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Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

dėl Europos technologijos instituto įsteigimo

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 157 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą 1,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę 2,

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę 3,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos 4,

kadangi:

1. Lisabonos augimo ir darbo vietų kūrimo strategijoje pabrėžiamas poreikis sudaryti patrauklias 

sąlygas investicijoms žinių ir inovacijų srityje Europoje ir taip Europos Sąjungoje sustiprinti 

konkurencingumą, ekonominį augimą ir darbo vietų kūrimą.

2. Už stiprų Europos pramonės, konkurencingumo ir inovacijų pagrindą visų pirma yra 

atsakingos valstybės narės. Tačiau dėl Sąjungos inovacijų iššūkio pobūdžio ir masto taip pat 

būtina imtis veiksmų Bendrijos lygiu.

3. Bendrija turėtų remti inovacijų skatinimo veiklą, ypač pasitelkiant 7-ąją bendrąją mokslinių 

tyrimų ir technologinės plėtros programą, Konkurencingumo ir inovacijų programą, 

integruotą Mokymosi visą gyvenimą programą ir struktūrinius fondus.

  
1 OL C […], […], p. […].
2 OL C […], […], p. […].
3 OL C […], […], p. […].
4 OL C 325, 2002 12 24.
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4. Reikia imtis naujos Bendrijos lygio iniciatyvos, toliau vadinamos Europos technologijos 

institutu (ETI), ir, visoje ES stiprinant pažinimo triados – inovacijų, mokslinių tyrimų ir 

švietimo – integraciją, papildyti dabartines Bendrijos ir nacionaliniu lygiu vykdomas politikos 

priemones ir iniciatyvas.

5. 2006 m. birželio mėn. Europos Vadovų Taryba paprašė Komisijos parengti oficialų pasiūlymą 

dėl instituto steigimo ir pateikti jį 2006 m. rudenį.

6. ETI, visapusiškai vykdydamas aukščiausius tarptautinius standartus atitinkančią veiklą 

inovacijų, mokslinių tyrimų ir aukštojo mokslo srityse, turėtų siekti prisidėti prie Bendrijos ir 

valstybių narių inovacinių gebėjimų gerinimo.

7. Visų pirma ETI turėtų veikti organizuodamas meistriškumu grįstas autonomiškas universitetų, 

mokslinių tyrimų organizacijų, bendrovių ir kitų suinteresuotų subjektų partnerystes, kuriamas 

kaip tvarūs ir ilgalaikiai savarankiški strateginiai tinklai inovacijų procese. Šias partnerystes 

turėtų atrinkti ETI valdyba laikydamasi skaidrios ir kompetencijos kriterijumi grindžiamos 

tvarkos ir paskirti jas žinių ir inovacijų bendrijomis (toliau – ŽIB). Valdyba taip pat turėtų 

vadovauti ETI veiklai ir vertinti ŽIB veiklą. Valdybos nariai turėtų atstovauti tiek verslo ir 

mokslinių tyrimų ir (arba) aukštojo mokslo sritims, tiek inovacijų sektoriui.

8. Siekiant sustiprinti Europos ekonomikos konkurencingumą ir tarptautinį patrauklumą, ETI ir 

ŽIB turėtų gebėti pritraukti organizacijas partneres, mokslo darbuotojus ir studentus iš viso 

pasaulio ir bendradarbiauti su trečiųjų šalių organizacijomis.

9. ETI ir ŽIB santykiai bus grindžiami sutartiniais susitarimais, kuriuose bus išdėstytos ŽIB 

teisės ir pareigos, užtikrinamas tinkamas koordinavimo lygis bei numatomi ŽIB veiklos ir 

rezultatų stebėsenos bei vertinimo mechanizmai.
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10. Būtina remti aukštąjį mokslą, kaip labai svarbią, tačiau dažnai ignoruojamą išsamios inovacijų 

strategijos dalį. ETI ir ŽIB susitarime turėtų būti numatyta, kad ŽIB teikiamus laipsnius ir 

diplomus teiktų dalyvaujantys universitetai ir jie taip pat galėtų būti žymimi kaip ETI laipsniai 

ir diplomai. Ši veikla turėtų būti vykdoma nepažeidžiant Direktyvos 2005/36/EB dėl 

profesinių kvalifikacijų pripažinimo nuostatų 5.

11. ETI turėtų parengti intelektinės nuosavybės valdymo gaires, padedančias sudaryti palankias 

sąlygas intelektinei nuosavybei. Tais atvejais, kai veikla finansuojama pagal Bendrijos 

bendrąsias mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programas, taikomos tų programų 

taisyklės.

12. Reikia nustatyti tinkamas ETI atsakomybę ir veiklos skaidrumą užtikrinančias nuostatas. ETI 

įstatuose patvirtinamos atitinkamos instituto veiklos organizavimo taisyklės.

13. Siekiant užtikrinti ETI veiklos savarankiškumą ir nepriklausomumą, ETI turėtų pats 

administruoti savo biudžetą, kurio dalį pajamų sudarytų įnašai iš Bendrijos.

14. ETI turėtų siekti pritraukti finansavimą iš privačiojo sektoriaus. Todėl tikimasi, kad 

pramonės, finansų ir paslaugų sektoriai turėtų ženkliai prisidėti finansuojant ETI biudžetą, 

visų pirma ŽIB biudžetą. ŽIB turėtų siekti, kad kuo didesnę įnašų dalį sudarytų įnašai iš 

privačiojo sektoriaus.

15. Bendrijos biudžeto sudarymo procedūra turėtų būti taikoma tik dėl subsidijos ir kitų dotacijų, 

mokėtinų iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto. Sąskaitų auditą turėtų atlikti Audito Rūmai.

  
5 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių 

kvalifikacijų pripažinimo, OL L 255.
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16. Šiuo reglamentu nustatomas 2008–2013 m. finansinis paketas, kuris biudžeto valdymo 

institucijai bus svarbiausias orientacinis dydis, kaip nurodyta 2006 m. gegužės 17 d. Europos 

Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir 

patikimo finansų valdymo 6 37 punkte.

17. ETI yra Bendrijų steigiama įstaiga, kaip numatyta 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento 

(EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo 

finansinio reglamento (7) 185 straipsnio 1 dalyje, todėl ETI turėtų priimti finansines taisykles.

