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RÖVID INDOKOLÁS

A 294/2008/EK rendelet Európa innovációs kapacitásának megerősítése céljával hozta létre 
az Európai Innovációs és Technológiai Intézetet (EIT). Ez az első uniós próbálkozás a
felsőoktatás, a kutatás és az innováció integrálására az úgynevezett „tudásháromszögbe”. 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 kezdte meg működését, székhelye Budapest.

A Bizottság módosításokat terjesztett elő az EIT létrehozásáról szóló rendelethez. A javasolt 
változtatások a kezdeti fázisban levont tanulságokon, a külső értékelési jelentések ajánlásain, 
valamint az EIT tekintetében érintett felekkel folytatott széleskörű konzultáció eredményein 
alapulnak. Ez a módosító rendelet szorosan kapcsolódik továbbá az EIT stratégiai innovációs 
tervére irányuló, az EIT igazgatótanácsának javaslatára építő előterjesztéshez. 

Az előadó véleményét a következő négy szempont köré építi fel: 

Az EIT irányítási rendszereinek javítása és az uniós intézményekkel folytatott párbeszéd 
erősítése
A tapasztalatok azt mutatják, hogy egyszerűsíteni kell az EIT szerveinek összetételét.
Pontosabban meg kell határozni például az igazgatótanács és az igazgató feladatait. Az 
igazgatótanácsnak és az igazgatónak mindig az EIT érdekeit szem előtt tartva, független és 
pártatlan módon kell eljárnia. Az előadó hangsúlyozza továbbá, hogy az uniós intézményeket 
megfelelő mértékben be kell vonni az EIT munkaprogramjainak kidolgozásába.

A részvétel valamennyi tagállamra történő kiszélesítése, valamint az EIT rendszerei 
közötti szinergiák előmozdítása, elsősorban a kkv-k javára
A nyitottságnak, az átláthatóságnak és az érdekek egyensúlyának az irányítási elvek 
középpontjában kell lennie, és ezért az új ötletekkel szolgáló, az Unió bármely részéből 
érkező új belépők részvételének fokozódását és különösen a kis- és középvállalkozások (kkv-
k) részvételének növekedését be kell építeni a TIT-ek növekedési stratégiájába. Annak 
ellenére, hogy a piacok szerkezete különböző, fontos, hogy a kkv-k számára lehetőség nyíljon 
a tudományos és innovációs társaságokban (a TIT-ekben) való teljes körű részvételre. Adott 
esetben állami vállalatokat és helyi hatóságokat, valamint nem kormányzati szervezeteket is 
be kell vonni a TIT-ekbe.

A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok kezelése 
Az előadó úgy véli, hogy a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok kezelésére vonatkozó 
szabályoknak biztosítaniuk kell a jogtulajdonosok és a felhasználók közötti megfelelő 
egyensúlyt. A szabályoknak útmutatásként és modellként kell szolgálniuk, előmozdítva a 
tudás átadását és terjesztését a TIT-ek keretén belül és szélesebb körben, Unió-szerte 
egyaránt.
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MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
kezelésére és az eredmények terjesztésére
vonatkozó szabályok a részvételi 
szabályokban kerülnek meghatározásra, és 
biztosítják a jogtulajdonosok és a 
felhasználók közötti megfelelő egyensúlyt.
Az Európai Bizottság az EIT-vel 
konzultálva útmutatást ad a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok innovatív, a 
tudás átadását és terjesztését a TIT-ek 
keretén belül és szélesebb körben, Unió-
szerte egyaránt előmozdító modelljeire 
vonatkozóan. 

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT-nek szorosan együtt kell 
működnie a kis- és középvállalkozásokkal 
(kkv-kkal), hogy biztosítsa e vállalkozások 
aktív részvételét a TIT-ek 
tevékenységeiben. Adott esetben állami 
vállalatokat és helyi hatóságokat, 
valamint nem kormányzati szervezeteket is 
be kell vonni a TIT-ekbe.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) Meg kell határozni a tudományos és 
innovációs társulásoknak (a továbbiakban: 
TIT) szánt EIT-hozzájárulás 
nagyságrendjét, és tisztázni kell a TIT-ek 
pénzügyi forrásainak eredetét. Az uniós 
támogatást a TIT-eket más magán- vagy 
állami finanszírozási források keresésére 
ösztönző erőnek kell tekinteni, és az uniós 
intézményeknek a jövőben figyelembe kell 
venniük az uniós támogatás ösztönző 
erőként történő felhasználásának 
felülvizsgálatát.

