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PR_COD_1amCom

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 Innovációs és Technológiai Intézet létrehozásáról szóló 294/2008/EK rendelet 
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság által a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatra 
(COM(2011)0817),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
173. cikkének (3) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7–0467/2011),

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

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

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

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

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

Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedést célzó Európa 2020 stratégia 
kiemelkedő szerepet szán az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézetnek (a 
továbbiakban: EIT), amelynek célja, hogy
hozzájáruljon több kiemelt 
kezdeményezéshez, többek között az 
Innovatív Unió és a Mozgásban az ifjúság 
kezdeményezéshez.
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Or. en

Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
kezelésére vonatkozó szabályok a 
részvételi szabályokban kerülnek 
meghatározásra. Ezenkívül az EIT-nek és 
a tudományos és innovációs 
társulásoknak (a továbbiakban: TIT-ek) –
vezető európai innovációs 
intézményekként törekedniük kell a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
kezelésére vonatkozó innovatív 
gyakorlatok kidolgozására.

Or. en

Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az EIT-nek szorosabb 
együttműködésre kell törekednie a kis- és 
középvállalkozásokkal (kkv-k), hogy 
biztosítsa e vállalkozások aktív részvételét 
a TIT-ek tevékenységeiben. Ezenkívül 
adott esetben állami vállalatokat és helyi 
hatóságokat, valamint nem kormányzati 
szervezeteket is be kell vonni a TIT-ekbe.

Or. en

Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) Az EIT-nek támogatnia kell az 
innovációval kapcsolatos 
multidiszciplináris megközelítéseket, 
ideértve a nem technológiai megoldások, 
szervezeti megközelítések, új üzleti 
modellek, rendszerinnovációk és a 
közszférabeli innovációk fejlesztését, a 
technológiaközpontú tevékenységek 
szükséges kiegészítéseként.

Or. en

Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
6 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6c) Figyelembe véve a szociális 
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vállalkozásoknak az általuk kínált 
árukban vagy szolgáltatásokban, 
szervezeti felépítésükben vagy termelési 
módszereikben megnyilvánuló, rendkívül 
innovatív jellegét, az EIT és a TIT-ek 
tevékenységeinek magukban kell 
foglalniuk a szociális vállalkozói 
tevékenységek támogatását.

Or. en

Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) Meg kell határozni a TIT-eknek szánt 
EIT-hozzájárulás nagyságrendjét, és 
tisztázni kell a TIT-ek pénzügyi 
forrásainak eredetét. Az uniós 
támogatásnak mindenekelőtt kiegyenlítő 
hatást kell gyakorolnia az egyéb magán-
és állami finanszírozási források 
tekintetében, és e kiegyenlítés szintjét 
pontosan meg kell határozni.

Or. en

Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(8) Egyszerűsíteni kell az EIT szerveinek 
összetételét, és annak tükröznie kell a 
tudásháromszög három dimenzióját. 
Ésszerűsíteni kell az EIT 
igazgatótanácsának működését, és még 
világosabbá kell tenni az igazgatótanács és 
az igazgató szerepét és feladatait.

Or. en
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Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(9) Új TIT-eket kell létrehozni, valamint 
kiválasztani egy nyitott, átlátható és 
versenyen alapuló folyamat alapján.

Or. en

Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az EIT-nek annyi TIT-et kell 
kijelölnie, amennyi pénzügyileg csak 
lehetséges, feltéve hogy tevékenységi 
körük összhangban van Horizont 2020 
keretprogram célkitűzéseivel, teljesítik az 
alapítás minimumkövetelményeit és 
meghatározott kiválasztási kritériumok 
alapján demonstrálni tudják a 
teljesítményüket.

Or. en

Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) Az EIT-nek ki kell jelölnie olyan 
TIT-eket, amelyek tevékenységi köre 
összhangban van a Horizont 2020 
keretprogram „társadalmi kihívások” 
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és/vagy a „vezető szerep az alap- és az 
ipari technológiák területén” 
prioritásának konkrét célkitűzéseivel, 
vagy e célkitűzések kapcsolódási 
területein helyezkedik el. Ezenkívül a 
TIT-ek kijelölése során az EIT-nek 
figyelembe kell vennie, hogy nem minden 
TIT-nek azonosak a pénzügyi igényei, 
azaz egyesek tőkeigényesebbek másoknál.

Or. en

Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(13) Annak érdekében, hogy a TIT-ekben 
szélesebb körben vegyenek részt 
különböző tagállamok szervezetei, a 
partnerszervezeteknek legalább három 
különböző tagállamból kell származniuk.
Ezenkívül az EIT-nek és a TIT-eknek 
törekedniük kell a tájékoztatási 
tevékenységek továbbfejlesztésére, és 
kapcsolatokat kell létrehozniuk a kevésbé 
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jól teljesítő régiókban működő 
intézményekkel, kiválósági központokkal 
és egyéb partnerekkel, hogy 
bekapcsolódhassanak azok 
tevékenységeikbe és részt vehessenek 
azokban.

Or. en

Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) A TIT-ek tevékenységeinek 
finanszírozására, felügyeletére és 
értékelésére vonatkozó követelményeket és 
eljárásokat az EIT-nek azelőtt kell 
elfogadnia, hogy megindulna a TIT-ek 
kiválasztásának folyamata. Különösen egy 
versenyalapú felülvizsgálati 
mechanizmust kell létrehozni a TIT-ek 
számára nyújtandó éves pénzügyi 
hozzájárulás elosztására.

Or. en

Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az EIT hároméves 
munkaprogramjának figyelembe kell 
vennie a Horizont 2020 keretprogramban 
meghatározott konkrét EIT-
célkitűzésekről szóló bizottsági véleményt, 
illetve annak más európai uniós 
szakpolitikákat és eszközöket kiegészítő 
jellegét.

(15) Az EIT hároméves 
munkaprogramjának figyelembe kell 
vennie a Bizottság, az Európai Parlament 
és a Tanács véleményét; ezenkívül éves 
párbeszédet kell létrehozni az EIT és az
Európai Parlament között.

