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Módosítás 34
Silvia-Adriana Ţicău

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az innovációs terv meghatározza az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet
(EIT) számára a hosszú távon elsőbbséget 
élvező területeket, és értékelést tartalmaz 
az EIT gazdasági hatásáról és a legjobb 
innovációs hozzáadott érték nyújtására 
vonatkozó képességéről. Az innovációs 
terv figyelembe veszi az EIT 
felügyeletének és értékelésének 
eredményeit.

(2) Az innovációs terv meghatározza az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet
(EIT) számára a hosszú távon elsőbbséget 
élvező területeket, és értékelést tartalmaz 
az EIT gazdasági és társadalmi hatásáról 
és a legjobb innovációs hozzáadott érték 
nyújtására vonatkozó képességéről. Az 
innovációs terv figyelembe veszi az EIT 
felügyeletének és értékelésének 
eredményeit.

Or. ro

Módosítás 35
Lambert van Nistelrooij

Határozatra irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az uniós felsőoktatásban, kutatásban 
és innovációban nyilvánvalóan jelen lévő 
kiválóságot továbbra is széttagoltság 
jellemzi. Fokozni kell a stratégiai 
együttműködést az országok, ágazatok és 
tudományágak között annak érdekében, 
hogy elegendő „kritikus tömeg” jöjjön 
létre a tudásháromszögben. Az EIT 
középpontjában az innovációnak a 
társadalmi kihívások által vezérelt 
elképzelése áll, amely az oktatásra, a 
technológiai és termékorientált 
innovációra, valamint a rugalmasságra 
összpontosít.



PE492.619v01-00 4/134 AM\906377HU.doc

HU

Or. en

(Utalás az 1. módosításra; PE489.613v01-00)

Módosítás 36
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Határozatra irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az EIT-nek és a TIT-eknek erős 
szinergiákat kell kialakítaniuk a 
strukturális alapokkal, és ki kell 
egészíteniük azokat.

Or. en

Módosítás 37
Lambert van Nistelrooij

Határozatra irányuló javaslat
2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az EIT célja, hogy hozzájáruljon az 
Európa 2020 stratégia megvalósításához 
azáltal, hogy az oktatást, a kutatást és az 
innovációt az őket alkotó elemek 
összességénél nagyobbá teszi, és Európa-
szerte előmozdítja a fenntarthatóságot, a 
versenyképességet, a munkahelyteremtést 
és a növekedést. Amellett, hogy e 
célkitűzések megvalósításához hozzájárul, 
az innovációs terv a társadalmi kihívások 
alapján a Horizont 2020 keretében 
különféle eszközöket hozhat létre.

Or. en

(Utalás az 4. módosításra; PE489.613v01-00)
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Módosítás 38
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Határozatra irányuló javaslat
2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az EIT-nek elő kell mozdítania a 
részvétel növelését annak érdekében, hogy 
Európa-szerte terjessze a kiválóságot.

Or. en

Módosítás 39
Lambert van Nistelrooij

Határozatra irányuló javaslat
2 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) E célok tükrében az EIT az a 
hatékony uniós szerv, amely képes 
megbirkózni az új, felmerülő igényekkel, 
innovatív megoldásokat keres, és 
megerősíti azok társadalomra gyakorolt 
hatását. A rugalmasság és az 
elszámoltathatóság, valamint a nyitottság, 
az átláthatóság és a külső szerepvállalás 
iránti állandó elkötelezettség révén az EIT 
aktívan ösztönözheti az új innovációk 
általános társadalmi hasznosítását és 
elfogadását.

Or. en

(Utalás a 6. módosításra; PE489.613v01-00)

Módosítás 40
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho
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Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A TIT-ek első csoportja 2014-ben indul 
előre meghatározott témák mentén, azaz 
létrejön az élelmezésbiztonsággal 
foglalkozó „Food4future”, a tevékeny 
időskorral foglalkozó „Active Ageing” és 
a nyersanyagokkal foglalkozó „Raw 
Materials” tudományos és innovációs 
társulás. A TIT-ek második hármas 
csoportja 2018-ban indul nyílt 
megközelítést követve. Az EIT 
igazgatótanácsa figyelembe veszi az 
Európai Bizottság által 2018-ra javasolt 
három témát, ugyanakkor önálló 
javaslatot tehet új témákra és 
kiválaszthatja azokat az érdekeltekkel 
folytatott konzultáció alapján, és az új 
tematikus területek és az azokhoz tartozó 
TIT-ek kiválasztására irányuló, versenyen 
alapuló és nyílt kiválasztási eljárás 
lebonyolítását követően.

Or. en

(Utalás a 11. módosításra (5. pont); PE489.613v01-00)

Módosítás 41
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kutatási és innovációs célú uniós 
finanszírozás kulcsfontosságú, fellendítő 
hatását ki kell használni. Az EIT-nek 
további finanszírozást kell vonzania, 
előmozdítva a több alapra épülő 
megközelítést, és megerősítve az EIT-t a 
strukturális alapokkal összekötő szálakat. 
Az EIT a „kiválósági pecsétjével" 
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láthatná el a pozitív elbírálás alá eső 
projekteket, amelyek a költségvetési 
korlátozások következtében nem tudtak 
megfelelő finanszírozási forráshoz jutni. 
Az EIT-vel együttműködésben nemzeti és 
strukturális alapokat lehetne felhasználni 
abból a célból, hogy visszatérési és 
telepítési ösztöndíjakat biztosítsunk az 
EIT-ben végzők számára. 

Or. en

Módosítás 42
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kiválóságnak kell az EIT legfontosabb 
mozgatórugójának lennie. Támogatni kell 
a részvétel kiterjesztését annak érdekében, 
hogy a kiválóságot szerte Európában 
előmozdítsuk, beleértve a „kiválósághoz 
vezető lépcső” fogalmát, amely lehetővé 
teszi számunkra, hogy megteremtsük a 
feltételeket a kiválóság kezdetleges, kis 
csoportjainak – úgymint kis kutatói 
csoportok vagy nagyon innovatív induló 
vállalkozások – részvételéhez.

Or. en

Módosítás 43
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1c bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT működése eredményességének 
fokozása érdekében ösztönzi a 
fenntartható innovatív induló és 
hasznosító vállalkozások létrehozását, 
valamint a posztgraduális tanulmányokat 
folytató diákok számának növelését. 

Or. en

Módosítás 44
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk
Az EIT-központ

Az EIT központja Budapesten 
(Magyarország) található.

Or. en

Indokolás

Az EIT és a magyar kormány közötti megállapodást 2010-ben írták alá (referencia szám: 
2010/CLXVI.). A megállapodás értelmében az igazgatási kiadások egy részét a központnak 
otthont adó állam, Magyarország fedezi azáltal, hogy 2030-ig díjmentesen biztosít 
irodahelyiséget, valamint 2015 végéig évi 1,5 millió euróval járul hozzá a személyzeti 
költségekhez.

Módosítás 45
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

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

1b. cikk
Az EIT és egyéb uniós eszközök

A páneurópai innovációs stratégia 
elengedhetetlen és egyedi elemei többek 
között a tudományos és innovációs 
társulások. A közös technológiai 
kezdeményezéseket, a köz-magán 
társulásokat, a közös programozási 
kezdeményezéseket, az európai innovációs 
partnerségeket, valamint hasonló 
(jövőbeni) nagyszabású, az ipar által 
meghatározott kutatásra irányuló 
fórumokat arra ösztönzünk, hogy ennek 
megfelelően működjenek együtt az EIT-
vel, vagy ha úgy gondolják, társult 
partnerekként vagy még szorosabb 
formában csatlakozzanak a TIT-ekhez.

Or. en

(Utalás a 16. módosításra (1h. cikk (új)), PE489.613v01-00)

Módosítás 46
Lambert van Nistelrooij

Határozatra irányuló javaslat
1 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1c. cikk
A tudományos és innovációs társulások 

(TIT-ek)
Az EIT a TIT-ek partnere, amíg az 
indikatív 7–15 éves időszakot követően 
úgy nem határoz, hogy az adott TIT képes 
az önfenntartásra.

Or. en

(Utalás a 11. módosításra (6. pont); PE489.613v01-00)
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Indokolás

Tekintettel az EIT finanszírozásban és ellenőrzésben betöltött szerepére, nem volna helyes, ha 
az EIT ezt az időszakot követően is a TIT-ek partnere maradna.

Módosítás 47
Kent Johansson, Fiona Hall

Határozatra irányuló javaslat
2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
A hatálybalépést követően legkésőbb 3 
évvel a TIT-eket felülvizsgálják, melynek 
során figyelembe veszik, mekkora európai 
hozzáadott értékkel bírnak. Amennyiben a 
TIT-ek nagyobb európai hozzáadott 
értéket mutatnak, mint a Horizont 2020 
keretében létrehozott más köz-magán 
társulások, például a közös technológiai 
kezdeményezések, a Tanács és az Európai 
Parlament határozhat úgy, hogy 
újraosztja a költségvetést, és további 
finanszírozást biztosít a TIT-eknek.

Or. en

Módosítás 48
Ioannis A. Tsoukalas

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 1 rész – 1.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyorsan változó világban Európa jövő 
felé vezető útját az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedés határozza meg. A 
fenti célok elérésében, valamint a globális 
tudásalapú gazdaságban való 
versenyképesség fenntartásában elismerten 
kulcsfontosságú, ösztönző szerepe van a 

A gyorsan változó világban Európa jövő 
felé vezető útját az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedés határozza meg. A 
fenti célok elérésében, valamint a globális 
tudásalapú gazdaságban és társadalomban
való versenyképesség fenntartásában 
elismerten kulcsfontosságú, ösztönző 
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kutatás, az oktatás és az innováció
„tudásháromszögének”, valamint e három 
terület kölcsönhatásának. Az Európai Unió 
ennek megfelelően az említett területeket 
az Európa 2020 stratégiában szakpolitikai 
prioritásokként határozta meg. A 
prioritásokat mindenekelőtt az „Innovatív 
Unió” és a „Mozgásban az ifjúság” 
elnevezésű kiemelt kezdeményezések 
révén hajtják végre, amelyek az e területen 
végzett uniós intézkedések átfogó 
szakpolitikai keretét alkotják. Ezeket az
„Integrált iparpolitika a globalizáció 
korában” és az „Erőforrás-hatékony 
Európa” elnevezésű kiemelt 
kezdeményezések egészítik ki. Az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézet teljes 
körűen hozzá fog járulni e kiemelt 
kezdeményezések céljainak 
végrehajtásához.

szerepe van a kutatás, az oktatás és az 
innováció „tudásháromszögének”, valamint 
e három terület kölcsönhatásának. Az 
Európai Unió ennek megfelelően az 
említett területeket az 
Európa 2020 stratégiában szakpolitikai 
prioritásokként határozta meg. A 
prioritásokat mindenekelőtt az „Innovatív 
Unió” és a „Mozgásban az ifjúság” 
elnevezésű kiemelt kezdeményezések 
révén hajtják végre, amelyek az e területen 
végzett uniós intézkedések átfogó 
szakpolitikai keretét alkotják. Ezeket az
„Integrált iparpolitika a globalizáció 
korában” és az „Erőforrás-hatékony 
Európa” elnevezésű kiemelt 
kezdeményezések egészítik ki. Az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézet teljes 
körűen hozzá fog járulni e kiemelt 
kezdeményezések céljainak 
végrehajtásához.

Or. en

Módosítás 49
Judith A. Merkies

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 1 rész – 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 

A kutatás, az oktatás és az innováció 
középpontba helyezésének okai 
egyértelműek. Az európai társadalom előtt
a következő három nagy társadalmi 
kihívás áll:
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innovátorokhoz képest általában 
gyengébb teljesítményt nyújtanak. Az 
Unió számára továbbá a tehetségért folyó 
harcban megnövekedett versenyt 
jelentenek a feltörekvő gazdaságok új 
kiválósági központjai.

- az aktuális demográfiai változások: 
öregedő társadalom, a világ népességének 
növekedése (betegségmegelőzés, egészség, 
táplálkozás), urbanizáció, társadalmi 
kohézió és migráció;
- a – biológiai és nem biológiai –
erőforrások fenntartható kezelése felé 
való átmenet, éghajlatváltozás, megújuló 
energia és energiahatékonyság, 
forráshatékonyság, a vízhiány, az árvizek 
és a kritikus jelentőségű nyersanyagok 
biztosítására és helyettesítésére irányuló 
erőfeszítések;
- egy erős, stabil, igazságos és 
versenyképes gazdasági alap: 
gazdaságélénkítés, a tudásalapú 
társadalom hasznosítása és az EU 
versenyképességének és a 
foglalkoztatottság fellendítése.
Ez a három társadalmi kihívás összefügg, 
és lefedi a „Horizont 2020” 
keretprogrammal összefüggésben említett 
összes kihívást. Európa e kihívásokra 
adott válaszát egyre nagyobb mértékben a 
termékekkel, szolgáltatásokkal és üzleti 
modellekkel kapcsolatos innovációs 
áttörések fogják meghatározni, valamint 
Európa tehetséggondozási, -vonzási és -
megtartási képessége. 

Or. en

Módosítás 50
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 1 rész – 1.1 pont – 2 bekezdés
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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 tesz lehetővé a polgárai számára, 
hogy ezen innovációkból profitáljanak, 
hanem azt is, hogy hozzájáruljanak 
azokhoz, elsősorban új technológiák 
segítségével. 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.

Or. fr

Módosítás 51
Ioannis A. Tsoukalas

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 1 rész – 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 

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 



PE492.619v01-00 14/134 AM\906377HU.doc

HU

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.

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, 
hiszen az agyelszívás jelentős problémát 
jelent Európa számára.

Or. en

Módosítás 52
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 1 rész – 1.1 pont – 3 bekezdés

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, 

Ennélfogva innovációs rendszereink és 
paradigmáink terén valódi váltásra van 
szükség, amihez olyan új elveket és 
gyakorlatokat kell elfogadni, amelyek 
elsősorban a nyitott és befogadó 
kutatásra, valamint a szellemi tulajdonjog 
kezelésével kapcsolatos, az átláthatóságot 
és cserét előmozdító eszközök 
kialakítására épülnek, továbbá új 
pénzügyi eszközöket kell kidolgozni, 
amelyek biztosítják, hogy a kutatási 
erőfeszítéseket – elsősorban és 
eredményesen – a jelentős közérdeknek 
minősülő kérdésekre összpontosítják. Még 
mindig túl gyakran fordul elő, hogy az 
uniós felsőoktatásban, kutatásban és 
innovációban nyilvánvalóan jelen lévő 
kiválóságot továbbra is széttagoltság 
jellemzi. Európának meg kell oldania a 
határokon – országokon, ágazatokon és 
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mivel az innováció előmozdításához a 
tehetségeket megfelelő készségekkel, 
ismeretekkel és hozzáállással kell 
felruházni.

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.

Or. fr

Módosítás 53
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 1 rész – 1.1 pont – 3 bekezdés

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 

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 rendkívül sokszínű kis- és 
középvállalkozásokat felvonultató, erős, 
nyitott és valódi vállalkozói kultúrával 
rendelkezik, amely nélkülözhetetlen a 
kutatás és innováció értékének
gondozásához és kiaknázásának 
támogatásához, új vállalkozások 
létrehozásához, valamint az innovatív 
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kell a felsőoktatási intézményeknek az 
innováció hajtóerőiként betöltött szerepét, 
mivel az innováció előmozdításához a 
tehetségeket megfelelő készségekkel, 
ismeretekkel és hozzáállással kell 
felruházni.

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.

Or. en

Módosítás 54
Judith A. Merkies

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 1 rész – 1.1 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT-t pontosan ezzel a célkitűzéssel 
hozták létre: hogy az Unió és a tagállamok 
innovációs képességének erősítésével 
hozzájáruljon a fenntartható gazdasági 
növekedéshez és a versenyképességhez. A 
felsőoktatás, a kutatás és az innováció 
tudásháromszögének teljes körű 
integrálásával az intézet határozottan elő 
fogja segíteni a társadalmi kihívásoknak a 
Horizont 2020 program keretében történő 
megoldását, és rendszerszintű változást fog 
eredményezni az uniós innovációs 
szereplők együttműködésének 
mikéntjében.

Az EIT-t pontosan ezzel a célkitűzéssel 
hozták létre: hogy az Unió és a tagállamok 
innovációs képességének erősítésével és 
felgyorsításával hozzájáruljon a 
fenntartható gazdasági növekedéshez és a 
versenyképességhez. A felsőoktatás, a 
kutatás és az innováció 
tudásháromszögének teljes körű 
integrálásával az intézet határozottan elő 
fogja segíteni a jelentős társadalmi 
kihívásoknak a Horizont 2020 program 
keretében történő megoldását, és 
rendszerszintű változást fog eredményezni 
az uniós innovációs szereplők 
együttműködésének mikéntjében.

Or. en

Módosítás 55
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 1 rész – 1.1 pont – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT-t pontosan ezzel a célkitűzéssel 
hozták létre: hogy az Unió és a tagállamok 
innovációs képességének erősítésével 
hozzájáruljon a fenntartható gazdasági 
növekedéshez és a versenyképességhez. A 
felsőoktatás, a kutatás és az innováció 
tudásháromszögének teljes körű 
integrálásával az intézet határozottan elő 
fogja segíteni a társadalmi kihívásoknak a 
Horizont 2020 program keretében történő 
megoldását, és rendszerszintű változást fog 
eredményezni az uniós innovációs 
szereplők együttműködésének 
mikéntjében.

Az EIT-t pontosan ezzel a célkitűzéssel 
hozták létre: hogy az Unió és a tagállamok 
innovációs képességének erősítésével 
hozzájáruljon a fenntartható gazdasági 
növekedéshez és a versenyképességhez. A 
felsőoktatás, a kutatás és az innováció 
tudásháromszögének teljes körű 
integrálásával az intézet határozottan elő 
fogja segíteni a társadalmi kihívásoknak a 
Horizont 2020 program keretében történő 
megoldását, és rendszerszintű változást fog 
eredményezni az uniós innovációs 
szereplők nyitott és inkluzív modellek 
előmozdítása érdekében folytatott
együttműködésének mikéntjében.

Or. en

Módosítás 56
Ioannis A. Tsoukalas

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 1 rész – 1.1 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT-t pontosan ezzel a célkitűzéssel 
hozták létre: hogy az Unió és a tagállamok 
innovációs képességének erősítésével 
hozzájáruljon a fenntartható gazdasági 
növekedéshez és a versenyképességhez. A 
felsőoktatás, a kutatás és az innováció 
tudásháromszögének teljes körű 
integrálásával az intézet határozottan elő 
fogja segíteni a társadalmi kihívásoknak a 
Horizont 2020 program keretében történő 
megoldását, és rendszerszintű változást fog 
eredményezni az uniós innovációs 
szereplők együttműködésének 
mikéntjében.

Az EIT-t pontosan ezzel a célkitűzéssel 
hozták létre: hogy az Unió és a tagállamok 
innovációs képességének erősítésével 
hozzájáruljon a fenntartható gazdasági 
növekedéshez és a versenyképességhez. A 
felsőoktatás, a kutatás és az innováció 
tudásháromszögének teljes körű 
integrálásával az intézet határozottan elő 
fogja segíteni a társadalmi kihívásoknak a 
Horizont 2020 program keretében történő 
megoldását, és rendszerszintű változást fog 
eredményezni az uniós innovációs 
szereplők együttműködésének 
mikéntjében, ezáltal leküzdve az európai 
paradoxont.

Or. en
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Módosítás 57
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 1rész – 1.1 pont – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogramban az 
EIT az egyetlen olyan eszköz, amely nagy 
hangsúlyt fektet az oktatásra. Az EIT-nek 
világszínvonalú posztgraduális oktatást 
kínáló intézetté kell válnia, mivel abban a 
környezetben ötvözi a magas szintű 
képzést, a mobilitást és a vállalkozói 
tapasztalatokat, ahol a tényleges 
innováció zajlik, és lerombolja a 
felsőoktatás paradigmáját.

Or. en

Módosítás 58
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 1 rész – 1.1 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E cél eléréshez az EIT az intézeti szintű 
stratégiai iránymutatást a tudományos és 
innovációs társulások (TIT-ek) alulról 
építkező megközelítésével ötvözi. A TIT-
ek fokozottan integrált partnerségek, 
amelyek különböző társadalmi kihívások 
köré, hosszú távra kiváló egyetemeket, 
kutatóközpontokat, kis- és 
nagyvállalkozásokat, valamint más 
innovációs szereplőket tömörítenek.
Valamennyi TIT néhány, egymással 
kapcsolatban álló helymegosztási központ 
köré szerveződik, amelyekben a partnerek 

E cél eléréshez az EIT az intézeti szintű 
stratégiai iránymutatást a tudományos és 
innovációs társulások (TIT-ek) alulról 
építkező megközelítésével ötvözi. A TIT-
ek fokozottan integrált partnerségek, 
amelyek különböző társadalmi kihívások 
köré, hosszú távra kiváló egyetemeket, 
kutatóközpontokat, kis- és 
nagyvállalkozásokat, valamint más 
innovációs szereplőket tömörítenek.
Valamennyi TIT néhány, egymással 
kapcsolatban álló helymegosztási központ 
köré szerveződik, amelyekben a partnerek 
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napi kapcsolatban, egymással szorosan 
együttműködve és példa nélkül álló közös 
stratégiai célok alapján végzik munkájukat.
A helymegosztási központok a meglévő 
kiválósági központokra épülnek, azokat 
helyi innovációs ökoszisztémákká 
fejlesztik tovább, és bekapcsolják az 
Európa-szerte található innovációs 
csomópontok szélesebb hálózatába. Az EIT 
keretén belül a TIT-ek jelentős autonómiát 
élveznek saját belső szervezeti felépítésük, 
összetételük, menetrendjük és 
munkamódszereik meghatározása 
tekintetében, ami lehetővé teszi számukra, 
hogy a célkitűzéseiknek legmegfelelőbb 
megközelítést válasszák. Stratégiai szinten 
az EIT szervezi a TIT-ek kiválasztási 
folyamatát, rugalmas keretben koordinálja 
őket, és terjeszti a TIT-ek legjobb irányítási 
és finanszírozási modelljeit.

napi kapcsolatban, egymással szorosan 
együttműködve és példa nélkül álló közös 
stratégiai célok alapján végzik munkájukat.
A helymegosztási központok a meglévő 
kiválósági központokra épülnek, azokat 
helyi innovációs ökoszisztémákká 
fejlesztik tovább, és bekapcsolják az 
Európa-szerte található innovációs 
csomópontok szélesebb hálózatába. Az EIT 
keretén belül a TIT-ek jelentős autonómiát 
élveznek saját belső szervezeti felépítésük, 
összetételük, menetrendjük és 
munkamódszereik meghatározása 
tekintetében, ami lehetővé teszi számukra, 
hogy a célkitűzéseiknek legmegfelelőbb 
megközelítést válasszák. Stratégiai szinten 
az EIT szervezi a TIT-ek kiválasztási 
folyamatát, rugalmas keretben koordinálja 
őket, és terjeszti a TIT-ek legjobb irányítási 
és finanszírozási modelljeit. Az EIT-nek 
koordinálnia kell a TIT-eket és azok 
együttműködését, annak érdekében, hogy 
biztosítsa a szinergiákat, az abból eredő 
hozzáadott értéket, hogy az EIT számtalan 
partnerrel rendelkezik, valamint azt, hogy 
az EIT-n belül a különböző ötletek 
egymást táplálják. 

Or. en

Módosítás 59
Judith A. Merkies

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 1 rész – 1.1 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E cél eléréshez az EIT az intézeti szintű 
stratégiai iránymutatást a tudományos és 
innovációs társulások (TIT-ek) alulról 
építkező megközelítésével ötvözi. A TIT-
ek fokozottan integrált partnerségek, 
amelyek különböző társadalmi kihívások 
köré, hosszú távra kiváló egyetemeket, 
kutatóközpontokat, kis- és 

E cél eléréshez az EIT az intézeti szintű 
stratégiai iránymutatást a tudományos és 
innovációs társulások (TIT-ek) alulról 
építkező megközelítésével ötvözi. A TIT-
ek fokozottan integrált partnerségek, 
amelyek különböző társadalmi kihívások 
köré kiváló egyetemeket, 
kutatóközpontokat, kis- és 
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nagyvállalkozásokat, valamint más 
innovációs szereplőket tömörítenek.
Valamennyi TIT néhány, egymással 
kapcsolatban álló helymegosztási központ 
köré szerveződik, amelyekben a partnerek 
napi kapcsolatban, egymással szorosan 
együttműködve és példa nélkül álló közös 
stratégiai célok alapján végzik munkájukat.
A helymegosztási központok a meglévő 
kiválósági központokra épülnek, azokat 
helyi innovációs ökoszisztémákká 
fejlesztik tovább, és bekapcsolják az 
Európa-szerte található innovációs 
csomópontok szélesebb hálózatába. Az EIT 
keretén belül a TIT-ek jelentős autonómiát 
élveznek saját belső szervezeti felépítésük, 
összetételük, menetrendjük és 
munkamódszereik meghatározása 
tekintetében, ami lehetővé teszi számukra, 
hogy a célkitűzéseiknek legmegfelelőbb 
megközelítést válasszák. Stratégiai szinten 
az EIT szervezi a TIT-ek kiválasztási 
folyamatát, rugalmas keretben koordinálja 
őket, és terjeszti a TIT-ek legjobb irányítási 
és finanszírozási modelljeit.

nagyvállalkozásokat, valamint más 
innovációs szereplőket tömörítenek.
Valamennyi TIT néhány, egymással 
kapcsolatban álló helymegosztási központ 
köré szerveződik, amelyekben a partnerek 
napi kapcsolatban, egymással szorosan 
együttműködve és példa nélkül álló közös 
stratégiai célok alapján végzik munkájukat.
A helymegosztási központok a meglévő 
kiválósági központokra épülnek, azokat 
helyi innovációs ökoszisztémákká 
fejlesztik tovább, és bekapcsolják az 
Európa-szerte található innovációs 
csomópontok szélesebb hálózatába. Az EIT 
keretén belül a TIT-ek jelentős autonómiát 
élveznek saját belső szervezeti felépítésük, 
összetételük, menetrendjük és 
munkamódszereik meghatározása 
tekintetében, ami lehetővé teszi számukra, 
hogy a célkitűzéseiknek legmegfelelőbb 
megközelítést válasszák. Stratégiai szinten 
az EIT szervezi a TIT-ek kiválasztási 
folyamatát, rugalmas keretben koordinálja 
őket, adminisztratív ügyekben támogatást
és tanácsadást biztosít számukra, ösztönzi 
az együttműködést közöttük, és terjeszti a 
TIT-ek legjobb irányítási és finanszírozási 
modelljeit.

