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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) stratégiai innovációs tervéről szóló 
bizottsági javaslat az EIT 2014–2020-as időszakra vonatkozó prioritásait felvázoló 
szakpolitikai dokumentum.

A vélemény előadója üdvözli a javaslatot, és támogatja azt az elhatározást, miszerint a 
felsőfokú oktatási intézmények kiemelt szerepet kapnának az EIT továbbfejlesztésében.

A vélemény előadója a következőkre mutat rá:

 A három aktív tudományos és innovációs társulás (TIT) keretében folyó mesterképzési 
program végrehajtására rendelkezésre álló egyéves időkeret túl szűk ahhoz, hogy 
megfelelő értékelést lehessen végezni, ezáltal nemigen marad tér tárgyilagos értékítélet 
alkotásához.

 Úgy tűnik, hogy a stratégiai innovációs tervben a három alapvető szempont – a tudás, a 
kutatás és az innováció – tekintetében a felsőfokú oktatás valahogy nem kap elég 
figyelmet. Ugyanakkor valószínűleg ez képezi ennek a háromszögnek az alapját, amelyet 
gyakran „tudásháromszögként” említenek. A TIT-eket következésképpen arra bátorítják, 
hogy biztosítsák mesterképzési és doktori programjaik megfelelő finanszírozását.

 A stratégiai innovációs tervben a társadalmi és a humántudományok nem kapnak 
tényleges hozzáadott értéküknek megfelelő hangsúlyt. Következésképpen alapvető 
fontosságú, hogy megfelelő hangsúlyt kapjon a kutatásban és oktatásban betöltött 
jelenlegi és jövőbeli szerepük, és hogy elismerjék az interdiszciplináris elgondolásokon 
alapuló új és innovatív kutatási területek kialakításában betöltött szerepüket.

A vélemény előadója a következőket kívánja biztosítani:

1. Az egyetemeket jobban kell tájékoztatni az EIT létezéséről és szerepéről, hogy nagyobb 
számban törekedhessenek a TIT-ekben való részvételre.

2. A TIT-ek posztgraduális programjainak több kiváló hallgatót kell vonzaniuk. Az EIT-nek 
láthatóbbá kell válnia a hallgatók számára. Az EIT olyan tehetséges fiatalok 
gyűjtőhelyeként kellene, hogy fellépjen, akik hozzájárulnak az Európa jövőjét biztosító 
intelligens, fenntartható és inkluzív gazdasági növekedéshez. Ezt szem előtt tartva 
valamennyi kommunikációs eszközt és szintet igénybe vevő tájékoztató kampányokat 
kellene indítani, hogy ily módon biztosítható legyen, hogy mind az egyetemek, mind a 
hallgatók megfelelő tájékoztatás kaphassanak az EIT-ről és a TIT-ekről.

3. A kettős finanszírozás elkerülése érdekében biztosítékokat kell kidolgozni (a finanszírozás 
75%-a magán-, állami és regionális– többek között más európai programokhoz és a 
kohéziós politikához rendelt – forrásokból származik). El kell kerülni az oktatással 
kapcsolatos egyéb programok finanszírozásának bármely csökkentését.

4. Biztosítani kell az EIT és a többi meglévő oktatási és kutatási program egymást kiegészítő 
jellegét.
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5. Meg kell őrizni az EIT-védjeggyel ellátott tudományos fokozatok és diplomák 
tudományos hitelességét. Az EIT-védjegy a magasabb színvonal védjegye kell, hogy 
legyen, és következésképpen szigorú minőségi kritériumoknak kell vonatkozniuk 
valamennyi, EIT-védjeggyel ellátott fokozatra (azaz a bolognai folyamat értelmében a 
vállalkozási készségről van szó, ami szorosabb ágazati mobilitást tesz lehetővé a 
tudomány és az ipar között), hogy ily módon megőrizzük az európai egyetemek és az EIT 
világszerte megszerzett hírnevét.

6. Az EIT segítségével elő kell mozdítani a bevált gyakorlatok terjesztését a meglévő TIT-
ekben részt nem vevő országok körében.

7. A TIT-ekben részt nem vevő tagállamoknak – mindig a kiválóság kritériumát, valamint a 
szubszidiaritás elvét kell alkalmazva – azonos esélyt kell kapniuk a részvételre.

8. Az EIT igazgatótanácsát egy tudományos szakértőkből álló bizottságnak kell segítenie, 
amely a programok tartalmának, minőségi követelményeinek, valamint társadalmi és 
kulturális vetületének felügyeletét látná el.

9. A Bizottság által a 2014–2018-as időszakra javasolt két új tematikus ciklust – amely a 
kutatás és az innováció számára sajnos egyoldalú jövőképet mutat fel – újra kell értékelni.

10. Biztosítani, hogy a TIT-eken belül a társadalmi szempont elsőrendű fontosságú kritérium 
legyen és minden társadalmi kihívás során érzékelhetőbbé váljon. 

11. Az EIT-nek európai szinten kell meghatároznia a diplomákkal és tudományos 
fokozatokkal kapcsolatos közös akkreditációs folyamatokat.

A vélemény előadójának következtetései

1. A kiválóságról tanúbizonyságot tett egyetemi hallgatóknak lehetőségük nyílik arra, hogy 
posztgraduális és doktori kutatásaikat egynél több egyetemi TIT-ben végezhessék. Így az 
egyetemek, a kutatóközpontok és a vállalkozások közötti együttműködés is előnyökkel jár 
számukra.

2. A TIT-ekben részt vevő egyetemeket olyan tantervek kidolgozására bátorítják, amelyek –
az ismeretek, a kutatás és a vállalkozás mellett – az innovációhoz szükséges eszközként 
magas színvonalú képzést biztosítanak.

3. Az egyetemeknek továbbra is biztosítaniuk kell a tudományos élet szabadságát az 
ismeretek és a kutatás tekintetében, és miközben az üzleti világgal kialakítandó 
szinergiákra törekszenek, figyelniük kell saját tanterveik védelmére is.

4. Különös figyelmet kell fordítani a humán tudományok felsőoktatásban betöltött szerepére, 
mivel jelentősen hozzájárulnak mind a gazdasági élethez, mind pedig az európai kultúra és 
örökség előmozdításához. E tekintetben a TIT-ek tematikus témaköreinek jövőbeli 
kiválasztásánál nem szabad megfeledkezni a humán tudományokról sem.

Az EIT a tudásháromszög vonatkozásában az egyetemek és az ipar közötti paradigmaváltást 
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kínál a vezetés, a tanár és „az egész életen át tanuló” oldaláról, és mint ilyen, fontos építőköve 
lehet egy jövőbeli, magasan képzett európai munkaerő kialakulásának.

MÓDOSÍTÁSOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás1

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 1.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kutatás, az oktatás és az innováció 
középpontba helyezésének okai 
egyértelműek. A világszintű verseny 
növekedésével és a hazai demográfiai 
kihívásokkal összefüggésben Európa egyre 
nagyobb mértékben a termékekkel, 
szolgáltatásokkal és üzleti modellekkel 
kapcsolatos innovációs áttörések, illetve
Európa tehetséggondozási, -vonzási és -
megtartási képessége fogja biztosítani 
jövőbeli gazdasági növekedését és 
munkahelyeit. Noha vannak Európában 
egyéni sikertörténetek, az uniós tagállamok 
a világszinten vezető innovátorokhoz 
képest általában gyengébb teljesítményt 
nyújtanak. Az Unió számára továbbá a 
tehetségért folyó harcban megnövekedett 
versenyt jelentenek a feltörekvő 
gazdaságok új kiválósági központjai.

A kutatás, az oktatás és az innováció 
középpontba helyezésének okai 
egyértelműek. A tudásalapú gazdasággal 
és a világszintű verseny növekedésével és 
a hazai demográfiai kihívásokkal 
összefüggésben Európa egyre nagyobb 
mértékben a termékekkel, 
szolgáltatásokkal és üzleti modellekkel 
kapcsolatos innovációs áttörések, illetve 
tehetséggondozási, -vonzási és -megtartási 
képessége révén fogja tudni biztosítani 
jövőbeli gazdasági növekedését és 
munkahelyeit, úgy, hogy eközben nem 
csak azt teszi lehetővé polgárai számára, 
hogy ezen innovációkból profitáljanak, 
hanem azt is, hogy hozzájáruljanak 
azokhoz, elsősorban új technológiák 
segítségével. Noha vannak Európában 
egyéni sikertörténetek, a tagállamok a 
világszinten vezető innovátorokhoz képest 
általában gyengébb teljesítményt 
nyújtanak. Az Unió számára továbbá a 
tehetségért folyó harcban megnövekedett 
versenyt jelentenek a feltörekvő 
gazdaságok új kiválósági központjai.

Módosítás2

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 1.1 pont – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ennélfogva innovációs rendszereink és 
paradigmáink terén valódi váltásra van 
szükség. Még mindig túl gyakran fordul 
elő, hogy az uniós felsőoktatásban, 
kutatásban és innovációban nyilvánvalóan 
jelen lévő kiválóság továbbra is elszigetelt 
marad. Európának meg kell oldania a 
határokon – országokon, ágazatokon és 
tudományágakon – átívelő stratégiai 
együttműködés hiányának problémáját.
Ezenfelül valódi vállalkozói kultúrát kell 
kialakítania, amely nélkülözhetetlen a 
kutatás és innováció értékének 
kiaknázásához, új vállalkozások 
létrehozásához, valamint az innovatív 
termékeknek a nagy növekedést ígérő 
ágazatokban történő tényleges piaci 
alkalmazásához. Európának támogatnia 
kell a felsőoktatási intézményeknek az 
innováció hajtóerőiként betöltött szerepét, 
mivel az innováció előmozdításához a 
tehetségeket megfelelő készségekkel, 
ismeretekkel és hozzáállással kell 
felruházni.