Or. en
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Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 17

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) Az (1) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„»innováció«: az a folyamat, beleértve 
annak eredményeit is, amely során –
különböző típusú tudás, képességek és 
készségek ötvözésével – új ötletek 
születnek a társadalmi vagy gazdasági 
kihívások megoldására, és ezáltal új 
termékek, szolgáltatások, eljárások vagy 
üzleti és szervezési modellek jönnek létre, 
amelyek értékkel gazdagítják a 
társadalmat;”

Or. en

Indokolás

Ahhoz, hogy az EIT-t olyan eszközzé válhasson, amellyel megvalósítható a Horizont 2020 
keretprogram, fontos hangsúlyozni a TIT-ek szerepe és a Horizont 2020 konkrét céljai közötti 
kapcsolatot.
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Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – a a pont (új)
294/2008/EK rendelet
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-aa) A (2) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„»tudományos és innovációs társulás 
(TIT)«: az innovációs folyamatban részt 
vevő felsőoktatási intézmények, kutatási 
szervezetek, vállalkozások és más 
érdekeltek közötti autonóm partnerségek, 
amelyek az EIT feladatainak 
megvalósítása és a Horizont 2020 
keretprogramban meghatározott 
célkitűzések eléréséhez való hozzájárulás 
céljából közép- és hosszú távú közös 
innovációs tervezésen alapuló stratégiai 
hálózatot képeznek, annak pontos jogi 
formájától függetlenül;”

Or. en

Indokolás

Ahhoz, hogy az EIT-t olyan eszközzé válhasson, amellyel megvalósítható a Horizont 2020 
keretprogram, fontos hangsúlyozni a TIT-ek szerepe és a Horizont 2020 konkrét céljai közötti 
kapcsolatot.

Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – a a pont (új)
294/2008/EK rendelet
2 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) Az (5) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„»partnerszervezet«: olyan szervezet, 
amely tagja valamely TIT-nek; ilyenek 
lehetnek többek között a következők: 
felsőoktatási intézmények, kutatást végző 
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szervezetek, köz- vagy magántulajdonú 
vállalatok, pénzügyi intézmények, 
regionális és helyi hatóságok, 
alapítványok, nonprofit szervezetek;”

Or. en

Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – b a pont (új)
294/2008/EK rendelet
2 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A (9) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„»stratégiai innovációs terv)«: a jövőbeli 
kezdeményezésekhez az EIT kiemelt 
területeit meghatározó stratégiai 
dokumentum, amely tartalmazza a 
tervezett felsőoktatási, kutatási és 
innovációs tevékenységek hétéves 
időszakra szóló áttekintését.”

Or. en

Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – c pont
294/2008/EK rendelet
2 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
294/2008/EK rendelet
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

Or. en

Indokolás

Az EIT céljának a tudásháromszög mindhárom dimenziójának megerősítését kell tekinteni. 
Hangsúlyosabbá kell tenni a vállalkozói tevékenységek előmozdítását, amely fontos 
szempontja a háromszög üzleti/innovációs dimenziójának, és az EIT egyik fő feladata.

Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 a pont (új)
924/2008/EK rendelet
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A 4. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
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„(2) A Bizottság az igazgatótanács ülésein 
való részvétel céljából a tudásháromszög 
három dimenzióját képviselő 
megfigyelőket jelölhet ki.”

Or. en

Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – a pont
294/2008/EK rendelet
5 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az a) pontot el kell hagyni. a) Az a) pont helyébe a következő szöveg 
lép:

„a) meghatározza legfőbb prioritásait és 
tevékenységeit, általános és konkrét 
célkitűzéseinek megvalósítása érdekében.”

Or. en

Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – a a pont (új)
294/2008/EK rendelet
5 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A b) pont helyébe a következő szöveg 
lép:
„b) figyelemfelkeltő tevékenységet folytat 
a lehetséges partnerszervezetek körében –
különös tekintettel a kkv-kra és a kevésbé 
jól teljesítő uniós régiók feltörekvő 
kiválósági központjaira –, és ösztönzi és 
elősegíti a tevékenységeiben való 
részvételüket;”

Or. en
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Indokolás

A kevésbé jól teljesítő uniós régiók kiválósági központjai a fejlettebb régiók hasonló 
központjaihoz képest nehezebben tudnak részt venni a TIT-ekben . Az EIT-nek tájékoztatási 
tevékenységeket kell kidolgoznia, hogy növelje az EIT – és különösen az TIT-ek –
tevékenységeiben való részvételre való lehetőségeiket. Hasonlóképpen fontos, hogy a kkv-k 
számára lehetőséget nyújtsanak a TIT-ekben való teljes körű részvételre.

Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – a b pont (új)
294/2008/EK rendelet
5 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) A c) pont helyébe a következő szöveg 
lép:
„c) a 7. cikknek megfelelően TIT-eket 
választ és jelöl ki, és megállapodásban 
rendezi jogaikat és kötelezettségeiket; 
megfelelő támogatást nyújt számukra; 
megfelelő minőségellenőrzési 
intézkedéseket alkalmaz; folyamatosan 
felügyeli és rendszeres időközönként 
értékeli a tevékenységüket; valamint 
biztosítja megfelelő szintű 
koordinációjukat;”

Or. en

Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – a c pont (új)
294/2008/EK rendelet
5 cikk – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ac) A cikk a következő ponttal egészül ki:
„fa) felméri az európai innovációs 
színtéren a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogokkal kapcsolatosan meglévő 
gyakorlatokat és e gyakorlatok hatását az 
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EU innovációs kapacitására, különös 
tekintettel a kkv-kra gyakorolt gazdasági 
hatásra; útmutatást dolgoz ki és biztosít a 
szellemitulajdon-jogok innovatív 
modelljeire vonatkozóan, előmozdítva a 
tudás átadását és terjesztését, a TIT-ek 
keretén belül és Unió-szerte egyaránt;”

Or. en

Indokolás

Európa vezető innovációs intézeteként az EIT-nek szerepet kell kapnia az innovatív 
gyakorlatok kidolgozásában és előmozdításában. Az EIT-nek például „laboratóriumként” 
kellene működnie, amely támogatja az európai szereplőkhöz igazított innovatív 
szellemitulajdon-jogok fejlesztését, és amely képes választ adni a különböző ágazatok és 
szereplők szükségleteire és érdekeire Európa-szerte.

Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – a d pont (új)
294/2008/EK rendelet
5 cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ad) A g) pont helyébe a következő szöveg 
lép:
„g) fejleszti kapacitását és szakértelmét 
annak érdekében, hogy világszínvonalú 
szervvé váljon a felsőoktatás, a kutatás, az 
innováció és a vállalkozás terén elért 
kimagasló teljesítményéért;”

Or. en

Indokolás

Az EIT-nek fejlesztenie kell saját kapacitását és szakértelmét ahhoz, hogy elérje azon célját, 
hogy kiválósága alapján világszínvonalú szervvé váljon.

Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – a e pont (új)
294/2008/EK rendelet
5 cikk – g a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ae) A cikk a következő ponttal egészül ki:
„ga) támogatja az innovációval 
kapcsolatos multidiszciplináris 
megközelítéseket, különösen a nem 
technológiai megoldások, szervezeti 
megközelítések, új üzleti modellek, 
rendszerinnovációk és a közszférabeli 
innovációk integrálását;”

Or. en

Indokolás

Az EIT tevékenységeit nem szabad kizárólagosan a technológiai megoldások és innovációk 
piaci bevezetésének támogatása felé irányítani.

Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont
294/2008/EK rendelet
5 cikk – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

j) évente legalább egyszer összehívja az 
érintett felek fórumát, hogy az érintett 
felekkel megosszák és megvitassák az EIT 
tevékenységeit, tapasztalatait, bevált 
gyakorlatait és az Unió innovációs, 
kutatási és oktatási szakpolitikáihoz és 
célkitűzéseihez való hozzájárulását.

Or. en

Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 a pont (új)
294/2008/EK rendelet
6 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a) A szöveg a következő ponttal egészül 
ki:
„da) egy tárhely létrehozása, amely a TIT-
ek által birtokolt találmányok és 
szabadalmak közötti kapcsolatot és a 
jogosultjaik azonosító adatait 
tartalmazza."

Or. en

Indokolás

Ez az adattár lehetővé tenné a technológiai környezet feltérképezését a szabadalmak 
szempontjából, és lehetővé tenné a TIT-ek kutatási és innovációs területein tevékenykedni 
kívánó új szereplők számára, hogy tisztább képet kapjanak és felmérjék a lehetőségeiket.

Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 b pont (új)
294/2008/EK rendelet
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5b) A 6. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(2) A TIT-ek nagymértékű önállósággal 
rendelkeznek belső szervezetük és 
összetételük meghatározásában. A TIT-ek 
különösen:
a) igazgatótanácsot hoznak létre, 
amelynek összetétele tiszteletben tartja a 
felsőoktatás, a kutatás és az üzleti 
ágazatok képviselői közötti egyensúlyt;
b) nyitottak az új tagok előtt, különös 
tekintettel a kkv-kra, amelyek értékkel 
gazdagíthatják a partnerséget;
c) nyitott és átlátható működést 
folytatnak, a bevált gyakorlatok 
kódexeinek megfelelően.”

Or. en
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Indokolás

A TIT-ek nagy önállósággal rendelkeznek, mindazonáltal tisztázni kell, hogy a milyen 
minimális jellemzőkkel, alapelvekkel és feladatokkal kell rendelkezniük.

Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 c pont (új)
294/2008/EK rendelet
6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5c) A cikk a következő bekezdéssel egészül 
ki:
„(2a) A TIT-ek meghatározzák pontos 
ütemtervüket és munkamódszereiket.  A 
TIT-ek különösen:
a) tevékenységeikre vonatkozóan éves 
üzleti tervet dolgoznak ki konkrét 
célokkal, mérföldkövekkel és fő 
teljesítménymutatókkal;
b) stratégiákat dolgoznak ki a pénzügyi 
fenntarthatóság elérésére, ami az uniós 
finanszírozás fokozatos csökkentését 
eredményezi;
c) tájékoztatási stratégiákat dolgoznak ki, 
különösen a kevésbé jól teljesítő uniós 
régiókban működő, feltörekvő 
intézményekkel és kiválósági 
központokkal;
d) évente egyszer összehívják az érintett 
felek fórumát, hogy tájékoztassa a 
vonatkozó és érdekelt érintett feleket és 
konzultáljon velük;”

Or. en

Indokolás

A TIT-ek nagy önállósággal rendelkeznek, mindazonáltal tisztázni kell, hogy a milyen 
minimális jellemzőkkel, alapelvekkel és feladatokkal kell rendelkezniük.
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Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – a pont
294/2008/EK rendelet
7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1a) Az EIT elindítja a TIT-ek 
kiválasztását és annyi TIT-et jelöl ki, 
amennyi pénzügyileg csak lehetséges, az
általuk képviselt minőség alapján és azzal 
a feltétellel, hogy megfelelnek a
kiválasztásra és az odaítélésre vonatkozó 
minimumkövetelményeknek.”

Or. en

Indokolás

Ne határozzák meg előre a 2014–2020 közötti időszakban létrehozandó TIT-ek témáit és 
számát. Az előadó ehelyett azt javasolja, hogy az EIT kapjon felhatalmazást annyi TIT 
létrehozására, amennyire pénzügyi szempontból lehetőség van, feltéve hogy teljesülnek a 
kiválasztási és a minőségi követelmények, és azok összhangban vannak a Horizont 2020 
keretprogram „társadalmi kihívások” és a „vezető szerep az alap- és az ipari technológiák 
területén” pillér szerinti prioritásokkal. 

Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – a a pont (új)
294/2008/EK rendelet
7 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A cikk a következő bekezdéssel egészül 
ki:
„(1b) A TIT-ek létrehozásához szükséges 
kiválasztási minimumkövetelmények a 
következők:
a) legalább három, különböző 
tagállamban alapított partnerszervezet 
részvétele. E partnerszervezeteknek a 
részvételi szabályok 7. cikke értelmében 
egymástól függetlennek kell lenniük”;
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b) A TIT-ek hozzájárulása a 
Horizont 2020 keretprogramban 
meghatározott „társadalmi kihívások” és 
a „vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” pillér szerinti 
konkrét célkitűzések megvalósításához;
c) A TIT-et alkotó partnerszervezetek 
legalább kétharmada székhelyének a 
tagállamokban kell lennie.
Minden TIT-ben legalább egy 
felsőoktatási intézménynek, egy 
magáncégnek és egy kkv-nak részt kell 
vennie.”

Or. en

(Lásd a módosító rendelet 1. cikke (6) bekezdésének c) és d) pontját.)

Indokolás

Az egyértelműség érdekében a TIT-ek létrehozásához szükséges minimumkövetelmények egy 
cikkben kerültek összefoglalásra és a következő új kritériummal egészültek ki: a 
Horizont 2020 keretprogrammal való összhang biztosítása és a kkv-k bevonása.

Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – a b pont (új)
294/2008/EK rendelet
7 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) A (2) bekezdésben a bevezető rész 
helyébe a következő szöveg lép: 
„(2)A TIT-ek kijelölésére vonatkozó 
odaítélési kritériumok magukban 
foglalják legalább a következőket:”

Or. en

Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – a c pont (új)
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294/2008/EK rendelet
7 cikk – 2 bekezdés – a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ac) A (2) bekezdés a következő ponttal 
egészül ki:
„-a) a partnerség kapacitása a 
Horizont 2020 keretprogramban 
meghatározott „társadalmi kihívások” és 
a „vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” pillér szerinti 
konkrét célkitűzések megvalósításához 
való hozzájáruláshoz.”

Or. en

Indokolás

A TIT-eket összhangba kell hozni a Horizont 2020 tematikus prioritásaival, és az értékelési 
eljárás részeként ezt az összhangot bizonyítaniuk kell.

Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – a c pont (új)
294/2008/EK rendelet
7 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ac) A (2) bekezdés a következő ponttal 
egészül ki:
„aa) az innovációval kapcsolatos 
multidiszciplináris megközelítések, 
például a nem technológiai megoldások, 
szervezeti megközelítések, új üzleti 
modellek, rendszerinnovációk és/vagy a 
közszférabeli innovációk integrálása;”

Or. en

Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – a d pont (új)
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294/2008/EK rendelet
7 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ad) A (2) bekezdés b) pontját el kell 
hagyni.