18. ETI turėtų parengti metinę ataskaitą, kurioje nurodoma praėjusiais kalendoriniais metais 

vykdyta veikla ir trejų metų atnaujinamoji darbo programa, kurioje išskiriamos planuojamos 

iniciatyvos. Šie dokumentai turėtų būti pateikiami Komisijai, Europos Parlamentui, Tarybai, 

Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui susipažinti.

19. ETI strateginės, ilgalaikės prioritetinės sritys ir finansiniai poreikiai 7 metų laikotarpiui turėtų 

būti nurodyti strateginėje inovacijų darbotvarkėje (toliau – SID). Atsižvelgiant į SID svarbą 

Bendrijos inovacijų politikai ir jos socialinio bei ekonominio poveikio Bendrijai politinę 

svarbą, SID turėtų tvirtinti Europos Parlamentas ir Taryba remdamiesi Komisijos pasiūlymu, 

parengtu glaudžiai bendradarbiaujant su ETI.

20. Tikslinga, kad Komisija inicijuotų nepriklausomą išorinį ETI veiklos įvertinimą visų pirma 

siekiant pasirengti SID sudarymui.

  
6 OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
7 OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
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21. Tikslinga siekti, kad ETI veikla būtų vykdoma laipsniškai, siekiant jo ilgalaikio vystymosi. 

Todėl per 24 mėnesius nuo valdybos paskyrimo dienos turėtų būti įsteigtos dvi–trys ŽIB, 

apimančios, inter alia, atsinaujinančios energijos ir klimato kaitos sritis. Kitos ŽIB turėtų būti 

atrinktos ir paskirtos patvirtinus pirmąją SID, kurioje taip pat turėtų būti numatytos ETI 

veiklos išsamios sąlygos atsižvelgiant į ilgalaikę perspektyvą. Be to Europos Parlamentas, 

Taryba ir Komisija turėtų turėti teisę pateikti nuomonę dėl pirmosios ETI trejų metų darbo 

programos projekto.

22. Kadangi valstybės narės siūlomos veiklos tikslų negali deramai pasiekti, o dėl veiklos masto 

ir jos tarptautinio pobūdžio geriau būtų jų siekti Bendrijos lygiu, Bendrija gali nustatyti 

priemones vadovaudamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatytu subsidiarumo principu. Pagal tame 

straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina 

nurodytiems tikslams pasiekti,
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PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu steigiamas Europos technologijos institutas (toliau – ETI).

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šiame reglamente taikomos tokios sąvokų apibrėžtys:

1. „Inovacijos“ – procesas ir šio proceso rezultatai, kurių pagalba naujomis idėjomis reaguojama 

į visuomeninius ir ekonominius poreikius, ir, pasitelkiant juos, sukuriami nauji produktai, 

paslaugos ar verslo modeliai, kurie yra sėkmingai pateikiami į esančias rinkas arba kurie geba 

sukurti naujas rinkas.

2. „Žinių ir inovacijų bendrija“ (ŽIB) – autonomiška universitetų, mokslinių tyrimų 

organizacijų, bendrovių ir kitų inovacijų procese dalyvaujančių suinteresuotų subjektų 

partnerystė, kuriama kaip strateginis tinklas, grindžiamas vidutinės trukmės – ilgo laikotarpio 

inovacijų planavimu siekiant ETI tikslų, neatsižvelgiant į jos tikslią teisinę formą.

3. „Dalyvaujanti valstybė“ – Europos Sąjungos valstybė narė ar kita Europos šalis, sudariusi 

susitarimą su Bendrija dėl ETI.

4. „Trečioji šalis“ – valstybė, kuri nėra dalyvaujanti valstybė.

5. „Organizacija partnerė“ – organizacija, kuri yra ŽIB narė, visų pirma: universitetai, mokslinių 

tyrimų organizacijos, valstybinės įmonės ar privačios bendrovės, finansų įstaigos, regioninės 

ir vietos valdžios institucijos, fondai.

6. „Mokslinių tyrimų organizacija“ – valstybinis ar privatus juridinis subjektas, kurio vienas iš 

pagrindinių tikslų yra vykdyti mokslinius tyrimus ar technologinę plėtrą.

7. „Universitetas“ – bet kurios rūšies aukštojo mokslo įstaiga, kuri pagal nacionalinės teisės 

aktus arba praktiką suteikia magistro ar daktaro laipsnius ir diplomus, neatsižvelgiant į jos 

pavadinimą nacionalinėje sistemoje.
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8. „Laipsniai ir diplomai“ – laipsniai ir diplomai, kuriuos suteikia dalyvaujantys universitetai, 

remiantis ŽIB vykdoma veikla aukštojo mokslo srityje.

9. „Strateginė inovacijų darbotvarkė“ (SID) – politikos dokumentas, kuriame nustatomos ETI 

prioritetinės sritys ateities iniciatyvoms, įskaitant planuojamos veiklos mokslinių tyrimų, 

inovacijų ir aukštojo mokslo srityse 7 metų laikotarpiu apžvalgą.

3 straipsnis

Tikslas

ETI tikslas – prisidėti prie tvaraus Europos ekonominio augimo ir konkurencingumo stiprinant 

valstybių narių ir Bendrijos inovacinius gebėjimus. To bus siekiama dalyvaujant aukščiausius 

standartus atitinkančioje veikloje inovacijų, mokslinių tyrimų ir aukštojo mokslo srityse ir ją 

integruojant.

4 straipsnis

ETI organai

1. ETI organai yra šie:

a) valdyba, kurią sudaro patirtį inovacijų, verslo, mokslinių tyrimų ir aukštojo mokslo 

srityse sukaupę aukšto lygio nariai. Ji yra atsakinga už vadovavimą ETI veiklai ir ŽIB 

atranką, paskyrimą ir vertinimą bei visus kitus strateginius sprendimus;

b) Vykdomasis komitetas, kuris prižiūri ETI veiklą ir priima būtinus su veikla susijusius 

sprendimus laikotarpiu tarp valdybos posėdžių;

c) direktorius, kuris yra atskaitingas valdybai už ETI administracinį ir finansų valdymą bei 

kuris yra ETI teisinis atstovas;

d) Audito komitetas, kuris pataria valdybai ir direktoriui finansų bei administracinio 

valdymo ir ETI kontrolės struktūrų klausimais, taip pat organizacijos finansinių ryšių su 

ŽIB klausimais ar bet kokiais kitais valdybai rūpimais klausimais.

