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RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó kéri, hogy az EIT-t szabályozó jogszabályok magas szintű innovációt irányozzanak 
elő az EIT új, 2021–2027-es stratégiai innovációs tervében.

Amellett, hogy a vállalkozási és üzleti ismeretek oktatása kritikus fontosságú, az EIT egyben 
technológiai intézet is. A tudományos és műszaki jellegű találmányok a legjobb, tartós 
innovációnak is alapját képezik. A műszaki oktatásra ezért az intézettel kapcsolatban álló 
valamennyi TIT-nek és felsőoktatási intézménynek kiemelt figyelmet kell fordítania.

1. A stratégiai innovációs terv meghatározza az EIT stratégiáját, célkitűzéseit és prioritásait a 
2021–2027 közötti időszakra, és megállapítja annak legfontosabb intézkedéseit, elérendő 
eredményeit és az időszakban szükséges erőforrásokat. 

2. Biztosítja az EIT és az Európai horizont közötti összhangot.

3. Garantálja a más vonatkozó uniós programokkal, prioritásokkal és 
kötelezettségvállalásokkal való együttműködést és kiegészítő intézkedéseket.

4. Bevezeti továbbá a regionális innovációs programot, amely hozzájárul a nagyobb földrajzi 
egyensúlyhoz.

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát és az EIT szerepét az EU versenyképességének az 
innovációs ökoszisztéma támogatása révén történő előmozdításában, mivel az intézet 
sikeresen hozzájárult a „tudásháromszög” növekedéséhez. 

Az EIT a célorientált innováció egyik fő hajtóereje, amely képes megfelelni a társadalom előtt 
álló kihívásoknak többek között az alábbi területeken: fenntartható innováció; innovációs és 
üzleti készségek az egész életen át tartó tanulás érdekében; műszaki és vállalkozási ismeretek 
magas szintű felsőfokú oktatása; új piacorientált megoldások a globális kihívások kezelésére; 
szinergiák és hozzáadott érték az Európai horizont program egészében.

Az előadó említést tesz néhány jelentős sikerről, mégpedig a következőkről: 

– InnoEnergy TIT – Energiatárolás – „Hajlított grafén” ultrakondenzátorok a gépjármű- és 
űripar számára, amelyek kevesebb mint 2 másodperc alatt töltenek újra, és élettartamuk 
meghaladja az egymillió felhasználást,

– Éghajlat TIT – Energiafelhasználás – Automatikus klímaszabályozó eszköz, jelenleg a 
Google Nest fő versenytársa Európában,

– Egészségügyi TIT – a hosszú távú egészségügyi problémák, például az Alzheimer-kór és 
a pitvarremegés előrejelzését lehetővé tévő mobil eszközök.

Az előadó elismeri a meglévő TIT-ek sikereit, és szorgalmazza, hogy az EIT továbbra is 
ösztönözze azok növekedését és hatását, és segítse a pénzügyileg fenntartható működésre való 
átállásukat a partnerségi keretmegállapodások megszűnésekor.
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Az előadó üdvözli egy új TIT 2021-ben történő javasolt elindítását a kulturális és kreatív 
ágazatok területén, amelynek célja a kultúrán alapuló kreativitásban, különösen a digitális és 
technológiai fejlődésben rejlő potenciál felszabadítása, valamint Európa versenyképességének 
és intelligens növekedésének erősítése.

MÓDOSÍTÁSOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – cím (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tárgy

Or. en

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Innovációs és Technológiai 
Intézet mellékletben foglalt, a 2021–2027. 
közötti időszakra vonatkozó stratégiai 
innovációs terve elfogadásra kerül.

Ez a határozat létrehozza az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 
stratégiai innovációs tervét (a 
továbbiakban: innovációs terv) a 2021–
2027 közötti időszakra vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
1 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk
Az innovációs terv célkitűzései

(1) Az innovációs terv meghatározza az 
EIT stratégiáját, célkitűzéseit és 
prioritásait a 2021–2027 közötti időszakra, 
és megállapítja annak legfontosabb 
intézkedéseit, elérendő eredményeit és az 
időszakban szükséges erőforrásokat.
(2) Biztosítja az EIT és az Európai 
horizont közötti összhangot.
(3) Biztosítja a más vonatkozó uniós 
programokkal, prioritásokkal és 
kötelezettségvállalásokkal való 
együttműködést és kiegészítő jelleget.

Or. en

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
1 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. cikk
Az EIT általános célkitűzései

Az EIT célja a tudományos, gazdasági, 
technológiai és társadalmi innováció 
révén ösztönözni Európa fenntartható 
gazdasági növekedését az Unió összes 
tagállamában. Általános célkitűzései a 
következők:
a) a globális kihívások kezelését segítő, 
fenntartható, a kihívásokra épülő 
innovációs ökoszisztémák egész 
Európában történő megerősítése;
b) a műszaki vállalkozói és innovációs 
készségek fejlesztésének előmozdítása az 
egész életen át tartó tanulás 
összefüggésében, beleértve az uniós 
felsőoktatási intézmények kapacitásainak 
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Unió-szerte történő növelését, valamint 
vállalkozási irányú átalakulásuk 
támogatását; valamint
c) a globális és társadalmi kihívások 
kezelését célzó új megoldások piaci 
bevezetése.

Or. en

Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
1 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1c. cikk
Az EIT konkrét célkitűzései

Az EIT konkrét célkitűzései a következők:
a) a tudományos és innovációs társulások 
(TIT-ek) hatásának és a tudásháromszög 
integrációjának növelése;
b) a felsőoktatási ágazat tudományos, 
műszaki és innovációs kapacitásának 
növelése; valamint
c) az EIT regionális hatókörének növelése 
az Unión belüli innovációs kapacitások 
közötti regionális különbségek kezelése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
1 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1d. cikk
A tudományos és innovációs társulások 

prioritási területei
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(1) Az EIT főként TIT-eken keresztül 
működik.
(2) Az EIT megszilárdítja a meglévő TIT-
eket, ösztönzi azok növekedését és hatását, 
és segíti a pénzügyileg fenntartható 
működésre való átállásukat a partnerségi 
keretmegállapodások megszűnésekor.
(3) Az EIT az alábbiak révén nyújt 
támogatást a tudásháromszög 
tevékenységeinek portfólióit vezető TIT-
eknek:
a) oktatási és képzési tevékenységek, 
amelyek meghatározó vállalkozói 
komponenssel rendelkeznek a tehetségek 
következő generációjának képzéséhez, 
beleértve az EIT-védjeggyel rendelkező 
programok megtervezését és 
végrehajtását, különösen mesterképzési és 
doktori szinten;
b) innovációt támogató tevékenységek 
olyan innovatív termékek, eljárások és 
szolgáltatások kifejlesztése érdekében, 
amelyek konkrét üzleti lehetőségekre 
irányulnak; valamint
c) vállalkozásalapítási és -támogatási 
tevékenységek, például 
akcelerátorprogramok, amelyek segítik a 
vállalkozókat abban, hogy ötleteiket 
sikeres vállalkozássá alakítsák és 
felgyorsítsák a növekedési folyamatot.
(4) Az EIT arra törekszik, hogy fokozza a 
meglévő TIT-ek ambícióit, és ösztönözze a 
minél színvonalasabb tudományos és 
műszaki kutatást és innovációt az új 
innovációs közösségekben. Az EIT 
feladatai különösen a következők:
a) elősegíti a TIT-ek közötti, stratégiai és 
szakpolitikai jelentőségű kérdésekben 
folytatott szorosabb együttműködést, és 
meghatározza annak területeit; valamint
b) gondoskodik róla, hogy a TIT-ek 
stratégiát készítsenek és hajtsanak végre, 
amelynek célja a vonatkozó európai 
partnerségekkel és más releváns uniós 
kezdeményezésekkel és programokkal 
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folytatott együttműködés és szinergiák 
létrehozása.
(5) Az EIT tovább növeli regionális 
hatását a potenciális partnerek és az 
érdekelt felek iránti fokozott nyitottság, 
valamint a TIT-ek jobban kidolgozott 
regionális stratégiája révén, ideértve a 
megfelelő intelligens szakosodási 
stratégiákkal és a regionális innovációs 
programmal való kapcsolatokat is. Az EIT 
feladatai különösen a következők:
a) biztosítja, hogy a TIT-ek befogadó 
jellegű megközelítést alkalmazzanak a 
nemzeti, regionális és helyi innovációs 
szereplőkkel való kapcsolatuk 
megerősítése céljából; valamint
b) biztosítja, hogy az EIT regionális 
innovációs programjának tevékenységei 
fokozott regionális hatást fejtsenek ki és 
teljes mértékben integrálódjanak a TIT-ek 
többéves stratégiáiba.
(6) Az EIT új TIT-eket indít olyan kiemelt 
területeken, amelyek kiválasztásánál 
többek között azt értékeli, hogy mennyiben 
relevánsak az Európai horizont 
szakpolitikai prioritásai szempontjából, és 
milyen potenciállal és hozzáadott értékkel 
rendelkeznek az új és kialakulóban lévő 
globális kihívások kezelése tekintetében.

Or. en

Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
1 e cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1e. cikk
Új TIT indítása a kulturális és kreatív 

ágazatok területén
(1) A 2021–2027 közötti időszakban új 
TIT jön létre a kulturális és kreatív 
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ágazatok területén, amelynek célja a 
kultúrán alapuló kreativitásban rejlő 
potenciál felszabadítása, valamint Európa 
versenyképességének és intelligens 
növekedésének erősítése.
(2) A kulturális és kreatív ágazatokkal 
foglalkozó TIT:
a) ösztönzi a műszaki innovációt azáltal, 
hogy összekapcsolja a vállalkozásokat és a 
kutatási szférát különféle ágazatokban és 
tudományágakban helyi, regionális, 
nemzeti és uniós szinten;
b) képzést biztosít a kulturális és kreatív 
ágazatokban dolgozó innovátorok 
következő generációja számára, 
felvértezve őket a gyorsan változó 
környezetben való boldoguláshoz 
szükséges vállalkozói műszaki és digitális 
készségekkel;
c) elősegíti olyan megfelelő keretfeltételek 
kialakítását, amelyekkel az ötletek új 
technológiai fejlesztésekbe és társadalmi 
innovációkba ültethetők át, amelyek 
javítják az életminőséget és az uniós 
polgárok javát szolgálják;
d) előmozdítja új vállalkozások 
létrehozását és fejlesztését a kulturális és 
kreatív ágazatokban a beruházások és az 
üzleti szféra hosszú távú 
kötelezettségvállalásainak mozgósítása 
révén;
e) szinergiákat alakít ki a meglévő TIT-
ekkel, valamint más európai 
partnerségekkel, programokkal és 
kezdeményezésekkel a kulturális és 
kreatív ágazatokon túl a gazdaság más 
ágazataiban megvalósuló innováció 
ösztönzésére; valamint
f) erősíti az Unió globális szereplőként 
betöltött pozícióját a kulturális és kreatív 
ágazatokban a kreativitásnak és a 
kulturális sokszínűségnek az uniós 
polgárok körében való kiaknázása révén.

Or. en
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Módosítás 8

Határozatra irányuló javaslat
1 f cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1f. cikk
Költségvetés

(1) Az EIT bevétele tartalmazza az Unió 
hozzájárulását. Ezenkívül az EIT bevétele 
tartalmazhat más magán- és állami 
forrásból származó hozzájárulást is.
(2) A 2021–2027 közötti időszakra az 
uniós hozzájárulás az Európai horizont 
teljes költségvetésének 4%-át kitevő 
pénzügyi hozzájárulás formájában kerül 
biztosításra, és a következőket fedezi:
a) a jelenlegi nyolc TIT-tel kapcsolatos 
kiadások;
b) a kulturális és kreatív ágazatokkal 
foglalkozó új TIT elindítása;
c) új EIT támogatási és koordinációs 
fellépés elindítása; valamint
d) igazgatási kiadások.
(3) Az EIT más uniós programokból 
további pénzügyi forrásokat kaphat.

Or. en

Módosítás 9

Határozatra irányuló javaslat
1 g cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1g. cikk
Együttműködés más programokkal

Az EIT együttműködést folytat más uniós 
programokkal vagy eszközökkel, valamint 
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támogatást biztosít számukra, többek 
között azáltal, hogy fokozza a TIT-ek 
tervezési és végrehajtási tevékenységeihez 
nyújtott támogatását. 

Or. en

Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a stratégiai innovációs terv (a 
továbbiakban: innovációs terv) 
meghatározza az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézet (a továbbiakban: EIT) 
stratégiáját és elsőbbséget élvező területeit 
a 2021–2027 közötti időszakra. Az 
innovációs terv jelenti a legfőbb 
szakpolitikai dokumentumot az EIT 
számára a következő programozási 
időszakra, és meghatározza az intézmény 
célkitűzéseit, legfontosabb intézkedéseit, a 
várt eredményeket és a szükséges 
erőforrásokat. Az innovációs terv biztosítja 
a szükséges összhangot az EIT 
tevékenységei és az [Európai horizont 
keretprogramról szóló javaslat] között, 
amely az Unió 2021–2027 közötti 
időszakra vonatkozó, kutatást és innovációt 
támogató keretprogramja. A terv megfelelő 
szinergiákat és kiegészítő jelleget biztosít 
továbbá az EIT tevékenységei és más 
uniós kezdeményezések, szakpolitikák és 
eszközök között.

Ez a stratégiai innovációs terv (a 
továbbiakban: innovációs terv) 
meghatározza az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézet (a továbbiakban: EIT) 
stratégiáját és elsőbbséget élvező területeit, 
azaz egy, a társadalmak igényeit szolgáló, 
eredeti műszaki kutatásra, találmányokra 
és innovációra vonatkozó programot a 
2021–2027 közötti időszakra. Az 
innovációs terv jelenti a legfőbb 
szakpolitikai dokumentumot az EIT 
számára a következő programozási 
időszakra, ambiciózus célkitűzésekkel még 
magasabbra helyezi a mércét, és 
meghatározza a legfontosabb 
intézkedéseket, a várt eredményeket és a 
szükséges erőforrásokat. Az innovációs 
terv biztosítja a szükséges összhangot az 
EIT és az Európai horizont, azaz az Unió 
2021–2027 közötti időszakra vonatkozó, 
kutatást és innovációt támogató 
keretprogramja, valamint más releváns 
uniós programok, prioritások és 
kötelezettségvállalások között.

Or. en

Módosítás 11

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az innovációs terv figyelembe veszi az 
Európai horizont keretprogram stratégiai 
tervezését, hogy összhangot biztosítson a 
keretprogram tevékenységeivel, más 
vonatkozó uniós programokkal, valamint 
az uniós prioritásokkal és 
kötelezettségvállalásokkal, továbbá hogy 
erősítse a nemzeti és regionális 
finanszírozási programokkal és 
prioritásokkal való kiegészítő jelleget és 
szinergiákat.

törölve

Or. en

Indokolás

E bekezdés tartalmát az egyértelműség érdekében a melléklet 1. pontjának (1) bekezdése 
tartalmazza.

Módosítás 12

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT-t 2008-ban hozták létre annak 
érdekében, hogy a tagállamok és az 
Európai Unió innovációs képességének 
erősítésével hozzájáruljon a fenntartható 
európai gazdasági növekedéshez és a 
versenyképességhez. Az EIT úttörő 
szerepet játszott az oktatás, az üzleti élet és 
a kutatás (tudásháromszög) integrációja 
terén, és nagy hangsúlyt fektet a 
vállalkozói tehetségre és innovációs 
készségekre. Az EIT 2018. évi félidős 
értékelése megerősítette, hogy az intézet 
működése továbbra is indokolt, és a 
tudásháromszög innovációvezérelt 
integrálásán alapuló modell továbbra is 
érvényes.

Az EIT-t 2008-ban hozták létre annak 
érdekében, hogy a tagállamok és az 
Európai Unió innovációs képességének 
erősítésével hozzájáruljon a fenntartható 
gazdasági növekedéshez és a 
versenyképességhez. Az EIT úttörő 
szerepet játszott az oktatás, az üzleti élet és 
a műszaki kutatás (tudásháromszög) 
integrációja terén, és nagy hangsúlyt fektet 
a vállalkozói tehetségre és innovációs 
készségekre.