Or. en

Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – a e pont (új)
294/2008/EK rendelet
7 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ae) Az (2) bekezdés d) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
„d) a felsőoktatás, a kutatás és az 
innováció tudásháromszögében 
tevékenykedő szervezetek részvételi 
egyensúlya a partnerségben;”

Or. en

Indokolás

A nyitottságnak, az átláthatóságnak és az érdekek egyensúlyának a TIT-ek és az EIT irányadó 
elveinek középpontjában kell lennie.

Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – a f pont (új)294/2008/EK rendelet
7 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

af) A (2) bekezdés a következő ponttal 
egészül ki:
„da) a nyitottság és az átláthatóság 
demonstrálása az irányításában, és az új 
belépők odavonzására irányuló 
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stratégiája;”

Or. en

Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – a g pont (új)
294/2008/EK rendelet
7 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ag) A (2) bekezdés a következő ponttal 
egészül ki:
„fa) a következőket támogató 
intézkedések: a társadalmi-gazdasági 
szereplők részvétele és a velük való 
együttműködés, beleértve – adott esetben –
a hatóságokat, a közszférabeli 
vállalkozásokat és a nonprofit 
szervezeteket;”

Or. en

Indokolás

A TIT-ekkel folytatott együttműködést nem szabad csak a magánszférára korlátozni, hanem 
azt az innovációs folyamat egy adott területén tevékenykedő, bármilyen típusú szervezet 
számára is lehetővé kell tenni.

Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont– a h pont (új)
294/2008/EK rendelet
7 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ah) a (2) bekezdés g) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
„g) készség a TIT-eken kívüli egyéb 
szervezetekkel és hálózatokkal való 
együttműködésre a bevált gyakorlatok 
megosztása és a kiválóság érdekében, 
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többek között a kevésbé jól teljesítő 
régiókkal.”

Or. en

Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – c pont
294/2008/EK rendelet
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

(Lásd a 7. cikk (1b) bekezdéséhez fűzött módosítást.)

Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – d pont
294/2008/EK rendelet
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(4) A tudományos és innovációs társulást 
alkotó partnerszervezetek többsége 
székhelyének a tagállamokban kell lennie. 
Minden TIT-ben legalább egy 
felsőoktatási intézménynek és egy 
magáncégnek részt kell vennie.”

törölve

Or. en

(Lásd a 7. cikk (1b) bekezdéséhez fűzött módosítást.)
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Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 a pont (új)
294/2008/EK rendelet
7 -a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A szöveg az alábbi cikkel egészül ki:
„7-a. cikk
Pénzügyi források és finanszírozási elvek
(1) Az EIT-t a 19 cikkben megállapított, 
az Európai Unió általános 
költségvetéséből származó pénzügyi 
keretbe tartozó hozzájárulásból, és más
köz- és magánforrásokból kell 
finanszírozni.
(2) A TIT-ek finanszírozását elsősorban a 
következő forrásokból kell biztosítani:
a) partnerszervezetek hozzájárulása, 
amely a finanszírozás jelentős forrását 
képezi;
b) a tagállamok, harmadik országok vagy 
ezek hatóságainak kötelező vagy önkéntes 
hozzájárulása;
c) nemzetközi szervezetek vagy 
intézmények hozzájárulásai;
d) a TIT-ek saját tevékenysége és szellemi 
termékekhez fűződő jogdíjai révén nyert 
bevételek;
e) dotációs tőke, köztük az EIT-alapítvány 
által kezelt alapok;
f) magánszemélyek, intézmények, 
alapítványok vagy bármely más nemzeti 
szerv hagyatékai, adományai, 
hozzájárulásai,
g) az EIT hozzájárulásai;
h) pénzügyi eszközök, köztük az Európai 
Unió általános költségvetéséből 
finanszírozott eszközök.
A hozzájárulás lehet természetbeni 
hozzájárulás is.
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(3) Az EIT finanszírozásához való 
hozzáférésre vonatkozó szabályokat az 
EIT-nek a 21. cikk (1) bekezdésében 
említett pénzügyi szabályzata határozza 
meg.
(4) A TIT-ek számára nyújtott EIT-
hozzájárulás: 
a) 100%-ig fedezheti a hozzáadott értéket 
teremtő TIT-tevékenységek elszámolható 
költségeit;
b) nem haladhatja meg a TIT-ek éves 
költségvetésének 25%-át, hároméves átlag 
alapján számítva.
(5) Az EIT versenyalapú felülvizsgálati 
mechanizmust hoz létre a TIT-ek számára 
nyújtott éves pénzügyi hozzájárulása egy 
jelentős részének elosztására. A 
versenyalapú felülvizsgálati mechanizmus 
magában foglalja a TIT-ek éves üzleti 
tervében javasolt projektek minőségének 
és a bennük rejlő lehetőségeknek, 
valamint a korábbi évek teljesítményének 
a vizsgálatát, a 7a. cikkben meghatározott 
folyamatos felügyelet keretében 
tapasztaltak szerint.
(6) A TIT-ek vagy partnerszervezeteik 
uniós támogatásért folyamodhatnak, 
különösen az uniós programok és alapok 
keretében, azok szabályainak megfelelően, 
és az egyéb kérelmekkel azonos feltételek 
mellett. Ebben az esetben a támogatás 
nem jelölhető ki az Európai Unió 
általános költségvetéséből már 
támogatásban részesülő tevékenységekre. 
A más uniós programokból és alapokból 
származó pénzügyi hozzájárulás összege 
nem haladhatja meg a TIT-ek éves 
költségvetésének 25%-át, hároméves átlag 
alapján számítva.”

Or. en

(A rendelet 14. cikke a 7-a. cikk helyére került.)
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Indokolás

Az egyértelműség érdekében a pénzügyi forrásokat (14. cikk) és a finanszírozási elveket 
egyetlen cikkbe vontuk össze, ezenkívül módosítottunk oly módon, hogy a cikk magában 
foglalja a TIT-ek tőkeáttételi hatásaival kapcsolatos elveket (legfeljebb 25%-os EIT-
hozzájárulás és legfeljebb összesen 50%-os uniós finanszírozás), valamint a TIT számára 
nyújtott éves hozzájárulásra vonatkozó versenyalapú felülvizsgálati mechanizmust.

Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 7 pont
294/2008/EK rendelet
7 a cikk (új) – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A TIT-ek értékelésének és felügyeletének
alapelvei

A TIT-ek felügyeletének és értékelésének 
alapelvei

Or. en

Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 7 pont
294/2008/EK rendelet
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

„(1) Az EIT a kulcs-teljesítménymutatók 
alapján a Bizottsággal együttműködve 
megszervezi az egyes TIT-ek 
teljesítéseinek, eredményeinek és 
hatásának folyamatos felügyeletét és 
háromévenkénti külső értékelését.”

A folyamatos felügyelet a következőkre 
terjed ki:
a) a TIT-ek hozzájárulása a 
Horizont 2020 keretprogram 
célkitűzéseinek megvalósításához;
b) a TIT-ek általános teljesítménye a TIT-
ekre vonatkozó alapvető mutatók alapján;
c) a TIT-ek egyedi teljesítménye az egyéni 
célok és a fő teljesítménymutatók alapján, 



PR\903210HU.doc 31/47 PE489.664v01-00

HU

az egyes TIT-ek üzleti terveinek 
megfelelően;”

Or. en

Indokolás

A TIT-ek felügyeletére vonatkozó elveket pontosabban meg kell határozni.

Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 7 a pont (új)
294/2008/EK rendelet
7a cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A TIT-eknek a folyamatos felügyelet 
révén mért teljesítménye az alapja a TIT-
ek számára az EIT által nyújtott éves 
pénzügyi hozzájárulás elosztását szolgáló 
versenyalapú felülvizsgálati 
mechanizmusoknak, a 7a. cikk (4a) 
bekezdésével összhangban.

Or. en

Módosítás 50
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 7 b pont (új)
294/2008/EK rendelet
7a cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A TIT-eknek a folyamatos felügyelet 
révén mért teljesítménye az alapja a TIT-
ek számára az EIT által nyújtott éves 
pénzügyi hozzájárulás meghatározását 
szolgáló a versenyalapú felülvizsgálati 
mechanizmusoknak. A felügyeleti 
rendszer EIT és a Bizottság általi 
kidolgozása során figyelembe kell venni a 
II. mellékletben felsorolt mutatók előzetes 
listáját.
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Or. en

Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
294/2008/EK rendelet
7 b cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A TIT működésének időtartama, folytatása 
és megszűnése

A TIT finanszírozásának időtartama, 
folytatása és megszűnése

Or. en

Indokolás

A TIT tovább működhet uniós finanszírozás nélkül. Működésük időtartama helyett a TIT-ek 
finanszírozásának időtartamát kell meghatározni.

Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
294/2008/EK rendelet
7 b cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A TIT számára nyújtott EIT-
finanszírozás kezdeti időtartama három 
év. 

Or. en

Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
294/2008/EK rendelet
7 b cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A 7a. cikkben meghatározott 
folyamatos felügyelet és időszakos 
értékelések eredményeitől függően az
igazgatótanács háromévente úgy 
határozhat, hogy meghosszabbítja egy TIT 
finanszírozását, ha az bizonyítja, hogy 
eléri saját és az EIT céljait.

Or. en

Módosítás 54
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 9 a pont (új)
294/2008/EK rendelet
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A 13. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(2) Az EIT az első TIT-ek kiválasztását 
célzó pályázati felhívás kiírása előtt 
nyilvánosságra hozza eljárási 
szabályzatát, a 21. cikk (1) bekezdésében 
említett külön pénzügyi szabályzatát, 
valamint a TIT-ek kiválasztásának a 7. 
cikkben említett részletes kritériumait.”

Or. en

Módosítás 55
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 9 b pont (új)
294/2008/EK rendelet
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) A 13. cikk (3) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
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„(3) Az EIT haladéktalanul 
nyilvánosságra hozza stratégiai 
innovációs tervét, a 15. cikkben említett, 
gördülő hároméves munkaprogramját és 
a tevékenységéről szóló éves jelentést, 
valamint az EIT és a TIT-ek 
felügyeletének és ellenőrzésének 
eredményeit;”

Or. en

Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 10 pont – bevezető rész
294/2008/EK rendelet
14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A 14. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

(10) A 14. cikket el kell hagyni.

Or. en

(Lásd a 7-a cikket (új).)

Indokolás

Az egyértelműség érdekében a pénzügyi forrásokat (14. cikk) és a finanszírozási elveket 
egyetlen cikkbe vontuk össze (7-a. cikk).

Módosítás 57
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 10 pont
294/2008/EK rendelet
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A TIT-ek finanszírozását elsősorban a 
következő forrásokból kell biztosítani:

törölve

a) partnerszervezetek hozzájárulása, 
amely a finanszírozás jelentős forrását 
képezi;
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b) a tagállamok, harmadik országok vagy 
ezek hatóságainak kötelező vagy önkéntes 
hozzájárulása;
c) nemzetközi szervezetek vagy 
intézmények hozzájárulásai;
d) a TIT-ek saját tevékenysége és szellemi 
termékekhez fűződő jogdíjai révén nyert 
bevételek;
e) dotációs tőke, köztük az EIT-alapítvány 
által kezelt alapok;
f) magánszemélyek, intézmények, 
alapítványok vagy bármely más nemzeti 
szerv hagyatékai, adományai, 
hozzájárulásai,
g) az EIT hozzájárulásai;
h) pénzügyi eszközök, köztük az Európai 
Unió általános költségvetéséből 
finanszírozott eszközök.
A hozzájárulás lehet természetbeni 
hozzájárulás is.

Or. en

(Lásd a 7-a cikket (új).)

Indokolás

Az egyértelműség érdekében a pénzügyi forrásokat (14. cikk) és a finanszírozási elveket 
egyetlen cikkbe vontuk össze (7-a. cikk).

Módosítás 58
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 11 pont
294/2008/EK rendelet
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az EIT hozzájárulása 100 %-ig 
fedezheti a hozzáadott értéket teremtő 
TIT-tevékenységek elszámolható 
költségeit.”

törölve

Or. en
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(Lásd a 7-a cikket.)

Indokolás

Az egyértelműség érdekében a pénzügyi forrásokat (14. cikk) és a finanszírozási elveket 
egyetlen cikkbe vontuk össze (7-a. cikk).

