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Módosítás 99
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
1 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az UNFCCC részes feleinek 21. 
konferenciáján (COP21) Párizsban, 2015. 
december 12-én elfogadott 
megállapodásra (Párizsi Megállapodás),

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 100
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
1 b bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az ENSZ 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési 
menetrendjére és a fenntartható fejlődési 
célokra,

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 101
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Klaus Buchnera Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
1 c bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Parlamentnek, az 
Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának 
címzett „Az európai zöld megállapodás” 
című bizottsági közleményre 
(COM(2019)640),

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 102
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
1 d bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel a klímasemlegesség elérését 
célzó keret létrehozásáról és az (EU) 
2018/1999 rendelet (az európai 
klímarendelet) módosításáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatra,

Or. en

Módosítás 103
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Tekintettel arra, hogy a globális 
felmelegedés mértékének 1,5 °C alatt 
tartása és a biodiverzitás súlyos 
csökkenésének elkerülése érdekében az 
éghajlatváltozás és a környezeti kihívások 
kezelésére irányuló ambiciózus fellépésre 
van szükség, a Bizottság elfogadta az 
„európai zöld megállapodásról” szóló 
közleményét, amely vállalta, hogy az 
Uniót egy egészségesebb és 
fenntarthatóbb, méltányos, igazságos és 
virágzó, nulla nettó üvegházhatásúgáz-
kibocsátású társadalommá alakítja át. A 
javasolt „európai klímarendelet” 
(COM(2020)80) törvénybe ülteti az 
európai zöld megállapodásban foglalt, 
Európa gazdaságának és társadalmának 
klímasemlegessé válásával kapcsolatos 
célkitűzést. Ez a nulla nettó kibocsátás 
uniós szinten történő elérését jelenti az 
ÜHG-kibocsátások csökkentése és a 
természetes környezet védelme által. Ez az 
átalakulás kizárólag a kutatás és az 
innováció fellendítésével lehetséges, ami 
alátámasztja, hogy kedvező feltételeket 
kell teremteni Európa tudásbázisának, 
illetve kutatási és innovációs 
kapacitásának fejlesztésébe, és különösen 
a környezetbarát technológiákba és 
innovációkba történő beruházásokhoz.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 104
Lina Gálvez Muñoz
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az S&D képviselőcsoport nevében
Carlos Zorrinho

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az EIT-nek, elsősorban 
tudományos és innovációs társulásai (a 
továbbiakban: TIT-ek) segítségével arra 
kell törekednie, hogy megerősítse a 
globális kihívásokkal foglalkozó 
innovációs ökoszisztémákat. Célja főként 
az, hogy a legmagasabb színvonalú 
felsőoktatási, kutatási és innovációs 
tevékenységek bevonásával hozzájáruljon 
az Unió és a tagállamok innovációs 
kapacitásának fejlesztéséhez. E célkitűzés 
elérése érdekében az EIT-nek elő kell 
segítenie és meg kell erősítenie az európai 
innovációs társulások közötti 
kapcsolatépítést és együttműködést, 
valamint szinergiákat kell teremtenie 
közöttük.

(4) Az EIT-nek, elsősorban 
tudományos és innovációs társulásai (a 
továbbiakban: TIT-ek) segítségével arra 
kell törekednie, hogy megerősítse a 
globális és társadalmi kihívásokkal 
foglalkozó innovációs ökoszisztémákat. 
Célja főként az, hogy a legmagasabb 
színvonalú felsőoktatási, kutatási és 
innovációs tevékenységek bevonásával 
hozzájáruljon az Unió és a tagállamok 
innovációs kapacitásának fejlesztéséhez. E 
célkitűzés elérése érdekében az EIT-nek 
elő kell segítenie és meg kell erősítenie az 
európai innovációs társulások közötti 
kapcsolatépítést és együttműködést, 
valamint szinergiákat kell teremtenie 
közöttük, biztosítva a széleskörű földrajzi 
lefedettséget a regionális egyenlőtlenségek 
– többek között a tagállamokon belüli – 
áthidalása és az innovációs szakadék 
megelőzése érdekében.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 105
Robert Roos
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az EIT-nek, elsősorban (4) Az EIT-nek, elsősorban 



AM\1204117HU.docx 7/178 PE650.626v01-00

HU

tudományos és innovációs társulásai (a 
továbbiakban: TIT-ek) segítségével arra 
kell törekednie, hogy megerősítse a 
globális kihívásokkal foglalkozó 
innovációs ökoszisztémákat. Célja főként 
az, hogy a legmagasabb színvonalú 
felsőoktatási, kutatási és innovációs 
tevékenységek bevonásával hozzájáruljon 
az Unió és a tagállamok innovációs 
kapacitásának fejlesztéséhez. E célkitűzés 
elérése érdekében az EIT-nek elő kell 
segítenie és meg kell erősítenie az európai 
innovációs társulások közötti 
kapcsolatépítést és együttműködést, 
valamint szinergiákat kell teremtenie 
közöttük.

tudományos és innovációs társulásai (a 
továbbiakban: TIT-ek) segítségével arra 
kell törekednie, hogy megerősítse a 
globális kihívásokkal, köztük az 
innovációs háromszögre hatással lévő 
váratlan válsághelyzetekkel foglalkozó 
innovációs ökoszisztémákat. Célja főként 
az, hogy a legmagasabb színvonalú 
felsőoktatási, kutatási és innovációs 
tevékenységek bevonásával hozzájáruljon 
az Unió és a tagállamok innovációs 
kapacitásának fejlesztéséhez. E célkitűzés 
elérése érdekében az EIT-nek elő kell 
segítenie és meg kell erősítenie az európai 
innovációs társulások közötti 
kapcsolatépítést és együttműködést, 
valamint szinergiákat kell teremtenie 
közöttük, miközben továbbra is a 
kiválóságot tartja az elsődleges 
kritériumának.

Or. en

Módosítás 106
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az EIT-nek, elsősorban 
tudományos és innovációs társulásai (a 
továbbiakban: TIT-ek) segítségével arra 
kell törekednie, hogy megerősítse a 
globális kihívásokkal foglalkozó 
innovációs ökoszisztémákat. Célja főként 
az, hogy a legmagasabb színvonalú 
felsőoktatási, kutatási és innovációs 
tevékenységek bevonásával hozzájáruljon 
az Unió és a tagállamok innovációs 
kapacitásának fejlesztéséhez. E célkitűzés 
elérése érdekében az EIT-nek elő kell 
segítenie és meg kell erősítenie az európai 
innovációs társulások közötti 

(4) Az EIT-nek, elsősorban 
tudományos és innovációs társulásai (a 
továbbiakban: TIT-ek) segítségével arra 
kell törekednie, hogy megerősítse a 
globális társadalmi kihívásokkal 
foglalkozó innovációs ökoszisztémákat, 
különös tekintettel a fenntartható fejlődési 
célokra és a nulla nettó ÜHG-kibocsátás a 
Párizsi Megállapodásnak megfelelően 
legkésőbb 2040-re történő elérésére. Célja 
főként az, hogy a legmagasabb színvonalú 
felsőoktatási, kutatási és innovációs 
tevékenységek bevonásával hozzájáruljon 
az Unió és a tagállamok innovációs 
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kapcsolatépítést és együttműködést, 
valamint szinergiákat kell teremtenie 
közöttük.

kapacitásának fejlesztéséhez. E célkitűzés 
elérése érdekében az EIT-nek elő kell 
segítenie és meg kell erősítenie az európai 
innovációs társulások közötti 
kapcsolatépítést és együttműködést, 
valamint szinergiákat kell teremtenie 
közöttük.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 107
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick 
Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az EIT-nek, elsősorban 
tudományos és innovációs társulásai (a 
továbbiakban: TIT-ek) segítségével arra 
kell törekednie, hogy megerősítse a 
globális kihívásokkal foglalkozó 
innovációs ökoszisztémákat. Célja főként 
az, hogy a legmagasabb színvonalú 
felsőoktatási, kutatási és innovációs 
tevékenységek bevonásával hozzájáruljon 
az Unió és a tagállamok innovációs 
kapacitásának fejlesztéséhez. E célkitűzés 
elérése érdekében az EIT-nek elő kell 
segítenie és meg kell erősítenie az európai 
innovációs társulások közötti 
kapcsolatépítést és együttműködést, 
valamint szinergiákat kell teremtenie 
közöttük.

