānodrošina mazo un vidējo uzņēmumu (“MVU”) un jaunuzņēmumu līdzdalība kā ZIK 
uzņēmējdarbības partneriem. Iepriekš saskaņoti pirkuma līgumi ir viens no veidiem, kā ZIK 
iesaistīt MVU bez vajadzības finansēt pārāk augstas dalības maksas.

Grozījums Nr. 43

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – 3.4. apakšpunkts – 6. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar padziļinātu neatkarīgu pētījumu 
ciešā sadarbībā ar Komisiju līdz 2023. gada 
beigām EIT noteiks attiecības ar tām ZIK, 
kuras 2021.–2027. gada plānošanas periodā 
vairs nesaņems atbalsta dotācijas. Ņemot 
vērā galīgā pārskata pozitīvu iznākumu, 
EIT ar katru ZIK var noslēgt “sadarbības 
memorandu”, lai saglabātu sadarbību ar 
ZIK pēc partnerības pamatnolīguma 
termiņa beigām. Šajā memorandā cita 
starpā būtu jāiekļauj tiesības un pienākumi, 
kas saistīti ar:

EIT izstrādā vispārējos principus, ko 
piemēro savās attiecībās ar ZIK pēc 
partnerības pamatnolīguma izbeigšanas 
saskaņā ar programmā “Apvārsnis 
Eiropa” izklāstīto Eiropas partnerību 
satvaru. Saskaņā ar padziļinātu neatkarīgu 
pētījumu ciešā sadarbībā ar Komisiju līdz 
2023. gada beigām EIT noteiks attiecības 
ar tām ZIK, kuras 2021.–2027. gada 
plānošanas periodā vairs nesaņems atbalsta 
dotācijas. Ņemot vērā galīgā pārskata 
pozitīvu iznākumu, EIT ar katru ZIK var 
noslēgt “sadarbības memorandu”, lai 
saglabātu sadarbību ar ZIK pēc partnerības 
pamatnolīguma termiņa beigām. Šajā 
memorandā cita starpā būtu jāiekļauj 
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tiesības un pienākumi, kas saistīti ar:

Grozījums Nr. 44

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – 3.4. apakšpunkts – 6. punkts – 1. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— EIT zīmola izmantošanu, dalību 
EIT balvas piešķiršanā un citās EIT 
organizētajās iniciatīvās;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
 

Grozījums Nr. 45

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – 3.5. apakšpunkts – 2. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— “Erasmus” un EIT nodibinās 
sinerģiju starp to attiecīgajām kopienām. 
Sadarbība tiks vērsta uz to, lai “Erasmus” 
izglītojamajiem, kuri iestājušies augstākās 
izglītības iestādēs, kas ir ZIK partneres, 
nodrošinātu piekļuvi ZIK vasaras skolām 
vai citiem attiecīgiem mācību pasākumiem 
(piemēram, uzņēmējdarbības un inovāciju 
pārvaldības mācību pasākumi) un 
nodibinātu kontaktus ar ZIK absolventu 
tīklu.

— “Erasmus” un EIT nodibinās 
sinerģiju starp to attiecīgajām kopienām. 
Sadarbība tiks vērsta uz to, lai “Erasmus” 
izglītojamajiem, kuri iestājušies augstākās 
izglītības iestādēs, kas ir ZIK partneres, 
nodrošinātu piekļuvi ZIK vasaras skolām 
vai citiem attiecīgiem mācību pasākumiem 
(piemēram, uzņēmējdarbības un inovāciju 
pārvaldības mācību pasākumi) un 
nodibinātu kontaktus ar ZIK absolventu 
tīklu. Šajā ziņā būtu jāiekļauj studenti, 
kas piedalās māceklībā un arodmācībās 
saistībā ar “Erasmus PRO”.