Ennélfogva innovációs rendszereink és 
paradigmáink terén valódi váltásra van 
szükség, ami új elvek és gyakorlatok 
elfogadásán keresztül valósul meg, 
mindenekelőtt a nyílt és inkluzív 
kutatásra, a szellemi tulajdonjogok 
kezelésére szolgáló és az átláthatóságot és 
a cserét elősegítő eszközök bevezetésére, 
valamint olyan új finanszírozási eszközök 
kifejlesztésére támaszkodva, amelyek 
biztosítják, hogy a kutatási erőfeszítések 
elsődlegesen és hatékony módon a nagy 
közérdekű kérdésekre irányuljanak. Még 
mindig túl gyakran fordul elő, hogy az 
uniós felsőoktatásban, kutatásban és 
innovációban nyilvánvalóan jelen lévő 
kiválóság továbbra is elszigetelt marad.
Európának meg kell oldania a határokon –
országokon, ágazatokon és 
tudományágakon – átívelő stratégiai 
együttműködés hiányának problémáját.
Ezenfelül valódi vállalkozói kultúrát kell 
kialakítania, amely nélkülözhetetlen a 
kutatás és innováció értékének 
kiaknázásához, új vállalkozások 
létrehozásához, valamint az innovatív 
termékeknek a nagy növekedést ígérő 
ágazatokban történő tényleges piaci 
alkalmazásához. Európának támogatnia 
kell a felsőoktatási intézményeknek az 
innováció hajtóerőiként betöltött szerepét, 
mivel az innováció előmozdításához a 
tehetségeket megfelelő készségekkel, 
ismeretekkel és hozzáállással kell 
felruházni.

Módosítás3

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 1.1 pont – 6 bekezdés



AD\912360HU.doc 7/33 PE489.612v02-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT a TIT-ek révén segít a nagyobb 
valószínűséggel innovációs sikerekhez 
vezető környezet kialakításában, valamint 
elősegíti, hogy a felsőoktatás, a kutatás és a 
vállalkozások együttműködése terén 
áttöréseket lehessen elérni. E megközelítés 
segít a Horizont 2020 keretprogramban 
meghatározott, egyre összetettebbé váló 
társadalmi kihívások átfogó módon történő 
kezelésében, mivel különböző ágazatokat 
és tudományágakat képviselő, valamint 
különböző háttérrel rendelkező kiváló 
szakembereket fog össze – akik 
máskülönben nem feltétlenül találkoznának 
–, hogy közösen találjanak megoldást egy 
adott a kihívásra.

Az EIT a TIT-ek révén segít a nagyobb 
valószínűséggel innovációs sikerekhez 
vezető környezet kialakításában, valamint 
elősegíti, hogy a felsőoktatás, a kutatás és a 
vállalkozások együttműködése terén 
áttöréseket lehessen elérni. Az EIT 
elősegíti továbbá a fiatalok 
foglalkoztatását. E megközelítés segít a 
Horizont 2020 keretprogramban 
meghatározott, egyre összetettebbé váló 
társadalmi kihívások átfogó módon történő 
kezelésében, mivel különböző ágazatokat 
és tudományágakat képviselő, valamint 
különböző háttérrel rendelkező kiváló 
szakembereket fog össze – akik 
máskülönben nem feltétlenül találkoznának 
–, hogy közösen találjanak megoldást egy 
adott a kihívásra.

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 1.2 pont – 1 bekezdés – 2 számozatlan bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az oktatási, kutatási és innovációs 
beruházások hatásának fokozása és az 
innovációs irányítás új módjainak 
vizsgálata: Az EIT a technológiák és a 
kutatási eredmények felhasználásának és 
kiaknázásának felgyorsításával ösztönző 
szerepet tölt be, és hozzáadott értéket 
teremt a meglévő kutatóbázis számára. Az 
innovációs tevékenységek pedig 
hozzájárulnak a kutatási beruházások 
összehangolásához és fokozásához, 
valamint ahhoz, hogy az oktatási és képzési 
tevékenységek hatékonyabban reagáljanak 
az üzleti igényekre. Ennek érdekében az 
EIT számára jelentős rugalmasságot 
biztosítanak, így az új innovációs 
modelleket vizsgálhat meg, amelyek a TIT-
ek irányítási és finanszírozási modelljeinek

 Az oktatási, kutatási és innovációs 
beruházások hatásának fokozása és az 
innovációs irányítás új módjainak 
vizsgálata: Az EIT a technológiák és a 
kutatási eredmények felhasználásának és 
kiaknázásának felgyorsításával ösztönző 
szerepet tölt be, és hozzáadott értéket 
teremt a meglévő kutatóbázis számára. Az 
innovációs tevékenységek pedig 
hozzájárulnak a kutatási beruházások 
összehangolásához és fokozásához, 
valamint ahhoz, hogy az oktatási és képzési 
tevékenységek hatékonyabban reagáljanak 
az üzleti igényekre. Ennek érdekében az 
EIT számára jelentős rugalmasságot 
biztosítanak, így az új innovációs 
modelleket vizsgálhat meg, amelyek a TIT-
ek irányítási és finanszírozási modelljeinek 
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terén ténylegesen differenciált 
megközelítést, valamint a kínálkozó 
lehetőségek hatékonyabb kihasználásához 
szükséges gyors alkalmazkodást tesznek 
lehetővé.

terén ténylegesen differenciált 
megközelítést, valamint a kínálkozó 
lehetőségek hatékonyabb kihasználásához 
szükséges gyors alkalmazkodást tesznek 
lehetővé. Az EIT képes új finanszírozási 
modellek, például az innovációt 
kompenzáló árak kialakítására, 
amelyekkel a közösség számára 
maximalizálható a kutatás 
finanszírozásának hozama, biztosítva azt, 
hogy az innováció ne csupán a 
társadalom legsürgetőbb szükségleteit 
elégítse ki, hanem egyúttal mihamarabb 
előnyökkel is járjon az európai polgárok 
számára.

Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 1.3 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT határozottan elő fogja segíteni a 
Horizont 2020 keretprogramban 
meghatározott célkitűzések megvalósítását, 
különösen a társadalmi kihívások 
kezelésének e területre vonatkozó más 
kezdeményezésekkel történő 
összehangolásával.  A 
Horizont 2020 programon belül az EIT a
„társadalmi kihívások kezelése” célkitűzés 
részét fogja képezni, azonban a 
célkitűzések közötti akadálytalan 
kölcsönhatás jegyében „az ipari vezető 
szerep és versenyképes keretek” célkitűzés 
megvalósításához is hozzájárul az
eredményközpontú kutatás serkentésével, 
valamint a nagy növekedést elérő innovatív 
kkv-k létrehozásának előmozdításával.
Végül a tudományágakon, ágazatokon és 
országhatárokon átnyúló mobilitás 
előmozdításával, valamint a vállalkozói 
készség és a kockázatvállalási kultúra 
innovatív posztgraduális képzési 
programokba történő beépítésével „kiváló 

Az EIT határozottan elő fogja segíteni a 
Horizont 2020 keretprogramban 
meghatározott célkitűzések megvalósítását, 
különösen a társadalmi kihívások 
kezelésének e területre vonatkozó más 
kezdeményezésekkel történő 
összehangolásával. A 
Horizont 2020 programon belül az EIT a
„társadalmi kihívások kezelése” célkitűzés 
részét fogja képezni, azonban a 
célkitűzések közötti akadálytalan 
kölcsönhatás jegyében „az ipari vezető 
szerep és versenyképes keretek” célkitűzés 
megvalósításához is hozzájárul az 
eredményközpontú kutatás serkentésével, 
valamint a nagy növekedést elérő innovatív 
kkv-k létrehozásának előmozdításával.
Végül a tudományágakon, ágazatokon és 
országhatárokon átnyúló mobilitás 
előmozdításával, valamint a vállalkozói 
készség és a kockázatvállalási kultúra 
innovatív posztgraduális képzési 
programokba történő beépítésével „kiváló 
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tudományos alap” létrehozását fogja 
elősegíteni. Az EIT ennélfogva jelentős 
mértékben hozzá fog járulni az uniós 
kutatás innovatív lehetőségeinek 
megvalósításához és az Európai Kutatási 
Térség (EKT) teljes kialakításához 
szükséges keretfeltételek megteremtéséhez.

tudományos alap” létrehozását fogja 
elősegíteni. Az EIT-nek elő kell segítenie a 
határokon átnyúló és az ágazatok közötti 
együttműködést, valamint a kutatás és az 
innováció szintjén a mobilitást az 
egyetemek, a kutatóintézetek és a 
vállalkozások között. Az EIT az innováció 
és az ismeretek közreadására szolgáló 
platformot fejleszt ki, ami hozzájárul azon 
régiók támogatásához, amelyek nem 
vesznek közvetlenül részt a TIT-ekben, 
hosszabb távon pedig hozzájárul a 
Horizont 2020 keretprogram 
prioritásainak megvalósításához. Egy 
olyan önálló prioritást kell kialakítani, 
amely meghatározza az EIT saját 
működési keretét a harmadik országokkal 
és a nemzetközi szervezetekkel a kutatás 
és innováció területén folytatott 
együttműködés szintjén, és ezzel elősegíti 
a helyes közösségi gyakorlatok 
terjesztését. Az EIT ennélfogva jelentős 
mértékben hozzá fog járulni az uniós 
kutatás innovatív lehetőségeinek 
megvalósításához és az Európai Kutatási 
Térség (EKT) teljes kialakításához 
szükséges keretfeltételek megteremtéséhez.

Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 1.3 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT továbbá kidolgozott oktatási
dimenzióval gazdagítja az uniós kutatási és 
innovációs politikát. Az innovatív és 
vállalkozói ismeretekre kiterjedő oktatás 
révén az EIT összekötő szerepet tölt be a 
kutatási és innovációs keretprogram, 
valamint az oktatási politikák és 
programok között, továbbá biztosítja a 
felsőoktatás fenntartható változásainak 
megvalósításához szükséges hosszú távú 
elkötelezettséget. Az EIT – különösen az 

Az EIT továbbá kidolgozott oktatási
összetevővel gazdagítja az uniós kutatási és 
innovációs politikát, amely egyedülálló 
eszközként a Horizont 2020 keretprogram 
keretében nagy hangsúlyt helyez az 
oktatás vetületére, többek között a 
tudományos publikációkhoz való szabad 
hozzáférés révén. Ennélfogva az EIT-nek 
biztosítania kell, hogy a TIT-ek 
mesterképzései és doktori programjai 
megfelelő finanszírozásban részesüljenek. 
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új, transz- és interdiszciplináris, EIT-
védjeggyel rendelkező diplomák révén –
vezető szerepet tölt be az innovációt 
szolgáló oktatásra irányuló közös 
munkában, amely egyértelmű 
továbbgyűrűző hatást fejt ki a felsőoktatási
intézmények korszerűsítésének átfogóbb 
uniós célkitűzésére, előmozdítva ezáltal az 
Európai Felsőoktatási Térség kialakítását.

Az innovatív és vállalkozói ismeretekre 
kiterjedő oktatás révén az EIT összekötő 
szerepet tölt be a kutatási és innovációs 
keretprogram, valamint az oktatási 
politikák és programok között, továbbá
olyan hosszú távú elkötelezettséget
biztosít, amely azon új módszerek 
megvalósításához szükséges, amelyek 
lehetővé teszik, hogy a felsőoktatást az 
adott társadalmak valós követelményeihez 
lehessen igazítani. Kiemelt figyelmet kell 
fordítani az egyetemek és egyéb 
felsőoktatási létesítmények megfelelő 
finanszírozására, biztosítva az 
esélyegyenlőséget azon intézmények 
számára, amelyek a legmagasabb szintet 
kívánják elérni Európában. Folytatni kell 
továbbá a már kiváló státusszal 
rendelkező kutatási és oktatási központok 
támogatását. Az EIT – különösen az új, 
transz- és interdiszciplináris, EIT-
védjeggyel rendelkező diplomák révén –
vezető szerepet tölt be az innovációt 
szolgáló oktatásra irányuló közös 
munkában, amely egyértelmű 
továbbgyűrűző hatást fejt ki a felsőoktatási
rendszerek korszerűsítésének átfogóbb 
uniós célkitűzésére, ugyanakkor fenntartja 
az európai felsőoktatás humanista 
hagyományát, előmozdítva ezáltal az 
Európai Felsőoktatási Térség kialakítását.

Módosítás7

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 1.3 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az innováció helyi és globális szempontjai 
közötti kapcsolatok kialakításával 
lehetőség van továbbá az Unió kohéziós 
politikájával való együttműködés 
kölcsönös megerősítésére. A 
helymegosztási központok biztosítják a 
határokon átnyúló együttműködést, 

Az innováció helyi és globális szempontjai 
közötti kapcsolatok kialakításával 
lehetőség van továbbá az Unió kohéziós 
politikájával való együttműködés 
kölcsönös megerősítésére. A 
helymegosztási központok biztosítják a
régiókon és határokon átnyúló 
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valamint kedvező helyzetben vannak 
ahhoz, hogy hasznosítani tudják a saját 
régiójukban alkalmazott különböző 
finanszírozási programokat. A 
helymegosztási központok vezető szerepet 
játszanak a teljes TIT helyi és világszintű 
összeköttetéseinek megerősítésében, 
többek között a regionális hatóságokkal –
különösen az intelligens specializációt 
segítő regionális innovációs stratégiák
(RIS3) kialakításáért és megvalósításáért 
felelős regionális hatóságokkal – való 
szoros együttműködés keretében. Meg 
lehetne erősíteni továbbá a TIT-ek és a 
helyi klaszterek közötti kapcsolatot annak 
érdekében, hogy növekedjen a kkv-k TIT-
tevékenységekben történő részvétele. Míg 
a szinergiák kialakításának lehetősége a 
TIT-ek tematikus területeitől függően 
változó, számos uniós szintű 
kezdeményezés és program kínál 
különösen az együttműködésből és 
koordinációból származó előnyöket. Mivel 
az EIT/a TIT-ek alapkoncepciója a
meglévő uniós kiválóság értékének 
növelésén alapul, a – jelenlegi és jövőbeli –
TIT-ek lényegüknél fogva törekedni 
fognak e szinergiák maximális 
kihasználására. A TIT-ek a vonatkozó 
területen már meglévő kezdeményezések, 
többek között a közös programozási
kezdeményezések, az európai innovációs 
partnerségek és a köz-magán társulások
(PPP-k) értékét növelik.

együttműködést, valamint kedvező 
helyzetben vannak ahhoz, hogy 
hasznosítani tudják a saját régiójukban 
alkalmazott különböző finanszírozási 
programokat. A helymegosztási központok 
vezető szerepet játszanak a teljes TIT helyi 
és világszintű összeköttetéseinek 
megerősítésében, többek között a 
regionális hatóságokkal – különösen az 
intelligens specializációt segítő regionális 
innovációs stratégiák (RIS3) kialakításáért 
és megvalósításáért felelős regionális 
hatóságokkal – való szoros együttműködés 
keretében. Meg lehetne erősíteni továbbá a 
TIT-ek és a helyi klaszterek közötti 
kapcsolatot annak érdekében, hogy 
növekedjen a kkv-k TIT-tevékenységekben 
történő részvétele. Míg a szinergiák 
kialakításának lehetősége a TIT-ek 
tematikus területeitől függően változó, 
számos uniós szintű kezdeményezés és 
program kínál különösen az 
együttműködésből és koordinációból 
származó előnyöket. Mivel az EIT/a TIT-
ek alapkoncepciója a meglévő uniós 
kiválóság értékének növelésén alapul, a –
jelenlegi és jövőbeli – TIT-ek lényegüknél 
fogva törekedni fognak e szinergiák 
maximális kihasználására. A TIT-ek a 
vonatkozó területen már meglévő 
kezdeményezések, többek között a közös 
programozási kezdeményezések, az 
európai innovációs partnerségek és a köz-
magán társulások (PPP-k) értékét növelik.
A kettős finanszírozás elkerülése 
érdekében biztosítékokat kell kidolgozni (a 
finanszírozás 75%-a magán-, állami és 
regionális – többek között más európai 
programokhoz és a kohéziós politikához 
rendelt – forrásokból származik). El kell 
kerülni az oktatással kapcsolatos egyéb 
programok finanszírozásának bármely 
csökkentését.

Módosítás8
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Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 1.3 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A TIT páneurópai kutatóbázisának magját 
a közös programozási 
kezdeményezéseknek kell képezniük, 
mivel e kezdeményezések kulcsfontosságú 
eszközök a kutatás széttagoltságának 
problémájának megoldásában. A TIT-ek 
pedig felgyorsíthatják és előmozdíthatják a 
közös programozási kezdeményezések által 
összefogott kiváló állami kutatásban rejlő 
lehetőségek kiaknázását, és ezáltal 
enyhíthetik az innováció széttagoltságának 
problémáját. A közös technológiai 
kezdeményezések és az újonnan létrehozott 
köz-magán társulások fórumot biztosítanak 
a nagyszabású, iparközpontú kutatás 
elősegítéséhez, valamint fokozzák a 
jelentős technológiák fejlesztését. A TIT-
ek elősegítik e jelentős kutatási 
beruházások felgyorsítását, amelyek 
ösztönzik a technológiaátadást és a 
kereskedelmi forgalmazást, valamint a 
vállalkozói tehetségek révén a meglévő 
üzleti területen belül új vállalkozásokat 
alakítanak ki. A tudásháromszögön alapuló 
megközelítés révén az EIT ki fogja 
egészíteni az Európai Kutatási Tanács
(EKT) világszínvonalú úttörő kutatásra 
irányuló beruházásait, mivel az ötletektől 
az alkalmazásig és a hasznosításig terjedő 
innovációs lánc egészét célozza, valamint
további lehetőségeket biztosít az innováció 
és a vállalkozói ismeretek területén a
Marie Curie-ösztöndíjas kutatók, illetve az
„Erasmus mindenkinek” program 
hallgatói számára.  

A TIT páneurópai kutatóbázisának magját 
a közös programozási 
kezdeményezéseknek kell képezniük, 
mivel e kezdeményezések kulcsfontosságú 
eszközök a kutatás széttagoltságának 
problémájának megoldásában. A TIT-ek 
pedig felgyorsíthatják és előmozdíthatják a 
közös programozási kezdeményezések által 
összefogott kiváló állami kutatásban rejlő 
lehetőségek kiaknázását, és ezáltal 
enyhíthetik az innováció széttagoltságának 
problémáját. A közös technológiai 
kezdeményezések és az újonnan létrehozott 
köz-magán társulások fórumot biztosítanak 
a nagyszabású, iparközpontú kutatás 
elősegítéséhez, valamint fokozzák a 
jelentős technológiák fejlesztését. A TIT-
ek elősegítik e jelentős kutatási 
beruházások felgyorsítását, amelyek 
ösztönzik a technológiaátadást és a 
kereskedelmi forgalmazást, valamint a 
vállalkozói tehetségek révén a meglévő 
üzleti területen belül új vállalkozásokat 
alakítanak ki. A tudásháromszögön alapuló 
megközelítés révén az EIT ki fogja 
egészíteni az Európai Kutatási Tanács
(EKT) világszínvonalú úttörő kutatásra 
irányuló beruházásait, mivel az ötletektől 
az alkalmazásig és a hasznosításig terjedő 
innovációs lánc egészét célozza, valamint
biztosítja az európai kutatási térség 
fejlesztését azzal, hogy a Marie
Skłodowska-Curie programok keretében 
új lehetőségeket teremt a kutatók számára. 
Az EIT kiaknázza Európa szellemi tőkéjét 
annak érdekében, hogy az „Erasmus 
mindenkinek” programmal való 
kapcsolatnak köszönhetően új 
képességekre tegyen szert az innováció és
a vállalkozókkal fenntartott kapcsolatok 
terén.
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Módosítás 9

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2,1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E tapasztalatok alapján az EIT célja, hogy 
megszilárdítsa és továbbfejlessze szerepét 
olyan „befektetőként”, aki támogatja a 
meglévő uniós kutatási, üzleti és 
felsőoktatási kiválósági központokat, és 
lehetővé teszi számukra a közös munkát, 
valamint elősegíti ezek rendszerszerű 
együttműködését a TIT-ek keretében.

