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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a 
jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Parlament és a Tanács határozatára irányuló javaslatról – Az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) stratégiai innovációs terve: az EIT 
hozzájárulása az innovatívabb Európához
(COM(2011)0822 – C7-0462/2011 – 2011/0387(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0822),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
173. cikkének (3) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7–0462/2011),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére1, 

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Kulturális és 
Oktatási Bizottság véleményére (A7–0000/2012),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) 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 

                                               
1 HL C …, …, …. o.
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határokon – országokon, ágazatokon és
tudományágakon – átívelő stratégiai 
együttműködés hiányának problémáját. 
Az EIT középpontjában az innováció 
tágabb, közérdek által vezérelt 
elképzelésének kell állnia – amely a 
társadalmi hatásra összpontosít, 
túlmutatva a technológiai és 
termékorientált innováción, továbbá 
valamennyi érdekelt felet bevonja, és 
hangsúlyozza a társadalmi innováció 
szerepét –, ezáltal hozzájárulva ahhoz, 
hogy innovációs rendszereink és 
paradigmáink terén valódi váltásra 
kerüljön sor.

Or. en

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az EIT-nek hozzá kell járulnia az 
oktatás, a kutatás és az innováció 
felgyorsításához, mivel azok egy 
fenntartható és versenyképes gazdasági 
modell kialakítása, valamint a 
munkahelyteremtés és a jövőbeli 
foglalkoztatás fenntartása szempontjából 
egyaránt kulcsfontosságú eszközök. 
Miközben hozzájárul e célkitűzések 
eléréséhez, a stratégiai innovációs tervnek 
eszközöket is létre kell hoznia az európai 
társadalom előtt álló jelentős társadalmi 
kihívások alapján.

Or. en
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Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
2 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) Az EIT tevékenységeinek és 
projektjeinek ki kell terjedniük a 
magánszféra befektetéseinek 
mozgósítására és ösztönzésére, valamint 
az oktatási és kutatási intézmények 
gyümölcsöző együttműködésére, a 
kutatási és technológiai szervezeteket 
(RTO-k), vállalkozásokat, kormányzatokat 
és polgárokat is ideértve, egyúttal pedig 
eszközként is szolgálhatnak 
együttműködési platformok és eszközök 
kialakítására – ilyenek például a nyílt 
hálózatok, nyílt szabványok, klaszterek, az 
ismeretek és ötletek megosztása –, főként 
az egyetemi hálózatok szintjén.

Or. en

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
2 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2d) Az EIT-nek gondoskodnia kell 
minden érintett szereplő 
közreműködéséről, ugyanakkor pedig 
innovatívabb eszközöket kell biztosítania 
az ipari tulajdon kérdésének kezeléséhez a 
gazdaság globalizálódásának és 
digitalizálódásának összefüggésében.

Or. en
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Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
2 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2e) Az EIT elsődleges szerepe abban áll, 
hogy biztosítsa a tudásháromszög –
kutatás, innováció és oktatás –
komponenseinek nagyobb fokú 
integrációját, szükséges lépésként 
előmozdítsa az oktatási rendszerek, a 
kutatási ágazat és az üzleti világ közötti 
együttműködés megerősítésére irányuló 
szakpolitikákat, valamint új tanterveket és 
doktori programokat dolgozzon ki.

Or. en

Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
2 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2f) 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 nyitottság, az átláthatóság és a 
külső elkötelezettség elmélyítésével az EIT 
aktívan ösztönözheti az új innovációk 
általános társadalmi hasznosítását és 
elfogadását.

Or. en
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Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az első innovációs tervnek 
tartalmaznia kell az EIT működésére
vonatkozó részletes előírásokat és
feladatmeghatározást, az igazgatótanács és 
a tudományos és innovációs társulások (a 
továbbiakban: TIT) közötti együttműködés 
részletes szabályait, valamint a TIT-ek 
finanszírozásának részletes szabályait.

(3) Az EIT, valamint a tudományos és 
innovációs társulások (a továbbiakban: 
TIT-ek) szerepére vonatkozó 
feladatmeghatározást, az igazgatótanács és 
a TIT-ek közötti együttműködés részletes 
szabályait, valamint a TIT-ek 
finanszírozásának részletes szabályait a 
294/2008/EK rendelet állapítja meg.

Or. en

Módosítás 8

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tárgy
Az Európai Innovációs és Technológiai 
Intézet mellékletben foglalt stratégiai 
innovációs terve elfogadásra kerül.

Ez a határozat létrehozza az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézet 
stratégiai innovációs tervét (a 
továbbiakban: innovációs terv) a 2014–
2020 közötti időszakra vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 9

Határozatra irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk
A stratégiai innovációs terv célkitűzései
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(1) Az innovációs terv felvázolja az EIT 
2014–2020 közötti időszakra szóló 
prioritásait, valamint működésének 
módozatait. Ezért kulcsfontosságú eszköz, 
amely kijelöli az EIT stratégiai irányát, 
ugyanakkor az intézet számára jelentős 
mértékű önállóságot is biztosít a megjelölt 
célok megvalósítási módjának és 
eszközeinek meghatározásához.
(2) Az innovációs terv elősegíti a 
szakpolitikák koordinálását, valamint az 
egység megteremtését különféle eszközeik 
között, és szinergiákat hoz létre az 
innovációs politika terén azáltal, hogy a 
jelentős társadalmi kihívásokra 
összpontosító, valóban holisztikus 
megközelítést érvényesít.
(3) Az innovációs terv az innovációs 
politika, a munkahelyteremtés és a 
fenntartható fejlődés kulcsfontosságú 
eszköze, azon feltételeket is ideértve, 
amelyek a friss diplomások számára 
hivatottak munkahelyeket létrehozni az 
innovációs tervekre irányuló projektek 
keretében.
(4) Az innovációs terv kulcsfontosságú 
szerepet játszik a tekintetben, hogy 
válaszokkal szolgál a válságos időkben, 
mivel elengedhetetlenül fontos, hogy a 
fiatalok számára vonzóvá tegyék az újfajta 
munkahelyeket, valamint biztosítsák, hogy 
az új és már létező oktatási programok 
egyaránt előmozdítják a fiatalok 
munkaerő-piaci hozzáférését.
(5) Az innovációs terv végrehajtása a 
294/2008/EK rendeletnek megfelelően 
történik.