Grozījums Nr. 46

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – 3.5. apakšpunkts – 2. daļa – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— Iespēju robežās tiks nodrošināta 
sinerģija ar Eiropas universitāšu iniciatīvu, 
kas varētu palīdzēt integrēt EIT izglītības 
pasākumus, lai panāktu sistēmisku 

— Iespēju robežās tiks nodrošināta 
sinerģija ar Eiropas universitāšu iniciatīvu, 
lai EIT izglītības pasākumi būtu daļa no 
vispārējā procesa un līdz ar to labvēlīgi 
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ietekmi. ietekmētu izglītību dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 47

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – 3.5. apakšpunkts – 6. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— Jaunā programma “Radošā Eiropa” 
būs īpaši svarīga saistībā ar darbībām, ko 
veiks nākamā ZIK kultūras un radošajās 
nozarēs. Ar programmu tiks veidota 
spēcīga sinerģija un papildināmība tādās 
jomās kā radošās prasmes, darbvietas un 
uzņēmējdarbības modeļi.

— Jaunā programma “Radošā Eiropa” 
būs īpaši svarīga saistībā ar darbībām, ko 
veiks nākamā ZIK kultūras un radošajās 
nozarēs. Ar programmu tiks veidota 
spēcīga sinerģija un papildināmība tādās 
jomās kā radošās prasmes un šo prasmju 
atzīšana un sertificēšana, galveno 
uzmanību pievēršot jaunu tehnoloģiju 
izstrādei, kā arī darbvietām, pārrobežu 
mobilitātei, starpnozaru pieejām 
radošumā un uzņēmējdarbības modeļu 
izstrādei.

Grozījums Nr. 48

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 4. punkts – 4.1. apakšpunkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT sāks jaunu atbalsta darbību, lai 
veicinātu jaunu SC izveidi dalībvalstīs, 
kuras nav pārstāvētas vai joprojām ir 
nepietiekami pārstāvētas pašreizējās ZIK.

Grozījums Nr. 49

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. ar vērienīgiem standartiem ZIK 
būtu jāveicina un jāatbalsta vislabākā un 
visvērienīgākā pētniecība un inovācija;



PE644.924v02-00 28/35 AD\1206355LV.docx

LV

Grozījums Nr. 50

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 10. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT nodrošinās, ka ar tā iekšējās 
pārraudzības sistēmas palīdzību savāktie 
dati, tostarp ZIK rezultāti, ir pilnībā 
integrēti programmas “Apvārsnis Eiropa” 
vispārējā datu pārvaldības sistēmā. EIT 
nodrošinās, ka detalizēta informācija, kas 
iegūta tā pārraudzības un izvērtēšanas 
procesā, ir laikus pieejama kopējā e-
datubāzē par programmas “Apvārsnis 
Eiropa” īstenošanu. Turklāt EIT sniegs 
īpašus ziņojumus par kvantitatīvo un 
kvalitatīvo ietekmi, tostarp par solītajiem 
un faktiski sniegtajiem finanšu 
ieguldījumiem.

Lai uzlabotu pārredzamību un atvērtību, 
EIT nodrošinās, ka ar tā iekšējās 
pārraudzības sistēmas palīdzību savāktie 
dati, tostarp ZIK rezultāti, ir pilnībā 
pieejami un integrēti programmas 
“Apvārsnis Eiropa” vispārējā datu 
pārvaldības sistēmā. EIT nodrošinās, ka 
detalizēta informācija, kas iegūta tā 
pārraudzības un izvērtēšanas procesā, ir 
laikus pieejama kopējā e-datubāzē par 
programmas “Apvārsnis Eiropa” 
īstenošanu. Turklāt EIT sniegs īpašus 
ziņojumus par kvantitatīvo un kvalitatīvo 
ietekmi, tostarp par solītajiem un faktiski 
sniegtajiem finanšu ieguldījumiem.

Grozījums Nr. 51

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 6. punkts – 7. apakšpunkts – 2. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— Lai piesaistītu jaunas paaudzes 
auditorijas, ražotājiem, izplatītājiem, 
raidorganizācijām, kinoteātriem un visu 
veidu kultūras organizācijām jārada 
jauninājumi.