Or. en

Módosítás 60
Judith A. Merkies

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 1 rész – 1.1 pont – 6 bekezdés

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 

Az EIT a TIT-ek révén az innováció 
felgyorsítására törekszik, valamint arra, 
hogy olyan környezetet alakítson ki, 
amelyben nagyobb valószínűséggel valósul 
meg sikeres innováció, valamint elősegíti, 
hogy a felsőoktatás, a kutatás és a 
vállalkozások együttműködése terén 
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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.

áttöréseket lehessen elérni. E megközelítés 
segít a Horizont 2020 keretprogramban 
meghatározott, egyre összetettebbé és 
összefonódottabbá váló társadalmi 
kihívások kezelésében, mivel ötvözi az 
ágazati és az ágazatok közötti innovációt, 
és 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.

Or. en

Módosítás 61
Ioannis A. Tsoukalas

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 1 rész – 1.1 pont – 6 bekezdés

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 multi- és interdiszciplináris
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.

Or. en
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Módosítás 62
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 1 rész – 1.1 pont – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezenfelül budapesti központja révén az 
EIT jelenleg megszilárdítja innovációs 
intézetként betöltött szerepének 
megszilárdítására összpontosít. Az EIT 
létrehozta továbbá az EIT-alapítványt, 
amely az EIT munkáját és tevékenységeit
ösztönző és támogató, valamint az EIT 
társadalmi hatását fokozó, jogilag 
független szervezet.

Ezenfelül budapesti központja révén az 
EIT jelenleg innovációs intézetként 
betöltött szerepének megszilárdítására 
összpontosít.

Or. fr

Módosítás 63
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 1 rész – 1.1 pont – 12 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT a jelenlegi TIT-ek és 
helymegosztási központok miatt 
földrajzilag koncentrált; ezt a jövőben 
további TIT-ek elindításakor és az EIT 
tevékenységeinek kiterjesztésekor 
figyelembe kell venni. 

Or. en

Módosítás 64
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 1.2 pont – 1 bekezdés – 1 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A széttagoltság leküzdése hosszú távú 
integrált partnerségek, valamint az EIT 
európai dimenziója révén elért kritikus 
tömeg segítségével: A meglévő 
együttműködési kezdeményezésekre építve 
az EIT állandóbb és stratégiaibb jellegű 
szintre emeli a TIT-eken belül kiválasztott 
partnerségeket. A TIT-ek lehetővé teszik, 
hogy világszínvonalú partnerek új 
formációkban egyesüljenek, optimalizálják 
a meglévő forrásokat, valamint új 
értékláncokon keresztül új üzleti 
lehetőségekhez férjenek hozzá, és ezáltal 
nagyobb kockázattal járó, átfogóbb 
kihívásokat is kezelni tudjanak. Ezenfelül, 
noha az uniós tagállamokban jelentős 
számú kiválósági központ található, azok 
egyénileg gyakran nem rendelkeznek a 
globális versenyhez szükséges kritikus 
tömeggel. A TIT-ek helymegosztási 
központjai a befolyásos helyi szereplőknek 
lehetőséget biztosítanak arra, hogy 
határokon átívelően is szoros kapcsolatot 
alakítsanak ki más kiváló partnerekkel, és 
így képesek legyenek nemzetközi szinten 
fellépni és elismertségre szert tenni.

A széttagoltság leküzdése hosszú távú 
integrált partnerségek, valamint az EIT 
európai dimenziója révén elért kritikus 
tömeg segítségével: A meglévő 
együttműködési kezdeményezésekre építve 
az EIT állandóbb és stratégiaibb jellegű 
szintre emeli a TIT-eken belül kiválasztott 
partnerségeket. A TIT-ek lehetővé teszik, 
hogy világszínvonalú partnerek új 
formációkban egyesüljenek, optimalizálják 
a meglévő forrásokat, nyitott és inkluzív 
innovációs modelleket alakítsanak ki,
valamint új értékláncokon keresztül új 
üzleti lehetőségekhez férjenek hozzá, és 
ezáltal nagyobb kockázattal járó, átfogóbb 
kihívásokat is kezelni tudjanak. Ezenfelül, 
noha az uniós tagállamokban jelentős 
számú kiválósági központ található, azok 
egyénileg gyakran nem rendelkeznek a 
globális versenyhez szükséges kritikus 
tömeggel. A TIT-ek helymegosztási 
központjai a befolyásos helyi szereplőknek 
lehetőséget biztosítanak arra, hogy 
határokon átívelően is szoros kapcsolatot 
alakítsanak ki más kiváló partnerekkel, és 
így képesek legyenek nemzetközi szinten 
fellépni és elismertségre szert tenni.

Or. en

Módosítás 65
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

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 

Az oktatási, kutatási és innovációs 
beruházások hatásának fokozása és az 
innovációs irányítás új módjainak 
vizsgálata: Az EIT a technológiák és a 
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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 
terén ténylegesen differenciált 
megközelítést, valamint a kínálkozó 
lehetőségek hatékonyabb kihasználásához 
szükséges gyors alkalmazkodást tesznek 
lehetővé.

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 
terén ténylegesen differenciált 
megközelítést, valamint a kínálkozó 
lehetőségek hatékonyabb kihasználásához 
szükséges gyors alkalmazkodást tesznek 
lehetővé. Az EIT ezenkívül képes új 
pénzügyi modellek kidolgozására, 
úgymint például az innovációs díjak, 
amelyek lehetővé teszik a kutatások 
finanszírozásához kötődő közhaszon 
maximalizálását, ekképpen biztosítva, 
hogy az innováció nem csupán kielégíti a 
társadalom legsürgetőbb szükségleteit, 
hanem gyorsan az európai polgárok 
hasznává válik.

Or. en

Módosítás 66
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Salvatore 
Tatarella

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

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 

Az oktatásba, kutatásba és innovációba 
való befektetések hatásának elmélyítése és 
új innováció-irányítási módszerek 
kipróbálása: Az EIT a technológiák és a 
kutatási eredmények felhasználásának és 
kiaknázásának felgyorsításával, valamint a 
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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 
terén ténylegesen differenciált 
megközelítést, valamint a kínálkozó 
lehetőségek hatékonyabb kihasználásához 
szükséges gyors alkalmazkodást tesznek 
lehetővé.

kutatási eredményeknek az oktatás 
valamennyi szintjébe történő átültetésével
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 
terén ténylegesen differenciált 
megközelítést, valamint a kínálkozó 
lehetőségek hatékonyabb kihasználásához 
szükséges gyors alkalmazkodást tesznek 
lehetővé.

Or. en

Indokolás

Az oktatás az Európa 2020 stratégia egyik fontos kiemelt célkitűzése. Nélkülözhetetlen eszköz 
az erős Európa számára. Rendelkezni kell a tudományos ismeretek oktatási programok 
számára történő átadásáról.

Módosítás 67
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

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

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 

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 az 
innováció terén ösztönző szerepet tölt be, 
és hozzáadott értéket teremt a meglévő 
kutatóbázis számára. Az innovációs 
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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 
terén ténylegesen differenciált 
megközelítést, valamint a kínálkozó 
lehetőségek hatékonyabb kihasználásához 
szükséges gyors alkalmazkodást tesznek 
lehetővé.

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 
terén ténylegesen differenciált 
megközelítést, valamint a kínálkozó 
lehetőségek hatékonyabb kihasználásához 
szükséges gyors alkalmazkodást tesznek 
lehetővé.

Or. en

Módosítás 68
Oreste Rossi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A határokon átnyúló tehetséggondozás és a 
vállalkozói készség előmozdítása a 
tudásháromszög integrálása révén: Az EIT 
támogatja az emberközpontú innovációt, és 
munkájának középpontjába a hallgatókat, a 
kutatókat és a vállalkozókat helyezi. Az 
EIT új karrierlehetőségeket biztosít a 
felsőoktatás és a magánszféra között, 
valamint innovatív szakmai továbbképző 
programokat kínál. Az innovatív TIT-ek
mesterképzéseihez és doktori 
programjaihoz járó EIT-védjegy egy 
nemzetközileg elismert kiválósági védjegy 
létrejöttét segíti elő, amely vonzó 
lehetőséget kínál az európai és külföldi 
tehetségek számára. A vállalkozói 
készséget a világszinten is kiemelkedő
hallgatók új nemzedéke révén mozdítják 
elő, akik rendelkeznek az ötletek új üzleti 
lehetőségekké alakításához szükséges 

A határokon átnyúló tehetséggondozás és a 
vállalkozói készség előmozdítása a 
tudásháromszög integrálása révén: Az EIT 
támogatja az emberközpontú innovációt, és 
munkájának középpontjába a hallgatókat, a 
kutatókat és a vállalkozókat helyezi. Az 
EIT új karrierlehetőségeket biztosít a 
felsőoktatás és a magánszféra között, 
valamint innovatív szakmai továbbképző 
programokat kínál. Az innovatív TIT-ek 
mesterképzéseihez és doktori 
programjaihoz járó EIT-védjegy egy 
nemzetközileg elismert kiválósági védjegy 
létrejöttét segíti elő, amely vonzó 
lehetőséget kínál az európai és külföldi 
tehetségek számára, szem előtt tartva az 
egyes régiók különböző tulajdonságait és 
szükségleteit, valamint elősegítve a helyi 
iparral összefüggő kulturális negyedek 
létrehozatalát és fejlesztését. A vállalkozói 
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ismeretekkel és hozzáállással. készséget a világszinten is kiemelkedő 
hallgatók új nemzedéke révén mozdítják 
elő, akik rendelkeznek az ötletek új üzleti 
lehetőségekké alakításához szükséges 
ismeretekkel és hozzáállással.

Or. it

Módosítás 69
Ioannis A. Tsoukalas

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 1 rész – 1.2 pont – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A határokon átnyúló tehetséggondozás és a 
vállalkozói készség előmozdítása a 
tudásháromszög integrálása révén: Az EIT 
támogatja az emberközpontú innovációt, és 
munkájának középpontjába a hallgatókat, a 
kutatókat és a vállalkozókat helyezi. Az 
EIT új karrierlehetőségeket biztosít a 
felsőoktatás és a magánszféra között, 
valamint innovatív szakmai továbbképző 
programokat kínál. Az innovatív TIT-ek 
mesterképzéseihez és doktori 
programjaihoz járó EIT-védjegy egy 
nemzetközileg elismert kiválósági védjegy 
létrejöttét segíti elő, amely vonzó 
lehetőséget kínál az európai és külföldi 
tehetségek számára. A vállalkozói 
készséget a világszinten is kiemelkedő 
hallgatók új nemzedéke révén mozdítják 
elő, akik rendelkeznek az ötletek új üzleti 
lehetőségekké alakításához szükséges 
ismeretekkel és hozzáállással.

A határokon átnyúló tehetséggondozás és a 
vállalkozói készség előmozdítása a 
tudásháromszög integrálása révén: Az EIT 
támogatja az emberközpontú innovációt, és 
munkájának középpontjába a hallgatókat, a 
kutatókat és a vállalkozókat helyezi. Az 
EIT új karrierlehetőségeket és mobilitási 
lehetőségeket biztosít a felsőoktatás és a 
magánszféra között, valamint innovatív 
szakmai továbbképző programokat kínál.
Az innovatív TIT-ek mesterképzéseihez és 
doktori programjaihoz járó EIT-védjegy 
egy nemzetközileg elismert kiválósági 
védjegy létrejöttét segíti elő, amely vonzó 
lehetőséget kínál az európai és külföldi 
tehetségek számára. A vállalkozói 
készséget a világszinten is kiemelkedő 
hallgatók új nemzedéke révén mozdítják 
elő, akik rendelkeznek az ötletek új üzleti 
lehetőségekké alakításához szükséges 
ismeretekkel és hozzáállással.

Or. en

Módosítás 70
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho
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Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 1 rész – 1.2 pont – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Eredmény- és üzletközpontú 
megközelítéssel együtt alkalmazott 
intelligens finanszírozás tőkeáttétel révén:
Az EIT a TIT-ek költségvetésének 
legfeljebb 25 %-át biztosítja, és 
előmozdítja a pénzügyi források 
fennmaradó 75 %-ának számos állami és 
magánpartnertől történő megszerzését, ami 
a nagyléptékű beruházások összefogása és 
a különböző állami és magánforrások 
közösen elfogadott stratégiákhoz való 
hozzárendelése révén jelentős tőkeáttételi 
hatást eredményez. Ezenfelül az EIT a 
piaci és a társadalmi hatások együttes 
figyelembevételével eredményközpontú 
megközelítést követ. A TIT-ek üzleti 
logika szerint, éves üzleti tervek alapján 
működnek, amelyek az oktatástól a 
vállalkozások alapításáig terjedő 
tevékenységek, a világos célkitűzések, 
eredmények és az értékelésükhöz 
alkalmazott főbb teljesítménymutatók 
nagyszabású portfólióját foglalják 
magukban.

Eredmény- és üzletközpontú 
megközelítéssel együtt alkalmazott 
intelligens finanszírozás tőkeáttétel révén:
Az EIT a TIT-ek költségvetésének 
legfeljebb 25 %-át biztosítja, és 
előmozdítja a pénzügyi források 
fennmaradó 75 %-ának számos állami és 
magánpartnertől történő megszerzését, ami 
a nagyléptékű beruházások összefogása és 
a különböző állami és magánforrások 
közösen elfogadott stratégiákhoz való 
hozzárendelése révén jelentős tőkeáttételi 
hatást eredményez. A Horizont 2020 teljes 
költségvetésének 3,64%-át kitevő teljes 
költségvetéssel gazdálkodó EIT a jelentős, 
1:3 arányú tőkeáttételi hatás révén köz-és 
magánforrásokból a Horizont 2020 
költségvetésének további több mint 10%-
ának megfelelő összeget használ fel az EU 
kutatási és innovációs menetrendjének 
megvalósítására. Ezenfelül az EIT a piaci 
és a társadalmi hatások együttes 
figyelembevételével eredményközpontú 
megközelítést követ. Az EIT-nek 
vállalkozói logikát követve beruházóként 
kell fellépnie, beruházásainak pedig 
erősíteniük kell az egyéb magán- és 
közfinanszírozási forrásokat. A TIT-ek 
üzleti logika szerint, éves üzleti tervek 
alapján működnek, amelyek az oktatástól a 
vállalkozások alapításáig terjedő 
tevékenységek, a világos célkitűzések, 
eredmények és az értékelésükhöz 
alkalmazott főbb teljesítménymutatók 
nagyszabású portfólióját foglalják 
magukban.

Or. en

Módosítás 71
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter



AM\906377HU.doc 29/134 PE492.619v01-00

HU

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 1 rész – 1.2 pont – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Fenntartható megoldások létrehozása az 
új technológiák végfelhasználók, polgárok 
és a társadalom egésze körében történő 
terjesztése és befogadása céljából: Az EIT 
különös gondot fordít arra, hogy az új 
kutatások és innovációk ösztönzése teret 
adjon a különböző vállalkozói terekben 
felmerülő sajátos szükségleteknek. E cél 
elérése érdekében az EIT biztosítja, hogy 
a szellemi tulajdonjogok kezelése során 
valamennyi ágazatban biztosítsák a 
versenyfeltételek fenntartását, különös 
tekintettel az olyan ágazatokra, 
amelyekben a piacra való belépés 
akadályai jellemzően alacsonyak. Ez 
különösen érvényes az IKT-ra és a 
digitális infrastrukturális 
szolgáltatásokra.

Or. en

Indokolás

Lásd D. Harhoffnak (INNO-tec, LMU, München) az uniós szabadalmi politikáról szóló EK-
BEPA műhelytalálkozón elhangzott előadását (2007. szeptember): 
http://ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/docs/strategic_patenting_Harhoff.pdf. A szabadalmi 
rendszer stratégiai felhasználásáról akkor beszélünk, amikor a cégek a technológiai 
versenytársakkal szembei stratégiai előnyök megszerzése érdekében erősítik a szabadalmak 
közötti kiegészítő jelleget. Ez a magatartás versenyellenes, amennyiben a szabadalmi rendszer 
alkalmazásának fő célja a rivális cégek termelési erőfeszítései eredményességének 
csökkentése.

Módosítás 72
Judith A. Merkies

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 1 rész – 1.3 pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós kezdeményezések és programok 
egyre inkább felismerik a kutatás, az 
innováció és az oktatás közötti 
összefüggéseket. Európai, nemzeti és 
regionális szinten egyaránt kiváló 
lehetőség nyílik az intézkedések kölcsönös 
megerősítésére. Uniós szinten a 
Horizont 2020 – a 2014–2020 közötti 
időszakra kiterjedő kutatási és innovációs 
keretprogram – továbbra is biztosítani 
fogja az ilyen szinergiák teljes körű 
kiaknázását.

Az uniós kezdeményezések és programok 
egyre inkább felismerik a kutatás, az 
innováció és az oktatás közötti 
összefüggéseket. Európai, nemzeti és 
regionális szinten egyaránt kiváló 
lehetőség nyílik az intézkedések kölcsönös 
megerősítésére. Uniós szinten a 
Horizont 2020 – a 2014–2020 közötti 
időszakra kiterjedő kutatási és innovációs 
keretprogram – továbbra is biztosítani 
fogja az ilyen szinergiák teljes körű 
kiaknázását. Az EIT-nek és a TIT-eknek ki 
kell egészíteniük az EU kutatási és 
innovációs finanszírozását, ahelyett, hogy 
megdupláznák azt.

Or. en

Módosítás 73
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 1 rész – 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 

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 
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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 
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.

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 
tudományos alapra” irányuló nyitott és 
befogadó innovációs modellek 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.

Or. en

Módosítás 74
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 1 rész – 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 
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 

Az EIT továbbá kidolgozott oktatási 
dimenzióval gazdagítja az uniós kutatási és 
innovációs politikát, többek között a 
tudományos publikációkhoz való szabad 
hozzáférés révén. 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 
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 
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Európai Felsőoktatási Térség kialakítását. intézmények korszerűsítésének átfogóbb 
uniós célkitűzésére, előmozdítva ezáltal az 
Európai Felsőoktatási Térség kialakítását.

Or. en

Módosítás 75
Judith A. Merkies

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 1 rész – 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, 
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 

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, 
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 
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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.

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. Továbbá 
kapcsolatot lehet kialakítani a közös 
agrárpolitika (KAP) keretében végzett 
innovációs tevékenységekkel.

Or. en

Módosítás 76
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 1 rész – 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, 
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 

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, 
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.
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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 helymegosztási központoknak helyet 
adó régiók és tagállamok profitálhatnak 
az agglomerációs gazdasági hatásokból és 
a pozitív externáliákból. E lehetőségeket 
tovább erősíti az, ha szoros kapcsolat 
alakul ki a régiókban tevékenykedő TIT-
ek, valamint a COM(2011)615 
(2011/0276(COD), C7-0335/11) IV. 
mellékletében meghatározott intelligens 
szakosodási stratégiák (RIS3) 
megtervezésében és végrehajtásában részt 
vevő hatóságok és szervezetek között. Az e 
tevékenységekből kizárt régiók azonban 
halmozódó negatív hatások kockázatával 
nézhetnek szembe. Ez megerősítheti a már 
létező egyenlőtlenségeket, pozitív hatást 
gyakorolva az erős innovációs 
kapacitással rendelkező régiókban, ám 
ellenkező hatást kifejtve a létező 
hiányosságokkal küzdő területeken. E 
kockázatokat el lehet kerülni az ETU 
ösztöndíjprogramja révén, illetve ha azok 
régiók, amelyekben nincsenek 
helymegosztási központok, intelligens 
szakosodási stratégiát (RIS3) fogadnak el, 
és ennek keretében többek között 
partnerséget – például regionális 
innovációs és végrehajtási közösségeket 
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(RIC) – alakítanak ki már létező vagy 
potenciális helymegosztási központoknak 
otthont adó régiókkal. 
Meg lehetne erősíteni továbbá a TIT-ek, a 
kkv-k és a helyi klaszterek – például az 
éghajlatváltozással foglalkozó TIT 
meglévő regionális innovációs és 
végrehajtási közösségei – közötti 
kapcsolatot annak érdekében, hogy 
növekedjen a TIT-tevékenységekben 
történő részvételük. 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 
TIT-ek és RIC-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.

Or. en

Módosítás 77
Judith A. Merkies

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 1 rész – 1.3 pont – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jövőbeli európai innovációs partnerségek 
átfogó keretet fognak biztosítani a kereslet 
és a kínálat által meghatározott kutatási és 
innovációs eszközök, illetve szakpolitikák 
közötti összhang és szinergiák 
előmozdítására. A TIT-ek nemcsak 
decentralizált jellegük révén, hanem és 

A jövőbeli európai innovációs partnerségek 
átfogó keretet fognak biztosítani a kereslet 
és a kínálat által meghatározott kutatási és 
innovációs eszközök, illetve szakpolitikák 
közötti összhang és szinergiák 
előmozdítására. A vállalkozói és 
innovációs program lehet az összekötő 
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gyakorlati tapasztalataikkal is 
hozzájárulhatnak az európai innovációs 
partnerségekhez, különösen a megfelelő 
humántőke létrehozásával, a központi 
szereplők, például a vállalkozók és kutatók 
oktatásával, illetve a saját ágazatuk szerinti 
szakpolitikai, szabályozási és 
szabványosítási kérdésekkel kapcsolatos 
keretfeltételek és legjobb gyakorlat 
meghatározásával.

kapocs a társadalmi kihívások és az EIT 
között, azáltal, hogy kialakítja a 
menetrendet, és tanulmányozza, hogy 
bizonyos témák kapcsán szükség van-e
TIT-ek létrehozására. A TIT-ek nemcsak 
decentralizált jellegük révén, hanem és 
gyakorlati tapasztalataikkal is 
hozzájárulhatnak az európai innovációs 
partnerségekhez, különösen a megfelelő 
humántőke létrehozásával, a központi 
szereplők, például a vállalkozók és kutatók 
oktatásával, illetve a saját ágazatuk szerinti 
szakpolitikai, szabályozási és 
szabványosítási kérdésekkel kapcsolatos 
keretfeltételek és legjobb gyakorlat 
meghatározásával.

Or. en

Módosítás 78
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 1 rész – 1.3 pont – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Szabadalmi csoportok” létrehozása 
bizonyos területeken, valamint a nyitott 
kutatás elősegíti a kutatás kiterjedését, és 
erősíti a mind a köz-, mind pedig a 
magánszféra által tett erőfeszítéseket, 
különös tekintettel a kkv-kra.

Or. fr

Módosítás 79
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 1 rész – 1.3 pont – 6 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT-nek elő kell mozdítania a szellemi 
tulajdonjogokkal kapcsolatos tájékoztatást 
és átláthatóságot szolgáló olyan új 
eszközök kifejlesztését, amelyek célja, 
hogy a kutatásokban érintett magán-, és 
közszereplőket (beleértve a kkv-kat) olyan 
információkkal lássák el, amelyek 
lehetővé teszik számukra a kutatásban 
való részvételt és találmányok 
alkalmazását, továbbá ipari tulajdonjogok 
megszerzését, valamint a kutatás 
megalapozott kiaknázását. A 
megvalósítandó intézkedések magukban 
foglalják az árak átláthatóságának 
biztosítását, a szellemi tulajdonjogok 
minőségének európai szintű értékelését 
biztosító módszerek kidolgozását, valamint 
a szabadalmakkal kapcsolatos 
tranzakciókra vonatkozó közös 
referenciaértékek kialakítását.