Or. en
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Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat
1 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. cikk
Általános prioritások
(1) Az EIT hozzájárul egy „kiváló 
tudományos alap” létrehozásához azáltal, 
hogy elősegíti az országhatárokon átnyúló 
– a tudományágak, ágazatok és országok 
közötti – mobilitást, a vállalkozói 
készséget és a kockázatvállalási kultúrát 
pedig beépíti az innovatív posztgraduális 
képzési programokba.
(2) Az EIT – hosszú távú integrált 
partnerségek révén orvosolva a 
széttagoltság problémáját, európai 
dimenzióján keresztül pedig, széles körű 
és kiegyensúlyozott földrajzi lefedettség 
mellett, elérve a kritikus tömeget –
rugalmas ösztönzőként szolgál új 
innovációs modellek tesztelésére, a 
határokon átívelő tehetséggondozásra, 
valamint egy nemzetközileg elismert 
kiválósági védjegy kialakítására. Az EIT a 
belső és külső szakértelem módszeres 
használatát is magában foglaló, 
intelligens humánerőforrás-stratégia, 
valamint belső igazgatási eljárások révén 
az innovatív irányítás 
referenciaintézményévé válik.
(3) Az EIT megszilárdítja és tovább növeli 
szerepét olyan „befektetőként”, amely 
egyrészt kiválósági központokat hoz létre, 
másrészt pedig lehetővé teszi az európai 
kutatási ágazat, üzleti világ és 
felsőoktatási szféra valamennyi szintjén 
működő kiválósági központok számára a 
közös munkát, valamint elősegíti ezek 
hosszú távú és rendszeres 
együttműködését. Az EIT célja a 
technológiaátadás és a kereskedelmi 
forgalmazás fellendítése, valamint a 
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meglévő üzleti területen belül új 
vállalkozások kialakítása, illetve új 
innovatív vállalkozások elindítása.
(4) Az EIT rugalmasságának 
kihasználásával a felelős és 
elszámoltatható módon végrehajtott 
egyszerűsítést szorgalmazza, annak 
érdekében, hogy hatékony eredményeket 
érjen el, valamint előmozdítsa az 
innovációs áttöréseket és az üzleti 
közösség közreműködését.

Or. en

Módosítás 11

Határozatra irányuló javaslat
1 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1c. cikk
A tudományos és innovációs társulások 
(TIT-ek)
(1) Az EIT stratégiai iránymutatást nyújt 
a TIT-ek számára, valamint koordinálja 
és felügyeli azokat – függetlenségük teljes 
körű tiszteletben tartása mellett –, teret 
hagyva az alulról építkező 
kezdeményezéseknek, egyúttal pedig 
gondoskodva az átláthatósági és 
elszámoltathatósági eljárásokról. Az EIT 
biztosítja, hogy a TIT-ek átlátható módon 
működnek, és valamennyi résztvevő 
érdekeit figyelembe veszik, az aktuális 
közreműködőket és az újonnan 
csatlakozókat egyaránt beleértve.
(2) A TIT-ek az EIT kulcsfontosságú 
eszközei. Mindenkor tiszteletben tartva a 
tudásháromszög teljes körű integrációja 
gyakorlati megvalósításának elvét, 
valamint összhangban a Horizont 2020 
program első és második pillérének 
célkitűzéseivel, az EIT elősegíti a TIT-ek 
létrehozását, amelyek méretüket és 
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időtartamukat tekintve különbözhetnek, a 
körülményektől és a kezelni kívánt 
kérdésektől függően. További TIT-ek 
számára az előirányzott forrásokat 
versenyalapon biztosítják, a projektek 
minőségének és potenciáljának 
figyelembevétele mellett.
(3) A kritikus tömeg elengedhetetlen az 
EIT számára ahhoz, hogy kibontakoztassa 
a vezető innovációs intézményként benne 
rejlő teljes potenciált. Mindez a TIT-ek 
számára nyújtott támogatásban, 
munkájának intenzitásában és területi 
hatályában, a nemzetközi tevékenységek 
terjesztésére és előmozdítására irányuló 
képességében, valamint az egyszerűsített 
eljárások kialakítására való képességében 
tükröződik.
(4) A tagállamokban működő kiválósági 
központok jelentős száma egyénileg 
gyakran nem éri el a globális versenyhez 
szükséges kritikus tömeget. Ugyanez a kis 
TIT-ek esetében is előfordulhat. Az EIT-
be történő integrációjuk következtében 
azonban szert tesznek a sikerükhöz 
szükséges támogatásra, háttérre és 
kritikus tömegre. Biztosítani kell a kkv-k 
részvételét, valamint a kisebb kutatási 
szervezetek és a civil társadalmi 
szervezetek közreműködését is.
(5) Az első három TIT-et követően – ezek 
a fenntartható energia (KIC InnoEnergy), 
az éghajlatváltozáshoz történő 
alkalmazkodás és az éghajlatváltozás 
hatásainak mérséklése (Climate KIC), 
valamint a jövő információs és 
kommunikációs társadalma 
(EIT ICT Labs) – a Bizottság bizonyos 
tematikusabb területeket is javasolt az új 
TIT-ek kidolgozásához: hozzáadott értéket 
előállító feldolgozóipar, a jövő 
élelmiszerei (Food4future) – fenntartható 
ellátási lánc az erőforrásoktól a 
fogyasztókig, innováció az egészséges 
életmód és az aktív időskor szolgálatában, 
nyersanyagok – fenntartható feltárás, 
kitermelés, feldolgozás, újrafeldolgozás és 
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helyettesítés, intelligens és biztonságos 
társadalmak, városi mobilitás és víz. A 
TIT-ekre vonatkozó további javaslatokat 
különféle platformokon már 
megemlítették, ezt példázza a tengerek 
fenntartható hasznosításáról szóló 
„Marine KIC” esete, azonban ide 
sorolhatók az egészségügyi innovációkra, 
az emberek fokozott felelősségvállalására, 
illetve a vízügyi kérdésekre vonatkozó 
javaslatok is. Az EIT számára autonómiát 
biztosítanak a jövőbeli TIT-ek kiválasztási 
eljárásának megszervezésében, amely 
túlmutat a felülről induló folyamaton, és 
egy versengésen alapuló, nyílt pályázati 
rendszert is magában foglal az új TIT-ek 
esetében.

(6) Az EIT a TIT-ek partnereként 
működik a program megállapodásban 
rögzített teljes időtartama alatt (7–15 év 
vagy egyéb megállapodás szerinti 
időtartam). Ezen időszak lejártával, 
valamint abban az esetben, ha a TIT úgy 
határoz, hogy működését EIT-
finanszírozás nélkül folytatja, illetve egy 
vagy több vállalattá alakul az egykori TIT 
által érintett üzleti terület fejlesztése 
érdekében, az EIT dönthet úgy, hogy az új 
jogalany teljes értékű üzleti partnerévé 
válik.
(7) A TIT-ekbe történő EIT-befektetések 
megtérülését az uniós gazdaság és 
társadalom egésze számára biztosított 
kézzelfogható előnyökben mérik, ideértve 
az új vállalkozások, termékek és 
szolgáltatások létrehozását a meglévő és 
jövőbeli piacokon, a szakképzettebb, 
vállalkozói készséggel rendelkező 
személyeket, az új és vonzóbb 
álláslehetőségeket, valamint a tehetségnek 
az Unió egész területéről és külföldről 
történő vonzását és megtartását is.

