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RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó kéri, hogy az EIT-t szabályozó jogszabályok magas szintű innovációt irányozzanak 
elő az EIT új, 2021–2027-es stratégiai innovációs tervében.

Amellett, hogy a vállalkozási és üzleti ismeretek oktatása kritikus fontosságú, az EIT egyben 
technológiai intézet is. A tudományos és műszaki jellegű találmányok a legjobb, tartós 
innovációnak is alapját képezik. A műszaki oktatásra ezért az intézettel kapcsolatban álló 
valamennyi TIT-nek és felsőoktatási intézménynek kiemelt figyelmet kell fordítania.

(1) A stratégiai innovációs terv meghatározza az EIT stratégiáját, célkitűzéseit és prioritásait a 
2021–2027 közötti időszakra, és megállapítja annak legfontosabb intézkedéseit, elérendő 
eredményeit és az időszakban szükséges erőforrásokat. 

(2) Biztosítja az EIT és az Európai horizont közötti összhangot.

(3) Garantálja a más vonatkozó uniós programokkal, prioritásokkal és 
kötelezettségvállalásokkal való együttműködést és kiegészítő intézkedéseket.

(4) Bevezeti továbbá a regionális innovációs programot, amely hozzájárul a nagyobb földrajzi 
egyensúlyhoz.

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát és az EIT szerepét az EU versenyképességének az 
innovációs ökoszisztéma támogatása révén történő előmozdításában, mivel az intézet 
sikeresen hozzájárult a „tudásháromszög” növekedéséhez. 

Az EIT a célorientált innováció egyik fő hajtóereje, amely képes megfelelni a társadalom előtt 
álló kihívásoknak többek között az alábbi területeken: fenntartható innováció; innovációs és 
üzleti készségek az egész életen át tartó tanulás érdekében; műszaki és vállalkozási ismeretek 
magas szintű felsőfokú oktatása; új piacorientált megoldások a globális kihívások kezelésére; 
szinergiák és hozzáadott érték az Európai horizont program egészében.

Az előadó említést tesz néhány jelentős sikerről, mégpedig a következőkről: 
- InnoEnergy TIT – Energiatárolás – „Hajlított grafén” ultrakondenzátorok a gépjármű- és 

űripar számára, amelyek kevesebb mint 2 másodperc alatt töltenek újra, és élettartamuk 
meghaladja az egymillió felhasználást,

- Éghajlat TIT – Energiafelhasználás – Automatikus klímaszabályozó eszköz, jelenleg a 
Google Nest fő versenytársa Európában,

- Egészségügyi TIT – a hosszú távú egészségügyi problémák, például az Alzheimer-kór és 
a pitvarremegés előrejelzését lehetővé tévő mobil eszközök.

Az előadó elismeri a meglévő TIT-ek sikereit, és szorgalmazza, hogy az EIT továbbra is 
ösztönözze azok növekedését és hatását, és segítse a pénzügyileg fenntartható működésre való 
átállásukat a partnerségi keretmegállapodások megszűnésekor.
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Az előadó üdvözli egy új TIT 2021-ben történő javasolt elindítását a kulturális és kreatív 
ágazatok területén, amelynek célja a kultúrán alapuló kreativitásban, különösen a digitális és 
technológiai fejlődésben rejlő potenciál felszabadítása, valamint Európa versenyképességének 
és intelligens növekedésének erősítése.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. 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) a vállalkozói és innovációs 
készségek fejlesztésének előmozdítása az 
egész életen át tartó tanulás 
összefüggésében, beleértve az uniós 
felsőoktatási intézmények kapacitásainak 
Unió-szerte történő növelését, valamint 
vállalkozói átalakulásuk támogatása; és
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. A 
végrehajtás a TIT-ek támogatása és az 
EIT által koordinált tevékenységek révén 
valósul meg.
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Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
1 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. cikk
Konkrét célkitűzések

Az EIT konkrét célkitűzései a következők:
a) a TIT-ek hatásának 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.

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
1 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1c. 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 felszabadítása, 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 
vállalkozásokat és a kutatási szférát 
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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; és
g) erősíti az Unió globális 
szereplőként betöltött pozícióját a 
kulturális és kreatív ágazatokban a 
kreativitásnak és a kulturális 
sokszínűségnek az uniós polgárok 
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körében való kiaknázása, valamint az 
európai kultúra és innováció globális 
szintű láthatóvá tétele és támogatása 
révén.

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT-t 2008-ban hozták létre annak 
érdekében, hogy a tagállamok és az 
Európai Unió innovációs képességének 
erősítésével hozzájáruljon a fenntartható 
gazdasági növekedéshez és a 
versenyképességhez. Az EIT úttörő 
szerepet játszott az oktatás, az üzleti élet és 
a kutatás (tudásháromszög) integrációja 
terén, és nagy hangsúlyt fektet a 
vállalkozói tehetségre és az innovációs 
készségekre. Az EIT 2018. évi időközi 
értékelése megerősítette, hogy az intézet 
működése továbbra is indokolt, és a 
tudásháromszög innováció által vezérelt 
integrációján alapuló modell továbbra is 
érvényes.

Az EIT-t 2008-ban hozták létre annak 
érdekében, hogy a tagállamok és az 
Európai Unió innovációs képességének 
erősítésével hozzájáruljon a fenntartható 
gazdasági növekedéshez és a 
versenyképességhez. Az EIT úttörő 
szerepet játszott az oktatás, az üzleti élet és 
a kutatás (tudásháromszög) integrációja 
terén, és nagy hangsúlyt fektet a 
vállalkozói tehetségre és az innovációs 
készségekre. Az EIT 2018. évi időközi 
értékelése megerősítette, hogy az intézet 
működése továbbra is indokolt, és a 
tudásháromszög innováció által vezérelt 
integrációján alapuló modell továbbra is 
érvényes. Az EIT hozzáadott értéke 
egyedülálló innovációs modelljében rejlik, 
amelyet ennek a stratégiai innovációs 
tervnek meg kell őriznie és ösztönöznie 
kell.

Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT létrehozása után egy évtizeddel az 
innováció üteme drámaian felgyorsult. Az 
innováció átformálja a gazdasági 
ágazatokat, megváltoztatja a meglévő 
vállalkozások működését és eddig példa 
nélküli lehetőségeket teremt. A globális 
gazdasági rendszer átalakulásával és a 

Az EIT létrehozása után egy évtizeddel az 
innováció üteme drámaian felgyorsult. Az 
innováció átformálja a gazdasági 
ágazatokat, megváltoztatja a meglévő 
vállalkozások működését és eddig példa 
nélküli lehetőségeket teremt. A globális 
gazdasági rendszer átalakulásával és a 
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nemzetközi verseny fokozódásával az Unió 
egyre nagyobb mértékben rá van utalva a 
tehetségre és innovációs képességére. A 
tudományágak körében, illetve az oktatás, 
az üzleti élet és a kutatás között 
megvalósuló közös tervezés, 
együttműködés és közös alkotás ma 
minden korábbinál fontosabb az 
éghajlatváltozással, a természeti 
erőforrások fenntarthatatlan 
felhasználásával, a digitális átalakulással, a 
demográfiai változásokkal, valamint az 
egészségügy és az élelmezés jövőjével 
kapcsolatos globális kihívások kezelésének 
elősegítéséhez.

nemzetközi verseny fokozódásával az Unió 
egyre nagyobb mértékben rá van utalva a 
tehetségre és innovációs képességére. A 
tudományágak körében, illetve az oktatás, 
a kutatás, az üzleti élet, a közszféra és a 
harmadik szektor szervezetei, valamint a 
civil társadalom között megvalósuló közös 
tervezés, együttműködés és közös alkotás 
ma minden korábbinál fontosabb az 
éghajlatváltozással, a természeti 
erőforrások fenntarthatatlan 
felhasználásával, a digitális átalakulással, a 
kulturális és demográfiai változásokkal, 
valamint az egészségügy és az élelmezés 
jövőjével kapcsolatos globális kihívások 
kezelésének elősegítéséhez.

Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1.1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2021–2027 közötti időszakra szóló, a 
kutatást és az innovációt támogató új 
keretprogramra irányuló [Európai 
horizontról szóló javaslattal] az Európai 
Bizottság határozottan elkötelezte magát 
amellett, hogy a jövőbeni kihívások 
megválaszolása céljából fokozza Európa 
innovációs potenciálját. A vállalkozások, 
az oktatás, a kutatás, a hatóságok és a civil 
társadalom összevonása révén az EIT 
különleges szerepet játszik az innováció 
előmozdításában, amit az is erősít, hogy az 
[Európai horizontról szóló javaslat] 
[Innovatív Európa pillére] alatt kapott 
helyet. Az [Európai horizontról szóló 
javaslat] tükrözi az Unió innovációval 
kapcsolatos egyre ambiciózusabb 
törekvéseit és azt, hogy azokat meg is kell 
valósítani.

Az Európai horizonttal az Európai 
Bizottság határozottan elkötelezte magát 
amellett, hogy a jövőbeni kihívások 
megválaszolása céljából fokozza Európa 
innovációs potenciálját. A vállalkozások, 
az oktatás, a kutatás, a hatóságok és a civil 
társadalom összevonása révén az EIT 
különleges szerepet játszik az innováció 
előmozdításában, amit az is erősít, hogy az 
Európai horizont [Innovatív Európa 
pillére] alatt kapott helyet. Az Európai 
horizont tükrözi az Unió egyre 
ambiciózusabb tudományos és technikai 
törekvéseit. Az EIT-nek biztosítania kell a 
szükséges kiválóságot a vállalkozásoktatás 
és a műszaki innováció terén.

