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Módosítás 67
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedést célzó Európa 2020 stratégia 
kiemelkedő szerepet szán az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézetnek (a 
továbbiakban: EIT), amely több kiemelt 
kezdeményezéshez hozzájárul.

(1) Az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedést célzó Európa 2020 stratégia 
kiemelkedő szerepet szán az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézetnek (a 
továbbiakban: EIT), amely több kiemelt 
kezdeményezéshez, így különösen az 
„Innovatív Unió” kezdeményezéshez is
hozzájárul.

Or. en

Módosítás 68
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2014–2020 közötti időszakban az 
EIT-nek a kutatás, innováció és 
felsőoktatás alkotta tudásháromszög 
integrációja révén kell hozzájárulnia a(z) 
XX/XXX európai parlamenti és tanácsi 
rendelet által létrehozott Horizont 2020 
kutatási és innovációs keretprogram (a 
továbbiakban: Horizont 2020 
keretprogram) célkitűzéseihez.

(2) A 2014–2020 közötti időszakban az 
EIT-nek a kiválóság ösztönzése és az 
innováció felgyorsítása érdekében a 
kutatás, innováció és felsőoktatás alkotta 
tudásháromszög integrációja révén kell 
hozzájárulnia a(z) XX/XXX európai 
parlamenti és tanácsi rendelet által 
létrehozott Horizont 2020 kutatási és 
innovációs keretprogram (a továbbiakban: 
Horizont 2020 keretprogram) 
célkitűzéseihez.

Or. en

Indokolás

Az EIT célkitűzése, hogy az innovációt felgyorsító kiválóság ösztönzése érdekében összefogja 
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a tudásháromszög három alkotóelemét.

Módosítás 69
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
kezelésére vonatkozó szabályok a 
részvételi szabályokban kerülnek 
meghatározásra.

(4) A szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogokhoz való szabad hozzáférés, valamint 
e jogok hasznosítása és kezelése révén 
elért eredmények terjesztésére vonatkozó 
szabályok a részvételi szabályokban 
kerülnek meghatározásra.

Or. en

Módosítás 70
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
kezelésére vonatkozó szabályok a 
részvételi szabályokban kerülnek 
meghatározásra.

(4) A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
kezelésére vonatkozó szabályok a 
részvételi szabályokban és az EIT 
stratégiai innovációs tervében kerülnek 
meghatározásra.

Or. en

Módosítás 71
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az EIT-nek közvetlenül együtt kell 
működnie nemzeti és regionális 
képviselőkkel és az innovációs lánc 
bármely pontján található érintettekkel úgy, 
hogy az együttműködés mindkét fél 
számára előnnyel járjon. A párbeszéd és 
együttműködés rendszerszerű keretek közé 
terelése érdekében helyénvaló létrehozni az 
érintett felek EIT-fórumát, amely több 
területet érintő kérdésekkel foglalkozik, és 
az érintettek szélesebb körét fogja össze.

(6) Az EIT-nek közvetlenül együtt kell 
működnie a nemzeti és regionális 
képviselőkkel és az innovációs lánc 
bármely pontján található érintettekkel úgy, 
hogy az együttműködés mindkét fél 
számára előnnyel járjon és tovább erősítse 
az EIT-hez innovációs központként 
fűződő megbízható európai márkanevet. A 
párbeszéd és együttműködés rendszerszerű 
keretek közé terelése érdekében helyénvaló 
létrehozni az érintett felek EIT-fórumát, 
amely több területet érintő kérdésekkel 
foglalkozik, és egy közös platform 
keretében valamennyi tudományos és 
innovációs társulást (a továbbiakban: 
TIT-ek) és az érintettek szélesebb körét 
összefogja.

Or. en

Módosítás 72
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az EIT-nek közvetlenül együtt kell 
működnie nemzeti és regionális 
képviselőkkel és az innovációs lánc 
bármely pontján található érintettekkel úgy, 
hogy az együttműködés mindkét fél 
számára előnnyel járjon. A párbeszéd és 
együttműködés rendszerszerű keretek közé 
terelése érdekében helyénvaló létrehozni az 
érintett felek EIT-fórumát, amely több 
területet érintő kérdésekkel foglalkozik, és 
az érintettek szélesebb körét fogja össze.

(6) Az EIT-nek közvetlenül együtt kell 
működnie a nemzeti és regionális 
képviselőkkel és az innovációs lánc 
bármely pontján található érintettekkel úgy, 
hogy az együttműködés mindkét fél 
számára előnnyel járjon. A párbeszéd és 
együttműködés rendszerszerű keretek közé 
terelése érdekében helyénvaló létrehozni az 
érintett felek EIT-fórumát, amely több 
területet érintő kérdésekkel foglalkozik, és 
az érintettek szélesebb körét fogja össze.
Ennek keretében tájékoztatási kampányt 
kell szervezni az egyetemek, a helyi 
hatóságok és a nemzeti parlamentek
számára.
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Or. fr

Módosítás 73
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az EIT-nek közvetlenül együtt kell 
működnie nemzeti és regionális 
képviselőkkel és az innovációs lánc 
bármely pontján található érintettekkel úgy, 
hogy az együttműködés mindkét fél 
számára előnnyel járjon. A párbeszéd és 
együttműködés rendszerszerű keretek közé 
terelése érdekében helyénvaló létrehozni az 
érintett felek EIT-fórumát, amely több 
területet érintő kérdésekkel foglalkozik, és 
az érintettek szélesebb körét fogja össze.

(6) Az EIT-nek közvetlenül együtt kell 
működnie a nemzeti és regionális 
képviselőkkel és az innovációs lánc 
bármely pontján található érintettekkel úgy, 
hogy az együttműködés mindkét fél 
számára előnnyel járjon. A párbeszéd és 
együttműködés rendszerszerű keretek közé 
terelése érdekében helyénvaló létrehozni az 
érintett felek EIT-fórumát, amely több 
területet érintő kérdésekkel foglalkozik, és 
az érintettek szélesebb körét – köztük a 
nem kormányzati szervezeteket – fogja 
össze.

Or. en

Indokolás

A társadalmi kihívások kezelésének eszközeként az innovációról és technológiáról folytatott 
párbeszédbe a társadalom valamennyi érintett szereplőjét be kell vonni annak érdekében, 
hogy átfogóbb rálátással rendelkezzünk e kihívásokra. Ezenfelül az összes érintett féllel 
folytatott folyamatos párbeszéd lehetővé teszi, hogy állandóan tudatában legyünk a
társadalmi kihívások dinamikájának.

Módosítás 74
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az EIT természeténél és 
összetételénél fogva előmozdítja az 
innovációval és a vállalkozással 
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kapcsolatos multidiszciplináris és 
interdiszciplináris megközelítéseket, 
beleértve a nem technológiai megoldások,
a szervezeti megközelítések, az új üzleti 
modellek, valamint a rendszerinnovációk 
és a közszférabeli innovációk kidolgozását 
is, ami a technológiai és műszaki 
innovációs tevékenységek szükségszerű 
kiegészítője.

Or. en

Módosítás 75
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az EIT-nek aktívan törekednie kell a 
magánszektorral, és különösen a kis- és 
középvállalkozásokkal (kkv-k) való 
fokozott együttműködésre.

Or. en

Indokolás

Kulcsfontosságú a magánszektor közreműködése a tudásháromszög egyik fontos 
komponenseként. A jelenlegi TIT-ek esetében azonban olykor hiányzik a magánszektor 
részvétele. Ezért az EIT-nek fel kell lépnie a magánszektor bevonása érdekében.

Módosítás 76
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) A szociális innovációnak és a 
szociális vállalkozásnak adott esetben az 
EIT és a TIT-ek tevékenységének fontos 
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részét kell képeznie, mivel a TIT-ek 
tevékenységének eredményeként létrejövő 
innovatív termékek, szolgáltatások és 
folyamatok, valamint a főbb társadalmi 
kihívások közvetlen kölcsönhatásban 
állnak egymással.

Or. en

Módosítás 77
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Meg kell határozni a tudományos és 
innovációs társulásoknak (a továbbiakban: 
TIT) szánt EIT-hozzájárulás 
nagyságrendjét, és tisztázni kell a TIT-ek 
pénzügyi forrásainak eredetét.

(7) Meg kell határozni a tudományos és 
innovációs társulásoknak (a továbbiakban: 
TIT) szánt EIT-hozzájárulás 
nagyságrendjét, és tisztázni kell a TIT-ek 
pénzügyi forrásainak eredetét. Az EIT-nek
– a vállalkozások logikáját követve –
befektetőként kell eljárnia, 
befektetéseinek pedig ösztönzőleg kell 
hatniuk más magán- és közszférabeli 
finanszírozási forrásokra nézve.

Or. en

Módosítás 78
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Meg kell határozni a tudományos és 
innovációs társulásoknak (a továbbiakban: 
TIT) szánt EIT-hozzájárulás 
nagyságrendjét, és tisztázni kell a TIT-ek 
pénzügyi forrásainak eredetét.

(7) Meg kell határozni a tudományos és 
innovációs társulásoknak (a továbbiakban: 
TIT) szánt EIT-hozzájárulás 
nagyságrendjét, és tisztázni kell a TIT-ek 
pénzügyi forrásainak eredetét. Az EIT-nek 
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szorosabb szinergiát kell kialakítania a 
strukturális alapokkal, és azokat a lehető 
legnagyobb mértékben ki kell egészítenie.

Or. en

Módosítás 79
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Egyszerűsíteni kell az EIT szerveinek 
összetételét. Ésszerűsíteni kell az EIT 
igazgatótanácsának működését, és még 
világosabbá kell tenni az igazgatótanács és 
az igazgató szerepét és feladatait.

(8) Egyszerűsíteni kell az EIT szerveinek 
összetételét, és törekedni kell a nemek 
közötti egyensúlyra. Ésszerűsíteni kell az 
EIT igazgatótanácsának működését, és még 
világosabbá kell tenni az igazgatótanács és 
az igazgató szerepét és feladatait.

Or. en

Módosítás 80
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Új TIT-eket – beleértve prioritási 
területeiket, a kiválasztási folyamat 
megszervezését és időzítését – a stratégiai 
innovációs tervben meghatározott
szabályok alapján kell létrehozni.

(9) A stratégiai innovációs terv 
meghatározza az új TIT-ek indítására 
vonatkozó szabályokat. Az új TIT-ek 
2014–2020 közötti időszakra szóló 
költségvetésének egy részét a stratégiai 
innovációs tervben meghatározott
területeken működő TIT-ekre kell
fordítani. A költségvetés másik részét az 
EIT szabadon felhasználhatja az említett
TIT-ek megerősítésére vagy más 
területeken működő TIT-ek indítására. Az 
EIT szabadon megválaszthatja 
valamennyi új TIT megfelelő méretét, 
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működésének időtartamát és időkeretét.

