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RÖVID INDOKOLÁS

A 294/2008/EK rendelet azzal a céllal hozta létre az Európai Innovációs és Technológiai 
Intézetet (EIT), hogy megerősítse Európa innovációs képességét. Ez az Unió első olyan 
vállalkozása, amely kísérletet tesz arra, hogy a felsőoktatást, a kutatást és az innovációt az ún. 
„tudásháromszögbe” integrálja. Az integráció elsősorban a tudományos és innovációs 
társaságok (TIT-ek) segítségével történik, amelyek társadalmi kihívásokra válaszul szolgáló, 
hosszú távú együttműködéseket hoznak létre a szervezetek között. Az EIT 2010-ben, 
budapesti székhellyel kezdte meg működését.

Megvan az átfogó politikai akarat arra, hogy az EIT létezése továbbra is támogatást kapjon, 
ezért az előadó melegen üdvözli a stratégiai innovációs tervre irányuló javaslatot. 

A különböző uniós kezdeményezések közötti koordinációs mechanizmusok
Már az elején hangsúlyozni kell azonban, hogy szükség van az EIT és a „Horizont 2020” 
keretprogramon belüli egyéb tevékenységek közötti koordinációs mechanizmus kialakítására. 
Az EIT-nek ösztönöznie kell, hogy a TIT-ek a „Horizont 2020” keretprogram pillérei révén 
együttműködjenek egymással, valamint az egyéb kezdeményezésekkel, ugyanakkor kellően 
figyelembe kell vennie az ezek közötti átfedések kockázatát.

A stratégiai innovációs tervben szereplő prioritások körének bővítése
Az előadó üdvözli a stratégiai innovációs tervben szereplő tematikus területeket, ám azt 
javasolja, hogy a prioritások körét az erőforrásoktól a fogyasztókig tartó fenntartható ellátási 
láncon, az egészséges életmód és az aktív időskor szolgálatában álló innováción, a 
nyersanyagok fenntartható feltárásán, kitermelésén, feldolgozásán, újrafeldolgozásán és 
helyettesítésén, az intelligens és biztonságos társadalmakon és a városi mobilitáson is 
túlmutatva lehetne bővíteni. Az EIT-nek rendszeres párbeszédet kell folytatnia az uniós 
intézményekkel az elsőbbséget élvező új területek meghatározása során.

A résztvevők körének bővítése valamennyi tagállamban és az EIT struktúrái közötti 
együttműködés erősítése, elsősorban a kkv-k javát szolgálva
Az EIT egy olyan elit intézet, amely a kutatás, a felsőoktatás és a gazdaság összefogásával 
kapcsolatos új elgondolás révén fokozza a magánszektor – elsősorban a kkv-k –
tudásháromszögben való részvételét. A kutatási eredmények ezáltal új innovatív termékek és 
szolgáltatások formájában fokozottan meg tudnak megjelenni. A TIT-eknek az „intelligens 
szakosodás” útján járó vagy a „kiválósághoz vezető úton” tevékenykedő régiókat kell 
támogatniuk, ami lehetővé fogja tenni, hogy Európa összes régiójából bevonjanak 
résztvevőket. 

A szellemi tulajdonjogok kezelése
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Az előadó végül azt szeretné, ha az EIT olyan új innovatív politikát és gyakorlatot dolgozna 
ki a szellemi tulajdonjogokra vonatkozóan, amely Európa-szerte képes megfelelni az érintett 
szereplők, elsősorban a kkv-k igényeinek és érdekeinek.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 1.1 cím – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 1.1 cím – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 1.1 cím – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 1.1 cím – 11 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A TIT-ek ügyvezető által vezetett önálló 
jogi személyként történő létrehozása 
egyértelmű elmozdulást jelent a 
hagyományos, több kedvezményezettet 
érintő megközelítéstől. Ezenfelül a TIT-ek 
tevékenységeik stratégiai tervezése során 
üzleti logikát követnek, és valamennyien 
végrehajtották a helymegosztási 
koncepciót: a különféle csapatokat egy 
földrajzi helyen tömörítették, számos TIT-
tevékenységet összefogtak, és páneurópai 
szinten összevonták a különböző 
szakterületeken kifejlesztett 
kompetenciákat és készségeket.