Or. en
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Módosítás 12

Határozatra irányuló javaslat
1 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1d. cikk
Az oktatási programok és tevékenységek
(1) A stratégiai innovációs terv egyik 
központi törekvése az EIT oktatási 
küldetésének előmozdítása és 
megvalósítása. A cél a tehetséges emberek 
oktatása és képzése, felvértezve őket a 
globális társadalomban és a tudásalapú 
gazdaságban szükséges készségekkel, 
ismeretekkel és gondolkodásmóddal. Ilyen 
összefüggésben az EIT tevékenységeinek 
keretében sor kerül egy Marie Curie 
ösztöndíjprogram kidolgozására.
(2) Az EIT különböző szintű képzési 
programokat dolgoz ki – mesterképzés, 
doktori programok, nyári egyetem, egyedi 
képzési programok –, ezáltal biztosítva azt 
a hosszú távú elkötelezettséget, amely a 
felsőoltatás fenntartható változásainak 
eléréséhez szükséges, különösen ezen új, 
transz- és interdiszciplináris, EIT-
védjeggyel ellátott diplomák révén. Az EIT 
szakmai értékelések útján az EIT-
védjeggyel ellátott képesítések nemzeti és 
nemzetközi elismerését szorgalmazza. Az 
EIT – egyénileg, illetve más európai vagy 
harmadik országbeli egyetemekkel vagy 
kutatóközpontokkal együttműködésben –
programokat, illetve kurzusokat szervez az 
innovációt elősegítő alapvető és 
kulcsfontosságú tudományterületeken.
(3) E programokat teljes körűen 
integrálhatják egy TIT-tevékenység 
keretében, ilyen programok pedig vagy a 
különféle TIT-ek közötti együttműködés 
eredményeként jönnek létre, vagy azokat 
maga az EIT szervezi meg, akár a TIT-
ekkel közösen. Az EIT ösztönzi a TIT-ek 
egymással folytatott együttműködését 
olyan területeken, amelyek a szinergiák 
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komoly lehetőségét kínálják, 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.
(4) Annak érdekében, hogy oktatási 
tevékenységeiket kiterjesszék a tanulási 
formák szélesebb választékára, ezáltal 
növelve az oktatási tevékenységek hatását, 
és szélesebb közönséget szólítva meg, az 
EIT és a TIT-ek az innovatív szakmai 
továbbképzési tevékenységek tágabb körét 
szolgálhatják ki, beleértve a vezetőképzést, 
az egyéni igényekre szabott képzési 
tanfolyamokat, az egyetemi alapképzési 
programok moduljait, illetve az iskolai 
oktatásban használható csomagokat.
(5) Az EIT speciális, emberekkel 
kapcsolatos programot indít annak 
biztosítása érdekében, hogy a TIT-eken és 
helymegosztási központokon kívül 
működő tehetségek – így például a 
karrierjük különböző lépcsőfokán álló
hallgatók, kutatók, oktatók és vállalkozók 
– kapcsolatba kerülhessenek az EIT-vel. 
Egy ilyen program a kiemelkedő 
tehetségek számára egyrészt lehetőséget 
biztosít a helymegosztási központokban 
kialakított 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 jellemzően fontos 
szerepet játszhat ezen a területen.
(6) Az EIT igazgatótanácsa rendszeres 
időközönként európai vagy nemzetközi 
konferenciákat szervezhet a tevékenységi 
körébe tartozó lényeges kérdésekben, 
ezáltal elérve azt, hogy az EIT igazi 
európai platformmá váljon az Európában 
és azon túl működő kutatók, szakemberek, 
oktatók és hallgatók számára.
(7) Az EIT segítséget nyújt az innovációs 
társadalom kialakításához szükséges 
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emberi erőforrások biztosításában, 
gondoskodva a kulcsfontosságú szereplők 
– így például a hallgatók, kutatók és 
vállalkozók – ismeretszerzéséről, valamint 
azonosítva a szakpolitikai, szabályozási és 
szabványosítási kérdésekhez fűződő 
keretfeltételeket és bevált gyakorlatokat az 
érintett ágazatokban.
(8) Az EIT ösztönzi a végzett hallgatók 
hálózatának kialakítását, ezáltal 
elősegítve a tudásmegosztást, a 
mentorálást és a hálózatépítést.
(9) Az EIT a Bizottsággal egyeztetve 
segítséget nyújt a TIT-ek számára a 
regionális és helyi hatóságokkal való 
kapcsolatfelvételhez, mivel azok fontos 
szerepet játszanak a vállalkozások –
különösen a kkv-k –, a tudásintézmények 
és a hatóságok közötti kapcsolatépítésben, 
ezáltal pedig közvetítőként működnek e 
különféle szereplők, a tagállamok és az 
Unió között.

Or. en

Módosítás 13

Határozatra irányuló javaslat
1 e cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1e. cikk
Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok
(1) Ami a saját kutatási adatait és 
eredményeit érintő, tudományos 
információkkal kapcsolatos politikát illeti, 
az EIT a kiadványokhoz való nyílt 
hozzáférés általános elvét követi, mivel a 
nyílt hozzáférés kulcsfontosságú 
eszköznek minősül a tudományos 
információk terjesztésének biztosítása és 
javítása terén az Európai Unióban. 
Következésképpen az EIT fedezi a 
szakértők által értékelt cikkek nyilvánosan 
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hozzáférhető folyóiratokban való 
publikálásának költségeit, valamint a 
cikkek szabadon hozzáférhető 
dokumentumtárakban való elhelyezésének 
költségeit.
(2) E nyílt hozzáférés a rendelkezésre 
bocsátott információ nem kereskedelmi 
célú felhasználására korlátozódik. Az EIT 
haszonszerzés céljából történő 
felhasználás esetén az EIT, a TIT-ek és a 
kutatók szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogának (IPR) teljes körű védelmére 
törekszik.
(3) A szellemi tulajdonra vonatkozóan 
megalkotott szabályok az IPR-ből 
származó haszon elosztását írják elő az 
EIT, a kutatók, a közreműködő vállalatok 
és a TIT jogalany között, a szellemi 
tulajdont érintő egyéni helyzetek alapján. 
Ez némi megtérülést eredményez az EIT-
befektetések számára.

