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TRUMPAS PAGRINDIMAS

1. Komisijos pasiūlymas dėl reglamento

Pasiūlymas įsteigti Europos technologijos institutą pirmą kartą buvo pateiktas Komisijos 
2005 m. pavasario pranešime, kalbant apie Lisabonos strategijos vidurio laikotarpio peržiūrą. 
2006 m. sausio 22 d., remiantis plačios apimties konsultacijos procesu, Komisija priėmė pirmąjį
komunikatą dėl ETI, kuriame nurodomi Instituto siekiai ir galimos jo veiklos sritys. 2006 m. 
kovo mėn. Europos Taryba pripažino, kad ETI būtų svarbus žingsnis siekiant panaikinti atotr
ūkį, esantį tarp aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų ir naujovių, ir paragino Komisiją iki birželio 
vidurio pateikti pasiūlymą dėl tolesnių veiksmų, kurių reikėtų imtis. 2006 m. birželio 8 d. 
Komisija priėmė antrąjį komunikatą dėl ETI ir 2006 m. spalio 18 d. pateikė pasiūlymą dėl 
reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos technologijos institutas.

2. Pranešėjos pozicija

Pranešėja sutinka su pagrindiniais ETI įsteigimo ir veiklos principais, nustatytais Komisijos pasi
ūlyme.  Vis dėlto ji norėtų pateikti keletą pakeitimų, kuriais siekiama atkreipti dėmesį į poreikį
nustatyti Instituto veiklos teisinį ir finansinį pagrindą, taip pat taisykles dėl intelektinės 
nuosavybės teisių valdymo.

Iki šiol nebuvo ES iniciatyvos, kurioje būtų visapusiškai kalbama apie visas tris žinių trikampio 
dalis laikantis visapusiškos integracijos ir abipusės paramos principų. Ankstesnėse programose 
dėmesys buvo skiriamas tik vienai minėtojo trikampio daliai, arba, geriausiai, dviems iš jų
(Septintoji bendroji mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos 
programa (2007–2013 m.)) ir daugiausia buvo remiamas tik šių dalių vystymas nacionaliniu 
lygmeniu. Atsižvelgiant į novatoriškumo iššūkio pobūdį ir mastą, veikla Europos lygmeniu 
suteiktų papildomos naudos, kurios valstybės narės nepasiektų, veikdamos pavieniui.

Pasiūlymas įsteigti Europos technologijos institutą svarbus švietimo ir mokslo pasauliui, ypač S
ąjungos naujosiose valstybėse narėse, nes taip padidinamos tiesioginio šių šalių švietimo ir 
mokslinių institucijų ir pačių pažangiausių Europos institucijų, taip pat Europos verslo 
bendradarbiavimo galimybės, tuo pačiu metu skatinant kreiptis dėl Sąjungos švietimo program
ų lėšų. Taip Institutas sukurs galimybių švietimo ir mokslinių tyrimų programoms, pagrįstoms 
tikrais ekonominiais reikalavimais, plėtoti. Rekomenduotina, kad Instituto misijoje būtų išry
škinamas poreikis padaryti daugiau siekiant paversti pelno šaltiniu mokslinių tyrimų atradimus, 
ir būtų numatoma ilgesnio laikotarpio perspektyva, susijusi su tuo, kaip ETI padidins Europos 
ir nacionalinių ūkių konkurencingumą pasaulio rinkose.

Dėl „žinių trikampio“ sąvokos pranešėja mano, kad pasiūlymo teisinis pagrindas neleidžia 
ETI  veikti kaip švietimo institucijai ir teikti akademines kvalifikacijas, nes pagal ES sutarties 
149 straipsnį švietimas lieka valstybės narės kompetencija. 

ETI turėtų parengti savo paties kvalifikacinį pažymėjimą, t. y.  ETI diplomą, kuris papildytų
formalius laipsnius, kuriuos suteikė švietimo institucijos, priklausančios žinių ir naujovių
bendrijoms (ŽNB).
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Pripažindama visų trijų žinių trikampio dalių svarbą, pranešėja mano, kad pagrindinė ETI u
žduotis turėtų būti naujovių rėmimas.  Atitinkamai, ETI mokslinių tyrimų tikslai turėtų būti 
nukreipti į naujovių plėtrą, o ne fundamentaliųjų mokslinių tyrimų vykdymą.

Dėl Instituto struktūros, reikėtų išaiškinti abipusius ryšius tarp Instituto ir žinių ir naujovių
bendrijų bei institucijų, iš kurių Institutas ir minėtosios bendrijos sudaryti, nes tai gali būti 
tiesiogiai svarbu nustatant objektyvias ETI it ŽNB charakteristikas, pvz., kai svarstomas 
finansavimas.