A TIT-ek ügyvezető által vezetett önálló 
jogi személyként történő létrehozása 
egyértelmű elmozdulást jelent a 
hagyományos, több kedvezményezettet 
érintő megközelítéstől. Ezenfelül a TIT-ek 
tevékenységeik stratégiai tervezése során 
üzleti logikát követnek, és valamennyien 
végrehajtották a helymegosztási 
koncepciót: a különféle csapatokat egy 
földrajzi helyen tömörítették, számos TIT-
tevékenységet összefogtak, és páneurópai 
szinten összevonták a különböző 
szakterületeken kifejlesztett 
kompetenciákat és készségeket. A TIT-ek 
képesek mozgósítani az üzleti ágazat 
befektetéseit és biztosítani annak hosszú 
távú kötelezettségvállalásait.

Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 1.3 cím – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT határozottan elő fogja segíteni a 
Horizont 2020 keretprogramban 
meghatározott célkitűzések megvalósítását, 
különösen a társadalmi kihívások 
kezelésének e területre vonatkozó más 
kezdeményezésekkel történő 
összehangolásával. A 
Horizont 2020 programon belül az EIT a
„társadalmi kihívások kezelése” célkitűzés 
részét fogja képezni, azonban a 
célkitűzések közötti akadálytalan 
kölcsönhatás jegyében „az ipari vezető 

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

szerep és versenyképes keretek” célkitűzés 
megvalósításához is hozzájárul az 
eredményközpontú kutatás serkentésével, 
valamint a nagy növekedést elérő innovatív 
kkv-k közötti nyitott és inkluzív innovációs 
modellek létrehozásának előmozdításával.
Végül a tudományágakon, ágazatokon és 
országhatárokon átnyúló mobilitás 
előmozdításával, valamint a vállalkozói 
készség és a kockázatvállalási kultúra 
innovatív posztgraduális képzési 
programokba történő beépítésével „kiváló 
tudományos alap” létrehozását fogja 
elősegíteni. Az EIT ennélfogva jelentős 
mértékben hozzá fog járulni az uniós 
kutatás innovatív lehetőségeinek 
megvalósításához és az Európai Kutatási 
Térség (EKT) teljes kialakításához 
szükséges keretfeltételek megteremtéséhez.
Az Európai Bizottság az EIT-vel 
konzultálva javaslatot tesz az EIT és a 
Horizont 2020 keretében végzett egyéb 
tevékenységek közötti koordinációs 
mechanizmus kialakítására, amelyet az 
EIT valósít meg.

Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 1.3 cím – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az innováció helyi és globális szempontjai 
közötti kapcsolatok kialakításával 
lehetőség van továbbá az Unió kohéziós 
politikájával való együttműködés 
kölcsönös megerősítésére. A 
helymegosztási központok biztosítják a 
határokon átnyúló együttműködést, 
valamint kedvező helyzetben vannak 
ahhoz, hogy hasznosítani tudják a saját 
régiójukban alkalmazott különböző 
finanszírozási programokat. A 
helymegosztási központok vezető szerepet 
játszanak a teljes TIT helyi és világszintű 
összeköttetéseinek megerősítésében, 

Az innováció helyi és globális szempontjai 
közötti kapcsolatok kialakításával 
lehetőség van továbbá az Unió kohéziós 
politikájával való együttműködés 
kölcsönös megerősítésére. A TIT-ek egyik 
legfontosabb szerepe az „intelligens 
szakosodás” útján járó vagy a 
„kiválósághoz vezető úton” tevékenykedő 
régiók támogatása, ami lehetővé fogja 
tenni, hogy az Európa összes régiójából 
érkező résztvevők számára az EIT 
munkája előnyökkel járjon, illetve hogy e 
munkában részt is vehessenek. A
helymegosztási központok biztosítják a 
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többek között a regionális hatóságokkal –
különösen az intelligens specializációt 
segítő regionális innovációs stratégiák
(RIS3) kialakításáért és megvalósításáért 
felelős regionális hatóságokkal – való 
szoros együttműködés keretében. Meg 
lehetne erősíteni továbbá a TIT-ek és a 
helyi klaszterek közötti kapcsolatot annak 
érdekében, hogy növekedjen a kkv-k TIT-
tevékenységekben történő részvétele. Míg 
a szinergiák kialakításának lehetősége a 
TIT-ek tematikus területeitől függően 
változó, számos uniós szintű 
kezdeményezés és program kínál 
különösen az együttműködésből és 
koordinációból származó előnyöket. Mivel 
az EIT/a TIT-ek alapkoncepciója a 
meglévő uniós kiválóság értékének 
növelésén alapul, a – jelenlegi és jövőbeli –
TIT-ek lényegüknél fogva törekedni 
fognak e szinergiák maximális 
kihasználására. A TIT-ek a vonatkozó 
területen már meglévő kezdeményezések, 
többek között a közös programozási 
kezdeményezések, az európai innovációs 
partnerségek és a köz-magán társulások
(PPP-k) értékét növelik.