E tapasztalatok alapján az EIT célja, hogy 
megszilárdítsa és továbbfejlessze szerepét 
olyan „befektetőként”, aki támogatja a 
meglévő uniós kutatási, üzleti és 
felsőoktatási kiválósági központokat, és 
lehetővé teszi számukra a közös munkát, 
valamint elősegíti ezek rendszerszerű 
együttműködését a TIT-ek keretében.
Ennek szem előtt tartásával, és minden 
vonatkozó kommunikációs eszköz és szint 
alkalkalmazával tájékoztató kampányokat 
kell tartani annak biztosítására, hogy az 
egyetemek és a hallgatók is megfelelő 
hozzáféréssel rendelkezzenek az EIT és a 
TIT-ek működésével és hatókörével 
kapcsolatos információkhoz.

Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2.1.1. pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A TIT-ek nem csupán partnereik meglévő 
kiváló kutatóbázisára támaszkodnak, 
hanem élen járnak az EIT oktatási 
küldetésének ösztönzésében és 
végrehajtásában is. A cél tehetséges 
emberek oktatása és képzése, felruházásuk 
a globális tudásalapú gazdaság számára 
szükséges készségekkel, ismeretekkel és 
gondolkodásmóddal. E célból az EIT –
minőségük és a TIT-ekben történő 
következetes megvalósításuk ellenőrzése 
révén – aktívan támogatja többek között az 
EIT-védjeggyel rendelkező diplomákat.
Ennek során jelentősen támaszkodik a 
szakmai és szakértői értékelésekre, 

A TIT-ek nem csupán partnereik meglévő 
kiváló kutatóbázisára támaszkodnak, 
hanem élen járnak az EIT oktatási 
küldetésének ösztönzésében és 
végrehajtásában is. A cél tehetséges 
emberek oktatása és képzése, felruházásuk 
a globális tudásalapú gazdaság számára 
szükséges készségekkel, ismeretekkel és 
gondolkodásmóddal. E célból az EIT –
minőségük és a TIT-ekben történő 
következetes megvalósításuk ellenőrzése 
révén – aktívan támogatja többek között az 
EIT-védjeggyel rendelkező diplomákat.
Ennek során a TIT-ek számos minőségi 
követelményt alkalmaznak (azaz a 
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valamint párbeszédet alakít ki a nemzeti és 
minőségbiztosítási szervekkel. Ez fokozni 
fogja az EIT-védjeggyel rendelkező 
képesítések nemzeti és nemzetközi 
elismertségét, világszintű vonzerejét, 
továbbá nemzetközi szintű együttműködési 
fórumot biztosít. A jövőben a TIT-ek 
ösztönzést kapnak arra, hogy oktatási 
tevékenységüket a posztgraduális szinten 
túl a tanulási formák olyan szélesebb 
választékának kialakítására is terjesszék ki, 
amely az innovatív szakmai továbbképzési 
tevékenységek tágabb körét szolgálja, 
beleértve a vezetőképzést, az egyéni 
igényekre szabott képzési tanfolyamokat és 
a nyári egyetemeket. A TIT-ek oktatási 
tevékenységei hatásának fokozása és a
szélesebb közönség megszólítása 
érdekében a TIT-ek kísérleti alapon 
megtervezhetik az egyetemi alapképzési 
programok moduljainak konstrukcióját 
vagy az iskolai oktatásban használható 
csomagokat.

bolognai folyamat értelmében, ami 
vállalkozási készséget jelent, ami 
szorosabb ágazati mobilitást tesz lehetővé 
a tudomány és az ipar között) az EIT-
védjeggyel rendelkező diplomákra a 
magas egyetemi színvonal, valamint az 
európai egyetemek hírnevének és 
presztízsének biztosítása érdekében. 
Ennek során továbbá jelentősen 
támaszkodik a szakmai és szakértői 
értékelésekre, valamint párbeszédet alakít 
ki a nemzeti és minőségbiztosítási 
szervekkel. Ez fokozni fogja az EIT-
védjeggyel rendelkező képesítések nemzeti 
és nemzetközi elismertségét, világszintű 
vonzerejét, továbbá nemzetközi szintű 
együttműködési fórumot biztosít. A 
jövőben a TIT-ek ösztönzést kapnak arra, 
hogy oktatási tevékenységüket a 
posztgraduális szinten túl a tanulási formák 
olyan szélesebb választékának kialakítására 
is terjesszék ki, amely az innovatív 
szakmai továbbképzési tevékenységek 
tágabb körét szolgálja, beleértve a 
vezetőképzést, az egyéni igényekre szabott 
képzési tanfolyamokat és a nyári 
egyetemeket. Az egyetemeknek továbbra is 
biztosítaniuk kell a tudományos élet 
szabadságát az ismeretek és a kutatás 
tekintetében, és miközben az üzleti 
világgal kialakítandó szinergiákra 
törekszenek, figyelniük kell saját 
tanterveik védelmére is.

Módosítás 11

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2.1.1. pont  – 5 bekezdés – 2 a pont (új) (a szövegdobozon belül)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az EIT-védjeggyel rendelkező 
diplomákra vonatkozó kritériumok 
meghatározása tudományos hitelességük 
és magas színvonaluk szavatolására.
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Módosítás 12

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2.1.1. pont  – 5 bekezdés – 3 pont (a szövegdobozon belül)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Létrehozza az EIT-védjeggyel 
rendelkező képesítések szakértői értékelési
rendszerét, és párbeszédet alakít ki a 
nemzeti és nemzetközi minőségbiztosítási 
szervekkel.

 Tevékenyen biztosítja az EIT-en belüli 
összhangot és megfelelést az EIT-
védjeggyel rendelkező képesítések 
szakértői értékelési rendszerének 
létrehozásával, és párbeszédet alakít ki a 
nemzeti és nemzetközi minőségbiztosítási 
szervekkel.

Módosítás13

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2.1.1. pont  – 5 bekezdés – 4 pont (a szövegdobozon belül)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Ösztönzi a TIT-eket az oktatási és 
képzési tevékenységek nagyobb 
választékának létrehozására.

 Ösztönzi a TIT-eket az oktatási és 
képzési tevékenységek nagyobb 
választékának, különösen olyan 
tevékenységeknek a létrehozására, 
amelyek célja, hogy a TIT-eknek 
lehetőségük nyíljon szerzett tapasztalataik 
megosztására olyan intézményekkel, 
amelyek a jövőben érdeklődést 
tanúsíthatnak a TIT-ekben való részvétel 
iránt, valamint olyan tevékenységek 
folytatására, amelyek ezen oktatási 
programok létezésére hívják fel a 
figyelmet.
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Módosítás 14

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2.1.1. pont  – 5 bekezdés – 4 a pont (új) (a szövegdobozon belül)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Felszólítja a TIT-eket, hogy a 
hallgatóknak nyújtsanak megfelelő 
tájékoztatást a más tagállamban szerzett 
diplomákkal kapcsolatban.

Módosítás 15

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2.1.1. pont  – 5 bekezdés – 4 b pont (új) (a szövegdobozon belül)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Európai szinten meghatározza a 
diplomákkal és tudományos fokozatokkal 
kapcsolatos közös akkreditációs 
folyamatokat.

Módosítás 16

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2.1.2. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hatás további fokozása és a társadalmi 
kihívások új területein történő innováció 
ösztönzése érdekében az EIT fokozatosan 
kibővíti a TIT-ek portfólióját. Az új TIT-ek 
létrehozásának fokozatos fejlesztési 
útvonalát követve az EIT biztosítani fogja, 
hogy a korábbi időszakokban szerzett 
tapasztalatokat megfelelően figyelembe 
veszik, és csak olyan területeken hoznak 
létre TIT-eket, ahol egyértelmű innovációs 
lehetőségekre és a legmagasabb szintű 
kiválóságra lehet építeni. A 2014–2020 
közötti időszakban az új TIT-ek ezért két 
szakaszban jönnek létre: 2014-ben és 
2018-ban három-három új TIT létesül, 

A hatás további fokozása és a társadalmi 
kihívások új területein történő innováció 
ösztönzése érdekében az EIT fokozatosan 
kibővíti a TIT-ek portfólióját. Az új TIT-ek 
létrehozásának fokozatos fejlesztési 
útvonalát követve az EIT biztosítani fogja, 
hogy a korábbi időszakokban szerzett 
tapasztalatokat megfelelően figyelembe 
veszik, és csak olyan tematikus területeken 
hoznak létre TIT-eket, ahol egyértelmű 
innovációs lehetőségekre és jelentős 
társadalmi hatásra, valamint a 
legmagasabb szintű kiválóságra lehet 
építeni. 2014-ben és 2018-ban három-
három új TIT létesül, amelyekkel együtt a 
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amelyekkel együtt a 2014–2020 közötti 
időszakban kilencre bővül a TIT-ek 
portfóliója (ez Európa-szerte 40–50 
helymegosztási központ felállításának felel 
meg). A 2018. évi TIT-ekre vonatkozó 
lehetséges új kiválasztási folyamatnak 
nagymértékben az EIT és a meglévő TIT-
ek részletes külső értékelésének 
eredményeire – többek között a TIT-ek 
által gyakorolt gazdasági és társadalmi 
hatások, valamint az Unió és a tagállamok 
innovációs kapacitásához történő EIT-
hozzájárulás értékelésének eredményeire –, 
valamint a Horizont 2020 program 
értékelésének eredményeire kell épülnie.

