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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézetet (EIT) 2008-ban hozták létre annak 
érdekében, hogy a tagállamok és az Európai Unió innovációs képességének erősítésével 
ösztönözze a fenntartható európai gazdasági növekedést és a versenyképességet. Az EIT 
mindenekelőtt megerősíti az Unió innovációs kapacitását, valamint a felsőoktatást, a kutatást 
és az innovációt felölelő tudásháromszög integrálása révén kezeli a társadalmi kihívásokat. 

Az EIT tudományos és innovációs társulásain (TIT-ek), azaz oktatói, kutató- és üzleti 
szervezetek együttműködése révén konkrét társadalmi kihívások kezelésével foglalkozó nagy 
volumenű európai partnerségeken keresztül működik. Az EIT támogatást nyújt a TIT-ek 
számára, nyomon követi azok tevékenységeit, támogatja a TIT-ek közötti együttműködést, 
valamint terjeszti az eredményeket és a bevált gyakorlatokat. 

A 2008-as rendelet meghatározza az EIT küldetését és feladatait, valamint működési keretét. 
A rendeletet 2013-ban módosították többek között a „Horizont 2020” keretprogrammal való 
összehangolása érdekében. 

2019. július 11-én a Bizottság közzétette az EIT-re vonatkozó új javaslatait, amelyek a 
frissített EIT-rendelet átdolgozására irányuló javaslatból, valamint az EIT 2021–2027 közötti 
időszakra vonatkozó stratégiai innovációs tervéről szóló határozatra irányuló javaslatból 
állnak. 

Az EIT-rendelet átdolgozása egy új rendelet elfogadását jelenti, amely egyetlen szövegbe 
foglalja mind a meglévő rendelet érdemi módosításait, mind a rendelet változatlanul hagyott 
rendelkezéseit. A Bizottság szükségesnek tartotta a rendelet aktualizálását, mivel a meglévő 
EIT-rendelet rendelkezései közvetlenül hivatkoznak az év végén véget érő Horizont 2020-ra. 
Az átdolgozásra irányuló javaslat célja ezért az EIT-rendelet és az Európai horizont program 
összehangolásának biztosítása azáltal, hogy törli a Horizont 2020-ra és a végrehajtási 
határozatokra való hivatkozásokat, amelyek az Európai horizont részeként szerepelnek majd.

A javasolt EIT-rendelet az EIT és a TIT-ek működésének alapelveire összpontosít. Célja, 
hogy nagyobb jogi egyértelműséget biztosítson az Európai horizont tekintetében, valamint 
rögzítse a TIT-ek pénzügyi fenntarthatóságának elvét. A 2021–2027 közötti időszakban az 
EIT az Európai horizont szerves részét képezi. Az Európai Bizottság 3 milliárd euróban 
állapítja meg az Európai horizont következő többéves pénzügyi keretre vonatkozó 
költségvetés-tervezetét, továbbá meghatározza létrejöttének indokolását, hozzáadott uniós 
értékét, beavatkozási területeit és tevékenységének főbb irányvonalait. 

Az előadó úgy véli, hogy ez a jogalkotási csomag megerősíti az EIT küldetését, miközben 
összehangolja annak célkitűzéseit az Európai horizont programmal az alábbiak révén:

 a TIT-ek regionális hatásának növelése a potenciális partnerek és az érdekelt felek iránti 
fokozott nyitottság, valamint a TIT-ek jobban kidolgozott regionális stratégiája révén, 
ideértve a megfelelő intelligens szakosodási stratégiákkal való kapcsolatokat is;

 a felsőoktatás innovációs kapacitásának növelése annak érdekében, hogy a felsőoktatási 
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intézmények szélesebb köre integrálódjon az innovációs értékláncokba és 
ökoszisztémákba;

 új TIT-ek indítása a kiemelt területeken, amelyeket annak alapján választanak ki, hogy 
azok beleillenek-e az Európai horizont szakpolitikai prioritásaiba. Az első új TIT a 
tervek szerint 2022-ben indulna, 

 mégpedig a kulturális és kreatív ágazatok területén, összhangban az Európai horizont 
„Befogadó és kreatív társadalmak” klaszterével, amelyet a 2019 áprilisában elért 
részleges megállapodásban fogadtak el.

Összességében az előadó üdvözli a Bizottság javaslat elkészítésére tett erőfeszítéseit. 
Mindazonáltal az előadó úgy véli, hogy a javaslatból alapvető részletek hiányoznak, és az jogi 
szempontból sem egyértelmű. Esetleg nem is az átdolgozás a legjobb megoldás. E tekintetben 
az előadó egy sor módosítást javasol, amelyek különösen a rendelet nagyobb jogi 
egyértelműségének és jogbiztonságának biztosítására összpontosítanak. 

A véleménytervezet főbb pontjai a következők:

 az EIT finanszírozásának biztosítása az Európai horizont teljes költségvetésének 4%-át 
kitevő költségvetéssel, ahogyan azt Európai Parlament elfogadta;

 egy, a kulturális és kreatív ágazatok területén működő TIT létrehozásának biztosítása az 
EIT egyik fő prioritásaként a 2021–2027 közötti időszakra, különösen a TIT 
létrehozásához szükséges megfelelő finanszírozás biztosításával, a meglévő TIT 
pénzügyi fenntarthatóságának veszélyeztetése nélkül. Az előadó különösen azt szeretné 
hangsúlyozni, hogy minden erőfeszítést és erőforrást a kulturális és kreatív ágazatok 
területén működő TIT létrehozására kell fordítani, mielőtt fontolóra vennék egy 
második új TIT 2025 utáni elindítását.

 Pontosítani kell a javaslat egészét, különös tekintettel az általános és konkrét 
célkitűzésekre, valamint a más programokkal való szinergiákra.

MÓDOSÍTÁS:

A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az EIT elsőbbséget élvező (5) Az EIT elsőbbséget élvező 
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stratégiai területeit és pénzügyi igényeit 
egy stratégiai innovációs tervben (a 
továbbiakban: innovációs terv), egy – a 
kapcsolódó többéves pénzügyi keretet (a 
továbbiakban: TPK) lefedő – hétéves 
időszakra vonatkozóan kell meghatározni. 
Az innovációs tervnek összhangot kell 
biztosítania a kutatást és innovációt 
támogató uniós keretprogrammal, 
valamint szinergiákat kell előmozdítania a 
TPK egyéb releváns uniós programjaival, 
valamint egyéb uniós 
kezdeményezésekkel, szakpolitikákkal és 
eszközökkel, különösen az oktatást és 
regionális fejlesztést támogatókkal. 
Tekintettel az innovációs tervnek az uniós 
innovációs politika szempontjából való 
fontosságára, valamint ebből eredően az 
Unióra gyakorolt társadalmi és gazdasági 
hatásának politikai jelentőségére, az 
innovációs tervet az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak kell elfogadnia a Bizottság 
által az EIT hozzájárulása alapján készített 
javaslat alapján.