Or. en
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Módosítás 13

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT létrehozása után egy évtizeddel az 
innováció üteme drámaian felgyorsult. Az 
innováció átformálja a gazdasági 
ágazatokat, megváltoztatja a meglévő 
vállalkozások működését és eddig példa 
nélküli lehetőségeket teremt. A globális 
gazdasági rendszer átalakulásával és a 
nemzetközi verseny fokozódásával az Unió 
egyre nagyobb mértékben rá van utalva a 
tehetségre és innovációs képességére. A 
tudományágak körében, illetve az oktatás, 
az üzleti élet és a kutatás között 
megvalósuló közös tervezés, 
együttműködés és közös alkotás ma 
minden korábbinál fontosabb az 
éghajlatváltozással, a természeti 
erőforrások fenntarthatatlan 
felhasználásával, a digitális átalakulással, 
a demográfiai változásokkal, valamint az 
egészségügy és az élelmezés jövőjével 
kapcsolatos globális kihívások 
kezelésének elősegítéséhez.

Az EIT létrehozása után egy évtizeddel az 
innováció üteme drámaian felgyorsult. Az 
innováció átformálja a gazdasági 
ágazatokat, megváltoztatja a meglévő 
vállalkozások működését és eddig példa 
nélküli lehetőségeket teremt. A globális 
gazdasági rendszer átalakulásával és a 
nemzetközi verseny fokozódásával az Unió 
egyre nagyobb mértékben rá van utalva a 
tehetségre és innovációs képességére. Az 
Uniónak ambiciózus, nemi szempontból 
kiegyensúlyozott stratégiai innovációs 
tervre van szüksége ahhoz, hogy sikeresen 
szembe tudjon nézni az egyre inkább 
globalizálódó világ kihívásaival, 
különösen a digitális átalakulás, az 
éghajlatváltozás, a természeti erőforrások 
fenntarthatatlan felhasználása, a 
demográfiai változások, valamint az 
egészségügy és az élelmezés jövője 
területén. Az EIT 2018. évi félidős 
értékelése megerősítette, hogy az intézet 
működése továbbra is indokolt, és a 
tudásháromszög innovációvezérelt 
integrálásán alapuló modell továbbra is 
érvényes.

Or. en

Módosítás 14

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1.1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2021–2027 közötti időszakra szóló, a 
kutatást és az innovációt támogató új 

Az Európai horizonttal az Európai 
Bizottság határozottan elkötelezte magát 
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keretprogramra irányuló [Európai 
horizontról szóló javaslattal] az Európai 
Bizottság határozottan elkötelezte magát 
amellett, hogy a jövőbeni kihívások 
megválaszolása céljából fokozza Európa 
innovációs potenciálját. A vállalkozások, 
az oktatás, a kutatás, a hatóságok és a civil 
társadalom összevonása révén az EIT 
különleges szerepet játszik az innováció 
előmozdításában, amit az is erősít, hogy az 
[Európai horizontról szóló javaslat] 
[Innovatív Európa pillére] alatt kapott 
helyet. Az [Európai horizontról szóló 
javaslat] tükrözi az Unió innovációval 
kapcsolatos egyre ambiciózusabb 
törekvéseit és azt, hogy azokat meg is kell 
valósítani.

amellett, hogy a jövőbeni kihívások 
megválaszolása céljából fokozza Európa 
innovációs potenciálját. A vállalkozások, 
az oktatás, a kutatás, a hatóságok és a civil 
társadalom összevonása révén az EIT 
különleges szerepet játszik az innováció 
előmozdításában, amit az is erősít, hogy az 
Európai horizont [Innovatív Európa] 
pillére alatt kapott helyet. Az Európai 
horizont tükrözi az Unió egyre 
ambiciózusabb tudományos és technikai 
törekvéseit. Az EIT-nek biztosítania kell a 
szükséges kiválóságot a vállalkozásoktatás 
és a műszaki innováció terén, hogy 
ambícióit új szintre emelje.

Or. en

Módosítás 15

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Létrehozása óta az EIT fokozatosan a 
társadalmi kihívások kezelésének sikeres 
eszközévé vált. Az Intézet elsősorban 
tudományos és innovációs társulásokon 
(TIT-ek) keresztül működik, amelyek 
oktatási és képzési, üzleti és kutatást végző 
szervezetek közötti kiterjedt európai 
partnerségek. Jelenleg nyolc TIT működik 
a következő területeken: éghajlatváltozás, 
digitális átalakulás, energia, élelmiszer, 
egészség, nyersanyagok, városi mobilitás 
és hozzáadott értéket képviselő gyártási 
folyamatok (lásd a 2. ábrát).

Létrehozása óta az EIT fokozatosan a 
társadalmi kihívások kezelésének sikeres 
eszközévé vált a tagállamokban biztosított 
gyakorlati, innovatív termékek és 
szolgáltatások és/vagy bevételszerzés 
révén.

Or. en
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Módosítás 16

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden egyes TIT 5–10 helymegosztási 
központ22 köré szerveződik, amelyek a 
tudásháromszög gyakorlati integrációjának 
földrajzi csomópontjaiként működnek. 
Ezek nemzeti és regionális innovációs 
hátterüknek megfelelően szerveződnek és 
épülnek fel, és a TIT-ek legfontosabb 
partnereihez tartozó meglévő 
laboratóriumok, irodák vagy egyetemek 
páneurópai hálózatára épülnek.

Minden egyes TIT 5–10 helymegosztási 
központ22 köré szerveződik, amelyek a 
tudásháromszög gyakorlati 
integrációjának földrajzi 
csomópontjaiként működnek. Ezek 
nemzeti és regionális innovációs 
hátterüknek megfelelően szerveződnek és 
épülnek fel, és a TIT-ek partnereihez 
tartozó meglévő laboratóriumok, irodák 
vagy egyetemek páneurópai hálózatára 
épülnek.

__________________ __________________
22A helymegosztási központ az a földrajzi 
terület, amelyen a tudásháromszögben részt 
vevő legfontosabb TIT-partnerek székhelye 
található, és ahol a területen folyó TIT-
tevékenység kapcsolattartóiként könnyen 
képesek kapcsolatba lépni egymással.

22A helymegosztási központ az a földrajzi 
terület, amelyen a tudásháromszögben részt 
vevő legfontosabb TIT-partnerek székhelye 
található, és ahol a területen folyó TIT-
tevékenység kapcsolattartóiként könnyen 
képesek kapcsolatba lépni egymással.

Or. en

Módosítás 17

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1.2 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A TIT-ek célja a tudásháromszöghöz 
kapcsolódó tevékenységek portfólióinak 
irányítása a következők révén:

törölve

— Oktatási és képzési tevékenységek, 
amelyek meghatározó vállalkozói 
komponenssel rendelkeznek a tehetségek 
következő generációjának képzéséhez, 
beleértve az EIT-védjeggyel23 rendelkező 
programok megtervezését és végrehajtását, 
különösen mesterképzési és doktori 
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szinten;

— Innovációt támogató 
tevékenységek olyan innovatív termékek, 
eljárások és szolgáltatások kifejlesztésére, 
amelyek konkrét üzleti lehetőségeket 
kínálnak;
— Vállalkozásalapítási és -támogatási 
tevékenységek, például 
akcelerátorprogramok, amelyek segítik a 
vállalkozókat abban, hogy ötleteiket 
sikeres vállalkozássá alakítsák és 
felgyorsítsák a növekedési folyamatot.
__________________
23Az EIT-védjegy az EIT által a TIT-ek 
olyan oktatási programjainak odaítélt 
minőségi pecsét, amelyek megfelelnek 
többek között a vállalkozói ismeretekre, 
valamint az innovatív „gyakorlati tanulást” 
tartalmazó tantervekre vonatkozó egyedi 
minőségi kritériumoknak.

Or. en

Indokolás

Ez a bekezdés átkerült az 1c. cikkben szereplő határozat szövegébe.

Módosítás 18

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1.2 pont – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT-modell alapját az oktatás és 
képzés, valamint a tehetség és a készségek 
fejlesztése képezi. Az innovációra irányuló 
egyetlen más uniós fellépés sem foglalja 
magában olyan mértékben a felsőoktatást 
az innovációs értékláncban, mint az EIT. 
Az EIT oktatási programja kulcsfontosságú 
az erős vállalkozói szemlélettel rendelkező 
és képzett innovátorok képzése 
szempontjából. 2017-ig több mint 1700 
diplomás vett részt sikeresen EIT-

Az EIT-modell alapját a műszaki oktatás 
és képzés, valamint a tehetség és a 
készségek fejlesztése képezi. Az 
innovációra irányuló egyetlen más uniós 
fellépés sem foglalja magában olyan 
mértékben a felsőoktatást az innovációs 
értékláncban, mint az EIT. Az EIT oktatási 
programja kulcsfontosságú az erős 
vállalkozói szemlélettel rendelkező és 
képzett innovátorok képzése 
szempontjából. Az EIT-nek kiválósági 
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védjeggyel rendelkező mesterképzési 
és/vagy doktori programokban és több 
ezren vettek részt vállalkozási és innovatív 
oktatási tevékenységekben és képzésekben.

központként kell szolgálnia a kutatók és 
vállalkozók generációi számára. 2018-ig 
az első öt tudományos és innovációs 
társulásból 2379 hallgató szerzett 
képesítést EIT-védjeggyel ellátott MSc- és 
PhD-programok keretében. További ezrek 
vettek részt vállalkozási és innovatív 
oktatási tevékenységekben és képzésekben. 
A szélesebb közösségekben a TIT-ek 806 
induló vállalkozást támogattak.

Or. en

Indokolás

Az adatok az EIT „Az innovációé a jövő!” című kiadványában szereplő információkon 
alapulnak. Az élelmiszerekkel, a feldolgozóiparral és a városi mobilitással foglalkozó TIT-
ekre vonatkozóan nem álltak rendelkezésre adatok.

Módosítás 19

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1.2 pont – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT által alkalmazott megközelítés 
hozzájárul mind a fokozatos, mind a 
robbanásszerű innovációk 
megvalósulásához a piaci hiányosságok 
hatékonyan kezelése és a különböző 
ágazatok átalakulásának támogatása 
érdekében. Lehetővé teszi a globális 
kihívások kezelésére irányuló hosszú távú 
üzleti stratégiák kidolgozását és elősegíti 
azon keretfeltételek megteremtését, 
amelyek elengedhetetlenek egy jól működő 
innovációs ökoszisztéma növekedéséhez és 
az innováció kibontakozásához.

Az EIT által alkalmazott megközelítés 
hozzájárul mind a fokozatos, mind a 
robbanásszerű innovációkhoz a piaci 
hiányosságok hatékonyan kezelése és a 
különböző ágazatok átalakulásának 
támogatása érdekében. Lehetővé teszi a 
globális kihívások kezelésére irányuló 
hosszú távú üzleti stratégiák kidolgozását 
és elősegíti azon keretfeltételek 
megteremtését, amelyek elengedhetetlenek 
egy jól működő innovációs ökoszisztéma 
növekedéséhez és az innováció 
kibontakozásához.

Or. en



PE644.924v01-00 18/65 PA\1194718HU.docx

HU

Módosítás 20

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1.2 pont – 13 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az üzleti szféra, a kutatás és az oktatás 
területén működő több mint 1000 
partnerrel rendelkező nyolc TIT révén az 
EIT az Unió által támogatott legnagyobb 
innovációs ökoszisztéma. Az EIT ez idáig 
több mint 1200 induló és innovatív 
vállalkozást támogatott, ami több mint 890 
millió euró összegű külső finanszírozást 
eredményezett e vállalatok számára és a 
támogatott induló vállalkozások több mint 
6000 munkahelyet teremtettek. A TIT-
partnerek több mint 50 %-a az üzleti 
szférából (ipar, kkv-k és induló 
vállalkozások) származik, ami a piachoz 
való közelséget bizonyítja. Az egyes TIT-
ek partnerei számának növekedése az EIT-
modell vonzerejét és hosszú távú 
potenciálját mutatja. 2019-ben immár több 
mint 600 vállalkozás, 250 felsőoktatási 
intézmény, 200 kutatási szervezet és több 
mint 50 civil társadalmi szervezet és 
hatóság vesz részt az EIT által létrehozott 
TIT-ekben.

Az üzleti szféra, a kutatás és az oktatás 
területén működő több mint 1000 
partnerrel rendelkező nyolc TIT révén az 
EIT az Unió által támogatott legnagyobb 
innovációs közösség. Az EIT ez idáig több 
mint 1200 induló és innovatív vállalkozást 
támogatott, ami több mint 890 millió euró 
összegű külső finanszírozást eredményezett 
e vállalatok számára és a támogatott induló 
vállalkozások több mint 6000 munkahelyet 
teremtettek. A TIT-partnerek több mint 
50%-a az üzleti szférából (ipar, kkv-k és 
induló vállalkozások) származik, ami a 
piachoz való közelséget bizonyítja. Az 
egyes TIT-ek partnerei számának 
növekedése az EIT-modell vonzerejét és 
hosszú távú potenciálját mutatja. 2019-ben 
immár több mint 600 vállalkozás, 250 
felsőoktatási intézmény, 200 kutatási 
szervezet és több mint 50 civil társadalmi 
szervezet és hatóság vesz részt az EIT által 
létrehozott TIT-ekben.

Or. en

Módosítás 21

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1.3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT az átfogó Európai horizont 
keretprogram részét képezi, amelynek 
célja többek között, hogy tudományos, 
gazdasági/technológiai és társadalmi 
hatásokat érjen el az Unió tudományos és 
technológiai bázisainak megerősítése 
érdekében, továbbá hogy megvalósítsa az 

Az EIT célja a tudományos, 
gazdasági/technológiai és társadalmi 
innováció révén ösztönözni Európa 
fenntartható gazdasági növekedését az 
Unió összes tagállamában. Az Uniónak 
három olyan konkrét kihívással kell 
szembenéznie, amelyek meghatározzák az 
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Unió stratégiai politikai prioritásait, 
előmozdítsa versenyképességét 
valamennyi tagállamban, többek között 
saját ágazatában és hozzájáruljon a 
globális kihívások kezeléséhez, beleértve a 
fenntartható fejlesztési célokat. E törekvés 
sikerének egyik alapfeltétele azon tartósan 
fennálló igény megválaszolása, hogy 
Unió-szerte növelni kell az innovációs 
kapacitást. Az Uniónak konkrétan három 
olyan kihívással kell szembenéznie, 
amelyek meghatározzák az EIT 2021–2027 
közötti időszakban megvalósítandó 
fellépéseihez, amint azt az általános 
célkitűzéseik is tükrözik.

EIT 2021–2027 közötti időszakban 
megvalósítandó fellépéseit, amint azt az 
általános célkitűzései is tükrözik, 
mégpedig:

1. a fenntartható innováció erősítése egész 
Európában;
2. a vállalkozói és innovációs készségek 
fejlesztésének előmozdítása az egész életen 
át tartó tanulás összefüggésében, valamint 
az uniós egyetemeken a vállalkozói 
szellem előmozdítását célzó átalakulás 
támogatása; valamint
3. a globális társadalmi kihívások 
kezelését célzó új megoldások piaci 
bevezetése.
E törekvések sikerének és az innovációs 
kapacitás Unió-szerte történő növelésének 
egyik alapfeltétele a műszaki és 
vállalkozói ismeretek oktatásának 
ösztönzésére való képesség. Mint az a 
fentiekben is szerepel, az Uniónak 
konkrétan három olyan kihívással kell 
szembenéznie, amelyek meghatározzák az 
EIT 2021–2027 közötti időszakban 
megvalósítandó fellépéseit, amint azt az 
általános célkitűzései is tükrözik.

Or. en

Módosítás 22

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1.3 pont – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Másodszor, a fizikai közelség az innováció 
megvalósulásának egyik kulcsfontosságú 
tényezője. Az innovációs hálózatok 
kifejlesztésére és a tudás létrehozását, 
megosztását és átadását támogató 
szolgáltatások biztosítására irányuló 
kezdeményezések kulcsszerepet játszanak 
a vállalkozások, a tudományos élet, a 
kutatási szervezetek, a kormányok és a 
magánszemélyek közötti kapcsolatok 
előmozdításában. Mindazonáltal a kutatási 
és innovációs teljesítmények az EU-ban – 
amint azt az éves európai innovációs 
eredménytáblába is mutatja – jelentős 
eltéréseket mutatnak. Rendkívül fontos, 
hogy az innováció befogadó jellegű legyen 
és a helyi térségekben gyökerezzen. A 
„helyi alapú” megközelítésnek 
köszönhetően az EIT tevékenységei 
kifejezetten alkalmasak arra, hogy 
hozzájáruljanak a helyi innovációs 
ökoszisztémák megerősítéséhez.