2014–2020 közötti időszakban kilencre 
bővül a TIT-ek portfóliója (ez Európa-
szerte 40–50 helymegosztási központ 
felállításának felel meg). A 2018. évi TIT-
ekre vonatkozó lehetséges új kiválasztási 
folyamatnak nagymértékben az EIT és a 
meglévő TIT-ek részletes külső 
értékelésének eredményeire – többek 
között a TIT-ek által gyakorolt gazdasági 
és társadalmi hatások, valamint az Unió és 
a tagállamok innovációs kapacitásához 
történő EIT-hozzájárulás értékelésének 
eredményeire –, valamint a 
Horizont 2020 program értékelésének 
eredményeire kell épülnie.

Módosítás 17

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2.1.2. pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az új TIT-ek olyan, jelentős társadalmi 
kihívásokkal jellemezhető területeken 
jönnek létre, amelyek valódi innovációs 
lehetőségeket rejtenek magukban. Az EIT 
ezáltal teljes mértékben hozzá fog járulni 
az átfogóbb uniós politikai menetrend 
céljainak megvalósulásához és különösen a 
Horizont 2020 keretprogram 
célkitűzéseihez, amely számos társadalmi 
kihívást, valamint ipari és 
alaptechnológiákat határoz meg. A cél 
TIT-ek létrehozása olyan tematikus 
területeken, ahol azok jelentősége és 
összetett jellege miatt kizárólag 
tudományágakon, határokon és ágazatokon 
átnyúló megközelítés alkalmazható. A 
tematikus területeket ennélfogva alapos 
elemzés után kell kiválasztani, amely azt 
vizsgálja, hogy egy adott TIT képes-e 
valódi hozzáadott értéket teremteni és 
kedvező hatást gyakorolni a gazdaságra és 
a társadalomra.

Az új TIT-ek olyan, jelentős társadalmi 
kihívásokkal jellemezhető tematikus
területeken jönnek létre, amelyek valódi 
innovációs lehetőségeket rejtenek 
magukban. Az EIT ezáltal teljes mértékben 
hozzá fog járulni az átfogóbb uniós 
politikai menetrend céljainak 
megvalósulásához és különösen a Horizont 
2020 keretprogram célkitűzéseihez, amely 
számos társadalmi kihívást határoz meg. A 
cél TIT-ek létrehozása olyan tematikus 
területeken, ahol azok jelentősége és 
összetett jellege miatt kizárólag 
tudományágakon, határokon és ágazatokon 
átnyúló megközelítés alkalmazható. A 
tematikus területeket ennélfogva alapos 
elemzés után kell kiválasztani, amely azt 
vizsgálja, hogy egy adott TIT képes-e 
valódi hozzáadott értéket teremteni és 
kedvező hatást gyakorolni a gazdaságra és 
a társadalomra. Az új TIT-ek számára 
elkülönített összegeket a projektek 
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minőségének és a bennük rejlő 
lehetőségek figyelembevételével, pályázat 
útján osztják szét, és emellett elegendő 
finanszírozást biztosítanak ahhoz, hogy az 
egyes TIT-ek ténylegesen 
megvalósíthassák az innovációt.

Módosítás 18

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2.1.2. pont – 3 bekezdés – 6 számozatlan bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Transzdiszciplináris megközelítés 
szükségessége és a tudományágak határain 
átnyúló oktatás új típusainak kialakítása;

 Transzdiszciplináris megközelítés 
szükségessége és az egyetemek arra való 
ösztönzése, hogy a tudományágak határain 
átnyúló oktatás új típusait alakítsák ki;

Módosítás 19

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2.1.2. pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT-tervezet, valamint az érdekeltek 
szélesebb közössége által javasolt 
témakörök értékelése egyértelműen 
bizonyos mértékű ingadozásokat mutatott a 
TIT-ek létrehozása által kínált potenciális 
hatás tekintetében. Ennélfogva néhány 
témakört teljes mértékben elvetettek, 
másokat pedig újradefiniáltak, hogy azok 
jobban igazodjanak az e területen 
tapasztalható európai és globális környezet 
sajátosságaihoz.

Az EIT-tervezet, valamint az érdekeltek 
szélesebb közössége által javasolt 
témakörök értékelése egyértelműen 
bizonyos mértékű ingadozásokat mutatott a 
TIT-ek létrehozása által kínált potenciális 
hatás tekintetében. Ennélfogva néhány 
témakört teljes mértékben elvetettek, 
másokat pedig újradefiniáltak, hogy azok 
jobban igazodjanak az e területen 
tapasztalható európai és globális környezet 
sajátosságaihoz. A kutatásban rejlő 
lehetőségek alakulásának rendszeres 
értékelését és az innováció terén esetleg 
megjelenő új változásokat figyelembe kell 
venni a jövőbeli TIT-ek esetében azon 
ágazatokban, amelyeket még nem vettek 
figyelembe, de megfelelnek a feltételeknek 
(mint például a tengeri ágazatban).
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Módosítás 20

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2.1.2. pont – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A következő tematikus területekről 
állapították meg, hogy azok esetében egy 
új TIT létrehozása a legnagyobb 
valószínűséggel hozzáadott értéket teremt
a meglévő tevékenységek vonatkozásában, 
és ténylegesen fellendíti az innovációt:

A következő tematikus területekről 
állapították meg, hogy azok esetében egy 
új TIT létrehozása hozzáadott értéket
teremthet a meglévő tevékenységek 
vonatkozásában, és ténylegesen az 
innováció fellendítéséhez vezethet. Ez a 
lista azonban kizárólag tájékoztató jellegű 
azon tematikus területek vonatkozásában, 
amelyeket végül a létrehozandó TIT-ek 
esetében választani fognak:

Módosítás 21

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2.1.2. pont – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2018. évi második szakaszban a 
fennmaradó témaköröket (városi mobilitás, 
hozzáadott értéket előállító gyártás, 
intelligens és biztonságos társadalmak)
fogják mérlegelni, ugyanakkor az új és a 
jövőben esetleg felmerülő váratlan 
kihívásokat is figyelembe veszik.

A 2018. évi második szakaszban a fenti 
listából fennmaradó témaköröket (városi 
mobilitás, hozzáadott értéket előállító 
gyártás, intelligens és biztonságos 
társadalmak) azon egyéb témakörökkel 
együtt mérlegelhetik, amelyek az új és a 
jövőben esetleg felmerülő váratlan 
kihívásokat is figyelembe veszik.

Módosítás 22

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2.1.2. pont – 9 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különös figyelmet kell fordítani a humán 
tudományok felsőoktatásban betöltött 
szerepére, mivel jelentősen hozzájárulnak 
mind a gazdasági élethez, mind pedig az 
európai kultúra és örökség 
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előmozdításához. E tekintetben a TIT-ek 
tematikus témaköreinek jövőbeli 
kiválasztásánál nem szabad elhanyagolni 
vagy elfelejteni a humán tudományokat 
sem.

Módosítás23

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2.1.2 pont  – 10 bekezdés – 1 a pont (új) (a szövegdobozon belül) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az összes érdekelt féllel – köztük az 
egyetemekkel, a vállalkozásokkal, a 
vállalkozókkal és a kutatóközpontokkal, a 
civil társadalommal, a helyi 
önkormányzatokkal és az érdekelt nem 
kormányzati szervezetekkel – történő teljes 
körű konzultációt folytat azt megelőzően, 
hogy döntés születne arra vonatkozóan, 
hogy mely tematikus területeket fedjen le 
a TIT-ek 2018-ban esedékes harmadik 
szakasza.

Módosítás 24

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2.1.2 pont  – 10 bekezdés – 1 b pont (új) (a szövegdobozon belül) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Minden erőfeszítést megtesz annak 
biztosítására, hogy a lehető legtöbb 
potenciális érdeklődő fél tudomást 
szerezzen a TIT-eket érintő jövőbeli 
kiválasztási folyamatokról. A potenciális 
érdeklődő felek számára biztosítani kell az 
összes szükséges információt, ami 
lehetővé teszi számukra annak 
megfontolását, hogy milyen módon 
tudnának ehhez esetlegesen hozzájárulni. 
E tekintetben különös figyelmet kell 
fordítani azon területekre és régiókra, 
amelyekről ezidáig még nem érkeztek 
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résztvevők a már meglévő TIT-ekbe.

Módosítás 25

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2.1.2 pont  – 10 bekezdés – 2 a pont (új) (a szövegdobozon belül) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Biztosítja, hogy a TIT-eken belül a 
társadalmi szempont elsőrendű 
fontosságú kritérium legyen és minden 
társadalmi kihívás során érzékelhetővé 
váljon.