Dėl instituto finansavimo, pranešėja pabrėžia, kad reikia rasti finansinį pagrindą Instituto 
veiklai ir tiksliai nustatyti sumas, kurios bus skiriamos iš konkrečių šaltinių, ir tai turi būti 
daroma laikantis decentralizuotos agentūros formos ir struktūrų. Taigi reikia, kad Komisija 
persvarstytų galimybę panaudoti dalį nepaskirstytų sumų, mažesnių už subpozicijoje nustatytą
ribą, tiesiogiai finansuojant ETI veiklą ir skiriant ne daugiau kaip 308,7 mln. EUR. Nustačius 
patikimą teisinį ir finansinį pagrindą, siekiant tinkamo Instituto administravimo ir tinkamos 
veiklos, būtina, sudarant ilgalaikę partnerystę su aukštojo išsilavinimo institucijomis, mokslinių
tyrimų institutais ir privačiomis organizacijomis bei skatinant naujoves Bendrijos lygiu.

Pagrindinės Bendrijos lėšos, skirtos ETI, turėtų būti galiojančios finansinės perspektyvos lėš
ų papildymas, bet papildomi ištekliai turėtų būti gaunami iš valstybių narių, regiono ar 
privataus lygmenų išorės šaltinių. Gebėjimas gauti lėšų iš išorės šaltinių ir iš savo veiklos pajam
ų (dėl intelektinės nuosavybės teisių valdymo, kas pagal ETI pasiūlymą atitiktų reikiamą kryptį) 
bus ypač svarbus ETI veiklai. Atsižvelgiant į tai, kad nuolat stokojama lėšų moksliniams 
tyrimams ir technologijų plėtrai ES, reikėtų stengtis užtikrinti, kad naujai sukurtasis ETI gautų
garantuoto lygio Bendrijos finansavimą, teikiamą ne kitų Bendrijos tyrimų ir novatoriškos 
veiklos, vykdomų šiuo metu, sąskaita.

Tinkamas valdymas ir darnus intelektinės nuosavybės teisių paskirstymas labai svarbūs
naujovių plėtrai ir investicijoms į jas. Tikslios gairės, kurias ETI nustatytų šiai sričiai, turėtų
atitikti Tarybos ir Parlamento jau patvirtintas taisykles, taikomas, pvz., įmonių, mokslinio 
tyrimo institucijų ir universitetų dalyvavimui veikloje, kuri vykdoma pagal Septintąją pagrindų
programą (2007–2013 m.). Be to, pranešėja pabrėžia, kad Komisija turėtų prižiūrėti, kaip 
valdoma intelektinė nuosavybė ir kaip dalinamasi išlaidomis ir pelnu proporcingai pagal atskirų
organizacijų partnerių indėlį. 

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į
savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai
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1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

Pakeitimas 1
6 konstatuojamoji dalis

(6) ETI, visapusiškai vykdydamas aukš
čiausius tarptautinius standartus atitinkančią
naujovių, mokslinių tyrimų ir švietimo 
veiklą, turėtų siekti prisidėti prie Bendrijos ir 
valstybių narių naujovių pajėgumų gerinimo.

(6) ETI, derindamas aukščiausius 
tarptautinius standartus atitinkančią švietimo 
ir mokslinių tyrimų veiklą su naujovių
veikla, turėtų siekti prisidėti prie Bendrijos ir 
valstybių narių naujovių pajėgumų gerinimo.

Pagrindimas

ETI veikla turėtų apimti visas tris žinių trikampio dalis, kad būtų pasiektas jų pagrindinis 
tikslas, t. y.  skatinti naujoves.

Pakeitimas 2
10 konstatuojamoji dalis 

(10) Iškyla poreikis remti švietimą, kaip da
žnai ignoruojamą, tačiau labai svarbią i
šsamios naujovių strategijos dalį. ETI ir ŽNB 
susitarime turėtų būti numatyta, kad ŽNB 
teikiami mokslo laipsniai ir diplomai būtų
lygiaverčiai ETI teikiamiems mokslo 
laipsniams ir diplomams. ETI turėtų skatinti 
savo teikiamų mokslo laipsnių ir diplomų
pripažinimą valstybėse narėse. Ši veikla turėt
ų būti vykdoma nepažeidžiant Direktyvos 
2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripa
žinimo nuostatų.