Or. fr

Módosítás 80
Judith A. Merkies

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kezdeti TIT-ek létrehozási folyamatának 
jelentős része a gyakorlat általi tanulás 
útján valósult meg. Ez rámutatott arra, 
hogy a TIT-ek koncepciója új, és azokat a 
kihívásokat, amelyek egy adott TIT jogi 
szervezetként való létrehozása során, 
valamint a más TIT-ekkel és partnereikkel 
való szerződéses kapcsolatok 
kialakításakor merültek fel, a folyamat 
valamennyi résztvevője alábecsülte. A 
különböző jogi formák megfelelőségével 
kapcsolatos tájékozatlanság nem 

A kezdeti TIT-ek létrehozási folyamatának 
jelentős része a gyakorlat általi tanulás 
útján valósult meg. Ez rámutatott arra, 
hogy a TIT-ek koncepciója új, és azokat a 
kihívásokat, amelyek egy adott TIT jogi 
szervezetként való létrehozása során, 
valamint a más TIT-ekkel és partnereikkel 
való szerződéses kapcsolatok 
kialakításakor merültek fel, a folyamat 
valamennyi résztvevője alábecsülte. A 
különböző jogi formák megfelelőségével 
kapcsolatos tájékozatlanság nem 
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könnyítette meg a létrehozási folyamatot.
Míg az alulról építkező megközelítést –
amely partnerségeik megszervezéséhez 
nagy szabadságot biztosít az egyes TIT-ek 
számára – a jövőben is fenn kell tartani, a 
megfelelő jogi keret meghatározásához 
további iránymutatás szükséges. Ezenfelül 
nem szabad alábecsülni azt a kihívást, 
amelyet a különböző felsőoktatási és üzleti 
kultúrák egyetlen jogi személyben történő 
egyesítése jelent, ezért fontos a közös 
értékek mind a TIT-ek, mind az EIT 
szintjén történő megosztása. Az EIT és a 
TIT-ek továbbá nagyszabású intézményi 
innovációnak számítanak, és valamennyi 
TIT különbözik. Ez az innovációs 
modellek széles választékát kínálja, ám 
ugyanakkor meg is nehezíti a TIT-ek 
általános koordinációját és ellenőrzését.

könnyítette meg a létrehozási folyamatot.
Míg az alulról építkező megközelítést –
amely partnerségeik megszervezéséhez 
nagy szabadságot biztosít az egyes TIT-ek 
számára – a jövőben is fenn kell tartani, a 
megfelelő jogi keret meghatározásához 
további iránymutatás szükséges. Ezenfelül 
nem szabad alábecsülni azt a kihívást, 
amelyet a különböző felsőoktatási és üzleti 
kultúrák egyetlen jogi személyben történő 
egyesítése jelent, ezért fontos a közös 
értékek mind a TIT-ek, mind az EIT 
szintjén történő megosztása. Az EIT és a 
TIT-ek továbbá nagyszabású intézményi 
innovációnak számítanak, és valamennyi 
TIT különbözik. Ez az innovációs 
modellek széles választékát kínálja, ám 
ugyanakkor meg is nehezíti a TIT-ek 
általános koordinációját és ellenőrzését.
Ezért az egyes TIT-ek tekintetében a 
konkrét igényekhez igazított megközelítést 
kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 81
Judith A. Merkies

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jövőben a kiválasztási folyamatot 
követően egyértelműbb felfelé építkező 
útmutatásra lesz szükség annak biztosítása 
érdekében, hogy a létfontosságú stratégiai 
jellemzők valamennyi TIT-re érvényesek 
legyenek, miközben lehetőség nyílik a 
TIT-ek szervezésével, megvalósításával és 
finanszírozási módjaival kapcsolatos 
differenciált megközelítések 
alkalmazására. Végül megállapítható, hogy 
a jelenlegi összesen három TIT egyelőre 
nem biztosítja a kritikus tömeget az EIT 
számára ahhoz, hogy az – mint vezető 

A jövőben a kiválasztási folyamatot 
követően egyértelműbb felfelé építkező 
útmutatásra lesz szükség annak biztosítása 
érdekében, hogy a létfontosságú stratégiai 
jellemzők valamennyi TIT-re érvényesek 
legyenek, miközben lehetőség nyílik a 
TIT-ek szervezésével, megvalósításával és 
finanszírozási módjaival kapcsolatos 
differenciált megközelítések 
alkalmazására. Az EIT-nek aktívabb 
szerepet kell vállalnia a TIT-ek számára 
adminisztratív kérdések terén nyújtott 
tanácsadásban és támogatásban. E célból 
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innovációs intézet – a benne rejlő 
lehetőségeket maradéktalanul 
megvalósítsa. Mindössze három TIT-tel 
korlátozottan van mód a kapcsolódó 
innovációs lehetőségek TIT-eken átnyúló 
előnyeinek elérésére, valamint a 
méretgazdaságosság előnyeinek 
kihasználására az igazgatás és terjesztés 
területén . Ez azt is jelenti, hogy az EIT 
nem elég nagy ahhoz, hogy valóban önálló 
uniós szervként működhessen. E 
tekintetben további TIT-ekre van szükség 
ahhoz, hogy az EIT elérje az ahhoz 
szükséges kritikus tömeget, hogy több 
legyen, mint csupán „részeinek 
összessége”. Ha az EIT a TIT-ek révén új 
innovációs irányítási és igazgatási 
modelleket szeretne felkutatni, ki kell 
alakítania néhány további partnerséget, 
hogy azok megnöveljék az EIT 
tapasztalatai alapjául szolgáló bázist.

az EIT-nek stratégiát kell kidolgoznia az 
adminisztratív teher csökkentésére, és 
útmutatót kell készítenie a bevált 
módszerekről, amely a meglévő TIT-ek 
helyes gyakorlatait és tapasztalatait átadja 
az új TIT-eknek.  Végül megállapítható, 
hogy a jelenlegi összesen három TIT 
egyelőre nem biztosítja a kritikus tömeget 
az EIT számára ahhoz, hogy az – mint 
vezető innovációs intézet – a benne rejlő 
lehetőségeket maradéktalanul 
megvalósítsa. Mindössze három TIT-tel 
korlátozottan van mód a kapcsolódó 
innovációs lehetőségek TIT-eken átnyúló 
előnyeinek elérésére, valamint a 
méretgazdaságosság előnyeinek 
kihasználására az igazgatás és terjesztés 
területén . Ez azt is jelenti, hogy az EIT 
nem elég nagy ahhoz, hogy valóban önálló 
uniós szervként működhessen. E 
tekintetben további TIT-ekre van szükség 
ahhoz, hogy az EIT elérje az ahhoz 
szükséges kritikus tömeget, hogy több 
legyen, mint csupán „részeinek 
összessége”. Ha az EIT a TIT-ek révén új 
innovációs irányítási és igazgatási 
modelleket szeretne felkutatni, ki kell 
alakítania néhány további partnerséget, 
hogy azok megnöveljék az EIT 
tapasztalatai alapjául szolgáló bázist.

Or. en

Módosítás 82
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT-nek hosszú távon egyértelműen ki 
kell alakítania saját személyiségét, és létre 
kell hoznia a világszintű EIT márkanevet, 
amely Európa innovációs és vállalkozói 
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motorja, valamint világszínvonalú oktatás 
biztosítója e téren.  Az EIT válhat az Unió 
innovációs menetrendjének 
megtestesítőjévé, hasonlóképpen ahhoz, 
ahogyan az EKT Európa tudományok 
terén képviselt kiválóságának és globális 
vezető szerepének megtestesítője. Egy erős 
EIT-márkanév táplálása magában 
foglalhatja olyan tevékenységek 
megvalósítását, amelyek erős humán- és 
üzleti hálózat kialakítását célozzák az EIT 
körül (diákok, egykori diákok, nevelők, 
vállalkozók, szakemberek, stb.), és 
fokozzák az identitástudatot és a 
láthatóságot. E fellépések magukban 
foglalhatják tudományos vagy az 
innovációval foglalkozó konferenciák, 
éves események, versenyek, díjátadó- vagy 
diplomaosztó ünnepségek megszervezését.

Or. en

Módosítás 83
Lambert van Nistelrooij

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 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 a 
meglévő uniós kutatási, üzleti és 
felsőoktatási kiválósági központok 
támogatását, valamint azt, hogy lehetővé
tegye számukra a közös munkát,és 
elősegítse ezek rendszerszerű 
együttműködését a TIT-ek keretében.

Or. en

Módosítás 84
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az „EIT mint befektető” megközelítés a 
leghatékonyabb stratégiai lehetőségek 
meghatározására és az azokat megvalósító, 
világszínvonalú partnerségek – a TIT-ek –
portfóliójának kiválasztására összpontosul.
E megközelítés részeként az EIT az éves 
támogatásokat elért teljesítményük és 
üzleti terveikben előrevetített 
tevékenységük alapján ítéli oda a TIT-
eknek. Az üzleti tervek értékelését külső, 
független szakértők fogják segíteni. Ezt 
tekintve az EIT-nek nem csupán tágabb 
értelemben vett irányokat és elképzeléseket 
kell kijelölnie, hanem megfelelő szintű 
támogatást is kell biztosítania a TIT-ek 
számára, és ellenőriznie kell azok 
teljesítményét. A TIT-ek ugyanakkor 
meglehetős szabadságot élveznek belső 
stratégiáik és szervezeti felépítésük 
meghatározása, valamint tevékenységeik 
megvalósítása és a szükséges tehetség és 
források mozgósítása terén.

Az „EIT mint befektető” megközelítés a 
leghatékonyabb stratégiai lehetőségek 
meghatározására és az azokat megvalósító, 
világszínvonalú partnerségek – a TIT-ek –
portfóliójának kiválasztására összpontosul.
E megközelítés részeként az EIT az éves 
támogatásokat elért teljesítményük és 
üzleti terveikben előrevetített 
tevékenységük alapján ítéli oda a TIT-
eknek. Az üzleti tervek értékelését külső, 
független szakértők fogják segíteni. Ezt 
tekintve az EIT-nek nem csupán tágabb 
értelemben vett irányokat és elképzeléseket 
kell kijelölnie, hanem megfelelő szintű 
támogatást is kell biztosítania a TIT-ek 
számára, és ellenőriznie kell azok 
teljesítményét. A TIT-ek ugyanakkor 
meglehetős szabadságot élveznek belső 
stratégiáik és szervezeti felépítésük 
meghatározása, valamint tevékenységeik 
megvalósítása és a szükséges tehetség és 
források mozgósítása terén. Ezért 
előmozdíthatják „szabadalmi csoportok” 
kialakítását, amelyek megosztják a 
szellemi tulajdonjogokat annak 
érdekében, hogy – a jogokkal rendelkezők 
számára történő megfelelő kompenzáció 
fizetése alapján – felgyorsítsák a kutatást. 

Or. fr

Módosítás 85
Judith A. Merkies

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az „EIT mint befektető” megközelítés a Az „EIT mint befektető” megközelítés a 
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leghatékonyabb stratégiai lehetőségek 
meghatározására és az azokat megvalósító, 
világszínvonalú partnerségek – a TIT-ek –
portfóliójának kiválasztására összpontosul.
E megközelítés részeként az EIT az éves 
támogatásokat elért teljesítményük és 
üzleti terveikben előrevetített 
tevékenységük alapján ítéli oda a TIT-
eknek. Az üzleti tervek értékelését külső, 
független szakértők fogják segíteni. Ezt 
tekintve az EIT-nek nem csupán tágabb 
értelemben vett irányokat és elképzeléseket 
kell kijelölnie, hanem megfelelő szintű 
támogatást is kell biztosítania a TIT-ek 
számára, és ellenőriznie kell azok 
teljesítményét. A TIT-ek ugyanakkor 
meglehetős szabadságot élveznek belső 
stratégiáik és szervezeti felépítésük 
meghatározása, valamint tevékenységeik 
megvalósítása és a szükséges tehetség és 
források mozgósítása terén.

leghatékonyabb stratégiai lehetőségek 
meghatározására és az azokat megvalósító, 
világszínvonalú partnerségek – a TIT-ek –
portfóliójának kiválasztására összpontosul.
E megközelítés részeként az EIT az éves 
támogatásokat elért teljesítményük és 
üzleti terveikben előrevetített 
tevékenységük alapján ítéli oda a TIT-
eknek. Az üzleti tervek értékelését külső, 
független szakértők fogják segíteni. Ezt 
tekintve az EIT-nek nem csupán tágabb 
értelemben vett irányokat és elképzeléseket 
kell kijelölnie, hanem megfelelő szintű 
támogatást is kell biztosítania a TIT-ek 
számára, és ellenőriznie kell azok 
teljesítményét. A TIT-ek ugyanakkor 
meglehetős szabadságot élveznek
menetrendjük, belső stratégiáik és 
szervezeti felépítésük meghatározása, 
valamint tevékenységeik megvalósítása és 
a szükséges tehetség és források 
mozgósítása terén.

Or. en

Módosítás 86
Judith A. Merkies

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

AT TIT-ekbe történő EIT-befektetések 
megtérülését az uniós gazdaság és 
társadalom egésze számára biztosított 
kézzelfogható előnyökben fogják mérni, 
ideértve az új vállalkozások, valamint 
termékek és szolgáltatások létrehozását a 
meglévő és jövőbeni piacokon, a 
szakképzettebb vállalkozói készséggel 
rendelkező személyeket, az új és vonzóbb 
álláslehetőségeket, valamint a tehetségnek 
az Unió egész területéről és külföldről 
történő vonzását, illetve megtartását.

AT TIT-ekbe történő EIT-befektetések 
megtérülését az uniós gazdaság és 
társadalom egésze számára biztosított 
kézzelfogható előnyökben fogják mérni, 
ideértve az új vállalkozások, valamint 
termékek és szolgáltatások létrehozását a 
meglévő és jövőbeni piacokon, a 
szakképzettebb vállalkozói készséggel 
rendelkező személyeket, az új és vonzóbb 
álláslehetőségeket, valamint a tehetségnek 
az Unió egész területéről és külföldről 
történő vonzását, illetve megtartását.
Ugyanakkor mennyiségi 
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teljesítménymutatók is meghatározásra 
kerülnek a TIT-ek értékelése érdekében.

Or. en

Módosítás 87
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

AT TIT-ekbe történő EIT-befektetések 
megtérülését az uniós gazdaság és 
társadalom egésze számára biztosított 
kézzelfogható előnyökben fogják mérni, 
ideértve az új vállalkozások, valamint 
termékek és szolgáltatások létrehozását a 
meglévő és jövőbeni piacokon, a
szakképzettebb vállalkozói készséggel 
rendelkező személyeket, az új és vonzóbb
álláslehetőségeket, valamint a tehetségnek 
az Unió egész területéről és külföldről 
történő vonzását, illetve megtartását.

AT TIT-ekbe történő EIT-befektetések 
megtérülését az uniós gazdaság és 
társadalom egésze számára biztosított 
kézzelfogható előnyökben fogják mérni, 
ideértve az új vállalkozások, valamint 
termékek és szolgáltatások létrehozását a 
meglévő és jövőbeni piacokon, 
szakképzettebb vállalkozói készséggel 
rendelkező személyek rendelkezésre 
állását, új és vonzóbb álláslehetőségek 
kínálását, a már jelenleg is a kiválóság 
szimbólumaként számon tartott helyi 
közösségek erősségeire való építést,
valamint a tehetségnek az Unió egész 
területéről és külföldről történő vonzását, 
illetve megtartását.

Or. it

Indokolás

Az erőforrás-felhasználás, a lehető legtöbb foglalkoztatási lehetőség biztosítása, új cégek, 
munkahelyek teremtése, valamint a készségek és know-how terjesztése tekintetében is 
hatékonyabb, ha a kiválóság már meglévő példáit (pl. egy adott régió történelmében 
gyökerező ipari negyedeket) használjuk fel megfelelően ahelyett, hogy a jól meghatározott 
valóságba radikálisan beágyazódott egyéb társadalmi-gazdasági szervekhez fordulunk.

Módosítás 88
Ioannis A. Tsoukalas
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Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E szempontból az is lényeges, hogy az EIT 
a TIT-ekkel együtt egy valódi, közös 
értékekre épülő „vállalati arculatot” 
alakítson ki. Míg a TIT-ek és egyéni 
partnereik mindegyike rendelkezik saját 
vállalati arculattal és értékekkel, vannak 
olyan közös értékeik is, amelyek az 
EIT/TIT-közösséget összefogják. Ezek a 
témakörök a következők: kiválóság a 
tudásháromszög egészében; szakképzett és 
vállalkozói készséggel rendelkező 
emberek; hosszú távú, határokon, 
tudományágakon és ágazatokon átnyúló 
együttműködés, valamint a társadalmi és 
gazdasági hatások előtérbe helyezése. Egy 
ilyen arculat az EIT és a TIT-ek külső 
ismertségét és hírnevét is fokozni fogja.

E szempontból az is lényeges, hogy az EIT 
a TIT-ekkel együtt egy valódi, közös 
értékekre épülő „vállalati arculatot” 
alakítson ki. Míg a TIT-ek és egyéni 
partnereik mindegyike rendelkezik saját 
vállalati arculattal és értékekkel, vannak 
olyan közös értékeik is, amelyek az 
EIT/TIT-közösséget összefogják. Ezek a 
témakörök a következők: kiválóság a 
tudásháromszög egészében; magasan 
képzett és vállalkozói készséggel 
rendelkező emberek; hosszú távú, 
határokon, tudományágakon és ágazatokon 
átnyúló együttműködés, valamint a 
társadalmi és gazdasági hatások előtérbe 
helyezése. Egy ilyen arculat az EIT és a 
TIT-ek külső ismertségét és hírnevét is 
fokozni fogja.

Or. en

Módosítás 89
Ioannis A. Tsoukalas

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.1 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT az első három TIT-et potenciáljuk 
és hatásuk, valamint a 
Horizont 2020 célkitűzéseihez való 
hozzájárulásuk fokozása érdekében aktívan 
támogatni fogja. Idővel a TIT-ek kibővítik 
tevékenységeik kezdeti skáláját, hogy új 
piacokat szerezhessenek, vagy új 
társadalmi lehetőségeket ragadhassanak 
meg. E fejlesztések támogatásához az EIT 
az egyes TIT-ekkel szorosan 
együttműködve testreszabott 
társfinanszírozási stratégiákat fog javasolni 

Az EIT az első három TIT-et potenciáljuk 
és hatásuk, valamint a 
Horizont 2020 célkitűzéseihez való 
hozzájárulásuk fokozása érdekében aktívan 
támogatni fogja. Idővel a TIT-ek kibővítik 
tevékenységeik kezdeti skáláját, hogy új 
piacokat szerezhessenek, vagy új 
társadalmi lehetőségeket ragadhassanak 
meg, és alkalmazkodni tudjanak a változó 
globális környezethez. E fejlesztések 
támogatásához az EIT az egyes TIT-ekkel 
szorosan együttműködve testreszabott 
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és meghatározni, amelyek ugyanakkor az 
EIT egészét érintő stratégiai 
tevékenységeket is szolgálják.

társfinanszírozási stratégiákat fog javasolni 
és meghatározni, amelyek ugyanakkor az 
EIT egészét érintő stratégiai 
tevékenységeket is szolgálják.

Or. en

Módosítás 90
Judith A. Merkies

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.1 alpont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az együttműködés és a verseny közötti 
megfelelő egyensúly ugyanilyen fontos a 
TIT-ek maximális teljesítményének 
biztosításához. Az EIT ösztönözni fogja a 
TIT-ek egymással folytatott 
együttműködését olyan területeken, 
amelyek kiváló lehetőségeket biztosítanak 
a szinergiák létrehozására, például közös 
szakmai továbbképző tanfolyamok, közös 
kutatási tevékenységek, mesterszintű vagy 
doktori képzési programok, valamint a 
felsőoktatás és az üzleti szféra közötti, 
TIT-eken átnyúló mobilitás révén. Az EIT 
ugyanakkor bizonyos mértékben ösztönzi a 
versenyt, hogy a TIT-eket továbbra is 
eredmény- és hatásközpontú működésre 
sarkallja, a várttól elmaradó teljesítmény 
esetén pedig megteszi a szükséges 
lépéseket.

Az együttműködés és a verseny közötti 
megfelelő egyensúly ugyanilyen fontos a 
TIT-ek maximális teljesítményének 
biztosításához. Az EIT ösztönözni fogja a 
TIT-ek egymással folytatott 
együttműködését olyan területeken, 
amelyek kiváló lehetőségeket biztosítanak 
a szinergiák létrehozására, például közös 
szakmai továbbképző tanfolyamok, közös 
kutatási tevékenységek, mesterszintű vagy 
doktori képzési programok, valamint a 
felsőoktatás és az üzleti szféra közötti, 
TIT-eken átnyúló mobilitás révén. Az EIT 
ugyanakkor bizonyos mértékben ösztönzi a 
versenyt, hogy a TIT-eket továbbra is 
eredmény- és hatásközpontú működésre 
sarkallja, és jutalmazza a sikeres TIT-eket. 
Továbbá, a várttól elmaradó teljesítmény 
esetén az EIT megteszi a szükséges 
lépéseket.

Or. en

Módosítás 91
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.1 bekezdés – 3 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mivel az innováció tényleges hordozói az 
emberek, adott esetben rendelkezéseket 
lehet hozni annak biztosítására, hogy az 
EIT oktatási programjaiban (pl. a 
tagállamok és az ösztöndíjprogram által 
közösen finanszírozott ösztöndíjak révén) 
elegendő olyan diák vegyen részt, aki az 
EU perifériájáról származik. Az EIT-t 
arra ösztönzik, hogy működjön együtt a 
tagállamokkal és a régiókkal annak 
biztosítása érdekében, hogy az EIT-s 
végzősök megkapják a szükséges 
lehetőségeket és támogatást arra, hogy 
megvalósítsák innovációs és vállalkozói 
hajlandóságukat az EU-ban.

Or. en

Módosítás 92
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.1 alpont – 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, 
valamint párbeszédet alakít ki a nemzeti és 

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 az EIT-
védjeggyel rendelkező diplomákra a 
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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.

magas egyetemi színvonal, valamint az 
európai egyetemek hírnevének biztosítása 
érdekében. Ennek során továbbá
jelentősen támaszkodnak a szakmai és 
szakértői értékelésekre, valamint 
párbeszédet alakítanak 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.

Or. fr

Módosítás 93
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.1 alpont – 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 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 
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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, 
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.

a globális tudásalapú gazdaság és 
társadalom 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, 
valamint párbeszédet alakít ki a nemzeti és 
minőségbiztosítási szervekkel. Ez fokozni 
fogja az EIT-védjeggyel rendelkező 
képesítések nemzeti és nemzetközi 
elismertségét és hírnevét, világszintű 
vonzerejét, továbbá nemzetközi szintű 
együttműködési fórumot biztosít. A
kutatás vonzerejét tovább lehetne erősíteni 
Európában azáltal, hogy kutatási 
ösztöndíjakat biztosítunk a 
természettudományokat hallgató kiváló 
diákok számára, feltéve, hogy elkötelezik 
magukat egy európai K+F projekt mellett, 
vagy innovatív induló vállalkozást 
indítanak Európában. 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, valamint a TIT-eknél 
és partnereiknél végzett szakmai 
gyakorlatot. A TIT-ek oktatási 
tevékenységei hatásának fokozása és a 
szélesebb közönség megszólítása 
érdekében a TIT-ek kísérleti alapon
távoktatási vagy elektronikus távoktatási 
modulokat és diplomákat tervezhetnek, 
valamint megtervezhetik az egyetemi 
alapképzési programok moduljainak 
konstrukcióját vagy az iskolai oktatásban 
használható csomagokat.

Or. en
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Módosítás 94
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.1 bekezdés – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ebben az összefüggésben, valamint annak 
érdekében, hogy az EU tehetségalapja 
kiszélesedjen, és biztosítani lehessen az 
innovációk tényleges megvalósításához 
szükséges elegendő számú szakképzett 
személy rendelkezésre állását, az EIT-nek 
részt kell vállalnia a 
természettudományok, technológia, 
mérnöki tudományok és matematika (az 
ún. STEM tárgyak) vonzóbbá tételére 
irányuló erőfeszítésekben. A TIT-ek 
szakmai gyakorlatokon, iskolai 
látogatásokon, a STEM tárgyak területén 
kiváló középiskolai diákok és egyetemi 
hallgatók számára nyújtott 
támogatásokon, valamint a 
természettudományokat hallgató kiváló 
diákok számára a nyár folyamán 
biztosított, támogatott vezetési vagy üzleti 
iskolák és/vagy vállalkozói képzéseken 
keresztül oktatási programokat 
dolgozhatna ki a fiatal európaiak 
számára.

Or. en

Módosítás 95
Judith A. Merkies

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.1 alpont – 5 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A TIT-eket a több területet érintő Ösztönzi az egyes TIT-eken belül a
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kérdésekkel kapcsolatos közös 
tevékenységek kialakítására ösztönzi.

helymegosztási központok közötti fokozott 
együttműködést, és a TIT-eket a több 
területet érintő kérdésekkel kapcsolatos 
közös tevékenységek kialakítására
sarkallja.

Or. en

Módosítás 96
Judith A. Merkies

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.2 alpont – 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, 
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 

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 EIT fokozatosan új
TIT-eket indít.
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eredményeire kell épülnie.

Or. en

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

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.2 alpont – 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, 
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.

A hatás további fokozása és a társadalmi 
kihívások új területein történő innováció 
ösztönzése érdekében az EIT szigorú, 
átlátható és versenyen alapuló eljáráson 
keresztül fokozatosan kibővíti a TIT-ek 
portfólióját, figyelembe véve az alulról 
felfelé irányuló megközelítéseket, 
valamint az EU előtt álló változó 
társadalmi kihívásokat, mindeközben 
egyértelmű iránymutatást nyújtva és 
kiszámíthatóságot biztosítva a potenciális 
résztvevők számára. 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, 
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 
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hatások, valamint az Unió és a tagállamok 
innovációs kapacitásához történő EIT-
hozzájárulás értékelésének eredményeire –, 
valamint a Horizont 2020 program 
értékelésének eredményeire kell épülnie.

Or. en

Módosítás 98
Giles Chichester

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.2 alpont – 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, 
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 

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 ezért két új TIT jön 
létre két szakaszban: egy 2014-ben, egy 
másik pedig 2018-ban, amelyekkel együtt 
a 2014–2020 közötti időszakban ötre bővül 
a TIT-ek portfóliója. 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.
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eredményeire kell épülnie.

Or. en

Módosítás 99
Kent Johansson

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.2 alpont – 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 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.

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 ezért új TIT-eket 
hoznak létre, 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.

Or. en
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Módosítás 100
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.2 alpont – 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, 
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.

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, 
amelyekkel együtt a 2014–2020 közötti 
időszakban kilencre bővül a TIT-ek 
portfóliója (ez Európa-szerte ugyanennyi
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.

Or. en

Módosítás 101
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho
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Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.2 alpont – 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 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.

A TIT-eknek továbbá megfelelő 
nagyságúnak kell lenniük ahhoz, hogy 
nemzetközi jelentőségű szereplőkké 
válhassanak, és meg tudják változtatni az 
innovációs környezetet az EU-ban, 
valamint a saját területükön jelentős 
mértékben hozzá tudjanak járulni a 
társadalmi kihívások megoldásához. A 
TIT-ek kiválasztási folyamatát minden 
esetben az ajánlatok minőségére, 
életképességére és az azokban rejlő 
lehetőségekre kell alapozni.

Or. en

Módosítás 102
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho
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Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.2 alpont – 3 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Fenntartható és rendszerszintű hatás 
elérése, amelyet a képzett, új vállalkozók, 
új technológiák és a vállalkozások
tekintetében értékelnek;

Fenntartható és rendszerszintű hatás 
elérése, amelyet a képzett, új vállalkozók, 
új technológiák, új vállalkozások, és a
magas képzettséget igénylő új 
munkahelyek tekintetében értékelnek;

Or. en

Módosítás 103
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.2 alpont – 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 kutatási lehetőségek 
fejlődésének és az új innovációs dinamika 
esetleges kialakulásának értékelését 
rendszeresen el kell végezni jövőbeni TIT-
ek létrehozásának tanulmányozásakor. 