Módosítás 26

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2.2. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kezdeti időszakban az EIT főként a TIT-
ek létrehozására összpontosította 
erőfeszítéseit. Míg az EIT nyilvánvaló 
célja, hogy megerősítse a meglévő 
kiválósági központokat, a jövőben 
biztosítania kell azt is, hogy a TIT-ekben 
közvetlenül részt nem vevő uniós 
területeket is előnyökhöz juttassa. Az EIT-
nek tehát központi küldetése, hogy aktívan 
elősegítse a tudásháromszög integrálására 
irányuló bevált gyakorlatok terjesztését a 
közös innovációs és tudásmegosztási 
kultúra kialakítása érdekében.

A kezdeti időszak során az EIT főként a 
TIT-ek létrehozására összpontosította 
erőfeszítéseit. Míg az EIT nyilvánvaló 
célja, hogy megerősítse a meglévő 
kiválósági központokat vagy ösztönözze 
újak létrejöttét, a jövőben biztosítania kell 
azt is, hogy a TIT-ekben közvetlenül részt 
nem vevő uniós területeket is előnyökhöz 
juttassa. Továbbá alapvető fontosságú, 
hogy az EIT fokozza láthatóságát azon 
tagállamokban, amelyek még nem vesznek 
részt a TIT-ekben, de főként azon 
országokban, amelyek kevésbé 
tapasztaltak a közös vállalkozások e 
formái területén. Mindig alkalmazni kell 
a kiválóság kritériumát, valamint a 
szubszidiaritás elvét. Az EIT-nek tehát 
központi küldetése, hogy aktívan elősegítse 
a tudásháromszög integrálására irányuló 
bevált gyakorlatok, úgymint a kutatási 
eredmények nyílt közzététele és a nyitott 
kutatás terjesztését a közös innovációs és 
tudásmegosztási kultúra kialakítása 
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érdekében.

Módosítás 27

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT-nek a jövőben a TIT-ekből nyert 
tapasztalatokat érthetővé és 
megismételhetővé kell tennie, és azokból 
olyan kultúrát kell kialakítania, amely 
Európa és a világ számára is követendő 
példaként szolgálhat. A bevált gyakorlatok, 
valamint a TIT-ekből származó új 
irányítási és finanszírozási modellek 
meghatározásával, elemzésével és 
megosztásával az EIT biztosítani kívánja, 
hogy az EIT-n és a TIT-eken belül 
keletkező tudást terjesztése és hasznosítása
az emberek és az intézmények javára 
történik, ideértve a TIT-ekben közvetlenül 
részt nem vevő embereket és 
intézményeket is.

Az EIT-nek a jövőben a TIT-ekből nyert 
tapasztalatokat érthetővé és 
megismételhetővé kell tennie, és azokból 
olyan kultúrát kell kialakítania, amely 
Európa és a világ számára is követendő 
példaként szolgálhat. A bevált gyakorlatok, 
valamint a TIT-ekből származó új 
irányítási és finanszírozási modellek 
meghatározásával, elemzésével és 
megosztásával az EIT biztosítani kívánja, 
hogy az EIT-n és a TIT-eken belül 
keletkező tudást terjesztése és hasznosítása
a polgárok, a magánszféra szereplői és az 
intézmények javára történik, ideértve a 
TIT-ekben közvetlenül részt nem vevő 
embereket, magánszférabeli szereplőket és 
intézményeket is.

Módosítás 28

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2.2. pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT meghatározó szerepet tölthet be a 
TIT-ek által alkalmazott sokféle 
megközelítés összehangolásában, valamint 
e megközelítések olyan területeken történő 
alkalmazásában, amelyeken gyenge az 
innovációs kapacitás, és amelyek másképp 
nem lennének képesek hasznosítani az EIT 
által megszerzett tapasztalatokat. A 
megközelítés ilyen kiterjesztése biztosítani 
fogja, hogy az EIT tapasztalatából 
származó előnyök ezeken a területeken 
ösztönzik az innovációs kapacitás 

Az EIT meghatározó szerepet tölthet be a 
TIT-ek által alkalmazott sokféle 
megközelítés összehangolásában, valamint 
e megközelítések olyan tematikus
területeken történő alkalmazásában, 
amelyeken gyenge az innovációs kapacitás, 
és amelyek másképp nem lennének 
képesek hasznosítani az EIT által 
megszerzett tapasztalatokat. A 
megközelítés ilyen kiterjesztése biztosítani 
fogja, hogy az EIT tapasztalatából 
származó előnyök ezeken a területeken 
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fejlődését. E tevékenység, amennyiben a 
TIT-ek munkájára épül, jelentős 
megtérülést eredményezhet.

ösztönzik az innovációs kapacitás 
fejlődését. E tevékenység, amennyiben a 
TIT-ek munkájára épül, jelentős 
megtérülést eredményezhet. E tekintetben 
rendkívül fontos, hogy az innováció 
fogalmát olyan tudományos területekre is 
alkalmazzák, amelyek Európa kulturális 
múltjával és jelenével kapcsolatos 
fogalmakkal, elgondolásokkal és új tárgyi 
bizonyítékokkal szolgálhatnak.

Módosítás 29

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2.2. pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A sikeres innováció zálogát a tehetségek
jelentik. Az EIT egyik elsődleges szerepe 
az, hogy lehetőséget nyújtson a tehetségek 
számára képességeik teljes körű 
kiaknázására, és olyan környezetet 
alakítson ki, amelyben kibontakozhatnak.
Az EIT a TIT-ek révén hoz létre ilyen 
környezetet, ezeket azonban ki kell 
egészítenie a TIT-eken túli kiemelkedő 
tehetségek vonzására és bevonására 
irányuló stratégiákkal.

A tehetségek, ha megfelelő oktatásban 
részesülnek és inspiráló körülmények 
között dolgozhatnak, a sikeres kutatás
zálogát jelentik, illetve nyitottak az 
innovációra. Az EIT egyik elsődleges 
szerepe az, hogy lehetőséget nyújtson a 
tehetségek számára képességeik teljes körű 
kiaknázására, és olyan környezetet 
alakítson ki, amelyben kibontakozhatnak.
Az EIT a TIT-ek révén hoz létre ilyen 
környezetet, ezeket azonban ki kell 
egészítenie a TIT-eken túli kiemelkedő 
tehetségek vonzására és bevonására 
irányuló stratégiákkal.

Módosítás 30Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2.2. pont – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezenfelül az EIT-nek nyilvánvalóan 
szerepet kell játszania az Unión kívüli 
területek tehetségeinek megnyerésében.
Erős márka létrehozásával, valamint a 
világ fő partnereivel történő stratégiai 
kapcsolatok kialakításával az EIT növelheti 
a TIT-ekben közreműködő partnerek 
vonzerejét. Az EIT-nek a TIT-ekkel szoros 

Ezenfelül az EIT-nek nyilvánvalóan 
szerepet kell játszania az Unión kívüli 
területek tehetségeinek megnyerésében.
Erős márka létrehozásával, valamint a 
világ fő partnereivel történő stratégiai 
kapcsolatok kialakításával az EIT növelheti 
a TIT-ekben közreműködő partnerek 
vonzerejét. Az EIT-nek a TIT-ekkel szoros 
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együttműködésben erőteljes nemzetközi 
stratégiát kell kialakítania, meghatározva a 
megfelelő közvetítőket és potenciális 
partnereket, valamint kapcsolatot létesítve 
azokkal. Ebben az összefüggésben az EIT-
nek és a TIT-eknek teljes körűen ki kell 
használniuk a megfelelő uniós 
kezdeményezéseket, például az Erasmus 
mindenkinek programot és a Marie Curie-
fellépéseket. Ezenfelül az EIT a végzett 
hallgatók hálózatának kialakítását 
ösztönözve elősegítheti a tudásmegosztást, 
a mentorálást és a hálózatépítést.

együttműködésben erőteljes nemzetközi 
stratégiát kell kialakítania, meghatározva a 
megfelelő közvetítőket és potenciális 
partnereket, valamint kapcsolatot létesítve 
azokkal. Ebben az összefüggésben az EIT-
nek és a TIT-eknek teljes körűen ki kell 
használniuk a megfelelő uniós 
kezdeményezéseket, például az Erasmus 
mindenkinek programot és a Marie Curie-
fellépéseket. Biztosítani kell az EIT és az 
összes meglévő oktatási és kutatási 
program (Európai Kutatási Tanács, közös 
kutatóközpontok, európai innovációs 
partnerségek, tudásszövetségek stb.) 
egymást kiegészítő jellegét. Ezenfelül az 
EIT a végzett hallgatók hálózatának 
kialakítását ösztönözve elősegítheti a 
tudásmegosztást, a mentorálást és a 
hálózatépítést. E feladathoz az EIT úgy is 
hozzájárulhat, hogy támogatja a világ 
érdeklődését mindig is vonzó európai 
kultúrához kapcsolódó kutatási 
területeket. 

Módosítás 31

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2.2. pont – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT-nek és a TIT-eknek biztosítaniuk 
kell, hogy a mesterszintű vagy doktori 
tanulmányok tudományos eredményeit, 
illetve ezek alkalmazásait, és az ezek 
keretében elért eredményeket ennek 
megfelelően tegyék közzé a nemzetközi 
tudományos párbeszédhez való 
hozzájárulás érdekében.
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Módosítás 32

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2.2. pont  – 9 bekezdés – 1 pont (a szövegdobozon belül)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A TIT-ekkel szorosan együttműködve 
programot hoz létre („EIT-kutatók”), 
amely Európából és a világból –
korlátozott időre – kiemelkedő tehetségű 
embereket von be a TIT-ek helymegosztási 
központjainak tevékenységeibe, és ezáltal 
kölcsönös előnyökhöz juttatja a 
résztvevőket, valamint a TIT-eket is.