stratégiai területeit és pénzügyi igényeit 
egy stratégiai innovációs tervben (a 
továbbiakban: innovációs terv), egy – a 
kapcsolódó többéves pénzügyi keretet (a 
továbbiakban: TPK) lefedő – hétéves 
időszakra vonatkozóan kell meghatározni. 
Az innovációs tervnek összhangot kell 
biztosítania az Európai horizont kutatási 
és innovációs keretprogrammal („Európai 
horizont”), valamint szinergiákat kell 
előmozdítania a TPK egyéb releváns uniós 
programjaival, valamint egyéb uniós 
kezdeményezésekkel, szakpolitikákkal és 
eszközökkel, különösen az oktatást és 
regionális fejlesztést támogatókkal. 
Tekintettel az innovációs tervnek az uniós 
innovációs politika szempontjából való 
fontosságára, valamint ebből eredően az 
Unióra gyakorolt társadalmi és gazdasági 
hatásának politikai jelentőségére, az 
innovációs tervet az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak kell elfogadnia a Bizottság 
által az EIT hozzájárulása alapján készített 
javaslat alapján.

(Ez a módosítás a szöveg egészére 
vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben 
mindenütt el kell végezni a szükséges 
módosításokat.)

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az új és kialakulóban lévő globális 
kihívások kezeléséhez való hozzájárulás 
érdekében az EIT új TIT-eket indít el 
kiemelt területeken; a kiválasztási 
szempontok között szerepel többek között 
annak értékelése, hogy beleillenek-e az 
Európai horizont szakpolitikai 
prioritásaiba és milyen az EIT-modell 
alapján vizsgált hozzáadott értékük és 
potenciáljuk. Az új TIT-ek létrehozása 
figyelembe fogja venni az Európai 
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horizont stratégiai tervezését és az EIT 
számára a vonatkozó többéves pénzügyi 
keretre előirányzott költségvetést.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11b) Az EIT-nek elő kell segítenie a 
multidiszciplináris és ágazatközi 
együttműködést, mivel ez az egyik olyan 
kiemelt terület, ahol az innováció zajlik. 
Törekednie kell a gazdasági, technológiai, 
társadalmi és tudományos területek 
közötti együttműködés előmozdítására, a 
művészetekre és a 
bölcsészettudományokra kiterjedően. Az 
EIT-nek a TIT-ek közötti kapcsolatok 
megerősítésével hozzá kell járulnia 
tudományos, technológiai, mérnöki, 
művészeti és matematikai közösségek 
létrehozásához.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
11 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11c) A kulturális és kreatív ágazatok 
nagy növekedési potenciállal és számos 
helyi szintű kezdeményezéssel 
rendelkeznek és nagy vonzerőt jelentenek 
a polgárok számára, továbbá szorosan be 
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vannak ágyazva helyi és regionális 
ökoszisztémáikba. A kulturális és kreatív 
ágazatok azonban továbbra is jelentős 
mértékben fragmentáltak, és az 
innovátorok és a vállalkozások létrehozói 
nem rendelkeznek a szükséges vállalkozói 
és innovációs készségekkel. A TIT-nek elő 
kell segíteni a fenti kihívások kezelését, a 
tudásháromszög integrációjának, a 
hosszú távú perspektívának és a helyi 
adottságokon alapuló megközelítésnek, 
valamint holisztikus és integrált 
megközelítésének köszönhetően. A kreatív 
és kulturális ágazatok a legnagyobb 
mértékben kiegészítik a már meglévő 
nyolc TIT-et és az Európai horizont 
keretében létrehozandó más európai 
partnerségekre vonatkozó potenciális 
prioritási területeket. A kulturális és 
kreatív ágazatok területén működő első 
TIT-et ezért 2022-ben el kell elindítani. Az 
uniós polgárok életének, a társadalomnak 
és a gazdaságnak szinte valamennyi 
területére kiterjedő tevékenységekkel egy 
ilyen témájú TIT rendkívül fontos lesz a 
gazdasági és társadalmi hatás 
szempontjából és stratégiai lehetőségeket 
nyit meg a gazdasági, technológiai és 
szociális innováció számára.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
11 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11d) Az EIT kulturális és kreatív 
ágazatok területén működő TIT-je 
megteremti a hálózati lehetőségeket, az 
együttműködést, a közös alkotást és a 
tudásátadást az oktatás, a kutatás és az 
üzleti élet között a kulturális és kreatív 
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ágazatokon belül, valamint a társadalom 
és a gazdaság más ágazatai irányában. 
Elő fogja segíteni az alulról felfelé és 
felülről lefelé irányuló kezdeményezéseket 
regionális, nemzeti és uniós szinten 
egyaránt. Ki fogja alakítani az innovatív 
ökoszisztémákban megalakuló új 
vállalkozások létrehozásához és 
növekedéséhez szükséges keretfeltételeket 
is. A program révén számos 
tudományterülettel (köztük a 
művészetekkel, a 
bölcsészettudományokkal, az üzleti 
világgal, a társadalomtudományokkal és 
az alkalmazott természettudományokkal) 
foglalkozó kutatónak és diáknak, valamint 
a kulturális és kreatív ágazatokban és más 
ágazatokban tevékenykedő vállalkozóknak 
olyan ismereteket és készségeket kell 
nyújtani, amelyekre innovatív megoldások 
megvalósítása és azok új üzleti 
lehetőségekké alakítása érdekében van 
szükség.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „innováció”: az a folyamat, 
beleértve annak eredményét is, amely 
során a társadalmi vagy gazdasági 
igényekre és keresletre válaszul új ötletek 
születnek, és ezáltal új termékek, 
szolgáltatások vagy üzleti és szervezési 
modellek jönnek létre, amelyek sikeresen 
bevezethetők a már meglévő piacra, vagy 
amelyek képesek új piacokat létrehozni és 
értéket teremtenek a társadalom számára;

1. „innováció”: az a folyamat, 
beleértve annak eredményét is, amely 
során a társadalmi vagy gazdasági 
igényekre és keresletre válaszul új ötletek 
születnek, és ezáltal új termékek, 
szolgáltatások, folyamatok, tapasztalatok 
vagy üzleti és szervezési modellek jönnek 
létre, amelyek sikeresen bevezethetők a 
már meglévő piacra, vagy amelyek 
képesek új piacokat létrehozni és értéket 
biztosítanak az iparágak és a társadalom 
számára;
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Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájának és koherenciájának biztosítása miatt szükséges.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. „helymegosztási központ”: az a 
földrajzi terület, amelyen a 
tudásháromszögben részt vevő 
legfontosabb TIT-partnerek székhelye 
található, és ahol könnyen képesek 
kapcsolatba lépni egymással, a területen 
folyó TIT-tevékenység 
kapcsolattartóiként;