— Māksliniekiem, autoriem, 
ražotājiem, izplatītājiem, 
raidorganizācijām, kinoteātriem un visu 
veidu kultūras organizācijām jārada 
jauninājumi, lai veicinātu aktīvu līdzdalību 
radošajās nozarēs, atbalstītu visu vecumu 
auditorijas, jo īpaši jauniešu auditorijas, 
iesaisti un izaugsmi visā Eiropā un ārpus 
tās, izstrādātu jaunus procesus, 
pakalpojumus, kultūras saturu un jaunus 
radošās darbības veidus, kas rada 
sabiedrisko vērtību.
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Grozījums Nr. 52

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 6. punkts – 7. apakšpunkts – 2. daļa – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— Uzņēmējdarbības un starpnozaru 
prasmju trūkums kultūras un radošajās 
nozarēs28 attiecas gan uz jaunām 
apakšnozarēm, gan arī uz ļoti nobriedušām 
nozarēm, kurās notiek būtiska digitālā 
pārveide. Šīs prasmes ir nepieciešamas 
inovācijai, un tās ir ļoti svarīgas, ņemot 
vērā darba tirgus pārmaiņas, ar ko saskaras 
nozare.

— Uzņēmējdarbības un starpnozaru 
prasmju trūkums kultūras un radošajās 
nozarēs28 attiecas gan uz jaunām 
apakšnozarēm, gan arī uz nobriedušām 
nozarēm, kurās notiek būtiska digitālā 
pārveide. Šīs prasmes ir nepieciešamas 
inovācijai, un tās ir ļoti svarīgas, ņemot 
vērā darba tirgus pārmaiņas, ar ko saskaras 
nozare.

__________________ __________________
28 Eiropas universitāšu kultūras un radošās 
studijas lielākoties ir vērstas uz “radošo 
daļu”, un to absolventi ne vienmēr ir gatavi 
iekļauties modernā darba tirgū, jo tiem 
trūkst starpnozaru (uzņēmējdarbības, 
digitālās, finanšu pārvaldības) prasmju. 
Attiecībā uz augstākās izglītības iestādēm 
ES atpaliek no ASV saistībā ar studijām 
komunikācijas un plašsaziņas līdzekļu 
jomā (savukārt ES universitātēm ir labāki 
rādītāji tradicionālākos studiju 
priekšmetos, piemēram, mākslā, dizainā 
vai izpildītājmākslā).

28 Eiropas universitāšu kultūras un radošās 
studijas lielākoties ir vērstas uz “radošo 
daļu”, un to absolventi ne vienmēr ir gatavi 
iekļauties modernā darba tirgū, jo tiem 
trūkst starpnozaru (uzņēmējdarbības, 
digitālās, finanšu pārvaldības) prasmju. 
Attiecībā uz augstākās izglītības iestādēm 
ES atpaliek no ASV saistībā ar studijām 
komunikācijas un plašsaziņas līdzekļu 
jomā (savukārt ES universitātēm ir labāki 
rādītāji tradicionālākos studiju 
priekšmetos, piemēram, mākslā, dizainā 
vai izpildītājmākslā).

Grozījums Nr. 53

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 6. punkts – 7. apakšpunkts – 3. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— sadarbība pētnieku starpā un starp 
pētniecību un rūpniecību ir ierobežota, kā 
arī pētniecības un izstrādes centienu 
koordinācija, metožu, rezultātu un 
paraugprakses apmaiņa nav pietiekama. 
Turklāt lielākā daļa KRN pētījumu nav 
tulkota, tādēļ tie atkārtojas, jo pētnieki 
bieži vien nav informēti par līdzīgiem 

— sadarbība pētnieku starpā un starp 
pētniecību un rūpniecību, publiskā un 
trešā sektora organizācijām ir ierobežota, 
kā arī pētniecības un izstrādes centienu 
koordinācija, metožu, rezultātu un 
paraugprakses apmaiņa nav pietiekama. 
Lielākā daļa KRN pētījumu nav tulkota 
vairumā Savienības oficiālo valodu, tādēļ 
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projektiem. tie atkārtojas, jo pētnieki bieži vien nav 
informēti par līdzīgiem projektiem.

Grozījums Nr. 54

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 6. punkts – 7. apakšpunkts – 3. daļa – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— Liela daļa no reģionālajām 
pārdomātas specializācijas prioritātēm 
Eiropā raugās uz kultūru no dažādiem 
skatpunktiem (piemēram, kultūras 
mantojums, radošās nozares utt.). KRN 
potenciāls ir augsts, ņemot vērā kultūras un 
radošuma lielo nozīmi pilsētu un reģionu 
ekonomikas un sociālajā attīstībā un to 
spēju vēl vairāk palīdzēt novērst atšķirības 
visā Eiropā.