2. Komisija gali skirti stebėtojus dalyvauti valdybos ir Audito komitetų posėdžiuose.



11058/07 gp/RJ 9
DG C II LT

3. Išsamios nuostatos dėl ETI organų išdėstytos prie šio reglamento pridedamuose ETI įstatuose.

5 straipsnis

Užduotys

Siekdamas savo tikslo ETI:

a) nustato savo prioritetines sritis;

b) didina potencialių organizacijų partnerių informuotumą;

c) prioritetinėse srityse atrenka ir paskiria ŽIB pagal 7 straipsnį, susitarimu nustato jų teises ir 

pareigas, teikia joms tinkamą paramą, taiko tinkamas kokybės kontrolės priemones, nuolat 

stebi ir reguliariai vertina jų veiklą, taip pat užtikrina atitinkamą jų veiksmų koordinavimo 

lygį;

d) kaupia finansavimą iš viešųjų ir privačių šaltinių bei naudoja savo išteklius laikydamasis šio 

reglamento. Visų pirma jis siekia, kad didelė jo biudžeto dalis būtų finansuojama iš privačių 

šaltinių bei kad tokiu būdu finansuojama biudžeto dalis didėtų;

e) skatina geros praktikos skleidimą pažinimo triados integravimo tikslais siekiant vystyti bendrą 

inovacijų kultūrą;

f) didina savo patrauklumą, siekdamas, kad jis taptų pasaulinio lygio kompetencijos įstaiga 

inovacijų, aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų srityse;

g) turi įgaliojimus steigti fondą (toliau – ETI fondas), kurio konkretus tikslas yra skatinti ir remti 

ETI veiklą;

h) užtikrina ETI veiklos ir kitų Bendrijos programų papildomumą ir sinergiją.

6 straipsnis

Žinių ir inovacijų bendrijos

1. Žinių ir inovacijų bendrijos visų pirma:

a) vykdo su inovacijomis susijusią veiklą ir investuoja sukuriant europinę pridėtinę vertę 

visiškai integruodamos mokslinių tyrimų ir aukštojo mokslo aspektus, skatindamos 

rezultatų sklaidą ir panaudojimą siekiant sukurti „kritinę masę“;
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b) atlieka pažangiausius ir inovacijų skatinamus mokslinius tyrimus svarbiausiose Europos 

ekonominio ir visuomeninio intereso srityse ir naudojasi Europos ir nacionalinių 

mokslinių tyrimų rezultatais, turinčius potencialą stiprinti Europos konkurencingumą 

tarptautiniu lygiu;

c) vykdo magistrantūros ir doktorantūros lygio švietimo ir mokymo veiklą, kuri skatina su 

inovacijomis susijusių gebėjimų vystymą ir vadybinių bei verslumo gebėjimų gerinimą;

d) skleidžia geriausią praktiką inovacijų sektoriuje daugiausia dėmesio skiriant aukštojo 

mokslo, mokslinių tyrimų ir verslo bendradarbiavimo vystymui, įskaitant paslaugų ir 

finansų sektorius.

2. ŽIB pačios savarankiškai sprendžia vidaus organizacinius klausimus, savarankiškai priima 

sprendimus dėl sudėties ir nustato tikslią darbotvarkę bei darbo metodus. Visų pirma ŽIB 

tikslas – priimti naujus narius, jeigu jie partnerystei suteikia pridėtinės vertės.

3. ETI ir kiekvienos ŽIB santykiai grindžiami sutartiniais susitarimais.

7 straipsnis

Žinių ir inovacijų bendrijų atranka

1. ETI, laikydamasi konkurencingos, atviros ir skaidrios tvarkos, atrenka partnerystes, kurias 

paskiria ŽIB. ETI patvirtina ir paskelbia ŽIB atrankos išsamius reikalavimus ir sąlygas, 

grindžiamus kompetencijos ir inovacijų aktualumo principais, o į atrankos procesą įtraukiami 

išorės ir nepriklausomi ekspertai.

2. Atrenkant ŽIB ypatingas dėmesys atkreipiamas į:

a) dabartinius ir potencialius partnerystės inovacinius gebėjimus ir į jos kompetenciją 

inovacijų, aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų srityse;

b) partnerystės gebėjimus siekti SID tikslų, kai ji bus patvirtinta;

c) partnerystės gebėjimus užtikrinti tvarų ir ilgalaikį nepriklausomą finansavimą, įskaitant 

finansavimą didelę dalį įnašų gaunant iš privačiojo sektoriaus, pramonės ir paslaugų 

sektoriaus subjektų bei tokio finansavimo dalies didėjimą;

d) organizacijų, veikiančių mokslinių tyrimų, aukštojo mokslo ir inovacijų triados srityje, 

dalyvavimą;
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e) atitinkamam sektoriui būdingos intelektinės nuosavybės valdymo planą, suderintą su 

ETI veiklos principais ir intelektinės nuosavybės valdymo gairėmis;

f) priemones remti įmonių įsisteigimą, atskyrimą ir MVĮ;

g) pasirengimą palaikyti ryšius su kitomis organizacijomis, kurios nėra ŽIB, siekiant 

dalintis gera praktika ir kompetencija.

3. Būtiniausia sąlygą sudaryti ŽIB – ne mažiau nei trijų organizacijų partnerių, įsteigtų 

skirtingose dalyvaujančiose valstybėse, dalyvavimas. Visi šie juridiniai subjektai turi būti 

nepriklausomi, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1906/2006 8 6 straipsnyje.

ŽIB gali priklausyti trečiųjų šalių organizacijos partnerės, jeigu tam pritaria valdyba. 

Dauguma ŽIB sudarančių organizacijų partnerių turi būti įsteigtos valstybėse narėse. 

Kiekvienai ŽIB turi priklausyti universitetai ir bendrovės.