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájának és koherenciájának biztosítása miatt szükséges.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „partnerszervezet”: olyan jogalany , 
amely tagja valamely TIT-nek, és amely 
többek között a következőkből állhat: 
felsőoktatási intézmények, szakképzési 
szolgáltatók, kutatási szervezetek, köz- 
vagy magántulajdonú vállalatok, pénzügyi 
intézmények, regionális és helyi hatóságok, 
alapítványok és nonprofit szervezetek;

3. „partnerszervezet”: olyan jogalany, 
amely tagja valamely TIT-nek, és amely 
többek között a következőkből állhat: 
felsőoktatási intézmények, szakképzési 
szolgáltatók, kutatási szervezetek, 
közintézmények, köz- és magántulajdonú 
vállalatok, szociális vállalkozások, 
pénzügyi intézmények, regionális és helyi 
hatóságok, alapítványok és nonprofit 
szervezetek az egész Unióból;

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség.
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „stratégiai innovációs terv” 
(innovációs terv): a jövőbeli 
kezdeményezésekhez az EIT kiemelt 
területeit és hosszú távú stratégiáját és az 
innováció terén a legjobb hozzáadott érték 
megteremtésére való képességét 
meghatározó szakpolitikai dokumentum, 
amely tartalmazza a tervezett felsőoktatási, 
kutatási és innovációs 
tevékenységeknek az adott TPK-t lefedő 
hétéves időszakra szóló áttekintését;

7. „stratégiai innovációs terv” 
(innovációs terv): az EIT prioritásait és 
hosszú távú stratégiáját, továbbá 
célkitűzéseit, kulcsfontosságú 
intézkedéseit, az innováció terén a legjobb 
hozzáadott érték megteremtésére való 
képességét, a várt eredményeket és a 
szükséges forrásokat az adott TPK-t lefedő 
hétéves időszakra meghatározó 
dokumentum;

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „regionális innovációs program” 
(RIS) olyan tájékoztatási program, amely 
felsőoktatási intézmények, kutatási 
szervezetek, vállalatok és más érintettek 
közötti partnerségeket céloz az innováció 
uniós szintű ösztönzése érdekében;

8. „regionális innovációs program” 
(RIS):a tudásháromszög integrációját és a 
mérsékelt és lemaradó innovátor országok 
innovációs kapacitását mindenekelőtt 
azáltal előmozdító program, hogy a TIT-
eket vonzóvá teszi új partnerek számára és 
ezen új partnereket integrálja a TIT-ekbe;

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség, 
konkrétan a regionális innovációs program fogalommeghatározásának pontosításához.
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. „TIT üzleti terv”: a TIT 
célkitűzéseit és tervezett hozzáadott értéket 
teremtő TIT-tevékenységeket bemutató 
dokumentum;

10. „TIT üzleti terv”: a TIT 
célkitűzéseit, azok teljesítésének módját és 
a TIT-től az adott időszakra vonatkozóan 
várt eredményeket, valamint a hozzáadott 
értéket teremtő tervezett TIT-
tevékenységeket és a kapcsolódó 
finanszírozási igényeket és forrásokat 
bemutató, a támogatási megállapodáshoz 
csatolt dokumentum;

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT küldetése az, hogy a tagállamok és 
az Unió innovációs kapacitásának 
megerősítésével hozzájáruljon a 
fenntartható uniós gazdasági 
növekedéshez és versenyképességhez a 
társadalom előtt álló jelentős kihívások 
kezelése érdekében. Ezt azzal éri el, hogy 
integrálja a legmagasabb színvonalú 
felsőoktatást, kutatást és innovációt, 
valamint szinergiákat és együttműködést 
mozdít elő közöttük, többek között a 
vállalkozói készség fokozása révén.

Az EIT küldetése az, hogy az összes 
tagállam és az Unió tudományos, 
gazdasági, technológiai és szociális 
innovációs kapacitásának megerősítésével 
hozzájáruljon a társadalom előtt álló 
jelentős kihívások kezeléséhez, és 
fellendítse a fenntartható uniós gazdasági 
növekedést és versenyképességet. Ezt azzal 
éri el, hogy előmozdítja a partnerek és 
ágazatok között létrejövő szinergiákat és 
együttműködést, valamint integrálja a 
legmagasabb színvonalú felsőoktatást, 
kutatást és innovációt, többek között a 
vállalkozói készség fokozása révén.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség.
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Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT hozzájárul a kutatást és 
innovációt támogató uniós keretprogram 
általános és egyedi célkitűzéseinek 
megvalósításához.

A 2021–2027-es időszakban az EIT-nek – 
stratégiai tervezése teljes körű 
figyelembevétele mellett – különösen az 
Európai horizont általános és egyedi 
célkitűzéseinek amegvalósításához kell 
hozzájárulnia.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
Általános célkitűzések

Az EIT általános célkitűzései a 
következők:
a) a globális kihívások kezelését 
segítő, fenntartható, a kihívásokra épülő 
innovációs ökoszisztémák Unió-szerte 
történő megerősítése;
b) vállalkozói és innovációs készségek 
fejlesztésének előmozdítása az egész életen 
át tartó tanulás összefüggésében, beleértve 
az uniós felsőoktatási intézmények 
kapacitásainak Unió-szerte történő 
növelését, továbbá vállalkozói 
átalakulásuk támogatását; majd
c) a globális és társadalmi kihívások 
kezelését célzó új megoldások piaci 
bevezetése.
Az EIT szinergiákat alakít ki más uniós 
programokkal, és hozzáadott értéket 
teremt az Európai horizont keretében, az 
Ia mellékletben foglaltak szerint. A 
végrehajtás a TIT-ek támogatása és az 
EIT által koordinált tevékenységek révén 
valósul meg.
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Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
3 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. cikk
Konkrét célkitűzések

Az EIT konkrét célkitűzései a következők:
(a)  a TIT-ek hatásinak és a 
tudásháromszög integrációjának 
növelése;
(b) a felsőoktatási ágazat innovációs 
kapacitásának növelése a felsőoktatási 
intézmények előmozdításával;     
(c) az EIT regionális hatókörének 
növelése az Unión belüli innovációs 
kapacitások közötti különbségek kezelése 
érdekében.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az innovációs terv a kutatást és 
innovációt támogató uniós keretprogram 
figyelembevételével meghatározza az EIT 
elsőbbséget élvező területeit és 
stratégiáját az érintett hétéves időszakra , 
továbbá értékelést tartalmaz az EIT 
társadalmi-gazdasági hatásáról, valamint a 
legjobb innovációs hozzáadott értéket 

(1) Az innovációs terv meghatározza 
az EIT stratégiáját és prioritásait az 
érintett hétéves időszakra , az Európai 
horizontban meghatározott 
célkitűzésekkel és prioritásokkal 
összhangban. Értékelést tartalmaz az EIT 
társadalmi-gazdasági hatásáról, valamint a 
legjobb innovációs hozzáadott értéket 
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teremtő képességéről . Az innovációs terv 
figyelembe veszi az EIT 19. cikkben 
említett nyomon követésének és 
értékelésének az eredményeit.