(10) Iškyla poreikis remti švietimą, kaip da
žnai ignoruojamą, tačiau labai svarbią i
šsamios naujovių strategijos dalį. ETI ir ŽNB 
susitarime turėtų būti numatyta, kad ŽNB 
teikiami diplomai būtų lygiaverčiai ETI 
teikiamiems diplomams. ETI turėtų skatinti 
savo teikiamų diplomų pripažinimą valstyb
ėse narėse. Ši veikla turėtų būti vykdoma 
nepažeidžiant Direktyvos 2005/36/EB dėl 
profesinių kvalifikacijų pripažinimo nuostatų.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į pasiūlymo teisinį pagrindą ir tai, kad kompetencija aukšojo mokslo srityje 
tenka valstybėms narėms, ETI neturi laipsnių teikimo įgaliojimų. Nepaisant to, ETI diplomai 
– tinkaas sprendimas, susijęs su ETI projektų ir juose dalyvaujančių studentų vaidmens 
skatinimu.

Pakeitimas 3
11 konstatuojamoji dalis 
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(11) ETI turėtų parengti intelektinės 
nuosavybės valdymo gaires, padedančias 
sudaryti palankias sąlygas intelektinei 
nuosavybei, numatančias licencijavimo 
klausimus, taip pat numatyti tinkamas 
paskatas ETI ir jo partneriams (įskaitant 
pavienius asmenis), ŽNB ir organizacijoms 
partnerėms, ir iniciatyvas, teikiančias 
papildomą naudą ir remiančias komercinį
intelektinės nuosavybės panaudojimą. Tais 
atvejais, kai veikla finansuojama pagal 
Bendrijos mokslinių tyrimų, technologijų pl
ėtros pagrindų programas, taikomos šių
programų taisyklės.

(11) ETI turėtų parengti aiškias ir skaidrias
intelektinės nuosavybės valdymo gaires, 
padedančias sudaryti palankias sąlygas 
intelektinei nuosavybei, numatančias 
licencijavimo klausimus, taip pat numatyti 
tinkamas paskatas ETI ir jo partneriams (
įskaitant pavienius asmenis), ŽNB ir 
organizacijoms partnerėms, ir iniciatyvas, 
teikiančias papildomą naudą ir remiančias 
komercinį intelektinės nuosavybės 
panaudojimą. Tais atvejais, kai veikla 
finansuojama pagal Bendrijos mokslinių
tyrimų, technologijų plėtros pagrindų
programas, taikomos šių programų taisyklės.

Pagrindimas

Jei norima įtraukti mokslinius ir finansinius partnerius, ETI būtinai turi nustatyti aiškias it 
tvirtas intelektinės nuosavybės valdymo gaires. 

Pakeitimas 4
13 konstatuojamoji dalis

(13) Siekiant užtikrinti ETI nepriklausomybę
ir savarankiškai vykdomą veiklą, ETI turėtų
pats administruoti savo biudžetą, kurį sudaryt
ų pajamos, gaunamos iš Bendrijos bei 
valstybių narių, privačių organizacijų, 
nacionalinių ar tarptautinių įstaigų ar 
institucijų, taip pat pajamos, gaunamos iš
ETI veiklos ar pastovių įnašų. ETI turėtų
siekti pritraukti kuo didesnį finansavimą iš
privačių organizacijų.

(13) Siekiant užtikrinti ETI nepriklausomybę
ir savarankiškai vykdomą veiklą, ETI turėtų
būti juridiniu asmeniu ir pats administruoti 
savo biudžetą, kurį sudarytų pajamos, 
gaunamos iš Bendrijos bei valstybių narių, 
privačių organizacijų, nacionalinių ar 
tarptautinių įstaigų ar institucijų, taip pat 
pajamos, gaunamos iš ETI veiklos, susijusios 
su intelektinės nuosavybės valdymu, ar 
pastovių įnašų. ETI turėtų siekti pritraukti 
kuo didesnį finansavimą iš privačių
organizacijų.

Pagrindimas

EIT juridinis asmuo, kaip numatyta Komisijos pasiūlyme, yra svarbus Instituto autonomijos 
elementas, žinant numatomą platų jo veiklos diapazoną. Ištekliai, gaunami iš intelektinės 
nuosavybės valdymo, turėtų būti svarbiausiu EIT pajamų šaltiniu.

Pakeitimas 5
2 straipsnio 2 dalis
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2. Žinių ir naujovių bendrijos – ETI 
atrinktų ir paskirtų organizacijų partnerių
bendra bet kokios teisinės formos įmonė, 
konkrečiose srityse vykdanti aukščiausio 
lygio naujovių, mokslinių tyrimų ir švietimo 
veiklą.