Or. en

Módosítás 104
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.2 alpont – 5 bekezdés – 4 pont

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 a legnagyobb 
valószínűséggel hozzáadott értéket teremt a 
meglévő tevékenységek vonatkozásában, 
és ténylegesen fellendíti az innovációt (a 
lista nem zárt és kimerítő):

Or. fr

Módosítás 105
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.2 alpont – 5 bekezdés – -1 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Erdők

Or. fr

Módosítás 106
Giles Chichester

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.2 alpont – 5 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

· hozzáadott értéket előállító 
feldolgozóipar

törölve

Or. en
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Módosítás 107
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.2 alpont – 5 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

hozzáadott értéket előállító feldolgozóipar Ipar

Or. fr

Módosítás 108
Giles Chichester

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.2 alpont – 5 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

· innováció az egészséges életmód és az 
aktív időskor szolgálatában

törölve

Or. en

Módosítás 109
Giles Chichester

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.2 alpont – 5 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

· nyersanyagok – fenntartható feltárás, 
kitermelés, feldolgozás, újrafeldolgozás és 
helyettesítés

törölve

Or. en

Módosítás 110
Kent Johansson, Fiona Hall
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Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.2 alpont – 5 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

nyersanyagok – fenntartható feltárás, 
kitermelés, feldolgozás, újrafeldolgozás és 
helyettesítés

nyersanyagok és ritka anyagok –
fenntartható feltárás, kitermelés, 
feldolgozás, újrafeldolgozás, 
anyagfejlesztés és helyettesítés;

Or. en

Indokolás

Nagyobb figyelmet kell fordítani a ritka anyagokra, különös tekintettel az anyagfejlesztésre és 
helyettesítésre. Például olyan biológiai anyagokat kell kifejleszteni, amelyek helyettesíthetik a 
műanyagot és a lap formájú anyagokat. Ebben a TIT-ben az anyagfejlesztést jobban ki kell 
emelni.

Módosítás 111
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.2 alpont – 5 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

· intelligens és biztonságos társadalmak törölve

Or. en

Módosítás 112
Giles Chichester

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.2 alpont – 5 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

· városi mobilitás törölve

Or. en
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Módosítás 113
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Salvatore 
Tatarella

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.2 alpont – 5 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

városi mobilitás városi mobilitás, intelligens és 
fenntartható fejlődés

Or. en

Módosítás 114
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.2 alpont – 5 bekezdés – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Biomimetizmus

Or. en

Módosítás 115
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.2 alpont – 5 bekezdés – 6 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Fenntartható építkezés és nulla 
energiafogyasztású épületek

Or. en
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Módosítás 116
Judith A. Merkies

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.2 alpont – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyes témakörökről részletes 
információk találhatók a dokumentumhoz 
csatolt összefoglalókban.

Az egyes témakörökről részletes 
információk találhatók a dokumentumhoz 
csatolt összefoglalókban.

Az EIT az új TIT-ekre képzett költségvetés 
60%-át az Európai Bizottság által 
meghatározott hat témával foglalkozó 
legalább három TIT létrehozására költi. E 
TIT-ek tekintetében az EIT 
megválaszthatja a megfelelő méretet és a 
vonatkozó időkeretet.

Or. en

Módosítás 117
Judith A. Merkies

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.2 alpont – 7 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E témakörök alapján az EIT önállóan járhat 
el a jövőbeli TIT-ek kiválasztási 
folyamatának megszervezésében. A TIT-
ekkel kapcsolatos jövőbeni pályázatok 
sikere nagymértékben függ az elvárásokat 
és követelményeket bemutató világos 
útmutatástól, valamint attól, hogy a TIT-
pályázók kellő időt kapnak-e arra, hogy 
pályázatuk benyújtása előtt 
megszilárdítsák szervezetük jogi és 
pénzügyi alapjait. A TIT-eket az EIT-
rendeletben meghatározott részletes 
kritériumok alapján fogják kiválasztani a 
kiválóság és az innovációs relevancia 
átfogó elvének figyelembevételével.
Valamennyi kiválasztott TIT-nek be kell 
mutatnia, hogyan képes maximális hatást 

E témakörök alapján az EIT önállóan járhat 
el a jövőbeli TIT-ek kiválasztási 
folyamatának megszervezésében. A TIT-
eket az EIT-rendeletben meghatározott 
részletes kritériumok alapján fogják 
kiválasztani a kiválóság és az innovációs 
relevancia átfogó elvének 
figyelembevételével. Valamennyi 
kiválasztott TIT-nek be kell mutatnia, 
hogyan képes maximális hatást elérni az 
adott területen, és bizonyítania kell 
stratégiájának megvalósíthatóságát.
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elérni az adott területen, és bizonyítania 
kell stratégiájának megvalósíthatóságát.

Or. en

Módosítás 118
Lambert van Nistelrooij

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.2 alpont – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E témakörök alapján az EIT önállóan járhat 
el a jövőbeli TIT-ek kiválasztási 
folyamatának megszervezésében. A TIT-
ekkel kapcsolatos jövőbeni pályázatok 
sikere nagymértékben függ az elvárásokat 
és követelményeket bemutató világos 
útmutatástól, valamint attól, hogy a TIT-
pályázók kellő időt kapnak-e arra, hogy 
pályázatuk benyújtása előtt
megszilárdítsák szervezetük jogi és 
pénzügyi alapjait. A TIT-eket az EIT-
rendeletben meghatározott részletes 
kritériumok alapján fogják kiválasztani a 
kiválóság és az innovációs relevancia 
átfogó elvének figyelembevételével.
Valamennyi kiválasztott TIT-nek be kell 
mutatnia, hogyan képes maximális hatást 
elérni az adott területen, és bizonyítania 
kell stratégiájának megvalósíthatóságát.

E témakörök alapján az EIT önállóan járhat 
el a jövőbeli TIT-ek kiválasztási 
folyamatának megszervezésében. A TIT-
ekkel kapcsolatos jövőbeni pályázatok 
sikere nagymértékben függ az elvárásokat 
és követelményeket bemutató világos 
útmutatástól, valamint attól, hogy a TIT-
pályázók kellő időt kapnak-e arra, hogy 
pályázatuk benyújtása előtt kialakíthassák
szervezetük jogi és pénzügyi alapjait. A 
TIT-eket az EIT-rendeletben meghatározott 
részletes kritériumok alapján fogják 
kiválasztani a kiválóság és az innovációs 
relevancia átfogó elvének 
figyelembevételével. Valamennyi 
kiválasztott TIT-nek be kell mutatnia, 
hogyan képes maximális hatást elérni az 
adott területen, és bizonyítania kell 
stratégiájának megvalósíthatóságát.

Or. en

(Utalás a 25. módosításra; PE489.613v01-00)

Indokolás

Az EIT számára biztosítani kell azt, hogy önállóan járhasson el a jövőbeli TIT-ek kiválasztási 
folyamatának megszervezésében.

Módosítás 119
Judith A. Merkies
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Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.2 bekezdés – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A TIT-ekre képzett költségvetés 
fennmaradó 40%-át az EIT a 
következőkre költi:
- az Európai Bizottság témaköreivel 
foglalkozó új TIT-ek megvalósítása
- újabb TIT-ek elindítása, amelyek 
témáját az EIT szabadon megválaszthatja, 
feltéve, hogy tevékenységi körük 
illeszkedik a társadalmi kihívásokhoz, és 
létrehozásuk megfelel az EIT 
létrehozásáról szóló rendeletben rögzített 
minimumkövetelményeknek.

Or. en

Módosítás 120
Judith A. Merkies

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.2 alpont – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A TIT-ek kiválasztásának két tervezett, 
2014-ben és 2018-ban esedékes szakasza 
tekintetében három témakört határoztak 
meg az első szakasz számára. Mivel a 
TIT-ek létrehozása során fokozatos 
megközelítés szükséges, az első három 
témakör kiválasztása a terület fejlettsége, 
a lehetséges társadalmi és gazdasági 
hatás, valamint a más 
kezdeményezésekkel való szinergiák 
kialakításának lehetősége alapján történt. 
Ezek a témakörök a következők:

törölve

· innováció az egészséges életmód és az 
aktív időskor szolgálatában
· nyersanyagok – fenntartható feltárás, 
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kitermelés, feldolgozás, újrafeldolgozás és 
helyettesítés
· a jövő élelmiszerei (Food4future) –
fenntartható ellátási lánc az 
erőforrásoktól a fogyasztókig

Or. en

Módosítás 121
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.2 alpont – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A TIT-ek kiválasztásának két tervezett, 
2014-ben és 2018-ban esedékes szakasza 
tekintetében három témakört határoztak 
meg az első szakasz számára. Mivel a 
TIT-ek létrehozása során fokozatos 
megközelítés szükséges, az első három 
témakör kiválasztása a terület fejlettsége, 
a lehetséges társadalmi és gazdasági 
hatás, valamint a más 
kezdeményezésekkel való szinergiák 
kialakításának lehetősége alapján történt. 
Ezek a témakörök a következők:

törölve

· innováció az egészséges életmód és az 
aktív időskor szolgálatában
· nyersanyagok – fenntartható feltárás, 
kitermelés, feldolgozás, újrafeldolgozás és 
helyettesítés
· a jövő élelmiszerei (Food4future) –
fenntartható ellátási lánc az 
erőforrásoktól a fogyasztókig

Or. en

Módosítás 122
Kent Johansson
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Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.2 alpont – 8 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A TIT-ek kiválasztásának két tervezett,
2014-ben és 2018-ban esedékes szakasza 
tekintetében három témakört határoztak 
meg az első szakasz számára. Mivel a TIT-
ek létrehozása során fokozatos 
megközelítés szükséges, az első három 
témakör kiválasztása a terület fejlettsége, 
a lehetséges társadalmi és gazdasági hatás, 
valamint a más kezdeményezésekkel való 
szinergiák kialakításának lehetősége 
alapján történt. Ezek a témakörök a 
következők:

Mivel meg kell találni, és ki kell választani
a legerősebb TIT-et, amely a legnagyobb 
eséllyel éri el gyorsan a kritikus tömeget, 
2014-ben a TIT-ek kiválasztási folyamata 
versenyen alapuló eljárás keretében mind 
a hat témával kapcsolatos pályázatok előtt 
nyitva fog állni. A kiválasztott TIT-ek 
száma függ az európai konzorcium 
fejlettségétől és arra irányuló 
hajlandóságától, hogy hiteles TIT-eket 
alkosson, a lehetséges társadalmi és 
gazdasági hatástól, valamint a más 
kezdeményezésekkel való szinergiák 
kialakításának lehetőségétől, csakúgy, 
mint az EIT felvevőképességétől és a 
rendelkezésre álló költségvetéstől. A 
kiválasztási eljárásnak teljes mértékben 
átláthatónak kell lennie.

Or. en

Indokolás

A három 2014-es téma rangsora nem egyértelmű és nem szükséges, valamint az érintettek 
számára nem volt átlátható.

Módosítás 123
Giles Chichester

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.2 alpont – 8 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A TIT-ek kiválasztásának két tervezett, 
2014-ben és 2018-ban esedékes szakasza 
tekintetében három témakört határoztak 
meg az első szakasz számára. Mivel a TIT-
ek létrehozása során fokozatos 
megközelítés szükséges, az első három

A TIT-ek kiválasztásának két tervezett, 
2014-ben és 2018-ban esedékes szakasza 
tekintetében egy témakört határoztak meg 
az első szakasz számára. Mivel a TIT-ek 
létrehozása során fokozatos megközelítés 
szükséges, az első témakör kiválasztása a 
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témakör kiválasztása a terület fejlettsége, a 
lehetséges társadalmi és gazdasági hatás, 
valamint a más kezdeményezésekkel való 
szinergiák kialakításának lehetősége 
alapján történt. Ezek a témakörök a 
következők:

terület fejlettsége, a lehetséges társadalmi 
és gazdasági hatás, valamint a más 
kezdeményezésekkel való szinergiák 
kialakításának lehetősége alapján történt.
Ez a témakör a következő:

Or. en

Módosítás 124
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.2 alpont – 8 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A TIT-ek kiválasztásának két tervezett, 
2014-ben és 2018-ban esedékes szakasza
tekintetében három témakört határoztak 
meg az első szakasz számára. Mivel a TIT-
ek létrehozása során fokozatos 
megközelítés szükséges, az első három
témakör kiválasztása a terület fejlettsége, a 
lehetséges társadalmi és gazdasági hatás, 
valamint a más kezdeményezésekkel való 
szinergiák kialakításának lehetősége 
alapján történt. Ezek a témakörök a 
következők:

A TIT-ek kiválasztásának két tervezett, 
2014-ben és 2018-ban esedékes szakasza 
tekintetében négy témakört határoztak meg 
az első szakasz számára. Mivel a TIT-ek 
létrehozása során fokozatos megközelítés 
szükséges, az első négy témakör 
kiválasztása a terület fejlettsége, a 
lehetséges társadalmi és gazdasági hatás, 
valamint a más kezdeményezésekkel való 
szinergiák kialakításának lehetősége 
alapján történt. Ezek a témakörök a 
következők:

Or. it

Módosítás 125
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.2 alpont – 8 bekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

hozzáadott értéket előállító feldolgozóipar

Or. it



AM\906377HU.doc 67/134 PE492.619v01-00

HU

Indokolás

A feldolgozóipar jelentős és elengedhetetlen szerepet fog játszani a „Horizont 2020” 
keretprogramban az ipari vezető szereppel kapcsolatban meghatározott célkitűzések 
megvalósítása terén.  Ezt elsődleges prioritásként kell kezelni, ha valóban azt akarjuk, hogy 
az EU helyt tudjon állni a feltörekvő gazdaságokkal folytatott (méltányos) versenyben. Ezért 
nem tanácsos, hogy ezt a témát 2018-ra hagyjuk.

Módosítás 126
Judith A. Merkies

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.2 alpont – 8 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

· innováció az egészséges életmód és az 
aktív időskor szolgálatában

törölve

Or. en

Módosítás 127
Giles Chichester

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.2 alpont – 8 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

· innováció az egészséges életmód és az 
aktív időskor szolgálatában

törölve

Or. en

Módosítás 128
Kent Johansson

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.2 alpont – 8 bekezdés – 1 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

· innováció az egészséges életmód és az 
aktív időskor szolgálatában

törölve

Or. en

Módosítás 129
Judith A. Merkies

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.2 alpont – 8 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

· nyersanyagok – fenntartható feltárás, 
kitermelés, feldolgozás, újrafeldolgozás és 
helyettesítés

törölve

Or. en

Módosítás 130
Giles Chichester

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.2 alpont – 8 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

· nyersanyagok – fenntartható feltárás, 
kitermelés, feldolgozás, újrafeldolgozás és 
helyettesítés

törölve

Or. en

Módosítás 131
Kent Johansson

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.2 alpont – 8 bekezdés – 2 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

· nyersanyagok – fenntartható feltárás, 
kitermelés, feldolgozás, újrafeldolgozás és 
helyettesítés

törölve

Or. en

Módosítás 132
Judith A. Merkies

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.2 alpont – 8 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

· a jövő élelmiszerei (Food4future) –
fenntartható ellátási lánc az 
erőforrásoktól a fogyasztókig

törölve

Or. en

Módosítás 133
Kent Johansson

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.2 alpont – 8 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

· a jövő élelmiszerei (Food4future) –
fenntartható ellátási lánc az 
erőforrásoktól a fogyasztókig

törölve

Or. en

Módosítás 134
Kent Johansson, Fiona Hall

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.2 bekezdés – 8 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A TIT-ek irányítása tekintetében az EIT-
nek a versenyképességgel kapcsolatos 
aspektusokra kell hangsúlyt fektetnie, 
annak biztosításával, hogy az uniós 
finanszírozás megfelel a TIT-ek 
teljesítményének. Amennyiben egy TIT 
nem teljesíti a TIT-ekre felállított 
feltételeket, az EIT a TIT-ekkel kötött 
megállapodásban egyértelműen rögzített 
időtartamot követően megszakíthatja a 
finanszírozást.

Or. en

Módosítás 135
Judith A. Merkies

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.2 alpont – 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.

törölve

Or. en

Módosítás 136
Kent Johansson

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.2 alpont – 9 bekezdés
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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.

törölve

Or. en

Módosítás 137
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.2 alpont – 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.

törölve

Or. en

Módosítás 138
Giles Chichester

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.2 alpont – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2018. évi második szakaszban a 
fennmaradó témaköröket (városi 

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

biztonságos társadalmak) fogják 
mérlegelni, ugyanakkor az új és a jövőben 
esetleg felmerülő váratlan kihívásokat is 
figyelembe veszik.

Or. en

Módosítás 139
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.2 alpont – 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 
fennmaradó témaköröket (városi mobilitás, 
intelligens és biztonságos társadalmak) 
fogják mérlegelni, ugyanakkor az új és a 
jövőben esetleg felmerülő váratlan 
kihívásokat is figyelembe veszik.

Or. it

Módosítás 140
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.2 alpont – 10 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

· Időben előkészíti a TIT-ek 2014-ben 
esedékes második hullámára, majd – a 
Horizont 2020 keretprogram, többek 
között annak konkrét programja és az EIT 
értékelését követően – a 2018. évi 
harmadik hullámára vonatkozó 
kiválasztási folyamatot.

törölve
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Or. en

Módosítás 141
Judith A. Merkies

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.2 alpont – 10 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Időben előkészíti a TIT-ek 2014-ben 
esedékes második hullámára, majd – a 
Horizont 2020 keretprogram, többek
között annak konkrét programja és az 
EIT értékelését követően – a 2018. évi 
harmadik hullámára vonatkozó 
kiválasztási folyamatot.

Új TIT-eket indít a megfelelő témákban és 
keretek között

Or. en

Módosítás 142
Kent Johansson

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.2 alpont – 10 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Időben előkészíti a TIT-ek 2014-ben 
esedékes második hullámára, majd – a 
Horizont 2020 keretprogram, többek 
között annak konkrét programja és az EIT 
értékelését követően – a 2018. évi 
harmadik hullámára vonatkozó 
kiválasztási folyamatot.

Időben előkészíti az új TIT-ekre vonatkozó
2014-es kiválasztási folyamatot.

Or. en

Módosítás 143
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho
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Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.2 alpont – 10 bekezdés – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1.3. pont (4) bekezdése szerinti 
együttműködést elősegítheti regionális 
innovációs és végrehajtási közösségek 
létrehozása.

Or. en

Módosítás 144
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 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 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 – például a 
nyitott kutatás és az eredmények nyílt 
közzététele – terjesztését a közös 
innovációs és tudásmegosztási kultúra
kialakítása érdekében.

Or. fr

Módosítás 145
Kent Johansson

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.2 pont – 2 bekezdés
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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. Az EIT a Horizont 
2020 keretében továbbfejleszti a TIT 
koncepcióját annak érdekében, hogy 
valamennyi tagállamban támogassa az 
európai innovációs kultúra kialakulását. 
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.

Or. en

Módosítás 146
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 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 

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 
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keletkező tudást terjesztése és hasznosítása
az emberek és az intézmények javára 
történik, ideértve a TIT-ekben közvetlenül 
részt nem vevő embereket és 
intézményeket is.

keletkező tudást terjesztése és hasznosítása
a lakosság, a magánvállalatok és az 
intézmények javára történik, ideértve a 
TIT-ekben közvetlenül részt nem vevő
személyeket, magánvállalatokat és 
intézményeket is.

Or. en

Módosítás 147
Kent Johansson

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.2 pont – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E folyamat támogatása céljából az EIT 
kidolgoz egy rendszert úgy nevezett társult 
helymegosztási központok vagy innovációs 
központok kialakítására olyan 
országokban, ahol nincsenek 
helymegosztási központok.  E 
helymegosztási központok számára nem 
kötelező, hogy egy TIT teljes jogú tagjává 
váljanak. A TIT-ek nyílt felhívás útján 
hozzák létre ezeket a társult 
helymegosztási központokat, amelyek 
elsődlegesen a TIT-ek innovációs 
tevékenységeit támogatják, és hozzáadott 
értéket teremtenek számukra. A társult 
központok demonstrációs létesítmények, 
tesztelési helyszínek, technológiai parkok 
és vállalkozásfejlesztők, stb. révén 
kitűnnek magas szintű innovációs 
potenciáljukkal. Ők válhatnak a TIT-ek 
segítségével elérhető technológiák első 
fogyasztóivá is, bizonyítva azok 
megvalósíthatóságát és társadalmi 
hasznát, ekképpen elősegítve a 
végfelhasználók elérését. Hasonlóképpen, 
induló vállalkozásokat is vonzhatnak a 
TIT-ekből, ahová a kockázati tőkét be 
lehet fektetni. A társult helymegosztási 
központok tevékenységeinek 
finanszírozását elsősorban regionális és 
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nemzeti finanszírozási forrásokból, 
valamint a strukturális alapokból kell 
biztosítani, kiegészítve azt az EIT 
emberekkel kapcsolatos programja és 
ösztöndíjprogramja általi támogatással. E 
társulási rendszer segítségével az EIT 
fokozza páneurópai hatását és 
jelentőségét, azon célt követve, hogy 
minden egyes TIT legalább két társult 
innovációs/helymegosztási központot 
alakítson ki 2014 és 2020 között. A 
megfelelő jelöltek megtalálása céljából az 
egyes TIT-eknek nyílt és átlátható 
felhívást kell közzétenniük. 

Or. en

Indokolás

Az EIT és a TIT-ek egyik legfontosabb feladata az, hogy a tudásháromszög európai 
integrációjának modelljévé váljanak. Az együttműködési eljárások terjesztése, az oktatás, az 
innováció és új vállalkozások indítása (valamint azok támogatása) szerény eredményeket hoz, 
ha nem építünk ki konkrét struktúrákat. Emellett az EIT páneurópai haszna 
megkérdőjelezhető, ha a kiválósági kritérium miatt helymegosztási központok végül csak 
néhány tagállamban jönnek létre.

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

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.2 pont – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT-nek és a TIT-eknek a 
tudásháromszög megvalósításának 
modelljeként kell működniük az EU-ban, 
és idővel az innovációskapacitás-építéssel 
kapcsolatos szolgáltatásokat kell 
nyújtaniuk Európa-szerte azáltal, hogy 
innovációs politikákat és az „intelligens 
szakosodással” kapcsolatos stratégiákat 
dolgoznak ki és hajtanak végre.

Or. en
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Módosítás 149
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.2 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT szintjén történő tanulás fő hajtóerői 
a következők lehetnek: új vállalkozások és 
új üzleti modellek létrehozását szolgáló 
innovációközpontú kutatás, a szellemi 
tulajdon portfólióinak kezelése és a 
szellemi tulajdon megosztásával 
kapcsolatos új megközelítések, vállalkozói 
készség és a multidiszciplináris oktatás új, 
integrált formái; valamint a nyílt innováció 
koncepciójára épülő innovatív irányítási és 
pénzügyi modellek és az állami hatóságok 
bevonása. Ez elősegíti, hogy az EIT 
példaképpé váljon, valamint hogy képes 
legyen „vezérlőegységként” működni az 
európai innovációs ágazatban és 
nemzetközileg elismert innovációs 
intézménnyé válni.

Az EIT szintjén történő tanulás fő hajtóerői 
a következők lehetnek: új vállalkozások és 
új üzleti modellek létrehozását szolgáló 
innovációközpontú kutatás, a szellemi 
tulajdon portfólióinak nagyobb 
átláthatóságát biztosító új módszerek és
eszközök kidolgozása és irányítása, a 
szellemi tulajdonjog megosztásának 
előmozdítása, az engedélyek 
kialakításának szisztematikusabbá tétele a 
tranzakciók elősegítésére, beleértve a kkv-
k és közintézmények azon lehetőségét, 
hogy aktívabban részt vegyenek az 
innovációban, vállalkozói készség és a 
multidiszciplináris oktatás új, integrált 
formái; valamint a nyílt innováció 
koncepciójára épülő innovatív irányítási és 
pénzügyi modellek és az állami hatóságok 
bevonása, különösen annak érdekében, 
hogy a kutatások a társadalom számára 
legfontosabb területeket célozzák. Ez 
elősegíti, hogy az EIT példaképpé váljon, 
valamint hogy képes legyen
„vezérlőegységként” működni az európai 
innovációs ágazatban és nemzetközileg 
elismert innovációs intézménnyé válni.

Or. fr

Módosítás 150
Ioannis A. Tsoukalas

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.2 pont – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT szintjén történő tanulás fő hajtóerői 
a következők lehetnek: új vállalkozások és 
új üzleti modellek létrehozását szolgáló 
innovációközpontú kutatás, a szellemi 
tulajdon portfólióinak kezelése és a 
szellemi tulajdon megosztásával 
kapcsolatos új megközelítések, vállalkozói 
készség és a multidiszciplináris oktatás új, 
integrált formái; valamint a nyílt innováció 
koncepciójára épülő innovatív irányítási és 
pénzügyi modellek és az állami hatóságok 
bevonása. Ez elősegíti, hogy az EIT 
példaképpé váljon, valamint hogy képes 
legyen „vezérlőegységként” működni az 
európai innovációs ágazatban és 
nemzetközileg elismert innovációs 
intézménnyé válni.

Az EIT szintjén történő tanulás fő hajtóerői 
a következők lehetnek: új vállalkozások és 
új üzleti modellek létrehozását szolgáló 
innovációközpontú kutatás, a szellemi 
tulajdon portfólióinak kezelése és a 
szellemi tulajdon megosztásával 
kapcsolatos új megközelítések, vállalkozói 
készség és a multidiszciplináris oktatás új, 
integrált formái; valamint a nyílt innováció 
koncepciójára épülő innovatív irányítási és 
pénzügyi modellek és az állami hatóságok 
bevonása. Ez elősegíti, hogy az EIT 
példaképpé váljon, valamint hogy képes 
legyen „vezérlőegységként” működni az 
európai innovációs ágazatban és 
nemzetközileg elismert és elismerten 
világszínvonalú innovációs intézménnyé 
válni.

Or. en

Módosítás 151
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.2 pont – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT tehát speciális, emberekkel 
kapcsolatos programot indít, amelynek 
révén biztosítja, hogy a helymegosztási 
központokon kívül tevékeny tehetségek – a 
karrierjük különböző lépcsőfokán álló 
személyek, hallgatók, kutatók, oktatók és 
vállalkozók – teljes mértékben 
bekapcsolódhassanak a kezdeményezésbe.
Egy ilyen program a TIT-eken kívüli 
kiemelkedő tehetségek számára egyrészt 
lehetőséget nyújt a helymegosztási 
központokban létrehozott innovációs 
környezet előnyeinek kihasználására, 
ugyanakkor ösztönzőként is szolgál arra, 

Az EIT tehát speciális, emberekkel 
kapcsolatos programot indít, amelynek 
révén biztosítja, hogy a helymegosztási 
központokon kívül tevékeny tehetségek – a 
karrierjük különböző lépcsőfokán álló 
személyek, hallgatók, kutatók, oktatók és 
vállalkozók – teljes mértékben 
bekapcsolódhassanak a kezdeményezésbe.
Egy ilyen program a TIT-eken kívüli 
kiemelkedő tehetségek számára egyrészt 
lehetőséget nyújt a helymegosztási 
központokban létrehozott innovációs 
környezet előnyeinek kihasználására, 
ugyanakkor ösztönzőként is szolgál arra, 
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hogy a TIT-en kívüli környezetben szerzett 
tudást és szakismeretet teljes körűen 
hasznosítsák. Az EIT-alapítvány általában 
jelentős szerepet játszhat ezen a területen.

hogy a TIT-en kívüli környezetben szerzett 
tudást és szakismeretet teljes körűen 
hasznosítsák.