határokon átnyúló együttműködést, 
valamint kedvező helyzetben vannak 
ahhoz, hogy hasznosítani tudják a saját 
régiójukban alkalmazott különböző 
finanszírozási programokat. A 
helymegosztási központok vezető szerepet 
játszanak a teljes TIT helyi és világszintű 
összeköttetéseinek megerősítésében, 
többek között a regionális hatóságokkal –
különösen az intelligens specializációt 
segítő regionális innovációs stratégiák
(RIS3) kialakításáért és megvalósításáért 
felelős regionális hatóságokkal – való 
szoros együttműködés keretében. Meg 
lehetne erősíteni továbbá a TIT-ek és a 
helyi klaszterek közötti kapcsolatot annak 
érdekében, hogy növekedjen a kkv-k TIT-
tevékenységekben történő részvétele. A 
TIT-ek regionális innovációs és 
végrehajtási közösségekre vonatkozó új 
elgondolásai olyan modellként szolgálnak, 
amelyek ténylegesen hozzájárulhatnak a 
kohéziós politikához és annak 
finanszírozási eszközeihez való 
kapcsolódáshoz és kapcsolatokhoz. Míg a 
szinergiák kialakításának lehetősége a TIT-
ek tematikus területeitől függően változó, 
számos uniós szintű kezdeményezés és 
program kínál különösen az 
együttműködésből és koordinációból 
származó előnyöket. Mivel az EIT/a TIT-
ek alapkoncepciója a meglévő uniós 
kiválóság értékének növelésén alapul, a –
jelenlegi és jövőbeli – TIT-ek lényegüknél 
fogva törekedni fognak e szinergiák 
maximális kihasználására. A TIT-ek a 
vonatkozó területen már meglévő 
kezdeményezések, többek között a közös 
programozási kezdeményezések, az 
európai innovációs partnerségek és a köz-
magán társulások (PPP-k) értékét növelik.
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Módosítás 8

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 1.3 cím – 7 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyakorlatban a szinergiák lehetőségei 
TIT-enként és kihívásonként különböző 
formában fognak megvalósulni. A TIT-ek 
szintjén jelenleg zajlik a más 
kezdeményezésekkel való kapcsolatok 
kialakítása, amelyek az egyes TIT-ek 
sajátosságaitól és tematikus területétől 
függően különböznek.

A gyakorlatban a szinergiák lehetőségei 
TIT-enként és kihívásonként különböző 
formában fognak megvalósulni. A TIT-ek 
szintjén jelenleg zajlik a más 
kezdeményezésekkel való kapcsolatok 
kialakítása, amelyek az egyes TIT-ek 
sajátosságaitól és tematikus területétől 
függően különböznek. Ezen túlmenően az 
EIT-nek ösztönöznie kell, hogy a TIT-ek a 
„Horizont 2020” keretprogram pillérei 
révén együttműködjenek és 
kölcsönhatásban legyenek egymással, 
valamint az egyéb kezdeményezésekkel, 
ugyanakkor kellően figyelembe kell 
vennie az ezek közötti átfedések 
kockázatát.

Módosítás 9

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2.1 cím – 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 
támogatást is kell biztosítania a TIT-ek 
számára, és ellenőriznie kell azok 

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, világos, átlátható 
és nyilvános eljárás keretében ítéli oda a 
TIT-eknek. Az üzleti tervek értékelését 
külső, független szakértők fogják segíteni.
Ezt tekintve az EIT-nek nem csupán tágabb 
értelemben vett irányokat és elképzeléseket 
kell kijelölnie, hanem megfelelő szintű 
támogatást is kell biztosítania a TIT-ek 
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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.

számára, és ellenőriznie kell azok 
teljesítményét, illetve erről fölösleges 
részleteket nem tartalmazó és 
adminisztratív többletterhet nem okozó 
jelentést kell tennie. A TIT-ek ugyanakkor 
meglehetős szabadságot élveznek belső 
stratégiáik és szervezeti felépítésük 
meghatározása, valamint tevékenységeik 
megvalósítása és a szükséges tehetség és 
források mozgósítása terén.

Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2.1 cím – 7 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 11

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet - 2.1.1 alcím – 5 albekezdés – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

tevékenységek választékának bővítésére és 
az ezekkel kapcsolatos tanácsadásra az 
Unió egész területén.

Módosítás 12

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet - 2.1.2 alcím – 5 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 13

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2.2 cím – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A kezdeti időszakban az EIT főként a TIT-
ek létrehozására összpontosította 
erőfeszítéseit. Az EIT számára nyilvánvaló
célként kell kitűzni, hogy a tagállamok 
kiegyensúlyozott részvételének 
ösztönzésével megerősítse a meglévő 
kiválósági központokat. A jövőben az EIT-
nek biztosítania kell azt is, hogy a TIT-
ekben közvetlenül részt nem vevő uniós 
területeket is előnyökhöz juttassa. Az EIT-
nek tehát központi küldetése, hogy aktívan 
elősegítse a tudásháromszög integrálására 
irányuló bevált gyakorlatok terjesztését a 
közös innovációs és tudásmegosztási 
kultúra kialakítása érdekében.
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Módosítás 14

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2.2 cím – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT a szellemi tulajdonjogok 
vonatkozásában szerepet játszik majd 
olyan innovatív politika és gyakorlat 
kidolgozásának támogatásában, amely 
Európa-szerte képes megfelelni az érintett 
szereplők, elsősorban a kkv-k igényeinek 
és érdekeinek. A kutatási eredmények 
ezáltal új innovatív termékek és 
szolgáltatások formájában fokozottan meg 
tudnak megjelenni. 

Módosítás 15

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2.2 cím – 9 albekezdés – 4 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szellemi tulajdonjogok vonatkozásában 
vezető szerepet tölt be az olyan innovatív 
politika és gyakorlat kidolgozása során, 
amely Európa-szerte képes megfelelni az 
érintett szereplők, elsősorban a kkv-k 
igényeinek és érdekeinek.

Módosítás 16

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2.2 cím – 9 albekezdés – 4 b francia bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Biztosítja a magánszektor – elsősorban a 
kkv-k – tudásháromszögben való fokozott 
részvételét.
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Módosítás 17

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet - 2.3 alcím – 5 albekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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



AD\909043HU.doc 15/19 PE491.106v02-00

HU

Módosítás 18

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 3.2 cím – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT és a TIT-ek közötti együttműködés 
nem csupán a TIT-ek sikeres működésének 
keretét biztosítja, hanem a kölcsönös 
tanulási folyamat fő pillérét is alkotja, 
lehetővé téve az EIT számára, hogy 
betöltse az új innovációs modellek kísérleti 
környezeteként vállalt szerepét. A TIT-ek 
megfelelő keretfeltételeinek biztosítása 
érdekében az EIT részéről a folyamat 
valamennyi szintjén világos és koherens 
iránymutatásra van szükség, amely
ugyanakkor nem lehet túlságosan előíró 
jellegű. A maximális hatékonyság elérése 
érdekében az EIT-központ és a TIT-ek 
között rendszeres és bizalmon alapuló 
kapcsolatot kell fenntartani. Ehhez az EIT 
és a TIT-ek közötti szerződéses viszonyok, 
illetve az EIT-központ szervezeti 
intézkedései is hozzájárulnak.

Az EIT és a TIT-ek közötti együttműködés 
nem csupán a TIT-ek sikeres működésének 
keretét biztosítja, hanem a kölcsönös 
tanulási folyamat fő pillérét is alkotja, 
lehetővé téve az EIT számára, hogy 
betöltse az új innovációs modellek kísérleti 
környezeteként vállalt szerepét. A TIT-ek 
megfelelő keretfeltételeinek biztosítása 
érdekében az EIT részéről a folyamat 
valamennyi szintjén világos és koherens 
iránymutatásra van szükség, amely 
ugyanakkor nem lehet túlságosan előíró 
jellegű. Ez az iránymutatás különösen a
TIT-ek irányítására és a partnereikkel 
történő együttműködésre vonatkozhatna. 
A maximális hatékonyság elérése 
érdekében az EIT-központ és a TIT-ek 
között szisztematikus és rendszeres, 
valamint világos, átlátható és bizalmon 
alapuló kapcsolatot kell fenntartani. Ehhez 
az EIT és a TIT-ek közötti szerződéses 
viszonyok, illetve az EIT-központ 
szervezeti intézkedései is hozzájárulnak.