2. Žinių ir naujovių bendrijos – ETI 
atrinktų ir paskirtų organizacijų partnerių
bendra bet kokios teisinės formos įmonė, 
konkrečiose srityse vykdanti aukščiausio 
lygio projektus, siejančius mokslinių tyrimų
ir švietimo veiklą su naujovėmis.

Pagrindimas

Tikslas yra užtikrinti, kad ŽNB pirmiausia dalyvautų naujovėse, naudodamos mokslinį ir 
motiriamąjį potencialą.

Pakeitimas 6
2 straipsnio 6a dalis (nauja)

6a. „Mokslo laipsnis“– tai akademinis 
pripažinimas, kurį studentui baigus auk
štojo mokslo programą suteikia kolegija, 
universitetas ar aukštesnioji profesinė
mokykla.

Pagrindimas

Siekiant aiškiai nurodyti, kad ETI nėra švietimo institucija ir todėl neturi įgaliojimų teikti 
fomalių laipsnių, reikėtų išskirti laipsnius, kuriuos teikia aukštesnės ir aukštosios mokyklos, 
pavaldžios valstybėms narėms, ir ETI diplomus, kurie yra papildomas pasiekimų ženklas, 
suteiktas ETI, bet neturintis reikšmės, jei pateikiamas ne kartu su formalų laipsnį patvirtinan
čiu dokumentu, suteiktu švietimo institucijos.

Pakeitimas 7
2 straipsnio 6b dalis (nauja)

6b. „ETI diplomas“ –tai pažymėjimas, 
kad studentas dalyvavo ETI veikloje, 
sudarančioje neatskiriamą studijų
švietimo institucijoje, patvirtintą
suteikiant mokslinį laipsnį, dalį.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pabrėžti, kad ETI diplomas – tai papildoma kvalifikacija, bet 
neatstoja mokslinio laipsnio.

Pakeitimas 8
4 straipsnio 1 dalies e punktas
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(e) kaupia būtinus išteklius iš valstybinių ir 
privačių šaltinių ir naudoja juos 
vadovaudamasis šiuo reglamentu. Ypač bus 
siekiama kuo didesnę biudžeto dalį finansuoti 
privačių šaltinių lėšomis ir iš nuosavų ištekli
ų;

(e) kaupia būtinus išteklius iš valstybinių ir 
privačių šaltinių ir naudoja juos 
vadovaudamasis šiuo reglamentu. Ypač bus 
siekiama kuo didesnę biudžeto dalį finansuoti 
privačių šaltinių lėšomis ir iš pajamų, gautų
iš savo veiklos;

Pagrindimas

EIT turėtų nuolat kaupti lėšas, naudodamasis privačiais šaltiniais arba vykdydamas savo 
veiklą.

Pakeitimas 9
4 straipsnio 1 dalies f punktas

(f) skatina ETI teikiamų mokslo laipsnių ir
diplomų pripažinimą valstybėse narėse.

(f) skatina ETI teikiamų diplomų pripažinimą
valstybėse narėse.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į pasiūlymo teisinį pagrindą ir į tai, kad aukštojo mokslo teikimo kompetencija 
priklauso valstybėms narėms, ETI negali teikti mokslinių laipsnių.

Pakeitimas 10
5 straipsnio 2 dalies 3 pastraipos c punktas

(c) pagrindą, kuriuo remiantis bus teikiami 
mokslo laipsniai ir diplomai, įskaitant
susitarimą laikytis Bendrijos politikos dėl 
Europos aukštojo mokslo erdvės nuostatų, 
ypač kalbant apie mokslo laipsnių ir diplomų
suderinamumą, skaidrumą, pripažinimą ir 
kokybę;

(c) susitarimą laikytis Bendrijos politikos dėl 
Europos aukštojo mokslo erdvės nuostatų, 
ypač kalbant apie mokslo laipsnių ir diplomų
suderinamumą, skaidrumą, pripažinimą ir 
kokybę;

Pagrindimas

Nors galimų ŽNB švietimo aspektų europinis matmuo turėtų būti svarbus pasirenkant, apibrė
žimai, pateikiami šiame pasiūlyme, yra pernelyg siauri.

Pakeitimas 11
6 straipsnio 1 dalis

1. ETI ir ŽNB susitarime numatoma, kad tų
disciplinų ir sričių, kuriose ŽNB vykdo 
mokslinio darbo, tyrimų ir naujovių veiklą, 
per ŽNB sistemą teikiami mokslo diplomai 
turi būti pažymėti ETI ženklu.