Or. en

Indokolás

Az Unió innovációs politikájának fokozott rugalmassága érdekében lehetőséget kell adni az 
EIT számára, hogy a stratégiai innovációs tervben megállapodottakon kívül egyéb területeken 
működő TIT-eket is elindítson. A stratégiai innovációs tervben javasolt területek közül az EIT
szabadon kiválaszthatja a legmegfelelőbb területeket. Az EIT továbbá szabadon választhatja 
meg valamennyi új TIT megfelelő méretét, működésének időtartamát és időkeretét.

Módosítás 81
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Új TIT-eket – beleértve prioritási 
területeiket, a kiválasztási folyamat 
megszervezését és időzítését – a stratégiai 
innovációs tervben meghatározott 
szabályok alapján kell létrehozni.

(9) Új TIT-eket – beleértve prioritási 
területeiket, a kiválasztási folyamat 
megszervezését és időzítését – a stratégiai 
innovációs tervben meghatározott 
szabályok alapján kell létrehozni egy olyan 
szigorú, átlátható és versenyképes 
folyamat keretében, amely figyelembe 
veszi a lentről felfelé építkező 
megközelítéseket és az Unióban kialakuló 
társadalmi kihívásokat, miközben 
egyértelműséget és előreláthatóságot 
garantál a potenciális résztvevők számára.

Or. en

Módosítás 82
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Új TIT-eket – beleértve prioritási (9) Új TIT-eket – beleértve prioritási 
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területeiket, a kiválasztási folyamat 
megszervezését és időzítését – a stratégiai 
innovációs tervben meghatározott 
szabályok alapján kell létrehozni.

területeiket, a kiválasztási folyamat 
megszervezését és időzítését – a stratégiai 
innovációs tervben meghatározott 
szabályok alapján, versenyszemléletet 
követve kell létrehozni. Az új TIT-ek 
kiválasztási folyamatában valamennyi 
szakasznak nyitottnak és átláthatónak kell 
lennie.

Or. en

Módosítás 83
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A TIT-eknek hozzá kell járulniuk 
ahhoz, hogy megoldást találjanak az 
európai társadalom előtt álló, jelentős 
közös társadalmi kihívásokra, amelyeket 
az Európai Parlament is megemlített az 
Innovatív Unióról szóló jelentésében, 
nevezetesen:
– aktuális demográfiai változások: az 
öregedő társadalom, a világ népességének 
növekedése (táplálkozás, egészség, 
betegségmegelőzés), az urbanizáció, a 
társadalmi kohézió és a migráció;
– (a biológiai és nem biológiai)
erőforrások fenntartható kezelése felé 
való átmenet: éghajlatváltozás, megújuló 
energia és energiahatékonyság, 
forráshatékonyság, vízhiány, árvizek és a 
kritikus fontosságú nyersanyagok 
biztosítására és helyettesítésére irányuló 
erőfeszítések;
– erős, stabil, méltányos és versenyképes 
gazdasági alap: gazdaságélénkítés, a 
tudásalapú társadalom hasznosítása, 
valamint az uniós versenyképesség és 
foglalkoztatottság fellendítése.
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E három társadalmi kihívás átfedésben 
van, valamint kölcsönösen összefügg 
egymással, és a Horizont 2020 
keretprogram második pillérében említett 
valamennyi kihívást magában foglalja.

Or. en

Indokolás

Az Európai Unióban az innovációnak a társadalom számára relevánsnak kell lennie, és az 
előttünk álló komoly társadalmi kihívásokra adott megoldásokra kell törekednie.

Módosítás 84
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A TIT-ek számát a stratégiai 
innovációs tervben foglalt prioritásoknak 
megfelelően kell megállapítani. A TIT-
eknek számottevő mérettel kell 
rendelkezniük annak érdekében, hogy 
„világszínvonalú szereplőkké” váljanak, 
valamint hogy képesek legyenek
megváltoztatni az Unió innovációs 
színterét, működési területükön pedig
jelentős mértékben hozzájáruljanak a 
társadalmi kihívások kezeléséhez. A TIT-
ek kiválasztási folyamatának minden 
esetben a pályázatok minőségén, 
megvalósíthatóságán és a bennük rejlő 
potenciálon kell alapulnia.

Or. en

Módosítás 85
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
9 b preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) Az EIT-nek a TIT-ek kijelölési 
folyamatában személyre szabott 
megközelítést kell alkalmaznia, és 
figyelembe kell vennie, hogy az egyes TIT-
ek finanszírozási igényeik, méretük vagy
működési időtartamuk tekintetében 
eltérőek lehetnek.

Or. en

Indokolás

Az üzleti ágazatok eltérnek egymástól, ezért különböző megközelítéseket tesznek szükségessé. 
Egyes TIT-ek esetében csupán csekély mértékű helymegosztásra van szükség, míg mások 
hatóköre szélesebb. Az EIT-nek személyre szabott megközelítést kell alkalmaznia a TIT-ekre
nézve.

Módosítás 86
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) A Horizont 2020 keretprogramon 
belül az EIT az egyetlen olyan eszköz, 
amely jelentős hangsúlyt fektet az oktatási 
szempontokra. Az EIT-nek olyan 
világszínvonalú szolgáltatóvá kell 
előlépnie a posztgraduális képzés 
területén, amely az európai paradoxonra 
választ adó, úttörő oktatási paradigmát 
vezet be a felsőoktatásban.

Or. en

Módosítás 87
Ioannis A. Tsoukalas
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Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A TIT-eknek szakmai képzések 
biztosításával bővíteniük kell oktatási 
tevékenységüket.

(10) A TIT-eknek szakmai és nyári
képzések, távoktatás és szakmai 
gyakorlatok biztosításával bővíteniük kell 
oktatási tevékenységüket. Az EIT-nek be 
kell fektetnie egy világszínvonalú EIT-
márkanév fejlesztésébe az innovatív 
vállalkozói oktatás területén.

Or. en

Módosítás 88
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Annak elősegítése érdekében, hogy 
a szükséges humántőke a jövőben is 
rendelkezésre álljon, az EIT-t és a TIT-
eket az uniós és tagállami szakpolitikákkal 
való szinergiák kialakítására ösztönzik, 
hiszen a humántőke elengedhetetlen 
ahhoz, hogy Európa tudományos, 
technológiai és innovációs téren is vezető 
szerepet játsszon. E célból elő kell 
mozdítani a természettudományok, a 
technológia, a műszaki tudományok és a 
matematika oktatását, valamint 
vállalkozási tanácsadást (coaching), 
szakmai gyakorlatokat és ösztöndíjakat 
kell biztosítani az európai fiatalok, illetve 
a legkiemelkedőbb középiskolai és 
egyetemi diákok számára.

Or. en
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Módosítás 89
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az átfogó EU-szintű felügyeleti és 
értékelési rendszerrel való összhang 
biztosításához szükséges, hogy a Bizottság 
és az EIT együttműködjön a TIT-ek 
felügyeletének és értékelésének 
megszervezése terén.

(11) Az átfogó EU-szintű felügyeleti és 
értékelési rendszerrel való összhang 
biztosításához szükséges, hogy a Bizottság 
és az EIT együttműködjön a TIT-ek 
felügyeletének és értékelésének 
megszervezése terén. A TIT-ek közötti 
koordinációt és együttműködést az EIT-
nek kell lebonyolítania a szinergiák, 
valamint a számos EIT-partner által 
képviselt hozzáadott érték biztosítása
érdekében.

Or. en

Módosítás 90
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A TIT-eknek keresniük kell a releváns 
európai uniós kezdeményezésekkel való 
szinergiákat.

(12) A TIT-eknek keresniük kell a releváns 
és kiegészítő, európai szintű kutatási, 
fejlesztési és innovációs
kezdeményezésekkel és eszközökkel –
például az európai innovációs 
partnerségekkel (EIP) és a SET-tervekkel 
– való szinergiákat és kapcsolódási 
pontokat.

Or. en

Indokolás

Az Unió innovációs színterének egyszerűsítése szükségessé teszi a kezdeményezések
kölcsönösen kiegészítő jellegét, valamint a kapcsolódási pontok létrejöttét.
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Módosítás 91
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A TIT-eknek olyan „innovációs 
katalizátorok” szerepét kell betölteniük, 
amelyek jelentős számban képesek 
biztosítani az olyannyira szükséges 
innovátorokat, akik a vállalkozási kultúra 
és tapasztalatok hordozói lesznek, és 
képesek innovatív, tudásalapú kkv-k 
alapítására, valamint a meglévő 
vállalkozások átalakítására. A TIT-eknek 
referenciatársulásokként kell működniük, 
amelyek egyszerűen lemásolható 
együttműködési modellt kínálnak az 
európai, regionális és nemzeti kutatási, 
fejlesztési és innovációs közösségek 
számára, valamint az európai innovációs 
célkitűzések megvalósítása érdekében a 
strukturális alapok megerősítésére.

Or. en

Módosítás 92
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Annak érdekében, hogy a TIT-ekben 
szélesebb körben vegyenek részt 
különböző tagállamok szervezetei, a 
partnerszervezeteknek legalább három 
különböző tagállamból kell származniuk.

(13) Annak érdekében, hogy a TIT-ekben 
szélesebb körben vegyenek részt 
különböző tagállamok szervezetei, a 
partnerszervezeteknek legalább három 
különböző tagállamból kell származniuk. 

Szükséges, hogy a kiválóság – a 
„kiválósághoz vezető út” koncepcióját is 
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beleértve – Európa-szerte történő 
ösztönzése érdekében a kiválóság váljon 
az EIT egészének fő mozgatórugójává az 
egyre szélesebb körű részvétel 
előmozdítása mellett, mivel az tovább 
ösztönzi a kiválóság kezdetleges, ám erős 
egységeinek – így a kisebb 
kutatócsoportok és a nagymértékben 
innovatív induló vállalkozások –
részvételét, amelyek regionális és helyi 
szinten képesek az innováció 
katalizátoraiként működni, és az EIT-től 
kiindulva az egész Unióban elterjeszthetik 
az innovációs kultúrát.

Or. en

Módosítás 93
Kent Johansson, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Annak érdekében, hogy a TIT-ekben 
szélesebb körben vegyenek részt 
különböző tagállamok szervezetei, a 
partnerszervezeteknek legalább három 
különböző tagállamból kell származniuk.

(13) Annak érdekében, hogy a TIT-ekben 
szélesebb körben vegyenek részt 
különböző tagállamok szervezetei, a 
partnerszervezeteknek legalább három 
különböző tagállamból kell származniuk.
Ezenfelül a leghatékonyabb eredmények 
elérése érdekében az EIT-nek és a TIT-
eknek a tájékoztató tevékenységek további 
fejlesztésére kell törekedniük, és 
kapcsolatokat kell kialakítaniuk az 
intézményekkel, valamint az újonnan 
létrejövő és potenciális kiválósági 
központokon belüli egyéb partnerekkel, 
különösen ha erre egyértelmű kereslet 
és/vagy kínálat mutatkozik. 