Or. fr

Módosítás 152
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.2 pont – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT tehát speciális, emberekkel 
kapcsolatos programot indít, amelynek 
révén biztosítja, hogy a helymegosztási 
központokon kívül tevékeny tehetségek – a 
karrierjük különböző lépcsőfokán álló 
személyek, hallgatók, kutatók, oktatók és 
vállalkozók – teljes mértékben 
bekapcsolódhassanak a kezdeményezésbe.
Egy ilyen program a TIT-eken kívüli 
kiemelkedő tehetségek számára egyrészt 
lehetőséget nyújt a helymegosztási 
központokban létrehozott innovációs 
környezet előnyeinek kihasználására, 
ugyanakkor ösztönzőként is szolgál arra, 
hogy a TIT-en kívüli környezetben szerzett 
tudást és szakismeretet teljes körűen 
hasznosítsák. Az EIT-alapítvány általában 
jelentős szerepet játszhat ezen a területen.

Az EIT tehát speciális, emberekkel 
kapcsolatos programot indít, amelynek 
révén biztosítja, hogy a helymegosztási 
központokon kívül tevékeny tehetségek – a 
karrierjük különböző lépcsőfokán álló 
személyek, hallgatók, kutatók, oktatók és 
vállalkozók – teljes mértékben 
bekapcsolódhassanak a kezdeményezésbe.
Egy ilyen program a TIT-eken kívüli 
kiemelkedő tehetségek számára egyrészt 
lehetőséget nyújt a helymegosztási 
központokban létrehozott innovációs 
környezet előnyeinek kihasználására, 
ugyanakkor ösztönzőként is szolgál arra, 
hogy a TIT-en kívüli környezetben szerzett 
tudást és szakismeretet teljes körűen 
hasznosítsák.

Or. it

Módosítás 153
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.2 pont – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT tehát speciális, emberekkel 
kapcsolatos programot indít, amelynek 
révén biztosítja, hogy a helymegosztási 
központokon kívül tevékeny tehetségek – a 
karrierjük különböző lépcsőfokán álló 
személyek, hallgatók, kutatók, oktatók és 
vállalkozók – teljes mértékben 
bekapcsolódhassanak a kezdeményezésbe.
Egy ilyen program a TIT-eken kívüli 
kiemelkedő tehetségek számára egyrészt 
lehetőséget nyújt a helymegosztási 
központokban létrehozott innovációs 
környezet előnyeinek kihasználására, 
ugyanakkor ösztönzőként is szolgál arra, 
hogy a TIT-en kívüli környezetben szerzett 
tudást és szakismeretet teljes körűen 
hasznosítsák. Az EIT-alapítvány általában 
jelentős szerepet játszhat ezen a területen.

Az EIT tehát ösztöndíjprogramot indít, 
amelynek révén biztosítja, hogy a 
helymegosztási központokon kívül 
tevékeny tehetségek – a karrierjük 
különböző lépcsőfokán álló személyek, 
hallgatók, kutatók, oktatók és vállalkozók –
teljes mértékben bekapcsolódhassanak a 
kezdeményezésbe. Egy ilyen program a 
TIT-eken kívüli kiemelkedő tehetségek 
számára egyrészt lehetőséget nyújt a 
helymegosztási központokban létrehozott 
innovációs környezet előnyeinek 
kihasználására, ugyanakkor ösztönzőként 
is szolgál arra, hogy a TIT-en kívüli 
környezetben szerzett tudást és 
szakismeretet teljes körűen hasznosítsák.
Az EIT-alapítvány általában jelentős 
szerepet játszhat ezen a területen.

Or. en

Módosítás 154
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 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 
együttműködésben erőteljes nemzetközi 
stratégiát kell kialakítania, meghatározva a 
megfelelő közvetítőket és potenciális 
partnereket, valamint kapcsolatot létesítve 
azokkal. Ebben az összefüggésben az EIT-

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 
együttműködésben erőteljes nemzetközi 
stratégiát kell kialakítania, meghatározva a 
megfelelő közvetítőket és potenciális 
partnereket, valamint kapcsolatot létesítve 
azokkal. Ebben az összefüggésben az EIT-
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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.

nek és a TIT-eknek teljes körűen ki kell 
használniuk a megfelelő uniós 
kezdeményezéseket, például az uniós 
kutatási, oktatási, szakképzési és ifjúsági 
programokat, beleértve 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.

Or. fr

Módosítás 155
Ioannis A. Tsoukalas

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 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 
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.

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 
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, a Marie Curie-
fellépéseket, valamint az európai kutatási 
térségen belüli egyéb mobilitási 
kezdeményezéseket. Ezenfelül az EIT a 
végzett hallgatók hálózatának kialakítását 
ösztönözve elősegítheti a tudásmegosztást, 
a mentorálást és a hálózatépítést.

Or. en
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Módosítás 156
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 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 
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.

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 
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 nyílt hozzáférést, 
az inkluzív innovációt, a tudásmegosztást, 
a mentorálást és a hálózatépítést.

Or. en

Módosítás 157
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.2 pont – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezenfelül az EIT-nek nyilvánvalóan Ezenfelül az EIT-nek nyilvánvalóan 
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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 
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.

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 
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
Skłodowska-Curie-fellépéseket. Ezenfelül 
az EIT a végzett hallgatók hálózatának 
kialakítását ösztönözve elősegítheti a 
tudásmegosztást, a mentorálást és a 
hálózatépítést.

Or. en

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell 
végezni a szükséges módosításokat.)

Módosítás 158
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.2 pont – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT-t és a TIT-eket arra ösztönzik, 
hogy az oktatás terén szinergiákat 
alakítsanak ki az uniós és a tagállami 
politikák között, annak támogatása 
érdekében, hogy a jövőben rendelkezésre 
álljon az ahhoz szükséges 
nélkülözhetetlen humántőke, hogy 
Európa ténylegesen vezető szerepet töltsön 
be a tudomány, a technológia és az 
innováció terén. Ezért támogatni kell a 
természettudományos, technológiai, 
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mérnöki és matematikai képzést (STEM 
tárgyak), az európai fiatalok, valamint a 
kiváló középiskolai diákok és egyetemi 
hallgatók számára pedig vállalkozói 
coaching-ot, szakmai gyakorlatokat és 
támogatásokat kell biztosítani.
Az EIT eredményességének fokozása 
érdekében a TIT-ek által elvégzett 
tevékenységeknek mérhető hatást kell 
gyakorolniuk a fenntartható innovatív 
induló és hasznosító vállalkozások 
létrehozására, nevezetesen azzal, hogy 
támogatják az EIT diplomákban és 
képzésekben részesülők hálózatépítési és 
vállalkozói tevékenységeit.

Or. en

Módosítás 159
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.2 pont – 9 bekezdés – 1 pont

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 EIT 
ösztöndíjprogramot hoz létre, amely 
Európából és a világból – bizonyos időre –
kiemelkedő tehetségű embereket von be a 
TIT-ek helymegosztási központjainak 
tevékenységeibe, és ezáltal kölcsönös 
előnyökhöz juttatja a résztvevőket, 
valamint a TIT-eket is.

Or. en

Módosítás 160
Kent Johansson

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.2 pont – 9 bekezdés – 1 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A TIT-ekkel szoros együttműködésben 
létrehoz egy rendszert társult 
helymegosztási központok vagy innovációs 
központok kialakítására olyan 
országokban, ahol nincsenek 
helymegosztási központok.  Ezek 
elsősorban a TIT-ek innovációs 
tevékenységét támogatják azáltal, hogy 
demonstrációs létesítmények, tesztelési 
helyszínek, stb. révén magas szintű 
innovációs potenciállal rendelkeznek, és 
biztosítják az első felhasználókhoz való 
hozzáférést.

Or. en

Módosítás 161
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.2 pont – 9 bekezdés – 2 pont

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, és 
amely egyszerű hozzáférést biztosít a 
meglévő TIT-ekben részt nem vevő 
diákok, tanárok és kutatók számára a 
folyamatban lévő munkával kapcsolatos 
információkhoz és az elvégzett kutatások 
eredményeihez.

Or. fr

Módosítás 162
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.2 pont – 9 bekezdés – 2 a pont (új)

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.

Or. fr

Módosítás 163
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.2 pont – 9 bekezdés – 4 pont

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. Ez kiterjed különösen
az EIT és a TIT-ek oktatási és képzési 
tevékenységeihez használt, nyílt 
hozzáférésű, mindenki számára elérhető
kurzusanyagok tárának kifejlesztésére.

Or. fr

Módosítás 164
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.3 pont – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A TIT-ek ideális kísérleti terepet 
biztosítanak az innováció finanszírozására 
és irányítására irányuló új megközelítések 
számára. Az EIT a TIT-ek kísérletei és 
tapasztalata révén a fő területeken, például 
a szerződéses megállapodások, az 
egyszerűsített jelentéstétel, valamint az 
egyösszegű és rendszeres átalányösszegek 
alkalmazása egyszerűsítési menetrendet 
fog megvalósítani.

A TIT-ek ideális kísérleti terepet 
biztosítanak az innováció finanszírozására 
és irányítására irányuló új megközelítések 
számára. A konkrét engedélyezési 
eljárásokhoz kapcsolódó innovációs díjak 
létrehozása felgyorsíthatja a kutatást a 
nagy társadalmi jelentőségű területeken 
pontos tudományos és technikai válaszok 
gyors megszületése érdekében. Az EIT a 
TIT-ek kísérletei és tapasztalata révén a fő 
területeken, például a szerződéses 
megállapodások, az egyszerűsített 
jelentéstétel, valamint az egyösszegű és 
rendszeres átalányösszegek alkalmazása 
egyszerűsítési menetrendet fog 
megvalósítani.

Or. fr

Módosítás 165
Judith A. Merkies

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.3 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A TIT-ek ideális kísérleti terepet 
biztosítanak az innováció finanszírozására 
és irányítására irányuló új megközelítések 
számára. Az EIT a TIT-ek kísérletei és 
tapasztalata révén a fő területeken, például 
a szerződéses megállapodások, az 
egyszerűsített jelentéstétel, valamint az 
egyösszegű és rendszeres átalányösszegek 
alkalmazása egyszerűsítési menetrendet 
fog megvalósítani.

A TIT-ek ideális kísérleti terepet 
biztosítanak az innováció finanszírozására 
és irányítására irányuló új megközelítések 
számára. Az EIT a TIT-ek kísérletei és 
tapasztalata révén a fő területeken, például 
a szerződéses megállapodások, az 
egyszerűsített jelentéstétel, valamint az 
egyösszegű és rendszeres átalányösszegek 
alkalmazása egyszerűsítési menetrendet 
fog megvalósítani, a TIT-ekre nehezedő 
adminisztratív teher csökkentése 
érdekében.

Or. en
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Módosítás 166
Lambert van Nistelrooij

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2.3 pont – 6 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottsággal és a TIT-ekkel
együttműködve átfogó rendszert hoz létre a 
következők ellenőrzésére: az EIT 
hozzájárulása a 
Horizont 2020 keretprogramhoz, az EIT 
által saját tevékenységei és a TIT-
tevékenységek révén kifejtett hatás, 
valamint a TIT-ek által elért eredmények.
Az EIT valamennyi ellenőrzési 
tevékenységéről beszámol az éves 
tevékenységi jelentésben.

A Bizottsággal és a TIT-ekkel 
együttműködve átfogó rendszert hoz létre a 
következők ellenőrzésére: az EIT 
hozzájárulása a 
Horizont 2020 keretprogramhoz, az EIT 
által saját tevékenységei és a TIT-
tevékenységek révén kifejtett hatás, 
valamint a TIT-ek által elért eredmények.
Az EIT valamennyi ellenőrzési 
tevékenységéről beszámol az éves 
tevékenységi jelentésében.

Or. en

(Utalás a 27. módosításra; PE489.613v01-00)

Módosítás 167
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 3 rész – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT irányítási modelljének értéke 
általánosan bebizonyosodott. Az előző 
szakasz tapasztalatai azonban azt mutatják, 
hogy az EIT döntéshozatali és végrehajtási
mechanizmusainak hatékonyságát még 
tovább lehetne javítani. A EIT stratégiai 
döntésekért felelős igazgatótanácsa, 
valamint a végrehajtásért felelős központja 
közötti kapcsolatot világosabban meg kell 
határozni és ésszerűsíteni kell. Az EIT-
központnak meg kell határoznia azokat a 
kritikus területeket, amelyeken az EIT-nek 
támogatást kell nyújtania a TIT-ek 
számára, megfelelő egyensúlyt hozva létre 

Az EIT irányítási modelljének értéke 
általánosan bebizonyosodott. Az előző 
szakasz tapasztalatai azonban azt mutatják, 
hogy az EIT döntéshozatali és végrehajtási 
mechanizmusainak hatékonyságát még 
tovább lehetne javítani. A EIT stratégiai 
döntésekért felelős igazgatótanácsa, 
valamint a végrehajtásért felelős központja 
közötti kapcsolatot világosabban meg kell 
határozni és ésszerűsíteni kell. Az EIT-
központnak meg kell határoznia azokat a 
kritikus területeket, amelyeken az EIT-nek 
támogatást kell nyújtania a TIT-ek 
számára, megfelelő egyensúlyt hozva létre 
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a támogató és ellenőrző funkciók között.
Végül pedig az igazgatótanácsnak 
biztosítania kell, hogy a stratégiai 
döntéseknél megfelelően felhasználják a 
TIT-ek és a szélesebb innovációs közösség 
tapasztalatait.

a támogató és ellenőrző funkciók között.
Végül pedig az igazgatótanácsnak 
biztosítania kell, hogy a stratégiai 
döntéseknél megfelelően felhasználják a 
TIT-ek és a szélesebb innovációs közösség 
tapasztalatait. Az EIT stratégia célja az, 
hogy több legyen, mint a részeinek 
összessége, ezért koordinálnia kell a TIT-
eket és azok együttműködését, annak 
érdekében, hogy biztosítsa a szinergiákat, 
valamint a TIT-ek és az EIT-rendszerben 
részt vevő számtalan partner 
tevékenységeiből származó hozzáadott 
értéket. 

Or. en

Módosítás 168
Judith A. Merkies

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 3 rész – 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 
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 

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. Az 
igazgatótanácson belül egyensúlyban kell 
lenniük az innovációs folyamatban, az 
üzleti életben, a kormányzatokban, 
valamint a tudományok területén 
tevékenykedő szereplőknek. 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 
hatékonyság tovább növelhető, ha ismét 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 169
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 3 rész – 3.1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT igazgatótanácsának határozatait az 
EIT intézkedéseiért felelős igazgató 
vezetésével az EIT-központ hajtja végre. A 
központ ennek révén tükrözi az EIT és a 
TIT-ek eredményközpontúságát, és 
hajtóerőként szolgál az eljárások 
egyszerűsítéséhez. Az EIT-központ 
ugyanakkor fejleszti arra irányuló 
kapacitását, hogy módszeresen feldolgozza 
a TIT-ektől származó tapasztalatokat, és 
ezeket az eredményeket elérhetővé tegye 
az innovációs társadalom szélesebb köre 
javára is. Idővel az EIT-központ a bevált 
gyakorlatok bőséges tárházává fog válni, és 
a politikai döntéshozók számára valódi 
tudáspartner lesz.

Az EIT igazgatótanácsának határozatait az 
EIT intézkedéseiért a Bizottság, a 
Parlament és a Tanács felé felelős 
igazgató vezetésével az EIT-központ hajtja 
végre. A központ ennek révén tükrözi az 
EIT és a TIT-ek eredményközpontúságát, 
és hajtóerőként szolgál az eljárások 
egyszerűsítéséhez. Az EIT-központ 
ugyanakkor fejleszti arra irányuló 
kapacitását, hogy módszeresen feldolgozza 
a TIT-ektől származó tapasztalatokat, és 
ezeket az eredményeket elérhetővé tegye 
az innovációs társadalom szélesebb köre 
javára is. Idővel az EIT-központ a bevált 
gyakorlatok bőséges tárházává fog válni, és 
a politikai döntéshozók számára valódi 



PE492.619v01-00 92/134 AM\906377HU.doc

HU

tudáspartner lesz.

Or. fr

Módosítás 170
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 3 rész – 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 
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 

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 
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, az 
információszolgáltatás és a kölcsönös 
tanulás előmozdítása révén, valamint az 
uniós intézményekkel és más jelentős 
szervezetekkel – például a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel
(OECD) –való kapcsolat támogatása révén. 
Ezenkívül meghatározott, több területet 
érintő kérdésekre is összpontosíthatnak,
mint amilyen például a szellemi 
tulajdonnal, a versenyjoggal, a nyílt és az 
együttműködésen alapuló kutatással,
valamint technológia- és tudásátadással 
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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.

kapcsolatos tanácsadás, a legjobb 
nemzetközi gyakorlatok alapján végzett
teljesítményértékelés, illetve az EIT és a 
TIT-ek jövőbeli irányát kijelölő, 
előrejelzésre és előzetes ütemezésre 
vonatkozó tanulmányok elkészítése. 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.

Or. fr

Módosítás 171
Judith A. Merkies

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 3 rész – 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 
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 

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 
a TIT-ek konkrét témakörökön dolgoznak, 
számos több területet érintő elem és 
kihívás 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 helymegosztási 
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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.

központok és 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.

Or. en

Módosítás 172
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 3 rész – 3.3 pont – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT kommunikációs kampányt dolgoz 
ki az egyetemek, helyi hatóságok és 
nemzeti parlamentek számára, annak 
érdekében, hogy az innovációs lán 
résztvevői számára az összes partner közös 
érdekeit követve a lehető legjobb 
tájékoztatást nyújtsa. Ez a kommunikációs 
kampány kiemeli az Európai Unió EIT-n 
keresztül végzett tevékenységét.

Or. fr
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Módosítás 173
Vittorio Prodi

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 4 rész – 4.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT létrehozott egy eredeti 
finanszírozási modellt, amely a meglévő 
kiváló szervezetek közös erősségeire és 
forrásaira épít; az EIT finanszírozása 
katalizátorként segíti elő az állami és 
magánpartnerek szélesebb körétől 
származó kiegészítő pénzügyi források 
megszerzését és összegyűjtését. Ennek 
megfelelően az EIT a TIT-ek 
összfinanszírozásának átlagosan legfeljebb 
25 %-át biztosítja, míg a fennmaradó 
legalább 75 % az EIT-n kívüli forrásokból 
származik. Ez többek között a TIT-
partnerek saját bevételeit és forrásait 
jelenti, de a nemzeti, regionális és uniós 
szintű állami finanszírozásra is kiterjed, 
különösen a – jelenlegi és jövőbeli –
strukturális alapok és a kutatási és 
innovációs keretprogram támogatásaira.
Utóbbi esetben a TIT-ek (vagy egyes 
partnereik) a programok saját szabályainak 
megfelelően és az egyéb pályázókkal 
azonos feltételek mellett folyamodhatnak 
támogatásért. A TIT-partnerek 
hozzájárulása nem hagyományos 
támogatáshoz kapcsolódó
„társfinanszírozási” követelmény, hanem a 
meglévő szervezetek minimális szintű 
részvételének előfeltétele, és az adott TIT 
irányában mutatott pénzügyi 
elkötelezettségük jele. Ez az alulról 
építkező megközelítés garantálja a TIT-
partnerek erős elkötelezettségét, ösztönzi a 
beruházásokat, és serkenti a TIT-partnerek 
közötti és azokon kívüli strukturális és 
szervezeti változásokat. A kezdeti TIT-ek 
tapasztalatai azt mutatják, hogy az ágazat 
pénzügyileg elkötelezett a TIT-ek üzleti 

Az EIT létrehozott egy eredeti 
finanszírozási modellt, amely a meglévő 
kiváló szervezetek közös erősségeire és 
forrásaira épít; az EIT finanszírozása 
katalizátorként segíti elő az állami és 
magánpartnerek szélesebb körétől 
származó kiegészítő pénzügyi források 
megszerzését és összegyűjtését. Ennek 
megfelelően az EIT a TIT-ek 
összfinanszírozásának átlagosan legfeljebb 
25 %-át biztosítja, míg a fennmaradó 
legalább 75 % az EIT-n kívüli forrásokból 
származik. Ez többek között a TIT-
partnerek saját bevételeit és forrásait 
jelenti, de a nemzeti, regionális és uniós 
szintű állami finanszírozásra is kiterjed, 
különösen a – jelenlegi és jövőbeli –
strukturális alapok és a kutatási és 
innovációs keretprogram támogatásaira.
Utóbbi esetben a TIT-ek (vagy egyes 
partnereik) a programok saját szabályainak 
megfelelően és az egyéb pályázókkal 
azonos feltételek mellett folyamodhatnak 
támogatásért. A TIT-partnerek 
hozzájárulása nem hagyományos 
támogatáshoz kapcsolódó
„társfinanszírozási” követelmény, hanem a 
meglévő szervezetek minimális szintű 
részvételének előfeltétele, és az adott TIT 
irányában mutatott pénzügyi 
elkötelezettségük jele. Ez az alulról 
építkező megközelítés garantálja a TIT-
partnerek erős elkötelezettségét, ösztönzi a 
beruházásokat, és serkenti a TIT-partnerek 
közötti és azokon kívüli strukturális és 
szervezeti változásokat. Ugyanakkor nem 
szabad kizárni a felülről építkező 
megközelítést követő struktúrákat sem, 
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terveinek megvalósítása mellett, valamint 
hogy a TIT költségvetésének ágazati 
partnerektől származó része a TIT teljes 
éves költségvetésének 20–30 %-át teszi ki.
A TIT-eknek sikerült továbbá 
összehangolniuk és összegyűjteniük azokat 
a kiegészítő nemzeti finanszírozási 
forrásokat, amelyekhez másképp nem 
lehetett volna hozzáférni (a német kormány 
például úgy döntött, hogy az 
EIT ICT Labs-t bízza meg a „Software 
Campus” elnevezésű oktatási 
kezdeményezés irányításával, ötéves 
időszakra szóló, állami és 
magánforrásokból származó 50 millió EUR 
költségvetéssel).

különösen az ilyen megközelítésen 
alapuló kutatási kezdeményezések 
tekintetében. A kezdeti TIT-ek 
tapasztalatai azt mutatják, hogy az ágazat 
pénzügyileg elkötelezett a TIT-ek üzleti 
terveinek megvalósítása mellett, valamint 
hogy a TIT költségvetésének ágazati 
partnerektől származó része a TIT teljes 
éves költségvetésének 20–30 %-át teszi ki.
A TIT-eknek sikerült továbbá 
összehangolniuk és összegyűjteniük azokat 
a kiegészítő nemzeti finanszírozási 
forrásokat, amelyekhez másképp nem 
lehetett volna hozzáférni (a német kormány 
például úgy döntött, hogy az 
EIT ICT Labs-t bízza meg a „Software 
Campus” elnevezésű oktatási 
kezdeményezés irányításával, ötéves 
időszakra szóló, állami és 
magánforrásokból származó 50 millió EUR 
költségvetéssel).

Or. en

Indokolás

A stratégiai, felülről lefele haladó megközelítést követő struktúrákat nem szabad kizárni az 
olyan kutatási kezdeményezések esetében, amelyek egységesen arra törekednek, hogy az 
állatkísérleteket mellőző 21. századi módszereket dolgozzanak ki, különösen a már ilyen 
megközelítésen alapuló kutatási kezdeményezések tekintetében.