Módosítás 59
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 12 pont
294/2008/EK rendelet
15 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a gördülő hároméves munkaprogram, 
amely az EIT és a TIT-ek főbb prioritásaira 
és a tervezett kezdeményezésekre 
vonatkozó nyilatkozatot, valamint a 
finanszírozási igényekre és forrásokra 
vonatkozó becslést tartalmaz, és azt, hogy 
folytatni szándékozik-e az egyes TIT-ek 
finanszírozását. Olyan megfelelő 
mutatókat is magában foglal, amelyek a 
TIT-ek és az EIT által végzett 
tevékenységek felügyeletére vonatkoznak. 
Az előzetes gördülő hároméves 
munkaprogramot az EIT a Bizottságnak, az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak
minden n-2 év december 31-ig köteles 
benyújtani. A Bizottság, az Európai 
Parlament és a Tanács három hónapon 
belül véleményt ad ki. Az EIT megfelelően 
figyelembe veszi a kifejezett véleményeket, 
és véleményeltérés esetén megindokolja 
saját álláspontját. Az EIT a végleges 
munkaprogramot tájékoztatás céljából 
benyújtja az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak, 
valamint a Régiók Bizottságának;

Or. en
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Indokolás

Nagyobb szintű felügyeletet kell biztosítani a döntéshozók számára a hároméves 
munkaprogramok elfogadásával kapcsolatban. Az EIT kezdeti időszakához hasonlóan, amikor 
az első hároméves munkaprogram tervezetét benyújtották véleményezésre a Parlamentnek, a 
Tanácsnak és a Bizottságnak, az EIT jövőbeni munkaprogramjait a Parlament és a Tanács 
felülvizsgálati eljárásának kell alávetni.

Módosítás 60
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 12 pont
294/2008/EK rendelet
15 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) éves jelentés, minden év június 30-ig. A 
jelentés ismerteti az előző naptári évben az 
EIT és a TIT által végzett tevékenységeket, 
és a megállapított célkitűzések, mutatók és 
menetrend vonatkozásában értékeli az 
eredményeket, a végrehajtott 
tevékenységekkel kapcsolatos 
kockázatokat, a forrásfelhasználást és az 
EIT általános működését.”

b) éves jelentés, minden év június 30-ig. A 
jelentés ismerteti az előző naptári évben az 
EIT és a TIT által végzett tevékenységeket, 
és a megállapított célkitűzések, mutatók és 
menetrend vonatkozásában értékeli az 
eredményeket, a végrehajtott 
tevékenységekkel kapcsolatos 
kockázatokat, a forrásfelhasználást és az 
EIT általános működését. Az EIT 
igazgatója minden évben benyújtja az éves 
jelentést az Európai Parlament 
bizottságainak.”

Or. en

Indokolás

Az előadó rendszeres párbeszéd megindítását javasolja az EIT és az Európai Parlament 
között az EIT éves jelentésének közzétételekor.

Módosítás 61
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 13 pont – b a pont (új)
294/2008/EK rendelet
16 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13ba) A cikk következő bekezdéssel 
egészül ki:
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„(2b) Az értékelés a kevésbé jól teljesítő 
régiókból származó résztvevők 
bevonásának és a kkv-k részvételének 
előmozdításához kapcsolódó 
szempontokat értékeli. Az értékelés 
ezenkívül figyelembe veszi az EIT által az 
Európa 2020 stratégia és annak kiemelt 
kezdeményezései tekintetében meglévő 
prioritásokhoz nyújtott hozzájárulást”.

Or. en

Indokolás

Az EIT értékelésének átfogóbbnak kell lennie. Meg kell vizsgálnia az Unió hosszú távú 
stratégiájának általános célkitűzéseit, és nem csak a konkrét célokat.

Módosítás 62
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 14 -a pont (új)
294/2008/EK rendelet
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14-a) Az 17. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
(1) Legkésőbb 2011. június 30-ig és azt 
követően minden hetedik évben az EIT 
hétéves stratégiai innovációs tervet dolgoz 
ki, amelyet benyújt a Bizottságnak és 
nyilvánosságra hoz.

Or. en

Indokolás

xxx.

Módosítás 63
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 14 -a a pont (új)
294/2008/EK rendelet
17 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14-aa) A 17. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
(2) A stratégiai innovációs terv 
meghatározza az EIT hosszú távú 
stratégiáját az EU innovációs színterén, és 
értékelést tartalmaz az EIT által gyakorolt 
hatásról és azon képességéről, hogy az EU 
számára innovációs hozzáadott értéket 
nyújtson. Az innovációs terv figyelembe 
veszi az EIT 16. cikkben említett 
felügyeletének és értékelésének az 
eredményeit.

Or. en

Módosítás 64
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 14 a pont (új)
294/2008/EK rendelet
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A 17. cikk (4) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„A Bizottság figyelembe veszi és integrálja 
a stratégiai innovációs terv vonatkozó 
szempontjait a következő programozási 
időszakra szóló, a kutatás és innováció 
közös stratégiai keretére irányuló jövőbeni 
javaslatba”.

Or. en

Módosítás 65
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 15 pont
294/2008/EK rendelet
19 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A végleges összeget csak később kell beilleszteni, amikor a többéves pénzügyi keretről szóló 
tárgyalások már lezárultak.

Módosítás 66
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 20 a pont (új)
294/2008/EK rendelet
I a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) Az irányelv a következő melléklettel 
egészül ki:
„Ia. melléklet
A TIT-ek felügyeletére vonatkozó 
általános teljesítménymutatók nem teljes 
listája
Input:
a) a partnerek éves költségvetéshez 
nyújtott hozzájárulásainak (természetbeni 
juttatások és készpénz) bontása 
b) a költségvetés bontása tevékenységi 
típusok szerint (kutatás, oktatás, 
innováció, állandó költségek)
Eredmény és hatás:
a) a kidolgozott tantervek és a képzett 
diákok száma
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b) a kutatási projektek és a publikációk 
száma
c) a részt vevő vállalkozások száma, 
ideértve a kkv-k, a kutatóintézetek és az 
egyetemek részarányát
e) a minden egyes befektetett euróra jutó 
szabadalmak száma és az átadott 
szabadalmak száma
g) a létrehozott spin-off vállalkozások 
száma
h) a részt vevő vállalkozásokban elvégzett 
innovációs tevékenységek száma.”

Or. en
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INDOKOLÁS

Bevezetés

Ahhoz, hogy Európa kilábalhasson a jelenlegi többszörös válsághelyzetből, meg kell találnia 
annak a módját, hogyan fejlesztheti innovációs kapacitását, amelynek révén fenntartható és 
hatékony megoldásokat szolgáltathat a Horizont 2020 keretprogramban azonosított társadalmi 
kihívások, valamint a foglalkoztatás és az értékteremtés tekintetében.

Európa innovációs kapacitásának megerősítése érdekében a növekedést és a foglalkoztatást 
célzó lisszaboni stratégia keretében 2008-ban létrehozták az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézetet (EIT). 

Ez volt az első uniós próbálkozás a tudásháromszög három oldalának (azaz a felsőoktatásnak, 
a kutatásnak és innovációnak) az integrálására. Az EIT 2010-ben kezdte meg működését, 
309 millió euró összegű uniós költségvetési hozzájárulással a 2008–2013 közötti időszakra 
vonatkozóan. 

A tudományos és innovációs társulások (TIT-ek) tevékenységein keresztül az EIT támogatja 
az egyetemek, kutatóközpontok és vállalkozások közötti szorosabb együttműködést, hogy az 
EU innovációs kapacitásának fokozása érdekében megszüntesse a kutatás, az oktatás és a 
vállalkozói tevékenységek közötti réseket. 