Módosítás 19

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 3.2 cím – 3 albekezdés – 2 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Iránymutatással szolgál a TIT-ek 
irányítására és a partnereikkel történő 
együttműködésre vonatkozóan. 
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Módosítás 20

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 3.3 cím – 3 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Emellett a más uniós intézményekkel,
különösen a Bizottság megfelelő 
szolgálataival a folyamat kezdetétől 
folytatott aktív párbeszéd segít 
maximalizálni a más uniós 
kezdeményezésekkel létrehozott 
szinergiákat és az azokkal folytatott 
kölcsönös tanulást.

Emellett a más uniós intézményekkel, a 
folyamat kezdetétől folytatott aktív 
párbeszéd segít maximalizálni a más uniós 
kezdeményezésekkel létrehozott 
szinergiákat és az azokkal folytatott 
kölcsönös tanulást. Az EIT rendszeresen 
párbeszédet folytat az Európai 
Parlamenttel, valamint a Bizottság 
megfelelő szolgálataival.

Módosítás 21

Határozatra irányuló javaslat
Melléket – 1 rész – 1.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A kutatás, az oktatás és az innováció 
középpontba helyezésének okai 
egyértelműek. A világszintű verseny 
növekedésével és a hazai demográfiai 
kihívásokkal összefüggésben Európa egyre 
nagyobb mértékben a termékekkel, 
szolgáltatásokkal és üzleti modellekkel 
kapcsolatos innovációs áttörések, illetve 
Európa tehetséggondozási, -vonzási és -
megtartási képessége, valamint a polgárok 
ezen innovációk felhasználására, 
befogadására és alkalmazására való 
képessége fogja biztosítani jövőbeli 
gazdasági növekedését és munkahelyeit.
Noha vannak Európában egyéni 
sikertörténetek, az uniós tagállamok a 
világszinten vezető innovátorokhoz képest 
általában gyengébb teljesítményt 
nyújtanak. Az Unió számára továbbá a 
tehetségért folyó harcban megnövekedett 
versenyt jelentenek a feltörekvő 
gazdaságok új kiválósági központjai.
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Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 23

Határozatra irányuló javaslat
Melléket – 1 rész – 1.1 pont – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A TIT-ek ügyvezető által vezetett önálló 
jogi személyként történő létrehozása 
egyértelmű elmozdulást jelent a 
hagyományos, több kedvezményezettet 
érintő megközelítéstől. Ezenfelül a TIT-ek 

A TIT-ek ügyvezető által vezetett önálló 
jogi személyként történő létrehozása 
egyértelmű elmozdulást jelent a 
hagyományos, több kedvezményezettet 
érintő megközelítéstől. Ezenfelül a TIT-ek 
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tevékenységeik stratégiai tervezése során 
üzleti logikát követnek, és valamennyien 
végrehajtották a helymegosztási 
koncepciót: a különféle csapatokat egy 
földrajzi helyen tömörítették, számos TIT-
tevékenységet összefogtak, és páneurópai 
szinten összevonták a különböző 
szakterületeken kifejlesztett 
kompetenciákat és készségeket.

tevékenységeik stratégiai tervezése során 
üzleti logikát követnek, és valamennyien 
végrehajtották a helymegosztási 
koncepciót: a különféle csapatokat egy 
földrajzi helyen tömörítették, számos TIT-
tevékenységet összefogtak, és páneurópai 
szinten összevonták a különböző 
szakterületeken kifejlesztett 
kompetenciákat és készségeket. A TIT-
eknek képesnek kell lenniük arra, hogy 
mozgósítsák a magán-, az állami és a 
harmadik szektor befektetéseit és hosszú 
távú kötelezettségvállalásait.

Módosítás 24

Határozatra irányuló javaslat
Melléket – 2 rész – 2.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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