Módosítás 7
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden egyes TIT 5–10 helymegosztási 
központ köré szerveződik, amelyek a 
tudásháromszög gyakorlati integrációjának 
földrajzi csomópontjaiként működnek. 
Ezek nemzeti és regionális innovációs 
hátterüknek megfelelően szerveződnek és 
épülnek fel, és a TIT-ek legfontosabb 
partnereihez tartozó meglévő 
laboratóriumok, irodák vagy egyetemek 
páneurópai hálózatára épülnek.

Minden egyes TIT helymegosztási 
központok22 köré szerveződik, amelyek a 
tudásháromszög gyakorlati integrációjának 
földrajzi csomópontjaiként működnek. 
Ezek nemzeti és regionális innovációs 
hátterüknek megfelelően szerveződnek és 
épülnek fel, és a TIT-ek legfontosabb 
partnereihez tartozó meglévő 
laboratóriumok, irodák vagy egyetemek 
páneurópai hálózatára épülnek.

__________________ __________________
22 A helymegosztási központ az a földrajzi 
terület, amelyen a tudásháromszögben részt 
vevő legfontosabb TIT-partnerek székhelye 
található, és ahol a területen folyó TIT-
tevékenység kapcsolattartóiként könnyen 
képesek kapcsolatba lépni egymással.

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

Módosítás 8

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1.2 pont – 3 bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Oktatási és képzési tevékenységek, 
amelyek meghatározó vállalkozói 
komponenssel rendelkeznek a tehetségek 
következő generációjának képzéséhez, 
beleértve az EIT-védjeggyel23 rendelkező 
programok megtervezését és végrehajtását, 
különösen mesterképzési és doktori 
szinten.

— Oktatási és képzési tevékenységek, 
amelyek meghatározó vállalkozói 
komponenssel rendelkeznek a tehetségek 
következő generációjának képzéséhez, 
beleértve az EIT-védjeggyel23 rendelkező 
programok megtervezését és végrehajtását, 
különösen mesterképzési és doktori 
szinten, a STEAM körébe tartozó 
valamennyi területen;

__________________ __________________
23 Az EIT-védjegy az EIT által a TIT-ek 
olyan oktatási programjainak odaítélt 
minőségi pecsét, amelyek megfelelnek 
többek között a vállalkozói ismeretekre, 
valamint az innovatív „gyakorlati tanulást” 
tartalmazó tantervekre vonatkozó egyedi 

23 Az EIT-védjegy az EIT által a TIT-ek 
olyan oktatási programjainak odaítélt 
minőségi pecsét, amelyek megfelelnek 
többek között a vállalkozói ismeretekre, 
valamint az innovatív „gyakorlati tanulást” 
tartalmazó tantervekre vonatkozó egyedi 
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minőségi kritériumoknak. minőségi kritériumoknak.

Módosítás 9

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1.2 pont – 3 bekezdés – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Innovációt támogató 
tevékenységek olyan innovatív termékek, 
eljárások és szolgáltatások kifejlesztésére, 
amelyek konkrét üzleti lehetőségeket 
kínálnak;

— Innovációs és vállalkozói 
tevékenységek olyan innovatív termékek, 
eljárások és szolgáltatások fejlesztésének 
elősegítésére, amelyek konkrét üzleti 
lehetőségekre irányulnak, és társadalmi 
hozzáadott értéket képviselnek;

Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1.2 pont – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT által alkalmazott megközelítés 
hozzájárul mind a fokozatos, mind a 
robbanásszerű innovációk 
megvalósulásához a piaci hiányosságok 
hatékony kezelése és a különböző ágazatok 
átalakulásának támogatása érdekében. 
Lehetővé teszi a globális kihívások 
kezelésére irányuló hosszú távú üzleti 
stratégiák kidolgozását és elősegíti azon 
keretfeltételek megteremtését, amelyek 
elengedhetetlenek egy jól működő 
innovációs ökoszisztéma növekedéséhez és 
az innováció kibontakozásához.

Az EIT által alkalmazott megközelítés 
hozzájárul mind a fokozatos, mind a 
robbanásszerű innovációkhoz a piaci 
hiányosságok hatékony kezelése és a 
különböző ágazatok átalakulásának 
támogatása érdekében. Lehetővé teszi a 
globális kihívások kezelésére irányuló 
hosszú távú üzleti stratégiák kidolgozását 
és elősegíti azon keretfeltételek 
megteremtését, amelyek elengedhetetlenek 
egy jól működő innovációs ökoszisztéma 
növekedéséhez és az innováció 
kibontakozásához.

Módosítás 11

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1.3 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Először is a mai gazdaságokat egyre 
inkább az hajtja, hogy az emberek és 

Először is a mai társadalmakat és 
gazdaságokat egyre inkább az hajtja, hogy 
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szervezetek mennyire képesek ötleteiket 
termékekbe és szolgáltatásokba átültetni. 
Manapság a legfontosabbak az innovációs 
készségek és a vállalkozói kultúra, ami 
különösen igaz a tudomány és a 
technológia területén, de más területeken 
is egyre inkább. Nagy szükség van a 
felsőoktatási intézmények innovációs 
kapacitásának további növelésére 
Európában. Az EIT egyedülálló helyzetben 
van ahhoz, hogy ezt meg tudja valósítani 
az Európai horizont program keretében.

az emberek és szervezetek mennyire 
képesek ötleteiket termékekbe, 
szolgáltatásokba és folyamatokba 
átültetni. Manapság a legfontosabbak az 
innovációs készségek és a vállalkozói 
kultúra, ami különösen igaz a technológia 
és a tudomány területén, de más 
területeken, például a művészetekben és a 
bölcsészettudományokban is egyre inkább. 
Nagy szükség van a felsőoktatási 
intézmények innovációs kapacitásának 
további növelésére Európában. Az EIT 
egyedülálló helyzetben van ahhoz, hogy 
ezt meg tudja valósítani az Európai 
horizont program keretében.

Módosítás 12

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1.3 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Másodszor, a fizikai közelség az innováció 
megvalósulásának egyik kulcsfontosságú 
tényezője. Az innovációs hálózatok 
kifejlesztésére és a tudás létrehozását, 
megosztását és átadását támogató 
szolgáltatások biztosítására irányuló 
kezdeményezések kulcsszerepet játszanak 
a vállalkozások, a tudományos élet, a 
kutatási szervezetek, a kormányok és a 
magánszemélyek közötti kapcsolatok 
előmozdításában. Mindazonáltal a kutatási 
és innovációs teljesítmények az EU-ban – 
amint az az éves európai innovációs 
eredménytáblából is kiderül – jelentős 
eltéréseket mutatnak. Rendkívül fontos, 
hogy az innováció befogadó jellegű legyen 
és a helyi térségekben gyökerezzen. A 
„helyi alapú” megközelítésnek 
köszönhetően az EIT tevékenységei 
kifejezetten alkalmasak arra, hogy 
hozzájáruljanak a helyi innovációs 
ökoszisztémák megerősítéséhez.

Másodszor, a fizikai közelség az innováció 
és a fenntarthatóság megvalósulásának 
egyik kulcsfontosságú tényezője. Az 
innovációs hálózatok kifejlesztésére és a 
tudás létrehozását, megosztását és átadását 
támogató szolgáltatások biztosítására 
irányuló kezdeményezések kulcsszerepet 
játszanak a vállalkozások, a tudományos 
élet, a kutatási szervezetek, a kormányok 
és a magánszemélyek közötti kapcsolatok 
előmozdításában minden területen. 
Mindazonáltal a kutatási és innovációs 
teljesítmények az EU-ban – amint az az 
éves európai innovációs eredménytáblából 
is kiderül – jelentős eltéréseket mutatnak. 
Rendkívül fontos, hogy az innováció 
befogadó jellegű legyen és a helyi és 
regionális térségekben gyökerezzen. A 
„helyi alapú” megközelítésnek 
köszönhetően az EIT tevékenységei 
kifejezetten alkalmasak arra, hogy 
hozzájáruljanak a helyi és regionális 
innovációs ökoszisztémák 
megerősítéséhez, és a fenntartható 
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gazdaság új modelljeit kínálják.

Módosítás 13

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT az Európai horizont program 
szerves részeként hozzá fog járulni átfogó 
célkitűzéseinek és prioritásainak 
megvalósításához. A TIT-ek az 
intézményesített európai partnerségek 
részei lesznek, ami azt jelenti, hogy egy sor 
elvet és életciklus-kritériumot fognak 
követni egy egységesebb, nyitottabb és 
hatásokon alapuló megközelítés biztosítása 
érdekében. Az EIT általános célkitűzései 
tehát az intézet Európai horizont 
programban játszott átfogó szerepét és az 
[Innovatív Európa pillérben] betöltött 
helyét tükrözik.

A kiválóság az EIT fő hajtóerejét jelenti. 
Az EIT arra törekszik, hogy fokozza a 
meglévő TIT-ek törekvéseit, és ösztönözze 
a minél színvonalasabb kutatást és 
innovációt az innovációs közösségekben. 
Az EIT 2021–2027 közötti stratégiai 
menetrendjének fontos része a földrajzi 
hatókör szélesítése, a tagállamok és a 
társult országok innováció terén való 
felzárkóztatásához történő hozzájárulás, 
valamint a színvonalas felsőoktatási 
lehetőségek kiterjesztése különösen a 
regionális innovációs programban (RIS) 
megnevezett, mérsékelt és lemaradó 
innovátor országokra és régiókra. Az EIT 
az Európai horizont program szerves 
részeként hozzá fog járulni az Unió 
innovációs kapacitásának erősítéséhez, 
valamint átfogó célkitűzéseinek és 
prioritásainak megvalósításához. A TIT-ek 
az intézményesített európai partnerségek 
részeivé válnak, ami azt jelenti, hogy az 
Európai horizont programban foglaltak 
szerint egy sor elvet és életciklus-
kritériumot fognak követni egy 
egységesebb, átláthatóbb, nyitottabb és 
hatásokon alapuló megközelítés biztosítása 
érdekében. Az EIT általános célkitűzései 
az intézet Európai horizont programban 
játszott átfogó szerepét és az [Innovatív 
Európa pillérben] betöltött helyét tükrözik.