8 straipsnis

Laipsniai ir diplomai

1. Laipsnius ir diplomus, susijusius su aukštojo mokslo veikla, nurodyta 6 straipsnio 1 dalies 

c punkte, suteikia dalyvaujantys universitetai laikantis nacionalinių taisyklių ir akreditavimo 

procedūrų. ETI ir ŽIB susitarimas numato, kad šie laipsniai ir diplomai prireikus taip pat gali 

būti žymimi kaip ETI laipsniai ir diplomai.

2. ETI skatina dalyvaujančius universitetus:

a) suteikti bendrus arba kelis laipsnius ir diplomus, atspindinčius integruotą ŽIB pobūdį. 

Tačiau juos taip pat gali suteikti vienas universitetas;

b) atsižvelgti į:

i. Bendrijos veiksmus, kurių imamasi pagal Sutarties 149 ir 150 straipsnius;

ii. veiksmus, kurių imamasi Europos aukštojo mokslo erdvėje.

  
8 OL L 391, 2006 12 30, p. 5.
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9 straipsnis

ETI nepriklausomumas ir veiklos derinimas su Bendrijos, valstybės narės ar tarpvyriausybiniais 

veiksmais

1. ETI savo veiklą vykdo nepriklausomai nuo nacionalinių valdžios institucijų ir išorės jėgų 

spaudimo.

2. ETI veikla derinama su kitais veiksmais ir priemonėmis, įgyvendinamais Bendrijos lygiu, visų 

pirma inovacijų, mokslinių tyrimų ir aukštojo mokslo srityse.

3. ETI tinkamai atsižvelgia į regioninio, nacionalinio ir tarpvyriausybinio lygio politikos 

priemones ir iniciatyvas siekdama naudotis geriausia praktika, koncepcijomis ir esamais 

ištekliais.

10 straipsnis

Intelektinės nuosavybės valdymas

1. ETI patvirtina intelektinės nuosavybės valdymo gaires, grindžiamas, inter alia, 

Reglamentu (EB) Nr. 1906/2006 9.

2. Remdamasi šiomis gairėmis kiekvienos ŽIB organizacijos partnerės sudaro susitarimą dėl 

intelektinės nuosavybės valdymo ir naudojimo.

11 straipsnis

Teisinis statusas

1. ETI yra judrinio asmens statusą turinti Bendrijos įstaiga. Visose valstybėse narėse jam 

suteikiami pagal nacionalinės teisės aktus juridiniams asmenims suteikiami didžiausi teisiniai 

įgaliojimai. Visų pirma teisė įsigyti ar parduoti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą ir būti šalimi 

teismo procese.

2. ETI taikomas Protokolas dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų.

  
9 OL L 391, 2006 12 30.
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12 straipsnis

Atsakomybė

1. ETI yra atsakinga tik už savo įsipareigojimų vykdymą.

2. Sutartinę ETI atsakomybę reglamentuoja atitinkamos sutartinės nuostatos ir konkrečiai 

sutarčiai taikoma teisė.

Europos Bendrijų Teisingumo Teismui priklauso jurisdikcija pagal bet kurią ETI sudarytos 

sutarties arbitražinę išlygą.

3. Deliktinės atsakomybės atveju ETI, vadovaudamasis bendraisiais principais, būdingais 

valstybių narių teisės aktams, padengia bet kokius nuostolius dėl žalos, padarytos jo paties ar 

jo tarnautojų, šiems atliekant savo pareigas. Europos Bendrijų Teisingumo Teismas turi 

jurisdikciją spręsti ginčus dėl tokios žalos kompensavimo.

4. ETI atliktas mokėjimas, susijęs su 2 ir 3 dalyse nurodyta atsakomybe, ir patirtos su ja 

susijusios išlaidos yra laikomos ETI išlaidomis ir dengiamos iš ETI biudžeto.

5. Europos Bendrijų Teisingumo Teismas jurisdikcijai priklauso nagrinėti ieškinius, pareikštus 

ETI, pagal Sutarties 230 ir 232 straipsniuose numatytas sąlygas.

13 straipsnis

Skaidrumas ir galimybė susipažinti su dokumentais

1. ETI užtikrina aukštą vykdomos veiklos skaidrumo lygį.

2. Prieš paskelbiant konkursą dėl pirmųjų ŽIB atrankos, ETI paskelbia savo darbo tvarkos 

taisykles, 21 straipsnio 1 dalyje nurodytas konkrečias finansines taisykles ir 7 straipsnyje 

nurodytus ŽIB atrankos išsamius reikalavimus ir sąlygas.

3. ETI nedelsdama paskelbia savo trejų metų atnaujinamąją darbo programą ir metinę veiklos 

ataskaitą.

4. Nepažeidžiant 5 ir 6 dalių, ETI tretiesiems asmenims neatskleidžia gaunamos konfidencialios 

informacijos, kurią reikalaujama laikyti slapta, ir toks reikalavimas yra pateisinamas.
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5. ETI organų nariams taikomas konfidencialumo reikalavimas, nurodytas Sutarties 

287 straipsnyje.

Vadovaujantis šiuo reglamentu ETI renkamai informacijai taikomas Reglamentas (EB) 

Nr. 45/2001 10 .

6. ETI saugomiems dokumentams taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 11. Valdyba ne 

vėliau kaip per šešis mėnesius nuo ETI įsteigimo patvirtina praktines minėto reglamento 

taikymo priemones.

7. Oficialūs ETI dokumentai ir leidiniai turi būti išversti vadovaujantis Reglamentu 

Nr. 1/1958 12. Reikalingas vertimo paslaugas teikia Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras.