Or. en

Indokolás

A kiválóság biztosítása mellett az is elengedhetetlen, hogy az EIT és a TIT-ek tevékenységei az 
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érdekelt felek, régiók és tagállamok lehető legszélesebb köre számára előnyösnek 
bizonyuljanak.

Módosítás 94
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Annak érdekében, hogy a TIT-ekben 
szélesebb körben vegyenek részt 
különböző tagállamok szervezetei, a 
partnerszervezeteknek legalább három 
különböző tagállamból kell származniuk.

(13) Annak érdekében, hogy a TIT-ekben 
szélesebb körben vegyenek részt 
különböző tagállamok szervezetei, a 
partnerszervezeteknek legalább három 
különböző tagállamból kell származniuk. 
Az értékelési kritériumok között pozitív 
mutatóként szerepelnie kell a meglévő 
TIT-ekben még nem közreműködő 
tagállamok részvételének.

Or. en

Módosítás 95
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Annak érdekében, hogy a TIT-ekben 
szélesebb körben vegyenek részt 
különböző tagállamok szervezetei, a 
partnerszervezeteknek legalább három 
különböző tagállamból kell származniuk.

(13) Annak érdekében, hogy a TIT-ekben 
szélesebb körben vegyenek részt 
különböző tagállamok szervezetei, a 
partnerszervezeteknek legalább három 
különböző tagállamból kell származniuk.
Az EIT-nek nyílt hozzáférést kell 
biztosítania minden magas színvonalú 
európai kutatási közösséghez.

Or. en
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Módosítás 96
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az EIT-nek szem előtt kell tartania 
a tudásháromszög TIT-ekben részt vevő 
különböző szereplői közötti megfelelő 
egyensúlyt, különös figyelmet fordítva az 
olyan kisebb szereplők bevonására, mint 
például a kis kutatóközpontok és a kkv-k.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy megfelelő egyensúly jöjjön létre a tudásháromszög különböző komponenseinek 
közreműködése terén.

Módosítás 97
Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az Unióban az EIT-nek és a TIT-
eknek a tudásháromszög végrehajtási 
modelljeiként kell működniük, és végső 
soron az Unió-szerte megvalósuló 
innovációs kapacitásépítés szolgáltatóivá 
kell válniuk az innovációs politikák és az 
„intelligens szakosodási” stratégiák 
kialakítása és végrehajtása terén.

Or. en

Módosítás 98
Judith A. Merkies
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Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A TIT-ek tevékenységeinek 
finanszírozására, felügyeletére és 
értékelésére vonatkozó követelményeket és 
eljárásokat az EIT-nek azelőtt kell 
elfogadnia, hogy megindulna a TIT-ek 
kiválasztásának folyamata.

(14) A TIT-ek tevékenységeinek 
finanszírozására, felügyeletére és 
értékelésére vonatkozó követelményeket és 
eljárásokat az EIT-nek azelőtt kell 
elfogadnia, hogy megindulna a TIT-ek 
kiválasztásának folyamata. Így különösen 
a TIT-ek számára nyújtott éves pénzügyi 
hozzájárulás jelentős részét egy 
versenyalapú felülvizsgálati mechanizmus 
alapján ítélik oda.

Or. en

Módosítás 99
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Az EIT-nek törekednie kell a TIT-
ekre háruló adminisztratív terhek
csökkentésére.

Or. en

Módosítás 100
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az EIT hároméves 
munkaprogramjának figyelembe kell 
vennie a Horizont 2020 keretprogramban 

(15) Az EIT hároméves 
munkaprogramjának figyelembe kell
vennie a Horizont 2020 keretprogramban 



AM\906376HU.doc 21/66 PE492.618v01-00

HU

meghatározott konkrét EIT-célkitűzésekről 
szóló bizottsági véleményt, illetve annak
más európai uniós szakpolitikákat és 
eszközöket kiegészítő jellegét.

meghatározott konkrét EIT-célkitűzésekről 
szóló bizottsági, parlamenti és tanácsi
véleményeket, illetve e vélemények más 
európai uniós szakpolitikákat és 
eszközöket kiegészítő jellegét.

Or. en

Módosítás 101
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A EIT értékelésének időszerű 
információkkal kell hozzájárulnia a 
Horizont 2020 keretprogram 2017-es és 
2023-as értékeléséhez.

(17) Az EIT értékelésének lehetővé kell 
tennie a teljesítmény és a kulcsmutatók 
közvetlen összehasonlítását a 
Horizont 2020 keretprogram vonatkozó 
eszközeivel, és időszerű információkkal 
kell hozzájárulnia a Horizont 2020 
keretprogram 2017-es és 2023-as 
értékeléséhez.

Or. en

Módosítás 102
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A Bizottságnak meg kell erősítenie az 
EIT-tevékenységek bizonyos 
vonatkozásainak végrehajtása terén 
játszott szerepét.

törölve

Or. en
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Indokolás

A Bizottság felügyeleti folyamatban való fokozott szerepvállalása szükségtelen, és csak 
növelné a bürokráciát.

Módosítás 103
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A Bizottságnak meg kell erősítenie az 
EIT-tevékenységek bizonyos 
vonatkozásainak végrehajtása terén játszott 
szerepét.

(18) A Bizottságnak meg kell erősítenie az 
EIT és a TIT-ek által folytatott 
tevékenységek bizonyos vonatkozásainak 
végrehajtása terén játszott szerepét.

Or. en

Módosítás 104
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az eredetileg előirányzottakkal 
szemben az EIT-alapítvány nem részesül 
az EU költségvetéséből közvetlen 
hozzájárulásban, és nem alkalmazható rá 
az EU mentesítési eljárása.

törölve

Or. fr

Módosítás 105
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az eredetileg előirányzottakkal 
szemben az EIT-alapítvány nem részesül 
az EU költségvetéséből közvetlen 
hozzájárulásban, és nem alkalmazható rá 
az EU mentesítési eljárása.

törölve

Or. it

(Lásd a Melléklet 2. szakasza (1) bekezdésének n) pontját törlő módosítást.)

Módosítás 106
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – -1 pont (új)
294/2008/EK rendelet
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A 2. cikk (1) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„»innováció«: az a folyamat, amely során 
új ötletek születnek a társadalmi vagy 
gazdasági kihívások megoldására, ezáltal
pedig új, a társadalom számára értékes 
termékek, szolgáltatások, folyamatok vagy 
üzleti és szervezési modellek jönnek létre, 
amelyek sikeresen bevezethetők a már 
meglévő piacra, vagy képesek új piacokat 
teremteni;”

Or. en

Indokolás

A piaci dimenzió az innováció egyik kulcsfontosságú eleme.

Módosítás 107
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho, Ivo Belet
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – b a pont (új)
294/2008/EK rendelet
2 cikk – 9 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) A szöveg a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(9a) A regionális végrehajtási és 
innovációs közösségek (RIC-ek) az EIT-
vel fenntartott kapcsolataik fejlesztésére 
törekednek azzal a céllal, hogy végül 
annak részévé váljanak. A regionális 
végrehajtási és innovációs közösségek 
tehát az innovációs folyamatban részt 
vevő felsőoktatási intézmények, kutatási 
szervezetek, társaságok és más érdekelt
felek közötti autonóm partnerségek, 
amelyek közép- és hosszú távú közös 
innovációs tervezésen alapuló stratégiai 
hálózatot képeznek, és amelyekben 
megvan a lehetőség arra, hogy a 
felsőoktatási, kutatási és innovációs 
kiválóság elérése révén előrehaladjanak a 
kiválósághoz vezető úton, és végül adott 
jogi formájuktól függetlenül hivatalos 
EIT-partnerségi státuszt szerezzenek.”

Or. en

Módosítás 108
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – c pont
294/2008/EK rendelet
2 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) »az érintett felek fóruma«: nemzeti és 
regionális hatóságok képviselői, az üzleti 
élet, a felsőoktatás és a kutatás terén 
tevékenykedő érdekképviseleti szervek és 
egyedi jogalanyok, klaszterszervezetek, 

(10) »az érintett felek fóruma«: nemzeti és 
regionális hatóságok képviselői, az üzleti 
élet, az oktatás és a kutatás terén 
tevékenykedő érdekképviseleti szervek és 
egyedi jogalanyok, egyesületek, civil 
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valamint a tudásháromszög különböző 
területein működő más érdekelt felek 
számára nyitott fórum.

társadalmi szervezetek és 
klaszterszervezetek, valamint a 
tudásháromszög különböző területein 
működő más érdekelt felek számára nyitott 
platform, amely személyes találkozáson 
alapuló, illetve virtuális konferenciákat és 
rendezvényeket foglal magában.

Or. en

Módosítás 109
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – c pont
294/2008/EK rendelet
2 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) »az érintett felek fóruma«: nemzeti és
regionális hatóságok képviselői, az üzleti 
élet, a felsőoktatás és a kutatás terén 
tevékenykedő érdekképviseleti szervek és 
egyedi jogalanyok, klaszterszervezetek, 
valamint a tudásháromszög különböző 
területein működő más érdekelt felek 
számára nyitott fórum.

(10) »az érintett felek fóruma«: nemzeti,
regionális és helyi hatóságok képviselői, az 
üzleti élet, a felsőoktatás és a kutatás terén 
tevékenykedő érdekképviseleti szervek és 
egyedi jogalanyok, klaszterszervezetek, 
valamint a tudásháromszög különböző 
területein működő más érdekelt felek 
számára nyitott fórum.

Or. ro

Módosítás 110
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – c pont
294/2008/EK rendelet
2 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) »az érintett felek fóruma«: nemzeti és 
regionális hatóságok képviselői, az üzleti 

(10) »az érintett felek fóruma«: nemzeti és 
regionális hatóságok képviselői, az üzleti 
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élet, a felsőoktatás és a kutatás terén 
tevékenykedő érdekképviseleti szervek és 
egyedi jogalanyok, klaszterszervezetek, 
valamint a tudásháromszög különböző 
területein működő más érdekelt felek 
számára nyitott fórum.

élet, a felsőoktatás és a kutatás terén 
tevékenykedő érdekképviseleti szervek és 
egyedi jogalanyok, klaszterszervezetek, 
nem kormányzati szervezetek, valamint a 
tudásháromszög különböző területein 
működő más érdekelt felek számára nyitott 
fórum.

Or. en

Indokolás

Az érintett felek fórumába nem csupán a tudásháromszög szereplőit, hanem az ezen érdekeket 
és aggályokat képviselő nem kormányzati szervezeteket is be kell vonni.

Módosítás 111
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – d pont
294/2008/EK rendelet
2 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) »hozzáadott értéket teremtő TIT-
tevékenységek«: a kutatás, innováció és 
felsőoktatás alkotta tudásháromszög 
integrációjához hozzájáruló 
partnerszervezetek által végrehajtott 
tevékenységek, beleértve a TIT-ek 
létrehozó, adminisztratív és koordinációs 
tevékenységeit.