Or. en

Módosítás 14

Határozatra irányuló javaslat
1 f cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1f. cikk

Az EIT-központ
(1) Az EIT-központ számos szolgáltatást 
biztosít a TIT-ek számára olyan 
horizontális kérdésekben, amelyek 
esetében hatékonyságnövekedés érhető el, 
valamint e célból egyéb vállalati 
politikákat valósít meg.
(2) Az EIT-központ fejleszti arra irányuló 
képességét, hogy módszeresen feldolgozza 
a TIT-ektől származó ismereteket, és e 
megállapításokat elérhetővé tegye, az 
innovációs társadalom szélesebb körének 
javára. Az EIT-központ számos 
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szolgáltatást biztosít a TIT-ek számára 
olyan horizontális kérdésekben, amelyek 
esetében hatékonyságnövekedés érhető el, 
valamint e célból egyéb vállalati 
politikákat valósít meg. Idővel az EIT-
központ a helyes gyakorlatok bőséges 
tárházává válik, és valódi partnerré a 
tudásban a politikai döntéshozók számára.
(3) A tehetséges szakemberek megnyerése 
és megtartása kihívást jelent az EIT-
központ számára. Annak érdekében, hogy 
az EIT-iroda a legkiválóbb 
tehetségállománnyal és készségekkel 
rendelkezhessen, az EIT egyértelmű 
humánerőforrás-stratégiát határoz meg 
csapata számára, amely a méltányos 
foglalkoztatás uniós elvét követi, 
ugyanakkor a közvetlen foglalkoztatáson 
túlmutató lehetőségeket is magában 
foglal, például a kihelyezéseket vagy az 
időszakos szerződéseket, előmozdítva más 
kiváló innovációs központokkal 
együttműködésben a munkatársak 
rendszeres cseréit és a szakmai 
gyakorlatokat.
(4) Elengedhetetlen, hogy az EIT a 
technológia és innováció területének 
globális szereplőjeként, amely teljes 
mértékben elkötelezett a kiválóság iránt, 
maga is kiváló helyszínen működjön. Ez 
nem csupán azt tükrözi majd, hogy az 
Unió összességében milyen jelentőséget 
tulajdonít technológiai és innovációs 
politikájának, hanem akár kiemelt 
fontosságú eszközzé is válhat az EIT 
intézményi kommunikációjában, 
nemzetközi kapcsolataiban és globális 
kiválósági védjegyének 
megszilárdításában.
(5) Programjainak és tevékenységeinek –
e stratégiai menetrendben foglaltak 
szerint történő – megfelelő kidolgozásához 
az EIT-nek más jellegű működési 
helyszínre van szüksége.  Az Európai 
Parlament nyitott annak támogatására, 
hogy az EIT-központot az Európai 
Parlament strasbourgi épületeibe 
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költöztessék. Ezen épületek esetében teljes 
mértékben adott a lehetőség arra, hogy 
olcsó, egyszerű és gyors megoldást 
kínáljanak az EIT, egyes TIT-központok 
vagy helymegosztási központok, induló 
vállalkozások, az EIT-alapítvány, 
valamint a végzett hallgatók EIT-
hálózatának elhelyezésére, egyúttal pedig 
arra is, hogy otthont adjanak az EIT 
támogatásával megvalósuló kisebb-
nagyobb konferenciáknak, 
szemináriumoknak, TIT-ek közötti 
kezdeményezéseknek, a mesterképzés és 
doktori képzés kurzusainak, képzési 
programoknak, valamint technológiai és 
tudományos kiállításoknak, illetve egyéb 
rendezvényeknek.
(6) A Bizottság az EIT igazgatótanácsával 
közösen 2015-ben tanulmányt nyújt be a 
Parlamenthez és a Tanácshoz azon 
intézményi, pénzügyi és logisztikai 
feltételekről, amelyeknek teljesülniük kell 
ahhoz, hogy megvalósulhasson az EIT-
központ átköltöztetése az Európai 
Parlament strasbourgi épületeibe.

Or. en

Módosítás 15

Határozatra irányuló javaslat
1 g cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1g. cikk
Uniós szintű és nemzetközi együttműködés
(1) Az EIT – a tudásháromszög 
valamennyi érdekelt fele közötti uniós 
szintű együttműködésre szolgáló 
eszközként – az összes tagállam kutatási 
és oktatási intézményeivel, nevezetesen az 
egyetemi szövetségekkel, vállalkozásokkal, 
klaszterekkel és kutatási szervezetekkel 
együttműködve, illetve azokat kiegészítve –
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nem pedig azokkal versengve – fejti ki 
tevékenységét.
(2) Az EIT – a TIT-ekkel szoros 
együttműködésben – hathatós nemzetközi 
stratégiát alakít ki, meghatározva az 
Unión belüli és azon kívüli megfelelő 
közvetítőket és potenciális partnereket, 
valamint kapcsolatot létesítve azokkal. 
Azáltal, hogy erős globális EIT-védjegyet 
hoz létre (munkatársainak, 
tevékenységeinek, kiadványainak és nagy 
presztízsű helyszínének kiválósága révén), 
valamint stratégiai kapcsolatokat alakít ki 
kulcsfontosságú partnerekkel a világ 
minden tájáról, az EIT önmagában is 
komoly vonzerőre tehet szert, és a TIT-
ekben közreműködő partnerek vonzerejét 
is növelheti.
(3) Az EIT létrehozza az érdekelt felek 
rendszeres EIT-fórumát annak 
érdekében, hogy elősegítse a 
tudásháromszög egészének tágabb 
innovációs közösségével folytatott 
párbeszédet és kölcsönös tanulást, a 
nemzeti és regionális hatóságokat is 
bevonva.
(4) Az EIT rendszeresen igénybe veszi az 
egyetemek, vállalkozások, kutatási 
szervezetek és klaszterszervezetek meglévő 
szövetségeit mint az ismeretek cseréjének 
és az eredmények terjesztésének fórumait.
(5) Az EIT olyan mechanizmust hoz létre, 
amely tovább ösztönzi az EIT, annak TIT-
jei és más uniós kezdeményezések közötti 
szinergiákat, így például az EIT, a TIT-ek 
és az Európai Bizottság érintett szolgálatai 
közötti éves találkozót.
(6) Az EIT-t az Európai Unió 
kulcsfontosságú eszközeként alkalmazzák 
a technológia és innováció terén folytatott 
globális együttműködésben.

Or. en
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Módosítás 16

Határozatra irányuló javaslat
1 h cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1h. cikk
Az EIT és egyéb uniós eszközök
(1) Az EIT és a TIT-ek – a 
tudásháromszöget egységesítő egyedüli 
eszközként – további lehetőségeket 
biztosítanak a „Marie Curie” kutatók és 
az „Erasmus mindenkinek” hallgatók 
számára az innováció, a vállalkozás és az 
ipari környezet területén.
(2) Saját jellemzőikből táplálkozva a TIT-
ek adják a páneurópai innovációs politika 
és program lényegi elemét, a közös 
technológiai kezdeményezésekre (JTI-k) 
pedig – amelyek kulcsfontosságú eszközök 
a széttagoltság problémájának 
megoldásában a kutatás terén – nagyobb 
hangsúlyt kell fektetni, és egyúttal meg 
kell határozni a két eszköz közötti 
progresszív megközelítést. A közös 
technológiai kezdeményezések és az 
újonnan létrehozott, köz- és magánszféra 
közötti partnerségek fórumot biztosítanak 
a nagyszabású, iparközpontú kutatás 
elősegítéséhez, ezért azoknak a 
fenntartható, újraelosztáson alapuló és 
versenyképes növekedés szempontjából a 
stratégiai innovációs tervvel megegyező 
alapokra kell épülniük.
(3) Az EIT megerősíti az Unió kohéziós 
politikájával folytatott együttműködést 
azáltal, hogy foglalkozik az innováció 
helyi és globális szempontjai közötti 
összefüggésekkel. A helymegosztási 
központok biztosítják a határokon átnyúló 
együttműködést, és kedvező helyzetben 
vannak ahhoz, hogy hasznosítani tudják a 
saját régiójukban alkalmazott különböző 
finanszírozási programokat. A 
helymegosztási központok fontos szerepet 
játszanak a helyi és globális szintek 



PR\902884HU.doc 23/41 PE489.613v01-00

HU

közötti kapcsolatok megerősítésében.