Módosítás 4

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. Ésszerűsíteni kell az EIT 
igazgatótanácsának működését, és még 
világosabbá kell tenni az igazgatótanács és 
az igazgató szerepét és feladatait. Az 
igazgatótanácsnak és az igazgatónak az 
EIT érdekeit szem előtt tartva, független, 
pártatlan és átlátható módon kell eljárnia.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT hároméves munkaprogramjának 
figyelembe kell vennie a Horizont 2020 
keretprogramban meghatározott konkrét 
EIT-célkitűzésekről szóló bizottsági 
véleményt, illetve annak más európai uniós 

Az EIT hároméves munkaprogramjának 
figyelembe kell vennie a Bizottság, az 
Európai Parlament és a Tanács 
véleményét a Horizont 2020 
keretprogramban meghatározott konkrét 
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szakpolitikákat és eszközöket kiegészítő 
jellegét.

EIT-célkitűzésekről, illetve annak más 
európai uniós szakpolitikákat és 
eszközöket kiegészítő jellegét. E program 
kidolgozásába megfelelő mértékben be 
kell vonni ezeket az uniós intézményeket.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 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 és a kutatás terén 
tevékenykedő érdekképviseleti szervek és 
egyedi jogalanyok, klaszterszervezetek, 
valamint a civil társadalom egyéb érdekelt 
felei és a tudásháromszög különböző 
területein működő más érdekelt felek 
számára nyitott fórum.

Indokolás

A Bizottság 2011/0384(COD) javaslata folytán hozzáadott (10) bekezdést követve.

Módosítás 7

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

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 elősegítése és integrálása révén 

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, innováció 
és vállalkozói tevékenységek elősegítése és 
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teszi. integrálása révén teszi.

Módosítás 8

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

A Bizottság 2011/0384(COD) javaslata folytán hozzáadott (10) bekezdést követve.

Módosítás 9

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

A Bizottság 2011/0384(COD) javaslata folytán hozzáadott (10) bekezdést követve.
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Módosítás 10

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) egy, az innovációs terv elfogadott 
változatán alapuló, gördülő hároméves 
munkaprogram, amely az EIT és a TIT-ek 
főbb prioritásaira és a tervezett 
kezdeményezésekre vonatkozó 
nyilatkozatot, valamint a finanszírozási 
igényekre és forrásokra vonatkozó becslést 
tartalmaz, figyelembe véve az egyes TIT-ek 
gazdasági életképességét. 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 az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a
Bizottságnak minden n-2 év december 31-
ig köteles benyújtani. Az Európai 
Parlament, a Tanács és 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 ezeket a
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;
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 szakasz – 2 pont – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság figyelmet fordít a 
felsőoktatási, innovációs és üzleti 
tapasztalattal rendelkezők egyenlő arányú 
részvételére, a nemek közötti egyensúlyra, 
valamint a felsőoktatási, kutatói és 
innovációs környezet Unió-szerte egyre 
szélesebb körű részvételére.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 szakasz – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 13

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

g) a Bizottság egyetértésével megállapítja 
az igazgatótanács és a végrehajtó bizottság 
tagjainak megfelelő tiszteletdíját;



PE491.107v02-00 10/11 AD\909080HU.doc

HU

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 2 szakasz – 1 pont – p albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

p) nemzetközi szinten népszerűsíti az EIT-
t, hogy növelje annak vonzerejét, és így az 
– a felsőoktatás, a kutatás és az innováció 
területén elért kimagasló teljesítmény 
révén – világszínvonalú szervvé válhasson.

p) nemzetközi szinten népszerűsíti az EIT-
t, hogy növelje annak tudományos, 
felsőoktatási és elsősorban üzleti
vonzerejét, és így az – a felsőoktatás, a 
kutatás és az innováció területén elért 
kimagasló teljesítmény révén –
világszínvonalú szervvé válhasson.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 4 szakasz – 3 pont – m albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

m) biztosítja az uniós intézményekkel 
folytatott megfelelő kommunikációt;

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 4 szakasz – 3 pont – n albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) az EIT érdekei szerint, független, 
átlátható és pártatlan módon jár el, 
őrködve céljai és küldetése, identitása, 
autonómiája és koherenciája felett.
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