(11) »hozzáadott értéket teremtő TIT-
tevékenységek«: a kutatás, innováció és 
felsőoktatás alkotta tudásháromszög 
integrációjához és az EIT átfogó 
célkitűzéseinek eléréséhez hozzájáruló 
partnerszervezetek által végrehajtott 
tevékenységek, beleértve a TIT-ek 
létrehozó, adminisztratív és koordinációs 
tevékenységeit.

Or. en

Módosítás 112
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
294/2008/EK rendelet
3 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT küldetése az, hogy a tagállamok és 
az Unió innovációs kapacitásának 
javításával hozzájáruljon a fenntartható 
európai gazdasági növekedéshez és 
versenyképességhez. Ezt a legmagasabb 
színvonalú felsőoktatás, kutatás és 
innováció ösztönzése és integrálása révén 
teszi.

Az EIT küldetése az, hogy a tagállamok és 
az Unió innovációs kapacitásának 
javításával és felgyorsításával
hozzájáruljon a fenntartható európai 
gazdasági növekedéshez és 
versenyképességhez, valamint ahhoz, hogy 
megoldásokat találjanak az európai 
társadalom előtt álló, a (9a) 
preambulumbekezdésben említett jelentős 
társadalmi kihívásokra. Ezt a legmagasabb 
színvonalú felsőoktatás, kutatás és 
innováció ösztönzése és integrálása révén 
teszi.

Az EIT 2014–2020 közötti időszakra 
vonatkozó általános célkitűzéseit, konkrét 
célkitűzéseit és eredménymutatóit a 
Horizont 2020 keretprogram határozza 
meg.

Az EIT 2014–2020 közötti időszakra 
vonatkozó általános célkitűzéseit, konkrét
célkitűzéseit és eredménymutatóit a 
Horizont 2020 keretprogram határozza 
meg.

Or. en

Indokolás

Az Európai Unióban az innovációnak a társadalom számára relevánsnak kell lennie, és az 
előttünk álló komoly társadalmi kihívásokra adott megoldásokra kell törekednie. 

Módosítás 113
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
294/2008/EK rendelet
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT küldetése az, hogy a tagállamok és 
az Unió innovációs kapacitásának 
javításával hozzájáruljon a fenntartható 
európai gazdasági növekedéshez és 
versenyképességhez. Ezt a legmagasabb 
színvonalú felsőoktatás, kutatás és 
innováció ösztönzése és integrálása révén 

Az EIT küldetése az, hogy a tagállamok és 
az Unió innovációs és vállalkozási
kapacitásának javításával hozzájáruljon a 
fenntartható európai gazdasági és 
társadalmi fejlődéshez és 
versenyképességhez. Ezt a legmagasabb 
színvonalú felsőoktatás, kutatás, innováció 
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teszi. és vállalkozói szellem ösztönzése és 
integrálása révén teszi.

Az EIT 2014–2020 közötti időszakra 
vonatkozó általános célkitűzéseit, konkrét 
célkitűzéseit és eredménymutatóit a 
Horizont 2020 keretprogram határozza 
meg.

Az EIT 2014–2020 közötti időszakra 
vonatkozó általános célkitűzéseit, konkrét 
célkitűzéseit és eredménymutatóit a 
Horizont 2020 keretprogram határozza 
meg.

Or. en

Módosítás 114
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
294/2008/EK rendelet
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT küldetése az, hogy a tagállamok és 
az Unió innovációs kapacitásának 
javításával hozzájáruljon a fenntartható 
európai gazdasági növekedéshez és 
versenyképességhez. Ezt a legmagasabb 
színvonalú felsőoktatás, kutatás és 
innováció ösztönzése és integrálása révén 
teszi.

Az EIT küldetése az, hogy a tagállamok és 
az Unió innovációs kapacitásának 
javításával hozzájáruljon a fenntartható 
európai gazdasági növekedéshez és 
versenyképességhez. Ezt a vállalkozói 
szemlélet kialakítása érdekében, a 
legmagasabb színvonalú felsőoktatás, 
kutatás és innováció ösztönzése és 
integrálása révén teszi.

Az EIT 2014–2020 közötti időszakra 
vonatkozó általános célkitűzéseit, konkrét 
célkitűzéseit és eredménymutatóit a 
Horizont 2020 keretprogram határozza 
meg.

Az EIT 2014–2020 közötti időszakra 
vonatkozó általános célkitűzéseit, konkrét 
célkitűzéseit és eredménymutatóit a 
Horizont 2020 keretprogram határozza 
meg.

Or. en

Módosítás 115
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a pont (új)
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294/2008/EK rendelet
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 4. cikk (1) bekezdése a) pontjának
helyébe a következő szöveg lép:
„a) igazgatótanács, amely a 
felsőoktatásban, a kutatásban, az 
innovációban és az üzleti életben 
tapasztalattal rendelkező, vezető pozíciót 
betöltő személyekből áll, akik között 
megfelelő egyensúlyi helyzet áll fenn. Az 
igazgatótanács az EIT tevékenységeinek 
irányításáért, a TIT-ek kiválasztásáért, 
kijelöléséért és értékeléséért, valamint 
minden más stratégiai döntésért felel;”

Or. en

Indokolás

Az EIT szerveiben megfelelő egyensúlyt kell kialakítani az oktatás, a kutatás, az innováció és 
az üzleti élet szereplői között.

Módosítás 116
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – a a pont (új)
294/2008/EK rendelet
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A b) pont helyébe a következő szöveg 
lép:
„b) innovációs kapacitásának bővítése 
érdekében az Unió kapcsolódási pontokat 
alakít ki az újonnan létrejövő 
intézményekkel, valamint a kiválósági és 
innovációs központokkal. Ez magában 
foglalja a kiváló kutatóintézmények és a 
kevésbé fejlett régiók együttműködését, az 
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ikerintézményi együttműködést, a 
személyzeti csere- és mobilitási 
programokat, a szakmai tanácsadást és 
támogatást, valamint a közös stratégiák 
kidolgozását;”

Or. en

Módosítás 117
Kent Johansson, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – a a pont (új)
294/2008/EK rendelet
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A b) pont helyébe a következő szöveg 
lép:
„b) figyelemfelkeltő tevékenységet folytat 
a lehetséges partnerszervezetek körében –
különös tekintettel a kkv-kra, illetve az 
újonnan létrejövő és potenciális 
kiválósági központokra –, valamint 
ösztönzi és elősegíti a tevékenységeiben 
való részvételüket;”

Or. en

Módosítás 118
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – a a pont (új)
294/2008/EK rendelet
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A c) pont helyébe a következő szöveg 
lép:
„c) a 7. cikknek megfelelően TIT-eket 
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választ és jelöl ki, valamint 
megállapodásokban rendezi jogaikat és 
kötelezettségeiket; megfelelő és gyors 
támogatást nyújt számukra; megfelelő 
minőség-ellenőrzési intézkedéseket 
alkalmaz; felügyeli és rendszeres 
időközönként értékeli tevékenységüket és 
az általuk elért eredményeket; valamint 
biztosítja a különböző helymegosztások és 
TIT-ek közötti megfelelő szintű 
koordinációt;”

Or. en

Indokolás

Az EIT-nek a következő feladatokat kell ellátnia: a TIT-ek megfelelő támogatása, 
tevékenységeik és hozzájárulásuk felügyelete és értékelése, valamint az egyes TIT-ek 
helymegosztásai, illetve a különböző TIT-ek közötti koordináció biztosítása.

Módosítás 119
Kent Johansson, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – a b pont (új)
294/2008/EK rendelet
5 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) A szöveg a következő ponttal egészül 
ki:
„fa) értékeli a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogokkal kapcsolatos, TIT-eken belül 
alkalmazott gyakorlatokat, valamint e 
gyakorlatok európai innovációs 
kapacitásra gyakorolt hatását, különös 
tekintettel a kkv-kra; iránymutatást nyújt 
a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokkal 
kapcsolatos innovatív modellekről, 
amelyek Unió-szerte előmozdítják a 
tudástranszfert és az ismeretek 
terjesztését;”

Or. en
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Indokolás

Az EIT szerepe e tekintetben az, hogy stratégiai iránymutatást nyújtson a TIT-ek számára. 
Ezért a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokkal kapcsolatos gyakorlatok EIT általi értékelését a 
TIT-ekkel összefüggésben kell kidolgozni.

Módosítás 120
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – a a pont (új)
294/2008/EK rendelet
5 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A h) pont helyébe a következő szöveg 
lép:
„h) biztosítja az EIT tevékenységei és más 
közösségi programok kiegészítő jellegét,
szinergiáját és összhangját.”

Or. it

Indokolás

A célkitűzések közötti összhang és más uniós programokkal való interdiszciplinaritás.

Módosítás 121
Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – a a pont (új)
294/2008/EK rendelet
5 cikk – 1 bekezdés – h a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A szöveg a következő ha) ponttal 
egészül ki:
„ha) az Unió-szerte megvalósuló 
innovációs kapacitásépítés területén 
működő szolgáltatóvá válik, amely 
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támogatja a nemzeti és regionális 
jogalanyokat – különösen a kisebb 
teljesítményt nyújtó régiókban – az 
innovációs politikák és az „intelligens 
szakosodási” stratégiák kialakításában és 
végrehajtásában.”

Or. en

Módosítás 122
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – a b pont (új)
294/2008/EK rendelet
5 cikk – 1 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) A szöveg a következő ha) ponttal 
egészül ki:
„ha) előmozdítja a TIT-eket mint kiváló 
innovációs partnereket az Európai Unión 
belül és azon kívül egyaránt.”

Or. en

Módosítás 123
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – a c pont (új)
294/2008/EK rendelet
5 cikk – 1 bekezdés – h b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ac) A szöveg a következő hb) ponttal 
egészül ki:
„hb) támogatást és tanácsadást nyújt a 
TIT-ek számára az adminisztratív és 
pénzügyi kérdésekben, valamint a bevált
gyakorlatokról szóló útmutatót készít a 
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már működő TIT-ek helyes 
gyakorlatainak és tapasztalatainak az új 
TIT-ek számára való átadása érdekében.”

Or. en

Módosítás 124
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – a d pont (új)
294/2008/EK rendelet
5 cikk – 1 bekezdés – h c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ad) A szöveg a következő hc) ponttal 
egészül ki:
„hc) elősegíti a különböző 
helymegosztások és TIT-ek közötti 
hatékony kommunikációt és tematikus 
együttműködést.”