Or. en

Módosítás 17
Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2 albekezdés

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 
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.

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 
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 
még nem elég nagy ahhoz, hogy valóban 
önálló uniós szervként működhessen.

Az EIT mint valódi intézmény 
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Elengedhetetlen, hogy az EIT több legyen, 
mint csupán „részeinek összessége”, amit 
jelenleg a TIT-ek alkotnak. Az Uniónak 
egy nemzetközileg is elismerhető 
kiválósági védjegyre van szüksége az 
innováció terén, ez pedig oly módon 
érhető el, hogy az EIT számára tágabb és 
befogadóbb cselekvési területet 
biztosítanak.
E tekintetben további TIT-ekre van 
szükség ahhoz, hogy az EIT elérje a
kritikus tömeget. 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 célja, hogy megszilárdítsa és 
továbbfejlessze szerepét olyan 
„befektetőként”, amely támogatja a 
meglévő uniós kutatási, üzleti és 
felsőoktatási kiválósági központokat, és 
lehetővé teszi számukra a közös munkát, 
valamint elősegíti ezek hosszú távú 
módszeres együttműködését.
Az Unió azonban nem engedheti meg a 
tudás elvesztését vagy elvesztegetését. 
Mindezt szem előtt tartva, az EIT-nek a 
TIT-ekben közreműködő partnereken 
felül további egyetemi hálózatokat, 
valamint a Marie Curie innovációs 
ösztöndíjakat is be kell vonnia 
munkájába, továbbá szoros 
együttműködést kell folytatnia és nagyobb 
fokú összhangra kell törekednie a közös 
technológiai kezdeményezésekkel, a 
regionális innovációs és végrehajtási 
közösségekkel, valamint a kutatások 
lebonyolításának és előmozdításának 
egyéb, esetlegesen megjelenő innovatív 
formáival, a kisebb TIT-eket is ideértve. 
Noha a kutatás tárgya nem központi 
kérdés a meglévő TIT-ek számára, az EIT 
előmozdítja az innováció 
multidiszciplináris megközelítéseit, 
valamint támogatja a nem technológiai, 
szervezeti és rendszerszintű innovációt, 
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illetve a közszféra innovációját, a létező és 
a lehetséges jövőbeli innovációs 
tevékenységek szükségszerű 
kiegészítéseként.

Or. en

Módosítás 18
Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 3 albekezdés

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.

törölve

Or. en

Módosítás 19
Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 4 albekezdés

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 

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, egy világos, átlátható és nyilvános 
eljárást követve. Az üzleti tervek 
értékelését külső, független szakértők 
fogják segíteni. Ezt tekintve az EIT-nek 
nem csupán tágabb értelemben vett 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 20
Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.1 alpont – 1 albekezdés

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 
és meghatározni, amelyek ugyanakkor az 
EIT egészét érintő stratégiai 
tevékenységeket is szolgálják.

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 
és meghatározni – világos, átlátható és 
nyilvánosan elszámoltatható módon –, 
amelyek ugyanakkor az EIT egészét érintő 
stratégiai tevékenységeket is szolgálják.

Or. en

Módosítás 21
Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.1 alpont – 2 a albekezdés (új)



PR\902884HU.doc 27/41 PE489.613v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós források EIT által történő 
felhasználásának egyik fő célja a 
tőkeáttételi hatás elérése. Az EIT-nek és a 
TIT-eknek egyúttal törekedniük kell 
szinergiák kialakítására a vonatkozó 
uniós kezdeményezésekkel, valamint a 
kevésbé fejlett tagállamokban megjelenő 
kiválósági központokkal, közösségekkel 
vagy innovációs térségekkel.

Or. en

Módosítás 22
Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.1 alpont – 4 albekezdés

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 
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 

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 
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 
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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.

választékának kialakítására is terjesszék ki, 
amely az innovatív szakmai továbbképzési 
tevékenységek tágabb körét szolgálja, 
beleértve a vezetőképzést, az egyéni 
igényekre szabott képzési tanfolyamokat 
(köztük a szakmai továbbképző 
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. en

Módosítás 23
Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.2 alpont – 1 albekezdés

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 

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: az első 2014-ben 
indul, a második pedig 2018-ban. 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 
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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.

eredményeire –, valamint a 
Horizont 2020 program értékelésének 
eredményeire kell épülnie.

Or. en

Módosítás 24
Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.2 alpont – 6 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a lista óhatatlanul csupán kiindulási 
pontként szolgál a lehetséges új TIT-ek 
elemzéséhez, és nem tekinthető teljes körű 
felsorolásnak. Az TIT-eket – prioritási 
területeiket, valamint a kiválasztási eljárás 
megszervezését és időzítését is ideértve –
nyílt pályázati eljárás keretében kell 
elindítani és kiválasztani, összhangban 
azon prioritásokkal és célkitűzésekkel, 
amelyek a „társadalmi kihívások” és a 
„kulcsfontosságú ipari technológiákban 
vállalt vezető szerep” hatálya alá 
tartoznak.

Or. en

Módosítás 25
Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 2.1.2 alpont – 7 albekezdés

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 

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, 
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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.

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. Az 
alkalmasabb javaslatokat kiválasztják a 
2014-es kezdési időpontra, azután pedig, a 
Horizont 2020, az EIT és a TIT-ek 
értékelését követően újabb nyílt pályázati 
eljárást hirdetnek azon új TIT-ek 
kiválasztására, amelyek várhatóan 2018-
ban indulnak.

Or. en

Módosítás 26
Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 2.2 pont – 7 albekezdés

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 

Ezenfelül az EIT-nek nyilvánvalóan 
szerepet kell játszania a tudás és az 
innováció területén folytatott nemzetközi 
együttműködésben. Erős márka 
létrehozásával, valamint a világ fő 
partnereivel történő stratégiai kapcsolatok 
kialakításával az EIT növelheti a TIT-
ekben közreműködő partnerek vonzerejét, 
vagy tevékenységeinek, illetve cselekvési 
területeinek hozzáadott értékét. 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 
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ösztönözve elősegítheti a tudásmegosztást, 
a mentorálást és a hálózatépítést.

programot és a Marie Curie-fellépéseket. 
Ezenfelül az EIT – többek között – a 
végzett hallgatók hálózatának kialakítását 
ösztönözve elősegítheti a tudásmegosztást, 
a mentorálást és a hálózatépítést.

Or. en

Módosítás 27
Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 2.3 pont – 5 bekezdés – 6 alpont

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 jelentésben, amelyet az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak is 
megküldenek.