Módosítás 14

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 2 pont – 2.1 pont – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT átfogó beavatkozási területeit az 
[Európai horizontról szóló javaslat] 
határozza meg. Az EIT továbbra is 
támogatja a tudományos és innovációs 
társulásokat (TIT-ek), hogy megerősítse 
azokat az innovációs ökoszisztémákat, 
amelyek segítenek megbirkózni a globális 
kihívásokkal. Ennek módja egyrészt az 
oktatás, a kutatás és a vállalkozások 
integrációjának ösztönzése, ami ezáltal 
innovációt elősegítő környezetet teremt, 
másrészt a vállalkozók új generációjának 
előmozdítása és támogatása, valamint az 
Európai Innovációs Tanáccsal szoros 
szinergiában és egymást kiegészítő módon 
innovatív vállalkozások létrehozásának 
ösztönzése. Ennek során konkrétan:

Az EIT átfogó beavatkozási területeit az 
Európai horizont program határozza meg. 
Az EIT továbbra is támogatja tudományos 
és innovációs társulásait (TIT-ek), hogy 
emelje azon uniós innovációs közösségek 
színvonalát, amelyek segítenek 
megbirkózni a globális kihívásokkal. 
Ennek módja egyrészt a magas szintű 
műszaki oktatás, a kutatás és a 
vállalkozások integrációjának ösztönzése, 
ami ezáltal innovációt elősegítő 
környezetet teremt, másrészt a vállalkozók 
új generációjának előmozdítása és 
támogatása, valamint az Európai 
Innovációs Tanáccsal szoros szinergiában 
és egymást kiegészítő módon innovatív 
vállalkozások létrehozásának ösztönzése. 
Ennek során konkrétan:

Módosítás 15

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 2 pont – 2.1 pont – 1 bekezdés – -1 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. a magas szintű és nemek 
szempontjából kiegyensúlyozott 
tudományos és műszaki oktatás ösztönzése 
valamennyi tagállamban;

Módosítás 16Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 2 pont – 2.1 pont – 1 bekezdés – -1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1a. a nemek közötti egyensúlyra való 
törekvés a műszaki és vállalkozási 
ismeretek oktatásában valamennyi 
tagállamban;
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Módosítás 17

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 2 pont – 2.1 pont – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Európa-szerte megerősíti a 
fenntartható innovációs ökoszisztémákat;

1. Unió-szerte megerősíti a 
fenntartható innovációs ökoszisztémákat;

Módosítás 18

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 2 pont – 2.1 pont – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. a jobb oktatás révén előmozdítja az 
innovációt és a vállalkozói kedvet; és

2. előmozdítja a vállalkozói és 
innovációs készségek fejlesztését az egész 
életen át tartó tanulás összefüggésében, 
beleértve az uniós felsőoktatási 
intézmények kapacitásainak Unió-szerte 
történő növelését, valamint vállalkozói 
átalakulásuk támogatását, egyebek mellett 
a szociális vállalkozás területén is; és

Módosítás 19

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 2 pont – 2.2 pont – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai horizont program 
"Szakértelem megosztása" része és az EIT 
által támogatott bevonási tevékenységek 
közötti szinergiák lehetőségeit is ki lehet 
majd használni. Konkrétan, az Európai 
horizont program "Szakértelem 
megosztása" című részének célországai az 
EIT bevonási tevékenységeinek 
célcsoportjaként ki tudják majd használni 
az EIT szakértelmét és a folyamat későbbi 
szakaszában (azaz a piachoz közel) 
megvalósuló tevékenységek 
kidolgozásának támogatását.

Az Európai horizont program 
„Szakértelem megosztása” című része és 
az EIT által támogatott bevonási 
tevékenységek közötti szinergiák 
lehetőségeit is ki lehet majd használni. 
Konkrétan, az Európai horizont program 
„Szakértelem megosztása” című részének 
célországai az EIT bevonási 
tevékenységeinek célcsoportjaként ki 
tudják majd használni az EIT szakértelmét 
és a folyamat későbbi szakaszában (azaz a 
piachoz közel) megvalósuló tevékenységek 
kidolgozásához nyújtott támogatását.
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Módosítás 20

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.1 pont – 1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tudásháromszög EIT és TIT-ek által 
történő uniós, tagállami, regionális és helyi 
szintű integrációja továbbra is központi 
feladatot jelent az innovációs 
ökoszisztémák megerősítése és 
fenntarthatóvá tétele, valamint a globális 
kihívásokra adandó új megoldások 
kidolgozása szempontjából. Az EIT 
továbbra is támogatni fogja a TIT-ek 
hálózatát (lásd a 2. ábrát) és tovább fogja 
erősíteni az elindításukat, növekedésüket és 
irányításukat támogató sikeres platformját. 
A TIT-ek továbbra is helymegosztási 
központokon keresztül működnek majd. A 
TIT-ek továbbra is pénzügyi 
fenntarthatóságra törekszenek annak 
érdekében, hogy a köz- és 
magánberuházások bevonása révén hosszú 
távon (legkésőbb 15 év elteltével) 
pénzügyileg függetlenné váljanak az EIT-
támogatástól.

A tudásháromszög EIT és TIT-ek által 
történő uniós, tagállami, regionális és helyi 
szintű integrációja továbbra is központi 
feladatot jelent az innovációs 
ökoszisztémák megerősítése és 
fenntarthatóvá tétele, valamint a globális 
kihívásokra adandó új megoldások 
kidolgozása szempontjából. Az EIT 
továbbra is támogatni fogja a TIT-ek 
hálózatát (lásd a 2. ábrát) és tovább fogja 
erősíteni az elindításukat, növekedésüket és 
irányításukat támogató sikeres platformját. 
A TIT-ek továbbra is helymegosztási 
központokon keresztül működnek majd. A 
TIT-ek továbbra is pénzügyi 
fenntarthatóságra törekszenek annak 
érdekében, hogy a köz- és 
magánberuházások bevonása révén hosszú 
távon (legkésőbb 15 év elteltével) 
pénzügyileg függetlenné váljanak az EIT-
támogatástól.

Módosítás 21

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.1 pont – 2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT tovább fogja növelni regionális 
hatását 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 földrajzi egyensúly javítása érdekében 
az EIT tovább fogja növelni regionális 
hatását 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.
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Módosítás 22

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.1 pont – 2 pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT regionális innovációs 
programjának keretében megvalósuló 
tevékenységek végrehajtására szánt EIT-
költségvetés az EIT által a TIT-ek 
számára nyújtott teljes támogatási összeg 
legalább 10%-át teszi majd ki, és ezáltal 
növeli a regionális innovációs programra 
jogosult országokban a célzott régiókból 
származó TIT-partnerek számát. A 
regionális innovációs programból 
származó támogatásnak valamennyi 
területen ösztönöznie kell a nemek közötti 
egyensúlyt.

Módosítás 23

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.1 pont – 2 pont – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT saját maga által irányított és a TIT-
ek által végrehajtott regionális innovációs 
programja ez idáig önkéntes alapon 
működött. 2021-től kezdve a regionális 
innovációs program a TIT-ek többéves 
stratégiájának szerves részévé válik. Az 
EIT továbbra is iránymutatást és 
támogatást nyújt a TIT-ek számára az EIT 
többéves regionális innovációs 
programjával kapcsolatos stratégiák 
előkészítésében és azok végrehajtásában. 
Az EIT regionális innovációs 
programjának tevékenységei fokozottabb 
támogatást nyújtanak majd az innováció 
terén alulteljesítő országok és térségek 
innovációs kapacitásai számára. Az EIT 
regionális innovációs programjának 
keretében megvalósuló tevékenységek 
végrehajtására szánt EIT-költségvetés az 

Az EIT gondoskodni fog róla, hogy az 
EIT regionális innovációs programjának 
tevékenységeit olyan potenciális új 
partnerek bevonására és integrálására 
használják, amelyek hozzáadott értéket 
jelentenek a TIT-ek számára, és ezáltal 
növelik az EIT páneurópai lefedettségét; 
az EIT biztosítani fogja továbbá, hogy a 
tevékenységek teljes mértékben 
integrálódjanak a TIT-ek többéves 
stratégiáiba. Az EIT saját maga által 
irányított és a TIT-ek által végrehajtott 
regionális innovációs programja ez idáig 
önkéntes alapon működött. 2021-től 
kezdve a regionális innovációs program a 
TIT-ek többéves stratégiájának szerves 
részévé válik, és ezáltal szélesíti az EIT 
páneurópai hatókörét. Az EIT továbbra is 
iránymutatást és támogatást nyújt a TIT-ek 
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EIT által a TIT-ek számára nyújtott teljes 
támogatási összeg legalább 10 %-át teszi 
majd ki, és ezáltal növeli a célzott 
régiókból származó TIT-partnerek 
számát. A regionális innovációs program 
keretében támogatott tevékenységek célja a 
következő:

számára az EIT többéves regionális 
innovációs programjával kapcsolatos 
stratégiák előkészítésében és 
végrehajtásában. Az EIT regionális 
innovációs programjának tevékenységei 
fokozottabb támogatást nyújtanak majd az 
EU-13 országok, valamint egyéb, az 
innováció terén alulteljesítő mérsékelt és 
lemaradó országok innovációs kapacitásai 
számára. A regionális innovációs program 
keretében támogatott tevékenységek célja a 
következő:

Módosítás 24

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.1 pont – 2 pont – 2 bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— a helyi ökoszisztéma innovációs 
kapacitásainak javítása kapacitásépítési 
tevékenységek, valamint a helyi innovációs 
szereplők (klaszterek, hálózatok, regionális 
hatóságok, felsőoktatási intézmények, 
kutatási szervezetek, szakképzési 
intézmények) közötti szorosabb 
együttműködés révén;

— a helyi ökoszisztéma innovációs 
kapacitásainak javítása kapacitásépítési 
tevékenységek, valamint a helyi innovációs 
szereplők (kkv-k, klaszterek, hálózatok, 
regionális hatóságok, felsőoktatási 
intézmények, kutatási szervezetek, 
szakképzési intézmények) közötti 
szorosabb együttműködés révén;

Módosítás 25

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.1 pont – 2 pont – 2 bekezdés – 1 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— az új partnerek TIT-ekbe történő 
bevonására vonatkozó célkitűzés 
támogatása az új helymegosztási 
központok létesítése által a földrajzi 
egyensúly javítása céljából;

Módosítás 26

Határozatra irányuló javaslat
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I melléklet – 3 pont – 3.1 pont – 2 pont – 2 bekezdés – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— a helyi innovációs ökoszisztémák 
összekapcsolása a páneurópai innovációs 
ökoszisztémákkal az EIT-hez tartozó TIT-
ekkel és helymegosztási központjaikkal 
folytatott együttműködés révén.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás 27

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.1 pont – 2 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezenkívül a TIT-ek helyi innovációs 
ökoszisztémákba történő fokozottabb 
integrációja érdekében minden TIT-nek 
stratégiát kell kidolgoznia és végrehajtania, 
amelynek célja a regionális és helyi 
innovációs szereplőkkel fenntartott 
kapcsolatok erősítése, és az EIT aktívan 
nyomon fogja követni a stratégia 
végrehajtását. A „helyi alapú” innovációs 
megközelítést integrálni kell a TIT-ek 
többéves stratégiájába és üzleti tervébe és 
annak a TIT-ek helymegosztási 
központjaira (és regionális programjára) 
kell épülnie, ezáltal kihasználva a TIT-
közösségéhez való hozzáférést biztosító és 
a helymegosztási partnerekkel való 
együttműködési szerepüket. A TIT-eknek 
bizonyítaniuk kell kapcsolatukat az 
intelligens szakosodási stratégiákkal, 
valamint a vonatkozó tematikus platformok 
tevékenységeivel és régiók közötti 
kezdeményezésekkel, beleértve az európai 
strukturális és beruházási alapok irányító 
hatóságait. Az EIT szintén nyomon követi 
a helymegosztási központok működését és 
azt, hogy hogyan integrálódnak a helyi 
innovációs ökoszisztémába.

Ezenkívül a TIT-ek helyi innovációs 
ökoszisztémákba történő fokozottabb 
integrációja érdekében minden TIT-nek 
stratégiát kell kidolgoznia és végrehajtania, 
amelynek célja a regionális és helyi 
innovációs szereplőkkel, különösen az 
EU-13 országokban lévő szereplőkkel 
fenntartott kapcsolatok erősítése, és az EIT 
aktívan nyomon fogja követni a stratégia 
végrehajtását. A „helyi alapú” innovációs 
megközelítést integrálni kell a TIT-ek 
többéves stratégiájába és üzleti tervébe, és 
annak a TIT-ek helymegosztási 
központjaira (és regionális innovációs 
programjára) kell épülnie, ezáltal 
kihasználva a TIT-közösséghez való 
hozzáférést biztosító szerepüket és 
együttműködve a helymegosztási 
partnerekkel. A TIT-eknek bizonyítaniuk 
kell kapcsolatukat az intelligens 
szakosodási stratégiákkal, valamint a 
vonatkozó tematikus platformok 
tevékenységeivel és régiók közötti 
kezdeményezésekkel, beleértve az európai 
strukturális és beruházási alapok irányító 
hatóságait. Az EIT szintén nyomon követi 
a helymegosztási központoknak és a 
regionális innovációs program 
kedvezményezettjeinek a működését és azt, 
hogy azok hogyan integrálódnak a helyi 
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innovációs ökoszisztémába.

Módosítás 28

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.1 pont – 3 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT igazgatótanácsának javaslata és 
annak elemzése alapján javaslat született a 
kulturális és kreatív ágazatok területén 
elsőként elindítandó tudományos és 
innovációs társulás 2022-ben történő 
létrehozásáról. A pályázati felhívás 
közzétételére 2021-ben kerül sor. Ez az a 
prioritási terület, amely a legnagyobb 
mértékben kiegészíti az EIT által már 
elindított nyolc TIT-et és az Európai 
horizont keretében létrehozandó más 
európai partnerségekre vonatkozó 
potenciális prioritási területeket. A 
kulturális és kreatív ágazatok nagy 
növekedési potenciállal és számos helyi 
szintű kezdeményezéssel rendelkeznek és 
nagy vonzerőt jelentenek a polgárok 
számára, továbbá szorosan be vannak 
ágyazva helyi és regionális 
ökoszisztémáikba. A kulturális és kreatív 
ágazat azonban továbbra is jelentős 
mértékben széttöredezett, és  az 
innovátorok és a vállalkozások létrehozói 
nem rendelkeznek a szükséges vállalkozói 
és innovációs készségekkel. Ezeket a szűk 
keresztmetszeteket egy TIT tudná a 
leghatékonyabban kezelni a 
tudásháromszög-integrációs 
megközelítésnek, a hosszú távú 
perspektíváknak és a helyi alapú 
megközelítésnek köszönhetően. A 
kulturális és kreatív ágazat előtti 
kihívásokat és a jövőbeli TIT várható 
hatásait összegző tájékoztatót a stratégiai 
innovációs terv 1B. melléklete tartalmazza.

Az EIT igazgatótanácsának javaslata és 
annak elemzése alapján javaslat született a 
kulturális és kreatív ágazatok területén 
elsőként elindítandó tudományos és 
innovációs társulás 2022-ben történő 
létrehozásáról, amelynek átlátható és nyílt 
pályázati felhívása 2021-ben kerül 
közzétételre. Ez az a prioritási terület, 
amely a legnagyobb mértékben kiegészíti 
az EIT által már elindított nyolc TIT-et és 
az Európai horizont keretében létrehozandó 
más európai partnerségekre vonatkozó 
potenciális prioritási területeket. A 
kulturális és kreatív ágazat nagy 
növekedési potenciállal és számos helyi 
szintű kezdeményezéssel rendelkezik, 
továbbá nagy vonzerőt jelent a polgárok 
számára. Ezek az ágazatok a helyi és 
regionális közösségekbe erősen 
beágyazottak. Emellett az ágazat az üzleti 
technikai innováció terén is jelentős 
potenciállal rendelkezik az EIT-modell 
alapján. A kulturális és kreatív ágazat 
azonban továbbra is jelentős mértékben 
széttöredezett, és az innovátorok és a 
vállalkozások létrehozói nem rendelkeznek 
a szükséges vállalkozói és innovációs 
készségekkel. Ezeket a szűk 
keresztmetszeteket egy TIT tudná a 
leghatékonyabban kezelni a 
tudásháromszög-integrációs 
megközelítésnek, a hosszú távú 
perspektíváknak és a helyi alapú 
megközelítésnek köszönhetően. A 
kulturális és kreatív ágazat előtti 
kihívásokat és a jövőbeli TIT várható 
hatásait összegző tájékoztatót e stratégiai 
innovációs terv 1B. melléklete tartalmazza.
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Módosítás 29

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.2. A felsőoktatás innovációs 
kapacitásának támogatása

3.2. A felsőoktatás innovációs és 
vállalkozói kapacitásának támogatása

Módosítás 30

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tudásháromszög-integrációs modell 
segítségével az EIT hozzájárult a 
felsőoktatás, a kutatás és az innováció 
közötti tartós szakadék áthidalásához. Az 
EIT különösen a humán tőke fejlesztésének 
kulcsfontosságú eszköze, mivel 
tevékenysége középpontjában a vállalkozói 
ismeretek oktatása áll. Az EIT által kifejtett 
hatás azonban továbbra is a TIT-ek 
partnereire korlátozódik.

A tudásháromszög-integrációs modell 
segítségével az EIT hozzájárult a 
felsőoktatás, a kutatás és az innováció 
közötti tartós szakadék áthidalásához. Az 
EIT különösen a humán tőke fejlesztésének 
kulcsfontosságú eszköze, mivel 
tevékenysége középpontjában a vállalkozói 
ismeretek oktatása áll. Az EIT által kifejtett 
hatás azonban továbbra is korlátozott, és ki 
kell terjeszteni a TIT-partnereken túlra is.

Módosítás 31

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.2 pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Támogatja, valamint erősíti a kulturális és 
művészeti oktatást, és eközben 
szorgalmazza a művészi kompetenciák és 
készségek határokon átívelő elismerését.

Módosítás 32

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.2 pont – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az innováció szélesebb körű támogatása 
érdekében az európai felsőoktatási 
intézményeknek innovatívnak és 
vállalkozószelleműnek kell lenniük az 
oktatással, a kutatással, a vállalkozások 
bevonásával, valamint a tágabb értelemben 
vett helyi innovációs ökoszisztémával 
kapcsolatos megközelítésükben, ideértve a 
civil társadalmat is.

Az innováció szélesebb körű támogatása 
érdekében az európai felsőoktatási 
intézményeknek innovatívnak és 
vállalkozószelleműnek kell lenniük az 
oktatással, a kutatással, a vállalkozások és 
a tágabb értelemben vett helyi innovációs 
közösségek – többek között a civil 
társadalom és más érdekelt felek – 
bevonásával kapcsolatos 
megközelítésükben, egyszersmind pedig 
kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a nemek 
közötti egyenlőségre és a fogyatékossággal 
élő személyek bevonására is.