(4) Az EIT-nek, elsősorban 
tudományos és innovációs társulásai (a 
továbbiakban: TIT-ek) segítségével arra 
kell törekednie, hogy megerősítse a 
globális kihívásokkal foglalkozó 
innovációs ökoszisztémákat. Célja főként 
az, hogy a felsőoktatási, kutatási és 
innovációs tevékenységek bevonásával 
hozzájáruljon az Unió és a tagállamok 
tehetséggondozási, vállalkozói és 
innovációs kapacitásának fejlesztéséhez, 
továbbá, hogy javítsa az Unió pozícióját a 
globális innovációs színtéren. E célkitűzés 
elérése érdekében az EIT-nek elő kell 
segítenie és meg kell erősítenie az európai 
innovációs társulások közötti 
kapcsolatépítést és együttműködést, 
valamint szinergiákat kell teremtenie 
közöttük.

Or. en
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Módosítás 108
Robert Roos
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Covid19 terjedésével összefüggő 
instabil helyzet hatalmas hatással volt a 
gazdaságra, és ezért fontos az 
egyetemeket, a kutatókat, a 
vállalkozásokat és az egyéb érdekelt 
feleket érő, kihívást jelentő hatások 
azonosítása a tudásháromszög védelme, 
valamint a bizalom és a megbízhatóság 
valamennyi szereplő közötti újjáépítése 
érdekében. A jelenlegi körülményekre 
tekintettel az EIT-nek egy kétéves 
válságkezelési programot kell kidolgoznia, 
amelynek keretében a prioritások az egyes 
TIT-ek által a Covid19 válság leküzdése 
és a válságot követő időszakhoz való 
alkalmazkodás érdekében meghatározott 
igényeknek megfelelően kerülnek 
kialakításra.

Or. en

Módosítás 109
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az EIT elsőbbséget élvező 
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. 

(5) Az EIT hosszú távú stratégiáit, 
célkitűzéseit és pénzügyi igényeit egy 
stratégiai innovációs tervben (a 
továbbiakban: innovációs terv), a 2020–
2027 közötti – a következő többéves 
pénzügyi keretet (a továbbiakban: TPK) 
lefedő – időszakra vonatkozóan kell 
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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.

meghatározni. Az innovációs tervnek meg 
kell határoznia az EIT kulcsfontosságú 
intézkedéseit, célzott eredményeit, várt 
társadalmi-gazdasági hatásait, ideértve a 
nulla nettó ÜHG-kibocsátás legkésőbb 
2040-ig történő elérésére és az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljainak 
teljesítésére gyakorolt hatást. Összhangot 
kell biztosítania a kutatásra és innovációra 
vonatkozó uniós keretprogrammal, 
valamint szinergiákat kell előmozdítania a 
TPK egyéb releváns uniós programjaival, 
valamint egyéb uniós 
kezdeményezésekkel, szakpolitikákkal, 
kötelezettségvállalásokkal 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, 
valamint társadalmi és ökológiai 
hatásának politikai jelentőségére, az 
innovációs tervet az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak kell elfogadnia a Bizottság 
által az EIT hozzájárulása alapján készített 
javaslat alapján.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 110
Robert Roos
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az EIT elsőbbséget élvező 
stratégiai területeit és pénzügyi igényeit 
egy stratégiai innovációs tervben (a 

(5) Az EIT elsőbbséget élvező 
területeit és pénzügyi igényeit egy 
stratégiai innovációs tervben (a 
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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.

továbbiakban: innovációs terv), egy – a 
kapcsolódó többéves pénzügyi keretet (a 
továbbiakban: TPK) lefedő – hétéves 
időszakra vonatkozóan kell meghatározni, 
míg az első két évet a Covid19 válságra 
adott válaszként kidolgozott válságkezelési 
programnak kell szentelni. Az innovációs 
tervnek összhangot kell biztosítania az 
Európai horizonttal, nevezetesen a 
stratégiai kutatási-innovációs tervekkel, 
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.

Or. en

Módosítás 111
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az EIT elsőbbséget élvező 
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, 

(5) Az EIT elsőbbséget élvező 
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 
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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.

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.

Or. en

Indokolás

Az EIT rendelet időben nem korlátozott voltát meg kell szüntetni, és az EIT-nek az Európai 
horizonthoz kell kapcsolódnia.

Módosítás 112
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében
Carlos Zorrinho

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az EIT elsőbbséget élvező 
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 

(5) Az EIT elsőbbséget élvező 
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 Európai horizont kutatási és 
innovációs keretprogrammal, valamint 
szinergiákat kell előmozdítania a TPK 
egyéb releváns uniós programjaival, 
valamint egyéb uniós 
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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.

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 a 
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.

Or. en

Módosítás 113
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Covid19 kitöréséből eredő válság 
jelentős és romboló hatást gyakorolt a 
tagállamok egészségügyi és gazdasági 
rendszereire, társadalmi feszültségeket 
okozva. Ezen hatások kezeléséhez az 
összes uniós intézmény, szerv, hivatal és 
ügynökség együttműködése szükséges, és 
az EIT-nek hozzá kell járulnia azokhoz az 
innovációs erőfeszítésekhez, amelyek a 
válságra adott koherens válasz 
biztosításához, valamint az európai 
helyreállítási tervhez, és ezáltal a 
társadalmunknak és gazdaságunknak az 
európai zöld megállapodáson és az 
ellenálló képességen alapuló hosszú távú 
helyreállításához való hozzájáruláshoz 
szükségesek. Ezenfelül az EIT-nek és a 
TIT-eknek meg kell erősíteniük 
fellépéseiket annak érdekében, hogy 
növeljék a mikrovállalkozások, a kis- és 
középvállalkozások, az induló innovatív 
vállalkozások, valamint a diákok, a 
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kutatók, a vállalkozók és az alkalmazottak 
ellenálló képességét, és életben tartsák az 
élénk innovációs ökoszisztémákat.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 114
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
Robert Roos, Andrius Kubilius, Ivars Ijabs

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Covid19 kitöréséből eredő válság 
jelentős és romboló hatást gyakorolt a 
tagállamok egészségügyi és gazdasági 
rendszereire, társadalmi feszültségeket 
okozva. Ezen hatások kezeléséhez az 
összes uniós intézmény, szerv, hivatal és 
ügynökség együttműködése szükséges, és 
az EIT-nek hozzá kell járulnia azokhoz az 
innovációs erőfeszítésekhez, amelyek a 
válságra adott koherens válasz 
biztosításához szükségesek. Ezenfelül az 
EIT-nek és a TIT-eknek meg kell 
erősíteniük fellépéseiket annak 
érdekében, hogy növeljék a 
mikrovállalkozások, a kis- és 
középvállalkozások, az induló innovatív 
vállalkozások, valamint a diákok, a 
kutatók, a vállalkozók és az alkalmazottak 
ellenálló képességét.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.
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Módosítás 115
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
Robert Roos, Andrius Kubilius, Ivars Ijabs

Rendeletre irányuló javaslat
5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) Fel kell gyorsítani a Covid19 
válság hatásainak kezelésére irányuló, 
jelenleg folyamatban lévő kutatásokat. Az 
EIT-nek fokoznia kell ennek a kutatásnak 
a hatását, és segítséget kell nyújtania az 
ebből a kutatásból származó termékek és 
innovatív szolgáltatások kifejlesztését, 
biztosítva, hogy a lehető legtöbb emberhez 
jussanak el.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 116
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
Robert Roos, Klaus Buchner, Andrius Kubilius, Ivars Ijabs

Rendeletre irányuló javaslat
5 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5c) Annak érdekében, hogy a 
tudásháromszögön alapuló 
ökoszisztémáiknak megfelelő támogatást 
nyújthassanak, az EIT 
igazgatótanácsának és a TIT-eknek 
rugalmassági intézkedéseket és 
fellépéseket kell elfogadniuk, ideértve 
szükség esetén a partnereik, 
kedvezményezettjeik, és a közösségeiken 
kívüli szereplők eseti támogatására 
szolgáló intézkedéseket. Partnereik, 
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kedvezményezettjeik és diákjaik számára 
olyan eszközöket kell biztosítaniuk, 
amelyek segítségével alkalmazkodhatnak 
a decentralizáltabb és távoli 
munkamódszerekhez, a kevesebb 
utazáshoz, a nagyobb fokú 
bizonytalansághoz és a folyamatos 
közösségi távolságtartáshoz.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 117
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A kutatást és innovációt támogató 
uniós keretprogrammal összhangban, az 
EIT feladata, hogy kezelje az Európában 
jelentkező, hosszú távú innovációs 
kihívásokat, különös tekintettel a transz- 
és/vagy interdiszciplináris területekre, 
beleértve az európai szinten már felismert 
kihívásokat. Eközben az EIT-nek elő kell 
mozdítania a civil társadalommal folytatott 
időszakos párbeszédet.