Or. en

Módosítás 28
Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 3.2 pont – 2 albekezdés

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 

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 
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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 
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.

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, a TIT-ek és az egyetemi hálózatok, 
a regionális innovációs és végrehajtási 
közösségek, a kisebb TIT-ek, valamint az 
EIT-finanszírozásból végzett egyéb 
kutatási tevékenységek közötti tudáscsere 
ösztönzése 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 29
Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 4 rész – 4.2 pont – 1 albekezdés



PR\902884HU.doc 33/41 PE489.613v01-00

HU

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 költségvetése a 2014–2020 közötti 
időszakra 3,1 milliárd EUR, és az 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 30
Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 4 rész – 4.2 pont – 2 albekezdés

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.

Az EIT-költségvetés nagyobb részét 
korábbi és új, második és harmadik 
hullám keretében létrehozott TIT-ek 
részére irányozzák elő, az igazgatótanács 
által elfogadandó terveknek, a TIT-ek
kiválasztási eljárása során született 
eredményeknek, valamint a végrehajtás 
ütemének megfelelően, a 294/2008/EK 
rendelettel összhangban.

.

Or. en

Módosítás 31
Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 4 rész – 4.2 pont – 3 albekezdés

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 

törölve
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szóló teljes költségvetésének 93,13 %-ka). 
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

Módosítás 32
Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 4 rész – 4.2 pont – 4 albekezdés

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 részt fog venni, 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 
végrehajtásához az EIT költségvetéséből 
hozzávetőleg 10–15%-ot ítélnek oda.

Or. en

Módosítás 33
Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 4 rész – 4.2 pont – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az EIT elsőként kívánja 
alkalmazni a nyílt innováció és az 
egyszerűsítés új modelljeit, ennek 

Az EIT-központnak úgynevezett lean 
(karcsúsított) szervezetnek kell lennie, 
amely a szakértelem szükség esetén történő 
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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.

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 
5%-át.

Or. en
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INDOKOLÁS

Széles körű egyetértés uralkodik azzal kapcsolatban, hogy az EIT kulcsfontosságú eszköz az 
Unió technológiai és innovációs politikája számára, e konszenzus pedig az EIT stratégiájára 
és működésére is kiterjed. Ez lehetővé teszi az előadó számára, hogy e rövid indokolásban 
átugorja mindazon kérdéseket, amelyek esetében nincs szükség a bizottsági javaslat érdemi 
módosítására, és azon szempontokra összpontosítson, amelyeket – véleményünk szerint –
bizonyos változtatásoknak kell alávetni az EIT fontos céljainak hatékonyabb elérése 
érdekében.

Az EIT mint európai intézet és globális kiválósági védjegy

Az EIT nem program, és nem is hálózat: az EIT egy intézet. Való igaz, hogy egy program 
keretében működik, és csakugyan technológiai és innovációs hálózatokat hoz létre sok 
különféle partnerrel, mégis egy intézet fontos szereppel, amely nem merül ki a TIT-ekre 
irányuló pusztán adminisztrátori, koordinátori, illetve segítői teendőkben. Intézetként pedig 
kifejezetten egyedi módon kellene kezelni, a Horizont 2020 egyéb szakaszaitól eltérően. 
Tekintve, hogy nemcsak az innováció közvetlen eszköze, hanem egyúttal az oktatás eszköze 
is, az EIT alaposan kidolgozott oktatási dimenzióval gazdagítja az Unió kutatási és innovációs 
politikáját. Ebben áll az EIT egyik sajátossága az EU szakpolitikai keretének egészében: ez az 
egyetlen eszköz, amely egységesíti a tudásháromszöget. 

Célunk, hogy az EIT komoly innovációs partnerré váljon Európában és annak határain túl, 
egyúttal pedig a tudományos és technológiai kutatás és ismeretátadás, valamint a helyes 
gyakorlatok terjesztésének és a tudásmegosztás kultúrájának kiemelt központjává. 

Az EIT e területen oly módon is megszilárdíthatja szerepét, hogy házigazdaként nagyszabású 
konferenciákat, szemináriumokat és technológiai kiállításokat szervez (akár a TIT-ekkel 
közösen), valamint egyedi képzéseket, az egyetemi alapképzési programok moduljait vagy 
iskolai oktatásban használható csomagokat, nyári tanfolyamokat  és az EIT 
ösztöndíjprogramját, kiegészítve a már működő, EIT-védjeggyel rendelkező mesterképzési és 
doktori képzési programokat, amelyeket tovább kell fejleszteni.

Noha oktatási, technológiai és innovációs intézet, az EIT nem tekinthető egyetemeink és 
kutatóközpontjaink versenytársának – legyen szó akár állami, akár magánintézményekről –, 
és saját viselkedésében sem szabad ennek tükröződnie; az EIT sokkal inkább egy eszköz a 
szóban forgó intézmények számára a hatékonyabb együttműködés kialakításához, az állandó 
eszmecseréhez és tapasztalatcseréhez, valamint a különféle típusú közös projektek 
kidolgozásához: ilyenek például a közös kutatási projektek, a közös innovációs projektek és a 
közös oktatási projektek. Ily módon az EIT hatékonyabb segítséget nyújthat az Uniónak 
abban, hogy szembenézzen a bizottsági javaslatban említett problémával, miszerint „még 
mindig túl gyakran fordul elő, hogy az uniós felsőoktatásban, kutatásban és innovációban 
nyilvánvalóan jelen lévő kiválóság továbbra is elszigetelt marad”.

Azt is fel kell ismernünk, hogy az EIT csekély ismertségnek és elismerésnek örvend 
Európában, ez pedig a globális színtéren hatványozottan igaz. Az új stratégiai tervnek e 
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problémát is kezelnie kell, és célul kell kitűznie egy nemzetközileg elismert kiválósági 
védjegy kialakítását, az európai és külföldi tehetségek idevonzásának elősegítését, valamint 
stratégiai kapcsolatok kialakítását a világ legkülönbözőbb részein működő kulcsfontosságú 
partnerekkel.

E cél eléréséhez különböző dolgokra van szükség. A fent említett tevékenységekre irányuló, 
nagyra törő terv minden bizonnyal hozzájárul majd a probléma megoldásához, emellett pedig 
megfelelő és hatékony kommunikációra is szükség van; mi ugyanakkor úgy véljük, hogy e 
stratégiai terv egyik kulcsfontosságú komponensét jelenti majd az is, ha sikerül komoly 
előrelépéseket tenni az intézet jövőbeli működési helyszínét illetően.

Az EIT új központja

Az üzleti világban vitathatatlan tény, hogy egy vállalat központja kiemelten fontos eszköz az 
intézményi kommunikációban és egy márkanév bevezetésében. Véleményünk szerint 
elérkezett az idő, hogy ezzel a kérdéssel az EIT esetében is foglalkozzunk, amennyiben 
szeretnénk elérni, hogy globális kiválósági védjeggyé váljon, ami a jelek szerint közös 
megegyezésen alapuló cél.