teremtő képességéről Unió-szerte. Az 
innovációs terv összhangban van az 
Európai horizont célkitűzéseivel, többéves 
stratégiai tervezésével, jelentéstételével, 
nyomon követésével, értékelésével, illetve 
egyéb követelményeivel, és figyelembe 
veszi az EIT 19. cikkben említett nyomon 
követésének és értékelésének az 
eredményeit.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) new Az innovációs 
terv összhangban van a kutatást és 
innovációt támogató uniós keretprogram 
célkitűzéseivel, az említett program 
többéves stratégia tervezésre, 
jelentéstételre, nyomon követésre, 
értékelésre vonatkozó és egyéb 
követelményeivel, és szinergiákat mozdít 
elő az adott TPK más releváns uniós 
programjaival, különösen az oktatást és a 
regionális fejlődést támogató 
programokkal. Továbbá az innovációs 
terv megfelelő szinergiákat és kiegészítő 
jelleget teremt az EIT tevékenységei és 
más uniós kezdeményezések, szakpolitikák 
és eszközök között .

(2) Az innovációs terv biztosítja a 
koherenciát az Európai horizont 
kihívásaival, valamint az Európai 
horizont keretében létrehozott Európai 
Innovációs Tanáccsal (EIC) való 
kiegészítő jelleget. Megfelelő szinergiákat 
és kiegészítő jelleget segít elő és teremt az 
EIT tevékenységei és más uniós 
kezdeményezések, szakpolitikák és 
eszközök, valamint a kutatást és 
innovációt, az oktatást és a 
készségfejlesztést, a fenntartható és 
versenyképes ipart, a vállalkozói készséget 
és a regionális fejlesztést támogató 
nemzeti és regionális programok között.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
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4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az innovációs terv – az EIT 
jövőbeli működésének hosszú távú 
fejlesztésére és finanszírozására tekintettel 
– becslést tartalmaz a pénzügyi igényekre 
és forrásokra vonatkozóan. Emellett egy, 
az adott TPK időszakát lefedő indikatív 
pénzügyi tervet is tartalmaz.

(3) Az innovációs terv – az EIT 
jövőbeli működésének hosszú távú 
fejlesztésére és finanszírozására tekintettel 
– becslést tartalmaz a meghatározott 
stratégia végrehajtásához szükséges 
pénzügyi igényekre és forrásokra 
vonatkozóan. Emellett egy, az adott TPK 
időszakát lefedő indikatív pénzügyi tervet 
is tartalmaz.

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájának és koherenciájának biztosítása miatt szükséges.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) figyelemfelkeltő tevékenységet 
folytat a lehetséges partnerszervezetek 
körében és elősegíti a tevékenységeiben 
való részvételüket;

b) figyelemfelkeltő tevékenységet 
folytat a lehetséges partnerszervezetek 
körében és elősegíti a tevékenységeiben 
való részvételüket, különös tekintettel az 
olyan tagállamokból származó 
partnerszervezetekre, amelyek az EIT-ben 
jelentősen alulreprezentáltak;

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájának és koherenciájának biztosítása miatt szükséges.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 9. cikknek megfelelően TIT-eket 
választ és jelöl ki a kiemelt területeken, 

c) figyelembe véve az Európai 
horizont stratégiai tervezését és az EIT 
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és partnerségi keretmegállapodásokban 
vagy támogatási megállapodásokban 
rögzíti jogaikat és kötelezettségeiket, 
megfelelő támogatást nyújt számukra, 
megfelelő minőségellenőrzési 
intézkedéseket alkalmaz, és folyamatosan 
felügyeli és rendszeres időközönként 
értékeli a tevékenységüket;

számára a vonatkozó többéves pénzügyi 
keretre előirányzott költségvetést, a 
jövőben jelentkező globális és társadalmi 
kihívások kezelése céljából a 9. cikknek 
megfelelően új TIT-eket indít a kiemelt 
területeken, amelyek kiválasztási 
szempontjai között szerepel többek között 
annak értékelése, hogy beleillenek-e az 
Európai horizont szakpolitikai 
prioritásaiba, és milyen a hozzáadott 
értékük és potenciáljuk, és partnerségi 
keretmegállapodásokban vagy 
támogatási megállapodásokban rögzíti 
jogaikat és kötelezettségeiket, megfelelő 
támogatást nyújt számukra, megfelelő 
minőségellenőrzési intézkedéseket 
alkalmaz, és folyamatosan felügyeli és 
rendszeres időközönként értékeli a 
tevékenységüket; 

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) megerősíti a résztvevő felsőoktatási 
intézmények által kiadott – esetlegesen 
EIT-védjeggyel ellátott – oklevelek és 
diplomák elismerését az EIT-közösségen 
túl, és azokat kiterjeszti az egész életen át 
tartó tanulás programjaira ;

e) megerősíti a részt vevő felsőoktatási 
intézmények által kiadott, EIT-védjeggyel 
ellátott oklevelek és diplomák elismerését 
és népszerűsítését az EIT-közösségen túl, 
és azokat kiterjeszti az egész életen át tartó 
tanulás programjaira;

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség.
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Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) elősegíti a tudásháromszög 
integrálására irányuló bevált gyakorlatok 
terjesztését – például a TIT-ek között – a 
közös innovációs és tudásátadási kultúra 
fejlesztése céljából, továbbá ösztönzi a 
tájékoztatási tevékenységekben – például a 
regionális innovációs tervben – való 
részvételt;

f) elősegíti a tudásháromszög 
integrálására irányuló bevált gyakorlatok 
terjesztését – például a TIT-ek között, 
illetve Unió-szerte, többek között az EIT 
regionális innovációs rendszerén keresztül 
– a közös innovációs és tudásátadási 
kultúra fejlesztése céljából, továbbá 
ösztönzi a tájékoztatási tevékenységekben 
való részvételt;

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) biztosítja az EIT tevékenységei és 
adott esetben más uniós programok 
kiegészítő jellegét és azok egymás közötti 
szinergiáit;

i) biztosítja az EIT tevékenységei és 
más uniós programok kiegészítő jellegét és 
azok egymás közötti szinergiáit.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A TIT-ek mindenekelőtt az alábbi (1) Az EIT megszilárdítja a nyolc 
meglévő TIT-et, elősegíti növekedésüket 
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tevékenységeket végzik: és azt, hogy hatást fejtsenek ki, valamint 
végigkíséri a pénzügyi fenntarthatóságra 
való áttérésüket a partnerségi 
keretmegállapodás végén. Az EIT az 
alábbiak révén nyújt támogatást a 
tudásháromszög tevékenységeinek 
portfólióit vezető TIT-eknek:

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) európai hozzáadott értéket 
képviselő innovációs tevékenységek és 
befektetések – ideértve innovatív 
vállalkozások létrehozásának és 
fejlesztésének támogatását is – , amelyek 
teljes körűen integrálják a felsőoktatást és 
a kutatást a kritikus tömeg elérése 
érdekében, valamint ösztönzik az 
eredmények széles körű terjesztését és 
hasznosítását;

a) európai hozzáadott értéket 
képviselő innovációs tevékenységek és 
befektetések– ideértve azinduló innovatív 
vállalkozásokés szociális vállalkozások 
létrehozásához, valamint az innovatív 
vállalkozásokés egyéb szervezeti 
formákfejlesztéséhez nyújtott támogatás 
elősegítésétaz EIT, az InvestEU, az 
Erasmus+ és a Kreatív Európa 
programok tevékenységeit kiegészítve –, 
amelyek teljeskörűen integrálják a 
felsőoktatást és a kutatást a kritikus tömeg 
elérése érdekében, valamint ösztönzik az 
eredmények széles körű terjesztését és 
hasznosítását;

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az alapvető fontosságú gazdasági és 
társadalmi kérdések területén 
folytatott, uniós és nemzeti kutatási 
eredményeket felhasználó, innováció-
központú kísérletezés, prototípus-készítés 
és -bemutatás , amely lehetőséget kínál az 
Unió nemzetközi versenyképességének 
fokozására és az európai társadalom előtt 
álló jelentős kihívások megoldásainak 
feltárására;

b) az alapvető fontosságú gazdasági, 
társadalmi és kulturális kérdések területén 
folytatott, uniós és nemzeti kutatási 
eredményeket felhasználó, innováció-
központú kísérletezés, prototípus-készítés 
és -bemutatás , amely lehetőséget kínál az 
Unió nemzetközi versenyképességének 
fokozására és az európai társadalom előtt 
álló jelentős kihívások megoldásainak 
feltárására;

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) oktatás és képzés, különösen 
mesteri és doktori szinten, valamint 
szakmai továbbképző tanfolyamok olyan 
tudományágakban, amelyek potenciálisan 
megfelelnek a jövőbeni európai társadalmi-
gazdasági igényeknek, és amelyek bővítik 
az Unió tehetségalapját, elősegítik az 
innovációhoz kapcsolódó képességek 
fejlesztését, a vezetői és vállalkozói 
képességek javítását, a kutatók és hallgatók 
mobilitásának fokozását, és ösztönzik az 
EIT-oklevelek birtokosai és az EIT-
képzések résztvevői közötti 
tudásmegosztást, mentorálást és 
hálózatépítést;

c) oktatás és képzés erős vállalkozói 
összetevőkkel,különösen mesteri és doktori 
szinten, valamint szakmai továbbképző 
tanfolyamok olyan tudományágakban, 
amelyek potenciálisan megfelelnek a 
jövőbeni európai társadalmi-gazdasági 
igényeknek, és amelyek bővítik az Unió 
tehetségalapját, elősegítik az innovációhoz 
kapcsolódó képességek fejlesztését, a 
vezetői és vállalkozói képességek javítását, 
a kutatók és hallgatók mobilitásának 
fokozását, és ösztönzik az EIT oktatási és 
képzési tevékenységeinek, többek között 
EIT-védjeggyel ellátott tevékenységeineka 
résztvevői közötti tudásmegosztást, 
mentorálást és hálózatépítést;

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség.



PE644.884v02-00 20/35 AD\1206270HU.docx

HU

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a tájékoztatási tevékenységek és a 
bevált gyakorlatok terjesztése az 
innovációs ágazatban, a felsőoktatás, a 
kutatás és az üzleti élet – beleértve a 
szolgáltatási és a pénzügyi szektort – 
közötti együttműködés fejlesztésére 
összpontosítva;

d) a tájékoztatási tevékenységek és a 
bevált gyakorlatok terjesztése az innováció 
területén, a felsőoktatás, a kutatás és az 
üzleti élet – beleértve a szolgáltatási és a 
pénzügyi szektort – közötti együttműködés 
fejlesztésére összpontosítva;

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) fellépések támogatása, hogy a 
felsőoktatási intézmények és más 
kulcsfontosságú innovációs szereplők, 
mint például a vállalkozások, közös 
projektekben működjenek együtt a 
kapacitásfejlesztés stratégiai területein, 
ezáltal támogatva a felsőoktatási 
intézmények jobb integrálódását az 
innovációs értékláncokba és 
ökoszisztémákba;

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) szinergiákra és kiegészítő jellegre 
törekvés a TIT-ek tevékenységek és adott 
esetben a meglévő európai, nemzeti és 
regionális programok között.

e) szinergiákra és kiegészítő jellegre 
törekvés a TIT-tevékenységek és a 
meglévő európai, nemzeti és regionális 
programok között.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) biztosítják, hogy nyitottak legyenek 
új tagok számára, amennyiben azok értéket 
adnak hozzá a partnerséghez;

b) a földrajzi egyensúly elérése 
érdekében biztosítják, hogy nyitottak 
legyenek az egész Unióból érkező új tagok 
számára, amennyiben azok értéket adnak 
hozzá a partnerséghez;

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájának és koherenciájának biztosítása miatt szükséges.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) stratégiákat dolgoznak ki és 
hajtanak végre a pénzügyi fenntarthatóság 
elérésére.

e) stratégiákat dolgoznak ki és 
hajtanak végre a teljesítménycélok 
teljesítésére, valamint a pénzügyi 
fenntarthatóság elérésére.

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájának és koherenciájának biztosítása miatt szükséges.
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Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az EIT versenyeztetésen alapuló, 
nyílt és átlátható eljárás keretében választja 
és jelöli ki azon partnerségeket, 
amelyekből TIT válhat. A kutatást és 
innovációt támogató uniós 
keretprogram európai partnerségek 
kiválasztására vonatkozó kritériumait kell 
alkalmazni. Az EIT igazgatótanácsa tovább 
pontosíthatja a fenti kritériumokat a TIT-
eknek a kiválóság és az innovációs 
relevancia elvén alapuló kiválasztására 
vonatkozó kritériumok elfogadásával és 
közzétételével .

(1) Az EIT a földrajzi egyensúly 
tiszteletben tartása mellett 
versenyeztetésen alapuló, nyílt és átlátható 
eljárás keretében választja és jelöli ki azon 
partnerségeket, amelyekből TIT válhat. 
A kutatást és innovációt támogató uniós 
keretprogram európai partnerségek 
kiválasztására vonatkozó kritériumait kell 
alkalmazni. Az EIT igazgatótanácsa tovább 
pontosíthatja a fenti kritériumokat a TIT-
eknek a kiválóság és az innovációs 
relevancia elvén alapuló kiválasztására 
vonatkozó kritériumok elfogadásával és 
közzétételével.