(6) Az Európai horizonttal 
összhangban, az EIT feladata, hogy kezelje 
az Európában jelentkező, hosszú távú 
innovációs kihívásokat, különös tekintettel 
a transz- és/vagy interdiszciplináris 
területekre, beleértve a nem technológiai 
jellegű megoldások, szervezeti 
megközelítések, új üzleti modellek, 
rendszerinnovációk és a közszférabeli 
innovációk kifejlesztését, amelyek a 
technológiaközpontú innovációs 
tevékenységek kiegészítéséhez 
szükségesek. Eközben az EIT-nek elő kell 
mozdítania a civil társadalommal, többek 
között a kutatási és innovációs 
központokkal, a kkv-kal, a felsőoktatási 
intézményekkel, valamint az iparral 
folytatott időszakos párbeszédet.

Or. en
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Indokolás

Az EIT rendelet időben nem korlátozott voltát meg kell szüntetni, és az EIT-nek az Európai 
horizonthoz kell kapcsolódnia (ez a rendelet egészében alkalmazandó). Ez a módosítás a 
szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások 
elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 118
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében
Carlos Zorrinho

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A kutatást és innovációt támogató 
uniós keretprogrammal összhangban, az 
EIT feladata, hogy kezelje az Európában 
jelentkező, hosszú távú innovációs 
kihívásokat, különös tekintettel a transz- 
és/vagy interdiszciplináris területekre, 
beleértve az európai szinten már felismert 
kihívásokat. Eközben az EIT-nek elő kell 
mozdítania a civil társadalommal folytatott 
időszakos párbeszédet.

(6) Az Európai horizonttal 
összhangban az EIT feladata, hogy kezelje 
az Európában jelentkező, hosszú távú 
innovációs kihívásokat, különös tekintettel 
a transz- és/vagy interdiszciplináris 
területekre, beleértve a már európai szinten 
felismert kihívásokat. Eközben az EIT-nek 
elő kell mozdítania a civil társadalommal, 
többek között a kutatási és innovációs 
központokkal, a kkv-kal, a felsőoktatási 
intézményekkel, valamint az iparral 
folytatott időszakos párbeszédet.

Or. en

Módosítás 119
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A kutatást és innovációt támogató 
uniós keretprogrammal összhangban, az 
EIT feladata, hogy kezelje az Európában 
jelentkező, hosszú távú innovációs 
kihívásokat, különös tekintettel a transz- 

(6) Az Európai horizonttal 
összhangban az EIT feladata, hogy kezelje 
az Európában jelentkező, hosszú távú 
innovációs kihívásokat, különös tekintettel 
a transz- és/vagy interdiszciplináris 
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és/vagy interdiszciplináris területekre, 
beleértve az európai szinten már felismert 
kihívásokat. Eközben az EIT-nek elő kell 
mozdítania a civil társadalommal folytatott 
időszakos párbeszédet.

területekre, beleértve a már európai szinten 
felismert kihívásokat. Eközben az EIT-nek 
elő kell mozdítania a civil társadalommal 
folytatott időszakos párbeszédet.

Or. en

Módosítás 120
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az EIT-nek elsősorban 
felsőoktatási, kutatási és innovációs 
tevékenységeinek üzleti környezetbe 
helyezését és kereskedelmi alkalmazását, 
továbbá az induló vállalkozások és a spin-
off vállalkozások, valamint a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) létrehozásának 
támogatását kell előnyben részesítenie.

(7) Az EIT-nek elsősorban 
felsőoktatási, kutatási, innovációs és 
vállalkozói tevékenységeinek üzleti 
környezetbe helyezését és kereskedelmi 
alkalmazását, továbbá az induló 
vállalkozások és a spin-off vállalkozások, 
valamint a kis- és középvállalkozások 
(kkv-k) létrehozásának támogatását kell 
előnyben részesítenie.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 121
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az EIT-nek szorosabb 
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együttműködésre kell törekednie a kis- és 
középvállalkozásokkal (kkv-k), hogy 
biztosítsa e vállalkozások aktív részvételét 
a TIT-ek tevékenységeiben. Ezenkívül 
adott esetben állami vállalatokat és helyi 
hatóságokat, valamint nem kormányzati 
szervezeteket is be kell vonni a TIT-ekbe.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 122
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) Figyelembe véve a szociális 
vállalkozásoknak az általuk kínált 
árukban vagy szolgáltatásokban, 
szervezeti felépítésükben vagy termelési 
módszereikben megnyilvánuló, rendkívül 
innovatív jellegét, az EIT és a TIT-ek 
tevékenységeinek magukban kell 
foglalniuk a szociális vállalkozói 
tevékenységek támogatását.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 123
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében
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Carlos Zorrinho

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az EIT-nek elsősorban 
felsőoktatási intézmények, kutatási 
szervezetek, vállalkozások és más érdekelt 
felek közötti olyan, kiválóságra épülő nagy 
méretű, autonóm európai partnerségek 
keretében kell kifejtenie tevékenységét, 
amelyek fenntartható és hosszú távon 
önfenntartó stratégiai hálózatokat képeznek 
az innovációs folyamatban. Ezeket a 
partnerségeket az EIT igazgatótanácsának 
kell átlátható, kiválóságon alapuló 
eljárással kiválasztania a kutatást és 
innovációt támogató uniós keretprogram 
európai partnerségek kiválasztására 
vonatkozó kritériumaival összhangban, 
majd TIT-ekként kijelölnie.

(8) Az EIT-nek elsősorban 
felsőoktatási intézmények, kutatási 
szervezetek, vállalkozások és más érdekelt 
felek közötti olyan, kiválóságra épülő nagy 
méretű, autonóm európai intézményesített 
partnerségek keretében kell kifejtenie 
tevékenységét, amelyek fenntartható és 
hosszú távon önfenntartó stratégiai 
hálózatokat képeznek az innovációs 
folyamatban. Ezeknek a partnerségeknek 
célul kell kitűzniük, hogy az egyéb köz- és 
magánforrások mobilizálása révén 
pénzügyileg fenntarthatóvá váljanak, és 
az EIT igazgatótanácsa által átlátható, 
kiválóságon alapuló eljárással a kutatást és 
innovációt támogató Európai horizont 
keretprogram európai partnerségek 
kiválasztására vonatkozó kritériumaival 
összhangban kiválasztott, majd TIT-ekként 
kijelölt új partnerek lehető legszélesebb 
körét bevonzzák és bevonják.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 124
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az EIT-nek elsősorban (8) Az EIT-nek elsősorban 
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felsőoktatási intézmények, kutatási 
szervezetek, vállalkozások és más érdekelt 
felek közötti olyan, kiválóságra épülő nagy 
méretű, autonóm európai partnerségek 
keretében kell kifejtenie tevékenységét, 
amelyek fenntartható és hosszú távon 
önfenntartó stratégiai hálózatokat képeznek 
az innovációs folyamatban. Ezeket a 
partnerségeket az EIT igazgatótanácsának 
kell átlátható, kiválóságon alapuló 
eljárással kiválasztania a kutatást és 
innovációt támogató uniós keretprogram 
európai partnerségek kiválasztására 
vonatkozó kritériumaival összhangban, 
majd TIT-ekként kijelölnie.

felsőoktatási intézmények, kutatási 
szervezetek, vállalkozások és más érdekelt 
felek közötti olyan, kiválóságra épülő nagy 
méretű, autonóm európai partnerségek 
keretében kell kifejtenie tevékenységét, 
amelyek fenntartható és hosszú távon 
önfenntartó stratégiai hálózatokat képeznek 
az innovációs folyamatban. Ezeknek a 
partnerségeknek célul kel kitűzniük, hogy 
további köz- és magánberuházások 
mobilizálásával pénzügyileg 
fenntarthatóvá váljanak, valamint, hogy 
az új partnerek lehető legszélesebb körét 
bevonzzák és bevonják. Ezeket a 
partnerségeket az EIT igazgatótanácsának 
kell átlátható, kiválóságon alapuló 
eljárással kiválasztania a kutatási és 
innovációs uniós keretprogram európai 
partnerségek kiválasztására vonatkozó 
kritériumaival és ezzel a rendelettel 
összhangban, majd TIT-ekként kijelölnie.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 125
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az EIT-nek elsősorban 
felsőoktatási intézmények, kutatási 
szervezetek, vállalkozások és más érdekelt 
felek közötti olyan, kiválóságra épülő nagy 
méretű, autonóm európai partnerségek 
keretében kell kifejtenie tevékenységét, 
amelyek fenntartható és hosszú távon 
önfenntartó stratégiai hálózatokat képeznek 
az innovációs folyamatban. Ezeket a 

(8) Az EIT-nek elsősorban 
felsőoktatási intézmények, kutatási 
szervezetek, vállalkozások és más érdekelt 
felek közötti olyan, kiválóságra épülő nagy 
méretű, autonóm európai partnerségek 
keretében kell kifejtenie tevékenységét, 
amelyek fenntartható és hosszú távon 
önfenntartó stratégiai hálózatokat képeznek 
az innovációs folyamatban. Ezeket a 
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partnerségeket az EIT igazgatótanácsának 
kell átlátható, kiválóságon alapuló 
eljárással kiválasztania a kutatást és 
innovációt támogató uniós keretprogram 
európai partnerségek kiválasztására 
vonatkozó kritériumaival összhangban, 
majd TIT-ekként kijelölnie.

partnerségeket az EIT igazgatótanácsának 
kell átlátható, kiválóságon alapuló 
eljárással kiválasztania az Európai 
horizont európai partnerségek 
kiválasztására vonatkozó kritériumaival 
összhangban, majd TIT-ekként kijelölnie.