Or. en

Módosítás 125
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont
294/2008/EK rendelet
5 cikk – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) évente legalább egyszer összehívja az 
érintett felek fórumát, hogy tájékoztatást 
adjon tevékenységeiről, tapasztalatairól, a 
bevált gyakorlati megoldásokról és az Unió 
innovációs, kutatási és oktatási 
szakpolitikáihoz és célkitűzéseihez való 
hozzájárulásról. Az érdekelt feleket felkéri 
véleményük kifejtésére.

j) évente legalább egyszer összehívja az 
érintett felek fórumát, hogy tájékoztatást 
adjon tevékenységeiről, tapasztalatairól, a 
bevált gyakorlati megoldásokról és az Unió 
innovációs, kutatási és oktatási 
szakpolitikáihoz és célkitűzéseihez való 
hozzájárulásról, valamint hogy kikérje az 
érdekelt felek véleményét az EIT 
ütemtervéről, stratégiájáról és 
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műveleteiről.

Or. en

Módosítás 126
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 a pont (új)
294/2008/EK rendelet
6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A 6. cikk (1) bekezdése b) pontjának
helyébe a következő szöveg lép:
„b) az alapvető fontosságú gazdasági és 
társadalmi kérdések területén folytatott, az 
európai és nemzeti kutatási eredményeket 
felhasználó, élenjáró, innováció-központú 
kutatás, amely lehetőséget kínál Európa 
nemzetközi versenyképességének 
fokozására és a jelentős társadalmi 
kihívások megoldásainak feltárására;”

Or. en

Indokolás

Az Európai Unióban az innovációnak a jelentős közös társadalmi kihívások megoldásainak 
feltárására kell törekednie.

Módosítás 127
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
294/2008/EK rendelet
6 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) mester és doktori szinteken folytatott 
képzés és oktatás, valamint szakmai 

c) mester és doktori szinteken folytatott 
képzés és oktatás, valamint szakmai 
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kurzusok olyan tudományágakban, 
amelyek potenciálisan megfelelnek a 
jövőbeni európai társadalmi-gazdasági
igényeknek, és amelyek elősegítik az 
innovációhoz kapcsolódó szakértelem 
fejlesztését, a vezetői és vállalkozói 
képességek javítását, a kutatók és hallgatók 
mobilitásának fokozását;

kurzusok olyan tudományágakban, 
amelyek potenciálisan megfelelnek a 
jövőbeni uniós munkaerő-piaci
igényeknek, és amelyek elősegítik az 
innovációhoz kapcsolódó szakértelem 
fejlesztését, a vezetői és vállalkozói
képességek javítását, a kutatók és hallgatók 
mobilitásának fokozását;

Or. it

Indokolás

A munkaerőpiacra történő hivatkozás alapvető és döntő szerepet játszik az oktatással, 
beilleszkedéssel, képesítésekkel és integrációval kapcsolatos tevékenységeknek a munka 
világába történő beillesztésében.

Módosítás 128
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
294/2008/EK rendelet
6 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) mester és doktori szinteken folytatott 
képzés és oktatás, valamint szakmai 
kurzusok olyan tudományágakban, 
amelyek potenciálisan megfelelnek a 
jövőbeni európai társadalmi-gazdasági 
igényeknek, és amelyek elősegítik az 
innovációhoz kapcsolódó szakértelem 
fejlesztését, a vezetői és vállalkozói 
képességek javítását, a kutatók és hallgatók 
mobilitásának fokozását;

c) mester és doktori szinteken folytatott 
képzés és oktatás, valamint szakmai 
kurzusok olyan tudományágakban, 
amelyek potenciálisan megfelelnek a 
jövőbeni európai társadalmi-gazdasági 
igényeknek, és amelyek bővítik az 
Unióban élő tehetségek körét, elősegítik 
az innovációhoz kapcsolódó szakértelem 
fejlesztését, a vezetői és vállalkozói 
képességek javítását, a kiemelkedő 
tehetségek megnyerését és megtartását, a 
kutatók és hallgatók mobilitásának 
fokozását;

Or. en
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Módosítás 129
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 a pont (új)
294/2008/EK rendelet
6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A 6. cikk a következő (1a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) A TIT-eknek a kutatás, fejlesztés és 
innováció területén már meglévő európai, 
nemzeti és regionális kezdeményezésekkel
és helyi eszközökkel megvalósuló lehető 
legteljesebb integrációra és koordinációra
kell törekedniük.”

Or. en

Módosítás 130
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 a pont (új)
294/2008/EK rendelet
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A 6. cikk (2) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„(2) A TIT-ek alapvető, általános 
önállósággal rendelkeznek belső 
szervezetük és összetételük 
meghatározásában. A TIT-ek különösen:
a) kialakítják irányítási struktúrájukat, 
amely magában foglalja a felsőoktatás, a 
kutatás és az üzleti ágazatok képviselőit;
b) nyitva állnak az új tagok, különösen az 
innovatív kkv-k előtt, amelyek értéket 
adhatnak hozzá a partnerséghez;



PE492.618v01-00 38/66 AM\906376HU.doc

HU

c) nyitott és átlátható módon működnek.”

Or. en

Indokolás

A szervezeti hatékonyság érdekében a TIT-ek irányítási struktúrájának meg kell őriznie 
rugalmasságát.

Módosítás 131
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 b pont (új)
294/2008/EK rendelet
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) A 6. cikk (2) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„(2) A TIT-ek alapvető, általános 
önállósággal rendelkeznek belső 
szervezetük, összetételük, valamint pontos 
ütemtervük és munkamódszereik 
meghatározásában. A TIT-ek törekednek 
arra, hogy – a partnerség stabilitását és 
folytonosságát szem előtt tartva – nyitva 
álljanak új tagok számára, amennyiben e 
tagok értéket adnak hozzá a 
partnerséghez.”

Or. en

Módosítás 132
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 a pont (új)
294/2008/EK rendelet
6 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A 6. cikk a következő (2a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) A több alapból történő finanszírozás 
megközelítésének előmozdítása révén
kölcsönösen kiegészítő jelleget és 
szorosabb szinergiákat kell megvalósítani 
a strukturális alapokkal. Az EIT-nek 
„kiválósági pecséttel” kell ellátnia a 
pozitív elbírálás alá eső projekteket, 
amelyek a költségvetési korlátozások miatt 
máskülönben nem juthatnak 
finanszírozáshoz. Az EIT-vel 
együttműködve a nemzeti és strukturális 
alapokat használhatnák fel arra, hogy 
megtérülési és üzembe helyezési 
támogatást nyújtsanak az EIT-oklevelek 
birtokosai számára, ezáltal Unió-szerte 
széles földrajzi körben terjesztve az EIT 
innovációs és vállalkozási kapacitását.”

Or. en

Módosítás 133
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 a pont (új)
294/2008/EK rendelet
6 cikk – 3 a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A 6. cikk a következő (3a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(3a) Az EIT által elért eredmények 
javítása érdekében a TIT-ek 
tevékenységeinek mérhető hatást kell 
gyakorolniuk a fenntartható és innovatív 
induló és hasznosító vállalkozások 
létrehozására, különösen az EIT-
oklevelekben és képzési tevékenységekben 
részesülők hálózatépítő és vállalkozási 
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tevékenységeinek támogatása révén.”

Or. en

Módosítás 134
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – -a pont (új)
294/2008/EK rendelet
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) A 7. cikk (1) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„(1) Az EIT versenyeztetésen alapuló, 
nyílt és átlátható eljárás keretében 
választja és jelöli ki azon partnerségeket, 
amelyekből TIT vagy RIC válhat. A TIT-
ek vagy RIC-ek a kiválóság és az 
innovációs relevancia elvén alapuló
kiválasztásával kapcsolatos részletes 
kritériumokat az EIT fogadja el és teszi 
közzé; a kiválasztási folyamatba továbbá 
külső és független szakértőket is 
bevonnak.”

Or. en

Módosítás 135
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – a pont
294/2008/EK rendelet
7 cikk – 1 a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az EIT a TIT-ek kiválasztását és 
kijelölését az innovációs tervben 
meghatározott prioritási területeknek és 

(1a) A stratégiai innovációs terv 
meghatározza azon szabályokat, 
amelyeknek megfelelően új TIK-ek 
indíthatók. Az új TIT-ek 2014–2020 
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ütemtervnek megfelelően végzi. közötti időszakra szóló költségvetésének 
60%-át a stratégiai innovációs tervben 
meghatározott területeken működő TIT-
ekre kell fordítani. Az új TIT-ek 
költségvetésének fennmaradó 40%-át az 
EIT szabadon felhasználhatja az említett 
TIT-ek megerősítésére vagy más 
területeken működő TIT-ek indítására. Az 
EIT szabadon megválaszthatja 
valamennyi új TIT megfelelő méretét, 
működési időtartamát és időkeretét.

Or. en

Indokolás

Az Unió innovációs politikájának fokozott rugalmassága érdekében lehetőséget kell adni az 
EIT számára, hogy a stratégiai innovációs tervben megállapodottakon kívül egyéb területeken 
működő TIT-eket is elindítson. A stratégiai innovációs tervben javasolt területek közül az EIT 
szabadon kiválaszthatja a legmegfelelőbb területeket. Az EIT továbbá szabadon választhatja 
meg valamennyi új TIT megfelelő méretét, működésének időtartamát és időkeretét.

Módosítás 136
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – a pont
294/2008/EK rendelet
7 cikk – 1 a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az EIT a TIT-ek kiválasztását és 
kijelölését az innovációs tervben 
meghatározott prioritási területeknek és 
ütemtervnek megfelelően végzi.

(1a) Az EIT a TIT-ek kiválasztását és 
kijelölését az innovációs tervben 
egyértelműen meghatározott prioritási 
területeknek és ütemtervnek megfelelően 
végzi. A kiválasztott TIT-ek száma attól 
függ, hogy az európai konzorciumok 
mennyire fejlettek, illetve mennyiben 
állnak készen arra, hogy hiteles TIT-eket 
hozzanak létre, továbbá függ az esetleges 
társadalmi és gazdasági hatásoktól, a más 
kezdeményezésekkel kialakított szinergiák
lehetőségeitől, az EIT forrásfelvevő 
kapacitásától és a rendelkezésre álló 
költségvetéstől is.
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Or. en

Módosítás 137
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – a a pont (új)
294/2008/EK rendelet
7 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A 7. cikk a következő (1b) bekezdéssel 
egészül ki:
„(1b) Az új TIT-ek kiválasztása 
versenyeztetés alapján történik, a vizsgált 
TIT-ek saját érdemei és a bennük rejlő 
potenciál alapján, és az nem függhet más 
TIT-ek teljesítményétől.”

Or. en

Módosítás 138
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – a b pont (új)
294/2008/EK rendelet
7 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) A szöveg a következő (1c) bekezdéssel 
egészül ki:
„(1c) Az új TIT-ek kiválasztásakor 
elsősorban az innováció és a vállalkozói 
szellem ösztönzésére való potenciáljukra 
összpontosítanak. A TIT-ek 
közreműködnek a társadalmi kihívások 
megoldásában.”

Or. en
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Indokolás

Fontos, hogy a TIT-ek részt vegyenek a főbb társadalmi kihívások megoldásában, ugyanakkor 
tisztázni kell, hogy ez nem lehet elsődleges szempont a TIT-ek kiválasztásakor. A kiválasztás 
fő szempontja, hogy a TIT-ek mennyiben képesek az innováció és a vállalkozói szellem 
ösztönzésére. 