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájának és koherenciájának biztosítása miatt szükséges.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
Új TIT indítása a kulturális és kreatív 

ágazatok területén
(1) A 2021–2027 közötti időszakban új 
TIT jön létre a kulturális és kreatív 
ágazatok területén, amelynek célja a 
kultúrán alapuló kreativitásban rejlő 
potenciál hasznosítása, Európa 
versenyképességének és intelligens 
növekedésének erősítése, valamint a 
társadalmi kihívások kezelése.
(2) A kulturális és kreatív ágazatokkal 
foglalkozó TIT:
a) ösztönzi a műszaki innovációt 
azáltal, hogy összekapcsolja a 
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vállalkozásokat és a kutatási szférát 
különféle ágazatokban és 
tudományágakban helyi, regionális, 
nemzeti és uniós szinten;
b) képzést biztosít a kulturális és 
kreatív ágazatokban dolgozó innovátorok 
következő generációja számára, 
felvértezve őket a gyorsan változó 
környezetben való boldoguláshoz 
szükséges vállalkozói, műszaki és digitális 
készségekkel;
c) elősegíti olyan megfelelő 
keretfeltételek kialakítását, amelyekkel az 
ötletek új technológiai fejlesztésekbe és 
társadalmi innovációkba ültethetők át, 
amelyek javítják az életminőséget és az 
uniós polgárok javát szolgálják;
d) megteremti a művészi, kulturális és 
kreatív kompetenciák és tanulmányok 
tanúsításához szükséges keretrendszer 
kifejlesztésének és ezzel együtt a 
képesítések és egyéb készségek tagállamok 
közötti elismerésének biztosításához 
szükséges környezetet, elősegítve ezzel a 
szabad mozgáshoz való jogukat gyakorló 
európai polgárok mobilitását, láthatóságát 
és a lehetőségekhez való 
megkülönböztetésmentes hozzáférését;
e) előmozdítja új vállalkozások 
létrehozását és fejlesztését a kulturális és 
kreatív ágazatokban a beruházások, a 
szükséges erőforrások és az üzleti szféra 
hosszú távú kötelezettségvállalásainak 
mozgósítása révén, egyéb eszközök 
kiegészítéséül;
f) szinergiákat alakít ki a meglévő 
TIT-ekkel, valamint más európai 
partnerségekkel, programokkal és 
kezdeményezésekkel a kulturális és 
kreatív ágazatokon túl a gazdaság más 
ágazataiban megvalósuló innováció 
ösztönzésére; majd
g) erősíti az Unió globális 
szereplőként betöltött pozícióját a 
kulturális és kreatív ágazatokban a 
kreativitásnak és a kulturális 
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sokszínűségnek az uniós polgárok 
körében való kiaknázása, valamint az 
európai kultúra és innováció globális 
szintű láthatóvá tétele és támogatása 
révén.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT a – többek között a kutatást és 
innovációt támogató uniós 
keretprogramban és az innovációs tervben 
meghatározott mutatók alapján a 
Bizottsággal szorosan együttműködve 
megszervezi az egyes TIT-ek 
teljesítményének, eredményeinek és 
hatásának folyamatos nyomon követését és 
időszakos külső értékelését. E nyomon 
követés és értékelések eredményeiről 
tájékoztatni kell az Európai Parlamentet és 
a Tanácsot, és azokat közzé kell tenni.

Az EIT a – többek között a kutatást és 
innovációt támogató uniós 
keretprogramban és az innovációs tervben 
meghatározott mutatók alapján a 
Bizottsággal szorosan együttműködve 
megszervezi az egyes TIT-ek kimenetének, 
teljesítményének, eredményeinek és 
hatásának folyamatos nyomon követését és 
időszakos külső értékelését. E nyomon 
követés és értékelések eredményeiről 
tájékoztatni kell az Európai Parlamentet és 
a Tanácsot, és azokat közzé kell tenni.

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájának és koherenciájának biztosítása miatt szükséges.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az EIT és a TIT-ek biztosítják , 
hogy tevékenységeiket nagy fokú 
átláthatósággal végezzék. Az EIT és a TIT-
ek létrehoznak egy hozzáférhető, ingyenes 
weboldalt, amely tájékoztatást nyújt 

(1) Az EIT és a TIT-ek biztosítják , 
hogy tevékenységeiket nagy fokú 
átláthatósággal végezzék. Az EIT és a TIT-
ek létrehoznak egy könnyen hozzáférhető, 
ingyenes weboldalt, amely átfogó és 
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tevékenységeikről. naprakész tájékoztatást nyújt 
tevékenységeikről.

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájának és koherenciájának biztosítása miatt szükséges.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) megfelelő mutatók a TIT-ek és az 
EIT által végzett tevékenységek nyomon 
követése céljából a hatásorientált 
megközelítés alkalmazásával;

c) megfelelő mutatók a TIT-ek és az 
EIT által végzett tevékenységek nyomon 
követése és értékelése céljából 
hatásorientált megközelítés 
alkalmazásával;

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájának és koherenciájának biztosítása miatt szükséges.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az EIT gondoskodik arról, hogy 
tevékenységeit, beleértve a TIT-ek által 
irányított tevékenységeket is, folyamatosan 
és rendszeresen nyomon kövessék , és 
azokról rendszeres időközönként pénzügyi 
szabályaival összhangban független 
értékelés készüljön annak érdekében, hogy 
biztosítani lehessen az eredmények legjobb 
minőségét, a tudományos kiválóságot és a 
források leghatékonyabb felhasználását. Az 
értékelés eredményét nyilvánosságra kell 
hozni.

(1) Az EIT gondoskodik arról, hogy 
tevékenységeit, beleértve a TIT-ek által 
irányított tevékenységeket is, folyamatosan 
és rendszeresen nyomon kövessék, és 
azokról a pénzügyi szabályzatával 
összhangban független értékelés készüljön 
annak érdekében, hogy biztosítani lehessen 
az eredmények legjobb minőségét, a 
tudományos kiválóságot és a források 
leghatékonyabb felhasználását. Az 
értékelés eredményét nyilvánosságra kell 
hozni és azt közzé kell tenni e rendelet 16. 
cikkének (1) bekezdésében említett 
weboldalon.
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Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájának és koherenciájának biztosítása miatt szükséges.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a pénzügyi 
szabályokkal összhangban nyílt eljárás 
alapján kiválasztott független szakértők 
segítségével gondoskodik az 
EIT értékeléseiről . A fenti értékelések azt 
vizsgálják, hogy az EIT hogyan teljesíti 
feladatát, kiterjednek az EIT és a TIT-ek 
valamennyi tevékenységére, és értékelik az 
EIT európai hozzáadott értékét, az általa 
folytatott tevékenységek hatását, 
eredményességét, fenntarthatóságát, 
hatékonyságát és relevanciáját, valamint 
a releváns nemzeti és uniós politikákkal 
való koherenciájukat és/vagy kiegészítő 
jellegüket, ideértve a kutatást és innovációt 
támogató uniós keretprogram egyéb 
részeivel való szinergiákat is . 
Az értékeléseknek európai és nemzeti 
szinten egyaránt figyelembe kell venniük 
az érdekeltek szempontjait, és azokat fel 
kell használni a bizottsági programoknak a 
kutatást és innovációt támogató uniós 
keretprogramban előírt értékeléseihez .