Or. en

Módosítás 126
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az új és kialakulóban lévő globális 
kihívások kezeléséhez való hozzájárulás 
érdekében az EIT csak azt követően indít 
új TIT-eket a kiemelt területeken, miután 
megvizsgálja, hogy azok összhangban 
vannak-e a fenntartható fejlődési célokkal 
és a klímasemlegesség célkitűzésével, 
relevánsak-e az Európai horizont 
szakpolitikai prioritásai szempontjából, 
fennáll-e kiegészítő jelleg és szinergia a 
többi uniós programmal, és képviselnek-e 
az EIT-modell alapján vizsgált hozzáadott 
értéket. Az új TIT-ek kiválasztásának és 
elindításának nyílt, átlátható és 
versenyképes folyamatokon kell 
alapulnia, és ennek során figyelembe kell 
venni az Európai horizont stratégiai 
tervezését, az EIT és a TIT-ek félidős 
felülvizsgálatát, valamint az adott 
költségvetési időszakra az EIT számára 
előirányzott költségvetést. A TIT-ek 
elindítása során az EIT-nek figyelembe 
kell vennie, hogy nem minden TIT-nek 
azonosak a pénzügyi igényei, azaz egyesek 
tőkeigényesebbek másoknál.

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 127
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében
Carlos Zorrinho

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Figyelembe véve a TIT-ek 
sajátosságát, létrehozásukra vonatkozóan – 
a kutatást ás innovációt támogató uniós 
keretprogram részvételi és terjesztési 
szabályaitól eltérő – különleges 
minimumfeltételeket kell meghatározni. 
Hasonlóképpen konkrét szabályokra lehet 
szükség a hozzáadott értéket teremtő TIT-
tevékenységek tulajdonjogára, hozzáférési 
jogaira, felhasználására és terjesztésére 
vonatkozóan.

(9) Figyelembe véve a TIT-ek 
sajátosságát, létrehozásukra vonatkozóan 
különleges minimumfeltételeket kell 
meghatározni. Ezek a feltételek kivételes 
esetben eltérhetnek az Európai horizont 
keretprogram részvételi és terjesztési 
szabályaitól. Hasonlóképpen szükség lehet 
a hozzáadott értéket teremtő TIT-
tevékenységek tulajdonjogára, hozzáférési 
jogaira, felhasználására és terjesztésére 
vonatkozó konkrét szabályoktól való 
eltérésre, ezeknek azonban olyan 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
tárgyát kell képezniük, amelyek az ilyen 
eltérések biztosítását csak feltétlenül 
szükséges és kellően indokolt esetben 
teszik lehetővé. A meglévő szükséges 
eltérések fenntartását lehetőség szerint 
biztosítani kell.

Or. en

Módosítás 128
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
Robert Roos, Andrius Kubilius, Ivars Ijabs

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(9) Figyelembe véve a TIT-ek 
sajátosságát, létrehozásukra vonatkozóan – 
a kutatást ás innovációt támogató uniós 
keretprogram részvételi és terjesztési 
szabályaitól eltérő – különleges 
minimumfeltételeket kell meghatározni. 
Hasonlóképpen konkrét szabályokra lehet 
szükség a hozzáadott értéket teremtő TIT-
tevékenységek tulajdonjogára, hozzáférési 
jogaira, felhasználására és terjesztésére 
vonatkozóan.

(9) Figyelembe véve a TIT-ek 
sajátosságát, létrehozásukra vonatkozóan 
különleges minimumfeltételeket kell 
meghatározni. Ezek a feltételek kivételes 
esetben eltérhetnek a kutatást és 
innovációt támogató Európai horizont 
keretprogram részvételi és terjesztési 
szabályaitól. Hasonlóképpen konkrét 
szabályokra lehet szükség a hozzáadott 
értéket teremtő TIT-tevékenységek 
tulajdonjogára, hozzáférési jogaira, 
felhasználására és terjesztésére 
vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 129
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Figyelembe véve a TIT-ek 
sajátosságát, létrehozásukra vonatkozóan – 
a kutatást ás innovációt támogató uniós 
keretprogram részvételi és terjesztési 
szabályaitól eltérő – különleges 
minimumfeltételeket kell meghatározni. 
Hasonlóképpen konkrét szabályokra lehet 
szükség a hozzáadott értéket teremtő TIT-
tevékenységek tulajdonjogára, hozzáférési 
jogaira, felhasználására és terjesztésére 
vonatkozóan.

(9) Figyelembe véve a TIT-ek 
sajátosságát, létrehozásukra vonatkozóan – 
az Európai horizont részvételi és 
terjesztési szabályaitól eltérő – különleges 
minimumfeltételeket kell meghatározni. 
Hasonlóképpen konkrét szabályokra lehet 
szükség a hozzáadott értéket teremtő TIT-
tevékenységek tulajdonjogára, hozzáférési 
jogaira, felhasználására és terjesztésére 
vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 130
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Robert Roos
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Figyelembe véve a TIT-ek 
sajátosságát, létrehozásukra vonatkozóan – 
a kutatást ás innovációt támogató uniós 
keretprogram részvételi és terjesztési 
szabályaitól eltérő – különleges 
minimumfeltételeket kell meghatározni. 
Hasonlóképpen konkrét szabályokra lehet 
szükség a hozzáadott értéket teremtő TIT-
tevékenységek tulajdonjogára, hozzáférési 
jogaira, felhasználására és terjesztésére 
vonatkozóan.

(9) Figyelembe véve a TIT-ek 
sajátosságát, létrehozásukra vonatkozóan 
különleges minimumfeltételeket kell 
meghatározni. Ezek a feltételek 
eltérhetnek az Európai horizont 
keretprogram részvételi és terjesztési 
szabályaitól. Hasonlóképpen szükség lehet 
a hozzáadott értéket teremtő TIT-
tevékenységek tulajdonjogára, hozzáférési 
jogaira, felhasználására és terjesztésére 
vonatkozó konkrét szabályoktól való 
eltérésre.

Or. en

Módosítás 131
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében
Carlos Zorrinho

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az igazgatótanács feladata továbbá 
az EIT tevékenységeinek irányítása, 
valamint a TIT-ek tevékenységeire 
vonatkozó jelentéstétel, nyomon követés és 
értékelés koordinálása a kutatást és 
innovációt támogató uniós keretprogram 
rendelkezéseivel összhangban . Az 
igazgatótanácsban egyensúlyban kell 
lennie az üzleti és a felsőoktatási és/vagy 
kutatási életben, valamint az innovációs 
ágazatban szerzett tapasztalattal rendelkező 
tagok arányának.

(10) Az igazgatótanács feladata továbbá 
az EIT tevékenységeinek irányítása, 
valamint a TIT-ek tevékenységeire 
vonatkozó jelentéstétel, nyomon követés és 
értékelés koordinálása a kutatást és 
innovációt támogató uniós keretprogram 
rendelkezéseivel összhangban. Az 
igazgatótanácsban egyensúlyban kell 
lennie az üzleti és a felsőoktatási és/vagy 
kutatási életben, valamint az innovációs 
ágazatban szerzett tapasztalattal rendelkező 
tagok arányának. A kiválóság vezérelvét 
figyelembe véve az igazgatótanácsnak az 
igazgatótanács összetételében biztosítania 
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kell a földrajzi és nemek közötti 
egyensúlyt is.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 132
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az igazgatótanács feladata továbbá 
az EIT tevékenységeinek irányítása, 
valamint a TIT-ek tevékenységeire 
vonatkozó jelentéstétel, nyomon követés és 
értékelés koordinálása a kutatást és 
innovációt támogató uniós keretprogram 
rendelkezéseivel összhangban . Az 
igazgatótanácsban egyensúlyban kell 
lennie az üzleti és a felsőoktatási és/vagy 
kutatási életben, valamint az innovációs 
ágazatban szerzett tapasztalattal rendelkező 
tagok arányának.