Módosítás 139
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – a a pont (új)
294/2008/EK rendelet
7 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A (2) bekezdésben a bevezető rész 
helyébe a következő szöveg lép:
„(2) Az (1) bekezdésben foglalt elvekkel 
összhangban a TIT-ek vagy RIC-ek 
kiválasztása során különös figyelmet kell 
fordítani a következőkre:”

Or. en

Módosítás 140
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – a b pont (új)
294/2008/EK rendelet
7 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) A szöveg a következő ba) ponttal 
egészül ki:
„ba) arra való képességük, hogy 
hozzájáruljanak az Európai Parlament 
Innovatív Unióról szóló jelentésében 
említett három komoly társadalmi kihívás 
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megoldásához;”

Or. en

Módosítás 141
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – a c pont (új)
294/2008/EK rendelet
7 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ac) A 7. cikkben a (2) bekezdés d) 
pontjának helyébe a következő szöveg lép:
„d) a felsőoktatás, a kutatás és az 
innováció tudásháromszögében 
tevékenykedő szervezetek partnerségében 
való részvétel, figyelembe véve az említett 
három alkotóelem közötti megfelelő 
egyensúlyt;”

Or. en

Módosítás 142
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – b pont
294/2008/EK rendelet
7 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) készség más európai uniós 
kezdeményezésekkel való szinergiák 
létrehozására,

h) készség más európai uniós 
kezdeményezésekkel való szinergiák 
létrehozására a kutatás, a fejlesztés és az 
innováció területén,

Or. en
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Módosítás 143
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – b a pont (új)
294/2008/EK rendelet
7 cikk – 2 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A szöveg a következő ha) ponttal 
egészül ki:
„ha) a partnerség és az európai, nemzeti, 
regionális és helyi innovációs programok 
közötti kiegészítő jelleg.”

Or. en

Módosítás 144
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – b a pont (új)
294/2008/EK rendelet
7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A szöveg a következő (2a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) A TIT-ek meghatározzák pontos 
ütemtervüket és munkamódszereiket. A 
TIT-ek különösen:
a) tevékenységeikre vonatkozóan éves 
üzleti tervet dolgoznak ki konkrét 
célokkal, közbenső célkitűzésekkel és fő 
teljesítménymutatókkal;
b) stratégiákat dolgoznak ki a pénzügyi 
fenntarthatóság elérésére, amely az uniós 
finanszírozás fokozatos csökkentését 
eredményezi;
c) tájékoztató tevékenységeket alakítanak 
ki, különösen az újonnan létrejövő és 
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potenciális kiválósági központokkal.”

Or. en

Indokolás

Megfelelőbbnek tűnik, hogy „a kevésbé jól teljesítő uniós régiók kiválósági központjai” 
kifejezést az „újonnan létrejövő és potenciális kiválósági központok” kifejezés váltsa fel, 
mivel ez utóbbi nem tartalmaz kifejezetten – hanem csupán implicit módon – földrajzi 
megjelölést, és ezáltal inkább a kiválóságra helyezi a hangsúlyt.

Módosítás 145
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – c pont
294/2008/EK rendelet
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A TIT létrehozásához követelmény 
legalább három, különböző tagállamban
alapított szervezet részvétele. E 
partnerszervezeteknek a részvételi 
szabályok 7. cikke értelmében egymástól 
függetlennek kell lenniük.

(3) A TIT létrehozásához követelmény 
legalább két különböző tagállamban
alapított legalább három szervezet 
részvétele. E partnerszervezeteknek a 
részvételi szabályok 7. cikke értelmében 
egymástól függetlennek kell lenniük.

Or. it

Indokolás

A bekezdés eredeti szövegének átvétele.

Módosítás 146
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – c pont
294/2008/EK rendelet
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A TIT-ek létrehozásának (3) A TIT-ek létrehozásának 
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minimumfeltétele legalább három 
partnerszervezet részvétele, amelyek 
székhelye legalább három különböző 
tagállamban található. E 
partnerszervezeteknek a részvételi 
szabályok 7. cikke értelmében egymástól 
függetlennek kell lenniük.

minimumfeltétele legalább három 
partnerszervezet részvétele, amelyek 
székhelye legalább két különböző 
tagállamban található. E 
partnerszervezeteknek a részvételi 
szabályok 7. cikke értelmében egymástól 
függetlennek kell lenniük.

Or. en

Módosítás 147
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – d pont
294/2008/EK rendelet
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A TIT-et alkotó partnerszervezetek 
többségének a tagállamokban székhellyel 
rendelkező szervezetnek kell lennie. 
Minden TIT-ben legalább egy felsőoktatási 
intézménynek és egy magáncégnek részt 
kell vennie.

(4) a) A TIT-et alkotó partnerszervezetek 
legalább kétharmadának a tagállamokban 
székhellyel rendelkező szervezetnek kell 
lennie.

b) Minden TIT-ben legalább egy 
felsőoktatási intézménynek, egy 
magántársaságnak és egy kkv-nak részt 
kell vennie.

Or. en

Módosítás 148
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – e a pont (új)
294/2008/EK rendelet
7 cikk – 4 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) A szöveg a következő (4a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(4a) A regionális végrehajtási és 
innovációs közösségek (RIC) az EIT-vel 
fenntartott kapcsolataik fejlesztésére 
törekednek azzal a céllal, hogy végül 
annak részévé váljanak. Egy közösség 
akkor minősül regionális végrehajtási és 
innovációs közösségnek, ha az általa 
végrehajtott fejlesztések arra utalnak, 
hogy megfelelő időben teljesíti a fent 
említett valamennyi feltételt. A RIC-eknek 
legalább a (2) bekezdés b), c), d), e), f) és 
g) pontjában foglalt feltételeknek meg kell 
felelniük. A RIC-ek kiválasztásáról az (1) 
bekezdésben említett hatóság dönt.”

Or. en

Módosítás 149
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 7 pont
294/2008/EK rendelet
7 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT a kulcs-teljesítménymutatók 
alapján a Bizottsággal együttműködve 
megszervezi az egyes TIT-ek 
teljesítéseinek, eredményeinek és 
hatásának folyamatos felügyeletét és 
időszakos külső értékelését.

Az EIT a kulcs-teljesítménymutatók 
alapján a Bizottsággal együttműködve 
megszervezi az egyes TIT-ek 
teljesítéseinek, eredményeinek és 
hatásának folyamatos felügyeletét és 
időszakos külső értékelését.

Az EIT eredményeinek javítása érdekében 
a TIT-ek tevékenységeinek mérhető hatást 
kell gyakorolniuk a fenntartható és 
innovatív induló és hasznosító 
vállalkozások létrehozására, különösen az 
EIT-oklevelekben és képzési 
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tevékenységekben részesülők hálózatépítő 
és vállalkozási tevékenységeinek 
támogatása révén.

Or. en

Módosítás 150
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 7 pont
294/2008/EK rendelet
7 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT a kulcs-teljesítménymutatók 
alapján a Bizottsággal együttműködve 
megszervezi az egyes TIT-ek 
teljesítéseinek, eredményeinek és 
hatásának folyamatos felügyeletét és 
időszakos külső értékelését.

Az EIT a kulcs-teljesítménymutatók 
alapján a Bizottsággal együttműködve 
megszervezi az egyes TIT-ek 
teljesítéseinek, eredményeinek és 
hatásának folyamatos felügyeletét és 
időszakos külső értékelését – és ezt közzé is 
teszik az EIT éves eredménytábláján –, oly 
módon, hogy az közvetlenül 
összehasonlítható legyen a Horizont 2020 
keretprogram egyéb részeinek vonatkozó 
eszközei által nyújtott hozzájárulással.

Or. en

Módosítás 151
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 7 pont
294/2008/EK rendelet
7 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT a kulcs-teljesítménymutatók 
alapján a Bizottsággal együttműködve
megszervezi az egyes TIT-ek 
teljesítéseinek, eredményeinek és 

Az EIT a mennyiségi és minőségi kulcs-
teljesítménymutatók alapján megszervezi 
az egyes TIT-ek teljesítéseinek, 
eredményeinek és hatásának felügyeletét és 
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hatásának folyamatos felügyeletét és 
időszakos külső értékelését.

háromévenkénti időszakos külső 
értékelését. E felügyeletnek és 
értékelésnek eredményorientáltnak kell 
lennie.

Or. en

Módosítás 152
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
294/2008/EK rendelet
7 b cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A TIT működésének időtartama, folytatása 
és megszűnése

A TIT működésének időtartama, folytatása, 
finanszírozása és megszűnése

Or. en

Módosítás 153
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
294/2008/EK rendelet
7 b cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az időszakos értékelések 
eredményeinek és az adott területek 
sajátosságainak függvényében a TIT-ek 
általánosságban 7–15 éves időszakra 
jönnek létre.

(1) Az időszakos értékelések 
eredményeinek és az adott területek 
sajátosságainak függvényében a TIT-ek 
legalább hároméves időszakra jönnek 
létre.

Or. en

Módosítás 154
Judith A. Merkies
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
294/2008/EK rendelet
7 b cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az igazgatótanács határozhat úgy, hogy 
meghosszabbítja egy TIT eredetileg 
megállapított működési idejét, ha ez a 
legmegfelelőbb mód az EIT céljának 
elérésére.

(2) A nyomon követés és az időszakos 
értékelések eredményei alapján az 
igazgatótanács háromévente határozhat 
úgy, hogy meghosszabbítja egy TIT 
finanszírozását, ha bebizonyosodik saját és
az EIT céljainak elérése. Az 
igazgatótanács személyre szabott 
megközelítést alkalmaz, és figyelembe 
veszi, hogy az egyes TIT-ek finanszírozási 
igényeik, méretük vagy működési 
időtartamuk tekintetében eltérőek 
lehetnek. Az igazgatótanács határozhat 
úgy, hogy pótlólagos költségvetést ítél meg 
a céljaikat a tervezettnél korábban 
megvalósító TIT-ek számára.

Or. en

Módosítás 155
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 8 a pont (új)
294/2008/EK rendelet
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A 9. cikk (3) bekezdése a 
következőképpen módosul:
„(3) Az EIT-nek megfelelő módon 
figyelembe kell vennie a helyi, regionális, 
euroregionális, nemzeti és kormányközi 
szintű politikákat és kezdeményezéseket a 
legjobb gyakorlatok, jól megalapozott 
elképzelések és a meglévő erőforrások 
hasznosítása érdekében.”
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Or. it

Indokolás

A helyi politikák beillesztése létfontosságú, mivel bevételteremtő potenciállal rendelkeznek.