14 straipsnis

Finansiniai ištekliai

1. ETI finansuojamas iš Europos Sąjungos biudžeto ir kitų šaltinių.

2. ŽIB gali būti finansuojamos:

a) bendrovių ar privačių organizacijų įnašais, kurie sudaro didelę finansavimo šaltinių dalį;

b) įmokomis iš Europos Sąjungos biudžeto;

c) teisės aktų nustatytais ar savanoriškais dalyvaujančių valstybių, trečiųjų šalių ar jų 

valdžios institucijų įnašais;

d) asmenų, institucijų, fondų ar kitų nacionalinių įstaigų palikimais, aukomis ir įnašais;

e) pajamomis, gaunamomis iš ŽIB veiklos ir su intelektinės nuosavybės teisėmis susijusių 

autorinių atlyginimų;

f) pajamomis, gaunamomis iš ETI veiklos rezultatų ar sukaupto kapitalo įnašais, įskaitant 

ETI fondo valdomas pajamas;

g) tarptautinių organų ar institucijų įnašais;

  
10 OL L 8, 2001 1 12, p. 1.
11 OL L 145, 2001 5 31, p. 43.
12 OL L 17, 1958 10 6, p. 385.
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h) Europos investicijų banko (EIB) paskolomis ir įnašais iš jo, įskaitant rizikos 

pasidalijimo finansinės priemonės (RPFP) naudojimo galimybę, laikantis atitikimo 

reikalavimams kriterijų ir atrankos procedūros.

Tai gali būti ir įnašai natūra.

3. Finansavimo iš ETI sąlygos nustatomos ETI finansinėse taisyklėse, nurodytose 21 straipsnio 

1 dalyje.

4. ŽIB arba jų organizacijos partnerės gali prašyti Bendrijos paramos, visų pirma pagal tam 

tikras Bendrijos programas ir fondus laikantis atitinkamų jų taisyklių. Tokiu atveju paramos 

negalima skirti jau iš Bendrijos biudžeto finansuojamai veiklai.

15 straipsnis

Programavimas

1. ETI tvirtina:

a) kiekvienais metais iki birželio 30 d. – metinę ataskaitą. Ataskaitoje nurodoma ETI 

praėjusiais metais vykdyta veikla ir įvertinami rezultatai, atsižvelgiant į nustatytus 

tikslus ir grafiką, su vykdyta veikla susijusi rizika, išteklių panaudojimas ir bendra ETI 

veikla;

b) trejų metų atnaujinamąją darbo programą, kurioje nurodomi pagrindiniai prioritetai ir 

planuojama veikla, įskaitant numatomus finansinius poreikius ir šaltinius. ETI pateikia 

darbo programą Komisijai, Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir 

socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui susipažinti.
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16 straipsnis

ETI kontrolė ir vertinimas

1. ETI užtikrina, kad, siekiant kokybiškiausių rezultatų, mokslinės kompetencijos ir 

veiksmingiausio išteklių panaudojimo, būtų nuolat ir sistemingai vykdoma ETI veiklos, 

įskaitant per ŽIB valdomą veiklą, stebėsena ir reguliariai atliekami nepriklausomi vertinimai. 

Vertinimo rezultatai skelbiami viešai.

2. Ne vėliau kaip 2011 m. ir kas penkerius metus nuo naujos Finansinės programos įsigaliojimo, 

Komisija numato atlikti ETI vertinimą. Jis grindžiamas nepriklausomu išorės vertinimu ir 

jame nagrinėjama, kaip ETI vykdo savo funkcijas. Vertinama visa ETI ir ŽIB veikla, jos 

efektyvumas, tvarumas, veiksmingumas ir aktualumas bei ryšys su Bendrijos politikos 

sritimis. Vertinant atsižvelgiama į suinteresuotų subjektų nuomones Europos ir nacionaliniu 

lygiu.

3. Vertinimo rezultatus ir savo nuomonę Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui. Valdyba, 

rengdama ETI programas ir planuodama veiklą, tinkamai atsižvelgia į vertinimo rezultatus.

17 straipsnis

Strateginė inovacijų darbotvarkė

1. Likus dvejiems metams iki naujo Finansinės programos laikotarpio pradžios Komisija 

parengia pasiūlymą dėl strateginės inovacijų darbotvarkės remdamasi ETI pateiktu pasiūlymu.

2. SID apibrėžiamos ETI ilgalaikės prioritetinės sritys ir pateikiamas jo socialinio ir ekonominio 

poveikio bei gebėjimų duoti didžiausią su inovacijomis susijusią pridėtinę vertę įvertinimas. 

SID atsižvelgiama į 16 straipsnyje nurodytos ETI stebėsenos ir vertinimo rezultatus.

3. SID nurodomi numatomi finansiniai poreikiai ir šaltiniai atsižvelgiant į būsimos veiklos 

ilgalaikį vystymą ir ETI finansavimą. Joje taip pat pateikiamas orientacinis finansinis planas 

Finansinės programos laikotarpiui.
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4. Komisijos pasiūlymu SID tvirtina Europos Parlamentas ir Taryba laikydamiesi Sutarties.

18 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1. Valdyba per 12 mėnesių nuo jos paskyrimo Komisijai, Tarybai ir Europos Parlamentui 

pateikia 15 straipsnyje nurodytos pirmosios trejų metų atnaujinamosios darbo programos 

projektą. Komisija, Europos Parlamentas ir Taryba gali valdybai pateikti nuomonę dėl trejų 

metų darbo programos projekto bet kokiu klausimu per tris mėnesius nuo jo gavimo dienos. 

Gavusi tokią nuomonę ETI valdyba per tris mėnesius pateikia atsakymą nurodydama 

prioritetų ir planuojamos veiklos pakeitimus.

2. Per 24 mėnesius nuo valdybos paskyrimo ETI atrenka ir paskiria dvi–tris ŽIB laikydamasis 

7 straipsnyje nustatytų kriterijų ir procedūrų.

3. Iki 2011 m. pabaigos Europos Parlamentui ir Tarybai Komisija pateikia pasiūlymą dėl 

pirmosios strateginės inovacijų darbotvarkės, parengtą remiantis ETI pateiktu projektu.

SID turinys turi atitikti 17 straipsnio reikalavimus; be to pirmojoje SID taip pat nurodoma ši 

informacija:

· su ETI veikla susiję išsamūs nurodymai ir įgaliojimai;

· valdybos bei ŽIB bendradarbiavimo sąlygos;

· ŽIB finansavimo sąlygos.

4. Patvirtinus pirmąją SID pagal 17 straipsnio 4 dalį valdyba gali atrinkti ir paskirti papildomas 

ŽIB pagal 6 ir 7 straipsnių nuostatas.
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19 straipsnis

Biudžetiniai įsipareigojimai

Finansinis paketas, skirtas šio reglamento įgyvendinimui 6 metų laikotarpiui nuo 2008 m. 

sausio 1 d., yra 308,7 mln. EUR. Metinius asignavimus tvirtina biudžeto valdymo institucija, 

neviršydama Finansinės programos ribų.