Módosítás 33

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.2 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felsőoktatási intézmények innovatívabb 
és fokozottabban vállalkozói szemléletű 
szervezetekké alakítása világos stratégiát, 
módszertani keretet és források 
elkülönítését teszi szükségessé. 
Tapasztalatai alapján az EIT egyedülálló 
helyzetben van ahhoz, hogy az Európai 
horizont program keretében támogatást 
nyújtson a felsőoktatási intézmények 
vállalkozói és innovációs kapacitásának 
fejlesztéséhez.

Az EIT különösen azon felsőoktatási 
intézményekre összpontosít, amelyek 
olyan mérsékelt és lemaradó innovátor 
országokban és más, gyengén teljesítő 
régiókban találhatók, amelyek meg 
kívánják erősíteni innovációs jelenlétüket 
és intelligens szakosodási stratégiáikat. Az 
EIT az e tevékenységekre előirányzott 
teljes költségvetésnek legalább 25%-át 
különíti el erre az intézkedésre. A 
felsőoktatási intézmények innovatívabb és 
fokozottabban vállalkozói szemléletű 
szervezetekké alakítása világos és 
ambiciózus stratégiát, módszertani keretet 
és forráselkülönítést tesz szükségessé. 
Tapasztalatai alapján az EIT egyedülálló 
helyzetben van ahhoz, hogy az Európai 
horizont program keretében támogatást 
nyújtson a felsőoktatási intézmények 
vállalkozói és innovációs kapacitásának 
fejlesztéséhez.
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Módosítás 34

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.3 pont – 1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT által kínált lehetőségek szélesebb 
körben történő terjesztése és jobb 
megértése érdekében az intézet 
megvizsgálja az EIT által támogatott TIT-
ekben Európa-szerte történő részvétellel 
kapcsolatos szempontokra vonatkozó 
iránymutatások és segítségnyújtás 
megerősítésének a meglévő információs 
hálózatokra épülő lehetőségét.

Az EIT által kínált lehetőségek szélesebb 
körben történő terjesztése és jobb 
megértése érdekében az intézet megerősíti 
a potenciális új partnereknek szóló 
iránymutatásokat és segítségnyújtást az 
EIT által támogatott TIT-ekben történő 
részvétellel kapcsolatos szempontokra 
vonatkozóan, amihez a már meglévő 
információs hálózatokra épít, valamint – 
amennyiben szükséges – új információs 
hálózatokat hoz létre Európa-szerte.

Módosítás 35

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.3 pont – 1 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT rendszeres találkozókat fog 
szervezni a tagállamok képviselőinek 
csoportjával és a Bizottság megfelelő 
szervezeti egységeivel évente legalább 
kétszer a kommunikáció és 
információáramlás tagállamok közötti és 
uniós szintű megfelelő biztosítása, 
valamint acsoport EIT által finanszírozott 
tevékenységek teljesítményeiről 
éseredményeiről való tájékoztatása 
érdekében. A tagállamok képviselőinek 
csoportja megfelelő támogatást biztosít 
továbbá, hogy az EIT által finanszírozott 
tevékenységek kapcsolatban legyenek a 
nemzeti programokkal és 
kezdeményezésekkel, beleértve e 
tevékenységek lehetséges nemzeti 
társfinanszírozását.

Az EIT évente találkozókat szervez a 
tagállamok képviselőinek csoportjával, 
valamint a Bizottsággal, az Európai 
Parlamenttel és az uniós tanácsadó 
szervekkel – például a Régiók 
Bizottságával, valamint a Gazdasági és 
Szociális Bizottsággal – a kommunikáció 
és információáramlás tagállamok közötti és 
uniós szintű megfelelő biztosítása 
érdekében. A tagállamok képviselőinek 
csoportja megfelelő támogatást biztosít 
továbbá, hogy az EIT által finanszírozott 
tevékenységek kapcsolatban legyenek a 
nemzeti programokkal és 
kezdeményezésekkel, beleértve e 
tevékenységek lehetséges nemzeti 
társfinanszírozását.
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Módosítás 36

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.3 pont – 1 pont – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT (az EIT Alumni Testületével26 
együttműködésben) továbbra is irányítja az 
EIT Alumni Közösséget és stratégiai 
iránymutatást nyújt számára annak 
érdekében, hogy maximalizálja 
vállalkozási és társadalmi hatását, valamint 
tagjainak folyamatos részvételét az EIT 
által támogatott tevékenységekben. A 
2021–2027 közötti időszakban a Közösség 
tovább növekszik és ki fog terjedni a 
felsőoktatási intézmények innovációs 
kapacitását támogató fellépésekben részt 
vevő korábbi diákokra is.

Az EIT (az EIT Alumni Testületével 
együttműködésben) továbbra is irányítja az 
EIT Alumni Közösséget és stratégiai 
iránymutatást nyújt számára annak 
érdekében, hogy maximalizálja 
vállalkozási és társadalmi hatását, valamint 
tagjainak folyamatos részvételét az EIT 
által támogatott tevékenységekben. Az EIT 
elemezni fogja, valamint meg fogja 
osztani a bevált gyakorlatot az öregdiák-
közösségek továbbfejlesztése érdekében. 
Az öregdiákokat be kell vonni a TIT-ek 
javára végzett adományszervezésbe, 
mindenekelőtt pedig – az új hallgatók és 
kutatók mentorálása révén – a 
felsőoktatási intézmények innovációs 
kapacitásainak megerősítésébe.

__________________ __________________
26 Az EIT öregdiák-közösség összehozza 
azokat a vállalkozókat és változást előidéző 
szereplőket, akik a TIT-ek által nyújtott 
oktatási vagy vállalkozói programban 
vettek részt. A közösség egy több mint 
5000 tagú hálózatot képvisel.

26 Az EIT öregdiák-közösség összehozza 
azokat a vállalkozókat és változást előidéző 
szereplőket, akik a TIT-ek által nyújtott 
oktatási vagy vállalkozói programban 
vettek részt. A közösség egy több mint 
5000 tagú hálózatot képvisel.

Módosítás 37

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.3 pont – 2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez idáig nem történt meg a TIT-ektől 
származó helyes gyakorlatok és tanulságok 
megfelelő kodifikálása és hatékony 
terjesztése. A politikai döntéshozók és az 
egész innovációs közösség 
tudáspartnereként működő támogatói 
minőségében az EIT továbbfejleszti 
innovációs intézményi szerepét, amely 

Ez idáig nem történt meg a TIT-ektől 
származó helyes gyakorlatok és tanulságok 
megfelelő kodifikálása és hatékony 
terjesztése. A politikai döntéshozók és az 
egész innovációs közösség 
tudáspartnereként működő támogatói 
minőségében az EIT továbbfejleszti 
innovációs intézményként, valamint 
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képes észlelni, elemezni, kodifikálni, 
megosztani és biztosítani az innovatív 
gyakorlatok, tanulságok és az EIT által 
finanszírozott tevékenységek (oktatás és 
képzés, innovációtámogatás, 
vállalkozástámogatás) szélesebb körben 
történő elterjesztését. Ez a tevékenység az 
[Európai horizontról szóló javaslat] 
[Innovatív Európa pillérén] belüli egyéb 
kezdeményezésekkel való kapcsolatokra és 
szinergiákra épít.

kiválósági központként betöltött szerepét, 
amely képes észlelni, elemezni, 
kodifikálni, megosztani az EIT által 
finanszírozott tevékenységekből (oktatás és 
képzés, innovációtámogatás, 
vállalkozástámogatás) származó innovatív 
gyakorlatokat, tanulságokat és 
eredményeket, valamint biztosítani ezek 
szélesebb körben történő elterjesztését. A 
tevékenység az Európai horizont 
[Innovatív Európa pillérén] belüli egyéb 
kezdeményezésekkel való kapcsolatokra és 
szinergiákra épít. Annak érdekében, hogy 
az EIT az Unió és az Európai Parlament 
folyamatos támogatását élvezze, 
rendszeres tájékoztató üléseket kell 
tartania az európai parlamenti képviselők 
számára. E tájékoztató üléseket kutatók és 
üzleti partnerek, vezetők és menedzserek 
bevonásával kell megtartani, és emellett 
az üléseknek lehetőségeket kell 
biztosítaniuk az ellenőrzés és az 
eszmecsere számára is.

Indokolás

Az európai parlamenti képviselők közül többen csak szerény ismeretekkel rendelkeznek az 
EIT-ről, az intézet sikereiről és működéséről. Ezt orvosolni kell.

Módosítás 38

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.4 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a pont számos olyan intézkedést 
tartalmaz, amelyek célja az EIT és a TIT-
ek jelenlegi működésének kiigazítása és 
javítása. Az EIT hatékonyan működő és 
stratégiai gondolkodású igazgatótanácsa 
figyelemmel fogja kísérni ezen 
intézkedéseknek az EIT szintjén történő 
végrehajtását és megfelelő ösztönzést és 
ellenőrzést biztosít – többek között a 
finanszírozás elosztásának folyamat révén 
– annak szavatolása érdekében, hogy a 

Ez a pont számos olyan intézkedést 
tartalmaz, amelyek célja az EIT és a TIT-
ek jelenlegi működésének kiigazítása és 
javítása. Az EIT hatékonyan működő és 
stratégiai gondolkodású igazgatótanácsa 
figyelemmel fogja kísérni ezen 
intézkedéseknek az EIT szintjén történő 
végrehajtását, valamint megfelelő 
ösztönzést és ellenőrzést biztosít – többek 
között teljesítményalapú forráselosztási 
folyamat révén – annak szavatolása 
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TIT-ek végrehajtsák azokat. érdekében, hogy a TIT-ek a legmagasabb 
minőségi színvonal állandó biztosításával 
hajtsák végre a változtatásokat.