(2) A Bizottság a pénzügyi 
szabályokkal összhangban a kiválóságuk 
és nyílt eljárás alapján kiválasztott, 
megfelelő képesítésekkel rendelkező 
független szakértők segítségével 
gondoskodik az EIT értékeléseiről. A fenti 
értékelések azt vizsgálják, hogy az EIT 
hogyan teljesíti feladatát, kiterjednek az 
EIT és a TIT-ek valamennyi 
tevékenységére, és értékelik az EIT európai 
hozzáadott értékét, az általa folytatott 
tevékenységek hatását, eredményességét, 
fenntarthatóságát, hatékonyságát és 
relevanciáját, valamint a releváns 
nemzeti és uniós politikákkal 
való koherenciájukat és/vagy kiegészítő 
jellegüket, ideértve a kutatást és innovációt 
támogató uniós keretprogram egyéb 
részeivel való szinergiákat is. 
Az értékeléseknek európai és nemzeti 
szinten egyaránt figyelembe kell venniük 
az érdekeltek szempontjait, és azokat fel 
kell használni a bizottsági programoknak a 
kutatást és innovációt támogató uniós 
keretprogramban előírt értékeléseihez.

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájának és koherenciájának biztosítása miatt szükséges.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság átlátható eljárás alapján 
kiválasztott független szakértők 
segítségével további értékeléseket végezhet 
a stratégiai szempontból releváns témákról 
annak érdekében, hogy megvizsgálja, 
mennyire haladt előre az EIT a kitűzött 
célok elérésében, meghatározza a 
tevékenységek végrehajtásához 
hozzájáruló tényezőket és azonosítsa a 
bevált gyakorlatokat. A fenti további 
értékelések elvégzése során a Bizottság 
teljes körűen mérlegeli az EIT-re és a TIT-
ekre gyakorolt igazgatási hatást.

(3) A Bizottság a kiválóságuk és 
átlátható eljárás alapján kiválasztott, 
megfelelő képesítésekkel rendelkező 
független szakértők segítségével további 
értékeléseket végezhet a stratégiai 
szempontból releváns témákról annak 
érdekében, hogy megvizsgálja, mennyire 
haladt előre az EIT a kitűzött célok 
elérésében, meghatározza a tevékenységek 
végrehajtásához hozzájáruló tényezőket és 
azonosítsa a bevált gyakorlatokat. A fenti 
további értékelések elvégzése során a 
Bizottság teljes körűen mérlegeli az EIT-re 
és a TIT-ekre gyakorolt igazgatási hatást.

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájának és koherenciájának biztosítása miatt szükséges.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2021. január 1-jétől 2027. december 31-
ig terjedő időszakra az uniós hozzájárulás 
az Európai horizont teljes 
költségvetésének 4%-át kitevő pénzügyi 
hozzájárulás formájában kerül 
biztosításra.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós hozzájárulás nyújtható a 
kutatást és innovációt támogató uniós 
keretprogramból és egyéb uniós 
programból nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás révén, a vonatkozó TPK-ban 
meghatározott összegek sérelme nélkül.

Az EIT további pénzügyi forrásokat 
kaphat egyéb uniós programokból.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 szakasz – 1 pont – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) megfelelő intézkedéseket hoz, 
ideértve az EIT által a TIT-eknek nyújtott 
pénzügyi hozzájárulás csökkentését, 
módosítását vagy visszavonását vagy a 
velük kötött partnerségi 
keretmegállapodások felbontását is;

j) megfelelő intézkedéseket hoz, 
ideértve az EIT által a TIT-eknek nyújtott 
pénzügyi hozzájárulás megfelelő 
indokolást követő csökkentését, 
módosítását vagy visszavonását vagy a 
velük kötött partnerségi 
keretmegállapodások felbontását is;

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 6 szakasz – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az EIT személyzete közvetlenül az 
EIT által alkalmazott személyekből áll. Az 
EIT személyzetére a személyzeti 
szabályzatot és az egyéb alkalmazottakra 
vonatkozó alkalmazási feltételeket, 
valamint az Unió intézményei által a 

1. Az EIT személyzete közvetlenül az 
EIT által alkalmazott személyekből áll. Az 
EIT személyzetére a személyzeti 
szabályzatot és az egyéb alkalmazottakra 
vonatkozó alkalmazási feltételeket, 
valamint az Unió intézményei által a 
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fentiek hatálybaléptetése céljából 
elfogadott szabályokat kell alkalmazni.