Módosítás 174
Romana Jordan

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 4 rész – 4.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT létrehozott egy eredeti 
finanszírozási modellt, amely a meglévő 
kiváló szervezetek közös erősségeire és 
forrásaira épít; az EIT finanszírozása 
katalizátorként segíti elő az állami és 
magánpartnerek szélesebb körétől 
származó kiegészítő pénzügyi források 

Az EIT létrehozott egy eredeti 
finanszírozási modellt, amely a meglévő 
kiváló szervezetek közös erősségeire és 
forrásaira épít; az EIT finanszírozása 
katalizátorként segíti elő az állami és 
magánpartnerek szélesebb körétől 
származó kiegészítő pénzügyi források 
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megszerzését és összegyűjtését. Ennek 
megfelelően az EIT a TIT-ek 
összfinanszírozásának átlagosan legfeljebb 
25 %-át biztosítja, míg a fennmaradó 
legalább 75 % az EIT-n kívüli forrásokból 
származik. Ez többek között a TIT-
partnerek saját bevételeit és forrásait 
jelenti, de a nemzeti, regionális és uniós 
szintű állami finanszírozásra is kiterjed, 
különösen a – jelenlegi és jövőbeli –
strukturális alapok és a kutatási és 
innovációs keretprogram támogatásaira.
Utóbbi esetben a TIT-ek (vagy egyes 
partnereik) a programok saját szabályainak 
megfelelően és az egyéb pályázókkal 
azonos feltételek mellett folyamodhatnak 
támogatásért. A TIT-partnerek 
hozzájárulása nem hagyományos 
támogatáshoz kapcsolódó
„társfinanszírozási” követelmény, hanem a 
meglévő szervezetek minimális szintű 
részvételének előfeltétele, és az adott TIT 
irányában mutatott pénzügyi 
elkötelezettségük jele. Ez az alulról 
építkező megközelítés garantálja a TIT-
partnerek erős elkötelezettségét, ösztönzi a 
beruházásokat, és serkenti a TIT-partnerek 
közötti és azokon kívüli strukturális és 
szervezeti változásokat. A kezdeti TIT-ek 
tapasztalatai azt mutatják, hogy az ágazat 
pénzügyileg elkötelezett a TIT-ek üzleti 
terveinek megvalósítása mellett, valamint 
hogy a TIT költségvetésének ágazati 
partnerektől származó része a TIT teljes 
éves költségvetésének 20–30 %-át teszi ki.
A TIT-eknek sikerült továbbá 
összehangolniuk és összegyűjteniük azokat 
a kiegészítő nemzeti finanszírozási 
forrásokat, amelyekhez másképp nem 
lehetett volna hozzáférni (a német kormány 
például úgy döntött, hogy az 
EIT ICT Labs-t bízza meg a „Software 
Campus” elnevezésű oktatási 
kezdeményezés irányításával, ötéves 
időszakra szóló, állami és 
magánforrásokból származó 50 millió EUR 
költségvetéssel).

megszerzését és összegyűjtését. Ennek 
megfelelően az EIT a TIT-ek 
összfinanszírozásának átlagosan legfeljebb 
25 %-át biztosítja, míg a fennmaradó 
legalább 75 % az EIT-n kívüli forrásokból 
származik. Ez többek között a TIT-
partnerek saját bevételeit és forrásait 
jelenti, de a nemzeti, regionális és uniós 
szintű állami finanszírozásra is kiterjed, 
különösen a – jelenlegi és jövőbeli –
strukturális alapok és a kutatási és 
innovációs keretprogram támogatásaira.
Utóbbi esetben a TIT-ek (vagy egyes 
partnereik) a programok saját szabályainak 
megfelelően és az egyéb pályázókkal 
azonos feltételek mellett folyamodhatnak 
támogatásért. A TIT-partnerek 
hozzájárulása nem hagyományos 
támogatáshoz kapcsolódó
„társfinanszírozási” követelmény, hanem a 
meglévő szervezetek minimális szintű 
részvételének előfeltétele, és az adott TIT 
irányában mutatott pénzügyi 
elkötelezettségük jele. Ez az alulról 
építkező megközelítés garantálja a TIT-
partnerek erős elkötelezettségét, ösztönzi a 
beruházásokat, és serkenti a TIT-partnerek 
közötti és azokon kívüli strukturális és 
szervezeti változásokat. Ugyanakkor nem 
szabad kizárni a felülről építkező 
megközelítést sem, különösen az ilyen 
megközelítésen alapuló kutatási 
kezdeményezések tekintetében. A kezdeti 
TIT-ek tapasztalatai azt mutatják, hogy az 
ágazat pénzügyileg elkötelezett a TIT-ek 
üzleti terveinek megvalósítása mellett, 
valamint hogy a TIT költségvetésének 
ágazati partnerektől származó része a TIT 
teljes éves költségvetésének 20–30 %-át 
teszi ki. A TIT-eknek sikerült továbbá 
összehangolniuk és összegyűjteniük azokat 
a kiegészítő nemzeti finanszírozási 
forrásokat, amelyekhez másképp nem 
lehetett volna hozzáférni (a német kormány 
például úgy döntött, hogy az 
EIT ICT Labs-t bízza meg a „Software 
Campus” elnevezésű oktatási 
kezdeményezés irányításával, ötéves 
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időszakra szóló, állami és 
magánforrásokból származó 50 millió EUR 
költségvetéssel).

Or. sl

Módosítás 175
Judith A. Merkies

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 4 rész – 4.1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A TIT-ek több különböző, a teljes 
költségvetésük értékét tekintve eltérő 
fejlődési szakaszon mennek keresztül, 
mielőtt elérik normál működési ütemüket.
A TIT-ek felvevőképessége kezdetben 
viszonylag korlátozott, idővel azonban 
számottevően javul.

A TIT-ek több különböző, a teljes 
költségvetésük értékét tekintve eltérő 
fejlődési szakaszon mennek keresztül, 
mielőtt elérik normál működési ütemüket.
A TIT-ek felvevőképessége kezdetben 
viszonylag korlátozott, idővel azonban 
számottevően javul. Az üzleti ágazatok 
azonban nagymértékben eltérhetnek 
egymástól, és különböző megközelítések 
alkalmazását tehetik szükségessé. Néhány 
TIT nagy méretűvé vált, és nagy 
finanszírozási igényekkel rendelkezik, 
mások kicsik maradnak, és kevesebb 
finanszírozást igényelnek. Az EIT-nek 
ezért testre szabott megközelítést kell 
alkalmazni a TIT-ek és azok konkrét 
finanszírozási igényei tekintetében.

Or. en

Módosítás 176
Judith A. Merkies

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 4 rész – 4.1 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kétéves kezdeti induló szakaszt követően 
a TIT-ek költségvetése hatványozottan 

törölve
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megnő, és a TIT a meglévő és új 
partnerektől viszonylag rövid idő alatt 
jelentős összegű forrásokat képes 
mozgósítani. A megfelelő kritikus tömeg 
és az uniós szintű hatás eléréséhez a TIT-
ek éves költségvetése normál működés 
mellett (az egyes TIT-ek stratégiájától, 
partnerségeitől és piaci potenciáljától 
függően) 250–450 millió EUR lesz.

Or. en

Módosítás 177
Judith A. Merkies

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 4 rész – 4.1 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Noha a TIT-ek nem fognak pénzügyileg 
teljesen függetlenné válni az EIT-től, 
középtávú fenntarthatóságra kapnak 
ösztönzést, vagyis arra, hogy működésük 
további megszilárdítása, valamint 
bővítésük érdekében csökkentsék az EIT-
támogatástól való függésüket. Az EIT-
támogatást a TIT-ek egyes hozzáadott 
értéket teremtő tevékenységei számára 
továbbra is biztosítani fogják azokon a 
területeken, amelyeken az EIT 
beruházása jelentősen megtérül, például 
az oktatás, a vállalkozásalapítás, a 
helymegosztás, a tájékoztatás és a 
terjesztés esetében.

törölve

Or. en

Módosítás 178
Judith A. Merkies

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 4 rész – 4.2 pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT költségvetési igénye a 2014–2020 
közötti időszakra 3,1 milliárd EUR, és 
három fő összetevőn alapul: a meglévő 
három TIT megerősítéséhez, a 2014-ben 
és 2018-ban esedékes új TIT-ek fokozatos 
fejlesztéséhez, illetve a terjesztési és 
tájékoztatási tevékenységekhez szükséges 
kiadások, illetve az igazgatási kiadások.

Az EIT költségvetési igénye a 2014–2020 
közötti időszakra 3,1 milliárd EUR, és 
három fő összetevőn alapul: a meglévő 
három TIT megerősítéséhez, az új TIT-ek 
fokozatos fejlesztéséhez, illetve a 
terjesztési és tájékoztatási 
tevékenységekhez szükséges kiadások, 
illetve az igazgatási kiadások.

Or. en

Módosítás 179
Giles Chichester

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 4 rész – 4.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT költségvetési igénye a 2014–2020 
közötti időszakra 3,1 milliárd EUR, és 
három fő összetevőn alapul: a meglévő 
három TIT megerősítéséhez, a 2014-ben és 
2018-ban esedékes új TIT-ek fokozatos 
fejlesztéséhez, illetve a terjesztési és 
tájékoztatási tevékenységekhez szükséges 
kiadások, illetve az igazgatási kiadások.

Az EIT költségvetési igénye a 2014–2020 
közötti időszakra 1 milliárd EUR, és 
három fő összetevőn alapul: a meglévő 
három TIT megerősítéséhez, a 2014-ben és 
2018-ban esedékes új TIT-ek fokozatos 
fejlesztéséhez, illetve a terjesztési és 
tájékoztatási tevékenységekhez szükséges 
kiadások, illetve az igazgatási kiadások.

Or. en

Módosítás 180
Judith A. Merkies

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 4 rész – 4.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hozzávetőleg 1,69 milliárd EUR-t (az EIT 
teljes költségvetésének 53,15 %-a) 
irányoznak elő a 2009-ben kiválasztott és 

Hozzávetőleg az EIT teljes
költségvetésének 53,15 %-át irányozzák
elő a 2009-ben kiválasztott és azóta normál 
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azóta normál működést elért TIT-ek 
finanszírozására; 1,01 milliárd EUR-t 
(31,81 %) a TIT-ek második hullámára 
(az akkori induló és fejlesztési szakaszhoz) 
és 259,75 millió EUR-t (8,16%) a 
harmadik szakaszban létrehozandó TIT-
ek számára.

működést elért TIT-ek finanszírozására;
39,97%-ot új TIT-ek létrehozására 
irányoznak elő.

Or. en

Módosítás 181
Lambert van Nistelrooij

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 4 rész – 4.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hozzávetőleg 1,69 milliárd EUR-t (az EIT 
teljes költségvetésének 53,15 %-a) 
irányoznak elő a 2009-ben kiválasztott és 
azóta normál működést elért TIT-ek 
finanszírozására; 1,01 milliárd EUR-t 
(31,81 %) a TIT-ek második hullámára (az 
akkori induló és fejlesztési szakaszhoz) és 
259,75 millió EUR-t (8,16%) a harmadik 
szakaszban létrehozandó TIT-ek számára.

1,69 milliárd EUR-t (az EIT teljes 
költségvetésének 53,15 %-a) irányoznak 
elő a 2009-ben kiválasztott és azóta normál 
működést elért TIT-ek finanszírozására; 
1,01 milliárd EUR-t (31,81 %) a TIT-ek 
második hullámára (az akkori induló és 
fejlesztési szakaszhoz) és 
259,75 millió EUR-t (8,16%) a harmadik 
szakaszban létrehozandó TIT-ek számára.

Or. en

(Utalás a 30. módosításra; PE489.613v01-00)

Módosítás 182
Lambert van Nistelrooij

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 4 rész – 4.2 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT TIT-ekre fordított előzetes 
költségvetése tehát a 2014–2020 közötti 
időszakra 2,9 milliárd EUR-nak felel meg 
(ez az EIT 2014–2020 közötti időszakra 
szóló teljes költségvetésének 93,13 %-ka). 

Az EIT TIT-ekre fordított előzetes 
költségvetése a 2014–2020 közötti 
időszakra 2,9 milliárd EUR-nak felel meg 
(ez az EIT 2014–2020 közötti időszakra 
szóló teljes költségvetésének 93,13 %-a). 
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Az EIT által gyakorolt erős tőkeáttételi 
hatás révén a TIT-ek más állami és 
magánforrásokból várhatóan további 
8,890 milliárd EUR-t fognak mozgósítani.

Az EIT által gyakorolt erős tőkeáttételi 
hatás révén a TIT-ek más állami és 
magánforrásokból várhatóan további 
8,890 milliárd EUR-t fognak mozgósítani.

Or. en

(Utalás a 31. módosításra; PE489.613v01-00)

Módosítás 183
Lambert van Nistelrooij

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 4 rész – 4.2 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT számos terjesztési és tájékoztatási 
tevékenységben is részt fog venni, például 
az EIT-ösztöndíjprogramban, amely 
jelentősen fokozni fogja Európára kiterjedő 
műveleteinek hatását. Ezenfelül számos, 
több területet érintő támogatási és 
ellenőrzési szolgáltatás fog a TIT-
tevékenységekhez hozzáadott értéket 
nyújtani, és fogja növelni azok 
hatékonyságát. E tevékenységek 
végrehajtása és fejlesztése során az EIT-
nek nagyarányú hatékonyságra irányuló 
stratégiát kell követnie, azaz rugalmas 
mechanizmusokon keresztül maximális 
hatást kell elérnie. E tevékenységek 
végrehajtásához az EIT költségvetéséből
hozzávetőleg 141,76 millió EUR (4,4 %) 
szükséges.

Az EIT számos terjesztési és tájékoztatási 
tevékenységben is részt fog venni, például 
az EIT-ösztöndíjprogramban, amely 
jelentősen fokozni fogja Európára kiterjedő 
műveleteinek hatását. Ezenfelül számos, 
több területet érintő támogatási és 
ellenőrzési szolgáltatás fog a TIT-
tevékenységekhez hozzáadott értéket 
nyújtani, és fogja növelni azok 
hatékonyságát. E tevékenységek 
végrehajtása és fejlesztése során az EIT-
nek nagyarányú hatékonyságra irányuló 
stratégiát kell követnie, azaz rugalmas 
mechanizmusokon keresztül maximális 
hatást kell elérnie. E tevékenységek 
végrehajtásához az EIT költségvetéséből
141,76 millió EUR (4,4 %) szükséges.

Or. en

(Utalás a 32. módosításra; PE489.613v01-00)

Indokolás

Az EIT központi tevékenységeire képzett költségvetés nem volna elegendő, ha az EIT 
költségvetésének túl nagy részét fordítanák terjesztési és tájékoztatási tevékenységekhez 
kötődő kiadásokra és adminisztratív költségekre.
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Módosítás 184
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 4 rész – 4.2 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az EIT elsőként kívánja 
alkalmazni a nyílt innováció és az 
egyszerűsítés új modelljeit, ennek 
igazgatási megközelítésében is tükröződnie 
kell. Az EIT-központnak úgynevezett lean
(karcsúsított) szervezetnek kell lennie, 
amely a szakértelem szükség esetén történő 
igénybevétele révén stratégiai 
megközelítést követ, de nem alakít ki 
szükségtelenül nehézkes és állandó 
struktúrákat. A szükséges személyzeti, 
adminisztratív, infrastrukturális és 
működési kiadásokat magában foglaló 
igazgatási kiadások költsége idővel nem 
fogja meghaladni az EIT költségvetésének
2,4 %-át. Az igazgatási kiadások egy részét 
a központnak otthont adó tagállam, 
Magyarország fedezi azáltal, hogy 2030-ig 
díjmentesen biztosít irodahelyiséget, 
valamint 2015 végéig évi 1,5 millió EUR-
val járul hozzá a személyzeti költségekhez. 
Ez alapján a 2014–2020 közötti időszakra 
az igazgatási kiadások összege 
hozzávetőleg 77 millió EUR lesz.

Az EIT elsőként kívánja alkalmazni a nyílt 
innováció és az egyszerűsítés új modelljeit. 
Ennek igazgatási megközelítésében is 
tükröződnie kell. Az EIT-központnak 
úgynevezett lean (karcsúsított) 
szervezetnek kell lennie, amely a 
szakértelem szükség esetén történő 
igénybevétele révén stratégiai 
megközelítést követ, de nem alakít ki 
szükségtelenül nehézkes és állandó 
struktúrákat. A szükséges személyzeti, 
adminisztratív, infrastrukturális és 
működési kiadásokat magában foglaló 
igazgatási kiadások költsége idővel nem 
fogja meghaladni az EIT költségvetésének
2,4 %-át. Az igazgatási kiadások egy részét 
a központnak otthont adó tagállam, 
Magyarország fedezi azáltal, hogy 2030-ig 
díjmentesen biztosít irodahelyiséget, 
valamint 2015 végéig évi 1,5 millió EUR-
val járul hozzá a személyzeti költségekhez. 
Ez alapján a 2014–2020 közötti időszakra 
az igazgatási kiadások összege 
hozzávetőleg 77 millió EUR lesz.

Or. en

(Utalás a 33. módosításra; PE489.613v01-00)

Indokolás

Az EIT és a magyar kormány közötti megállapodást 2010-ben írták alá (referencia szám: 
2010/CLXVI.). A megállapodás értelmében az igazgatási kiadások egy részét a központnak 
otthont adó állam, Magyarország fedezi azáltal, hogy 2030-ig díjmentesen biztosít 
irodahelyiséget, valamint 2015 végéig évi 1,5 millió euróval járul hozzá a személyzeti 
költségekhez.
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Módosítás 185
Giles Chichester

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 1 összefoglaló

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Összefoglaló törölve

Or. en

Módosítás 186
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 1 összefoglaló – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hozzáadott értéket előállító feldolgozóipar Ipar

Or. fr

Indokolás

Javasoljuk, hogy e tudományos és innovációs társulást terjesszék ki általában véve az iparra, 
ahelyett, hogy hozzáadott értéket előállító gyártásra korlátoznák. Magától értetődő, hogy az 
ipar hozzáadott értéket teremt, és hogy a gyártás meghatározó része.

Módosítás 187
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 1 összefoglaló – 2 rész – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hozzáadott értéket előállító 
feldolgozóiparra épülő TIT segíteni fog 
megvalósítani a 
Horizont 2020 keretprogram fejlett 
gyártással és feldolgozással kapcsolatos 
prioritásait, valamint a keretprogram 

Az iparra épülő TIT segíteni fog 
megvalósítani a 
Horizont 2020 keretprogram fejlett 
gyártással és feldolgozással kapcsolatos 
prioritásait, valamint a keretprogram 
különös célkitűzését, azaz az ipari termelés 
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különös célkitűzését, azaz az ipari termelés 
jelenlegi formáinak a tudásintenzívebb, 
fenntarthatóbb, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású, ágazatokon átívelő gyártási és 
feldolgozási technológiákra történő 
átalakítását, ami innovatívabb termékeket, 
folyamatokat és szolgáltatásokat 
eredményez.

jelenlegi formáinak a tudásintenzívebb, 
fenntarthatóbb, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású, ágazatokon átívelő gyártási és 
feldolgozási technológiákra történő 
átalakítását, ami innovatívabb termékeket, 
folyamatokat és szolgáltatásokat 
eredményez.

Or. fr

Módosítás 188
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 1 összefoglaló – 2 rész – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hozzáadott értéket előállító 
feldolgozóiparra épülő TIT segíteni fog 
megvalósítani a 
Horizont 2020 keretprogram fejlett 
gyártással és feldolgozással kapcsolatos 
prioritásait, valamint a keretprogram 
különös célkitűzését, azaz az ipari termelés 
jelenlegi formáinak a tudásintenzívebb, 
fenntarthatóbb, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású, ágazatokon átívelő gyártási és 
feldolgozási technológiákra történő 
átalakítását, ami innovatívabb termékeket, 
folyamatokat és szolgáltatásokat 
eredményez.

A hozzáadott értéket előállító 
feldolgozóiparra épülő TIT segíteni fog 
megvalósítani a 
Horizont 2020 keretprogram fejlett 
gyártással és feldolgozással kapcsolatos 
prioritásait, valamint a keretprogram 
különös célkitűzését, azaz az ipari termelés 
jelenlegi formáinak a tudásintenzívebb, 
fenntarthatóbb, alacsony kibocsátású, 
ágazatokon átívelő gyártási és feldolgozási 
technológiákra történő átalakítását, ami 
innovatívabb termékeket, folyamatokat és 
szolgáltatásokat eredményez.

Or. en

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell 
végezni a szükséges módosításokat.)

Indokolás

Az alacsony kibocsátás koncepciója nem csak a szén-dioxid és a metán, hanem valamennyi 
szennyezőanyag különféle ágazatok általi levegőbe bocsátásának csökkentésére utal. Ezért 
teljesen indokolt a szövegezés megváltoztatása alacsony szén-dioxod-kibocsátásról alacsony 
kibocsátásra, ami a dokumentumban javasolt fellépés valódi célja. A kutatásoknak az összes 
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üvegházhatású gáz és egyéb szennyezőanyag kibocsátásának felszámolására szolgáló 
módszerek kidolgozására kell törekedniük.

Módosítás 189
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 1 összefoglaló – 2 rész – 2 bekezdés – -1 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Környezettudatos tervezés

Or. en

Módosítás 190
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 1 összefoglaló – 2 rész – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hozzáadott értéket előállító 
feldolgozóiparral foglalkozó TIT-nek 
regionális szinten is jelentős szerepe és 
hatása lehet: regionális szinten a TIT fő 
feladatai az egymással kapcsolatban lévő 
regionális klaszterek létrehozásának helyi 
információátadással és együttműködéssel 
történő előmozdítása, a felső kategóriájú 
termelési technológiákban való jártasság 
javítása és a gyártási technológiákon belüli 
kiválóság létrehozása lennének. Ebben az 
összefüggésben kiemelt figyelmet 
kaphatnának a gyártási kapacitás 
csökkenésével nagyobb mértékben érintett 
régiók, valamint a kkv-k.

Az iparral foglalkozó TIT-nek regionális 
szinten is jelentős szerepe és hatása lehet:
regionális szinten a TIT fő feladatai az 
egymással kapcsolatban lévő regionális 
klaszterek létrehozásának helyi 
információátadással és együttműködéssel 
történő előmozdítása, a felső kategóriájú 
termelési technológiákban való jártasság 
javítása és a gyártási technológiákon belüli 
kiválóság létrehozása lennének. Ebben az 
összefüggésben kiemelt figyelmet 
kaphatnának a gyártási kapacitás 
csökkenésével nagyobb mértékben érintett 
régiók, valamint a kkv-k.

Or. fr
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Módosítás 191
Ioannis A. Tsoukalas

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 összefoglaló – 3 rész – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Unió részvétele ezen a 
területen teljes körű. A TIT a 
Horizont 2020 keretprogramban 
meghatározott „Élelmezésbiztonság, 
fenntartható mezőgazdaság és a 
biogazdaság” társadalmi kihívás 
megoldásához járulna hozzá. Különösen 
együttműködne a „Mezőgazdasági 
termelékenység és fenntarthatóság” 
elnevezésű javasolt európai innovációs 
partnerséggel. Míg ez utóbbi az élvonalbeli 
kutatás és a gyakorlati innováció közötti 
kapcsolat kiépítésére fogja helyezni a 
hangsúlyt, a TIT ennek kiegészítéseként 
elsősorban a kulcsfontosságú szereplők, 
például a vállalkozók és a fogyasztók 
oktatásáról gondoskodna. Koordinációra 
van szükség a „Mezőgazdaság, 
élelmezésbiztonság és éghajlatváltozás” 
közös programozási kezdeményezés 
tekintetében is, amely összefogja a 
mezőgazdasági, erdészeti és földhasználati 
ágazaton belül az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodást, az éghajlatváltozás 
mérséklését és az élelmezésbiztonságot 
célzó nemzeti kutatási erőfeszítéseket. Az 
Európai Tengerügyi és Halászati Alap elő 
fogja mozdítani a halászat és akvakultúra 
környezeti és társadalmi fenntarthatóságát, 
egyúttal rámutatva arra, hogy a fogyasztói 
magatartás alakulásának megfelelően új 
vállalkozói készségekkel párosított 
technikai fejlesztésekre van szükség 
ezeken a területeken; mindez szinergiák 
létrejöttét segíti elő. Hasonlóképpen 
lehetőség adódik a koordinációra a 
közelmúltban indított „Egészséges ételt az 
egészséges életért” („Healthy Food for a 
Healthy Life”) és „Az európai 
éghajlatkutatás összekapcsolása”

Az Európai Unió részvétele ezen a 
területen teljes körű. A TIT a 
Horizont 2020 keretprogramban 
meghatározott „Élelmezésbiztonság, 
fenntartható mezőgazdaság, termékeny 
tengerek és óceánok, valamint a 
biogazdaság” társadalmi kihívás 
megoldásához járulna hozzá. Különösen 
együttműködne a „Mezőgazdasági 
termelékenység és fenntarthatóság” 
elnevezésű javasolt európai innovációs 
partnerséggel. Míg ez utóbbi az élvonalbeli 
kutatás és a gyakorlati innováció közötti 
kapcsolat kiépítésére fogja helyezni a 
hangsúlyt, a TIT ennek kiegészítéseként 
elsősorban a kulcsfontosságú szereplők, 
például a vállalkozók és a fogyasztók 
oktatásáról gondoskodna. Koordinációra 
van szükség a „Mezőgazdaság, 
élelmezésbiztonság és éghajlatváltozás” 
közös programozási kezdeményezés 
tekintetében is, amely összefogja a 
mezőgazdasági, erdészeti és földhasználati 
ágazaton belül az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodást, az éghajlatváltozás 
mérséklését és az élelmezésbiztonságot 
célzó nemzeti kutatási erőfeszítéseket. Az 
Európai Tengerügyi és Halászati Alap elő 
fogja mozdítani a halászat és akvakultúra 
környezeti és társadalmi fenntarthatóságát, 
egyúttal rámutatva arra, hogy a fogyasztói 
magatartás alakulásának megfelelően új 
vállalkozói készségekkel párosított 
technikai fejlesztésekre van szükség 
ezeken a területeken; mindez szinergiák 
létrejöttét segíti elő. Hasonlóképpen 
lehetőség adódik a koordinációra a 
közelmúltban indított „Egészséges ételt az 
egészséges életért” („Healthy Food for a 
Healthy Life”) és „Az európai 
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(„Connecting Climate Research in 
Europe”) közös programozási 
kezdeményezésekkel, valamint a 
kapcsolódó területek európai technológiai 
platformjaival (különösen az Ételt az 
életért – Food for Life – platformmal) vagy 
a hetedik keretprogram számos 
projektjével. A TIT emellett kapcsolatot 
teremtene a versenyképességi és 
innovációs keretprogram ökoinnovációs 
piaci terjesztési projektjeivel, amelyek 
egyik kiemelt területe az élelmiszer és 
italok. E tapasztalatok folytatódnak a 
Horizont 2020 keretprogrammal, 
különösen az éghajlat és az erőforrás-
hatékonyság társadalmi kihívásaival 
összefüggésben.

éghajlatkutatás összekapcsolása”
(„Connecting Climate Research in 
Europe”) közös programozási 
kezdeményezésekkel, valamint a 
kapcsolódó területek európai technológiai 
platformjaival (különösen az Ételt az 
életért – Food for Life – platformmal) vagy 
a hetedik keretprogram számos 
projektjével. A TIT emellett kapcsolatot 
teremtene a versenyképességi és 
innovációs keretprogram ökoinnovációs 
piaci terjesztési projektjeivel, amelyek 
egyik kiemelt területe az élelmiszer és
italok. E tapasztalatok folytatódnak a 
Horizont 2020 keretprogrammal, 
különösen az éghajlat és az erőforrás-
hatékonyság társadalmi kihívásaival 
összefüggésben.

Or. en

Módosítás 192
Giles Chichester

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 3 összefoglaló

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Összefoglaló törölve

Or. en

Módosítás 193
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 3 összefoglaló – 1 rész – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ilyen kihívásokra adott válasz célja a 
Horizont 2020 keretprogram 
meghatározása szerint a „jobb egészség, 

Az ilyen kihívásokra adott válasz célja a 
Horizont 2020 keretprogram 
meghatározása szerint a „jobb egészség, 
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életminőség és általános jólét biztosítása 
mindenki számára a kutatási és innovációs 
tevékenységek támogatása révén. E 
tevékenységek célja az egészség egész 
életen át való fenntartása és elősegítése, 
valamint a betegségek megelőzése; a 
betegségek és a fogyatékosságok 
gyógyítására, kezelésére és ellátására való 
képességünk javítása; az aktív időskor 
támogatása; valamint hozzájárulás egy 
fenntartható és hatékony ellátási rendszer 
megvalósításához”.