20 straipsnis

Metinio biudžeto rengimas ir patvirtinimas

1. ETI išlaidas sudaro personalo, administracinės, infrastruktūros ir veiklos išlaidos.

2. Finansiniai metai atitinka kalendorinius metus.

3. Direktorius numato ETI pajamų ir išlaidų ateinantiems finansiniams metams sąmatą ir 

pateikia šiuos duomenis valdybai.

4. Turi būti išlaikyta pajamų ir išlaidų pusiausvyra.

5. Valdyba priima sąmatos projektą ir preliminarią trejų metų atnaujinamąją darbo programą ir 

iki kovo 31 d. pateikia juos Komisijai.

6. Komisija, remdamasi šia sąmata, į preliminarų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektą 

įtraukia būtinas subsidijų sumas, mokėtinas iš bendrojo biudžeto.

7. Biudžeto valdymo institucija tvirtina asignavimus ETI skirtai subsidijai.

8. Valdyba tvirtina ETI biudžetą, kuris tampa galutiniu galutinai patvirtinus Europos Sąjungos 

bendrąjį biudžetą. Tam tikrais atvejais jis atitinkamai koreguojamas.

9. Bet kokie esminiai biudžeto pakeitimai atliekami taikant tokią pačią procedūrą.
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21 straipsnis

Biudžeto vykdymas ir kontrolė

1. ETI tvirtina finansines taisykles, vadovaudamasis Tarybos reglamento Nr. 1605/2002 

185 straipsnio 1 dalimi. Siekiant, kad ETI įgyvendintų iškeltus tikslus ir pritrauktų bei 

išlaikytų partnerius iš privačiojo sektoriaus, būtina tinkamai įvertinti deramo veiklos 

lankstumo poreikį.

2. ETI biudžetą vykdo direktorius.

3. ETI sąskaitos konsoliduojamos su Komisijos sąskaitomis.

4. Tarybai rekomendavus, Europos Parlamentas iki n + 2 metų balandžio 30 d. patvirtina, kad 

direktorius n metų ETI biudžetą įvykdė, o valdyba įvykdė n metų fondo biudžetą.

22 straipsnis

Bendrijos finansinių interesų apsauga

1. Siekiant kovoti su sukčiavimu, korupcija ir kitokia neteisėta veikla, ETI taikomas visas 

Reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 13.

2. ETI prisijungia prie 1999 m. gegužės 25 d. Tarpinstitucinio susitarimo tarp Europos 

Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Bendrijų Komisijos dėl Europos kovos su 

sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų vidaus tyrimų 14. Valdyba įformina šį prisijungimą ir 

patvirtina reikiamas priemones, padedančias OLAF atlikti vidaus tyrimus.

3. Visuose ETI priimtuose sprendimuose ir sudarytose sutartyse aiškiai nurodoma, kad OLAF ir 

Audito Rūmai gali atlikti visų rangovų ir subrangovų, kurie yra gavę Bendrijos lėšų, 

dokumentų patikrinimus vietoje, įskaitant galutinių naudos gavėjų patalpose.

4. 1, 2 ir 3 dalyse numatytos nuostatos taikomos mutatis mutandis ETI fondui.

  
13 OL L 136, 1999 5 31, p. 1.
14 OL L 136, 1999 5 31, p. 15.
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23 straipsnis

Įstatai

Priimami priede pateikiami ETI įstatai.

24 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame 

leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje,

Tarybos vardu

Pirmininkas

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

________________
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1 priedas

Europos technologijos instituto įstatai

1 straipsnis

Valdybos sudėtis

1. Valdybą sudaro nariai, skiriami išlaikant tinkamą skiriamų verslo patirtį ir aukštojo mokslo ir 
(arba) mokslinių tyrimų srityje patirtį turinčių narių (toliau – skiriami nariai) pusiausvyrą, ir 
nariai, kuriuos iš savo tarpo renka ETI ir ŽIB inovacijų, mokslinių tyrimų ir aukštojo mokslo 
sritims atstovaujantys, taip pat techniniai bei administracijos darbuotojai, studentai, 
doktorantai (toliau – atstovaujantys nariai).

2. Valdybą sudaro 15 skiriamų narių. Jie skiriami šešerių metų kadencijai, kuri negali būti 
pratęsta. Juos skiria Komisija remdamasi Nustatymo komiteto siūlymu. Nustatymo komitetą 
sudaro keturi nepriklausomi Komisijos paskirti aukšto lygio ekspertai.

3. Komisija užtikrina, kad būtų tinkamai atstovaujama inovacijų, verslo, mokslinių tyrimų ir 
aukštojo mokslo sritims, kad būtų išlaikoma lyčių pusiausvyra, bei vertina inovacijų, 
mokslinių tyrimų ir aukštojo mokslo aplinką visoje Sąjungoje.

4. Trečdalis skiriamų narių keičiami kas dvejus metus. Skiriamo nario, kuris užėmė šias pareigas 
ne ilgiau kaip 4 metus, kadencija gali būti atnaujinama.

Pereinamuoju laikotarpiu pirminės valdybos 10 skiriamų narių renkami burtų keliu 4 metų 
kadencijai. Pasibaigus pradiniam 4 metų laikotarpiui, 5 iš 10 naujai paskirtų narių renkami 
burtų keliu ketverių metų kadencijai. Valdybos pirmininkui šis pereinamojo laikotarpio 
procesas netaikomas.

5. Valdybą taip pat sudaro 4 atstovaujantys nariai. Jų kadencija trunka trejus metus ir gali būti 
vieną kartą pratęsta. Paliekančių ETI ar ŽIB narių kadencija nutraukiama. Jie tokia pačia 
tvarka pakeičiami likusiam kadencijos laikotarpiui.
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6. Atstovaujančių narių rinkimo ir keitimo sąlygas bei nuostatas iki pirmosios ŽIB veiklos 
pradžios tvirtina valdyba remdamasi direktoriaus siūlymu. Šiuo mechanizmu užtikrinama, kad 
būtų tinkamai atspindima įvairovė ir atsižvelgiama į ETI ir ŽIB vystymąsi.