Másodszor, a szoros fizikai közelség az 
innováció megvalósulásának egyik 
kulcsfontosságú tényezője. Az innovációs 
hálózatok kifejlesztésére és a tudás 
létrehozását, megosztását és átadását 
támogató szolgáltatások biztosítására 
irányuló kezdeményezések kulcsszerepet 
játszanak a vállalkozások, a tudományos 
élet, a kutatási szervezetek, a kormányok 
és a magánszemélyek közötti kapcsolatok 
előmozdításában. Mindazonáltal a kutatási 
és innovációs teljesítmények az EU-ban – 
amint azt az éves európai innovációs 
eredménytáblába is mutatja – jelentős 
eltéréseket mutatnak. Rendkívül fontos, 
hogy az innováció befogadó jellegű legyen 
és a helyi térségekben gyökerezzen. A 
„helyi alapú” megközelítésnek 
köszönhetően az EIT tevékenységei 
kifejezetten alkalmasak arra, hogy 
hozzájáruljanak a helyi innovációs 
ökoszisztémák megerősítéséhez.

Or. en

Módosítás 23

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1.3 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Végezetül a dinamikus innovációs 
ökoszisztémák a tudás, az infrastruktúra és 
a tehetségek kombinációját teszik 
szükségessé. Ki kell alakítani az európai 
kutatás, oktatás és innováció közötti 
együttműködés keretfeltételeit és szorosabb 
szinergiákat kell létrehozni a szűkös 
erőforrások kutatásba és innovációba 
történő megfelelő és hatékony 
befektetésének biztosítása érdekében. A 
tudásháromszög integrációjának meglévő 
és új TIT-eken keresztül történő 

Végezetül a dinamikus innovációs 
közösségek a tudás, az infrastruktúra és a 
tehetségek kombinációját teszik 
szükségessé. Ki kell alakítani az európai 
kutatás, oktatás és innováció közötti 
együttműködés keretfeltételeit és szorosabb 
szinergiákat kell létrehozni a szűkös 
erőforrások kutatásba és innovációba 
történő megfelelő és hatékony 
befektetésének biztosítása érdekében. A 
tudásháromszög integrációjának meglévő 
és új TIT-eken keresztül történő 
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elmélyítése bizonyítottan elősegíti az 
innovációt ösztönző környezet kialakítását 
és irányadó célt jelent az EIT számára.

elmélyítése bizonyítottan elősegíti az 
innovációt ösztönző környezet kialakítását 
és irányadó célt jelent az EIT számára.

Or. en

Módosítás 24

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT az Európai horizont program 
szerves részeként hozzá fog járulni átfogó 
célkitűzéseinek és prioritásainak 
megvalósításához. A TIT-ek az 
intézményesített európai partnerségek 
részei lesznek, ami azt jelenti, hogy egy sor 
elvet és életciklus-kritériumot fognak 
követni egy egységesebb, nyitottabb és 
hatásokon alapuló megközelítés biztosítása 
érdekében. Az EIT általános célkitűzései 
tehát az intézet Európai horizont 
programban játszott átfogó szerepét és az 
[Innovatív Európa pillérben] betöltött 
helyét tükrözik.

A kiválóság az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézet fő hajtóerejét jelenti. 
Az EIT arra törekszik, hogy fokozza a 
meglévő TIT-ek ambícióit, és ösztönözze a 
minél színvonalasabb kutatást és 
innovációt az új innovációs 
közösségekben. A földrajzi kiterjedés 
fontos része az EIT 2021–2027 közötti 
stratégiai menetrendjének, valamint a 
színvonalas felsőoktatási lehetőségek 
regionális innovációs programban (RIS) 
megnevezett országokra való 
kiterjesztésének. Az EIT az Európai 
horizont program szerves részeként hozzá 
fog járulni az Unió innovációs 
kapacitásának erősítéséhez, valamint 
átfogó célkitűzései és prioritásai 
megvalósításához. A TIT-ek az 
intézményesített európai partnerségek 
részeivé válnak, ami azt jelenti, hogy az 
Európai horizont programban foglaltak 
szerint egy sor elvet és életciklus-
kritériumot fognak követni egy 
egységesebb, nyitottabb és hatásokon 
alapuló megközelítés biztosítása 
érdekében. Az EIT általános célkitűzései 
az intézet Európai horizont programban 
betöltött átfogó szerepét és az [Innovatív 
Európa pillérben] elfoglalt helyét tükrözik.

Or. en
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Módosítás 25

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 2 pont – 2.1 pont – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT átfogó beavatkozási területeit az 
[Európai horizontról szóló javaslat] 
határozza meg. Az EIT továbbra is 
támogatja a tudományos és innovációs 
társulásokat (TIT-ek), hogy megerősítse 
azokat az innovációs ökoszisztémákat, 
amelyek segítenek megbirkózni a globális 
kihívásokkal. Ennek módja egyrészt az 
oktatás, a kutatás és a vállalkozások 
integrációjának ösztönzése, ami ezáltal 
innovációt elősegítő környezetet teremt, 
másrészt a vállalkozók új generációjának 
előmozdítása és támogatása, valamint az 
Európai Innovációs Tanáccsal szoros 
szinergiában és egymást kiegészítő módon 
innovatív vállalkozások létrehozásának 
ösztönzése. Ennek során konkrétan:

Az EIT átfogó beavatkozási területeit az 
Európai horizont program határozza meg. 
Az EIT továbbra is támogatja a 
tudományos és innovációs társulásokat 
(TIT-ek), hogy emelje azon uniós 
innovációs közösségek színvonalát, 
amelyek segítenek megbirkózni a globális 
kihívásokkal. Ennek módja egyrészt a 
magas szintű műszaki oktatás, a kutatás és 
a vállalkozások integrációjának ösztönzése, 
ami ezáltal innovációt elősegítő 
környezetet teremt, másrészt a vállalkozók 
új generációjának előmozdítása és 
támogatása, valamint az Európai 
Innovációs Tanáccsal szoros szinergiában 
és egymást kiegészítő módon innovatív 
vállalkozások létrehozásának ösztönzése. 
Ennek során konkrétan:

Or. en

Módosítás 26

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 2 pont – 2.1 pont – 1 bekezdés – -1 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. a magas szintű és nemek 
szempontjából kiegyensúlyozott 
tudományos és műszaki oktatás ösztönzése 
valamennyi tagállamban;

Or. en
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Módosítás 27

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 2 pont – 2.1 pont – 1 bekezdés – -1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1a. a nemek közötti egyensúlyra való 
törekvés a műszaki és vállalkozási 
ismeretek oktatásában valamennyi 
tagállamban;

Or. en

Módosítás 28

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 2 pont – 2.1 pont – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Európa-szerte megerősíti a 
fenntartható innovációs ökoszisztémákat;

1. Európa-szerte megerősíti a 
fenntartható innovációs közösségeket;

Or. en

Módosítás 29

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 2 pont – 2.1 pont – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. a jobb oktatás révén előmozdítja az 
innovációt és a vállalkozói kedvet; és

2. a jobb oktatás és a mentorálás 
révén ösztönzi az innovációt és a 
vállalkozói kedvet; és

Or. en

Módosítás 30

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 2 pont – 2.1 pont – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT előtt álló (az 1.3 fejezetben 
ismertetett) kihívásoknak megfelelően és 
annak érdekében, hogy az Intézet 
hozzájárulhasson az EIT számára az 
[Európai horizontról szóló javaslatban] 
meghatározott, fent említett átfogó 
célkitűzésekhez, az EIT 2021–2027 közötti 
időszakra vonatkozó konkrét célkitűzései 
a következők:

törölve

a) a TIT-ek hatásinak és a 
tudásháromszög integrációjának növelése,
b) a felsőoktatási ágazat innovációs 
kapacitásának növelése a felsőoktatási 
intézmények intézményi változásának 
előmozdításával,
c) az EIT regionális hatáskörének 
növelése annak érdekében, hogy kezelni 
lehessen a az Unión belüli innovációs 
kapacitások regionális különbségeit.

Or. en

Indokolás

Ez a bekezdés átkerült az 1c. cikkben szereplő határozat szövegébe.

Módosítás 31

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 2 pont – 2.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E célkitűzések teljesítésével az EIT hozzá 
fog járulni az Európai horizont 
tudományos, gazdasági/technológiai és 
társadalmi hatásainak átfogó 
megvalósításához. Azáltal, hogy elősegíti a 
tudásháromszög integrálását a TIT-ek 
tevékenységi területein, tovább fogja 
erősíteni azokat az innovációs 
ökoszisztémákat, amelyek hozzájárulnak a 
globális kihívások kezeléséhez. Az Európai 

E célkitűzések teljesítésével az EIT hozzá 
fog járulni az Európai horizont 
tudományos, gazdasági/technológiai és 
társadalmi hatásainak átfogó 
megvalósításához. Azáltal, hogy elősegíti a 
vállalkozások, a kutatás, a felsőoktatás és 
a vállalkozói készségek integrálását a TIT-
ek tevékenységi területein, tovább fogja 
erősíteni azokat az innovációs 
közösségeket, amelyek hozzájárulnak a 



PA\1194718HU.docx 25/65 PE644.924v01-00

HU

horizont stratégiai tervezési folyamat 
szorosabb összhangot biztosít majd az EIT 
tevékenységei és az Európai horizont többi 
része között. Bizonyított eredményei 
alapján az EIT fontos szerepet fog játszani 
a Nyílt innováció pillérben.

globális kihívások kezeléséhez. Az Európai 
horizont stratégiai tervezési folyamat 
szorosabb összhangot biztosít majd az EIT 
tevékenységei és az Európai horizont többi 
része között. Bizonyított eredményei 
alapján az EIT fontos szerepet fog játszani 
az Európai horizont kulcsfontosságú 
pillérében, a Nyílt innováció pillérben.

Or. en

Módosítás 32

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 2 pont – 2.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT és az Európai Innovációs Tanács 
(EIC) közötti erős szinergiák 
kulcsfontosságúak lesznek az [Innovatív 
Európa] pillér hatása szempontjából. Az 
EIT és az EIC egymást kiegészítő 
tevékenységeket fog folytatni, amelyek 
célja az innovatív vállalkozásoknak 
nyújtott támogatás egyszerűsítése. A TIT-
ek szakértelmére támaszkodva az EIT 
üzleti akcelerátorszolgáltatásokat és 
képzéseket nyújt majd az EIC-
finanszírozásban részesülő 
kedvezményezetteknek.

Az EIT és az Európai Innovációs Tanács 
(EIC) közötti erős együttműködés 
kulcsfontosságú az [Innovatív Európa] 
pillér hatása szempontjából. Az EIT és az 
EIC egymást kiegészítő tevékenységeket 
fog folytatni, amelyek célja az innovatív 
vállalkozásoknak nyújtott támogatás 
egyszerűsítése. A különböző TIT-ek 
szakértelmére támaszkodva az EIT üzleti 
akcelerátorszolgáltatásokat és képzést nyújt 
majd az EIC-finanszírozásban részesülő 
kedvezményezetteknek.

Or. en

Módosítás 33

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 2 pont – 2.2 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT továbbá megkönnyíti az EIC-
kedvezményezettek számára a TIT-ek 
innovációs ökoszisztémáihoz és a 
tudásháromszög érintett szereplőihez való 

Az EIT továbbá megkönnyíti az EIC-
kedvezményezettek számára a TIT-ek 
innovációs hálózataihoz való hozzáférést, 
amelyek a tudásháromszög szereplőiből 
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hozzáférést. Így az EIC-
kedvezményezettek aktívan 
bekapcsolódhatnak a TIT-ek 
tevékenységeibe és részesülhetnek a TIT-
ek által nyújtott szolgáltatásokból. Ezzel 
párhuzamosan az EIT kedvezményezettjei 
képesek lesznek pályázni az EIC 
eszközeire, amennyiben az EIT TIT-jei 
által nyújtott támogatás nem áll 
rendelkezésre. Az EIC segítséget nyújthat a 
TIT-ek által támogatott, nagy növekedési 
potenciállal rendelkező induló 
vállalkozásoknak a gyors növekedéshez. 
Elsősorban az EIC keretében kiválasztott 
és a leginnovatívabb TIT-ek által 
támogatott vállalkozások részesülhetnek az 
EIC akcelerátor által nyújtott vegyes 
finanszírozási támogatásban és/vagy az 
InvestEU eszközök által kínált pénzügyi 
támogatásban.

állnak. Így az EIC-kedvezményezettek 
aktívan bekapcsolódhatnak a TIT-ek 
tevékenységeibe és részesülhetnek a TIT-
ek által nyújtott szolgáltatásokból. Ezzel 
párhuzamosan az EIT kedvezményezettjei 
képesek lesznek pályázni az EIC 
eszközeire vagy finanszírozási 
programjaira, amennyiben az EIT TIT-je 
által nyújtott támogatás nem áll 
rendelkezésre. Az EIC segítséget nyújthat a 
TIT-ek által támogatott, nagy növekedési 
potenciállal rendelkező induló 
vállalkozásoknak a gyors növekedéshez. 
Elsősorban az EIC keretében kiválasztott 
és a leginnovatívabb, TIT-ek által 
támogatott vállalkozások részesülhetnek az 
EIC akcelerátor által nyújtott vegyes 
finanszírozási támogatásban és/vagy az 
InvestEU eszközök által kínált pénzügyi 
támogatásban.

Or. en

Módosítás 34

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 2 pont – 2.2 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT hozzá fog járulni a [Globális 
kihívások és ipari versenyképesség] 
pillérhez, és kiegészíti a vonatkozó 
tevékenységeket a globális kihívások 
kezelése és az EU globális 
versenyképességének növelése érdekében. 
Konkrétan, a TIT-ek révén az EIT 
törekedni fog arra, hogy hozzájáruljon a 
releváns missziókhoz, tematikus 
klaszterekhez és más európai 
partnerségekhez különösen a keresletoldali 
intézkedések támogatásával és hasznosítási 
szolgáltatások nyújtásával a 
technológiaátadás elősegítése és az elért 
eredmények kereskedelmi hasznosításának 
felgyorsítása érdekében.

Az EIT hozzá fog járulni a [Globális 
kihívások és ipari versenyképesség] 
pillérhez, ösztönözve az olyan ambiciózus 
projekteket, amelyek célja a világméretű 
kihívások kezelése és az EU globális 
versenyképességének növelése. Konkrétan, 
a TIT-ek révén az EIT törekedni fog arra, 
hogy hozzájáruljon a releváns missziókhoz, 
tematikus klaszterekhez és más európai 
partnerségekhez különösen a keresletoldali 
intézkedések támogatásával és hasznosítási 
szolgáltatások nyújtásával a 
technológiaátadás elősegítése és az elért 
eredmények kereskedelmi hasznosításának 
felgyorsítása érdekében.
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Or. en

Módosítás 35

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 2 pont – 2.2 pont – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai horizont program 
Kiválóságmegosztás része és az EIT által 
támogatott bevonási tevékenységek közötti 
szinergiák lehetőségeit is ki lehet majd 
használni. Konkrétan, az Európai horizont 
program Kiválóságmegosztás részének 
célországai az EIT bevonási 
tevékenységeinek célcsoportjaként ki 
tudják majd használni az EIT szakértelmét 
és a folyamat későbbi szakaszában (azaz a 
piachoz közel) megvalósuló tevékenységek 
kidolgozásának támogatását.

Az Európai horizont program 
Kiválóságmegosztás része és az EIT által 
támogatott bevonási tevékenységek közötti 
szinergiák lehetőségeit is ki lehet majd 
használni. Konkrétan, az Európai horizont 
program Kiválóságmegosztás részének 
célországai az EIT bevonási 
tevékenységeinek célcsoportjaként ki 
tudják majd használni az EIT szakértelmét 
és a folyamat későbbi szakaszában (azaz a 
piachoz közel) megvalósuló tevékenységek 
kidolgozásához nyújtott támogatását.