Módosítás 39

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.4 pont – 4 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT gyakorlati útmutatást nyújt a TIT-
eknek és figyelemmel kíséri azok 
munkáját a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás elveinek és az európai 
partnerségekre vonatkozóan az Európai 
horizontról szóló rendeletben 
meghatározott elvek és kritériumok 
betartása, valamint az Európai horizont 
program prioritásaival való összhang 
tekintetében teljesítményük és hatásaik 
maximalizálása érdekében.

Az EIT gyakorlati útmutatást nyújt a TIT-
eknek és folyamatosan figyelemmel kíséri, 
hogy a TIT-ek megfelelnek-e a hatékony 
és eredményes irányítás EIT-rendeletben 
foglalt elveinek, az európai partnerségekre 
vonatkozóan az Európai horizontról szóló 
rendeletben meghatározott elveknek és 
kritériumoknak, valamint teljesítményük 
és hatásaik maximalizálása érdekében 
folyamatosan nyomon követi az Európai 
horizont program prioritásaival való 
összhangot. Megfelelő korrekciós 
intézkedéseket kell hozni, amennyiben a 
TIT-ek a teljesítménymutatók tanúsága 
szerint alulteljesítenek vagy nem 
megfelelő eredményeket érnek el.

Módosítás 40

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.4 pont – 4 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A TIT-ek folyamatos nyitottságát és a 
végrehajtás során érvényesülő 
átláthatóságot biztosító intézkedések 
elsősorban azáltal fognak javulni, hogy 
közös rendelkezéseket vezetnek be a 
partnerségek számára hozzáadott értéket 
biztosító új tagokra vonatkozóan. A TIT-ek 
ezenkívül teljesen átlátható módon végzik 
majd tevékenységeiket. A TIT-ek továbbra 

Az EIT biztosítja a végrehajtás során az 
átláthatóságot, valamint a TIT-ek 
folyamatos nyitottságát az új tagok 
tekintetében, elsősorban az új 
helymegosztási központok létesítésére 
elkülönített finanszírozás által. E cél 
megvalósítása érdekében átlátható és 
következetes csatlakozási feltételeket 
fognak alkalmazni a partnerségek számára 
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is dinamikus partnerségek lesznek, 
amelyekhez az új partnerek – köztük egyre 
több kkv – a kiválóság és a stratégiába 
való illeszkedés alapján csatlakozhatnak. A 
finanszírozás koncentrációjának 
korlátozása és annak biztosítása érdekében, 
hogy a TIT-ek tevékenységei egy széles 
partnerhálózat előnyeit élvezhessék, az 
üzleti terv elkészítésére vonatkozó eljárás 
(többek között a prioritások 
meghatározása, a tevékenységek 
kiválasztása és a források elosztása) 
átláthatóbbá és inkluzívabbá válik. Végül a 
TIT-ek növelni fogják a pályázati 
felhívások arányát, különösen harmadik 
felek számára nyitott innovációs projektek 
esetében. Mindezen intézkedések növelni 
fogják a TIT-ek tevékenységeiben részt 
vevő szervezetek számát. Végezetül 
rendszeres jelentéseikben a TIT-eknek be 
kell számolniuk az új partnerek 
bevonásáról.

hozzáadott értéket biztosító új tagokra 
vonatkozóan. A TIT-ek ezenkívül teljesen 
átlátható módon végzik majd 
tevékenységeiket. A TIT-ek továbbra is 
dinamikus partnerségek lesznek, 
amelyekhez az új partnerek – köztük egyre 
több kkv – a kiválóság és az innovációs 
ökoszisztémákhoz való helyi, regionális, 
nemzeti és uniós szintű hozzájárulás 
képessége alapján csatlakozhatnak. A 
földrajzi egyensúly tiszteletben tartása és a 
finanszírozás koncentrációjának az EU-15 
országokra való korlátozása, valamint 
annak biztosítása érdekében, hogy a TIT-
ek tevékenységei egy széles partnerhálózat 
előnyeit élvezhessék, az üzleti terv 
elkészítésére vonatkozó eljárás (többek 
között a prioritások meghatározása, a 
tevékenységek kiválasztása és a források 
elosztása) átláthatóbbá és inkluzívabbá 
válik, ekképpen ösztönözve az EU-13 
országokbeli felek részvételét. A TIT-ek 
növelni fogják a pályázati felhívások 
arányát, különösen harmadik felek számára 
nyitott innovációs projektek esetében. 
Mindezen intézkedések segíteni fogják a 
TIT-ek tevékenységeiben részt vevő 
szervezetek számának növelését. 
Végezetül rendszeres jelentéseikben a TIT-
eknek be kell számolniuk az új partnerek 
bevonásáról.

Módosítás 41

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.4 pont – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Világszintű termékeny 
kölcsönhatások
A jövőbeli készségek megkövetelik a 
kritikai gondolkodást, a szellemi 
rugalmasságot, a kreativitást és az 
interdiszciplináris gondolkodást. Európa 
sikerét az EIT ambiciózus, az egyes 
szakterületek közötti termékeny 



AD\1206355HU.docx 27/39 PE644.924v02-00

HU

kölcsönhatások révén fogja támogatni, 
mindenekelőtt a különböző TIT-ekben 
részt vevő kutatók és vezető innovátorok 
együttműködésének előmozdításával. Ez a 
TIT-ek közötti, évente vagy félévente 
tartott, két vagy több szakterületet felölelő 
konferenciákkal valósítható meg 
(amelyeken hallgatók és kutatók is részt 
vesznek – lásd a 3.1. pontot: Tudományos 
és innovációs társulások – A meglévő 
TIT-eknek nyújtott támogatás).

Módosítás 42

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.4 pont – 4 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4b. A kkv-k és az induló vállalkozások 
részvétele
Mivel az Unióban működő vállalkozások 
99%-a kkv, és az elmúlt öt évben e 
vállalkozások hozták létre az új 
munkahelyek körülbelül 85%-át, az EIT-
nek biztosítania kell, hogy a TIT-ek üzleti 
partneri körének kis- és 
középvállalkozások (a továbbiakban: kkv-
k), valamint induló vállalkozások is tagjai 
legyenek. Jóllehet a tagsági díjak minden 
TIT számára lényeges finanszírozási 
forrást jelentenek, a kkv-k és az induló 
vállalkozások kiegyensúlyozott részvétele 
alapvető fontosságú az innováció és a 
vállalkozói ismeretek oktatásának 
terjesztéséhez. Különösen a RIS-
országokbeli kkv-k és induló 
vállalkozások bevonása döntő fontosságú 
a TIT-ek megfelelő működéséhez. Az EIT 
eredeti küldetésnyilatkozatával 
összhangban ez:
(1) elő fogja segíteni a társadalmi 
problémák azonosítását a tagállamokban;
(2) biztosítani fogja a helyi szintű 
növekedést; és
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(3) az Unió egészére ki fogja 
terjeszteni a szakképzett munkaerőt 
igénylő foglalkoztatási lehetőségeket.
Ezt szem előtt tartva az új üzleti partnerek 
kiválasztásakor, valamint az üzleti tervek 
elkészítésére vonatkozó eljárás esetében az 
EIT-nek szigorú elveket kell alkalmaznia 
a nyitottság és az átláthatóság 
tekintetében. Az új találmányok és 
innovációk fejlesztésébe bevont kkv-knak 
az adott TIT-ben részt vevő 
nagyvállalatokkal előzetes megállapodás 
tárgyát képező beszerzési 
megállapodásokkal kell rendelkezniük.

Indokolás

Mivel az EU-ban működő vállalkozások 99%-a kkv, és az elmúlt öt évben e vállalkozások 
hozták létre az új munkahelyek körülbelül 85%-át, az EIT-nek biztosítania kell, hogy a TIT-ek 
üzleti partneri körének kis- és középvállalkozások (kkv-k), valamint induló vállalkozások is 
tagjai legyenek. Az előzetes megállapodás tárgyát képező beszerzési megállapodások jelentik 
a kkv-k TIT-ekbe való bevonásának egyik olyan módját, amellyel elkerülhető, hogy a kkv-knak 
anyagi lehetőségeiket meghaladó tagdíjakat kelljen fizetniük.

Módosítás 43

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.4 pont – 6 pont – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottsággal szoros együttműködésben 
végzett részletes független tanulmány 
alapján 2023 végéig az EIT meg fogja 
határozni azon TIT-ekkel fenntartott 
kapcsolatait, amelyek támogatása a 2021–
2027-es programozási időszak során 
megszűnik. A végleges felülvizsgálat 
pozitív kimenetelétől függően az EIT 
együttműködési szándéknyilatkozatot írhat 
alá az egyes TIT-ekkel, amelynek célja a 
TIT-ekkel való együttműködés folytatása a 
partnerségi keretmegállapodás 
megszűnését követően. A 
szándéknyilatkozatnak többek között 
tartalmaznia kell a következőkhöz 

Az EIT az Európai horizont program 
európai partnerségekre vonatkozó 
keretének megfelelően általános elveket 
dolgoz ki a TIT-ekkel a partnerségi 
keretmegállapodás megszűnése után 
fenntartott kapcsolatra vonatkozóan. A 
Bizottsággal szoros együttműködésben 
végzett részletes független tanulmány 
alapján 2023 végéig az EIT meg fogja 
határozni azon TIT-ekkel fenntartott 
kapcsolatait, amelyek támogatása a 2021–
2027-es programozási időszak során 
megszűnik. A végleges felülvizsgálat 
pozitív kimenetelétől függően az EIT 
együttműködési szándéknyilatkozatot írhat 
alá az egyes TIT-ekkel, amelynek célja a 
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kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket: TIT-ekkel való együttműködés folytatása a 
partnerségi keretmegállapodás 
megszűnését követően. A 
szándéknyilatkozatnak többek között 
tartalmaznia kell a következőkhöz 
kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket:

Módosítás 44

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.4 pont – 6 pont – 1 bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— az EIT márkanév használata, 
részvétel az EIT-díjakban és az EIT által 
szervezett más tevékenységekben;

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás 45

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.5 pont – 2 bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Az Erasmus és az EIT szinergiákat 
hoz létre közösségeik között. Az 
együttműködés arra irányul, hogy egyrészt 
hozzáférést biztosítson a TIT-partner 
felsőoktatási intézményekben tanuló 
Erasmus hallgatóknak a TIT-ek nyári 
kurzusaihoz vagy más releváns képzési 
tevékenységeihez (például vállalkozói 
készségek és innovációmenedzsment 
témában), másrészt kapcsolatokat alakítson 
ki a TIT-ek öregdiák-hálózatával.