fentiek hatálybaléptetése céljából 
elfogadott szabályokat kell alkalmazni. 
Átmeneti intézkedésként ezt a rendelkezést 
az EIT azon alkalmazottaira kell 
alkalmazni, akiknek a szerződése 2020-
ban lejár.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
I a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IA. MELLÉKLET
MÁS UNIÓS PROGRAMOKKAL VALÓ 
SZINERGIÁK
Széles tevékenységi körére és sajátos 
szerepére építve az EIT szinergiákat 
teremt és kiegészíti a többi uniós 
programot vagy eszközt, többek között 
azáltal, hogy jobban támogatja a TIT-ek 
tervezési és végrehajtási tevékenységeit.
(1) Szinergiák az Európai horizont 
programmal: Az EIT erős szinergiákat 
hoz létre az Európai horizont program 
egészével. Az EIC-vel való szinergiák 
kulcsfontosságúak lesznek a Nyílt 
Innováció pillér hatása, valamint az 
ökoszisztémák számára nyújtott támogatás 
szempontjából. A [Globális kihívások és 
európai ipari versenyképesség] pillér 
keretében az EIT TIT-jei révén európai 
partnerségekkel működhet együtt, 
missziókhoz járulhat hozzá, keresletoldali 
intézkedéseket támogathat, valamint 
hasznosítási szolgáltatásokat nyújthat a 
technológiatranszfer fellendítése és a 
tematikus klaszterek vagy más európai 
partnerségek által elért eredmények 
kereskedelmi hasznosításának 
felgyorsítása érdekében. Az EIT fokozza a 
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meglévő TIT-ek közti szinergiák és a 
komplementaritás kihasználására 
irányuló, a különböző uniós és globális 
szintű szereplőkkel és kezdeményezésekkel 
együtt folytatott erőfeszítéseit, és – az 
átfedések elkerülése mellett – stratégiai és 
operatív szinten egyaránt bővíti az 
együttműködő szervezetek hálózatát az 
alábbiak révén:
– az innovatív vállalkozásoknak – induló 
és növekvő fázisban lévő vállalkozásoknak 
egyaránt – kínált támogatás (azaz a 
finanszírozás és a szolgáltatások) 
egyszerűsítése terén az EIC-vel és az 
InvestEU-val való szoros együttműködés, 
különösen a TIT-eken keresztül;
– EIT-tevékenységek tervezése és 
végrehajtása az Európai horizont 
program egyéb részeivel való lehető 
legnagyobb mértékű szinergia és 
kiegészítő jelleg biztosítása érdekében;
– tagállamok bevonása – nemzeti és 
regionális szinten egyaránt – a strukturált 
párbeszéd kialakításába és azon 
törekvések összehangolásába, amelyek a 
nemzeti és regionális kezdeményezésekkel 
– többek között az intelligens szakosodási 
stratégiákkal, valamint adott esetben az 
„európai innovációs ökoszisztéma” 
végrehajtása révén – létesítendő 
szinergiák létrehozására irányulnak a 
bevált gyakorlatok és ismeretek 
azonosítása, megosztása és terjesztése 
érdekében;
– innovatív gyakorlatok és ismeretek 
megosztása és terjesztése Unió-szerte, 
illetve az Unión kívül is, az európai 
innovációs politikához való hozzájárulás 
érdekében, az Európai horizont egyéb 
részeivel összhangban;
– hozzájárulás az innovációs politika 
megvitatásához és az uniós szakpolitikai 
prioritások kialakításához és 
végrehajtásához, ami az összes érintett 
európai bizottsági szolgálattal, más uniós 
programokkal és az azokban érintett 
érdekeltekkel való együttműködés, 
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valamint a szakpolitika keretén belül a 
kezdeményezések végrehajtására irányuló 
lehetőségek további feltárása formájában 
valósul meg;
– a többi uniós programmal, többek között 
a humántőke-fejlesztést és az innovációt 
támogató programokkal (például az 
Európai együttműködés a tudomány és a 
technológia területén (COST), az Európai 
Szociális Alap Plusz (ESZA+), az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az 
Erasmus+, a Kreatív Európa és a COSME 
Plusz/egységes piac, InvestEU) fennálló 
szinergiák kiaknázása;
– stratégiai szövetségek kiépítése a 
legfontosabb innovációs szereplőkkel 
uniós és nemzetközi szinten, és a TIT-ek 
támogatása a tudásháromszög 
kulcsfontosságú, harmadik országbeli 
partnereivel való együttműködés és 
kapcsolatépítés fejlesztése érdekében, 
amelynek célja új piacok és lehetőségek 
megnyitása a TIT-ek által támogatott 
megoldások számára, valamint az Unión 
kívüli finanszírozás és tehetségek 
bevonzása. A kölcsönösség és a kölcsönös 
előnyök elve tekintetében elő kell 
mozdítani a harmadik országok 
részvételét.
Továbbá, a kulturális és kreatív ágazatok 
területén működő TIT szorosabb 
szinergiákat alakít ki az Európai horizont 
program és különösen az [Inkluzív és 
biztonságos társadalom] klasztert 
magában foglaló II. pillér keretében, 
valamint a kulturális örökség és 
demokrácia beavatkozási területein 
megvalósuló megfelelő szakpolitikai 
kezdeményezésekkel. A kulturális és 
kreatív ágazatok területén működő TIT 
arra is törekszik, hogy hatékonyan 
kiegészítse az Európai horizont program 
más részeit és a meglévő EIT Digital nevű 
beavatkozást.
(2) Szinergiák az Erasmus+ 
programmal: Az Erasmus+ és az EIT 
szinergiákat hoz létre közösségeik között. 
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Az együttműködés arra irányul, hogy a 
TIT-ek partneroktatási és -képzési 
intézményeiben részt vevő Erasmus+ 
hallgatók számára hozzáférést biztosítson 
a TIT-ek nyári egyetemeihez vagy egyéb 
releváns képzési tevékenységekhez 
(például a vállalkozói szellem és az 
innovációmenedzsment terén), valamint 
kapcsolatokat létesítsen a TIT-ek 
öregdiák-hálózatával. Ahol lehetséges, 
szinergiákat hoznak létre az „Európai 
Egyetemek” kezdeményezéssel, amelyek 
elősegíthetik az EIT oktatási és képzési 
tevékenységeinek előtérbe helyezését 
rendszerszintű hatás elérése érdekében.
(3) Szinergiák a Digitális Európa 
programmal: A TIT-ek helymegosztási 
központjai együttműködnek az európai 
digitális innovációs központokkal, hogy 
támogassák az ipar és a közszféra 
szervezeteinek digitális átalakulását. A 
kulturális és kreatív ágazatok területén 
működő TIT értékes horizontális 
inputokkal is szolgálhat a [Digitális 
technológia és ipar] klaszterben 
végrehajtandó különböző tevékenységek 
számára, különös tekintettel az olyan 
gyártási technológiákra, amelyek esetében 
az új termékek kifejlesztésének 
szükségessége nagymértékben 
támaszkodik a kulturális és kreatív 
ágazatokra.
(4) Szinergiák a kohéziós politikai 
alapokkal (különösen az ERFA-val és az 
esb+-alapokkal): Az EIT TIT-ek 
helymegosztási központjaik révén 
előmozdítják a tudásháromszög szereplői 
(oktatás, kutatás, vállalkozások) és az 
irányító hatóságok közötti regionális és 
régióközi együttműködést, szinergiában az 
Európai Bizottság régióközi 
együttműködés terén folytatott 
munkájával és a kapcsolódó intelligens 
szakosodási prioritásokkal kapcsolatos 
beruházásokkal.
(5) Szinergiák az InvestEU-val: Az 
EIT TIT-ek együttműködésre törekszenek 
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az InvestEU Tanácsadó Platformmal 
annak érdekében, hogy technikai 
támogatást és segítséget nyújtsanak a 
TIT-ek által támogatott vállalkozásoknak 
a projektek előkészítéséhez, fejlesztéséhez 
és végrehajtásához. A kulturális és kreatív 
ágazatok korlátozott finanszírozáshoz 
jutásának összefüggésében a kulturális és 
kreatív ágazatok garanciaeszközével való 
szinergiákra kell számítani, amely 
pénzügyi mechanizmus a pénzügyi 
közvetítők számára nyújtott biztosítékok 
révén járul hozzá a kulturális és kreatív 
projektek növekedéséhez.
(6) Szinergiák a Kreatív Európa 
programmal: A Kreatív Európa program 
kifejezetten releváns a kulturális és 
kreatív ágazatok területén működő TIT 
tevékenységei szempontjából, mivel 
területeket és külön pályázati felhívásokat 
határoz meg, amelyek tükrözik az ágazat 
előtt álló kihívások némelyikét. Ezért erős 
szinergiákat és kiegészítő jelleget kell 
kialakítani a kulturális és kreatív 
ágazatok területén működő TIT és a 
Kreatív Európa keretprogram között.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség.
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