Or. en

Módosítás 36

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT 2021–2027 közötti időszakra 
vonatkozó stratégiája számára az EIT 
megerősített szerepe ad majd 
iránymutatást azáltal, hogy olyan 
intézkedésekre összpontosít, amelyek uniós 
szinten hozzáadott értéket teremtenek és 
hozzájárulnak az Európai horizont program 
célkitűzéseinek megvalósításához. Először 
is, az EIT a meglévő TIT-ek, valamint új 
TIT-ek létrehozása révén továbbra is 
támogatni fogja az innovációs kapacitást 
és ökoszisztémákat, azok 
továbbfejlesztését és bővítését. Másodszor, 
a tudásháromszög integrálásával 

Az EIT 2021–2027 közötti időszakra 
vonatkozó stratégiáját az EIT megerősített 
és ambiciózusabb szerepe fogja vezérelni 
azáltal, hogy olyan intézkedésekre 
összpontosít, amelyek uniós szinten 
hozzáadott értéket teremtenek és 
hozzájárulnak az Európai horizont program 
célkitűzéseinek megvalósításához. Először 
is, az EIT továbbra is támogatni fogja a 
TIT-ek révén valamennyi tagállam 
innovációs kapacitását, az új TIT-ek 
elindítása révén pedig az innovatív 
ökoszisztémák továbbfejlesztését és 
bővítését. Másodszor, a tudásháromszög 
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kapcsolatos tapasztalataira alapozva az EIT 
közvetlenül támogatja majd a vállalkozói 
és innovációs kapacitás fejlesztését a 
felsőoktatási ágazatban. Végül 
hatékonyabb horizontális intézkedések 
révén az EIT biztosítani fogja uniós szintű 
hatásának fokozását. Ezenkívül az EIT 
számos területen javítani fogja 
tevékenységeit hatékonysága, 
eredményessége és az általa kifejtett 
hatások fokozása érdekében.

integrálásával kapcsolatos tapasztalataira 
alapozva az EIT közvetlenül támogatja 
majd a színvonalas tudományos és 
műszaki kutatást, valamint a vállalkozói 
és innovációs kapacitás fejlesztését a 
felsőoktatási ágazatban.

A különböző témakörök közötti termékeny 
kölcsönhatások érdekében az EIT 
testreszabott platformokat fog biztosítani a 
különböző TIT-ekben dolgozó hallgatók 
és kutatók, valamint a vállalkozók és az 
induló vállalkozások közösségei közötti 
interakcióhoz. Ez magában foglalná a 
kutatók üzleti mentorálását az alábbi 
területeken:
– új ötletek értékelése;
– szellemi tulajdon;
– befektetési és fenntartható pénzügyi 
tervezés.
Végül, hatékonyabb horizontális 
intézkedések révén az EIT biztosítani 
fogja, hogy uniós szintű láthatósága, 
hatékonysága és hatása növekedjen. Az 
EIT sikereinek az Európai Parlamenttel, 
a Tanáccsal és a szélesebb 
nyilvánossággal való megismertetése 
fontos lépést jelent a nagyobb nyitottság 
és átláthatóság felé.

Or. en

Indokolás

A jövőbeli készségeket illetően jelenleg úgy vélik, hogy a különböző tudományágak közötti 
termékeny kölcsönhatás egyre fontosabb lesz a kreativitás, az innováció és az üzleti élet 
szempontjából. Az EIT-nek egyedülálló lehetősége van arra, hogy összehozza a különböző 
TIT-eket, és az üzleti életben és a felsőoktatásban elősegítse a termékeny kölcsönhatást.
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Módosítás 37

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.1 pont – 1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tudásháromszög EIT és TIT-ek által 
történő uniós, tagállami, regionális és helyi 
szintű integrálása továbbra is központi 
feladatot jelent az innovációs 
ökoszisztémák megerősítése és 
fenntarthatóvá tétele, valamint a globális 
kihívásokra adandó új megoldások 
kidolgozása szempontjából. Az EIT 
továbbra is támogatni fogja a TIT-ek 
hálózatát (lásd a 2. ábrát) és tovább fogja 
erősíteni az elindításukat, növekedésüket és 
irányításukat támogató sikeres platformját. 
A TIT-ek továbbra is helymegosztási 
központokon keresztül működnek majd. A 
TIT-ek továbbra is pénzügyi 
fenntarthatóságra törekszenek annak 
érdekében, hogy a köz- és 
magánberuházások bevonása révén hosszú 
távon (legkésőbb 15 év elteltével) 
pénzügyileg függetlenné váljanak az EIT-
támogatástól.

A tudásháromszög EIT és TIT-ek által 
történő uniós, tagállami, regionális és helyi 
szintű integrálása továbbra is központi 
feladatot jelent az innovációs közösségek 
megerősítése és fenntarthatóvá tétele, 
valamint a globális kihívások kezelésére 
szolgáló új megoldások kidolgozása 
szempontjából. Az EIT továbbra is 
támogatni fogja a TIT-ek hálózatát (lásd a 
2. ábrát) és tovább fogja erősíteni az 
elindításukat, növekedésüket és 
irányításukat támogató sikeres platformját. 
A TIT-ek továbbra is helymegosztási 
központokon keresztül működnek majd. A 
TIT-ek továbbra is pénzügyi 
fenntarthatóságra törekszenek annak 
érdekében, hogy a köz- és 
magánberuházások bevonása révén hosszú 
távon (legkésőbb 15 év elteltével) 
pénzügyileg függetlenné váljanak az EIT-
támogatástól.

Or. en

Módosítás 38

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.1 pont – 1 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT megosztott szolgáltatásokat nyújt a 
TIT-eknek és biztosítja a TIT-ek között az 
információcserét és a bevált gyakorlatok 
megosztását, továbbá előmozdítja a 
közöttük (a TIT-eken átívelő 
tevékenységek terén) folyó együttműködést 
mind a tematikus, mind a horizontális 
témákban. A TIT-eken átívelő 
tevékenységek tekintetében azokban 

Az EIT megosztott szolgáltatásokat nyújt a 
TIT-eknek és biztosítja a TIT-ek között a 
tapasztalatcserét és a bevált gyakorlatok 
megosztását, továbbá előmozdítja a 
közöttük (a TIT-eken átívelő 
tevékenységek terén) folyó együttműködést 
mind a tematikus, mind a horizontális 
témákban. A TIT-eken átívelő 
tevékenységek tekintetében azokban 
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rejlenek a legnagyobb lehetőségek, 
amelyek esetében már több TIT 
foglalkozik olyan közös uniós szakpolitikai 
prioritásokkal, amelyek területén nincsenek 
kifejezetten ezekkel foglalkozó TIT-ek. A 
különböző TIT-közösségek kölcsönös 
előnyökkel járó, adott célú közös 
fellépésekben való összevonása nagy 
lehetőségeket rejt magában a szinergiák 
tekintetében, és az EIT ösztönözni fogja az 
ilyen tevékenységeket és aktívan részt fog 
venni a TIT-ek közötti tevékenységek 
tartalmának és szerkezetének 
meghatározásában. Figyelemmel fogja 
kísérni a TIT-ek közötti tevékenységek 
végrehajtását, valamint az elért 
eredményeket annak érdekében, hogy e 
tevékenységeket a TIT-ek stratégiáinak 
szerves részévé tegye.

rejlenek a legnagyobb lehetőségek, 
amelyek esetében már több TIT 
foglalkozik olyan közös uniós szakpolitikai 
prioritásokkal, amelyek területén nincsenek 
kifejezetten ezekkel foglalkozó TIT-ek. A 
különböző TIT-ek kutatóinak és 
közösségeinek kölcsönös előnyökkel járó, 
adott célú közös fellépések vagy éves 
konferenciák és/vagy szemináriumok 
keretében történő összevonása nagy 
lehetőségeket rejt magában a szinergiák 
tekintetében, és a jövőben fokozottabbá 
válik. Az EIT aktívan részt fog venni a 
TIT-eken átívelő tevékenységek 
tartalmának és szerkezetének 
meghatározásában. Figyelemmel kíséri, 
értékeli és felülvizsgálja a TIT-eken 
átívelő tevékenységek végrehajtását, 
valamint az elért eredményeket annak 
érdekében, hogy biztosítsa e tevékenységek 
hosszú távú fenntarthatóságát a TIT-ek 
működésének szerves részeként. A 
tudományágak közötti termékeny 
kölcsönhatás előmozdítása érdekében, 
amely egyre fontosabb a jövőbeli 
innováció szempontjából, az EIT legalább 
évente kétszer több tudományágat érintő 
konferenciákat fog szervezni a különböző 
TIT-ek és tudományágak részvételével.

Or. en

Módosítás 39

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.1 pont – 2 pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT regionális innovációs 
programjának keretében megvalósuló 
tevékenységek végrehajtására szánt EIT-
költségvetés az EIT által a TIT-ek 
számára nyújtott teljes támogatási összeg 
legalább 10%-át teszi majd ki, és ezáltal 
növeli a megcélzott régiókból származó 
TIT-partnerek számát. A regionális 
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innovációs programból származó 
támogatásnak valamennyi területen 
ösztönöznie kell a nemek közötti 
egyensúlyt.

Or. en

Indokolás

A bekezdés az I. melléklet – 3. pont – 3.1. pont – 2. pont – 2. bekezdés – bevezető rész végén 
feljebb került.

Módosítás 40

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.1 pont – 2 pont – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT saját maga által irányított és a TIT-
ek által végrehajtott regionális innovációs 
programja ez idáig önkéntes alapon 
működött. 2021-től kezdve a regionális 
innovációs program a TIT-ek többéves 
stratégiájának szerves részévé válik. Az 
EIT továbbra is iránymutatást és 
támogatást nyújt a TIT-ek számára az EIT 
többéves regionális innovációs 
programjával kapcsolatos stratégiák 
előkészítésében és azok végrehajtásában. 
Az EIT regionális innovációs 
programjának tevékenységei fokozottabb 
támogatást nyújtanak majd az innováció 
terén alulteljesítő országok és térségek 
innovációs kapacitásai számára. Az EIT 
regionális innovációs programjának 
keretében megvalósuló tevékenységek 
végrehajtására szánt EIT-költségvetés az 
EIT által a TIT-ek számára nyújtott teljes 
támogatási összeg legalább 10 %-át teszi 
majd ki, és ezáltal növeli a célzott 
régiókból származó TIT-partnerek 
számát. A regionális innovációs program 
keretében támogatott tevékenységek célja a 
következő:

Az EIT saját maga által irányított és a TIT-
ek által végrehajtott regionális innovációs 
programja ez idáig önkéntes alapon 
működött. 2021-től kezdve az EIT 
regionális innovációs programja a TIT-ek 
többéves stratégiájának szerves részévé 
válik majd. Az EIT továbbra is 
iránymutatást és támogatást nyújt a TIT-ek 
számára az EIT többéves regionális 
innovációs programjával kapcsolatos 
stratégiák előkészítésében és azok 
végrehajtásában. Az EIT regionális 
innovációs programjának tevékenységei 
továbbra is fokozottabb támogatást 
nyújtanak majd az innováció terén 
alulteljesítő országok és térségek 
innovációs kapacitásai számára. A 
regionális innovációs program keretében 
támogatott tevékenységek célja a 
következő:

Or. en
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Módosítás 41

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.1 pont – 2 pont – 2 bekezdés – 2 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a tudományos és műszaki oktatás, 
valamint az egész életen át tartó tanulás 
előmozdítása és erősítése a mérsékelt és 
gyenge innovátornak számító 
tagállamokban.

Or. en

Módosítás 42

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.1 pont – 3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az új és kialakulóban lévő globális 
kihívások kezeléséhez való hozzájárulás 
érdekében az EIT új TIT-eket indít el 
kiemelt területeken; a kiválasztási 
szempontok között szerepel többek között 
annak értékelése, hogy beleillenek-e az 
Európai horizont szakpolitikai prioritásaiba 
és milyen az EIT-modell alapján vizsgált 
potenciáljuk és hozzáadott értékük. Az új 
TIT-ek létrehozása figyelembe fogja venni 
az Európai horizont stratégiai tervezését és 
az EIT számára a 2021–2027 közötti 
időszakra előirányzott költségvetést. Az 
európai partnerségek kiválasztására 
vonatkozó, az [Európai horizontról szóló 
rendelet] III. mellékletében meghatározott 
kritériumok bekerülnek a TIT-ekre 
vonatkozó pályázati felhívásba és az 
értékelés során vizsgálják meg azokat.

Az új és kialakulóban lévő globális 
kihívások kezeléséhez való hozzájárulás 
érdekében – a meglévő TIT-ek további 
sikerességétől függően – az EIT új TIT-
eket indít el kiemelt területeken; a 
kiválasztási szempontok között szerepel 
többek között annak értékelése, hogy 
beleillenek-e az Európai horizont 
szakpolitikai prioritásaiba és milyen az 
EIT-modell alapján vizsgált potenciáljuk és 
hozzáadott értékük. Az új TIT-ek 
létrehozása figyelembe fogja venni az 
Európai horizont stratégiai tervezését, a 
technológiai hozzáadott értéket és az EIT 
számára a 2021–2027 közötti időszakra 
előirányzott költségvetést. Az európai 
partnerségek kiválasztására vonatkozó, az 
[Európai horizontról szóló rendelet] III. 
mellékletében meghatározott kritériumok 
bekerülnek a TIT-ekre vonatkozó pályázati 
felhívásba és az értékelés során vizsgálják 
meg azokat.
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Módosítás 43

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.1 pont – 3 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT igazgatótanácsának javaslata és 
annak elemzése alapján javaslat született a 
kulturális és kreatív ágazatok területén 
elsőként elindítandó tudományos és 
innovációs társulás 2022-ben történő 
létrehozásáról. A pályázati felhívás 
közzétételére 2021-ben kerül sor. Ez az a 
prioritási terület, amely a legnagyobb 
mértékben kiegészíti az EIT által már 
elindított nyolc TIT-et és az Európai 
horizont keretében létrehozandó más 
európai partnerségekre vonatkozó 
potenciális prioritási területeket. A 
kulturális és kreatív ágazatok nagy 
növekedési potenciállal és számos helyi 
szintű kezdeményezéssel rendelkeznek és 
nagy vonzerőt jelentenek a polgárok 
számára, továbbá szorosan be vannak 
ágyazva helyi és regionális 
ökoszisztémáikba. A kulturális és kreatív 
ágazat azonban továbbra is jelentős 
mértékben széttöredezett, és az 
innovátorok és a vállalkozások létrehozói 
nem rendelkeznek a szükséges vállalkozói 
és innovációs készségekkel. Ezeket a szűk 
keresztmetszeteket egy TIT tudná a 
leghatékonyabban kezelni a 
tudásháromszög-integrációs 
megközelítésnek, a hosszú távú 
perspektíváknak és a helyi alapú 
megközelítésnek köszönhetően. A 
kulturális és kreatív ágazat előtti 
kihívásokat és a jövőbeli TIT várható 
hatásait összegző tájékoztatót a stratégiai 
innovációs terv 1B. melléklete tartalmazza.

Az EIT igazgatótanácsának javaslata és 
annak elemzése alapján javaslat született a 
kulturális és kreatív ágazatok területén 
elsőként elindítandó tudományos és 
innovációs társulás 2022-ben történő 
létrehozásáról, amelynek átlátható és nyílt 
pályázati felhívása 2021-ben kerül 
közzétételre. Ez az a prioritási terület, 
amely a legnagyobb mértékben kiegészíti 
az EIT által már elindított nyolc TIT-et és 
az Európai horizont keretében létrehozandó 
más európai partnerségekre vonatkozó 
potenciális prioritási területeket. A 
kulturális és kreatív ágazat nagy 
növekedési potenciállal és számos helyi 
szintű kezdeményezéssel rendelkezik, 
továbbá nagy vonzerőt jelent a polgárok 
számára. Ezek az ágazatok a helyi és 
regionális közösségekbe erősen 
beágyazottak. Emellett az ágazat az üzleti 
technikai innováció terén is jelentős 
potenciállal rendelkezik az EIT-modell 
alapján. A kulturális és kreatív ágazat 
azonban továbbra is jelentős mértékben 
széttöredezett, és az innovátorok és a 
vállalkozások létrehozói nem rendelkeznek 
a szükséges vállalkozói és innovációs 
készségekkel. Ezeket a szűk 
keresztmetszeteket egy TIT tudná a 
leghatékonyabban kezelni a 
tudásháromszög-integrációs 
megközelítésnek, a hosszú távú 
perspektíváknak és a helyi alapú 
megközelítésnek köszönhetően. A 
kulturális és kreatív ágazat előtti 
kihívásokat és a jövőbeli TIT várható 
hatásait összegző tájékoztatót a stratégiai 
innovációs terv 1B. melléklete tartalmazza.
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Módosítás 44

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.1 pont – 3 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT javasolt költségvetése alapján 
2025-ben egy második új TIT-et lehetne 
létrehozni, amelynek pályázati felhívását 
2024-ben tennék közzé az 1A. melléket új 
prioritási területtel/területekkel történő 
módosítását követően. A prioritási 
terület(ek) kiválasztása az EIT 
igazgatótanácsának javaslatai alapján 
történik. A javaslatok tekintetben veszik az 
Európai horizont program stratégiai 
kutatási és innovációs tervében 
meghatározott prioritási területeket és az 
európai partnerségek kiválasztási 
kritériumait, különös tekintettel a 
nyitottságra, az átláthatóságra, az uniós 
hozzáadott értékre, a koherenciára és a 
szinergiákra. Az új TIT-ek kiválasztására 
vonatkozó szempontok összhangban 
lesznek az Európai horizont programban 
szereplő szempontokkal. Támogatást 
nyújtanak ezenkívül az olyan uniós 
szakpolitikai prioritások megvalósításához, 
mint a missziók és a fenntartható fejlesztési 
célok. További új TIT/TIT-ek 
kiválasztására kerülhet sor, amennyiben az 
EIT kereten kívül további költségvetés áll 
rendelkezésre.