Ahhoz, hogy a világ szemében saját szakterületén globális szereplővé váljon, amely teljes 
mértékben elkötelezte magát a kiválóság iránt, elengedhetetlen, hogy az EIT maga is kiváló 
működési helyszínnel rendelkezzen. Ez tükrözi majd azt, hogy az Unió összességében 
mekkora jelentőséget tulajdonít technológiai és innovációs politikájának.

Véleményünk szerint az EP strasbourgi épületei tökéletesen alkalmasak az EIT befogadására. 
Továbbá úgy gondoljuk, hogy az EIT-központ átköltöztetése strasbourgi épületeinkbe nem 
csupán az EIT számára jelent pozitív változást, hanem a Parlament és az Unió számára is, 
politikai és gazdasági szempontból egyaránt. Ez egyben Strasbourg városa számára is igazán 
kedvező megoldásnak bizonyulna. Nézzük csak ennek okait.

Az EIT átköltöztetése az EP strasbourgi épületeibe azonnal felkeltené Európa és a világ 
figyelmét, az EIT-projektet pedig a világmédia érdeklődésének középpontjába állítaná. Az 
európai polgárok, az üzleti világ és globális partnereink pedig azon új vízió fontos 
szimbólumaként tekintetének rá, amelyet az EU az elkövetkező hétéves időszakban 
érvényesíteni kíván: ez nem más, mint a hathatósabb innovációs politikára irányuló 
figyelmének és elkötelezettségének növelése.

Politikai szempontból nézve a költözés összhangban állna az európai parlamenti képviselők 
többségének álláspontjával – amelyet a közelmúltban két név szerinti szavazás is megerősített 
–, amely szerint egyetlen székhelyre van szükség. Ugyanakkor megoldást is jelentene számos 
európai parlamenti képviselő azzal kapcsolatos vágyára, hogy határozatukat ne tétlenség 
kövesse. 

Amennyiben a kérdést az Unió és annak intézményeivel szembeni közvélekedés 
szempontjából vizsgáljuk, megállapítható, hogy főként e válságos időkben, amikor a 
közkiadásokat folyamatosan csökkentik, e döntés csakis szimpátiát válthat ki.
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Gazdasági szempontból, és figyelembe véve az EU általános költségvetésének átfogó 
számadatait – amit meg kell tennünk –, ez a megoldás csakis a teljes költségek csökkentését 
eredményezheti. E megoldás kivitelezéséhez nincs szükség további forrásokra, épp 
ellenkezőleg.

Strasbourg számára ez igen kedvező megoldás lenne. A város presztízsét nem rontaná, sőt 
inkább emelné, hiszen ezáltal a tudás és innováció európai fővárosává lépne elő, nem csupán 
az EIT jelenléte miatt, hanem azért is, mivel az épületek jellegéből kifolyólag az EU 
ugyanezen komplexumban más európai akadémiai vagy kutatási vonatkozású projektnek és 
intézménynek is helyet biztosíthatna. A város életének hatékony irányítása szempontjából 
sokkal jobb, ha az emberek állandó jelleggel a városban élnek és dolgoznak, mint ha havonta 
három alkalommal több ezer ingázó érkezik oda. Az EIT egyébként is rendszeresen számos 
nagyszabású, sok résztvevőt vonzó rendezvényt szervezne Strasbourgban.

Maga az EIT, valamint a jelenlegi és főként jövőbeli tevékenységei számára a strasbourgi 
helyszín kimondottan ideálisnak tűnik. Minden lehetőség adott ahhoz, hogy e helyszín olcsó, 
egyszerű és gyors megoldást kínáljon az EIT-központ elhelyezésére, valamint arra is, hogy az 
EIT nagyszabású konferenciáknak, szemináriumoknak, képzéseknek és tanfolyamoknak, 
valamint technológiai és tudományos kiállításoknak adjon otthont, hiszen a komplexum 
rengeteg kisebb és nagyobb ülésteremmel (vagy tanteremmel), irodahelyiséggel, bárral és 
étteremmel, sőt több száz olyan szobával is rendelkezik, amelyekben a tisztálkodási 
lehetőségek teljes körűen biztosítottak, így azokban el lehetne helyezni e rendezvények 
résztvevőit, akik a világ minden tájáról a városba érkeznek.

A strasbourgi épület egyúttal az EIT-alapítvány, az érdekelt felek EIT-fóruma és a végzett 
hallgatók EIT-egyesülete, valamint egyéb kezdeményezések, induló vállalkozások és 
egyetemi hálózatok számára is otthont adna.

Az új TIT-ek egyes helymegosztási központjai is az épületben működhetnének, kiváló 
feltételeket biztosítva a partnerek számára ahhoz, hogy napi szinten szorosan 
együttműködjenek (fontos, hogy mindez ne legyen ellentétes a fő szakpolitikai irányvonallal, 
miszerint a TIT-ek helyszíni megoszlását oly módon kell kialakítani, hogy az elősegítse a 
helyi és globális szintek közötti kapcsolatok, valamint a különféle nemzeti és regionális 
hatóságokkal, az egyetemekkel, a helyi klaszterekkel és a kkv-kal folytatott együttműködés 
megerősítését).

Tisztában vagyunk azzal, hogy e változásról az EP nem dönthet egyedül. Álláspontját 
azonban ismertetheti, és felkérheti a Bizottságot arra, hogy vizsgálja meg e lépés 
megvalósíthatóságát. Mi is ezt javasoljuk.

Forráselosztás

Az ahhoz szükséges feladatok megvalósítása érdekében, hogy az EIT kiválósági védjeggyé 
váljon, valódi költségvetésre van szükségünk az EIT számára, amely jóval meghaladja a TIT-
ek költségvetéseinek összességét. A bizottsági javaslat 4,4%-ot helyez kilátásba terjesztési és 
tájékoztatási tevékenységekre, valamint 2%-ot igazgatási kiadásokra. A források ilyen jellegű 
elosztása összhangban áll az EIT-re vonatkozó „csak TIT-ek” (vagy majdnem „csak TIT-ek”) 
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jelenlegi elképzelésével. De talán az az elgondolás, miszerint az EIT „csak TIT-ekre” 
korlátozódó projekt, nem igazán alkalmas azon fontos küldetés és szerep megvalósítására, 
amely az EIT-re az Unióban hárulhat, a fentiekben leírtaknak és a bizottsági javaslatban 
felvetett elképzeléseknek megfelelően.

Ahhoz azonban, hogy az EIT egy másik, nagyra törőbb vízióra épüljön, nem igazán van 
szükségünk több pénzre az EIT számára: a bizottság által kilátásba helyezett források 
elosztásának egyszerű módosítása is elégségesnek bizonyulhat. Lehetséges megoldás az is, 
hogy a teljes költségvetés 10–15%-át az EIT saját tevékenységeihez rendelik, 2%-ot 
megőriznek az igazgatási kiadásokra, a fennmaradó forrásokat pedig a TIT-ekhez utalják, 
figyelembe véve mindazt, amint a továbbiakban a TIT-ek számával és méretével kapcsolatban 
ismertetünk.