 A TIT-ekkel szorosan együttműködve 
programot hoz létre („EIT-kutatók”), 
amely Unió-szerte a tudományos és üzleti 
élet minden területéről érkezett, és a 
meglévő TIT-ekben részt nem vevő sokféle 
hallgatót, kutatót, tudományos 
szakembert, oktatót és vállalkozót, 
valamint Európából és a világból –
korlátozott időre – kiemelkedő tehetségű 
embereket von be a TIT-ek helymegosztási 
központjainak tevékenységeibe, ezáltal 
kölcsönös előnyökhöz juttatja a 
résztvevőket, valamint a TIT-eket is, és 
segít a TIT-ek tevékenységéről való 
tájékoztatásban és általában az EIT 
láthatóvá tételében.

Módosítás 33

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2.2. pont – 9 bekezdés – 1 a pont (új) (a szövegdobozon belül)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Unió szerte platformot biztosít az 
egyetemek számára a kiválóság, az 
együttműködés és a közös projektek 
előmozdítására.

Módosítás 34

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2.2. pont  – 9 bekezdés – 2 pont (a szövegdobozon belül)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Létrehoz/testre szab egy internetalapú 
eszközt, amely a tudásmegosztás és az EIT 
körüli hálózatépítés fórumául szolgál.

 Létrehoz/testre szab egy internetalapú 
eszközt, amely a tudásmegosztás és az EIT 
körüli hálózatépítés fórumául szolgál. Ezt 
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az eszközt a meglévő TIT-ekben jelenleg 
részt nem vevő hallgatók, kutatók, 
tudósok, oktatók és vállalkozók arra 
történő ösztönzésére kell felhasználni, 
hogy ismerkedjenek a működő TIT-ek 
jelenlegi munkájával és a TIT-ek jövőben 
esedékes szakaszaival kapcsolatos 
tervekkel, illetve tanuljanak ezekből.

Módosítás 35

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2.2. pont – 9 bekezdés – 2 a pont (új) (a szövegdobozon belül)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Eszközöket dolgoz ki a szellemi 
tulajdonjogok meghatározásának 
elősegítésére egy bizonyos területen vagy a 
kutatással összefüggésben, valamint a 
szellemi tulajdonjogok átruházására vagy 
átadására az érintettek szükségleteitől 
függően.

Módosítás 36

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2.2. pont  – 9 bekezdés – 4 pont (a szövegdobozon belül)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A TIT-ek keretében gyűjtött 
tapasztalatokat és a sikertörténeteket 
rendszeresen elérhetővé teszi az uniós 
innovációs közösség szélesebb köre és 
mások számára is. Ez kiterjedhet az EIT és 
a TIT-ek oktatási és képzési 
tevékenységeihez használt, nyílt 
hozzáférésű kurzusanyagok tárának 
kifejlesztésére.

 A TIT-ek keretében gyűjtött 
tapasztalatokat és a sikertörténeteket 
rendszeresen elérhetővé teszi az uniós 
innovációs közösség szélesebb köre és 
mások számára is. Ennek ki kell terjednie
az EIT és a TIT-ek oktatási és képzési 
tevékenységeihez használt, nyílt 
hozzáférésű kurzusanyagok tárának 
kifejlesztésére, amelyet Unió-szerte 
hozzáférhetővé kell tenni az egyetemek és 
a felsőoktatási intézmények számára.
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Módosítás 37

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2.3 pont – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság fokozottan támogatja az EIT-t 
egy ésszerű és megbízható, 
eredményorientált ellenőrzési rendszer 
létrehozásában. Ez az ellenőrzési rendszer 
biztosítani fogja az EIT és a TIT-ek teljes 
körű elszámoltathatóságát, a teljesítések 
minőségét, a Horizont 2020 keretprogram 
prioritásaihoz való hozzájárulást, 
ugyanakkor a TIT-ek üzleti dinamikája 
szempontjából kellő rugalmasságot 
biztosít. Biztosítani fogja az EIT számára, 
hogy az a TIT-ektől származó input 
ellenőrzésére, összegyűjtésére és 
elemzésére megbízható kapacitást alakítson 
ki annak érdekében, hogy az EIT 
teljesítményét saját céljaihoz mérten 
vizsgálja, valamint hogy az EIT-t és a TIT-
eket uniós és világszinten a legjobb 
gyakorlatok tükrében értékelje. A rendszer 
kialakítása rugalmas lesz, és amennyiben 
szükséges, úgy módosul, hogy figyelembe 
vegye az EIT és a TIT-ek folyamatosan 
fejlődő és bővülő tevékenységeit. A 
független külső értékelésben 
megfogalmazott ajánlásnak és a 
Horizont 2020 keretprogram ellenőrzésre 
vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően a 
Bizottság az EIT-vel és a TIT-ekkel 
együttműködve olyan eredményorientált 
teljesítmény-ellenőrzési rendszert javasolt 
az EIT számára, amely négy tevékenységi 
szintre irányul:

A Bizottság fokozottan támogatja az EIT-t 
egy ésszerű és megbízható, 
eredményorientált ellenőrzési rendszer 
létrehozásában. Ez az ellenőrzési rendszer 
biztosítani fogja az EIT és a TIT-ek teljes 
körű elszámoltathatóságát, a teljesítések 
minőségét, a Horizont 2020 keretprogram 
prioritásaihoz való hozzájárulást, 
ugyanakkor a TIT-ek kutatási és üzleti 
dinamikája szempontjából kellő 
rugalmasságot biztosít. Biztosítani fogja az 
EIT számára, hogy az a TIT-ektől 
származó input ellenőrzésére, 
összegyűjtésére és elemzésére megbízható 
kapacitást alakítson ki annak érdekében, 
hogy az EIT teljesítményét saját céljaihoz 
mérten vizsgálja, valamint hogy az EIT-t és 
a TIT-eket uniós és világszinten a legjobb 
gyakorlatok tükrében értékelje. A rendszer 
kialakítása rugalmas lesz, és amennyiben 
szükséges, úgy módosul, hogy figyelembe 
vegye az EIT és a TIT-ek folyamatosan 
fejlődő és bővülő tevékenységeit. A 
független külső értékelésben 
megfogalmazott ajánlásnak és a 
Horizont 2020 keretprogram ellenőrzésre 
vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően a 
Bizottság az EIT-vel és a TIT-ekkel 
együttműködve olyan eredményorientált 
teljesítmény-ellenőrzési rendszert javasolt 
az EIT számára, amely négy tevékenységi 
szintre irányul:
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Módosítás 38

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2.3. pont – 5 bekezdés – 2 számozatlan bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az EIT szintjén: az EIT mint hatékony és 
eredményes uniós szerv teljesítményének 
vizsgálata; ezt többek között a TIT-ek 
számára nyújtott támogatás, az EIT 
tájékoztatási, terjesztési és nemzetközi 
tevékenységeinek intenzitása és területi 
hatálya, valamint az egyszerűsített 
eljárások kialakítására való képessége 
tekintetében fogják értékelni.

 Az EIT szintjén: az EIT mint hatékony és 
eredményes uniós szerv teljesítményének 
vizsgálata; ezt többek között a TIT-ek 
számára nyújtott támogatás, az EIT 
tájékoztatási, terjesztési és nemzetközi 
tevékenységeinek intenzitása és területi 
hatálya, valamint az egyszerűsített 
eljárások kialakítására való képessége 
tekintetében, valamint a kiválósági 
központok – mint a kutatás és az 
innováció Unióban történő 
kiterjesztésének eszközei – létrehozásának 
ösztönzése tekintetében fogják értékelni.

Módosítás 39

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2.3 pont – 5 bekezdés – 3 számozatlan bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Több TIT szintjén: a TIT-ek által az EIT 
stratégiai célkitűzéseihez nyújtott 
hozzájárulás értékelése az erre a célra 
szolgáló eszközben – például az EIT-
eredménytáblában (EIT Scoreboard) –
szereplő adatoknak megfelelően.

 Több TIT szintjén: a TIT-ek által az EIT 
stratégiai célkitűzéseihez nyújtott 
hozzájárulás értékelése az erre a célra 
szolgáló eszközben – például az EIT-
eredménytáblában (EIT Scoreboard) –
szereplő adatoknak megfelelően, valamint 
az interdiszciplináris kutatás – mint a 
kutatás és innováció új területeinek 
létrehozását erősítő és azt fenntartó eszköz 
– ösztönzése.
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Módosítás 40

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2.3. pont – 5 bekezdés – 4 számozatlan bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az egyes TIT-ek szintjén: a TIT egyedi 
teljesítményének ellenőrzése az egyéni 
célok és a fő teljesítménymutatók alapján, 
az egyes TIT-ek üzleti terveinek 
megfelelően. A TIT-ek különböző üzleti 
modellekkel és piacokkal rendelkeznek, és 
így eltérő kulcsfontosságú ipari 
teljesítménymutatók jellemzik őket, 
amelyek az egyes TIT-ek sikeres irányítása 
szempontjából központi jelentőségűek.

 Az egyes TIT-ek szintjén: a TIT egyedi 
teljesítményének ellenőrzése az egyéni 
célok és a fő teljesítménymutatók alapján, 
az egyes TIT-ek üzleti terveinek 
megfelelően. A TIT-ek különböző üzleti 
modellekkel és piacokkal rendelkeznek, és 
így eltérő kulcsfontosságú ipari 
teljesítménymutatók jellemzik őket, 
amelyek az egyes TIT-ek sikeres irányítása 
szempontjából központi jelentőségűek.
Továbbá az EIT hatásköreihez való 
hozzájárulásként ösztönözni kell a 
helymegosztási központok – mint 
tevékenységük kiterjesztése és a helyi, 
regionális vagy országos szintű 
együttműködés eszméjének támogatása 
eszközeinek – kialakítását.