A TIT-ek már 2010 óta működnek (az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése területén a 
„Climate-KIC”, a jövő információs és kommunikációs társadalma területén az 
„EIT ICT Labs” és a fenntartható energia területén a „KIC InnoEnergy”), 16 helymegosztási 
központon keresztül 12 uniós tagállamban, és több mint 200 partnerrel együttműködve.

A TIT-ekkel kapcsolatos eddigi tapasztalatok a résztvevők számának növekedését (ideértve az 
ipart is), erőteljes ösztönző hatást, korszerűsítő hatást és már most kézzelfogható 
eredményeket mutatnak (a képzett diákok, induló vállalkozások tekintetében). 

A Bizottság javaslata 

A Bizottság az EIT számára körülbelül 3 milliárd eurós költségvetés biztosítását javasolja, és 
azt, hogy az EIT hatáskörét építsék be a Horizont 2020 program keretei közé. A költségvetést 
két részletben szabadítanák fel: ez első részlet finanszírozná a meglévő TIT-ek megerősítését 
és 2014-ben 3 új TIT létrehozását; a második részlet – a 2017 végén végzett felülvizsgálatot 
követően – a létrehozott TIT-ek tevékenységeinek folytatását és újabb 3 TIT létrehozását 
szolgálná. 

Az EIT létrehozásáról szóló rendelet tekintetében javasolt bizottsági módosítások tovább 
pontosítják az EIT által a TIT-ek számára nyújtott hozzájárulások hatáskörét, a TIT-ek 
létrehozásának kritériumait, valamint a működésük értékelésére, időtartamára és 
megszűnésére vonatkozó elveket. 

Az EIT-rendeletet kísérő stratégiai innovációs terv (amelyet egy külön dokumentumban 
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fogadnak el) másrészről felvázolja az EIT-nek a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó 
prioritásait, a munkaprogramját, valamint működésének és a TIT-ek finanszírozásának 
módjait. 

Az előadó álláspontja

1. Az EIT költségvetése és célkitűzései

Az EIT mindezidáig sikeres és ígéretes eszköznek tűnik, amely innovációval kapcsolatos 
tevékenységeket hajt végre átfogó és céltudatos módon, bevonva a magán- és az állami 
szférát, valamint az egyetemi partnereket az innovációs folyamatba.

Az állami és a magánszféra közötti partnerségi kezdeményezések más formáival 
összehasonlítva, a kutatásnak és az innovációnak az oktatási komponenssel való 
összekapcsolása olyan hozzáadott értékkel gazdagítja az EIT-t, amellyel más 
kezdeményezések nem rendelkeznek.

Az előadó ezért támogatja a költségvetés összegének fokozatos emelését a 2014–2020 közötti 
időszakban, a Bizottság javaslatával összhangban, valamint az új TIT-ek létrehozását.

Az új TIT-eket a Horizont 2020 keretprogram kiemelt területein kell létrehozni, különösen a 
„társadalmi kihívások” és a „vezető szerep az alap- és az ipari technológiák területén” pillér 
keretében. 

Ezek olyan területek, ahol az EU-nak egyesítenie kell erőfeszítéseit az innovatív megoldások 
megtalálására és megvalósítására, és a vállalkozói tevékenységek előmozdítására. 

Az előadó támogatja azt a javaslatot, hogy az EIT teljesítményének értékelése érdekében 
félidős értékelést végezzenek, de mivel az EIT a Horizont 2020 keretprogram része, semmi 
sem indokolja, miért kellene a Horizont 2020 keretprogram egyéb részeihez képest eltérő 
értékelésnek alávetni. 

2. A TIT-ek kiválasztására vonatkozó elvek

Az előadó úgy véli, hogy nem kell előírni, hogy az EIT mennyi TIT-et hozzon létre, és milyen 
területen.

A Bizottság által jelenleg javasolt új TIT-ek bevezetése és fontossági sorrendbe állítása nem 
kellőképpen indokolt. Más témák is lehetnek olyan sürgetőek vagy ígéretesek, mint azok, 
amelyeket előterjesztettek. 

Az előadó azt javasolja, hogy a TIT-ek kiválasztása ehelyett egy nyitott, átlátható és 
versenyhelyzetet teremtő eljárás alapján történjen. A javaslat alapján az EIT annyi TIT-et 
jelölne ki, amennyi pénzügyileg csak lehetséges, feltéve hogy teljesítik a kiválasztási és 
minőségi kritériumoknak, és tevékenységi körük összhangban van a Horizont 2020 
keretprogram prioritásaival. 
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A kiválasztás során az EIT-nek figyelembe kell vennie azt is, hogy egy TIT-ek nem 
szükségszerűen olyan tőkeigényesek, mint mások. 
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3. A TIT-ek finanszírozására vonatkozó elvek

Versenyalapú felülvizsgálati mechanizmus

Amint azt az EIT 2012-ben már kezdeményezte, a TIT-eknek évente versenyezniük kell a 
rendelkezésre álló költségvetésért. Ez biztosítaná azt, hogy csak a legígéretesebb és 
legértékesebb projektek részesüljenek finanszírozásban, elkerülve a lehetséges „nyeremény” 
hatást, amit egy előre meghatározott juttatás kiválthat. 

Az éves hozzájárulás a TIT-ek éves üzleti tervének, célkitűzéseinek, elért eredményeinek és 
további potenciáljának értékelésén alapulna. 

Az előadó javasolja, hogy a versenyalapú elosztás elvét építsék be a rendeletbe. 

Kiegyenlítő hatás

Az EIT eddig a TIT-ek költségvetésének kb. 25%-át biztosította, a fennmaradó 75% pedig 
egyéb, állami vagy magánszférabeli partnerektől származik (ideértve a partnerek saját 
forrásait, a tagállamoktól származó állami finanszírozást, más uniós kezdeményezésekből, 
mint például a hetedik keretprogramból és a strukturális alapokból, és a jövőben a 
Horizont 2020 keretprogramból származó finanszírozás). 

Az előadó javasolja, hogy ezt az elvet építsék be a rendeletbe. 

Ezenkívül meg kell akadályozni az EIT szinergiateremtő hatásának oly módon történő 
gyengítését, hogy túlságosan széles körben alkalmaznak uniós alapokat más uniós alapok 
„kiegyenlítésére”. Az előadó azt javasolja, hogy a TIT-ek az EIT hozzájárulásán kívül 
legfeljebb 25%-os további hozzájárulásban részesülhessenek az uniós alapokból.