A TIT-ek számáról és méretéről

Az első három TIT létrehozásakor követett modell – amely megalakulásuk első pillanatától 
fogva megkövetelte a kritikus tömeg meglétét –, valamint a TIT-ek akkor alkalmazott mérete 
valószínűleg megfelelő formája volt a projekt elindításának. A technológia és innováció 
világában a kritikus tömeg elérése valóban létfontosságú. 

Hasonló követelményt esetleg néhány új TIT esetében is fenntartanak majd. Bár mára talán 
egy kissé eltérő megközelítés is lehetővé vált: ha az EIT – mint olyan – létezik, és jó 
dimenzióval rendelkezik, önmagában vajon – az adott pillanatban működő TIT-ek hálózatával 
együttvéve – nem tekinthető-e kritikus tömeget biztosító intézménynek vagy kritikus tömeget 
képviselő háttérnek, támogatva a kisebb TIT-ek vagy egyéb EIT regionális együttműködési 
projektek létrejöttét? Egyes esetekben a kisebb TIT-ek jobb megoldást jelenthetnek bizonyos 
kihívások kezelésére. Ilyen esetben a TIT-ek méretével kapcsolatos rugalmatlan megközelítés 
(azaz univerzális megoldásokat szorgalmazó megközelítés) gátolhatja a legjobb megoldás 
meglelését.

Annak alapján kéne eljárnunk, amit időnként az üzleti világban látunk: az a megoldás, 
miszerint egy nagy vállalatcsoporthoz kapcsolódó kisebb vállalatot hoznak létre, egyrészt a 
kisebb szervezetek egyszerű és rugalmas működésének előnyével jár, másrészt pedig 
magában hordozza a nagy vállalatcsoporthoz köthető presztízst, stabilitást és piaci 
garanciákat, e kettő örvendetes és ésszerű kombinációjában.

A TIT-eket a továbbiakban számuk, tematikus sokféleségük és regionális hatályuk 
tekintetében is fejleszteni kell. Hangsúlyoznunk kell, hogy a TIT-eknek – legyen szó akár 
nagyobb, akár kisebb társulásokról – mindig jelentős mértékben integrált partnerségekként 
kell működniük, konkrét társadalmi kihívások mentén összekapcsolva az egyetemeket, a 
kutatási központokat, a vállalatokat – köztük a kkv-kat –, valamint az egyéb innovációs 
szereplőket.

A Bizottság a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozóan már megjelölt hat tematikus 
területet, ahol az új TIT-ek létrehozása annak komoly lehetőségét rejtheti magában, hogy a 
meglévő tevékenységeknek hozzáadott értéket kölcsönözzenek, és valóban fellendítsék az 
innovációt:
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• hozzáadott értéket előállító feldolgozóipar;
• a jövő élelmiszerei (Food4future) – fenntartható ellátási lánc az erőforrásoktól a 

fogyasztókig;
• innováció az egészséges életmód és az aktív időskor szolgálatában;
• nyersanyagok – fenntartható feltárás, kitermelés, feldolgozás, újrafeldolgozás és 

helyettesítés;
• intelligens és biztonságos társadalmak;
• városi mobilitás.

Úgy véljük, hogy túl korai lenne a lista jóváhagyása és lezárása, valamint hogy egy alulról 
építkező megközelítést kell továbbfejleszteni, amelynek keretében más területek is 
megfontolásra érdemes pályázatok tárgyát képezhetik, ilyen például a tengerek fenntartható 
hasznosítása, a vízügy és a „Marine KIC”. E lista még nem végleges, és a jövőben elindított 
TIT-ek számára, méretére és időkeretére vonatkozó döntés sem zárult még le. Az EIT számára 
autonómiát biztosítanak a jövőbeli TIT-ek kiválasztási eljárásának – rendelet szerinti –
megszervezésében, nyílt és átlátható módon, illetve versenyalapon, figyelembe véve a 
Horizont 2020 prioritásait.

Az EIT igazgatótanácsa számára lehetővé kellene tenni, hogy önállóan, nyilvános és átlátható 
formában, az EIT-ről szóló rendeletben megállapított eljárásnak megfelelően megszervezze a 
jövőbeli TIT-ek kiválasztási eljárását, a jelentős társadalmi kihívásokhoz kapcsolódó általános 
témakörök alapján. A pályázati felhívásoknak nyitottabbaknak kell lenniük annál, mint amit a 
Bizottság javasol, miszerint három tevékenységi területet mindegyik hullámban előzetesen 
kijelölnek. Ennél lehet több is, vagy kevesebb.
A TIT-ek méretével (és finanszírozási igényeivel) kapcsolatos rugalmasabb megközelítés 
olyan megoldáshoz vezethet, amelynek keretében a második és/vagy harmadik hullámra 
háromnál több új TIT-et helyezhetnek kilátásba.

Az igazgatótanács e folyamatról mindenesetre rendszeresen és teljes körűen tájékoztatja az 
uniós intézményeket, nevezetesen a Parlamentet, és figyelembe veszi a tárgyban alkotott 
véleményüket.

A TIT-ekkel ápolt hosszú távú gazdasági kapcsolatokról 

A TIT-ek működésének első szakaszában az EIT a TIT-ek költségvetésének akár 25%-át is 
biztosíthatja. Az EIT TIT-ekkel kapcsolatos befektetésének megtérülése a társadalom és a 
gazdaság számára jelentett előnyökön mérhető, ilyenek például a kedvezőbb oktatási 
lehetőségek, valamint az új vállalkozások és új munkahelyek, illetve új termékek és 
szolgáltatások létrehozása.

Idővel, a piaci és társadalmi lehetőségeket megragadva a TIT-ek függetlenedhetnek az EIT-
finanszírozástól, amikor a kezdeti projekt természetes véget ér. Ám ez talán nem jelenti azt, 
hogy az EIT-nek véget kell vetnie az adott TIT-tel, illetve azon intézménnyel vagy vállalattal 
ápolt gazdasági kapcsolatának, amellyé a TIT alakul a 7 vagy 15 éves program befejeztével. 
Az EIT-nek fontolóra kellene vennie azt a lehetőséget, hogy hosszú távú üzleti partnere lesz 
azon projektnek, amelynek elindításában segédkezett, egyúttal pedig az esetlegesen generált 
bevételek kedvezményezettje is – és nem csak azon bevételeké, amelyek a szellemi tulajdon 
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területén elért eredmények közvetlen és közvetett kamatoztatásából származnak.

Egy ilyen partnerség fenntartása technológia és gazdasági szempontból is stratégiai 
jelentőségűnek bizonyulhat. Az ilyen bevételek elősegíthetik az EIT számára, hogy 
költségvetéséből új TIT-eket finanszírozzon, vagy hozzájáruljon más oktatási projektek 
kialakításához.