Az 1A. melléket új 
prioritásterülettel/területekkel történő 
bővítésére irányuló módosítását, valamint 
a meglévő kilenc TIT új üzleti és pénzügyi 
stratégiájának sikeres értékelését követően 
2028-ig létre lehetne hozni egy második új 
TIT-et.A prioritási terület(ek) kiválasztása 
az EIT igazgatótanácsának javaslatai 
alapján történik. A javaslatok tekintetbe 
veszik az Európai horizont program 
stratégiai kutatási és innovációs tervében 
meghatározott prioritási területeket és az 
európai partnerségek kiválasztási 
kritériumait, különös tekintettel a 
nyitottságra, az átláthatóságra, az uniós 
hozzáadott értékre, a koherenciára és a 
szinergiákra. Az új TIT-ek kiválasztására 
vonatkozó szempontok összhangban 
lesznek az Európai horizont programban 
szereplő szempontokkal. Támogatást 
nyújtanak ezenkívül az olyan uniós 
szakpolitikai prioritások megvalósításához, 
mint a missziók és a fenntartható fejlődési 
célok. További új TIT/TIT-ek 
kiválasztására kerülhet sor, amennyiben az 
EIT kereten kívül további költségvetés áll 
rendelkezésre.

Or. en

Módosítás 45

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.2 pont – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az innováció szélesebb körű támogatása 
érdekében az európai felsőoktatási 
intézményeknek innovatívnak és 
vállalkozószelleműnek kell lenniük az 
oktatással, a kutatással, a vállalkozások 
bevonásával, valamint a tágabb értelemben 
vett helyi innovációs ökoszisztémával 
kapcsolatos megközelítésükben, ideértve a 
civil társadalmat is.

Az innováció szélesebb körű támogatása 
érdekében az európai felsőoktatási 
intézményeknek innovatívnak és 
vállalkozószelleműnek kell lenniük az 
oktatással, a kutatással, a vállalkozások 
bevonásával, valamint a tágabb értelemben 
vett helyi innovációs közösségekkel – 
többek között a civil társadalommal és 
más érdekelt felekkel – kapcsolatos 
megközelítésükben, egyszersmind pedig 
kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a nemek 
közötti egyenlőségre és a fogyatékossággal 
élő személyek bevonására is.

Or. en

Módosítás 46

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.2 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felsőoktatási intézmények innovatívabb 
és fokozottabban vállalkozói szemléletű 
szervezetekké alakítása világos stratégiát, 
módszertani keretet és források 
elkülönítését teszi szükségessé. 
Tapasztalatai alapján az EIT egyedülálló 
helyzetben van ahhoz, hogy az Európai 
horizont program keretében támogatást 
nyújtson a felsőoktatási intézmények 
vállalkozói és innovációs kapacitásának 
fejlesztéséhez.

Az EIT különösen olyan országok 
felsőoktatási intézményeire összpontosít 
majd, amelyek mérsékelt és gyenge 
innovátornak számító országokban és 
más, gyengén teljesítő régiókban 
találhatók, és amelyek meg kívánják 
erősíteni innovációs jelenlétüket és 
intelligens szakosodási stratégiáikat. Az 
EIT az e tevékenységekre előirányzott 
teljes költségvetés legalább 25%-át 
különíti majd el erre az intézkedésre. A 
felsőoktatási intézmények innovatívabb és 
fokozottabban vállalkozói szemléletű 
szervezetekké alakítása világos és 
ambiciózus stratégiát, módszertani keretet 
és forráselkülönítést tesz szükségessé. 
Tapasztalatai alapján az EIT egyedülálló 
helyzetben van ahhoz, hogy az Európai 
horizont program keretében támogatást 
nyújtson a felsőoktatási intézmények 
vállalkozói és innovációs kapacitásának 
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fejlesztéséhez.

Or. en

Módosítás 47

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.2 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT a TIT-eken keresztül nyílt és 
célzott módon hajtja majd végre azokat a 
tevékenységeit, amelyeknek célja a 
felsőoktatás innovációs kapacitásának 
növelése annak érdekében, hogy a 
felsőoktatási intézmények szélesebb köre 
integrálódjon az innovációs értékláncokba 
és ökoszisztémákba. Ezek a tevékenységek 
a TIT-ek tudásháromszög-integrációs 
tevékenységeinek szerves részeként 
kiegészítik az EIT oktatással kapcsolatos 
intézkedéseit, különösen azáltal, hogy 
nyitottabbá és hozzáférhetőbbé teszik 
azokat azok számára, akik nem partnerei a 
TIT-eknek. Az EIT által kifejtett hatás 
túlmutat majd a TIT-eken és hozzájárul az 
EIT alapvető feladatához, amely a 
fenntartható gazdasági növekedés és a 
versenyképesség előmozdítása azáltal, 
hogy megerősíti a tagállamok innovációs 
kapacitását összhangban az Európai 
horizont azon céljaival, hogy az egész 
életen át tartó tanulás távlatában 
előmozdítsa a vállalkozói és innovációs 
készségeket, ideértve a felsőoktatási 
intézmények kapacitásának növelését 
Európa-szerte.

Az EIT a TIT-eken keresztül nyílt és 
célzott módon hajtja majd végre azokat a 
tevékenységeit, amelyeknek célja a 
felsőoktatás innovációs kapacitásának 
növelése annak érdekében, hogy a 
felsőoktatási intézmények szélesebb köre 
integrálódjon a minőségi műszaki 
képzésbe, valamint az innovációs 
értékláncokba és ökoszisztémákba. Ezek a 
tevékenységek a TIT-ek tudásháromszög-
integrációs tevékenységeinek szerves 
részeként kiegészítik az EIT oktatással 
kapcsolatos intézkedéseit, különösen 
azáltal, hogy nyitottabbá és 
hozzáférhetőbbé teszik azokat azok 
számára, akik nem partnerei a TIT-eknek. 
Az EIT által kifejtett hatás túlmutat majd a 
TIT-eken és hozzájárul az EIT alapvető 
feladatához, amely a fenntartható 
gazdasági növekedés és a versenyképesség 
előmozdítása azáltal, hogy megerősíti a 
tagállamok innovációs kapacitását 
összhangban az Európai horizont azon 
céljaival, hogy az egész életen át tartó 
tanulás távlatában előmozdítsa a 
vállalkozói és innovációs készségeket, 
ideértve a felsőoktatási intézmények 
kapacitásának növelését Európa-szerte.

Or. en
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Módosítás 48

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.2 pont – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT különösen olyan országok 
felsőoktatási intézményeire összpontosít, 
amelyek mérsékelt és lemaradó innovátor 
országokban és más, gyengén teljesítő 
térségekben találhatók, amelyek meg 
kívánják erősíteni innovációs jelenlétüket 
és intelligens szakosodási stratégiáikat. Az 
EIT az e tevékenységekre előirányzott 
teljes költségvetésének legalább 25 %-át 
különíti el erre az intézkedésre.

törölve

Or. en

Indokolás

A nagyobb koherencia érdekében e bekezdés az I. melléklet 3. pontja 3.2. pontjának 3. 
bekezdésébe kerül áthelyezésre, illetve beillesztésre.

Módosítás 49

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.3 pont – 1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT megerősíti kommunikációját és 
láthatóságát. A TIT-ek növekvő számával 
és a felsőoktatási intézmények vállalkozói 
fejlesztését támogató új intézkedéssel az 
EIT fokozni fogja erőfeszítéseit, hogy 
szélesebb körben elismerjék innovációs 
minőségi márkaként. Ez a fajta 
márkaépítés és a jobb kommunikáció 
alapvető fontosságú különösen a polgárok 
irányában, mivel az EIT által 
kezdeményezett innovációk hozzájárulnak 
ahhoz, hogy igazolják az európai kutatási 
és innovációs keretprogram révén 
megvalósuló uniós beruházások konkrét 
hatásait. Az Európai horizont 

Az EIT-nek javítania kell 
marketingkommunikációs stratégiáját, 
továbbá átláthatóságát és ismertségét az 
érdekelt felek közösségén belül és a 
külvilágban. A TIT-ek növekvő számával 
és a felsőoktatási intézmények vállalkozói 
fejlesztését támogató új intézkedéssel az 
EIT fokozni fogja erőfeszítéseit, hogy 
szélesebb körben elismerjék az innovációs 
kiválóság egyik vezető, minőségi 
márkájaként. Ez a fajta márkaépítés és a 
jobb kommunikáció alapvető fontosságú 
különösen a polgárok irányában, mivel az 
EIT által kezdeményezett innovációk 
hozzájárulnak ahhoz, hogy igazolják az 
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kommunikációs megközelítésének 
megfelelően az EIT valamennyi 
tagállamban és azokon kívül jobb 
márkaépítési stratégiát alkalmaz majd a fő 
érdekelt felek (felsőoktatási intézmények, 
kutatási szervezetek, vállalkozások stb.) 
felé.

európai kutatási és innovációs 
keretprogram révén megvalósuló uniós 
beruházások konkrét hatásait. Az EIT-
program nyitottsága tovább fog javulni, 
ha több vállalkozás, hallgató és kutató tud 
a létezéséről, ebből adódóan pedig a 
rendelkezésre álló lehetőségekről. Az 
Európai horizont kommunikációs 
megközelítésének megfelelően az EIT-nek 
valamennyi tagállamban és azokon kívül is 
javítania kell a fő érdekelt felekre 
(felsőoktatási intézményekre, kutatási 
szervezetekre, vállalkozásokra stb.) 
irányuló márkaépítési stratégiáját.

Or. en

Módosítás 50

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.3 pont – 1 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT rendszeres találkozókat fog 
szervezni a tagállamok képviselőinek 
csoportjával és a Bizottság megfelelő 
szervezeti egységeivel évente legalább 
kétszer a kommunikáció és 
információáramlás tagállamok közötti és 
uniós szintű megfelelő biztosítása, 
valamint a csoport EIT által finanszírozott 
tevékenységek teljesítményeiről és 
eredményeiről való tájékoztatása 
érdekében. A tagállamok képviselőinek 
csoportja megfelelő támogatást biztosít 
továbbá, hogy az EIT által finanszírozott 
tevékenységek kapcsolatban legyenek a 
nemzeti programokkal és 
kezdeményezésekkel, beleértve e 
tevékenységek lehetséges nemzeti 
társfinanszírozását.

Az EIT évente találkozókat szervez a 
tagállamok képviselőinek csoportjával, 
valamint a Bizottsággal, az Európai 
Parlamenttel és az uniós tanácsadó 
szervekkel – például a Régiók 
Bizottságával, valamint a Gazdasági és 
Szociális Bizottsággal – a tagállamok 
tekintetében és az uniós szinten 
megvalósuló megfelelő kommunikáció és 
információáramlás biztosítása érdekében. 
A tagállamok képviselőinek csoportja 
megfelelő támogatást biztosít továbbá, 
hogy az EIT által finanszírozott 
tevékenységek kapcsolatban legyenek a 
nemzeti programokkal és 
kezdeményezésekkel, beleértve e 
tevékenységek lehetséges nemzeti 
társfinanszírozását.

Or. en
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Módosítás 51

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.3 pont – 1 pont – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tekintettel arra, hogy növelni kell az EIT 
ismertségét, valamint népszerűsíteni kell 
az EIT révén megvalósuló, magas 
minőségi színvonalat képviselő kutatást és 
innovációt, az intézet vállalja az 
előválogatott projektek, valamint a 
nyertesek hagyományos és közösségi 
médiában történő intenzív népszerűsítését 
valamennyi tagállamban.

Or. en

Módosítás 52

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.3 pont – 1 pont – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT (az EIT Alumni Testületével 
együttműködésben) továbbra is irányítja az 
EIT Alumni Közösséget26 és stratégiai 
iránymutatást nyújt számára annak 
érdekében, hogy maximalizálja 
vállalkozási és társadalmi hatását, valamint 
tagjainak folyamatos részvételét az EIT 
által támogatott tevékenységekben. A 
2021–2027 közötti időszakban a Közösség 
tovább növekszik és ki fog terjedni a 
felsőoktatási intézmények innovációs 
kapacitását támogató fellépésekben részt 
vevő korábbi diákokra is.

Az EIT (az EIT Alumni Testületével 
együttműködésben) továbbra is irányítja az 
EIT Alumni Közösséget és stratégiai 
iránymutatást nyújt számára annak 
érdekében, hogy maximalizálja 
vállalkozási és társadalmi hatását, valamint 
tagjainak folyamatos részvételét az EIT 
által támogatott tevékenységekben. Az EIT 
elemezni fogja, valamint meg fogja 
osztani a bevált gyakorlatot az öregdiák-
közösségek továbbfejlesztése érdekében. 
Az öregdiákokat be kell vonni a TIT-ek 
javára végzett adományszervezésbe, 
mindenekelőtt pedig – az új hallgatók és 
kutatók mentorálása révén – a 
felsőoktatási intézmények innovációs 
kapacitásainak megerősítésébe.

__________________ __________________
26Az EIT öregdiák-közösség összehozza 
azokat a vállalkozókat és változást előidéző 

26Az EIT öregdiák-közösség összehozza 
azokat a vállalkozókat és változást előidéző 
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szereplőket, akik a TIT-ek által nyújtott 
oktatási vagy vállalkozói programban 
vettek részt. A közösség egy több mint 
5000 tagú hálózatot képvisel.

szereplőket, akik a TIT-ek által nyújtott 
oktatási vagy vállalkozói programban 
vettek részt. A közösség egy több mint 
5000 tagú hálózatot képvisel.

Or. en

Módosítás 53

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.3 pont – 2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez idáig nem történt meg a TIT-ektől 
származó helyes gyakorlatok és tanulságok 
megfelelő kodifikálása és hatékony 
terjesztése. A politikai döntéshozók és az 
egész innovációs közösség 
tudáspartnereként működő támogatói 
minőségében az EIT továbbfejleszti 
innovációs intézményi szerepét, amely 
képes észlelni, elemezni, kodifikálni, 
megosztani és biztosítani az innovatív 
gyakorlatok, tanulságok és az EIT által 
finanszírozott tevékenységek (oktatás és 
képzés, innovációtámogatás, 
vállalkozástámogatás) szélesebb körben 
történő elterjesztését. A tevékenység az 
[Európai horizontról szóló javaslat] 
[Innovatív Európa pillérén] belüli egyéb 
kezdeményezésekkel való kapcsolatokra és 
szinergiákra épít.