(10) Az igazgatótanács feladata továbbá 
az EIT tevékenységeinek irányítása, 
valamint a TIT-ek tevékenységeire 
vonatkozó jelentéstétel, nyomon követés és 
értékelés koordinálása a kutatást és 
innovációt támogató uniós keretprogram 
rendelkezéseivel összhangban. Az 
igazgatótanácsban egyensúlyban kell 
lennie az üzleti és a felsőoktatási és/vagy 
kutatási életben, valamint az innovációs 
ágazatban szerzett tapasztalattal rendelkező 
tagok arányának. Az EIT 
igazgatótanácsának az igazgatótanács 
összetételében biztosítania kell a földrajzi 
és nemek közötti egyensúlyt is.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 133
Robert Roos
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az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az igazgatótanács feladata továbbá 
az EIT tevékenységeinek irányítása, 
valamint a TIT-ek tevékenységeire 
vonatkozó jelentéstétel, nyomon követés és 
értékelés koordinálása a kutatást és 
innovációt támogató uniós keretprogram 
rendelkezéseivel összhangban . Az 
igazgatótanácsban egyensúlyban kell 
lennie az üzleti és a felsőoktatási és/vagy 
kutatási életben, valamint az innovációs 
ágazatban szerzett tapasztalattal rendelkező 
tagok arányának.

(10) Az igazgatótanács feladata továbbá 
az EIT tevékenységeinek irányítása, 
valamint a jelentéstétel, a nyomon követés 
és a TIT-ek tevékenységeinek 
koordinálása az Európai horizont 
rendelkezéseivel összhangban. Az EIT 
igazgatótanácsa ezenkívül tanácsot ad az 
EIT számára a TIT-ek adminisztratív 
terheinek csökkentésére vonatkozóan. Az 
igazgatótanácsban egyensúlyban kell 
lennie az üzleti és a felsőoktatási és/vagy 
kutatási életben, valamint az innovációs 
ágazatban szerzett tapasztalattal rendelkező 
tagok arányának.

Or. en

Módosítás 134
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az igazgatótanács feladata továbbá 
az EIT tevékenységeinek irányítása, 
valamint a TIT-ek tevékenységeire 
vonatkozó jelentéstétel, nyomon követés és 
értékelés koordinálása a kutatást és 
innovációt támogató uniós keretprogram 
rendelkezéseivel összhangban . Az 
igazgatótanácsban egyensúlyban kell 
lennie az üzleti és a felsőoktatási és/vagy 
kutatási életben, valamint az innovációs 
ágazatban szerzett tapasztalattal rendelkező 
tagok arányának.

(10) Az igazgatótanács feladata továbbá 
az EIT tevékenységeinek irányítása, 
valamint a TIT-ek tevékenységeire 
vonatkozó jelentéstétel, nyomon követés és 
értékelés koordinálása az Európai horizont 
rendelkezéseivel összhangban. Az 
igazgatótanácsban egyensúlyban kell 
lennie az üzleti és a felsőoktatási és/vagy 
kutatási életben, valamint az innovációs 
ágazatban szerzett tapasztalattal rendelkező 
tagok arányának.

Or. en
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Módosítás 135
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A versenyképesség támogatása és 
az európai gazdaság vonzerejének és 
innovációs kapacitásának megerősítése 
érdekében az EIT-nek, valamint a TIT-
eknek képesnek kell lenniük arra, hogy 
vonzást gyakoroljanak a 
partnerszervezetekre, kutatókra és 
hallgatókra szerte a világban – többek 
között mobilitásuk ösztönzése révén is – 
valamint, hogy együtt tudjanak működni 
harmadik országbeli szervezetekkel.

(11) A versenyképesség támogatása és 
az európai gazdaság vonzerejének, 
valamint innovációs és vállalkozói 
kapacitásának megerősítése érdekében az 
EIT-nek, valamint a TIT-eknek képesnek 
kell lenniük arra, hogy vonzást 
gyakoroljanak a partnerszervezetekre, 
kutatókra és hallgatókra szerte a világban – 
többek között mobilitásuk ösztönzése 
révén is – valamint, hogy együtt tudjanak 
működni harmadik országbeli 
szervezetekkel, a nemek közötti 
egyenlőség szempontját figyelembe vevő 
megközelítés biztosítása mellett.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 136
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az EIT és a TIT-ek közötti 
viszony partnerségi 
keretmegállapodásokon és támogatási 
megállapodásokon alapul, amelyek 
megállapítják a TIT-ek jogait és 

(12) Az EIT és a TIT-ek közötti 
viszony partnerségi 
keretmegállapodásokon és támogatási 
megállapodásokon alapul, amelyek 
megállapítják a TIT-ek jogait és 
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kötelezettségeit, megfelelő szintű 
koordinációról gondoskodnak, és 
körvonalazzák a TIT-ek tevékenységeinek 
és eredményeinek nyomon követésére és 
értékelésére szolgáló rendszert. A 
partnerségi keretmegállapodásnak 
biztosítania kell továbbá az EIT által a 
TIT-eknek nyújtott pénzügyi hozzájárulás 
folyamatosságát az adott TPK-n 
túlmenően. Az (EU, Euratom) 2018/1046 
európai parlamenti és tanácsi rendelettől12 
(a költségvetési rendelet) eltérve az EIT 
számára lehetővé kell tenni, hogy először 
hétéves időtartamra kössön ilyen 
partnerségi keretmegállapodásokat, és 
azokat az említett időtartamon túl egy 
másik, legfeljebb hétéves időtartamra 
meghosszabbítsa.

kötelezettségeit, megfelelő szintű 
koordinációról gondoskodnak, és 
körvonalazzák a TIT-ek tevékenységeinek 
és eredményeinek nyomon követésére és 
értékelésére szolgáló rendszert. A 
partnerségi keretmegállapodásnak 
biztosítania kell továbbá az EIT által a 
TIT-eknek nyújtott pénzügyi hozzájárulás 
folyamatosságát az adott TPK-n 
túlmenően. Az (EU, Euratom) 2018/1046 
európai parlamenti és tanácsi rendelettől12 
(a költségvetési rendelet) eltérve az EIT 
számára lehetővé kell tenni, hogy először 
hétéves időtartamra kössön ilyen 
partnerségi keretmegállapodásokat, 
amelyeket a negyedik év végéig az EIT egy 
felidős felülvizsgálatnak vet alá, amelynek 
során figyelembe veszi az adott TIT által a 
célkitűzései, mérföldkövei, hatása, 
pénzügyi fenntarthatósága, valamint a 
klímasemlegesség és a fenntartható 
fejlődési célok eléréshez való 
hozzájárulása tekintetében elért 
eredményeket. A kezdeti hétéves időszak 
vége előtt elvégeztt pozitív végső értékelés 
alapján az EIT a partnerségi 
keretmegállapodást egy másik, legfeljebb 
hétéves időtartamra meghosszabbíthatja. A 
kezdeti hétéves megállapodás 
meghosszabbítása esetében a TIT-et 
ugyanazon kritériumok és módszertan 
alapján egy újabb félidős 
felülvizsgálatnak kell alávetni, amelynek 
során döntenek a TIT további 
folytatásáról.

_________________ _________________
12 Az Európai Parlament és a Tanács (EU, 
Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. 
július 18.) az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról, az 1296/2013/EU, az 
1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 
1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 
1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 
283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU 
határozat módosításáról, valamint a 
966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 

12 Az Európai Parlament és a Tanács (EU, 
Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. 
július 18.) az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról, az 1296/2013/EU, az 
1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 
1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 
1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 
283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU 
határozat módosításáról, valamint a 
966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 
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1. o.). 1. o.).

Or. en

Módosítás 137
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében
Carlos Zorrinho

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az EIT és a TIT-ek közötti 
viszony partnerségi 
keretmegállapodásokon és támogatási 
megállapodásokon alapul, amelyek 
megállapítják a TIT-ek jogait és 
kötelezettségeit, megfelelő szintű 
koordinációról gondoskodnak, és 
körvonalazzák a TIT-ek tevékenységeinek 
és eredményeinek nyomon követésére és 
értékelésére szolgáló rendszert. A 
partnerségi keretmegállapodásnak 
biztosítania kell továbbá az EIT által a 
TIT-eknek nyújtott pénzügyi hozzájárulás 
folyamatosságát az adott TPK-n 
túlmenően. Az (EU, Euratom) 2018/1046 
európai parlamenti és tanácsi rendelettől12 
(a költségvetési rendelet) eltérve az EIT 
számára lehetővé kell tenni, hogy először 
hétéves időtartamra kössön ilyen 
partnerségi keretmegállapodásokat, és 
azokat az említett időtartamon túl egy 
másik, legfeljebb hétéves időtartamra 
meghosszabbítsa.