7. Jei kuris nors valdybos narys negali iki kadencijos pabaigos vykdyti savo įsipareigojimų, 
laikantis tokios pačios procedūros, kokia buvo taikyta pasitraukusiam valdybos nariui, 
skiriamas arba renkamas pakaitinis narys vykdyti įgaliojimų iki kadencijos pabaigos.

2 straipsnis

Valdybos pareigos

1. Valdybos nariai vykdo veiklą ETI labui, užtikrindami jo tikslų ir misijos vykdymą, tapatybę ir 
darnumą.

2. Valdyba visų pirma:

a) remdamasi direktoriaus siūlymu rengia ETI strategiją, numatytą strateginėje inovacijų 
darbotvarkėje, kai ji bus patvirtinta, trejų metų atnaujinamąją darbo programą, biudžetą, 
metines finansines ataskaitas ir balansą, taip pat metinę veiklos ataskaitą;

b) nustato galimas prioritetines sritis, kuriose bus steigiamos ŽIB;

c) padeda rengti SID;

d) parengia su ETI veikla susijusius išsamius nurodymus ir įgaliojimus pagal SID, kai ji 
bus patvirtinta, įskaitant ŽIB veiklos finansavimo, stebėsenos ir vertinimo kriterijus ir 
procedūras;

e) išrenka ir skiria partnerystę ŽIB bei prireikus tokį paskyrimą atšaukia;

f) užtikrina nuolatinį ŽIB veiklos vertinimą;

g) patvirtina savo darbo tvarkos taisykles, įskaitant ŽIB atrankos taisykles, Vykdomojo bei 
Audito komitetų darbo tvarkos taisykles, bei ETI konkrečias finansines taisykles;

h) Komisijai sutikus, nustato tinkamus honorarus valdybos, Vykdomojo ir Audito komitetų 
nariams; šių honorarų dydis nustatomas pagal panašias išmokas valstybėse narėse;
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i) tvirtina Vykdomojo komiteto, Audito komiteto ir direktoriaus skyrimo tvarką;

j) skiria direktorių, apskaitos pareigūną, Vykdomojo komiteto ir Audito komiteto narius;

k) tam tikrais atvejais steigia patariamąsias grupes ir numato jų veiklos trukmę;

l) propaguoja ETI pasaulio mastu, didindama instituto patrauklumą ir siekdama, kad jis 
taptų pasaulinio lygio kompetencijos įstaiga aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų ir 
inovacijų srityse;

m) priima gero elgesio kodeksą dėl interesų konfliktų;

n) nustato intelektinės nuosavybės teisių valdymo principus ir gaires;

o) turi įgaliojimus steigti fondą (toliau – ETI fondas), kurio konkretus tikslas yra skatinti ir 
remti ETI veiklą;

p) užtikrina ETI veiklos ir kitų Bendrijos programų papildomumą ir sinergiją;

q) priima sprendimą dėl ETI kalbų vartojimo tvarkos atsižvelgdama į galiojančius 
daugiakalbiškumo principus ir praktinius reikalavimus jos veikimui.

3. Valdyba tam tikras užduotis gali pavesti atlikti Vykdomajam komitetui.

4. Valdyba savo pirmininką renka iš skiriamų narių. Pirmininko įgaliojimai suteikiami trejiems 
metams; juos galima pratęsti vieną kartą.

3 straipsnis

Valdybos veiklos organizavimas

1. Valdyba sprendimus priima paprastąja visų narių balsų dauguma.

Tačiau sprendimai pagal šių įstatų 2 straipsnio 2 dalies a, b, c, d, i ir q punktus bei pagal 4 dalį 
priimami visų narių balsų dviejų trečdalių dauguma.
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2. Valdyba rengia eilinius posėdžius bent tris kartus per metus ir neeilinį posėdį, šaukiamą 
valdybos pirmininko arba mažiausiai dviejų trečiųjų valdybos narių prašymu.

3. Pereinamuoju laikotarpiu, kol įsteigus pirmąją ŽIB bus galima surengti atstovaujančių narių 
rinkimus, valdybą sudaro vien skiriami nariai.

4 straipsnis
Vykdomasis komitetas

1. Vykdomąjį komitetą sudaro penki asmenys, įskaitant valdybos pirmininką, kuris taip pat yra 
Vykdomojo komiteto pirmininkas.

Kitus keturis komiteto narius iš skiriamų narių išrenka valdyba.

2. Vykdomasis komitetas posėdžiauja reguliariai, pirmininkui sušaukus arba direktoriui 
paprašius.

3. Vykdomasis komitetas sprendimus priima paprastąja visų narių balsų dauguma.

4. Vykdomasis komitetas:

a) rengia valdybos posėdžius;

b) vykdo ETI strateginės inovacijų darbotvarkės, kai ji bus patvirtinta, ir trejų metų 
atnaujinamosios darbo programos įgyvendinimo priežiūrą;

c) prižiūri ŽIB atrankos procesą;

d) priima jam valdybos pavestus sprendimus.
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5 straipsnis
Direktorius

1. Direktoriumi skiriamas asmuo, turintis patirties ir patikimą reputaciją ETI veiklos srityse. Jį 
skiria valdyba ketverių metų kadencijai. Valdyba, manydama, kad tai būtų geriausias 
sprendimas ETI labui, gali pratęsti kadenciją vieną kartą dar ketveriems metams.

2. Direktorius yra atsakingas už kasdieninį ETI valdymą ir yra jo teisinis atstovas. Jis 
atskaitingas valdybai, kuriai nuolat teikia ataskaitas apie ETI veiklos vykdymą.