— Az Erasmus és az EIT szinergiákat 
hoz létre közösségeik között. Az 
együttműködés arra irányul, hogy egyrészt 
hozzáférést biztosítson a TIT-partner 
felsőoktatási intézményekben tanuló 
Erasmus hallgatóknak a TIT-ek nyári 
kurzusaihoz vagy más releváns képzési 
tevékenységeihez (például vállalkozói 
készségek és innovációmenedzsment 
témában), másrészt kapcsolatokat alakítson 
ki a TIT-ek öregdiák-hálózatával. Ennek 
az ErasmusPro részeként 
tanulószerződéses gyakorlati képzésben és 
szakmai képzésben részt vevő hallgatókra 
is ki kell terjednie.

Módosítás 46

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.5 pont – 2 bekezdés – 3 franciabekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Ahol lehetséges szinergiákat 
hoznak létre az európai egyetemek 
kezdeményezéseivel, amelyek elősegíthetik 
az EIT oktatási tevékenységeinek előtérbe 
helyezését rendszerszintű hatás elérése 
érdekében.

— Szinergiákat hoznak létre az 
„Európai Egyetemek” kezdeményezésével 
annak biztosítása érdekében, hogy az EIT 
oktatási tevékenységei részét képezzék az 
általános rendszernek, és ily módon 
kedvező hatást gyakoroljanak a tagállami 
oktatásra.

Módosítás 47

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3.5 pont – 6 bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Az új Kreatív Európa program 
kifejezetten a kulturális és kreatív 
ágazatokkal foglalkozó jövőbeli TIT 
tevékenységei szempontjából bír 
jelentőséggel. A programmal erős 
szinergiák és komplementaritás jön létre 
olyan területeken, mint például a kreatív 
készségek, a munkahelyek és az üzleti 
modellek.

— Az új Kreatív Európa program 
kifejezetten a kulturális és kreatív 
ágazatokkal foglalkozó jövőbeli TIT 
tevékenységei szempontjából bír 
jelentőséggel. A programmal erős 
szinergiák és kiegészítő jelleg jön létre 
olyan területeken, mint például az új 
technológiák fejlesztésére összpontosító 
kreatív készségek, e készségek elismerése 
és igazolása, továbbá a munkahelyek, 
határokon átnyúló mobilitás, a kreativitás 
ágazatközi megközelítései és az üzleti 
modellek fejlesztése.

Módosítás 48

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 4 pont – 4.1 pont – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT új támogató fellépést fog indítani, 
hogy elősegítse új helymegosztási 
központok létesítését azokban a 
tagállamokban, amelyek a jelenlegi TIT-
ekben nincsenek képviselve vagy 
alulreprezentáltak.
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Módosítás 49

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 4 pont – 4.2 pont – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) a TIT-ekre vonatkozó ambiciózus 
előírásoknak a legjobb és leginkább 
nagyratörő kutatást és innovációt kell 
elősegíteniük és támogatniuk;

Módosítás 50

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 4 pont – 4.2 pont – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT biztosítani fogja, hogy a belső 
ellenőrzési rendszerén keresztül 
összegyűjtött adatok – köztük a TIT-ek 
eredményei – teljes mértékben 
integrálódjanak az Európai horizont 
program átfogó adatkezelési rendszerébe. 
Az EIT biztosítani fogja, hogy a 
nyomonkövetési és értékelési folyamatából 
származó részletes információk időben 
rendelkezésre álljanak és hozzáférhetők 
legyenek az Európai horizont 
végrehajtására vonatkozó közös 
elektronikus adatbázisban. Az EIT 
ezenkívül biztosítani fogja a mennyiségi és 
minőségi hatásokra vonatkozó célzott 
jelentéstételt, beleértve a lekötött és 
ténylegesen folyósított pénzügyi 
hozzájárulásokat is.

Az átláthatóság és a nyitottság javítása 
érdekében az EIT biztosítani fogja, hogy a 
belső ellenőrzési rendszerén keresztül 
összegyűjtött adatok – köztük a TIT-ek 
eredményei – teljes mértékben 
hozzáférhetők legyenek és integrálódjanak 
az Európai horizont program átfogó 
adatkezelési rendszerébe. Az EIT 
biztosítani fogja, hogy a nyomonkövetési 
és értékelési folyamatából származó 
részletes információk időben rendelkezésre 
álljanak és hozzáférhetők legyenek az 
Európai horizont végrehajtására vonatkozó 
közös elektronikus adatbázisban. Az EIT 
ezenkívül biztosítani fogja a mennyiségi és 
minőségi hatásokra vonatkozó célzott 
jelentéstételt, beleértve a lekötött és 
ténylegesen folyósított pénzügyi 
hozzájárulásokat is.

Módosítás 51

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 7 pont – 2 bekezdés – 1 franciabekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— A producereknek, a 
forgalmazóknak, a műsorszolgáltatóknak, a 
filmszínházaknak és a kulturális 
szervezetek valamennyi típusának 
innovatívnak kell lenniük ahhoz, hogy 
vonzóak lehessenek a közönség új 
generációi számára.

— A művészeknek, az alkotóknak, a 
producereknek, a forgalmazóknak, a 
műsorszolgáltatóknak, a filmszínházaknak 
és a kulturális szervezetek valamennyi 
típusának innovatívnak kell lenniük ahhoz, 
hogy ösztönözzék a kreatív ágazatokban 
való aktív részvételt, támogassák a 
közönség szerepvállalását és fejlődését 
minden korosztály, de különösen a 
fiatalok esetében, Európán belül és kívül, 
valamint társadalmi értéket teremtő új 
eljárásokat, szolgáltatásokat, kulturális 
tartalmakat és új típusú kreatív 
gyakorlatokat fejlesszenek ki.

Módosítás 52

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 7 pont – 2 bekezdés – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— A kulturális és kreatív ágazatokon 
belüli vállalkozói és transzverzális 
készségek hiánya 28 mind a kialakulóban 
lévő alágazatokat, mind pedig a jelenleg 
mélyreható digitális átalakuláson 
keresztülmenő, igen kiforrott ágazatokat 
érinti. Ezekre a készségekre az innováció 
miatt van szükség és alapvető fontosságúak 
az ágazatot érintő munkaerőpiaci 
változások szempontjából.

— A kulturális és kreatív ágazatokon 
belüli vállalkozói és transzverzális 
készségek hiánya mind a kialakulóban lévő 
alágazatokat, mind pedig a jelenleg 
mélyreható digitális átalakuláson 
keresztülmenő, kiforrott ágazatokat érinti. 
Ezekre a készségekre az innováció miatt 
van szükség és alapvető fontosságúak az 
ágazatot érintő munkaerőpiaci változások 
szempontjából.

__________________ __________________
28 Az európai egyetemeken oktatott 
kulturális és kreatív tanulmányok 
elsősorban az „alkotó részre” 
összpontosítanak és a diplomások nem 
mindig készek arra, hogy belépjenek a 
modern munkaerőpiacra, mivel nem 
rendelkeznek ágazatközi (vállalkozói, 
digitális, pénzügyi irányítási) készségekkel. 
A felsőoktatási intézmények tekintetében 
az Unió le van maradva az Egyesült 
Államoktól a kommunikációs és 

28 Az európai egyetemeken oktatott 
kulturális és kreatív tanulmányok 
elsősorban az „alkotó részre” 
összpontosítanak és a diplomások nem 
mindig készek arra, hogy belépjenek a 
modern munkaerőpiacra, mivel nem 
rendelkeznek ágazatközi (vállalkozói, 
digitális, pénzügyi irányítási) készségekkel. 
A felsőoktatási intézmények tekintetében 
az Unió le van maradva az Egyesült 
Államoktól a kommunikációs és 
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médiatamulmányok területén (miközben az 
uniós egyetemek jobb teljesítményt 
nyújtanak a hagyományosabb 
tudományágakban, mint például a 
művészet és formatervezés vagy az előadó-
művészetek).

médiatamulmányok területén (miközben az 
uniós egyetemek jobb teljesítményt 
nyújtanak a hagyományosabb 
tudományágakban, mint például a 
művészet és formatervezés vagy az előadó-
művészetek).

Módosítás 53

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 7 pont – 3 bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Korlátozott az együttműködés a 
kutatók között, illetve a kutatás és az ipar 
között, valamint a K+F erőfeszítések 
koordinálása, a módszerek, eredmények és 
bevált gyakorlatok megosztása pedig nem 
megfelelő. Emellett nem készül fordítás a 
kulturális és kreatív ágazatokkal 
kapcsolatos kutatások többségéről, ami 
ismétlődésekhez vezet, mivel a kutatók 
gyakran nem ismerik a hasonló 
projekteket.