Módosítás 156
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 8 a pont (új)
294/2008/EK rendelet
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A (3) bekezdés a következőképpen 
módosul:
„(3) Az EIT-nek megfelelő módon 
figyelembe kell vennie a helyi, regionális,
nemzeti és kormányközi szintű politikákat 
és kezdeményezéseket a legjobb 
gyakorlatok, jól megalapozott elképzelések
és a meglévő erőforrások hasznosítása 
érdekében.”

Or. ro

Módosítás 157
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 10 pont
294/2008/EK rendelet
14 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) dotációs tőke, köztük az EIT-alapítvány 
által kezelt alapok;

e) dotációs tőke;

Or. it

(Lásd a Melléklet 2. szakasza (1) bekezdésének n) pontját törlő módosítást.)
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Módosítás 158
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 12 pont
294/2008/EK rendelet
15 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egy, az innovációs terv elfogadott 
változatán alapuló, gördülő hároméves 
munkaprogram, amely az EIT és a TIT-ek 
főbb prioritásaira és a tervezett 
kezdeményezésekre vonatkozó 
nyilatkozatot, valamint a finanszírozási 
igényekre és forrásokra vonatkozó becslést 
tartalmaz. Olyan megfelelő mutatókat is 
magában foglal, amelyek a TIT-ek és az 
EIT által végzett tevékenységek 
felügyeletére vonatkoznak. Az előzetes 
gördülő hároméves munkaprogramot az 
EIT a Bizottságnak minden n-2 év 
december 31-ig köteles benyújtani. A 
Bizottság három hónapon belül 
véleményezi a Horizont 2020 
keretprogramban meghatározott konkrét 
EIT-célkitűzéseket, illetve azoknak az 
uniós politikákkal és eszközökkel fennálló 
komplementaritását. Az EIT megfelelően 
figyelembe veszi a Bizottság véleményét, 
és véleményeltérés esetén megindokolja 
saját álláspontját. Az EIT a végleges 
munkaprogramot tájékoztatás céljából 
benyújtja az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak, 
valamint a Régiók Bizottságának;

a) egy, az innovációs terv elfogadott 
változatán alapuló, gördülő hároméves 
munkaprogram, amely az EIT és a TIT-ek 
főbb prioritásaira és a tervezett 
kezdeményezésekre vonatkozó 
nyilatkozatot, valamint a finanszírozási 
igényekre és forrásokra vonatkozó becslést 
tartalmaz. Olyan megfelelő –
eredményorientált megközelítést 
alkalmazó – mutatókat is magában foglal, 
amelyek a TIT-ek és az EIT által végzett 
tevékenységek felügyeletére vonatkoznak. 
Az előzetes gördülő hároméves 
munkaprogramot az EIT a Bizottságnak 
minden n-2 év december 31-ig köteles 
benyújtani. A Bizottság három hónapon 
belül véleményezi a Horizont 2020 
keretprogramban meghatározott konkrét 
EIT-célkitűzéseket, illetve azoknak az 
uniós politikákkal és eszközökkel fennálló 
komplementaritását. Az EIT megfelelően 
figyelembe veszi a Bizottság véleményét, 
és véleményeltérés esetén megindokolja 
saját álláspontját. Az EIT a végleges 
munkaprogramot tájékoztatás céljából 
benyújtja az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak, 
valamint a Régiók Bizottságának;

Or. en

Módosítás 159
Judith A. Merkies
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 13 pont – -a pont (új)
294/2008/EK rendelet
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) Az (1) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„(1) Az EIT gondoskodik arról, hogy 
tevékenységei, beleértve a TIT-ek által 
irányított tevékenységeket is, rendszeres 
felügyelet alatt álljanak, és azokról 
rendszeres időközönként független 
értékelés készüljön annak érdekében, 
hogy biztosítani lehessen az eredmények
legjobb minőségét. Ezen értékelésnek 
eredményorientáltnak kell lennie. Az 
értékelés eredményét nyilvánosságra kell 
hozni.”

Or. en

Módosítás 160
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 13 pont – a pont
294/2008/EK rendelet
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a (2) bekezdésben az „ötévente” szó 
helyébe a „háromévente” lép;

a) a (2) bekezdés helyébe a következő lép:

„(2) 2011 júniusáig, majd az új pénzügyi 
keret hatálybalépését követően 
háromévente a Bizottság – az európai és a 
nemzeti szintű érdekelt felekkel folytatott 
konzultációt követően – jelentést nyújt be
az EIT és a TIT tevékenységének
értékeléséről. Ez a jelentés az EIT
hozzáadott értékének megállapításához 
szükséges szempontokat, az általa 
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folytatott tevékenységek hatását, 
eredményességét, fenntarthatóságát, 
hatékonyságát és relevanciáját, valamint 
a felsőoktatás, kutatás és innováció 
támogatását célzó, meglévő nemzeti és 
közösségi politikákkal való kapcsolatát 
és/vagy kiegészítő jellegét értékeli.”

Or. it

Módosítás 161
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 14 pont
294/2008/EK rendelet
17 cikk – 2 a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az innovációs terv tartalmazza az EIT 
tevékenységei és más uniós 
kezdeményezések, eszközök és programok 
között fennálló potenciális szinergiák és 
komplementaritás elemzését.

(2a) Az innovációs terv tartalmazza az EIT 
tevékenységei és más uniós 
kezdeményezések, eszközök és programok 
között fennálló koherencia, potenciális 
szinergiák és komplementaritás elemzését.

Or. it

Indokolás

Rendkívül fontos a tevékenységek és a kitűzött célok közötti koherenciára történő hivatkozás.

Módosítás 162
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont
294/2008/EK rendelet
19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Horizont 2020 keretprogramból e 
rendelet végrehajtására fordítandó 

A Horizont 2020 keretprogramból e 
rendelet végrehajtására fordítandó 
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pénzügyi keret a 2014. január 1-jétől 2020. 
december 31-ig tartó időszakra 3182,230
millió EUR. Az éves előirányzatokat a 
költségvetési hatóság hagyja jóvá a 
pénzügyi kereten belül. Az EIT által a TIT-
eknek nyújtott pénzügyi hozzájárulást e 
pénzügyi kereten belül kell biztosítani.

pénzügyi keret a 2014. január 1-jétől 2020. 
december 31-ig tartó időszakra 1060,743
millió EUR. Az éves előirányzatokat a 
költségvetési hatóság hagyja jóvá a 
pénzügyi kereten belül. Az EIT által a TIT-
eknek nyújtott pénzügyi hozzájárulást e 
pénzügyi kereten belül kell biztosítani.

Or. en

Módosítás 163
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 15 pont
294/2008/EK rendelet
19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Horizont 2020 keretprogramból e 
rendelet végrehajtására fordítandó 
pénzügyi keret a 2014. január 1-jétől 2020. 
december 31-ig tartó időszakra 3182,230 
millió EUR. Az éves előirányzatokat a 
költségvetési hatóság hagyja jóvá a 
pénzügyi kereten belül. Az EIT által a TIT-
eknek nyújtott pénzügyi hozzájárulást e 
pénzügyi kereten belül kell biztosítani.

Az e rendelet végrehajtására fordítandó 
pénzügyi keretet a 2014. január 1-jétől 
2020. december 31-ig tartó időszakra a 
Horizont 2020 kutatási és innovációs 
keretprogram (2014–2020) létrehozásáról 
szóló [XXX/XXXX/EU] rendelet 6. 
cikkének (3) bekezdése határozza meg. Az 
éves előirányzatokat a költségvetési 
hatóság hagyja jóvá a pénzügyi kereten 
belül. Az EIT által a TIT-eknek nyújtott 
pénzügyi hozzájárulást e pénzügyi kereten 
belül kell biztosítani.

Or. it

(Lásd a COM(2011)809 rendeletre irányuló javaslat 6. cikkének (3) bekezdését.)

Módosítás 164
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 15 a pont (új)
294/2008/EK rendelet
20 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A 20. cikk (1) bekezdésének helyébe 
a következő lép:
„(1) Az EIT kiadásai magukban 
foglalják a személyzeti, adminisztratív, 
irányítási, infrastrukturális és működési 
költségeket. A gazdaságosság, 
hatékonyság és eredményesség 
szempontjait figyelembe véve az
adminisztratív, irányítási és működési
kiadásokat minimális szinten kell 
tartani”.

Or. it

Módosítás 165
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 20 pont
294/2008/EK rendelet
22 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT megszüntetése esetén felszámolása 
a Bizottság felügyelete alatt történik, az 
alkalmazandó jogszabályokkal 
összhangban. A TIT-ekkel kötött 
megállapodások és az EIT-alapítványt 
létrehozó jogi aktus meghatározzák az 
ilyen esetben alkalmazandó megfelelő 
rendelkezéseket.

Az EIT megszüntetése esetén felszámolása 
a Bizottság felügyelete alatt történik, az 
alkalmazandó jogszabályokkal 
összhangban. A TIT-ekkel kötött 
megállapodások meghatározzák az ilyen 
esetben alkalmazandó megfelelő 
rendelkezéseket.

Or. it

(Lásd a Melléklet 2. szakasza (1) bekezdésének n) pontját törlő módosítást.)

Módosítás 166
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 szakasz – 2 pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A kinevezett tagok száma tizenkettő, 
akiket a Bizottság nevez ki, egyenlő 
arányban választva üzleti, felsősoktatási és 
kutatói tapasztalatokkal rendelkező 
személyek közül. A kinevezett tagok 
megbízatásukat négy évre kapják, amely 
nem újítható meg.

2. A kinevezett tagok száma legfeljebb hat, 
akiket a Bizottság nevez ki, egyenlő 
arányban választva üzleti – többek között a 
kkv-k területén szerzett –, felsősoktatási és 
kutatói tapasztalatokkal rendelkező 
személyek közül. A kinevezett tagok 
megbízatásukat négy évre kapják, amely 
nem újítható meg.

Or. it

Indokolás

A tagok korlátozott száma az irányítás fokozottabb átláthatóságának igényére válaszol.

Módosítás 167
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
1. melléklet – 1 szakasz – 2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A kinevezett tagok száma tizenkettő, 
akiket a Bizottság nevez ki, egyenlő 
arányban választva üzleti, felsősoktatási és 
kutatói tapasztalatokkal rendelkező 
személyek közül. A kinevezett tagok 
megbízatásukat négy évre kapják, amely 
nem újítható meg.

2. A kinevezett tagok száma tizenkettő, 
akiket a Bizottság nevez ki, illetve három
kinevezett tag, akiket az Európai 
Parlament nevez ki, egyenlő arányban 
választva mindkét nem képviselői,
valamint az üzleti, felsősoktatási és kutatói 
tapasztalatokkal rendelkező személyek 
közül. A kinevezett tagok megbízatásukat 
négy évre kapják, amely nem újítható meg.

Or. ro

Módosítás 168
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 szakasz – 2 pont – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság figyelmet fordít a 
felsőoktatási, innovációs és üzleti 
tapasztalattal rendelkezők egyenlő arányú 
részvételére, a nemek közötti egyensúlyra,
valamint méltányolja a felsőoktatási, 
kutatói és innovációs tevékenységek 
mindenkori környezetét Unió-szerte.