3. Direktorius visų pirma:

a) remia valdybos ir Vykdomojo komiteto darbą ir parūpina sekretoriato darbuotojų jų 
posėdžiams;

b) rengia SID projektą, trejų metų atnaujinamosios darbo programos projektą, metinę 
ataskaitą ir metinį biudžetą, kurie per Vykdomąjį komitetą pateikiami valdybai;

c) administruoja ŽIB atrankos procesą; ir užtikrina, kad įvairūs šio etapo procesai vyktų 
skaidriai ir objektyviai;

d) organizuoja ETI veiklą ir jai vadovauja;

e) atsako už administracinius ir finansinius klausimus, įskaitant ETI biudžeto įvykdymą. 
Spręsdamas šiuos klausimus direktorius tinkamai atsižvelgia į Audito komiteto 
nuomonę;

f) yra atsakingas už visus personalo klausimus;

g) pateikia metinių finansinių ataskaitų ir balanso projektus Audito komitetui, o vėliau –
per Vykdomąjį komitetą valdybai;

h) užtikrina, kad ETI vykdytų įsipareigojimus, susijusius su sudarytomis sutartimis ir 
susitarimais;

i) teikia Vykdomajam komitetui ir valdybai visą informaciją, būtiną jų funkcijoms 
tinkamai atlikti.
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6 straipsnis
Audito komitetas

1. Audito komitetą sudaro penki asmenys, kuriuos po konsultacijų su Komisija iš nepriklausomų 
patarėjų, turinčių patirties akademinių, mokslinių tyrimų ir verslo organizacijų audito ir 
finansų kontrolės srityje, ketveriems metams skiria valdyba.

2. Audito komitetas savo pareigas atlieka visiškai nepriklausomai nuo kitų ETI organų.

3. Audito komitetas išrenka savo pirmininką.

4. Audito komitetas peržiūri preliminarias finansines ataskaitas ir teikia rekomendacijas valdybai 
ir direktoriui.

5. Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnio 3 dalies nuostatomis Komisijos 
vidaus auditoriui pavesti įgaliojimai vykdomi Audito komiteto atsakomybe, kuris sudaro 
tinkamas sąlygas.

7 straipsnis
ETI personalas

1. ETI personalą sudaro tiesiogiai ETI pagal terminuotas darbo sutartis įdarbinti darbuotojai. 
Direktoriui ir kitiems ETI personalui taikomos kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo 
sąlygos.

2. Dalyvaujančios valstybės ar kiti darbdaviai tam tikram ribotam laikui gali į ETI komandiruoti 
ekspertus.

Valdyba tvirtina nuostatas, sudarančias sąlygas dalyvaujančių valstybių ar kitų darbdavių 
komandiruotiems ekspertams dirbti ETI ir nustatančias jų teises bei pareigas.

3. Personalo atžvilgiu ETI naudojasi institucijos, kuriai suteikta teisė sudaryti darbo sutartis su 
darbuotojais, įgaliojimais.
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4. Iš darbuotojo gali būti pareikalautą atlyginti žalą (visą ar jos dalį) ETI, atsiradusią dėl sunkaus 
nusižengimo, padaryto einant pareigas, arba dėl su pareigomis susijusio sunkaus nusižengimo.

8 straipsnis
Žinių ir inovacijų bendrijų vertinimo ir stebėsenos principai

ETI organizuoja nuolatinę ŽIB veiklos stebėseną ir reguliarų nepriklausomą ŽIB rezultatų 

vertinimą. Šie vertinimai grindžiami gera administracine praktika ir į rezultatus orientuotais 

kriterijais; be to, reikėtų vengti nereikalingų formalių ir procedūrinių aspektų.

9 straipsnis
Žinių ir inovacijų bendrijos veiklos trukmė, tęstinumas ir užbaigimas

1. Atsižvelgiant į reguliarių vertinimų rezultatus ir konkrečių sričių ypatybes, paprastai ŽIB 
vykdo veiklą 7–15 metų.

2. Valdyba gali nuspręsti pratęsti ŽIB veiklos laikotarpį pasibaigus pradžioje numatytam 
laikotarpiui, jei, jos manymu, tai tinkamiausias būdas ETI tikslams pasiekti.

3. Jeigu ŽIB veiklos vertinimo rezultatai yra nepatenkinami, valdyba imasi tinkamų priemonių, 
įskaitant finansinės paramos sumažinimą, pakeitimą ar atšaukimą arba susitarimo nutraukimą.

10 straipsnis
Biudžeto vykdymas ir kontrolė

1. Ne vėliau kaip iki kitų finansinių metų kovo 1 d. ETI apskaitos pareigūnas Audito komitetui, 
Komisijos apskaitos pareigūnui ir Audito Rūmams pateikia preliminarias finansines ataskaitas 
bei biudžeto ir finansų valdymo ataskaitą.

2. Gavęs Audito komiteto nuomonę ir Audito Rūmų pastabas apie ETI preliminarias finansines 
ataskaitas direktorius savo atsakomybe parengia galutines finansines ETI ataskaitas ir pateikia 
jas valdybai, kad pastaroji galėtų pateikti savo nuomonę.
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3. Valdyba pateikia nuomonę apie ETI galutines finansines ataskaitas.

4. Ne vėliau kaip iki kitų metų liepos 1 d. direktorius nusiunčia galutines finansines ataskaitas ir 
valdybos nuomonę Komisijai, Audito Rūmams, Europos Parlamentui ir Tarybai.

5. Direktorius ne vėliau kaip iki rugsėjo 30 d. nusiunčia Audito Rūmams atsakymą į jų pastabas. 
Šį atsakymą jis taip pat išsiunčia valdybai.

11 straipsnis
ETI likvidavimas

Tuo atveju, jei ETI savo veiklą baigtų, jo likvidavimas vykdomas prižiūrint Komisijai ir laikantis 
taikomų teisės aktų. ŽIB sudaromuose susitarimuose ir ETI fondo steigimo akte nustatomos tokią 
situaciją reglamentuojančios atitinkamos nuostatos.

________________
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2 priedas

Į BIRŽELIO 25 D. KONKURENCINGUMO TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLĄ 

ĮTRAUKTINŲ DEKLARACIJŲ PROJEKTAI:

„Taryba ir Komisija pareiškia, kad ETI yra Bendrijos įstaiga, turinti sui generis valdymo struktūrą, 

skirtą palengvinti verslo įmonių dalyvavimą.

Todėl jokia šio reglamento ar valdybos įstatų nuostata negali būti laikoma precedentu įstaigoms, 

kurias ateityje gali sukurti Bendrija.“

„Taryba pareiškia, kad sprendimas dėl ETI buveinės turėtų būti priimtas ne vėliau kaip praėjus 

12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo.“

_____________