A fenntarthatóság biztosítása

Végül, a finanszírozás hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása érdekében a Bizottság a 
TIT-ek egyes tevékenységei tekintetében középtávon önfinanszírozást tervez. Ennek 
megvalósítása érdekében a finanszírozási stratégia kidolgozásának egyértelműen a TIT-ek 
feladatai közé kell tartoznia.

4. Programozás, felügyelet és értékelés

Az előadó azt javasolja, hogy a jövőben a stratégiai innovációs tervet az igazgatótanács 
fogadja el és építsék bele a jövőbeni kutatási és innovációs keretprogramba (Horizont 2021–
2018). Másrészről nagyobb szintű felügyeletet kell biztosítani a döntéshozók számára a 
hároméves munkaprogramok elfogadásával kapcsolatban. 

Az EIT kezdeti időszakában az első hároméves munkaprogram tervezetét benyújtották 
véleményezésre a Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak Az előadó úgy véli, hogy az 
EIT következő hároméves munkaprogramjai esetében is hasonlóképpen kell eljárni. 

Ezenkívül az előadó rendszeres párbeszéd megindítását javasolja az EIT igazgatója és az
Európai Parlament között az EIT éves jelentésének közzétételekor. 
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Az EIT a négy tevékenységi szintre (a Horizont 2020 szintje, az EIT-szint, a TIT-ek közötti 
szint és az egyes TIT-ek szintje) irányuló felügyeleti rendszer létrehozását tervezi. Az előadó 
javasolja, hogy ezeket az elveket építsék be a rendeletbe. 

5. Az innováció fogalmának kiszélesítése

Több mint technológiai megoldás

Napjainkban az EIT tevékenységei többnyire technológiai és ipari megoldások biztosításának 
támogatására irányulnak.  És bár szükség van rájuk, semmiképpen sem elegendőek a jelenleg 
az Unió előtt álló kihívások kezeléséhez. 

Az előadó úgy véli, hogy a nem technológiai, a szervezeti és a rendszerinnovációk, valamint a 
közszférabeli innovációk a technológia-alapú megoldásokkal azonos figyelmet igényelnek. 

Hasonlóképpen mérlegelni kell a szociális vállalkozói tevékenység támogatását, mivel a 
szociális vállalkozások – az általuk kínált árukat vagy szolgáltatásokat, vagy a szervezeti 
felépítésüket tekintve – rendszerint igen innovatív jellegűek. 

A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok (IPR)

Egy olyan helyzetben, amikor Kína válik a szabadalmak első számú letéteményesévé, az 
Uniónak „intelligens” szellemitulajdon-jogi politikát kell kidolgoznia, amely lehetővé tenné 
számára, hogy maradandót alkosson1. 

A szellemitulajdon-jogokkal kapcsolatos gyakorlatokhoz köthető piaci sikertelenségek 
különösen a kkv-kat sújtják, megakadályozva például a szellemitulajdon-jogok cseréjében 
való részvételüket, ami általában nagyobb piaci szereplők között megy végbe, és a 
szabadalmak bírósági úton történő érvényre juttatására kényszerülnek. 

Európa vezető innovációs intézeteként az EIT-nek olyan innovatív gyakorlatokat kell 
kidolgoznia és előmozdítania, amelyek a standard európai gazdasági szereplőkhöz igazodnak.

Az EIT és a TIT-ek „laboratóriumként” működnének, amely támogatja a több különböző IPR-
politika kidolgozását, és amely Európa-szerte képes választ adni a különböző ágazatok és 
szereplők szükségleteire és érdekeire, különös tekintettel a kkv-kra, az egyetemekre és a 
hatóságokra. 

6. Irányítás és részvétel

Jóllehet a TIT-ek innovatív típusú és önszerveződő üzleti jellegű struktúrák, néhány közös 
minimumjellemzőt meg kell határozni valamennyi TIT tekintetében, a nyitottság, az 
átláthatóság és az érdekek egyensúlyának biztosítása érdekében. Ez még inkább fontos 
figyelembe véve azt, hogy a TIT-eket részben az állami költségvetésből finanszírozzák. 

                                               
1 2010-ben a belföldi szabadalmi kérvényeknek az összes szabadalmakhoz viszonyított aránya 15,1% volt 
Európában (stagnál), 53,6% az USA-ban (csökken), 82,1% Japánban (stagnál) és 72,7% Kínában (erőteljesen 
növekszik). 
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A TIT-ek struktúrájának különösen lehetővé kell tenniük számukra a fejlődést, és hogy 
elkerüljék a technológiai bezáródást vagy tevékenységük kényszerű abbahagyását. Lehetővé 
kell tenni, hogy új partnerek csatlakozzanak a TIT-hez és vegyenek részt a tevékenységekben, 
míg a szellemitulajdon-jogok tekintetben javasolt szabályoknak azonos lehetőséget kell 
biztosítaniuk valamennyi szereplő számára. 

A részvétel új belépők előtti kiszélesítését és különösen a kkv-k részvételének növelését be 
kell építeni az EIT és a TIT-ek stratégiájába. 

A TIT-eknek – az EIT-hez hasonlóan – szintén létre kell hozniuk az érintett felek fórumát 
saját tevékenységi területükön, amely fórumot évente egyszer hívnak össze.

Az EIT-nek ezenkívül lehetőséget kell biztosítania a kevésbé jól teljesítő európai régiók 
számára ahhoz, hogy kihasználják a TIT-ek előnyeit és részt vehessenek a TIT-ekben, 
különös tekintettel azon régiókra, amelyeknek jelenleg a legnagyobb szükségük van arra, 
hogy az innováció segítségével kilábaljanak a válságból. 

7. A Horizont 2020 keretprogram egyéb eszközeivel fennálló komplementaritás 

A TIT-eknek a Horizont 2020 keretprogramhoz tartozó egyéb tevékenységekkel fennálló 
kiegészítő jellegét pontosabban meg kell határozni. 

Számos nyitott kérdés van a TIT-ek által az összetett uniós kutatási színtéren betöltött egyedi 
szereppel kapcsolatban, különösen a közös programozási kezdeményezésekkel, az európai 
technológiai platformokkal, a közös technológiai kezdeményezésekkel, az ERA-Net 
hálózattal, vagy a Erasmus mindenkinek programmal, a tudásfejlesztési szövetségekkel és 
ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségekkel, valamint a Marie Curie-fellépésekkel 
összehasonlítva. 

Az előadó úgy véli, hogy különösen a Bizottságnak átfogó értékelést kell végeznie a 
különböző kutatási és innovációs programjai keretében létrehozott köz- és magánszféra 
közötti partnerségek összes különböző típusáról.

A cél az, hogy meghatározzák a leghatékonyabb partnerségi modelleket, azonosítsák a siker 
alapvető jellemzőit, és hogy a kutatási és innovációs színtér racionalizálására és 
egyszerűsítésére törekedjenek a jövőbeni finanszírozási keretben.