Módosítás41

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 3.1. pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E tekintetben meghatározó tényező az 
igazgatótanács mérete, összetétele és 
eljárásai. A tagok függetlenségének elve –
a TIT-közösséget képviselő, korlátozott 
számú választott taggal kiegészítve –
kétségtelenül értéket képvisel, és lehetővé 
teszi a tudásháromszög minden területéről 
származó szakértelem összefogását. A 
18 választott tagból álló és a közelmúltban 
négy további TIT-képviselővel kiegészült 
kezdeti modellnek azonban a korlátai is 
megmutatkoztak. A csökkentett létszámú 
tanács hatékonyabb döntéshozatalt fog 
eredményezni, és csökkenti az állandó 
adminisztratív költségeket. Végül pedig a 

E tekintetben meghatározó tényező az 
igazgatótanács mérete, összetétele és 
eljárásai. A tagok függetlenségének elve –
a TIT-közösséget képviselő, korlátozott 
számú választott taggal kiegészítve –
kétségtelenül értéket képvisel, és lehetővé 
teszi a tudásháromszög minden területéről 
származó szakértelem összefogását. A 
18 választott tagból álló és a közelmúltban 
négy további TIT-képviselővel kiegészült 
kezdeti modellnek azonban a korlátai is 
megmutatkoztak. A csökkentett létszámú 
tanács hatékonyabb döntéshozatalt fog 
eredményezni, és csökkenti az állandó 
adminisztratív költségeket. Végül pedig a 
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hatékonyság tovább növelhető, ha ismét 
előtérbe kerül az EIT igazgatótanácsának 
központi feladata, vagyis a stratégiai 
iránymutatás biztosítása. Ezenfelül a más 
uniós kezdeményezésekkel való 
összhangot tovább fogja erősíteni az 
Európai Bizottsággal az EIT hároméves 
munkaprogramjáról folytatott intenzívebb 
konzultáció. Az EIT-re és a TIT-ekre 
vonatkozóan az EIT hároméves 
munkaprogramjában feltüntetett 
információk biztosítják a kezdeményezés 
kiegészítő jellegét és e kiegészítő jelleg 
értékelését a Horizont 2020 keretprogram 
más elemeinek, illetve az egyéb uniós 
szakpolitikáknak és eszközöknek a 
tekintetében. E változtatások mindegyikét 
belefoglalták az innovációs tervet kísérő 
módosított EIT-rendeletbe.

hatékonyság tovább növelhető, ha ismét 
előtérbe kerül az EIT igazgatótanácsának 
központi feladata, vagyis a stratégiai 
iránymutatás biztosítása. E célból igen 
hasznos lenne egy tudományos 
szakértőkből álló bizottság, amely főként a 
TIT-ek tudományos stratégiájával és 
oktatási gyakorlatával kapcsolatos 
kérdésekkel kapcsolatban segítené az 
igazgatótanácsot, illetve konzultálna vele, 
és amelynek szerepe a programok 
tartalmának, minőségi követelményeinek, 
valamint társadalmi és kulturális 
vetületének felügyelete lenne. Ezenfelül a 
más uniós kezdeményezésekkel való 
összhangot tovább fogja erősíteni az 
Európai Bizottsággal az EIT hároméves 
munkaprogramjáról folytatott intenzívebb 
konzultáció. Az EIT-re és a TIT-ekre 
vonatkozóan az EIT hároméves 
munkaprogramjában feltüntetett 
információk biztosítják a kezdeményezés 
kiegészítő jellegét és e kiegészítő jelleg 
értékelését a Horizont 2020 keretprogram 
más elemeinek, illetve az egyéb uniós 
szakpolitikáknak és eszközöknek a 
tekintetében. E változtatások mindegyikét 
belefoglalták az innovációs tervet kísérő 
módosított EIT-rendeletbe.

Módosítás 42

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 3.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyre kevésbé csak adminisztratív 
szerepet betöltő EIT-központ optimalizálni 
fogja működési funkcióit annak érdekében, 
hogy elősegítse a TIT-ek lehető legjobb 
teljesítményét, a kedvező eredményeket 
pedig széles körben elérhető tegye. A több 
centralizált szolgáltatás és funkció 
biztosításával – ahelyett, hogy azokat az 
egyes TIT-ek szintjén biztosítanák – a 
hatékonyság még tovább növelhető. Noha 

Az egyre kevésbé csak adminisztratív 
szerepet betöltő EIT-központ optimalizálni 
fogja működési funkcióit annak érdekében, 
hogy elősegítse a TIT-ek lehető legjobb 
teljesítményét, a kedvező eredményeket 
pedig széles körben elérhető tegye. A több 
centralizált szolgáltatás és funkció 
biztosításával – ahelyett, hogy azokat az 
egyes TIT-ek szintjén biztosítanák – a 
hatékonyság még tovább növelhető. Noha 
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a TIT-ek konkrét témakörökön dolgoznak, 
számos több területet érintő elem létezik, 
és pontosan ezekben az esetekben 
biztosíthat az EIT kézzelfogható 
hozzáadott értéket. Az ilyen 
tudásszolgáltató funkciók mindenekelőtt az 
EIT-központ információs ügynökként és 
forrásokkal rendelkező tárgyalópartnerként 
betöltendő szerepének kialakításához 
kapcsolódhatnak, például a TIT-ek közötti 
csere és kölcsönös tanulás előmozdítása
révén, az uniós intézményekkel és más 
jelentős szervezetekkel – például a 
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezettel (OECD) –való kapcsolat 
támogatása révén, valamint meghatározott, 
több területet érintő kérdésekben, például a 
szellemi tulajdonnal, valamint 
technológia- és tudásátadással kapcsolatos 
tanácsadás során, a legjobb nemzetközi 
gyakorlatok alapján végzett 
teljesítményértékelésnél, illetve az EIT és a 
TIT-ek jövőbeli irányát kijelölő, 
előrejelzésre és előzetes ütemezésre 
vonatkozó tanulmányok elkészítésével 
kapcsolatban. Az EIT-nek és a TIT-eknek 
közösen kell dönteniük arról, hogy ezeket a 
feladatokat mely területeken képesek a 
leghatékonyabban megoldani. E 
tekintetben meghatározó lesz, hogy az EIT 
és a TIT-ek életképes mechanizmusokat 
hozzanak létre a több területet érintő 
kérdésekkel kapcsolatos rendszeres 
együttműködéshez.

a TIT-ek konkrét témakörökön dolgoznak, 
számos több területet érintő elem létezik, 
és pontosan ezekben az esetekben 
biztosíthat az EIT kézzelfogható 
hozzáadott értéket. Az ilyen 
tudásszolgáltató funkciók mindenekelőtt az 
EIT-központ információs ügynökként és 
forrásokkal rendelkező tárgyalópartnerként 
betöltendő szerepének kialakításához 
kapcsolódhatnak, például a TIT-ek közötti 
csere, az átláthatóság és az információk 
rendelkezésre bocsátásának (elsősorban a 
szellemi tulajdonra vonatkozó jogok 
terén) előmozdítása, és a TIT-ek közötti
kölcsönös tanulás fejlesztése révén, az 
uniós intézményekkel és más jelentős 
szervezetekkel – például a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel
(OECD) –való kapcsolat támogatása révén. 
Ily módon kapcsolódhat meghatározott, 
több területet érintő kérdésekhez, például a
nyitott kutatással, az együttműködésben 
végzett kutatással, a szellemi tulajdonra és 
a versenyre vonatkozó jogszabályokkal, 
valamint technológia- és tudásátadással 
kapcsolatos tanácsadás során, a legjobb 
nemzetközi gyakorlatok alapján végzett 
teljesítményértékelésnél, illetve az EIT és a 
TIT-ek jövőbeli irányát kijelölő, 
előrejelzésre és előzetes ütemezésre 
vonatkozó tanulmányok elkészítésével 
kapcsolatban.
Az EIT-nek és a TIT-eknek közösen kell 

dönteniük arról, hogy ezeket a feladatokat 
mely területeken képesek a 
leghatékonyabban megoldani. E 
tekintetben meghatározó lesz, hogy az EIT 
és a TIT-ek életképes mechanizmusokat 
hozzanak létre a több területet érintő 
kérdésekkel kapcsolatos rendszeres 
együttműködéshez.

Módosítás 43

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 tájékoztató lap – 4 rész – 1 bekezdés – 7 a számozatlan bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Elősegíti az élelmiszer-termelés 
javításával, valamint az élelmiszer- és 
táplálkozási ágazat színvonalának és 
minőségének emelésével kapcsolatos 
nemzetközi fejlesztési együttműködést.

Módosítás 44

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 4 tájékoztató lap – 3 rész – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A TIT emellett kapcsolatot teremtene a 
versenyképességi és innovációs 
keretprogram ökoinnovációs piaci 
terjesztési projektjeivel, amelyek egyik 
kiemelt területe az anyag-újrafeldolgozás.
Ez a tapasztalat folytatódik a 
Horizont 2020 keretprogrammal, 
nevezetesen az éghajlat-politika, az 
erőforrás-hatékonyság és a fenntartható 
nyersanyagellátás társadalmi kihívásaival 
összefüggésben.

A TIT emellett kapcsolatot teremtene a 
versenyképességi és innovációs 
keretprogram ökoinnovációs piaci 
terjesztési projektjeivel, amelyek egyik 
kiemelt területe az anyag-újrafeldolgozás.
Ez a tapasztalat folytatódik a 
Horizont 2020 keretprogrammal, 
nevezetesen az éghajlat-politika, az 
erőforrás-hatékonyság és a fenntartható 
nyersanyagellátás társadalmi kihívásaival 
összefüggésben, valamint a kulturális 
örökség esetében olyan anyagok 
használatát ösztönözve, amelyek az idő 
okozta hatásokkal szemben ellenállóbbak.
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