(12) Az EIT és a TIT-ek közötti 
viszony partnerségi 
keretmegállapodásokon és támogatási 
megállapodásokon alapul, amelyek 
megállapítják a TIT-ek jogait és 
kötelezettségeit, megfelelő szintű 
koordinációról gondoskodnak, és 
körvonalazzák a TIT-ek tevékenységeinek 
és eredményeinek nyomon követésére és 
értékelésére szolgáló rendszert. A 
partnerségi keretmegállapodásnak 
biztosítania kell továbbá az EIT által a 
TIT-eknek nyújtott pénzügyi hozzájárulás 
folyamatosságát az adott TPK-n 
túlmenően. Az (EU, Euratom) 2018/1046 
európai parlamenti és tanácsi rendelettől12 
(a költségvetési rendelet) eltérve az EIT 
számára lehetővé kell tenni, hogy először 
hétéves időtartamra kössön ilyen 
partnerségi keretmegállapodásokat, és 
azokat az említett időtartamon túl egy 
másik, legfeljebb hétéves időtartamra 
meghosszabbítsa. A meghosszabbítás az 
EIT által az első időszak negyedik évének 
végéig elvégzendő értékeléstől függ, 
amelynek során értékelik a TIT által a 
célkitűzései és mérföldkövei elérése 
tekintetében elért pozitív előrehaladást. 
Pozitív értékelést követően az EIT 
számára lehetővé kell tenni, hogy a 
partnerségi keretmegállapodást egy 
további, legfeljebb hétéves időtartamra 
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meghosszabbítsa.
_________________ _________________
12 Az Európai Parlament és a Tanács (EU, 
Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. 
július 18.) az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról, az 1296/2013/EU, az 
1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 
1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 
1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 
283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU 
határozat módosításáról, valamint a 
966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 
1. o.).

12 Az Európai Parlament és a Tanács (EU, 
Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. 
július 18.) az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról, az 1296/2013/EU, az 
1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 
1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 
1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 
283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU 
határozat módosításáról, valamint a 
966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 
1. o.).

Or. en

Módosítás 138
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A partnerségi keretmegállapodás 
14. évének lejárta előtt végzett záró 
felülvizsgálat eredményére is figyelemmel 
az EIT együttműködési megállapodást 
köthet a TIT-ekkel, amelynek célja a TIT-
ekkel folytatott együttműködésnek a 
partnerségi keretmegállapodás 
megszűnését követő fenntartása, vagy 
kivételes, kellően indokolt esetekben az 
EIT határozhat úgy, hogy 
meghosszabbítja a TIT-tel kötött 
partnerségi keretmegállapodást. A 
meghosszabbítás a TIT-ek 
hatékonyságára vonatkozó, független 
külső szakértők által végzett részletes 
elemzés pozitív eredményétől, valamint 
attól függ, a TIT-ek elérték-e a kellő 
mértékű hatást és pénzügyi 
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fenntarthatóságot. A meghosszabbítás 
időtartamát, költségvetését és hatályát 
korlátozni kell a TIT azon 
tevékenységeihez mérten, amelyek 
pénzügyileg még nem lehetnek 
fenntarthatók, azonban feladatai és 
tevékenységei elvégzéséhez, és a sürgető 
társadalmi kihívásokra való reagálási 
képességéhez továbbra is létfontosságúak.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 139
Robert Roos
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A felsőoktatást az átfogó 
innovációs stratégia szerves, de gyakran 
hiányzó elemeként támogatni kell. Az EIT 
és a TIT-ek közötti partnerségi 
keretmegállapodásoknak és 
támogatási megállapodásoknak 
rendelkezniük kell arról, hogy a TIT-eken 
keresztül kiadott okleveleket és 
diplomákat a részt vevő felsőoktatási 
intézményeknek kell kiadniuk, és ezen 
intézményeket ösztönözni kell arra, hogy 
azokat EIT-okleveleknek és -diplomáknak 
nevezzék. Továbbá, az EIT-nek meg kell 
erősítenie és ki kell terjesztenie az EIT-
védjeggyel ellátott oklevelek és diplomák 
alkalmazási körét, hogy azokat az EIT-
közösségen kívül is jobban elismertesse. 
Az EIT tevékenységein és munkáján 
keresztül elősegíti a diákok, kutatók és 
alkalmazottak mobilitását . A fenti 
tevékenységeket a 2005/36/EK európai 

(13) A felsőoktatást az átfogó 
innovációs stratégia szerves, de gyakran 
hiányzó elemeként támogatni kell. Az EIT-
nek azonban fokozatosan ki kell vezetnie 
az EIT-védjeggyel ellátott különálló EIT 
oktatási programokat, és a 
tudásháromszögön belül a képzésre és az 
oktatásra kell összpontosítania.
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parlamenti és tanácsi irányelv13 sérelme 
nélkül kell megvalósítani.
_________________
13 Az Európai Parlament és a Tanács 
2005/36/EK irányelve (2005. szeptember 
7.) a szakmai képesítések elismeréséről 
(HL L 255., 2005.9.30., 22. o.). A legutóbb 
az 1430/2007/EK bizottsági rendelettel 
(HL L 320., 2007.12.6., 3. o.) módosított 
irányelv.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a TIT-ek valamennyi tevékenysége a tudásháromszög mindhárom összetevőjének 
(oktatás, innováció, vállalkozások létrehozása) integrálásán alapuljon, mivel ez a 
leghatékonyabb módja az EIT és a TIT-ek célkitűzései elérésének. Az olyan tevékenységek 
végzése, amelyek kidolgozására az európai oktatási rendszer fejlesztése érdekében kizárólag 
oktatási kontextusban került sor, kívül esik az EIT és a TIT-ek feladatkörén.

Módosítás 140
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében
Carlos Zorrinho

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A felsőoktatást az átfogó 
innovációs stratégia szerves, de gyakran 
hiányzó elemeként támogatni kell. Az EIT 
és a TIT-ek közötti partnerségi 
keretmegállapodásoknak és 
támogatási megállapodásoknak 
rendelkezniük kell arról, hogy a TIT-eken 
keresztül kiadott okleveleket és diplomákat 
a részt vevő felsőoktatási intézményeknek 
kell kiadniuk, és ezen intézményeket 
ösztönözni kell arra, hogy azokat EIT-
okleveleknek és -diplomáknak nevezzék. 
Továbbá, az EIT-nek meg kell erősítenie és 
ki kell terjesztenie az EIT-védjeggyel 
ellátott oklevelek és diplomák alkalmazási 

(13) A felsőoktatást az átfogó 
innovációs stratégia szerves, de gyakran 
hiányzó elemeként támogatni kell. Az EIT 
és a TIT-ek közötti partnerségi 
keretmegállapodásoknak és 
támogatási megállapodásoknak 
rendelkezniük kell arról, hogy a TIT-eken 
keresztül kiadott okleveleket és diplomákat 
a részt vevő felsőoktatási intézményeknek 
kell kiadniuk, és ezen intézményeket 
ösztönözni kell arra, hogy azokat EIT-
okleveleknek és -diplomáknak nevezzék. 
Továbbá, az EIT-nek meg kell erősítenie és 
ki kell terjesztenie az EIT-védjeggyel 
ellátott oklevelek és diplomák alkalmazási 
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körét, hogy azokat az EIT-közösségen 
kívül is jobban elismertesse. Az EIT 
tevékenységein és munkáján keresztül 
elősegíti a diákok, kutatók és 
alkalmazottak mobilitását . A fenti 
tevékenységeket a 2005/36/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv13 sérelme 
nélkül kell megvalósítani.

körét az egész életen át tartó tanulási 
tevékenységekre, a szakképzésre, valamint 
a képzési, átképzési és továbbképzési 
programokra is, hogy azokat az EIT-
közösségen kívül is jobban elismertesse. 
Az EIT tevékenységein és munkáján 
keresztül elősegíti a diákok, kutatók és 
alkalmazottak mobilitását. A fenti 
tevékenységeket a 2005/36/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv13 sérelme 
nélkül kell megvalósítani.

_________________ _________________
13 Az Európai Parlament és a Tanács 
2005/36/EK irányelve (2005. szeptember 
7.) a szakmai képesítések elismeréséről 
(HL L 255., 2005.9.30., 22. o.). A legutóbb 
az 1430/2007/EK bizottsági rendelettel 
(HL L 320., 2007.12.6., 3. o.) módosított 
irányelv.

