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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézetet (EIT) az Európai Parlament és a Tanács 
rendelete értelmében hozták létre 2008-ban azzal a céllal, hogy hozzájáruljon a fenntartható 
gazdasági fejlődéshez és a versenyképességhez. Ezt a célkitűzést az Unió és a tagállamok 
innovációs kapacitásának megerősítése révén kell elérni. Az EIT arra törekszik tehát, hogy – 
elsősorban tudományos és innovációs társulásain (az ún. TIT-eken) keresztül – előmozdítsa a 
felsőoktatás, a kutatás és az innováció alkotta tudásháromszög integrációját.

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet létrehozásáról szóló 294/2008/EK rendelet 
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló bizottsági javaslat 
számos változtatást javasol. 

E változtatások célja az EIT szerepéről és működéséről szóló konzultáción felmerült 
problémák kezelése, figyelembe véve az EIT számára a 2014–2020-as időszakra javasolt új 
stratégiai innovációs tervet is.

Az előadó üdvözli és teljes mértékben támogatja a Bizottság azon szándékát, hogy az EIT-nek 
megkülönböztetett szerepet biztosítson a Horizont 2020 program végrehajtásában. E szerep 
betöltése során az EIT-nek a tudományos, kutatási és üzleti közösségek közötti szinergiák 
elmélyítésére kell összpontosítania, valamint az érdekeltek széles körét be kell vonnia 
tevékenységi körébe.

Az előadó ugyanakkor úgy véli, hogy több erőfeszítést kell tenni az EIT létezésének 
tudatosítása és a szerepével kapcsolatos felvilágosítás érdekében. 

Magának az EIT-nek továbbra is ösztönöznie kell a TIT-ek körébe tartozó felsőoktatási 
intézményeket arra, hogy osszák meg bevált gyakorlataikat bármely olyan közös kérdéskörrel 
kapcsolatosan, amely az elkövetkezendő években felmerülhet vagy szükségszerűen felmerül. 
Ilyen problémakör lehet például a képesítések kölcsönös elismerése, az oklevelek és diplomák 
akkreditálására irányuló közös eljárások kérdése, a tanítási gyakorlatok és egyéb hasonló 
témák.

A tudományos és innovációs társulások oktatási tevékenységeinek új szakmai tanfolyamokkal 
történő kibővítésére irányuló javaslat egyelőre nem haladhatja meg a posztgraduális képzés 
kereteit.

Az előadó támogatja továbbá az EIT irányítási és igazgatási struktúráinak ésszerűsítésére és 
az ezek feladatainak további egyértelműsítésére irányuló terveket.

MÓDOSÍTÁSOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:
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Módosítás1

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. Ugyanakkor az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézetnek (az 
EIT-nek) innovatív szerepet kell játszania 
a szellemi tulajdonjogok kezelését célzó, 
az átláthatóságot és a cserét elősegítő 
eszközök kifejlesztésében, lehetővé téve a 
köz- és magánszféra szereplői (különösen 
a kis- és középvállalkozások) számára a 
kutatásokban való részvételt és a 
találmányok felhasználását.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az EIT-nek még inkább elő kellene 
mozdítania a kiválósági védjeggyel ellátott 
EIT-oklevelek és -diplomák tagállamok 
általi elismerését.

Módosítás 3

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 
megoldásokat, szervezeti megközelítéseket, 
új üzleti modelleket, nyilvános kutatást és 
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más, együttműködést célzó 
megközelítéseket.

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, aminek tükröznie kell a 
tudásháromszög mindhárom dimenzióját. 
Ésszerűsíteni kell az EIT 
igazgatótanácsának működését, és még 
világosabbá kell tenni az igazgatótanács, az 
igazgató és a végrehajtó bizottság szerepét 
és feladatait. 

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A TIT-eknek szakmai képzések 
biztosításával bővíteniük kell oktatási 
tevékenységüket.

(10) A TIT-eknek a posztgraduális 
tanulmányokat folytatók számára nyújtott 
szakmai képzések biztosításával bővíteniük 
kell oktatási tevékenységüket.

Módosítás 6

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 

(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 
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megszervezése terén. megszervezése terén. Különösen a TIT-ek 
és az EIT felügyeletére vonatkozó elveket 
kell egyértelművé tenni.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – b pont
294/2008/EK rendelet
2 cikk – 7 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„»felsőoktatási intézmény«: az »Erasmus 
mindenkinek« programot létrehozó 
XXX/20XX/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozat 2. cikke szerinti 
értelemben vett intézmény.”

„»felsőoktatási intézmény«: az »Erasmus 
mindenkinek« programot létrehozó 
XXX/20XX/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2. cikke szerinti 
értelemben vett intézmény.”

Módosítás8

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, a civil 
társadalmi szervezetek és a 
klaszterszervezetek terén tevékenykedő 
érdekképviseleti szervek és egyedi 
jogalanyok, valamint a tudásháromszög 
különböző területein működő más érdekelt 
felek számára nyitott platform.”

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
294/2008/EK rendelet
3 cikk – 1 bekezdés
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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 
teszi.

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, kutatási 
tevékenységek és innováció közötti 
szinergiák, együttműködés és ezek 
integrációja révén kell elérni.

Módosítás10

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 a pont (új)
294/2008/EK rendelet
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás11

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 

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 
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hozzájárulásról. Az érdekelt feleket felkéri 
véleményük kifejtésére.

hozzájárulásról. Az összes érdekelt felet 
felkéri véleményük kifejtésére.

Módosítás 12

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

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-nek kell elindítania a TIT-ek 
kiválasztását, és annyi TIT-et kell 
kijelölnie az általuk képviselt minőség 
alapján, és azzal a feltétellel, hogy 
megfelelnek a kiválasztásukra és az 
odaítélésükre vonatkozó 
minimumkövetelményeknek, amennyi 
pénzügyileg csak lehetséges.

Módosítás13

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás14

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

(3) A TIT létrehozásához követelmény 
legalább három, különböző tagállamban 
alapított szervezet részvétele. Amennyiben 
az egyik partnerszervezet európai területi 
együttműködési csoportosulás, úgy az 
EIT-nek kell megszabnia olyan 
különleges rendelkezéseket, amelyek 
figyelembe veszik azt a tényt, hogy az 
európai területi együttműködési 
csoportosulás nemzetközi természetű. E 
partnerszervezeteknek a részvételi 
szabályok 7. cikke értelmében egymástól 
függetlennek kell lenniük.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 8 a pont (új)
294/2008/EK rendelet
8 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A 8. cikk (2) bekezdése a következő 
ponttal egészül ki:
„ba) terjesszék a közös kérdéskörökkel – 
például a képesítések kölcsönös 
elismerésével és a hatékony tanítási 
gyakorlattal – kapcsolatos bevált 
gyakorlatokat.”

Módosítás16

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, 

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

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 illetékes 
bizottságainak.
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