1. ETI ir ŽNB susitarime numatoma, kad tų
disciplinų ir sričių, kuriose ŽNB vykdo 
mokslinio darbo, tyrimų ir naujovių veiklą, 
per ŽNB sistemą, turi būti suteiktas ETI 
diplomas.
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Pagrindimas

Atsižvelgiant į pasiūlymo teisinį pagrindą ir į tai, kad aukštojo mokslo teikimo kompetencija 
priklauso valstybėms narėms, ETI neįgaliotas teikti mokslinių laipsnių. Nepaisant to, ETI 
diplomai – tinkaas sprendimas, susijęs su ETI projektų ir juose dalyvaujančių studentų
vaidmens skatinimu.

Pakeitimas 12
6 straipsnio 2 dalis

2. ETI skatina organizacijas partneres 
teikti bendrus mokslo laipsnius ir 
diplomus, atspindinčius integruotos ŽNB 
veiklos pobūdį. Tačiau šiuos mokslo 
laipsnius gali teikti ir viena institucija, be 
to, gali būti teikiami ir dvigubi ar sudėtiniai 
mokslo laipsniai ir diplomai.

Išbraukta.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į pasiūlymo teisinį pagrindą ir į tai, kad aukštojo mokslo teikimo kompetencija 
priklauso valstybėms narėms, ETI negali teikti mokslinių laipsnių. 

Pakeitimas 13
6 straipsnio 3 dalis

3. Valstybės narės bendradarbiauja pripa
žindamos ETI mokslo laipsnius ir diplomus.

3. Valstybės narės bendradarbiauja pripa
žindamos ir skatindamos įgyti ETI 
diplomus.

Pagrindimas

Nors ETI diplomas neatstoja mokslinio laipsnio, jis turėtų būti pasiekimų ženklas ir valstybės 
narės turėtų imtis veiksmų jį pripažinti.

Pakeitimas 14
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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1. ETI nustato intelektinės nuosavybės 
valdymo principus ir gaires ir juos viešai 
paskelbia. Siekiama:

1. ETI nustato intelektinės nuosavybės 
valdymo principus ir gaires ir juos viešai 
paskelbia pagal taisykles, nustatytas 2006 m. 
gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento Nr. 1906/2006, 
nustatančio įmonių, mokslinių tyrimų
centrų ir universitetų dalyvavimo 
Septintosios pamatinės programos 
veiksmuose ir mokslinių tyrimų rezultatų
sklaidos taisykles (2007–2013 m.), 2 
skirsnyje.¹ Siekiama:

__________________
1 OL L 391, 2006 12 30, p. 1.

Pagrindimas

Intelektinės nuosavybės taisyklės turi atitikti įmonių, mokslinių tyrimų centrų ir universitetų
dalyvavimo Septintojoje pamatinėje mokslinių tyrimų programoje (2007–2013 m.) priimtas 
taisykles, dėl kurių jau sutarė Taryba ir Parlamentas.

Pakeitimas 15
14 straipsnio 1 dalies a punktas

(a) nenutrūkstamą trimetę darbo programą, 
kurioje būtų numatyti pagrindiniai prioritetai 
ir planuojama veikla įskaitant apytiksles 
finansines reikmes ir šaltinius. Valdyba darbo 
programos projektą pateikia Komisijai.
Komisija, atsižvelgdama į programos 
suderinimą su Bendrijos politikos kryptimis ir 
priemonėmis, per tris mėnesius pateikia 
nuomonę apie programą. Komisijai pareiškus 
nepritarimą, valdyba iš naujo svarsto 
programą ir, padariusi būtinus pakeitimus, ją
priima.

(a) nenutrūkstamą trimetę darbo programą, 
kurioje būtų numatyti pagrindiniai prioritetai 
ir planuojama veikla įskaitant apytiksles 
finansines reikmes ir šaltinius. Valdyba darbo 
programos projektą pateikia Komisijai. 
Komisija, atsižvelgdama į programos 
suderinimą su Bendrijos politikos kryptimis ir 
priemonėmis, per tris mėnesius pateikia 
nuomonę apie programą. Komisijai pareiškus 
nepritarimą, valdyba iš naujo svarsto 
programą ir, padariusi būtinus pakeitimus, ją
priima, prieš pateikdama Tarybai ir 
Parlamentui tvirtinti.

Pagrindimas

Taryba ir Europos Parlamentas turėtų gebėti prižiūrėti ETI veiklą strateginiu požiūriu.
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