életminőség és általános jólét biztosítása 
mindenki számára a kutatási és innovációs 
tevékenységek támogatása révén. E 
tevékenységek célja az egészség egész 
életen át való fenntartása és elősegítése, 
valamint a betegségek megelőzése; a 
betegségek és a fogyatékosságok 
gyógyítására, kezelésére és ellátására való 
képességünk javítása; az aktív időskor 
támogatása; valamint hozzájárulás egy 
fenntartható és hatékony ellátási rendszer 
megvalósításához”. Ezenkívül különleges 
jelentőséget kell tulajdonítani a helyi 
szolgáltatásoknak, valamint a városok és 
létesítményeik öregedő lakosság 
igényeihez való igazításának.

Or. en

Módosítás 194
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 3 rész – 2 pont – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A lakosság elöregedésével számos 
projektnek és politikának kell 
foglalkoznia, például a helyi 
szolgáltatások kialakítása és fejlesztése, 
valamint a városok alkalmazkodása terén.

Or. en

Módosítás 195
Vittorio Prodi

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 3 összefoglaló – 2 rész – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egészséges életmóddal kapcsolatos Az egészséges életmóddal kapcsolatos 
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kihívások egész Európát jellemzik. Ahhoz, 
hogy egy adott TIT válaszokat adhasson e 
kihívásokra, intenzív együttműködésre van 
szükség a kiváló, multidiszciplináris és 
ágazatközi csapatok között, amelyeket a 
tudásháromszög valamennyi ágazatából
(kutatás, a vállalkozás és oktatás) származó 
résztvevők alkotnak. Az e témakörrel 
foglalkozó TIT az innovációs és 
felsőoktatási tevékenységeknek a meglévő 
kiváló kutatóbázissal való összekapcsolása 
révén biztosítana hozzáadott értéket. A TIT 
ezzel megkülönböztetett hangsúlyt helyez a 
felsőoktatási tantervekre, a – például a 
technológiai fejlesztéshez, de az idősek 
ápolásához is szükséges – új készségek 
fejlesztésére, megerősítve a vállalkozói 
szempontokat, hogy különösen a 
vállalkozói készséggel rendelkező 
munkaerő létrehozását támogassa e 
területen, segítse az új termékek és 
szolgáltatások kifejlesztését, és 
megerősítse a meglévő értékláncokat, vagy 
akár újakat hozzon létre. A TIT keretében 
létrehozható potenciális termékek és 
szolgáltatások példái túlmutatnak a 
technológia alkalmazásokon (például a rák 
vagy a szív- és érrendszeri betegségekkel 
kapcsolatos adatokat kezelő, kódoló, 
szabványosító és értelmező alkalmazások 
vagy a kockázatelemzést és korai 
felismerést végző eszközök), és 
ösztönözhetik az olyan új koncepciókra 
irányuló társadalmi innovációt, amelyek 
például javítják az életmódot és a 
táplálkozást, segítik az idős emberek 
számára is kedvező környezetben folytatott 
aktív és független életet, vagy biztosítják a 
gazdaságilag is fenntartható ellátási 
rendszereket.

kihívások egész Európát jellemzik. Ahhoz, 
hogy egy adott TIT válaszokat adhasson e 
kihívásokra, intenzív együttműködésre van 
szükség a kiváló, multidiszciplináris és 
ágazatközi csapatok között, amelyeket a 
tudásháromszög valamennyi ágazatából
(kutatás, a vállalkozás és oktatás) származó 
résztvevők alkotnak. Az e témakörrel 
foglalkozó TIT az innovációs és 
felsőoktatási tevékenységeknek a meglévő 
kiváló kutatóbázissal való összekapcsolása 
révén biztosítana hozzáadott értéket, 
például egy folyamatalapú paradigma 
kialakításával a biztonsági tesztelés és az 
egészségügyi kutatások terén, valamint 
azon innovatív, új humánbiológia-alapú 
kísérleti és számítási eszközök 
felhasználásával, amelyek prediktívebbek 
és hatékonyabbak, mint a hagyományos 
állati modellek. A TIT ezzel 
megkülönböztetett hangsúlyt helyez a 
felsőoktatási tantervekre, a – például a 
technológiai fejlesztéshez, de az idősek 
ápolásához is szükséges – új készségek 
fejlesztésére, megerősítve a vállalkozói 
szempontokat, hogy különösen a 
vállalkozói készséggel rendelkező 
munkaerő létrehozását támogassa e 
területen, segítse az új termékek és 
szolgáltatások kifejlesztését, és 
megerősítse a meglévő értékláncokat, vagy 
akár újakat hozzon létre. A TIT keretében 
létrehozható potenciális termékek és 
szolgáltatások példái túlmutatnak a 
technológia alkalmazásokon (például a rák 
vagy a szív- és érrendszeri betegségekkel 
kapcsolatos adatokat kezelő, kódoló, 
szabványosító és értelmező alkalmazások 
vagy a kockázatelemzést és korai 
felismerést végző eszközök), és 
ösztönözhetik az olyan új koncepciókra 
irányuló társadalmi innovációt, amelyek 
például javítják az életmódot és a 
táplálkozást, segítik az idős emberek 
számára is kedvező környezetben folytatott 
aktív és független életet, vagy biztosítják a 
gazdaságilag is fenntartható ellátási 
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rendszereket.

Or. en

Indokolás

Az egészséges élettel és öregedéssel kapcsolatos 21. századi kihívásoknak való megfelelés 
érdekében, valamint azért, hogy az EU a tudományok és a technológiai területén élen járjon, 
a fiatal kutatóknak tanulmányozniuk kell a humán vonatkozású kutatási módszereket.

Módosítás 196
Giles Chichester

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 4 összefoglaló

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Összefoglaló törölve

Or. en

Módosítás 197
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 4 összefoglaló – 1 rész – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A modern társadalom teljes mértékben 
függ a nyersanyagokhoz való 
hozzáféréstől. Az Unió gazdaságának 
hatékony működéséhez nélkülözhetetlen a 
megfizethető anyagokhoz való hozzáférés.
A véges természeti erőforrások apadása, a 
folyamatosan növekvő emberi népesség és 
a fejlődő világ fogyasztásának gyors 
növekedése együtt egyre nagyobb mértékű 
keresletet eredményez a föld nyersanyagai 
és természeti erőforrásai iránt. E tényezők 
közül néhány a természeti erőforrások 
felhasználásának a következő évtizedekre 

A modern társadalom teljes mértékben 
függ a nyersanyagokhoz való 
hozzáféréstől. Az Unió gazdaságának 
hatékony működéséhez nélkülözhetetlen az
anyagokhoz való hozzáférés. A véges 
természeti erőforrások apadása, a 
folyamatosan növekvő emberi népesség és 
a fejlődő világ fogyasztásának gyors 
növekedése együtt egyre nagyobb mértékű 
keresletet eredményez a föld nyersanyagai 
és természeti erőforrásai iránt. E tényezők 
közül néhány a természeti erőforrások 
felhasználásának a következő évtizedekre 
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jósolt növekedéséért is felelőssé tehető. jósolt növekedéséért is felelőssé tehető.

Or. en

Módosítás 198
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 4 összefoglaló – 1 rész – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amint azt az erőforrás-hatékonysági 
menetrend és a 
Horizont 2020 keretprogram hangsúlyozza, 
biztosítanunk kell, hogy az uniós gazdaság 
számára elengedhetetlen, jólétünk 
megteremtéséhez szükséges nyersanyagok 
hozzáférhetőek és elérhetőek maradjanak, 
ugyanakkor erőforrás-hatékony gazdaságot 
kell kialakítanunk, amely a véges 
erőforrásokkal rendelkező Földünk 
ökológiai korlátai mellett is kielégíti a 
növekvő népesség igényeit.

Amint azt az erőforrás-hatékonysági 
menetrend és a 
Horizont 2020 keretprogram hangsúlyozza, 
biztosítanunk kell, hogy az uniós gazdaság 
számára elengedhetetlen, jólétünk 
megteremtéséhez szükséges nyersanyagok 
hozzáférhetőek és elérhetőek maradjanak,
és fenntartható módon kerüljenek 
felhasználásra, ugyanakkor erőforrás-
hatékony gazdaságot kell kialakítanunk, 
amely a véges erőforrásokkal rendelkező 
Földünk ökológiai korlátai mellett is 
kielégíti a növekvő népesség igényeit.

Or. en

Módosítás 199
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 4 összefoglaló – 2 rész – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Más uniós tevékenységekkel 
összehangolva az e területen működő TIT-
nek a fenntartható külszíni fejtés, 
mélyművelés és mélytengeri bányászat,
valamint anyaggazdálkodás, 
újrafeldolgozási technológiák, 

Más uniós tevékenységekkel 
összehangolva az e területen működő TIT-
nek a fenntartható külszíni fejtés, 
mélyművelés és mélytengeri bányászat, a 
másodnyersanyag-visszanyerés, a 
hulladéklerakók kitermelése, az
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anyaghelyettesítés és a nyersanyagok 
geopolitikai kereskedelme területén végzett 
tudományos, műszaki és gyakorlati oktatás 
és kutatás tudás- és kiválósági 
központjainak támogatására kell 
összpontosulnia. A TIT az ilyen 
kapcsolódó témakörökkel foglalkozó uniós 
kiválósági központok számára 
közvetítőként és összekötőként szolgálna, 
valamint egy, az uniós ipar számára 
stratégiai jelentőségű kutatási programot 
irányítana. Emiatt, valamint a fellépések 
hatásának maximalizálása és az uniós 
tevékenységekkel, többek között a 
nyersanyagokra vonatkozó európai 
innovációs partnerséggel való átfedés 
elkerülése érdekében a TIT biztosítani 
fogja a szárazföldi és tengeri feltárásra, 
kitermelésre és feldolgozásra, az 
összegyűjtésre és az újrafeldolgozásra 
irányuló technológiai innovációs kísérleti 
projektekhez (pl. demonstrációs üzemek)
szükséges kiegészítést a humántőke (azaz a 
képzés és oktatás) területén. A TIT 
ugyanakkor olyan célokat követhetne, 
amelyek a technológiai úttörőszerep 
megvalósítására irányulnak az innovatív 
folyamatokat és megoldásokat alkalmazó 
kísérleti és demonstrációs programok 
létrehozása révén, beleértve például az 
Unió számára stratégiai jelentőséggel bíró, 
gazdasági szempontból vonzó és 
fenntartható alternatív anyagok 
alkalmazását. Ez a meglévő piacok 
bővítését és újak létrehozását 
eredményezheti, különösen a fenntartható 
kitermelés és feldolgozás, az 
anyaggazdálkodás, az újrafeldolgozási 
technológiák és a helyettesítő anyagok 
területein. Meg kell vizsgálni majd a 
kifejtett hatásokat, és innovatív, 
költséghatékony alkalmazkodási és 
kockázatmegelőzési intézkedéseket kell 
hozni a különösen érzékeny élőhelyek, 
például a sarkvidék esetében.

anyaggazdálkodás, az újrafeldolgozási 
technológiák, az anyaghelyettesítés, 
valamint a nyersanyagok nyílt geopolitikai 
kereskedelme és az e területre vonatkozó 
globális kormányzás területén végzett 
tudományos, műszaki és gyakorlati oktatás 
és kutatás tudás- és kiválósági 
központjainak támogatására kell 
összpontosulnia. A TIT az ilyen 
kapcsolódó témakörökkel foglalkozó uniós 
kiválósági központok számára 
közvetítőként és összekötőként szolgálna, 
valamint egy, az uniós ipar számára 
stratégiai jelentőségű kutatási programot 
irányítana. Emiatt, valamint a fellépések 
hatásának maximalizálása és az uniós 
tevékenységekkel, többek között a 
nyersanyagokra vonatkozó európai 
innovációs partnerséggel való átfedés 
elkerülése érdekében a TIT biztosítani 
fogja a szárazföldi és tengeri feltárásra, 
kitermelésre és feldolgozásra, az erőforrás-
hatékony felhasználásra, az
összegyűjtésre, az újrafeldolgozásra és a 
helyettesítésre irányuló technológiai 
innovációs kísérleti projektekhez (pl. 
demonstrációs üzemek) szükséges 
kiegészítést a humántőke (azaz a képzés és 
oktatás) területén. A TIT ugyanakkor olyan 
célokat követhetne, amelyek a technológiai 
úttörőszerep megvalósítására irányulnak az 
innovatív folyamatokat és megoldásokat 
alkalmazó kísérleti és demonstrációs 
programok létrehozása révén, beleértve 
például az Unió számára stratégiai 
jelentőséggel bíró, gazdasági szempontból 
vonzó és fenntartható alternatív anyagok 
alkalmazását. Ez a meglévő piacok 
bővítését és újak létrehozását 
eredményezheti, különösen a fenntartható 
kitermelés és feldolgozás, az erőforrás-
hatékony anyaggazdálkodás, az 
újrafeldolgozási technológiák és a 
helyettesítő anyagok területein. Meg kell 
vizsgálni majd a kifejtett hatásokat, és 
innovatív, költséghatékony alkalmazkodási 
és kockázatmegelőzési intézkedéseket kell 
hozni a különösen érzékeny élőhelyek, 
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például a sarkvidék esetében.

Or. en

Módosítás 200
Ioannis A. Tsoukalas

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 4 összefoglaló – 2 rész – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Más uniós tevékenységekkel 
összehangolva az e területen működő TIT-
nek a fenntartható külszíni fejtés, 
mélyművelés és mélytengeri bányászat, 
valamint anyaggazdálkodás, 
újrafeldolgozási technológiák, 
anyaghelyettesítés és a nyersanyagok 
geopolitikai kereskedelme területén végzett 
tudományos, műszaki és gyakorlati oktatás 
és kutatás tudás- és kiválósági 
központjainak támogatására kell 
összpontosulnia. A TIT az ilyen 
kapcsolódó témakörökkel foglalkozó uniós 
kiválósági központok számára 
közvetítőként és összekötőként szolgálna, 
valamint egy, az uniós ipar számára 
stratégiai jelentőségű kutatási programot 
irányítana. Emiatt, valamint a fellépések 
hatásának maximalizálása és az uniós 
tevékenységekkel, többek között a 
nyersanyagokra vonatkozó európai 
innovációs partnerséggel való átfedés 
elkerülése érdekében a TIT biztosítani 
fogja a szárazföldi és tengeri feltárásra, 
kitermelésre és feldolgozásra, az 
összegyűjtésre és az újrafeldolgozásra 
irányuló technológiai innovációs kísérleti 
projektekhez (pl. demonstrációs üzemek) 
szükséges kiegészítést a humántőke (azaz a 
képzés és oktatás) területén. A TIT 
ugyanakkor olyan célokat követhetne, 
amelyek a technológiai úttörőszerep 
megvalósítására irányulnak az innovatív 
folyamatokat és megoldásokat alkalmazó 

Más uniós tevékenységekkel 
összehangolva az e területen működő TIT-
nek a fenntartható külszíni fejtés, 
mélyművelés, mélytengeri bányászat, a 
másodnyersanyag-visszanyerés, valamint 
anyaggazdálkodás, újrafeldolgozási 
technológiák, anyaghelyettesítés és a 
nyersanyagok geopolitikai kereskedelme 
területén végzett tudományos, műszaki és 
gyakorlati oktatás és kutatás tudás- és 
kiválósági központjainak támogatására kell 
összpontosulnia. A TIT az ilyen 
kapcsolódó témakörökkel foglalkozó uniós 
kiválósági központok számára 
közvetítőként és összekötőként szolgálna, 
valamint egy, az uniós ipar számára 
stratégiai jelentőségű kutatási programot 
irányítana. Emiatt, valamint a fellépések 
hatásának maximalizálása és az uniós 
tevékenységekkel, többek között a 
nyersanyagokra vonatkozó európai 
innovációs partnerséggel való átfedés 
elkerülése érdekében a TIT biztosítani 
fogja a szárazföldi és tengeri feltárásra, 
kitermelésre és feldolgozásra, az 
összegyűjtésre és az újrafeldolgozásra 
irányuló technológiai innovációs kísérleti 
projektekhez (pl. demonstrációs üzemek) 
szükséges kiegészítést a humántőke (azaz a 
képzés és oktatás) területén. A TIT 
ugyanakkor olyan célokat követhetne, 
amelyek a technológiai úttörőszerep 
megvalósítására irányulnak az innovatív 
folyamatokat és megoldásokat alkalmazó 
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kísérleti és demonstrációs programok 
létrehozása révén, beleértve például az 
Unió számára stratégiai jelentőséggel bíró, 
gazdasági szempontból vonzó és 
fenntartható alternatív anyagok 
alkalmazását. Ez a meglévő piacok 
bővítését és újak létrehozását 
eredményezheti, különösen a fenntartható 
kitermelés és feldolgozás, az 
anyaggazdálkodás, az újrafeldolgozási 
technológiák és a helyettesítő anyagok 
területein. Meg kell vizsgálni majd a 
kifejtett hatásokat, és innovatív, 
költséghatékony alkalmazkodási és 
kockázatmegelőzési intézkedéseket kell 
hozni a különösen érzékeny élőhelyek, 
például a sarkvidék esetében.

kísérleti és demonstrációs programok 
létrehozása révén, beleértve például az 
Unió számára stratégiai jelentőséggel bíró, 
gazdasági szempontból vonzó és 
fenntartható alternatív anyagok 
alkalmazását. Ez a meglévő piacok 
bővítését és újak létrehozását 
eredményezheti, különösen a fenntartható 
kitermelés és feldolgozás, az 
anyaggazdálkodás, az újrafeldolgozási 
technológiák és a helyettesítő anyagok 
területein. Meg kell vizsgálni majd a 
kifejtett hatásokat, és innovatív, 
költséghatékony alkalmazkodási és 
kockázatmegelőzési intézkedéseket kell 
hozni a különösen érzékeny élőhelyek, 
például a sarkvidék esetében.

Or. en

Módosítás 201
Ioannis A. Tsoukalas

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 4 összefoglaló – 3 rész – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unió az egyik legnagyobb kihívásként 
határozta meg ezt a kiemelt területet. A 
TIT hozzájárulna a 
Horizont 2020 keretprogramhoz, 
nevezetesen a nyersanyagellátással és az 
erőforrás-hatékonysággal kapcsolatos 
társadalmi kihívások kezeléséhez.
Elősegítené a nyersanyagokkal 
kapcsolatban javasolt európai innovációs 
partnerség megvalósítását. A 
nyersanyagokra vonatkozó európai 
innovációs partnerség átfogó keretet fog 
biztosítani a terület meglévő kínálat- és 
keresletalapú kutatási és innovációs 
eszközei, illetve politikái között fennálló 
összhang és szinergiák előmozdítására. Ez 
a technológia-központú tevékenységekre 
fog kiterjedni, azonban magában foglalja 

Az Unió az egyik legnagyobb kihívásként 
határozta meg ezt a kiemelt területet. A 
TIT hozzájárulna a 
Horizont 2020 keretprogramhoz, 
nevezetesen a fenntartható
nyersanyagellátással és az erőforrás-
hatékonysággal kapcsolatos társadalmi 
kihívások kezeléséhez. Elősegítené a 
nyersanyagokkal kapcsolatban javasolt 
európai innovációs partnerség 
megvalósítását. A nyersanyagokra 
vonatkozó európai innovációs partnerség 
átfogó keretet fog biztosítani a terület 
meglévő kínálat- és keresletalapú kutatási 
és innovációs eszközei, illetve politikái 
között fennálló összhang és szinergiák 
előmozdítására. Ez a technológia-központú 
tevékenységekre fog kiterjedni, azonban 
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az egy adott ágazathoz vagy kihíváshoz 
kötődő innovációra hatást gyakorló 
szakpolitikai, szabályozási vagy 
szabványosítási kérdésekkel kapcsolatos 
keretfeltételek és legjobb gyakorlat 
megállapítását is. Egy ezen a területen 
működő TIT kiegészítést is jelentene, 
mivel biztosítaná a főbb szereplők 
oktatását, valamint a gyakorlati 
szakemberek egyedülálló strukturált 
hálózatát. Szilárd alapot jelentene azon 
további, innovációval kapcsolatos 
fellépések támogatásához, amelyeket az 
európai innovációs partnerség keretében 
hajtanak végre, és amelyek sikeréhez 
feltétlenül szükséges a humántőke. A TIT 
ugyancsak alkalmas lesz arra, hogy 
támogassa az európai innovációs 
partnerséget az ágazatra hatást gyakorló 
szakpolitikai, szabályozási és 
szabványosítási kérdésekkel kapcsolatos 
keretfeltételek és legjobb gyakorlat 
megállapításában. A TIT továbbá erősen 
építene a hetedik keretprogram számos, e 
témakörhöz tartozó kutatási projektjének 
eredményeire, illetve kiaknázná azokat, 
különösen a nanotudományok, 
nanotechnológiák, anyagok és új termelési 
technológiák, valamint a környezetvédelem 
témakörei keretében finanszírozott 
projektek esetében.

magában foglalja az egy adott ágazathoz 
vagy kihíváshoz kötődő innovációra hatást 
gyakorló szakpolitikai, szabályozási vagy 
szabványosítási kérdésekkel kapcsolatos 
keretfeltételek és legjobb gyakorlat 
megállapítását is. Egy ezen a területen 
működő TIT kiegészítést is jelentene, 
mivel biztosítaná a főbb szereplők 
oktatását, valamint a gyakorlati 
szakemberek egyedülálló strukturált 
hálózatát. Szilárd alapot jelentene azon 
további, innovációval kapcsolatos 
fellépések támogatásához, amelyeket az 
európai innovációs partnerség keretében 
hajtanak végre, és amelyek sikeréhez 
feltétlenül szükséges a humántőke. A TIT 
ugyancsak alkalmas lesz arra, hogy 
támogassa az európai innovációs 
partnerséget az ágazatra hatást gyakorló 
szakpolitikai, szabályozási és 
szabványosítási kérdésekkel kapcsolatos 
keretfeltételek és legjobb gyakorlat 
megállapításában. A TIT továbbá erősen 
építene a hetedik keretprogram számos, e 
témakörhöz tartozó kutatási projektjének 
eredményeire, illetve kiaknázná azokat, 
különösen a nanotudományok, 
nanotechnológiák, anyagok és új termelési 
technológiák, valamint a környezetvédelem 
témakörei keretében finanszírozott 
projektek esetében.

Or. en

Módosítás 202
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 4 összefoglaló – 3 rész – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezenkívül szinergiákat kell kialakítani a 
ritkaföldfémekkel kapcsolatos európai 
kompetenciahálózattal, amelyet a 
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ritkaföldfémeknek hívott, kritikus 
jelentőségű nyersanyagokkal 
kapcsolatban hoztak létre. Nagy 
jelentősége van emellett a nyersanyagok 
vonatkozásában folytatott nemzetközi 
együttműködésnek, amilyen például az 
EU, Japán és USA között a kritikus 
jelentőségű nyersanyagok tekintetében 
létrehozott háromoldalú kutatás-fejlesztési 
együttműködés, valamint a nemzetközi 
erőforráspanel munkájának; ezekkel e 
TIT keretében kell foglalkozni.

Or. en

Módosítás 203
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 4 összefoglaló – 3 rész – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e területen működő TIT kiegészítené
ezeket a tevékenységeket, mivel a 
tudásháromszögön belüli 
transzdiszciplináris tevékenységekre 
összpontosítana, különös tekintettel az 
innovatív termékekre és szolgáltatásokra, 
valamint a vállalkozói ismeretek 
oktatására.

Az e területen működő TIT törekedne 
arra, hogy kiegészítse ezeket a 
tevékenységeket, és szinergiákat alakítson 
ki velük, valamint a tudásháromszögön 
belüli transzdiszciplináris tevékenységekre
kellene összpontosítana, különös tekintettel 
az innovatív termékekre és 
szolgáltatásokra, valamint a vállalkozói 
ismeretek oktatására.

Or. en

Módosítás 204
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 4 összefoglaló – 4 rész – 1 bekezdés – 1 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy Európa előtt álló jelentős gazdasági és 
társadalmi kihívást céloz (a nyersanyagok 
költséghatékony, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású és környezetbarát feltárásához, 
kitermeléséhez, feldolgozásához és 
újrafeldolgozásához szükséges innovatív 
megoldások létrehozása), valamint 
hozzájárul az Európa 2020 menetrend és 
annak éghajlatra, energiaügyre, 
foglalkoztatásra, innovációra és oktatásra 
vonatkozó célkitűzéseinek 
megvalósításához.

Egy Európa előtt álló jelentős gazdasági és 
társadalmi kihívást céloz (a nyersanyagok 
költséghatékony, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású és környezetbarát feltárásához, 
kitermeléséhez, feldolgozásához, 
felhasználásához, újrafelhasználásához és 
újrafeldolgozásához szükséges innovatív 
megoldások létrehozása), valamint 
hozzájárul az Európa 2020 menetrend és 
annak éghajlatra, energiaügyre, 
foglalkoztatásra, innovációra és oktatásra 
vonatkozó célkitűzéseinek 
megvalósításához.

Or. en

Módosítás 205
Ioannis A. Tsoukalas

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 4 összefoglaló – 4 rész – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Képes lesz beruházásokat mozgósítani az 
üzleti ágazatban, valamint sokféle újonnan 
létrejövő termék és szolgáltatás számára 
nyit új lehetőségeket, különösen a 
fenntartható kitermelés és feldolgozás, az 
anyaggazdálkodás, az újrafeldolgozási 
technológiák és a helyettesítő anyagok 
területein.

Képes lesz beruházásokat mozgósítani az 
üzleti ágazatban, valamint sokféle újonnan 
létrejövő termék és szolgáltatás számára 
nyit új lehetőségeket, különösen a 
fenntartható kitermelés és feldolgozás, az 
anyaggazdálkodás, az újrafeldolgozási 
technológiák, a másodnyersanyag-
visszanyerés és a helyettesítő anyagok 
területein.