Ez idáig nem történt meg a TIT-ektől 
származó helyes gyakorlatok és tanulságok 
megfelelő kodifikálása és hatékony 
terjesztése. A politikai döntéshozók és az 
egész innovációs közösség 
tudáspartnereként működő támogatói 
minőségében az EIT továbbfejleszti 
innovációs intézményi, valamint 
kiválósági központként betöltött szerepét, 
amely képes észlelni, elemezni, 
kodifikálni, megosztani és biztosítani az 
innovatív gyakorlatok, tanulságok és az 
EIT által finanszírozott tevékenységek 
(oktatás és képzés, innovációtámogatás, 
vállalkozástámogatás) eredményeinek 
szélesebb körben történő elterjesztését. A 
tevékenység az Európai horizont 
[Innovatív Európa pillérén] belüli egyéb 
kezdeményezésekkel való kapcsolatokra és 
szinergiákra épít. Annak érdekében, hogy 
az EIT az EU és az Európai Parlament 
folyamatos támogatását élvezze, 
rendszeres tájékoztató üléseket kell 
tartania az európai parlamenti képviselők 
számára. E tájékoztató üléseket kutatók és 
üzleti partnerek, vezetők és menedzserek 
bevonásával kell megtartani, és emellett 
az üléseknek lehetőséget kell biztosítaniuk 
az ellenőrzés és az eszmecsere számára is.

Or. en



PA\1194718HU.docx 41/65 PE644.924v01-00

HU

Indokolás

Az európai parlamenti képviselők közül többen csak szerény ismeretekkel rendelkeznek az 
EIT-ről, az intézet sikereiről és működéséről. Ezt orvosolni kell.

Módosítás 54

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.3 pont – 3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT-ről szóló rendelet hatálya alapján 
az EIT nemzetközi együttműködésen 
keresztül törekszik tevékenységei 
hatásainak növelésére és a TIT-eken 
keresztül fogja koordinálni az EIT által 
finanszírozott nemzetközi tevékenységeket. 
A megközelítés szoros összhangban 
működik majd az Európai Unió vonatkozó 
iparpolitikai célkitűzéseivel, valamint 
kutatási és innovációs prioritásaival, ezáltal 
uniós hozzáadott értéket biztosítva.

Az EIT-ről szóló rendelet hatálya alapján 
az EIT nemzetközi együttműködésen 
keresztül törekszik tevékenységei 
hatásainak növelésére, az EIT által 
finanszírozott nemzetközi tevékenységeket 
pedig a pénzügyi fenntarthatóság 
eléréséhez közel álló TIT-eken keresztül 
fogja koordinálni. A megközelítés szoros 
összhangban működik majd az Európai 
Unió vonatkozó iparpolitikai 
célkitűzéseivel, valamint kutatási és 
innovációs prioritásaival, ezáltal uniós 
hozzáadott értéket biztosítva.

Or. en

Indokolás

Jóllehet a legtöbb TIT pénzügyi fenntarthatósága még mindig bizonytalan, az EIT-nek 
továbbra is az európai célokra kell összpontosítania.

Módosítás 55

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.3 pont – 3 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzetközi együttműködés keretében az 
EIT – a Bizottsággal egyeztetve – a 
globális társadalmi kihívások hatékony 
kezelésére összpontosít majd, hozzájárulva 
a vonatkozó nemzetközi 
kezdeményezésekhez és a fenntartható 

törölve
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fejlesztési célokhoz és biztosítva a 
tehetségekhez való hozzáférést, valamint 
az innovatív megoldások fokozott 
kínálatát és keresletét. Az EIT és a TIT-ek 
a Bizottsággal szorosan együttműködve 
tervezik meg és hajtják végre nemzetközi 
tevékenységeiket az Európai horizont 
megközelítésnek és más vonatkozó uniós 
politikáknak megfelelően és az EIT 
igazgatótanácsának felügyelete mellett.

Or. en

Módosítás 56

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.4 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a pont számos olyan intézkedést 
tartalmaz, amelyek célja az EIT és a TIT-
ek jelenlegi működésének kiigazítása és 
javítása. Az EIT hatékonyan működő és 
stratégiai gondolkodású igazgatótanácsa 
figyelemmel fogja kísérni ezen 
intézkedéseknek az EIT szintjén történő 
végrehajtását és megfelelő ösztönzést és 
ellenőrzést biztosít – többek között a 
forráselosztási folyamat révén – annak 
szavatolása érdekében, hogy a TIT-ek 
végrehajtsák azokat.

Ez a pont számos olyan intézkedést 
tartalmaz, amelyek célja az EIT és a TIT-
ek jelenlegi működésének kiigazítása és 
javítása. Az EIT hatékonyan működő és 
stratégiai gondolkodású igazgatótanácsa 
figyelemmel fogja kísérni ezen 
intézkedéseknek az EIT szintjén történő 
végrehajtását és megfelelő ösztönzést és 
ellenőrzést biztosít – többek között 
teljesítményalapú forráselosztási folyamat 
révén – annak szavatolása érdekében, hogy 
a TIT-ek a legmagasabb minőségi 
színvonal állandó biztosításával hajtsák 
végre a változtatásokat.

Or. en

Módosítás 57

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.4 pont – 4 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mivel a TIT-ek az innovációs értéklánc Mivel a TIT-ek az innovációs értéklánc 
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teljes vertikumában működnek, üzletiterv-
portfóliójukban megfelelő egyensúlyt 
alakítanak ki az oktatási, vállalkozói és 
innovációs tevékenységek között. A TIT-
ek működését olyan kis létszámú, hatékony 
és költséghatékony struktúra valósítja meg, 
amely minimálisra csökkenti az igazgatási 
és általános költségeket. Az EIT biztosítani 
fogja, hogy a TIT-ek a célkitűzéseik 
megvalósulását ténylegesen támogató 
üzleti tervükben meghatározott széles körű 
tevékenységek révén elérjék a várt 
hatásokat.

teljes vertikumában működnek, üzletiterv-
portfóliójukban megfelelő egyensúlyt 
alakítanak ki a műszaki és tudományos 
oktatási, vállalkozói és innovációs 
tevékenységek között. A TIT-ek 
működését olyan kis létszámú, hatékony és 
költséghatékony struktúra valósítja meg, 
amely minimálisra csökkenti az igazgatási 
és általános költségeket. Az EIT biztosítani 
fogja, hogy a TIT-ek a célkitűzéseik 
megvalósulását ténylegesen támogató 
üzleti tervükben meghatározott széles körű 
tevékenységek révén elérjék a várt 
hatásokat.

Or. en

Módosítás 58

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.4 pont – 4 pont – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A világszintű termékeny kölcsönhatások 
jövőbeli készségei megkövetelik a kritikai 
gondolkodást, a szellemi rugalmasságot, a 
kreativitást és az interdiszciplináris 
gondolkodást. Európa sikerét az EIT 
ambiciózus, az egyes szakterületek közötti 
termékeny kölcsönhatások révén fogja 
támogatni, mindenekelőtt a különböző 
TIT-ekben részt vevő kutatók és vezető 
innovátorok együttműködésének 
előmozdításával. Ez a TIT-ek közötti, 
évente vagy félévente tartott, két vagy több 
szakterületet felölelő konferenciákkal 
valósítható meg (amelyeken hallgatók és 
kutatók is részt vesznek – lásd a 3.1. 
pontot: Tudományos és innovációs 
társulások – A meglévő TIT-eknek 
nyújtott támogatás).

Or. en
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Módosítás 59

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.4 pont – 4 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A kkv-k és az induló vállalkozások 
részvétele
Mivel az EU-ban működő vállalkozások 
99%-a kkv, és az elmúlt öt évben e 
vállalkozások hozták létre az új 
munkahelyek mintegy 85%-át, az EIT-nek 
biztosítania kell, hogy a TIT-ek üzleti 
partneri körének kis- és 
középvállalkozások (kkv-k), valamint 
induló vállalkozások is tagjai legyenek. 
Jóllehet a tagsági díjak minden TIT 
számára lényeges finanszírozási forrást 
jelentenek, a kkv-k és az induló 
vállalkozások kiegyensúlyozott részvétele 
alapvető fontosságú az innováció és a 
vállalkozói ismeretek oktatásának 
terjesztéséhez. Különösen a RIS-
országokbeli kkv-k és induló 
vállalkozások bevonása döntő fontosságú 
a TIT-ek megfelelő működéséhez. Az EIT 
eredeti küldetésnyilatkozatával 
összhangban ez:
a) elő fogja segíteni a társadalmi 
problémák azonosítását a tagállamokban;
b) biztosítani fogja a helyi szintű 
növekedést; valamint
c) az Unió egészére ki fogja terjeszteni a 
szakképzett munkaerőt igénylő 
foglalkoztatási lehetőségeket.
Ezt szem előtt tartva az új üzleti partnerek 
kiválasztásakor, valamint az üzleti tervek 
elkészítésére vonatkozó eljárás esetében az 
EIT-nek szigorú elveket kell alkalmaznia 
a nyitottság és az átláthatóság 
tekintetében. Az új találmányok és 
innovációk fejlesztésébe bevont kkv-knak 
az adott TIT-ben részt vevő 
nagyvállalatokkal előzetes megállapodás 
tárgyát képező beszerzési 
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megállapodásokkal kell rendelkezniük.

Or. en

Indokolás

Mivel az EU-ban működő vállalkozások 99%-a kkv, és az elmúlt öt évben e vállalkozások 
hozták létre az új munkahelyek mintegy 85%-át, az EIT-nek biztosítania kell, hogy a TIT-ek 
üzleti partneri körének kis- és középvállalkozások (kkv-k), valamint induló vállalkozások is 
tagjai legyenek. Az előzetes megállapodás tárgyát képező beszerzési megállapodások jelentik 
a kkv-k TIT-ekbe való bevonásának egyik olyan módját, amellyel elkerülhető, hogy a kkv-knak 
anyagi lehetőségeiket meghaladó tagdíjakat kelljen fizetniük.

Módosítás 60

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.4 pont – 5 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT hatékony és egyszerűsített 
finanszírozási modell révén fokozni fogja a 
TIT-ek által kifejtett hatást és 
hozzájárulásukat az Európai horizont 
program célkitűzéseinek eléréséhez. A 
támogatás hozzáadott értékének növelése 
érdekében az EIT ki fogja igazítani 
finanszírozási modelljét. Az EIT négy fő 
területen hajt végre előrelépéseket.

Az Európai horizont program részeként 
kifejtett hatásának fokozása érdekében az 
EIT módosítani fogja a versenyképes 
finanszírozásra vonatkozó rendelkezéseit. 
Az EIT hatékony és egyszerűsített 
finanszírozási modell révén fokozni fogja a 
TIT-ek által kifejtett hatást és 
hozzájárulásukat az Európai horizont 
program célkitűzéseinek eléréséhez. A 
támogatás hozzáadott értékének növelése 
érdekében az EIT ki fogja igazítani 
finanszírozási modelljét. Az EIT négy fő 
területen hajt végre előrelépéseket.

Or. en

Módosítás 61

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.4 pont – 5 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Másodszor, a jelenleg alkalmazott 
támogatáselosztási eljárás nagyobb 

Másodszor, a jelenleg alkalmazott 
támogatáselosztási eljárás nagyobb 



PE644.924v01-00 46/65 PA\1194718HU.docx

HU

mértékben igazodik majd a versenyképes 
teljesítményhez és eredményekhez, 
valamint a többéves támogatások 
felhasználásához. Az EIT igazgatótanácsa 
erőteljesebb ösztönzőket biztosít a TIT-ek 
számára, különösen azok egyéni 
teljesítménye alapján a lehető legmagasabb 
szintű hatás elérése érdekében. Ezért az 
Európai horizont program részeként 
kifejtett hatásának fokozása érdekében az 
EIT módosítani fogja a versenyképes 
finanszírozásra vonatkozó rendelkezéseit.

mértékben igazodik majd a versenyképes 
teljesítményhez és eredményekhez, 
valamint a többéves támogatások 
felhasználásához. Az EIT igazgatótanácsa 
erőteljesebb ösztönzőket biztosít a TIT-ek 
számára, különösen azok egyéni 
teljesítménye alapján a lehető legmagasabb 
szintű hatás elérése érdekében.

Or. en

Módosítás 62

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.4 pont – 6 pont – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— az EIT márkanév használata, 
részvétel az EIT-díjakban és az EIT által 
szervezett más tevékenységekben;

(A magyar változatot nem érinti.)  

Or. en

Módosítás 63

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.4 pont – 6 pont – 1 bekezdés – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— az EIT-védjegy használata oktatási 
és képzési programokra;

— az EIT-védjegy használata magas 
minőségi színvonalú oktatási és képzési 
programokra;

Or. en
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Módosítás 64

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.4 pont – 6 pont – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Végezetül a TIT-eknek rendelkezniük kell 
olyan mechanizmusokkal, amelyek 
biztosítják, hogy a sikeres termékek és 
projektek bevételforrást jelentenek az EIT, 
valamint az érintett partnerek számára. 
Ennek eléréséhez a TIT-eknek – például 
sikerdíjon, licenceken, jogdíjakon és/vagy 
értékesítési volumenen alapuló – 
megállapodásokat kell kötniük az ilyen 
termékeket/szolgáltatásokat/folyamatokat 
bevezető üzleti partnerekkel.

Or. en

Módosítás 65

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.5 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.5. Szinergiák és kiegészítő jellegű 
tevékenységek más programokkal

3.5. Együttműködés más programokkal

Or. en

Módosítás 66

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.5 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Széles tevékenységi körére és sajátos 
szerepére építve az EIT megfelelo 
helyzetben van ahhoz, hogy szinergiákat 
teremtsen és kiegészítse a többi uniós 
programot vagy eszközt, többek között 

Széles tevékenységi körére és sajátos 
szerepére építve az EIT megfelelő 
helyzetben van ahhoz, hogy 
együttműködést folytasson más uniós 
programokkal vagy eszközökkel, valamint 
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azáltal, hogy jobban támogatja a TIT-ek 
tervezési és végrehajtási tevékenységeit. 
Az alábbi lista konkrét példákat tartalmaz 
arra, hogy az EIT az Európai horizont 
programon túl milyen esetekben fog 
hozzájárulni különböző szinergiákhoz 
közép- és hosszú távon.

támogatást biztosítson számukra, többek 
között azáltal, hogy fokozza a TIT-ek 
tervezési és végrehajtási tevékenységeinek 
támogatását. Az alábbi lista konkrét 
példákat tartalmaz arra, hogy az EIT az 
Európai horizont programon túl milyen 
esetekben fog hozzájárulni különböző 
szinergiákhoz közép- és hosszú távon.

Or. en

Módosítás 67

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.5 pont – 2 bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Az Erasmus és az EIT szinergiákat 
hoz létre közösségeik között. Az 
együttműködés arra irányul, hogy egyrészt 
hozzáférést biztosítson a TIT-partner 
felsőoktatási intézményekben tanuló 
Erasmus hallgatóknak a TIT-ek nyári 
kurzusaihoz vagy más releváns képzési 
tevékenységeihez (például vállalkozói 
készségek és innovációmenedzsment 
témában), másrészt kapcsolatokat alakítson 
ki a TIT-ek öregdiák-hálózatával.

— Az Erasmus és az EIT szinergiákat 
hoz létre közösségeik között. Az 
együttműködés arra irányul, hogy egyrészt 
hozzáférést biztosítson a TIT-partner 
felsőoktatási intézményekben tanuló 
Erasmus hallgatóknak a TIT-ek nyári 
kurzusaihoz vagy más releváns képzési 
tevékenységeihez (például vállalkozói 
készségek és innovációmenedzsment 
témában), másrészt kapcsolatokat alakítson 
ki a TIT-ek öregdiák-hálózatával. Ennek 
az ErasmusPro részeként 
tanulószerződéses gyakorlati képzésben és 
szakmai képzésben részt vevő hallgatókra 
is ki kell terjednie.

Or. en

Módosítás 68

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.5 pont – 2 bekezdés – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Ahol lehetséges szinergiákat 
hoznak létre az európai egyetemek 

— Szinergiákat hoznak létre az 
„Európai Egyetemek” kezdeményezésével 
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kezdeményezéseivel, amelyek elősegíthetik 
az EIT oktatási tevékenységeinek előtérbe 
helyezését rendszerszintű hatás elérése 
érdekében.

annak biztosítása érdekében, hogy az EIT 
oktatási tevékenységei részét képezzék az 
általános rendszernek, és ily módon 
kedvező hatást gyakoroljanak a tagállami 
oktatásra.

Or. en

Módosítás 69

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.5 pont – 3 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT Digitalt érdemben be kell vonni a 
Digitális Európa programba.

Or. en

Módosítás 70

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.5 pont – 6 bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Az új Kreatív Európa program 
kifejezetten a kulturális és kreatív 
ágazatokkal foglalkozó jövőbeli TIT 
tevékenységei szempontjából bír 
jelentőséggel. A programmal erős 
szinergiák és kiegészítő jelleg jön létre 
olyan területeken, mint például a kreatív 
készségek, a munkahelyek és az üzleti 
modellek.