— Liela daļa no reģionālajām 
pārdomātas specializācijas prioritātēm 
Eiropā raugās uz kultūru no dažādiem 
skatpunktiem (piemēram, kultūras 
mantojums, videospēles, mediju 
producēšana, projektēšana, arhitektūra 
utt.). KRN potenciāls ir augsts, ņemot vērā 
kultūras un radošuma lielo nozīmi pilsētu 
un reģionu ekonomikas un sociālajā 
attīstībā un to spēju vēl vairāk palīdzēt 
novērst atšķirības visā Eiropā.

Grozījums Nr. 55

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 6. punkts – 7. apakšpunkts – 4. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Problēmas, kas saistītas ar Eiropas 
nodarbinātību, ekonomikas noturību un 
viedu izaugsmi, ietver tādus ekonomikas 
jautājumus kā bezdarbs (jo īpaši jauniešu 
bezdarbs) un globālā konkurence.

KRN spēj veicināt inovāciju citās 
ekonomikas nozarēs. Pašreizējās 
problēmas, kas saistītas ar Eiropas 
ekonomikas noturību un gudru izaugsmi, 
ietver inovācijas un prasmju (jo īpaši 
digitālo prasmju) nepietiekamību, 
bezdarbu (jo īpaši jauniešu bezdarbu), 
nepietiekamu nodarbinātību, kā arī 
aizvien lielāku globālo konkurenci.

Grozījums Nr. 56

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 6. punkts – 7. apakšpunkts – 4. daļa – 2. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— Eiropas rūpniecības nozari skar 
digitalizācija un globalizācija, kā arī to 
spēcīgā ietekme uz to, kā mākslinieki veido 
un izplata savus darbus un uzrunā 
auditoriju. Tradicionālo vērtību ķēdi ir 
ietekmējis DVD tirgu sabrukums, jaunas 
patērētāju prasības un ASV studiju 
nepārtrauktā ietekme, kā arī digitālās 
nozares milžu, piemēram, Amazon, 
ITunes, Google un Netflix, izaugsme.

— Eiropas kultūras un radošo nozari 
skar digitalizācija un globalizācija, kā arī to 
spēcīgā ietekme uz to, kā mākslinieki veido 
un izplata savus darbus un uzrunā 
auditoriju. Tradicionālo vērtību ķēdi ir 
ietekmējis tradicionālo formātu 
sabrukums, jaunas patērētāju prasības un 
neliela skaita ārpuseiropas uzņēmumu 
aizvien lielākā tirgus koncentrācija, kā arī 
digitālās nozares milžu, piemēram, 
Amazon, ITunes, Google un Netflix, 
izaugsme.

Grozījums Nr. 57

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 6. punkts – 7. apakšpunkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visbeidzot, Eiropas kā pasaules līmeņa 
dalībnieces loma ietver nepieciešamību 
uzlabot Eiropā radītā kultūras satura 
izplatīšanu. Eiropai ir jāsaglabā 
konkurētspēja globālajā digitālajā 
sacensībā par jaunu tehnoloģiju (piemēram, 
mākslīgā intelekta, lietu interneta, 
blokķēžu) radīšanu, jo pasaules mērogā 
KRN ir svarīgas šo tehnoloģiju satura, 
produktu un pakalpojumu veidotājas. 
Turklāt globālā mērogā KRN (piemēram, 
projektēšana, arhitektūra u. c.) aktīvi 
veicina ilgtspējīgu attīstību un virza zaļo 
inovāciju, savukārt kultūras saturs 
(literatūra, filmas un māksla) var vairot 
izpratni par ekoloģiskām problēmām un 
informēt sabiedrību.