13 Az Európai Parlament és a Tanács 
2005/36/EK irányelve (2005. szeptember 
7.) a szakmai képesítések elismeréséről 
(HL L 255., 2005.9.30., 22. o.). A legutóbb 
az 1430/2007/EK bizottsági rendelettel 
(HL L 320., 2007.12.6., 3. o.) módosított 
irányelv.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 141
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Martina Dlabajová

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A felsőoktatást az átfogó 
innovációs stratégia szerves, de gyakran 
hiányzó elemeként támogatni kell. Az EIT 
és a TIT-ek közötti partnerségi 
keretmegállapodásoknak és 
támogatási megállapodásoknak 
rendelkezniük kell arról, hogy a TIT-eken 
keresztül kiadott okleveleket és diplomákat 
a részt vevő felsőoktatási intézményeknek 
kell kiadniuk, és ezen intézményeket 

(13) A felsőoktatást az átfogó 
innovációs stratégia szerves, de gyakran 
hiányzó elemeként támogatni kell. Az EIT 
és a TIT-ek közötti partnerségi 
keretmegállapodásoknak és 
támogatási megállapodásoknak 
rendelkezniük kell arról, hogy a TIT-eken 
keresztül kiadott okleveleket és diplomákat 
a részt vevő felsőoktatási intézményeknek 
kell kiadniuk, és azokat EIT-okleveleknek 
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ösztönözni kell arra, hogy azokat EIT-
okleveleknek és -diplomáknak nevezzék. 
Továbbá, az EIT-nek meg kell erősítenie és 
ki kell terjesztenie az EIT-védjeggyel 
ellátott oklevelek és diplomák alkalmazási 
körét, hogy azokat az EIT-közösségen 
kívül is jobban elismertesse. Az EIT 
tevékenységein és munkáján keresztül 
elősegíti a diákok, kutatók és 
alkalmazottak mobilitását . A fenti 
tevékenységeket a 2005/36/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv13 sérelme 
nélkül kell megvalósítani.

és -diplomáknak kell nevezniük. Továbbá, 
az EIT-nek meg kell erősítenie és ki kell 
terjesztenie az EIT-védjeggyel ellátott 
oklevelek és diplomák alkalmazási körét, 
hogy azokat az EIT-közösségen kívül is 
jobban elismertesse. Az EIT 
tevékenységein és munkáján keresztül 
elősegíti a diákok, kutatók és 
alkalmazottak mobilitását, továbbá 
lehetőségeket biztosít az egész életen át 
tartó tanuláshoz, mentoráláshoz és 
coachinghoz. A fenti tevékenységeket a 
2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv13 sérelme nélkül kell 
megvalósítani.

_________________ _________________
13 Az Európai Parlament és a Tanács 
2005/36/EK irányelve (2005. szeptember 
7.) a szakmai képesítések elismeréséről 
(HL L 255., 2005.9.30., 22. o.). A legutóbb 
az 1430/2007/EK bizottsági rendelettel 
(HL L 320., 2007.12.6., 3. o.) módosított 
irányelv.

13 Az Európai Parlament és a Tanács 
2005/36/EK irányelve (2005. szeptember 
7.) a szakmai képesítések elismeréséről 
(HL L 255., 2005.9.30., 22. o.). A legutóbb 
az 1430/2007/EK bizottsági rendelettel 
(HL L 320., 2007.12.6., 3. o.) módosított 
irányelv.

Or. en

Módosítás 142
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében
Carlos Zorrinho

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Megfelelő rendelkezéseket kell 
hozni az EIT felelősségének és 
átláthatóságának biztosítására. Az EIT 
alapszabályában megfelelő szabályokat 
kell meghatározni irányítására és 
működésére vonatkozóan.

(14) Megfelelő rendelkezéseket kell 
hozni az EIT felelősségének, 
átláthatóságának és nyitottságának 
biztosítására. Az EIT alapszabályában 
megfelelő szabályokat kell 
meghatározni irányítására és működésére 
vonatkozóan.

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 143
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A várakozások szerint az ipari, a 
pénzügyi és a szolgáltatási ágazat jelentős 
mértékben hozzájárul majd a TIT-ek 
költségvetéséhez. A TIT-eknek 
törekedniük kell a magánszektorból 
származó hozzájárulások arányának 
maximalizálására és a pénzügyi 
fenntarthatóság elérésére . A TIT-eknek és 
partnerszervezeteiknek a nyilvánosság 
tudomására kell hozniuk, hogy 
tevékenységüket az EIT keretében végzik, 
valamint, hogy az Unió általános 
költségvetéséből pénzügyi hozzájárulásban 
részesülnek.

(16) A várakozások szerint az ipari, a 
pénzügyi és a szolgáltatási ágazat jelentős 
mértékben hozzájárul majd a TIT-ek 
költségvetéséhez. A TIT-eknek 
törekedniük kell a magánszektorból 
származó hozzájárulások arányának 
maximalizálására és a létrehozásuktól 
kezdve aktívan kell dolgozniuk a pénzügyi 
fenntarthatóság eléréséért. A TIT-eknek és 
partnerszervezeteiknek a nyilvánosság 
tudomására kell hozniuk, hogy 
tevékenységüket az EIT keretében végzik, 
valamint, hogy az Unió általános 
költségvetéséből pénzügyi hozzájárulásban 
részesülnek. Továbbá, a finanszírozás 
átláthatóságát fokozni kell azáltal, hogy 
nyilvánosan hozzáférhető információkat 
nyújtanak a források elosztásáról és arról, 
hogy mely projektek részesülnek 
finanszírozásban.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 144
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében
Carlos Zorrinho
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Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A várakozások szerint az ipari, a 
pénzügyi és a szolgáltatási ágazat jelentős 
mértékben hozzájárul majd a TIT-ek 
költségvetéséhez. A TIT-eknek 
törekedniük kell a magánszektorból 
származó hozzájárulások arányának 
maximalizálására és a pénzügyi 
fenntarthatóság elérésére . A TIT-eknek és 
partnerszervezeteiknek a nyilvánosság 
tudomására kell hozniuk, hogy 
tevékenységüket az EIT keretében végzik, 
valamint, hogy az Unió általános 
költségvetéséből pénzügyi hozzájárulásban 
részesülnek.

(16) A várakozások szerint az ipari, a 
pénzügyi és a szolgáltatási ágazat jelentős 
mértékben hozzájárul majd a TIT-ek 
költségvetéséhez. A TIT-eknek 
törekedniük kell a magánszektorból 
származó hozzájárulások és egyéb 
magánforrások arányának 
maximalizálására, valamint a pénzügyi 
fenntarthatóság elérésére a 
kulcsfontosságú tevékenységeknek a 
partnerségi keretmegállapodás 
időtartamán túlmenő fenntartása 
érdekében. A TIT-eknek és 
partnerszervezeteiknek a nyilvánosság 
tudomására kell hozniuk, hogy 
tevékenységüket az EIT keretében végzik, 
valamint, hogy az Unió általános 
költségvetéséből pénzügyi hozzájárulásban 
részesülnek.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 145
Robert Roos
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A várakozások szerint az ipari, a 
pénzügyi és a szolgáltatási ágazat jelentős 
mértékben hozzájárul majd a TIT-ek 
költségvetéséhez. A TIT-eknek 
törekedniük kell a magánszektorból 

(16) A várakozások szerint a Covid19 
válság hatással lesz az ipari, a pénzügyi és 
a szolgáltatási ágazatból származó, a TIT-
ek költségvetéséhez nyújtott pénzügyi 
hozzájárulásokra. Mindazonáltal, a TIT-
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származó hozzájárulások arányának 
maximalizálására és a pénzügyi 
fenntarthatóság elérésére . A TIT-eknek és 
partnerszervezeteiknek a nyilvánosság 
tudomására kell hozniuk, hogy 
tevékenységüket az EIT keretében végzik, 
valamint, hogy az Unió általános 
költségvetéséből pénzügyi hozzájárulásban 
részesülnek.

eknek törekedniük kell a magánszektorból 
származó hozzájárulások arányának 
maximalizálására és a pénzügyi 
fenntarthatóság elérésére. A TIT-eknek és 
partnerszervezeteiknek a nyilvánosság 
tudomására kell hozniuk, hogy 
tevékenységüket az EIT keretében végzik, 
valamint, hogy az Unió általános 
költségvetéséből pénzügyi hozzájárulásban 
részesülnek.