— Korlátozott az együttműködés a 
kutatók között, illetve a kutatás és az ipar, 
valamint a közszféra és a harmadik 
szektor szervezetei között, a K+F 
erőfeszítések koordinálása, a módszerek, 
eredmények és bevált gyakorlatok 
megosztása pedig nem megfelelő. Az Unió 
hivatalos nyelveinek legtöbbjén nem 
készülnek fordítások a kulturális és kreatív 
ágazatokkal kapcsolatos kutatások 
többségéről, ami ismétlődésekhez vezet, 
mivel a kutatók gyakran nem ismerik a 
hasonló projekteket.

Módosítás 54

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 7 pont – 3 bekezdés – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Európában a regionális intelligens 
szakosodási prioritások jelentős része a 
kultúra különböző vetületeire (pl. kulturális 
örökség, kreatív ágazatok stb.) vonatkozik. 
Tekintettel a kultúra és a kreativitás 
városok és régiók gazdasági és társadalmi 
fejlődése szempontjából betöltött 
szerepének fontosságára, valamint arra, 
hogy Európa-szerte képes további 
segítséget nyújtani az egyenlőtlenségek 

— Európában a regionális intelligens 
szakosodási prioritások jelentős része a 
kultúra különböző vetületeire (pl. kulturális 
örökség, videojátékok, médiatartalmak 
előállítása, tervezés, építészet stb.) 
vonatkozik. Tekintettel a kultúra és a 
kreativitás városok és régiók gazdasági és 
társadalmi fejlődése szempontjából 
betöltött szerepének fontosságára, valamint 
arra, hogy Európa-szerte képes további 
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kezeléséhez, egy, a kultúra és kreatív 
ágazatok területén működő TIT-ben igen 
magas potenciál rejlik.

segítséget nyújtani az egyenlőtlenségek 
kezeléséhez, egy, a kultúra és kreatív 
ágazatok területén működő TIT-ben igen 
magas potenciál rejlik.

Módosítás 55

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 7 pont – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai foglalkoztatással, a gazdaság 
ellenálló képességével és az intelligens 
növekedéssel kapcsolatos kihívások között 
szerepelnek olyan kérdések, mint a 
munkanélküliség (különösen az ifjúsági 
munkanélküliség) és a globális verseny.

A kulturális és kreatív ágazatok képesek 
ösztönözni az innovációt a gazdaság más 
ágazataiban is. Az európai gazdaság 
ellenálló képességével és az intelligens 
növekedéssel kapcsolatos aktuális 
kihívások között szerepel az innováció és a 
készségek (különösen a digitális 
készségek) hiánya, a munkanélküliség 
(különösen az ifjúsági munkanélküliség), 
az alulfoglalkoztatottság, valamint az 
egyre növekvő globális verseny.

Módosítás 56

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 7 pont – 4 bekezdés – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Az európai iparágak számára 
kihívást jelent a digitalizáció és a 
globalizáció, valamint azok erőteljes hatása 
arra, ahogyan a művészek előállítják és 
forgalmazzák alkotásaikat és ahogy 
közönségükhöz viszonyulnak. A DVD-
piacok összeomlása, az új fogyasztói 
elvárások és az egyesült államokbeli 
stúdiók folytatódó fölénye az olyan 
globális digitális óriáscégek 
felemelkedésével együtt, mint az Amazon, 
az ITunes, a Google és a Netflix, hatással 
voltak a hagyományos értékláncra.

— Az európai kulturális és kreatív 
ágazatok számára kihívást jelent a 
digitalizáció és a globalizáció, valamint 
azok erőteljes hatása arra, ahogyan a 
művészek előállítják és forgalmazzák 
alkotásaikat és ahogy közönségükhöz 
viszonyulnak. A hagyományos 
formátumok eltűnése, az új fogyasztói 
elvárások és a néhány, Európán kívüli 
vállalat révén megvalósuló növekvő piaci 
koncentráció az olyan globális digitális 
óriáscégek felemelkedésével együtt, mint 
az Amazon, az ITunes, a Google és a 
Netflix, hatással voltak a hagyományos 
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értékláncra.

Módosítás 57

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 7 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Végül Európa globális szereplőként 
betöltött szerepe magában foglalja azt az 
igényt, hogy javítani kell az Európában 
létrehozott kulturális tartalmak terjesztését. 
Európának meg kell őriznie 
versenyképességét az új technológiák (pl. 
MI, IoT, blokklánc) létrehozásáért folyó 
globális digitális versenyben, aminek 
tekintetében a kulturális és kreatív 
ágazatok világszerte fontos tartalom-, 
termék- és szolgáltatásfejlesztők. 
Ezenkívül globális szinten a kulturális és 
kreatív ágazatok (pl. formatervezés, 
építészet stb.) aktívan hozzájárulnak a 
fenntartható fejlődéshez és a 
környezetbarát innováció motorjai, 
miközben a kulturális tartalom (irodalom, 
film és a művészetek) felhívhatja a 
figyelmet a környezeti problémákra és 
tájékoztathatja a közvéleményt.

Végül Európa globális szereplőként 
betöltött szerepe magában foglalja azt az 
igényt, hogy javítani kell az Európában 
létrehozott kulturális tartalmak terjesztését. 
Európának meg kell őriznie 
versenyképességét az új technológiák (pl. 
gépi tanulás és MI, IoT, blokklánc) 
létrehozásáért és fejlesztéséért folyó 
globális digitális versenyben, aminek 
tekintetében a kulturális és kreatív 
ágazatok világszerte fontos tartalom-, 
termék- és szolgáltatásfejlesztők. 
Ezenkívül globális szinten a kulturális és 
kreatív ágazatok (pl. formatervezés, 
építészet stb.) aktívan hozzájárulnak a 
fenntartható fejlődéshez és a 
környezetbarát innováció motorjai, 
miközben a kulturális tartalom (irodalom, 
film és a művészetek) felhívhatja a 
figyelmet a környezeti problémákra és 
tájékoztathatja a közvéleményt.

Módosítás 58

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 8 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT kulturális és kreatív ágazattal 
foglalkozó TIT-je – átfogó szemléletű és 
integrált megközelítésével – segítséget fog 
nyújtani valamennyi fent meghatározott 
kihívás kezelésében. Az élet, a társadalom 
és a gazdaság szinte valamennyi területére 
kiterjedő tevékenységekkel egy ilyen 

Az EIT kulturális és kreatív ágazattal 
foglalkozó TIT-je – átfogó szemléletű és 
integrált megközelítésével – a fent említett 
kihívások kezelésére fog törekedni. Az 
élet, a társadalom és a gazdaság szinte 
valamennyi területére kiterjedő 
tevékenységekkel egy ilyen témájú TIT 
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témájú TIT rendkívül fontos lesz a 
gazdasági és társadalmi hatás 
szempontjából és stratégiai lehetőségeket 
nyit meg a gazdasági, technológiai és 
társadalmi innováció számára.

rendkívül fontos lesz a gazdasági és 
társadalmi hatás szempontjából és 
stratégiai lehetőségeket nyit meg a 
gazdasági, technológiai és társadalmi 
innováció számára.

Módosítás 59

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 8 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kultúraalapú és kreativitásvezérelt 
innovációk fellendítik Európa 
versenyképességét vagy közvetlenül 
azáltal, hogy új vállalkozásokat és 
munkahelyeket teremtenek, vagy pedig 
közvetetten azáltal, hogy ágazatokon 
átívelő előnyöket hoznak létre a tágabb 
értelemben vett gazdaság számára, ezáltal 
javítják az életminőséget és növelik Európa 
vonzerejét. A kulturális és kreatív 
ágazatokat egyre inkább az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés és a 
munkahelyteremtés új forrásainak tekintik, 
amelyek már jelenleg is több mint 12 
millió embert foglalkoztatnak az EU-ban, 
ami az EU-ban foglalkoztatott összes 
személy 7,5 %-át teszi ki.

A kultúraalapú és kreativitásvezérelt 
innovációk választ adnak a társadalmi 
kihívásokra, és fellendítik Európa 
versenyképességét vagy közvetlenül 
azáltal, hogy új vállalkozásokat, 
szervezeteket és munkahelyeket 
teremtenek, vagy pedig közvetetten azáltal, 
hogy ágazatokon átívelő előnyöket hoznak 
létre a tágabb értelemben vett gazdaság 
számára, ezáltal javítják az életminőséget 
és növelik Európa vonzerejét. A kulturális 
és kreatív ágazatokat egyre inkább az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés és a munkahelyteremtés új 
forrásainak tekintik, amelyek több mint 12 
millió embert foglalkoztatnak az EU-ban, 
ami az EU-ban foglalkoztatott összes 
személy 7,5 %-át teszi ki.

Módosítás 60

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 9 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT kulturális és kreatív ágazatokkal 
foglalkozó TIT-je nagyon alkalmas a fent 
ismertetett főbb gazdasági és társadalmi 
kihívások kezelésére. A kreativitás az 
innováció egyik fő motorja, és a kulturális 
és kreatív iparágakkal foglalkozó TIT 
képes felszabadítani a kultúraalapú 
kreativitásban rejlő lehetőségeket, valamint 

Az EIT kulturális és kreatív ágazatokkal 
foglalkozó TIT-je nagyon alkalmas a fent 
ismertetett főbb gazdasági, szociális és 
társadalmi kihívások kezelésére. A 
kreativitás az innováció egyik fő motorja, 
és a kulturális és kreatív ágazatokkal 
foglalkozó TIT képes felszabadítani a 
művészi, kultúraalapú kreativitásban rejlő 



AD\1206355HU.docx 37/39 PE644.924v02-00

HU

elősegíteni Európa versenyképességének és 
intelligens növekedésének megerősítését.

lehetőségeket, valamint elősegíteni Európa 
szociális modelljének, globális 
versenyképességének, valamint intelligens 
és fenntartható növekedésének 
megerősítését.
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közötti időszakra vonatkozó, „Európa innovációs tehetségének és 
kapacitásának fellendítése” című stratégiai innovációs terve
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