— Az új Kreatív Európa program 
kifejezetten a kulturális és kreatív 
ágazatokkal foglalkozó jövőbeli TIT 
tevékenységei szempontjából bír 
jelentőséggel. A programmal erős 
szinergiák és kiegészítő jelleg jön létre 
olyan területeken, mint például az új 
technológiák fejlesztésére összpontosító 
kreatív készségek, valamint a 
munkahelyek és az üzleti modellek.

Or. en
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Módosítás 71

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 4 pont – 4.2 pont – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. a TIT-ekre vonatkozó ambiciózus 
előírásoknak a legjobb és leginkább 
nagyratörő kutatást és innovációt kell 
elősegíteniük és támogatniuk;

Or. en

Módosítás 72

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 4 pont – 4.2 pont – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT a Bizottsággal együtt további 
mutatókat, köztük a TIT-ek tevékenységi 
területeire vonatkozó társadalmi 
hatásmutatókat dolgoz ki az Európai 
horizont program mutatórendszerének 
kidolgozásával összhangban, és ezek az 
európai partnerségekkel kapcsolatos átfogó 
megközelítését fogják tükrözni, hogy 
hozzájáruljanak a tudományos, gazdasági 
és társadalmi hatásokhoz. A hatásmutatók 
Európai horizont programmal való átfogó 
összehangolása a kitűzött célok irányába 
történő előrehaladás időbeli nyomon 
követésére irányul majd. Ez biztosítja majd 
a TIT-ek által a program többi részével 
összevetve elért eredmények és hatások 
bizonyítékalapú összehasonlítását. 
Ezenkívül az EIT gondoskodni fog arról, 
hogy a nyomonkövetési rendszer a TIT-
modellre jellemző tevékenységek – például 
a tudásháromszög integrálása és a 
vállalkozói készségek – tekintetében 
jelezze az előrehaladást. E további mutatók 
célja az előrehaladás és hatások időbeli 
nyomon követése. Például az EIT 
tanulmányokkal kapcsolatos 

Az EIT a Bizottsággal együtt további 
mutatókat, köztük a TIT-ek tevékenységi 
területeire vonatkozó társadalmi 
hatásmutatókat dolgoz ki az Európai 
horizont program mutatórendszerének 
kidolgozásával összhangban, és ezek az 
európai partnerségekkel kapcsolatos átfogó 
megközelítését fogják tükrözni, hogy 
hozzájáruljanak:
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tevékenységeire (többek között a 
felsőoktatási intézmények kapacitásainak 
támogatására) vonatkozó mutatók nyomon 
követik a humántőkekészségek elsajátítását 
(rövid távon), a karriert (középtávon) és a 
munkakörülményeket (hosszú távon), a 
felsőoktatási intézmények bevonását és a 
kapacitásuk fejlesztését (rövid távon) vagy 
a felsőoktatási intézmények szerepét és 
teljesítményét a helyi innovációs 
ökoszisztémákban (közép- és hosszú 
távon).

– a tudományos hatásokhoz, 
– a gazdasági hatásokhoz,
– társadalmi hatásokhoz. 
Ezen túlmenően a TIT-ek számára elő 
kell írni, hogy minden területen, valamint 
a tagállamok széles körében – többek 
között a RIS-országokban – megfelelő, 
minőségi és magas színvonalú célokat 
teljesítsenek. A megfelelő célok az egyes 
TIT-ek által lefedett szakterületeken 
eltérőek lehetnek, de minden TIT-nek 
igazolnia kell a magas színvonalú 
munkavégzést. Innovatív termékek 
esetében a sikerről, például a hallgatók 
által alapított induló vállalkozások 
számáról, az EIT TIT-jeinek 
támogatásában részesülő induló 
vállalkozások által mozgósított 
beruházásokról, valamint – az innovációk 
esetében a jéghegy csúcsának számító – 
megadott szabadalmakról tanúskodó 
konkrét célokra van szükség. A 
hatásmutatók Európai horizont programmal 
való átfogó összehangolása a kitűzött célok 
irányába történő előrehaladás időbeli 
nyomon követésére irányul majd. Ez 
biztosítja majd a TIT-ek által a program 
többi részével összevetve elért eredmények 
és hatások bizonyítékalapú 
összehasonlítását. Ezenkívül az EIT 
gondoskodni fog arról, hogy a 
nyomonkövetési rendszer a TIT-modellre 
jellemző tevékenységek – például a 
tudásháromszög integrálása és a 
vállalkozói készségek – tekintetében 
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jelezze az előrehaladást. E további mutatók 
célja az előrehaladás és hatások időbeli 
nyomon követése. Például az EIT 
tanulmányokkal kapcsolatos 
tevékenységeire (többek között a 
felsőoktatási intézmények kapacitásainak 
támogatására) vonatkozó mutatók nyomon 
követik a humántőkekészségek elsajátítását 
(rövid távon), a karriert (középtávon) és a 
munkakörülményeket (hosszú távon), a 
felsőoktatási intézmények bevonását és a 
kapacitásuk fejlesztését (rövid távon) vagy 
a felsőoktatási intézmények szerepét és 
teljesítményét a helyi innovációs 
ökoszisztémákban (közép- és hosszú 
távon).

Or. en

Módosítás 73

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 4 pont – 4.2 pont – táblázat – 4 sor – 3 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

750, amelyből 450 az oktatással 
kapcsolatos új fellépésből

450

Or. en

Indokolás

Az oktatással kapcsolatos új fellépés tartalmára vonatkozó információk hiányában ez nem 
elfogadható. A javasolt 450 millió eurós finanszírozás 750 intézmény közötti elosztása nem 
biztosít az egyes intézmények számára kellő forrást az elérni kívánt radikális változás 
megvalósításához.

Módosítás 74

Határozatra irányuló javaslat
 I melléklet – 4 pont – 4.2 pont – táblázat – 8 a sor (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Létrehozott munkahelyek 50%-os növekedés 100%-os növekedés

Or. en

Módosítás 75

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 4 pont – 4.2 pont – táblázat – 8 b sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Megadott szabadalmak 50%-os növekedés 100%-os növekedés

Or. en

Módosítás 76

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 4 pont – 4.2 pont – táblázat – 8 c sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Vezető folyóiratokban 
megjelent publikációk

50%-os növekedés 100%-os növekedés

Or. en
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Módosítás 77

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 7 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kulturális és kreatív ágazatok 
horizontális megoldásokat adhatnak egy 
sor komoly, állandó jellegű kihívásra, 
amelyek kutatási és innovációs 
tevékenységek segítségével kezelhetők. E 
kihívások négy főbb csoportra oszthatók: 
1) az európaiak kreativitása, kulturális 
sokszínűsége és értékei; 2) európai 
identitás és kohézió; 3) európai 
foglalkoztatás, gazdasági ellenálló 
képesség és intelligens növekedés; és 4) 
Európa mint globális szereplő.

A kulturális és kreatív ágazatokon belüli 
innovációt egyre inkább a következő 
területeket alakító technológiai tényezők 
vezérlik: tervezés, forgalmazás, az új 
szervezeti folyamatok vagy üzleti 
modellek. Különösen az egyedi 
értékláncokkal (azaz zene, tervezés, divat, 
audiovizuális szolgáltatások, videojátékok, 
építészet stb.) rendelkező kulturális és 
kreatív ágazatok bírnak gazdaságilag 
jelentős innovációs kapacitással és 
képesek ösztönözni az innovációt a 
gazdaság más ágazataiban is. Egyes 
tagállamokban például a filmek, a média 
és a videojátékok jelentős üzleti 
bevételeket termelnek, illetve 
munkalehetőségeket teremtenek. A 
kulturális és kreatív ágazatokat egyre 
inkább az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedés és a 
munkahelyteremtés új forrásainak 
tekintik, amelyek már jelenleg is több mint 
12 millió embert foglalkoztatnak az 
Unióban, ami az EU-ban foglalkoztatott 
összes személy 7,5%-át teszi ki. Ez a TIT a 
meglévő eredményekre épít majd, és a 
kedvező hatásokat egész Európára ki 
fogja terjeszteni.

Or. en

Módosítás 78

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 7 pont – 2 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európaiak kreativitása és kulturális 
sokszínűsége a nagy ellenálló képességű 
és megbízhatóan működő kulturális és 
kreatív ágazatoktól függ. Ezek az ágazatok 
– különösen az audiovizuális vagy zenei 
ágazat – azonban számos kihívással 
néznek szembe a globális szereplők által 
támasztott fokozott verseny és a digitális 
átállás következtében.

A kulturális és kreatív ágazatok számos 
kihívással néznek szembe a globális 
szereplők által támasztott fokozott verseny 
és a digitális átállás következtében. A 
kreatív ágazatbeli technikai innováció 
terén az Unió éles versenyben áll Kínával 
és az Egyesült Államokkal.

Or. en

Módosítás 79

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 7 pont – 2 bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— A producereknek, a 
forgalmazóknak, a műsorszolgáltatóknak, a 
filmszínházaknak és a kulturális 
szervezetek valamennyi típusának 
innovatívnak kell lenniük ahhoz, hogy 
vonzóak lehessenek a közönség új 
generációi számára.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Or. en

Módosítás 80

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 7 pont – 2 bekezdés – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— A kulturális és kreatív ágazatokon28 
belüli vállalkozói és transzverzális 
készségek hiánya mind a kialakulóban lévő 
alágazatokat, mind pedig a jelenleg 
mélyreható digitális átalakuláson 
keresztülmenő, igen kiforrott ágazatokat 

— A kulturális és kreatív ágazatokon 
belüli vállalkozói és transzverzális 
készségek hiánya mind a kialakulóban lévő 
alágazatokat, mind pedig a jelenleg 
mélyreható digitális átalakuláson 
keresztülmenő, kiforrott ágazatokat érinti. 
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érinti. Ezekre a készségekre az innováció 
miatt van szükség és alapvető fontosságúak 
az ágazatot érintő munkaerőpiaci 
változások szempontjából.

Ezekre a készségekre az innováció miatt 
van szükség és alapvető fontosságúak az 
ágazatot érintő munkaerőpiaci változások 
szempontjából.

__________________ __________________
28Az európai egyetemeken oktatott 
kulturális és kreatív tanulmányok 
elsősorban az „alkotó részre” 
összpontosítanak és a diplomások nem 
mindig készek arra, hogy belépjenek a 
modern munkaerőpiacra, mivel nem 
rendelkeznek ágazatközi (vállalkozói, 
digitális, pénzügyi irányítási) készségekkel. 
A felsőoktatási intézmények tekintetében 
az Unió le van maradva az Egyesült 
Államoktól a kommunikációs és 
médiatamulmányok területén (miközben az 
uniós egyetemek jobb teljesítményt 
nyújtanak a hagyományosabb 
tudományágakban, mint például a 
művészet és formatervezés vagy az előadó-
művészetek).

28Az európai egyetemeken oktatott 
kulturális és kreatív tanulmányok 
elsősorban az „alkotó részre” 
összpontosítanak és a diplomások nem 
mindig készek arra, hogy belépjenek a 
modern munkaerőpiacra, mivel nem 
rendelkeznek ágazatközi (vállalkozói, 
digitális, pénzügyi irányítási) készségekkel. 
A felsőoktatási intézmények tekintetében 
az Unió le van maradva az Egyesült 
Államoktól a kommunikációs és 
médiatamulmányok területén (miközben az 
uniós egyetemek jobb teljesítményt 
nyújtanak a hagyományosabb 
tudományágakban, mint például a 
művészet és formatervezés vagy az előadó-
művészetek).

Or. en

Módosítás 81

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 7 pont – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai identitással és kohézióval 
kapcsolatos társadalmi kihívások általában 
az olyan „hidak” hiányával jellemezhetők, 
amelyek a társadalom különböző részeit 
kötik össze, beleértve a különböző 
területeket. Ezek között olyan kérdések 
szerepelnek, mint a társadalmi kirekesztés, 
a szorosabb interkulturális kapcsolatok 
kialakításának szükségessége, valamint a 
kulturális sokféleségünkből és közös 
örökségünkből eredő összetartozás 
érzésének kialakítása, amely fokozottabb 
közösségi részvétellel, tervezési és 
építészeti innovációkkal és a nyilvános 

Fennállnak továbbá társadalmi, az 
európai identitással és kohézióval 
összefüggő kihívások is. Ezek általában az 
olyan „hidak” hiányával jellemezhetők, 
amelyek a társadalom különböző részeit 
kötik össze, beleértve a különböző 
területeket. Ezek között olyan kérdések 
szerepelnek, mint a társadalmi kirekesztés, 
a szorosabb interkulturális kapcsolatok 
kialakításának szükségessége, valamint a 
kulturális sokféleségünkből és közös 
örökségünkből eredő összetartozás 
érzésének kialakítása, amelyek fokozottabb 
közösségi részvétellel, tervezési és 
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terek kihasználásával, valamint a kulturális 
alapú társadalmi innováció révén 
kezelhető. Konkrétan:

építészeti innovációkkal és a nyilvános 
terek kihasználásával, valamint a kulturális 
alapú társadalmi innováció révén 
kezelhetők. Konkrétan:

Or. en

Módosítás 82

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 7 pont – 3 bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Korlátozott az együttműködés a 
kutatók között, illetve a kutatás és az ipar 
között, a K+F erőfeszítések koordinálása, a 
módszerek, eredmények és bevált 
gyakorlatok megosztása pedig nem 
megfelelő. Emellett nem készül fordítás a 
kulturális és kreatív ágazatokkal 
kapcsolatos kutatások többségéről, ami 
ismétlődésekhez vezet, mivel a kutatók 
gyakran nem ismerik a hasonló 
projekteket.

— Korlátozott az együttműködés a 
tervezés és építészet terén foglalkoztatott 
kutatók és a műszaki kutatás és az ipar 
között, a K+F erőfeszítések koordinálása, a 
módszerek, eredmények és bevált 
gyakorlatok megosztása pedig nem 
megfelelő.

– Nem készül angol, német és francia 
nyelvű fordítás a kulturális és kreatív 
ágazatokkal kapcsolatos kutatások 
többségéről, ami ismétlődésekhez vezet, 
mivel a kutatók gyakran nem ismerik a 
hasonló projekteket.

Or. en

Módosítás 83

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 7 pont – 3 bekezdés – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Európában a regionális intelligens 
szakosodási prioritások jelentős része a 
kultúra különböző vetületeire (pl. kulturális 
örökség, kreatív ágazatok stb.) vonatkozik. 

— Európában a regionális intelligens 
szakosodási prioritások jelentős része a 
kultúra különböző vetületeire (pl. kulturális 
örökség, a videojátékok, a médiatartalmak 
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Tekintettel a kultúra és a kreativitás 
városok és régiók gazdasági és társadalmi 
fejlődése szempontjából betöltött 
szerepének fontosságára, valamint arra, 
hogy Európa-szerte képes további 
segítséget nyújtani az egyenlőtlenségek 
kezeléséhez, egy, a kultúra és kreatív 
ágazatok területén működő TIT-ben igen 
magas potenciál rejlik.

előállítása, a tervezés, építészet stb.) 
vonatkozik. Tekintettel a kultúra és a 
kreativitás városok és régiók gazdasági és 
társadalmi fejlődése szempontjából 
betöltött szerepének fontosságára, valamint 
arra, hogy Európa-szerte képes további 
segítséget nyújtani az egyenlőtlenségek 
kezeléséhez, egy, a kultúra és kreatív 
ágazatok területén működő TIT-ben igen 
magas potenciál rejlik.

Or. en

Módosítás 84

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 7 pont – 4 bekezdés – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Az európai iparágak számára 
kihívást jelent a digitalizáció és a 
globalizáció, valamint azok erőteljes 
hatása arra, ahogyan a művészek 
előállítják és forgalmazzák alkotásaikat és 
ahogy közönségükhöz viszonyulnak. A 
DVD-piacok összeomlása, az új fogyasztói 
elvárások és az egyesült államokbeli 
stúdiók folytatódó fölénye az olyan 
globális digitális óriáscégek 
felemelkedésével együtt, mint az Amazon, 
az ITunes, a Google és a Netflix, hatással 
voltak a hagyományos értékláncra.