Visbeidzot, Eiropas kā pasaules līmeņa 
dalībnieces loma ietver nepieciešamību 
uzlabot Eiropā radītā kultūras satura 
izplatīšanu. Eiropai ir jāsaglabā 
konkurētspēja globālajā digitālajā 
sacensībā par jaunu tehnoloģiju (piemēram, 
mašīnmācīšanās un mākslīgā intelekta, 
lietu interneta, blokķēžu) radīšanu un 
attīstību, jo pasaules mērogā KRN ir 
svarīgas šo tehnoloģiju satura, produktu un 
pakalpojumu veidotājas. Turklāt globālā 
mērogā KRN (piemēram, projektēšana, 
arhitektūra u. c.) aktīvi veicina ilgtspējīgu 
attīstību un virza zaļo inovāciju, savukārt 
kultūras saturs (literatūra, filmas un 
māksla) var vairot izpratni par ekoloģiskām 
problēmām un informēt sabiedrību.

Grozījums Nr. 58

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 6. punkts – 8. apakšpunkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT ZIK kultūras un radošajās nozarēs ar 
holistisku un integrētu pieeju palīdzēs 
risināt visas iepriekš minētās problēmas. 
Aptverot gandrīz visas mūsu dzīves, 
sabiedrības un ekonomikas nozares, šāda 
ZIK būs ļoti svarīga ekonomiskās un 
sociālās ietekmes ziņā, paverot stratēģiskas 
iespējas ekonomikas, tehnoloģiju un 
sociālās inovācijas jomā.

EIT ZIK kultūras un radošajās nozarēs ar 
holistisku un integrētu pieeju centīsies 
palīdzēt, lai varētu risināt iepriekš minētās 
problēmas. Aptverot gandrīz visas mūsu 
dzīves, sabiedrības un ekonomikas nozares, 
šāda ZIK būs ļoti svarīga ekonomiskās un 
sociālās ietekmes ziņā, paverot stratēģiskas 
iespējas ekonomikas, tehnoloģiju un 
sociālās inovācijas jomā.

Grozījums Nr. 59

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 6. punkts – 8. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar kultūru saistītas un radošuma rosinātas 
inovācijas veicina Eiropas konkurētspēju, 
vai nu tieši radot jaunus uzņēmumus un 
darbvietas, vai netieši radot starpnozaru 
priekšrocības plašākai ekonomikai, 
uzlabojot dzīves kvalitāti un palielinot 
Eiropas pievilcību. KRN arvien vairāk tiek 
uzskatītas par gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes un nodarbinātības 
jauniem avotiem, nodarbinot jau vairāk 
nekā 12 miljonus ES iedzīvotāju, kas ir 
7,5 % no visiem ES nodarbinātajiem 
iedzīvotājiem.

Ar kultūru saistītas un radošuma rosinātas 
inovācijas risina sabiedrības problēmas 
un veicina Eiropas konkurētspēju, vai nu 
tieši radot jaunus uzņēmumus, 
organizācijas un darbvietas, vai netieši 
radot starpnozaru priekšrocības plašākai 
ekonomikai, uzlabojot dzīves kvalitāti un 
palielinot Eiropas pievilcību. KRN arvien 
vairāk tiek uzskatītas par gudras, 
ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes un 
nodarbinātības jauniem avotiem, 
nodarbinot vairāk nekā 12 miljonus ES 
iedzīvotāju, kas ir 7,5 % no visiem ES 
nodarbinātajiem iedzīvotājiem.

Grozījums Nr. 60

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 6. punkts – 9. apakšpunkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT ZIK kultūras un radošajās nozarēs ir 
vispiemērotākā, lai risinātu iepriekš 
izklāstītās galvenās ekonomiskās un 
sociālās problēmas. Radošums ir viens no 
galvenajiem inovācijas virzītājspēkiem, un 

EIT ZIK kultūras un radošajās nozarēs ir 
vispiemērotākā, lai risinātu iepriekš 
izklāstītās galvenās ekonomiskās, sociālās 
un sabiedriskās problēmas. Radošums ir 
viens no galvenajiem inovācijas 
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ZIK kultūras un radošajās nozarēs spēj 
atraisīt kultūrā balstīta radošuma 
potenciālu un palīdzēt stiprināt Eiropas 
konkurētspēju un viedu izaugsmi.

virzītājspēkiem, un ZIK kultūras un 
radošajās nozarēs spēj atraisīt kultūrā 
balstīta radošuma māksliniecisko 
potenciālu un palīdzēt stiprināt Eiropas 
sociālo modeli, globālo konkurētspēju un 
viedu un ilgtspējīgu izaugsmi.
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