A Bizottság figyelmet fordít a 
felsőoktatási, innovációs és üzleti 
tapasztalattal rendelkezők egyenlő arányú 
részvételére, valamint méltányolja a 
felsőoktatási, kutatói és innovációs 
tevékenységek mindenkori környezetét 
Unió-szerte.

Or. it

Indokolás

Egy személy szakértelme és tapasztalata nemétől független. Ezért a kötelező jellegű „női 
kvóták”alkalmazása diszkriminatív és potenciálisan épp ellentétes hatást vált ki. Nincs 
akadálya annak, hogy az igazgatótanács kizárólag nőkből álljon.

Módosítás 169
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 szakasz – 2 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság kinevezi a tag(ok)at, továbbá 
tájékoztatja az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot a kiválasztási folyamatról és az 
igazgatótanács tagjainak végleges 
kinevezéséről.

A Bizottság – miután tájékoztatta az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot a 
kiválasztási folyamatról és az 
igazgatótanács tagjainak végleges 
kinevezéséről – kinevezi a tag(ok)at. A 
Bizottság általi kinevezést megelőzően az 
Európai Parlament és a Tanács fenntartja 
magának a jogot arra, hogy véleményt 
nyilvánítson a kiválasztott jelöltekről.

Or. it

Indokolás

Az igazgatótanács kinevezési eljárása átláthatóságának biztosítása érdekében.

Módosítás 170
Oreste Rossi
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Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 szakasz – 2 pont – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az átmeneti időszakban az igazgatótanács 
eredetileg hat évre kinevezett tagjai kitöltik 
hivatali idejüket. Addig az ideig a 
kinevezett tagok száma tizennyolc. E 
rendelet hatálybalépését követő hat 
hónapon belül az igazgatótanács – a 
Bizottság jóváhagyásával – kiválasztja, 
hogy a 2012-ben kinevezett tizenkét tagból 
melyik négy tag kap két évre, melyik négy
tag négy évre és melyik négy tag hat évre 
szóló megbízatást.

Az átmeneti időszakban az igazgatótanács 
eredetileg hat évre kinevezett tagjai kitöltik 
hivatali idejüket. Addig az ideig a 
kinevezett tagok száma tizennyolc. E 
rendelet hatálybalépését követő hat 
hónapon belül az igazgatótanács – a 
Bizottság jóváhagyásával – kiválasztja, 
hogy a 2012-ben kinevezett hat tagból 
melyik két tag kap két évre, melyik két tag 
négy évre és melyik két tag hat évre szóló 
megbízatást.

Or. it

(Lásd az 1. pont módosítását.)

Módosítás 171
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 szakasz – 2 pont – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felmenti tisztségéből az 
igazgatótanács azon tagjait, akik 
megbízatásukat nem az Unió érdekeivel 
összhangban gyakorolják. E felmentésre 
az Európai Parlament és a Tanács 
véleménye alapján kerül sor.

Or. fr

Módosítás 172
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 szakasz – 4 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az igazgatótanács tagjai az EIT érdekei 
szerint, független módon járnak el, 
őrködnek céljai és küldetése, identitása és 
koherenciája felett.

4. Az igazgatótanács tagjai az EIT érdekei 
szerint, független módon járnak el, 
őrködnek céljai és küldetése, identitása és 
koherenciája felett. A tagok feladataikat 
kizárólagos megbízatás alapján, teljes 
munkaidőben látják el.

Or. it

Indokolás

Az EIT átláthatóságának és függetlenségének biztosítása érdekében pontosítani kell a 
munkavégzéssel kapcsolatos követelményeket.

Módosítás 173
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 2 szakasz – 1 pont – g alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a Bizottság egyetértésével megállapítja 
az igazgatótanács és a végrehajtó bizottság 
tagjainak megfelelő tiszteletdíját; e 
tiszteletdíjak nagyságát a tagállamok által 
biztosított hasonló tiszteletdíjakkal kell 
összevetni;

g) a Bizottság egyetértésével megállapítja 
az igazgatótanács és a végrehajtó bizottság 
tagjainak megfelelő tiszteletdíját; e 
tiszteletdíjak nagyságát a tagállamok által 
biztosított hasonló tiszteletdíjak átlagos 
szintjén kell megállapítani;

Or. it

Módosítás 174
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 2 szakasz – 1 pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) kinevezi és szükség esetén tisztségéből
felmenti az igazgatót, valamint fegyelmi 

i) javasolhatja a Bizottság számára az 
igazgató kinevezését vagy tisztségéből való 
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jogkört gyakorol felette; felmentését, valamint fegyelmi jogkört 
gyakorol felette;

Or. fr

Módosítás 175
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 2 szakasz – 1 pont – k alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) az összeférhetetlenség szabályozására 
magatartási kódexet fogad el;

k) az összeférhetetlenség szabályozására 
magatartási, szakmai titoktartási és 
tájékoztatási kódexet fogad el;

Or. fr

Módosítás 176
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 2 szakasz – 1 pont – n alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) jogosult alapítvány (a továbbiakban: 
EIT-alapítvány) létrehozására, amelynek 
sajátos célja az EIT tevékenységeinek 
előmozdítása és támogatása;

törölve

Or. it

Indokolás

A források szétforgácsolódásának elkerülése érdekében nem helyes a bürokratikus struktúrák 
számának növelése.

Módosítás 177
Jean-Pierre Audy
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Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 2 szakasz – 1 pont – n alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) jogosult alapítvány (a továbbiakban: 
EIT-alapítvány) létrehozására, amelynek 
sajátos célja az EIT tevékenységeinek 
előmozdítása és támogatása;

n) jogosult arra, hogy a Bizottságnál
alapítvány (a továbbiakban: EIT-
alapítvány) létrehozását javasolja, 
amelynek sajátos célja az EIT 
tevékenységeinek előmozdítása és 
támogatása; az alapítvány létrehozására az 
Európai Parlament és a Tanács 
véleménye alapján kerül sor;

Or. fr

Módosítás 178
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 2 szakasz – 1 pont – o alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) a többnyelvűség vonatkozásában 
meglévő elvek figyelembevételével határoz 
az EIT nyelvi rendszeréről és az annak 
működésére vonatkozó gyakorlati 
követelményekről;

o) az EIT tekintetében gondoskodik a 
többnyelvűség vonatkozásában meglévő 
elvek tiszteletben tartásáról;

Or. fr

Módosítás 179
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 2 szakasz – 1 pont – o alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) a többnyelvűség vonatkozásában 
meglévő elvek figyelembevételével határoz 
az EIT nyelvi rendszeréről és az annak 
működésére vonatkozó gyakorlati 

o) a többnyelvűség vonatkozásában 
meglévő szabályok és elvek 
figyelembevételével határoz az EIT nyelvi 
rendszeréről;
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követelményekről;

Or. it

Módosítás 180
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 2 szakasz – 1 pont – p a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

pa) az EIT-en keresztül támogatja az 
Uniót.

Or. fr

Módosítás 181
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 3 szakasz – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az igazgatótanács kinevezett tagjai 
közül választja meg elnökét. Az elnök 
hivatali ideje két évre szól, amely egyszer 
megújítható.

1. Az elnököt a Bizottság nevezi ki. Az 
elnök hivatali ideje két évre szól, amely 
egyszer megújítható. Az Európai 
Parlament és a Tanács véleménye alapján 
a Bizottság felmenti tisztségéből az 
igazgatótanács elnökét, amennyiben 
hivatali megbízatását nem az Unió 
érdekeinek megfelelően gyakorolja.

Or. fr

Módosítás 182
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 4 szakasz – 1 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az igazgató az EIT működési területén 
tapasztalattal és nagy tekintéllyel 
rendelkező személy. Az igazgatót az 
igazgatótanács nevezi ki; megbízatási ideje 
négy év. Az igazgatótanács egyszer négy 
évvel meghosszabbíthatja az igazgató 
megbízatási idejét, amennyiben úgy ítéli 
meg, hogy az EIT érdekeit ez szolgálja a 
legjobban.

1. Az igazgató az EIT működési területén 
tapasztalattal és nagy tekintéllyel 
rendelkező személy. Az igazgatót az 
igazgatótanács nevezi ki; megbízatási ideje 
négy év. Az igazgatótanács egyszer négy 
évvel meghosszabbíthatja az igazgató 
megbízatási idejét, amennyiben úgy ítéli 
meg, hogy az EIT érdekeit ez szolgálja a 
legjobban. Az Európai Parlament és a 
Tanács véleménye alapján a Bizottság 
felmenti tisztségéből az igazgatót, 
amennyiben hivatali megbízatását nem az 
Unió érdekeinek megfelelően gyakorolja.

Or. fr

Módosítás 183
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 4 szakasz – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) segíti az igazgatótanács és a végrehajtó 
bizottság munkáját, és üléseik idejére 
biztosítja a titkári feladatok ellátását, 
valamint a feladataik ellátáshoz szükséges 
valamennyi információt biztosítja 
számukra;

b) támogatja az igazgatótanács és a 
végrehajtó bizottság munkáját, és üléseik
idejére biztosítja a titkári feladatok 
ellátását, valamint a feladataik ellátáshoz 
szükséges valamennyi információt 
biztosítja számukra;

Or. fr

Módosítás 184
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 4 szakasz – 3 bekezdés – k pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) benyújtja az éves beszámoló és mérleg 
tervezetét a belső ellenőrzési szervnek, 
majd azt követően – a végrehajtó 
bizottságon keresztül – az 
igazgatótanácsnak;

k) benyújtja az éves beszámoló és mérleg 
tervezetét a belső ellenőrzési szervnek, 
majd azt követően – a végrehajtó 
bizottságon keresztül – az 
igazgatótanácsnak és a Bizottságnak;

Or. fr

Módosítás 185
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
Pénzügyi kimutatás javaslatokhoz – 2 pont – 2.1 alpont – 3 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az egyes TIT-ek nyomon követése a 
TIT üzleti terveiben meghatározott egyedi 
célok és kulcsfontosságú 
teljesítménymutatók (KPI-k) alapján. A 
TIT-ek jelentős mértékű mozgásteret 
kapnak (alulról építkező megközelítés) 
belső stratégiáik és szervezetük, valamint 
tevékenységeik meghatározására és a 
szükséges források mobilizálására.

1. Az egyes TIT-ek nyomon követése a 
TIT üzleti terveiben meghatározott egyedi 
célok és kulcsfontosságú 
teljesítménymutatók (KPI-k) alapján. A 
TIT-ek jelentős mértékű mozgásteret 
kapnak (alulról építkező megközelítés) 
belső stratégiáik és szervezetük, valamint 
tevékenységeik meghatározására és a 
szükséges források mobilizálására. 
Azonban a felülről építkező stratégiai 
struktúra kialakításának lehetősége sem 
kizárt.

Or. sl