— A videoközvetítések térnyerése és 
az új fogyasztói elvárások, valamint az 
egyesült államokbeli stúdiók folytatódó 
fölénye, továbbá az olyan globális digitális 
óriáscégek, mint az Amazon, az ITunes, a 
Google és a Netflix, kihívás elé állítják a 
hagyományos értékláncot. Végül az Unió 
globális szereplőként betöltött szerepe 
magában foglalja azt az igényt, hogy 
javítani kell az Unióban létrehozott 
kulturális tartalmak terjesztését, 
népszerűsítését és beszerzését.

Or. en

Módosítás 85

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 7 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Végül Európa globális szereplőként 
betöltött szerepe magában foglalja azt az 

Európának meg kell őriznie 
versenyképességét az új technológiák (pl. 
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igényt, hogy javítani kell az Európában 
létrehozott kulturális tartalmak 
terjesztését. Európának meg kell őriznie 
versenyképességét az új technológiák (pl. 
MI, IoT, blokklánc) létrehozásáért folyó 
globális digitális versenyben, aminek 
tekintetében a kulturális és kreatív 
ágazatok világszerte fontos tartalom-, 
termék- és szolgáltatásfejlesztők. 
Ezenkívül globális szinten a kulturális és 
kreatív ágazatok (pl. formatervezés, 
építészet stb.) aktívan hozzájárulnak a 
fenntartható fejlődéshez és a 
környezetbarát innováció motorjai, 
miközben a kulturális tartalom (irodalom, 
film és a művészetek) felhívhatja a 
figyelmet a környezeti problémákra és 
tájékoztathatja a közvéleményt.

MI, IoT, blokklánc) létrehozásáért folyó 
globális digitális versenyben, aminek 
tekintetében a kulturális és kreatív 
ágazatok világszerte fontos tartalom-, 
termék- és szolgáltatásfejlesztők. 
Ezenkívül globális szinten a kulturális és 
kreatív ágazatok (pl. formatervezés, 
építészet stb.) aktívan hozzájárulnak a 
fenntartható fejlődéshez és a 
környezetbarát innováció motorjai, 
miközben a kulturális tartalom (irodalom, 
film és a művészetek) felhívhatja a 
figyelmet a környezeti problémákra és 
tájékoztathatja a közvéleményt.

Or. en

Indokolás

A nagyobb koherencia érdekében a törölt mondat az I. melléklet 6. pontja 1. bekezdése 7. 
pontja 4. bekezdésének második franciabekezdésébe kerül áthelyezésre, illetve beillesztésre.

Módosítás 86

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 8 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT kulturális és kreatív ágazattal 
foglalkozó TIT-je – átfogó szemléletű és 
integrált megközelítésével – segítséget fog 
nyújtani valamennyi fent meghatározott 
kihívás kezelésében. Az élet, a társadalom 
és a gazdaság szinte valamennyi területére 
kiterjedő tevékenységekkel egy ilyen 
témájú TIT rendkívül fontos lesz a 
gazdasági és társadalmi hatás 
szempontjából és stratégiai lehetőségeket 
nyit meg a gazdasági, technológiai és 
társadalmi innováció számára.

Az EIT kulturális és kreatív ágazattal 
foglalkozó TIT-je segítséget fog nyújtani 
valamennyi fent meghatározott kihívás 
kezelésében. Életünk, társadalmunk és 
gazdaságunk szinte valamennyi területét 
érintő hatásával ez a TIT rendkívül fontos 
lesz a gazdasági és társadalmi hatás 
szempontjából és stratégiai lehetőségeket 
nyit majd meg a gazdasági, technológiai és 
társadalmi innováció számára.

Or. en
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Módosítás 87

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 8 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kultúraalapú és kreativitásvezérelt 
innovációk fellendítik Európa 
versenyképességét vagy közvetlenül 
azáltal, hogy új vállalkozásokat és 
munkahelyeket teremtenek, vagy pedig 
közvetetten azáltal, hogy ágazatokon 
átívelő előnyöket hoznak létre a tágabb 
értelemben vett gazdaság számára, ezáltal 
javítják az életminőséget és növelik Európa 
vonzerejét. A kulturális és kreatív 
ágazatokat egyre inkább az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés és a 
munkahelyteremtés új forrásainak 
tekintik, amelyek már jelenleg is több mint 
12 millió embert foglalkoztatnak az EU-
ban, ami az EU-ban foglalkoztatott összes 
személy 7,5 %-át teszi ki.

A kultúraalapú és kreativitásvezérelt 
innovációk már most is fokozzák Európa 
versenyképességét, egyfelől közvetlen 
módon azáltal, hogy új vállalkozásokat és 
munkahelyeket teremtenek, másfelől pedig 
közvetett módon azáltal, hogy ágazatokon 
átívelő előnyöket hoznak létre a tágabb 
értelemben vett gazdaság számára, ezáltal 
javítva az életminőséget és növelve Európa 
vonzerejét. A kultúra és kreativitás 
innovációhoz való hozzájárulása nem 
korlátozódik a kulturális és kreatív 
ágazatok közvetlen hatásaira, mivel az 
innovációt általánosságban egyre inkább 
olyan nem technológiai tényezők vezérlik, 
mint a kreativitás, a tervezés és az új 
szervezeti folyamatok vagy üzleti 
modellek. Különösen az egyedi 
értékláncokkal (azaz zene, tervezés, divat, 
audiovizuális szolgáltatások, videojátékok, 
építészet stb.) rendelkező kulturális és 
kreatív ágazatok bírnak gazdaságilag 
jelentős innovációs kapacitással és 
képesek ösztönözni az innovációt a 
gazdaság más ágazataiban is.

Or. en

Módosítás 88

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 8 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kultúra és kreativitás innovációhoz való 
hozzájárulása nem korlátozódik a 
kulturális és kreatív ágazatok közvetlen 

törölve



PA\1194718HU.docx 61/65 PE644.924v01-00

HU

hatásaira, mivel az innovációt 
általánosságban egyre inkább olyan nem 
technológiai tényezők vezérlik, mint a 
kreativitás, a tervezés és az új szervezeti 
folyamatok vagy üzleti modellek. 
Különösen a különböző értékláncokkal 
(pl. zene, tervezés, divat, audiovizuális 
szolgáltatások, videojátékok, építészet stb.) 
rendelkező kulturális és kreatív ágazatok 
bírnak gazdaságilag jelentős innovációs 
kapacitással és képesek ösztönözni az 
innovációt a gazdaság más ágazataiban is.

Or. en

Indokolás

E bekezdést lefedi az I. melléklet – 6. pont – 1. bekezdés – 8. pont – 3. bekezdése.

Módosítás 89

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 8 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT kulturális és kreatív ágazattal 
foglalkozó TIT-je megteremti a hálózati 
lehetőségeket, az együttműködést, a közös 
alkotást és a tudásátadást az oktatás, a 
kutatás és üzleti élet között a kulturális és 
kreatív ágazatokon belül, valamint a 
társadalom és a gazdaság más ágazatai 
irányában. Elő fogja segíteni az alulról 
felfelé és felülről lefelé irányuló 
kezdeményezéseket regionális, nemzeti és 
uniós szinten egyaránt. Ki fogja alakítani 
az innovatív ökoszisztémákban megalakuló 
új vállalkozások létrehozásához és 
növekedéséhez szükséges keretfeltételeket. 
A program számos tudományterülettel 
(köztük a művészetekkel, a 
bölcsészettudományokkal, az üzleti 
világgal, a társadalomtudományokkal és 
az alkalmazott természettudományokkal) 
foglalkozó kutatónak és diáknak, valamint 
a kulturális és kreatív ágazatokban és más 

Az EIT kulturális és kreatív ágazattal 
foglalkozó TIT-je az oktatás, a kutatás és 
üzleti élet közötti, már meglévő hálózati 
lehetőségekre, együttműködésre, közös 
alkotásra és tudásátadásra épít majd a 
kulturális és kreatív ágazatokon belül, 
valamint a társadalom és a gazdaság más 
ágazataival együttműködve. Elő fogja 
segíteni az alulról felfelé és felülről lefelé 
irányuló kezdeményezéseket regionális, 
nemzeti és uniós szinten egyaránt. Ki fogja 
alakítani az innovatív ökoszisztémákban 
megalakuló új vállalkozások 
létrehozásához és növekedéséhez 
szükséges keretfeltételeket. A program 
kutatóknak és hallgatóknak számos 
tudományterületen (köztük a művészetek, 
a bölcsészettudományok, a 
vállalkozástudomány, a 
társadalomtudomány és az alkalmazott 
természettudomány, a műszaki és digitális 
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ágazatokban tevékenykedő vállalkozóknak 
olyan ismereteket és készségeket nyújt 
majd, amelyekre innovatív megoldások 
megvalósítása és azok új üzleti 
lehetőségekké alakítása érdekében van 
szükség. Az innováció katalizátoraként 
lehetővé teszi továbbá a más gazdasági és 
ipari ágazatokkal való termékeny 
kölcsönhatást.

tudományok terén), valamint a kulturális 
és kreatív ágazatokban és más ágazatokban 
tevékenykedő vállalkozóknak olyan 
ismereteket és készségeket nyújt majd, 
amelyekre innovatív megoldások 
megvalósítása és azok üzleti lehetőségekké 
alakítása érdekében van szükség. Az 
innováció katalizátoraként fokozni fogja a 
kulturális és kreatív ágazatok, valamint a 
többi gazdasági és ipari ágazat közötti 
termékeny kölcsönhatást.

Or. en

Módosítás 90

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 9 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. Szinergiák és kiegészítő jelleg 
meglévő kezdeményezésekkel

9. Együttműködés a meglévő uniós 
kezdeményezésekkel

Or. en

Módosítás 91

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 9 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kulturális és kreatív ágazatokkal 
foglalkozó TIT számos más uniós, 
valamint tagállami szintű kezdeményezést 
egészítene ki. Az uniós szinten várható 
főbb szinergiák a következők.

A kulturális és kreatív ágazatokkal 
foglalkozó TIT számos kezdeményezést 
kiegészítene az Unióban és az egyes 
tagállamokban. Az uniós szinten várható 
főbb szinergiák a következők.

Or. en
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Módosítás 92

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 9 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kulturális és kreatív ágazatok területén 
működő TIT várhatóan szorosabb 
szinergiákat alakít ki az Európai horizont 
program és különösen az [Inkluzív és 
biztonságos társadalom] klasztert magában 
foglaló II. pillér keretében, valamint a 
Kulturális örökség és demokrácia 
beavatkozási területein megvalósuló 
megfelelő szakpolitikai 
kezdeményezésekkel. Egy jövőbeli TIT 
értékes horizontális inputokkal is 
szolgálhat a [Digitális technológia és ipar] 
klaszterben végrehajtandó különböző 
tevékenységek számára, különös tekintettel 
az olyan gyártási technológiákra, amelyek 
esetében az új termékek kifejlesztésének 
szükségessége nagymértékben 
támaszkodik a kulturális és kreatív 
ágazatokra. Ezenkívül az új TIT 
hatékonyan kiegészítheti az Európai 
horizont program más részeit, a meglévő 
EIT Digital nevű beavatkozást és más 
uniós programok, például az InvestEU, a 
Digitális Európa vagy a kohéziós politikai 
alapok keretében tervezett fellépéseket.

A kulturális és kreatív ágazatok területén 
működő TIT várhatóan szoros 
együttműködést és támogató 
kapcsolatokat alakít ki az Európai horizont 
program és különösen a [Kultúra, 
kreativitás és befogadó társadalom] 
klasztert magában foglaló II. pillér 
keretében, valamint a Kulturális örökség és 
demokrácia beavatkozási területein 
megvalósuló megfelelő szakpolitikai 
kezdeményezésekkel. Egy jövőbeli TIT 
értékes horizontális inputokkal is 
szolgálhat a [Digitális gazdaság, ipar és 
világűr] klaszterben végrehajtandó 
különböző tevékenységek számára, 
különös tekintettel az olyan gyártási 
technológiákra, amelyek esetében az új 
termékek kifejlesztésének szükségessége 
nagymértékben támaszkodik a kulturális és 
kreatív ágazatokra. Ezenkívül az új TIT az 
Európai horizont program más részeit, 
valamint a meglévő EIT Digital nevű 
beavatkozást is hatékonyan kiegészítheti.

Or. en

Módosítás 93

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 9 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az új Kreatív Európa program a kulturális 
és kreatív ágazatokkal foglalkozó TIT 
tevékenységei szempontjából bír majd igen 
nagy jelentőséggel. A program területeket 
és külön pályázati felhívásokat határoz 

Az új Kreatív Európa program a kulturális 
és kreatív ágazatokkal foglalkozó TIT 
tevékenységei szempontjából bír majd igen 
nagy jelentőséggel. A program területeket 
és külön pályázati felhívásokat határoz 
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meg, amelyek tükrözik az ágazat előtt álló 
említett kihívásokat (pl. a kreatív 
szakemberek szakmai készségei és 
foglalkoztatása, üzleti modellek stb.), 
továbbá szoros szinergiák és 
komplementaritások kialakítására van 
szükség. Ugyancsak a Kreatív Európa 
program keretében és a kulturális és kreatív 
ágazatok korlátozott finanszírozáshoz 
jutásának összefüggésében szinergiák 
várhatók a kulturális és kreatív ágazatok 
garanciaeszközével, amely pénzügyi 
mechanizmus a pénzügyi közvetítők 
számára nyújtott biztosítékok révén járul 
hozzá a kulturális és kreatív projektek 
növekedéséhez.

meg, amelyek tükrözik az ágazat előtt álló 
említett kihívásokat (pl. a kreatív 
szakemberek szakmai készségei és 
foglalkoztatása, üzleti modellek stb.), 
továbbá szoros szinergiákat és 
komplementaritásokat kell, hogy 
kialakítson. Ugyancsak a Kreatív Európa 
program keretében és a kulturális és kreatív 
ágazatok korlátozott finanszírozáshoz 
jutásának összefüggésében a kulturális és 
kreatív ágazatok garanciaeszköze által 
biztosított támogatásra is számítani lehet, 
amely pénzügyi mechanizmus a pénzügyi 
közvetítők számára nyújtott biztosítékok 
révén járul hozzá a kulturális és kreatív 
projektek növekedéséhez.

Or. en

Módosítás 94

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 9 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ipari modernizációt célzó intelligens 
szakosodási stratégia (S3) platform számos 
olyan kutatási és innovációs stratégiát 
határozott meg, amelyek a kulturális és 
kreatív ágazatokra összpontosítanak és a 
vállalkozói szemléletű szereplők széles 
körének bevonása révén új kapcsolatokat 
térképeznek fel a helyi eszközök, a 
potenciális piacok és a társadalmi 
kihívások között. Az S3 stratégia egyik fő 
célja a kutatási szervezetek, vállalkozások 
és hatóságok közötti új partnerségek 
előmozdítása , ami új együttműködési 
platformok létrehozását teszi szükségessé.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Or. en



PA\1194718HU.docx 65/65 PE644.924v01-00

HU

Módosítás 95

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT kulturális és kreatív ágazatokkal 
foglalkozó TIT-je nagyon alkalmas a fent 
ismertetett főbb gazdasági és társadalmi 
kihívások kezelésére. A kreativitás az 
innováció egyik fő motorja, és a kulturális 
és kreatív iparágakkal foglalkozó TIT 
képes felszabadítani a kultúraalapú 
kreativitásban rejlő lehetőségeket, valamint 
elősegíteni Európa versenyképességének és 
intelligens növekedésének megerősítését.

Az EIT kulturális és kreatív ágazatokkal 
foglalkozó TIT-je az Unió legjelentősebb 
jelenlegi gazdasági és társadalmi 
kihívásaival fog foglalkozni, valamint a 
beruházások mozgósítása és az üzleti 
szféra hosszú távú elkötelezettségének 
biztosítása révén elősegíti az új 
vállalkozások létrejöttét a kulturális és 
kreatív ágazatokon belül. A kulturális és 
kreatív ágazatok meglévő kiválóságára 
építve a TIT az egész Unióban elő fogja 
mozdítani a műszaki oktatást és a kreatív 
innovációt. A kreativitás az innováció 
egyik fő motorja, és a kulturális és kreatív 
iparágakkal foglalkozó TIT képes 
felszabadítani a kultúraalapú kreativitásban 
rejlő lehetőségeket, valamint elősegíteni 
Európa versenyképességének és intelligens 
növekedésének megerősítését.

Or. en