Or. en

Módosítás 206
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 5 összefoglaló

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Összefoglaló törölve

Or. en

Módosítás 207
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 5 összefoglaló – 1 rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A KIHÍVÁS törölve
A Horizont 2020 keretprogram által 
megoldandó egyik fő kihívás a 
biztonságos európai társadalmak 
előmozdításának igénye, amely összefügg 
a globális szintű kölcsönös függések 
erősödésével, valamint a digitális 
társadalmak irányába történő átmenettel.
Napjaink társadalmainak egyre nagyobb 
és összetettebb kihívásokkal kell 
szembenézniük biztonság területén. E 
kihívások a szervezett bűnözés, a 
terrorizmus, valamint a határokon 
átnyúló illegális tevékenységek és a 
természeti és ember által előidézett 
katasztrófák kialakulásából fakadnak, 
amelyek kockázatot jelentenek 
társadalmaink számára, és megingatják 
azok alapvető elveit. Ezenfelül az 
informatikai támadások és a magánélet 
megsértése az internet egészének 
működését és az internetes szolgáltatások 
mindegyikét veszélyezteti. Az e kihívások 
kezelésére irányuló uniós szakpolitikai 
fellépés támogatása érdekében 
intézkedéseket kell tenni a biztonsági 
ágazaton belüli innováció 
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megvalósítására. A biztonsági kihívások 
megoldása érdekében különösen az 
információs és kommunikációs 
technológiák, valamint a hozzájuk 
kapcsolódó szolgáltatások lehetőségeinek 
kiaknázása terén van szükség 
intézkedésekre. A cél az uniós biztonsági 
hiányosságok kiküszöbölése a következők 
révén: a súlyos és szervezett bűnözés 
(többek között a számítástechnikai 
bűnözés), illetve a terrorizmus leküzdését, 
megelőzését és csökkentését célzó 
innovatív ikt-megoldások létrehozása és 
bevezetése, külső szárazföldi és tengeri 
határaink igazgatásának megerősítése, 
valamint a természeti és ember által 
előidézett katasztrófákkal, például 
erdőtüzekkel, földrengésekkel, árvizekkel 
és viharokkal szembeni ellenálló képesség 
kialakítása. A célkitűzés az informatikai 
támadásoknak, valamint az ikt-
infrastruktúrák üzemzavarainak a 
megelőzését, kezelését és az azt követő 
helyreállítást szolgáló ikt-technológiák, 
eszközök és szolgáltatások kifejlesztését is 
magában fogja foglalni az internet iránti 
bizalom és az online biztonság 
megteremtése, valamint a magánélet, a 
személyazonosság és a személyes adatok 
védelme érdekében. Transzverzális 
prioritásként ezeket a célkitűzéseket az 
etika, a magánélet és a polgárok alapvető 
jogainak tiszteletben tartása mellett kell 
megvalósítani.

Or. en

Módosítás 208
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 5 összefoglaló – 1 rész – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Horizont 2020 keretprogram által 
megoldandó egyik fő kihívás a 
biztonságos európai társadalmak 
előmozdításának igénye, amely összefügg 
a globális szintű kölcsönös függések 
erősödésével, valamint a digitális 
társadalmak irányába történő átmenettel.

törölve

Or. en

Módosítás 209
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 5 összefoglaló – 1 rész – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Napjaink társadalmainak egyre nagyobb 
és összetettebb kihívásokkal kell 
szembenézniük biztonság területén. E 
kihívások a szervezett bűnözés, a 
terrorizmus, valamint a határokon 
átnyúló illegális tevékenységek és a 
természeti és ember által előidézett 
katasztrófák kialakulásából fakadnak, 
amelyek kockázatot jelentenek 
társadalmaink számára, és megingatják 
azok alapvető elveit. Ezenfelül az 
informatikai támadások és a magánélet 
megsértése az internet egészének 
működését és az internetes szolgáltatások 
mindegyikét veszélyezteti. Az e kihívások
kezelésére irányuló uniós szakpolitikai 
fellépés támogatása érdekében 
intézkedéseket kell tenni a biztonsági 
ágazaton belüli innováció 
megvalósítására. A biztonsági kihívások 
megoldása érdekében különösen az 
információs és kommunikációs 
technológiák, valamint a hozzájuk 
kapcsolódó szolgáltatások lehetőségeinek 

törölve
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kiaknázása terén van szükség 
intézkedésekre. A cél az uniós biztonsági 
hiányosságok kiküszöbölése a következők 
révén: a súlyos és szervezett bűnözés 
(többek között a számítástechnikai 
bűnözés), illetve a terrorizmus leküzdését, 
megelőzését és csökkentését célzó 
innovatív ikt-megoldások létrehozása és 
bevezetése, külső szárazföldi és tengeri 
határaink igazgatásának megerősítése, 
valamint a természeti és ember által 
előidézett katasztrófákkal, például 
erdőtüzekkel, földrengésekkel, árvizekkel 
és viharokkal szembeni ellenálló képesség 
kialakítása. A célkitűzés az informatikai 
támadásoknak, valamint az ikt-
infrastruktúrák üzemzavarainak a 
megelőzését, kezelését és az azt követő 
helyreállítást szolgáló ikt-technológiák, 
eszközök és szolgáltatások kifejlesztését is 
magában fogja foglalni az internet iránti 
bizalom és az online biztonság 
megteremtése, valamint a magánélet, a 
személyazonosság és a személyes adatok 
védelme érdekében. Transzverzális 
prioritásként ezeket a célkitűzéseket az 
etika, a magánélet és a polgárok alapvető 
jogainak tiszteletben tartása mellett kell 
megvalósítani.

Or. en

Módosítás 210
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 5 összefoglaló – 2 rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. rész törölve

Or. en
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Módosítás 211
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 5 összefoglaló – 3 rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. MEGLÉVŐ 
KEZDEMÉNYEZÉSEKKEL 
KIALAKÍTOTT SZINERGIÁK ÉS 
KIEGÉSZÍTŐ JELLEG

törölve

A fent bemutatott TIT számos egyéb, az e 
tematikus területen megvalósított uniós 
szintű kezdeményezést egészítene ki.
Az intelligens és biztonságos 
társadalmakkal foglalkozó TIT segíteni 
fog megvalósítani a 
Horizont 2020 keretprogram célkitűzéseit. 
A hetedik keretprogram e témakörhöz 
tartozó számos kutatási projektjének 
eredményeire fog építeni, különösen a 
biztonság, az ikt-bizalom és -biztonság, a 
jövő internete, valamint a társadalom-
gazdaságtan és humán tudományok 
keretében finanszírozott projektek 
esetében. Figyelembe fogja venni a Közös 
Kutatóközpont vonatkozó tevékenységeit 
is.
Össze fog kapcsolódni a megfelelő uniós 
ügynökségek, például a FRONTEX 
(határbiztonság), az Europol (súlyos 
nemzetközi bűncselekmények és 
terrorizmus), az ENISA (hálózat- és 
információbiztonság) és a CEPOL 
(Európai Rendőrakadémia) munkájával 
is.
Az e területen működő TIT kiegészítené 
ezeket a tevékenységeket, mivel a 
tudásháromszögön belüli 
transzdiszciplináris tevékenységekre 
összpontosítana, különös tekintettel az 
innovatív termékekre és szolgáltatásokra, 
valamint a vállalkozói ismeretek 
oktatására.
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Or. en

Módosítás 212
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 5 összefoglaló – 4 rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. KÖVETKEZTETÉS törölve
Az ikt biztonságos társadalmak számára 
innovációt eredményező szerepére 
összpontosuló és e terület oktatási 
menetrendjének átalakítására különös 
figyelmet fordító TIT rendkívül alkalmas 
lenne a fent említett kihívások kezelésére. 
A stratégiai innovációs tervben a TIT-
témakörök kiválasztására vonatkozóan 
előírt kritériumoknak is megfelel.
Jelentős gazdasági és társadalmi kihívást 
céloz (a biztonsági hiányosságok 
kiküszöbölésének szükségessége és a 
biztonsági veszélyek megelőzése a 
társadalmi szempontok integrálása 
mellett), és hozzájárul az 
Európa 2020 stratégiának és annak 
foglalkoztatásra, innovációra, oktatásra és 
társadalmi befogadásra vonatkozó 
célkitűzéseinek a megvalósításához.
A TIT célja összhangban áll a 
Horizont 2020 keretprogramban 
meghatározott prioritásokkal, és kiegészíti 
a területen végzett más uniós 
tevékenységeket.
A TIT képes mozgósítani az üzleti ágazat 
befektetéseit és biztosítani annak hosszú 
távú kötelezettségvállalását, valamint 
sokféle új termék és szolgáltatás számára 
kínál új lehetőségeket.
Fenntartható és rendszerszintű hatást 
eredményez, amelyet a képzett, új 
vállalkozók, új technológiák, 
vállalkozások és szolgáltatások 
tekintetében értékelnek. Előmozdítja az új 
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technológiai fejlesztéseket és a társadalmi 
innovációt.
Erős kutatási és tudományos alapra építve 
képes lesz kialakítani a kutatási, oktatási 
és innovációs érdekeltek kritikus tömegét, 
akik egyébként nem kerülnének 
kapcsolatba egymással, és akik új 
ismereteket, koncepciókat, üzleti 
modelleket, megközelítéseket és 
stratégiákat hoznak létre a biztonsággal 
kapcsolatos társadalmi kihívások kezelése 
érdekében.
Segít csökkenteni az ágazatban Európa-
szerte jellemző széttagoltság és 
megosztottság jelenlegi szintjét.
Rendszerszintű megközelítést alkalmaz, 
ezáltal transzdiszciplináris munkavégzést 
igényel, amely az ismeretek különböző 
területeit, többek között az ikt-t, a 
társadalom-gazdaságtant és a humán 
tudományokat, a polgári védelmet, az 
egészségügyet, a közlekedést és az 
energiaügyet foglalja magában.

Or. en

Módosítás 213
Giles Chichester

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 6 összefoglaló

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Összefoglaló törölve

Or. en

Módosítás 214
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Salvatore 
Tatarella

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 6 összefoglaló – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Városi mobilitás Városi mobilitás, intelligens és 
fenntartható fejlődés.

Or. en

Módosítás 215
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Salvatore 
Tatarella

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 6 összefoglaló – 1 rész – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intelligens, környezetbarát és integrált 
közlekedés témakörét a 
Horizont 2020 keretprogramon belül 
megoldandó egyik fő társadalmi 
kihívásként határozták meg. A 2011. évi 
közlekedéspolitikai fehér könyv tovább 
erősíti az ezen a területen a következő 
évtizedben megvalósított fellépés 
fontosságát. A városi mobilitás különösen 
nagy kihívást jelentő feladat. Számos 
témakörre terjed ki, például a közlekedésre
(beleértve az új mobilitási koncepciókat, a 
közlekedésszervezést, a logisztikát, a 
közlekedési rendszerek biztonságát és 
védelmét), a környezeti kérdésekre (az 
üvegházhatású gázok, a levegő- és 
zajszennyezés csökkentése) és a
várostervezésre (a munka és a lakóhely 
egymáshoz közelebb hozásának új 
koncepciói), továbbá jelentős hatást 
gyakorol mind a gazdaság, mind a 
társadalom szintjén (új vállalkozások 
létrehozása, foglalkoztatás, társadalmi 
befogadás, lakhatási és lokalizációs 
stratégiák). Az általános cél azon uniós 
polgárok életminőségének javítása, akik –
egyre növekvő számban – az Európa 
gazdasági teljesítményének jelentős részét 
képviselő, nagy kiterjedésű városi 

Az intelligens, környezetbarát és integrált 
közlekedés témakörét a 
Horizont 2020 keretprogramon belül 
megoldandó egyik fő társadalmi
kihívásként határozták meg. A 2011. évi 
közlekedéspolitikai fehér könyv tovább 
erősíti az ezen a területen a következő 
évtizedben megvalósított fellépés 
fontosságát. A városi mobilitás különösen 
nagy kihívást jelentő feladat. Ténylegesen 
integrált és átfogó megközelítést követel 
meg, egyértelműen figyelembe véve a 
területkezeléssel kapcsolatos egyéb 
területekkel fennálló kölcsönhatást. 
Számos témakörre terjed ki, például a 
közlekedésre (beleértve az új mobilitási 
koncepciókat, a közlekedésszervezést, a 
logisztikát, a közlekedési rendszerek 
biztonságát és védelmét), a környezeti 
kérdésekre (az üvegházhatású gázok, a 
levegő- és zajszennyezés csökkentése), a 
várostervezésre és a városi és természeti 
tájra (a munka és a lakóhely egymáshoz 
közelebb hozásának új koncepciói), a 
kulturális örökségre, továbbá jelentős 
hatást gyakorol mind a gazdaság, mind a 
társadalom szintjén (új vállalkozások 
létrehozása, foglalkoztatás, társadalmi 
befogadás, lakhatási és lokalizációs 
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agglomerációkban élnek. stratégiák). Az általános cél azon uniós 
polgárok életminőségének javítása, akik –
egyre növekvő számban – az Európa 
gazdasági teljesítményének jelentős részét 
képviselő, nagy kiterjedésű városi 
agglomerációkban élnek.

Or. en

Módosítás 216
Cristina Gutiérrez-Cortines

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 6 rész – 1 rész – 1 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mivel a városok és a városi mobilitás egy 
sokváltozós, bonyolult rendszerben 
helyezkednek el, ennek a TIT-nek 
integrálnia kell a következőket: terület, 
demográfia, társadalmi befogadás, 
gazdasági dinamika, kereskedelem, 
valamint az épített és a történelmi 
erőforrások adaptációja, újjáépítése és 
megőrzése. A tudásháromszög csak ennek 
tiszteletben tartásával lesz koherens.

Or. en

Módosítás 217
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 6 összefoglaló – 2 rész – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A városi mobilitással foglalkozó TIT 
központi célkitűzése az lesz, hogy 
környezetbarátabb, befogadóbb, 
biztonságosabb és intelligensebb városi 
mobilitási rendszert biztosítson.

A városi mobilitással és az intelligens és 
fenntartható fejlődéssel foglalkozó TIT 
központi célkitűzése az lesz, hogy 
környezetbarátabb, befogadóbb, 
biztonságosabb és intelligensebb városi 
mobilitási rendszert biztosítson.
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Or. en

Módosítás 218
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Salvatore 
Tatarella

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 6 összefoglaló – 2 rész – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A korábban említetteknek megfelelően ez a 
témakör társadalmi és közpolitikai 
szempontból rendkívül lényeges.
Ugyanakkor társadalmi-gazdasági 
szempontból is különösen fontos, mivel a 
GDP és a foglalkoztatás tekintetében 
jelentős ágazatokat foglal magában, 
például a gépjárműipart és az építőipart. A 
városi mobilitás továbbá környezetvédelmi 
stratégiákkal is összekapcsolódik, és 
maradéktalanul illeszkedik a társadalmi 
befogadással, telephelyekkel, lakhatással és
várostervezéssel kapcsolatos 
szakpolitikákba.

A korábban említetteknek megfelelően ez a 
témakör társadalmi és közpolitikai 
szempontból rendkívül lényeges.
Ugyanakkor társadalmi-gazdasági 
szempontból is különösen fontos, mivel a 
GDP és a foglalkoztatás tekintetében 
jelentős ágazatokat foglal magában, 
például a gépjárműipart és az építőipart. A 
városi mobilitás továbbá környezetvédelmi 
stratégiákkal is összekapcsolódik, és 
maradéktalanul illeszkedik a társadalmi 
befogadással, telephelyekkel, lakhatással,
várostervezéssel, valamint a történelmi 
központok újjáélesztésével kapcsolatos 
szakpolitikákba.

Or. en

Módosítás 219
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 6 összefoglaló – 2 rész – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A városi mobilitással foglalkozó TIT 
összhangban áll a 
Horizont 2020 keretprogramban 
meghatározott prioritásokkal, valamint az 
Európa 2020 stratégia intelligensebb, 
fenntarthatóbb, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású és befogadó városfejlesztésre 

A városi mobilitással és az intelligens és 
fenntartható fejlődéssel foglalkozó TIT 
összhangban áll a 
Horizont 2020 keretprogramban 
meghatározott prioritásokkal, valamint az 
Európa 2020 stratégia intelligensebb, 
fenntarthatóbb, alacsony szén-dioxid-
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vonatkozó célkitűzéseivel. Az ezen a 
tematikus területen működő TIT az 
Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek 
megvalósításához például az ökológiailag 
hatékony megoldások ösztönzésével, a 
forgalomirányításban alkalmazott 
intelligens ikt-rendszerekkel, valamint 
hatékonyabb és megfizethetőbb 
közlekedési szolgáltatások biztosításával 
járulhat hozzá.

kibocsátású és befogadó városfejlesztésre 
vonatkozó célkitűzéseivel. Az ezen a 
tematikus területen működő TIT az 
Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek 
megvalósításához például az ökológiailag 
hatékony megoldások ösztönzésével, a 
forgalomirányításban alkalmazott 
intelligens ikt-rendszerekkel, valamint 
hatékonyabb és megfizethetőbb 
közlekedési szolgáltatások biztosításával 
járulhat hozzá.

Or. en

Módosítás 220
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 6 összefoglaló – 2 rész – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A városi mobilitással foglalkozó TIT 
összhangban áll a 
Horizont 2020 keretprogramban 
meghatározott prioritásokkal, valamint az 
Európa 2020 stratégia intelligensebb, 
fenntarthatóbb, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású és befogadó városfejlesztésre 
vonatkozó célkitűzéseivel. Az ezen a 
tematikus területen működő TIT az 
Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek 
megvalósításához például az ökológiailag 
hatékony megoldások ösztönzésével, a 
forgalomirányításban alkalmazott 
intelligens ikt-rendszerekkel, valamint 
hatékonyabb és megfizethetőbb 
közlekedési szolgáltatások biztosításával 
járulhat hozzá.

A városi mobilitással és az intelligens és 
fenntartható fejlődéssel foglalkozó TIT 
összhangban áll a 
Horizont 2020 keretprogramban 
meghatározott prioritásokkal, valamint az 
Európa 2020 stratégia intelligensebb, 
fenntarthatóbb, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású és befogadó városfejlesztésre 
vonatkozó célkitűzéseivel. Az ezen a 
tematikus területen működő TIT az 
Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek 
megvalósításához például az ökológiailag 
hatékony megoldások ösztönzésével, a 
forgalomirányításban alkalmazott 
intelligens ikt-rendszerekkel, valamint 
hatékonyabb és megfizethetőbb 
közlekedési szolgáltatások biztosításával 
járulhat hozzá.

Or. en



PE492.619v01-00 130/134 AM\906377HU.doc

HU

Módosítás 221
Cristina Gutiérrez-Cortines

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 6 összefoglaló – 2 rész – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mivel a városi mobilitás jellegéből 
adódóan rendszerszintű, az ezen a területen 
működő TIT az innovációs lánc mentén 
számos innovációs lehetőséget kínálhat, 
például multimodális szállítási rendszerek 
kialakítását, valamint intelligensebb és 
fenntarthatóbb közlekedési megoldásokat.

A városi mobilitás és elérhetőség
jellegéből adódóan rendszerszintű. A 
városok bonyolultsága, a tudásháromszög 
koherenciája, a projektek adott helyszínen 
való megvalósítása integrált megközelítést 
tesz szükségessé. Az ezen a széles területen 
működő TIT az innovációs lánc mentén 
számos innovációs lehetőséget kínálhat, 
például multimodális szállítási rendszerek 
kialakítását, valamint intelligensebb és 
fenntarthatóbb közlekedési megoldásokat.

Or. en

Módosítás 222
Cristina Gutiérrez-Cortines

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 6 összefoglaló – 2 rész – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A városi mobilitással foglalkozó TIT 
szilárd technológiai és ipari bázison alapul, 
és új termékek és szolgáltatások számára 
kínál lehetőségeket, különösen a 
fenntartható tervezés és a környezeti 
iparágak területén.

A városi mobilitással és az intelligens és 
fenntartható fejlődéssel foglalkozó TIT 
szilárd technológiai és ipari bázison alapul, 
és új termékek és szolgáltatások számára 
kínál lehetőségeket, különösen a 
fenntartható tervezés és a környezeti 
iparágak területén.

Or. en

Módosítás 223
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 6 összefoglaló – 2 rész – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A városi mobilitással foglalkozó TIT az 
innovációs háromszög azon 
tevékenységeire fog összpontosítani, 
amelyek – különösen az EIT révén –
további uniós támogatásban 
részesülhetnek. Az e területen működő 
TIT legfőbb hozzáadott értékét valójában 
a tudásháromszög három területének 
integrálásában, valamint az innovációs 
szereplők közötti együttműködési mód 
rendszerjellegű változásainak 
előidézésében betöltött szerepe jelenti. 
Hasonlóképpen a hallgatókat, kutatókat 
és vállalkozókat munkájának 
középpontjába helyező, az emberközpontú 
innovációra összpontosító TIT 
létfontosságú lesz a fent említett kihívások 
kezelésében. Ennélfogva nagy hangsúlyt 
kap az oktatás/képzés, a vállalkozói 
készség és az eredmények alkalmazása, 
például a helyi és regionális igazgatásban
dolgozó városi közlekedési szakemberek 
készségeinek és ismereteinek fejlesztése 
(egész életen át tartó tanulás / dolgozói 
csereprogramok / szakmai képzés), 
speciális felsőoktatási programokra 
vonatkozó javaslatok a városi mobilitás 
témakörében (nyári egyetemek / 
csereprogramok) és az innovatív 
közlekedési koncepciók sikeres piaci 
bevezetése (az egyetemekről és 
kutatóintézetekből „kinövő”, hasznosító 
(spin-off) és induló vállalkozások 
támogatása stb.). Ezenfelül az erre a 
területre összpontosító TIT-en belül a 
helymegosztás koncepcióját is meg 
lehetne erősíteni, mivel ez a tematikus 
terület jellegéből adódóan komoly helyi és 
regionális vonatkozással rendelkezik.

A városi mobilitással és az intelligens és 
fenntartható fejlődéssel foglalkozó TIT az 
innovációs háromszög azon 
tevékenységeire fog összpontosítani, 
amelyek – különösen az EIT révén –
további uniós támogatásban 
részesülhetnek.

A hozzáférési és mobilitási projekteknek 
minden esetben figyelembe kell venniük a 
területi dimenziót, a gazdasági dinamikát,
a demográfiai és a lakosságra gyakorolt 
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hatást, a városi táj megőrzését, valamint a 
gazdasági és kulturális erőforrások 
vonzerejét.
Az e területen működő TIT legfőbb 
hozzáadott értékét valójában a 
tudásháromszög három területének 
integrálásában, valamint az innovációs 
szereplők közötti együttműködési mód 
rendszerjellegű változásainak 
előidézésében betöltött szerepe jelenti. 
Hasonlóképpen a hallgatókat, kutatókat 
és vállalkozókat munkájának 
középpontjába helyező, az emberközpontú 
innovációra összpontosító TIT 
létfontosságú lesz a fent említett kihívások 
kezelésében. Ennélfogva nagy hangsúlyt 
kap az oktatás/képzés, a vállalkozói 
készség és az eredmények alkalmazása, 
például a helyi és regionális igazgatásban 
dolgozó városi közlekedési szakemberek 
készségeinek és ismereteinek fejlesztése 
(egész életen át tartó tanulás / dolgozói 
csereprogramok / szakmai képzés), 
speciális felsőoktatási programokra 
vonatkozó javaslatok a városi mobilitás 
témakörében (nyári egyetemek / 
csereprogramok) és az innovatív 
közlekedési koncepciók sikeres piaci 
bevezetése (az egyetemekről és 
kutatóintézetekből „kinövő”, hasznosító 
(spin-off) és induló vállalkozások 
támogatása stb.). Ezenfelül az erre a 
területre összpontosító TIT-en belül a 
helymegosztás koncepcióját is meg 
lehetne erősíteni, mivel ez a tematikus 
terület jellegéből adódóan komoly helyi és 
regionális vonatkozással rendelkezik.

Or. en

Módosítás 224
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 6 a összefoglaló (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. összefoglaló (új) Biomimetizmus
A biomimetizmus és a bioinspiráció 
eszközként szolgálhat innovatív anyagok 
és rendszerek megtervezéséhez. A 
természetben fellelhető anyagok számos 
inspiráló tulajdonsággal rendelkeznek, 
úgymint kifinomultság, miniatürizálás, 
hierarchikus felépítés, hibridizáció, 
ellenállás és alkalmazkodóképesség. Az 
evolúció során kiválasztott alapvető 
alkotóelemek és építőelvek értelmezése a 
célból, hogy megbízhatóbb, hatékonyabb 
és a környezetet jobban tiszteletben tartó 
anyagokat hozzunk létre 
multidiszciplináris megközelítést igényel.
Az anyagok tekintetében alkalmazott, a 
biomimetizmusra és a bioinspirációra 
építő megközelítés az elkövetkezendő évek 
egyik legígéretesebb tudományos és 
technológiai kihívása. A fejlett 
technológiáknak egyre kevésbé 
hagyhatják figyelmen kívül a 
bioinspiráció segítségével alkotott 
anyagokat és rendszereket, az 
alkalmazkodó anyagokat, a 
nanoanyagokat, a hierarchikus 
struktúrával rendelkező anyagokat, a 
háromdimenziós kompozitokat, az 
ökológiai követelményeknek megfelelő 
anyagokat, stb. A közeljövőben 
megjelennek a bizonyos tulajdonságokkal 
(pl. elválasztódás, abszorpció, katalízis, 
érzékelés, bioérzékelés, képalkotás, 
multiterápia) rendelkező szelektív, 
többfunkciós, bioinspirált anyagok.
A biomimetikus és bioinspirált anyagok 
iránti szükséglet már most is egyre nő, 
mivel a megoldások az új technikai, 
gazdasági és környezeti fejlődés és 
igények tekintetében mindig korlátozottak. 
A biomimetizmus és az anyagok témája a 
biológia, az anyagtudomány, a kémia, a 
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fizika, a biotechnológia és az információs 
technikák határán áll; e területen az új 
évszázadban a kutatás és innováció 
tekintetében jelentős nemzetközi verseny 
várható.

Or. en

Módosítás 225
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 6 b összefoglaló (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. összefoglaló (új) Fenntartható építkezés 
és nulla energiafogyasztású épületek
Az európai építőipar egyre nagyobb 
kihívásokkal néz szembe. A társadalmi 
változások, például a lakosság elöregedése 
és a lakosságszám emelkedése a nagyobb 
kényelem, jobb mobilitás és nagyobb 
biztonság és védelem iránti igény 
erősödéséhez vezet. Emellett az építőipar 
jelentős hatással van a környezetre és a 
fenntartható fejlődésre. Az épületeknek 
tulajdonítható az EU energiaigényének 
40%-a. Az építőipar több nyersanyagot 
használ fel, mint bármely más ágazat; az 
épített környezet létrehozása és 
működtetése jelentős mértékben használja 
fel a természeti erőforrásokat.

Or. en