Or. en

Módosítás 146
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Martina Dlabajová

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Míg a TIT-ek innovációs és 
piacközeli tevékenységeinek a lehető 
leghamarabb – és mindenképpen a 
létrehozásuktól számított 15 éven belül – 
pénzügyileg fenntarthatóvá kell válniuk, a 
TIT-ek felsőoktatási, képzési és 
horizontálisan strukturált 
tevékenységeinek lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy szigorú feltételek 
mellett továbbra is az EIT pénzügyi 
támogatásában részesüljenek. Ebből a 
célból a független szakértők által végzett 
alapos értékelést követően az EIT 
igazgatótanácsa határozhat a partnerségi 
keretmegállapodás hatály, időtartam és 
költségvetés tekintetében korlátozott 
esetleges meghosszabbításáról.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.
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Módosítás 147
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
az EPP képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Az EIT-nek biztosítania kell a 
költségvetésnek az évek során történő 
kiegyensúlyozott elosztását, valamint a 
jelenlegi és a következő többéves pénzügyi 
keret időszaka közötti zökkenőmentes 
átmenetet, különös tekintettel a 
folyamatban lévő tevékenységekre.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 148
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében
Carlos Zorrinho

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az EIT-nek a megelőző naptári 
évben folytatott tevékenységekről és a 
műveletek eredményeiről konszolidált 
éves tevékenységi jelentést kell készítenie. 
Továbbá, az EIT-nek egységes 
programozási dokumentumot kell 
készítenie az éves és többéves programozás 
keretében tervezett kezdeményezéseiről, 
lehetővé téve az EIT számára, hogy 
kövesse a tudomány, technológia, 
felsőoktatás, innováció és egyéb jelentős 
területeken jelentkező külső és belső 

(19) Az EIT-nek a megelőző naptári 
évben folytatott tevékenységekről és a 
műveletek eredményeiről konszolidált 
éves tevékenységi jelentést kell készítenie. 
Továbbá, az EIT-nek egységes 
programozási dokumentumot kell 
készítenie az éves és többéves programozás 
keretében tervezett kezdeményezéseiről, 
lehetővé téve az EIT számára, hogy 
kövesse a tudomány, technológia, 
felsőoktatás, kutatás és innováció és egyéb 
jelentős területeken jelentkező külső és 
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fejleményeket. belső fejleményeket. Ezeket a 
dokumentumokat tájékoztatás céljából 
továbbítani kell az Európai Parlament, a 
Tanács és a Bizottság felé.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 149
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az EIT-nek a megelőző naptári 
évben folytatott tevékenységekről és a 
műveletek eredményeiről konszolidált 
éves tevékenységi jelentést kell készítenie. 
Továbbá, az EIT-nek egységes 
programozási dokumentumot kell 
készítenie az éves és többéves programozás 
keretében tervezett kezdeményezéseiről, 
lehetővé téve az EIT számára, hogy 
kövesse a tudomány, technológia, 
felsőoktatás, innováció és egyéb jelentős 
területeken jelentkező külső és belső 
fejleményeket.

(19) Az EIT-nek a megelőző naptári 
évben folytatott tevékenységekről és a 
műveletek eredményeiről konszolidált 
éves tevékenységi jelentést kell készítenie. 
Továbbá, az EIT-nek egységes 
programozási dokumentumot kell 
készítenie az éves és többéves programozás 
keretében tervezett kezdeményezéseiről, 
lehetővé téve az EIT számára, hogy 
kövesse a tudomány, technológia, 
felsőoktatás, innováció, társadalmi 
kihívások és egyéb jelentős területeken 
jelentkező külső és belső fejleményeket. 
Ezeket a dokumentumokat véleményezés 
céljából továbbítani kell az Európai 
Parlamentnek.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.
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Módosítás 150
Robert Roos
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az EIT-nek a megelőző naptári 
évben folytatott tevékenységekről és a 
műveletek eredményeiről konszolidált 
éves tevékenységi jelentést kell készítenie. 
Továbbá, az EIT-nek egységes 
programozási dokumentumot kell 
készítenie az éves és többéves programozás 
keretében tervezett kezdeményezéseiről, 
lehetővé téve az EIT számára, hogy 
kövesse a tudomány, technológia, 
felsőoktatás, innováció és egyéb jelentős 
területeken jelentkező külső és belső 
fejleményeket.

(19) Az EIT-nek a megelőző naptári 
évben folytatott tevékenységekről és a 
műveletek eredményeiről konszolidált 
éves tevékenységi jelentést kell készítenie. 
Az EIT-nek egységes programozási 
dokumentumot kell készítenie az éves és 
többéves programozás keretében tervezett 
kezdeményezéseiről, lehetővé téve az EIT 
számára, hogy kövesse a tudomány, 
technológia, felsőoktatás, innováció és 
egyéb jelentős területeken jelentkező külső 
és belső fejleményeket. Az egységes 
programozási dokumentumnak ki kell 
térnie a kétéves válságkezelési program 
szempontjaira.

Or. en

Módosítás 151
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az EIT-nek a megelőző naptári 
évben folytatott tevékenységekről és a 
műveletek eredményeiről konszolidált 
éves tevékenységi jelentést kell készítenie. 
Továbbá, az EIT-nek egységes 
programozási dokumentumot kell 
készítenie az éves és többéves programozás 
keretében tervezett kezdeményezéseiről, 
lehetővé téve az EIT számára, hogy 
kövesse a tudomány, technológia, 
felsőoktatás, innováció és egyéb jelentős 
területeken jelentkező külső és belső 

(19) Az EIT-nek a megelőző naptári 
évben folytatott tevékenységekről és a 
műveletek eredményeiről konszolidált 
éves tevékenységi jelentést kell készítenie. 
Továbbá, az EIT-nek egységes 
programozási dokumentumot kell 
készítenie az éves és többéves programozás 
keretében tervezett kezdeményezéseiről, 
lehetővé téve az EIT számára, hogy 
kövesse a tudomány, technológia, 
felsőoktatás, innováció, társadalmi 
kihívások és egyéb jelentős területeken 
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fejleményeket. jelentkező külső és belső fejleményeket. 
Ezeket a dokumentumokat az Európai 
Parlament számára hozzáférhetővé kell 
tenni.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 152
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Helyénvaló , hogy a Bizottság 
független, külső értékeléseket 
kezdeményezzen az EIT – ideértve a TIT-
eket is – működéséről , különösen az 
innovációs terv elkészítése céljából. A fenti 
értékeléseknek meg kell vizsgálniuk, hogy 
az EIT mennyire tesz eleget küldetésének, 
ki kell terjedniük az EIT és a TIT-ek összes 
tevékenységére, valamint értékelniük kell 
azok relevanciáját, eredményességét, 
hatékonyságát, európai hozzáadott értékét 
és koherenciáját. A fenti értékeléseket fel 
kell használni a bizottsági programoknak a 
kutatást és innovációt támogató uniós 
keretprogramban előírt értékeléseihez.

(20) Helyénvaló, hogy a Bizottság 
független, külső értékeléseket 
kezdeményezzen az EIT – ideértve a TIT-
eket is – működéséről, különösen az 
innovációs terv elkészítése céljából. A fenti 
értékeléseknek meg kell vizsgálniuk, hogy 
az EIT mennyire tesz eleget küldetésének, 
ki kell terjedniük az EIT és a TIT-ek összes 
tevékenységére, valamint értékelniük kell 
azok relevanciáját, eredményességét, 
hatékonyságát, európai hozzáadott értékét, 
nyitottságát, tájékoztatási tevékenységeit, 
láthatóságát, koherenciáját és az 
eredményeik terjesztését. A fenti 
értékeléseket fel kell használni a bizottsági 
programoknak a kutatást és innovációt 
támogató uniós keretprogramban előírt 
értékeléseihez.

Or. en

Módosítás 153
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Helyénvaló , hogy a Bizottság 
független, külső értékeléseket 
kezdeményezzen az EIT – ideértve a TIT-
eket is – működéséről , különösen az 
innovációs terv elkészítése céljából. A fenti 
értékeléseknek meg kell vizsgálniuk, hogy 
az EIT mennyire tesz eleget küldetésének, 
ki kell terjedniük az EIT és a TIT-ek összes 
tevékenységére, valamint értékelniük kell 
azok relevanciáját, eredményességét, 
hatékonyságát, európai hozzáadott értékét 
és koherenciáját. A fenti értékeléseket fel 
kell használni a bizottsági programoknak a 
kutatást és innovációt támogató uniós 
keretprogramban előírt értékeléseihez.

(20) Helyénvaló, hogy a Bizottság 
független, külső értékeléseket 
kezdeményezzen az EIT – ideértve a TIT-
eket is – működéséről, különösen az 
innovációs terv elkészítése céljából. A fenti 
értékeléseknek meg kell vizsgálniuk, hogy 
az EIT mennyire tesz eleget küldetésének, 
ki kell terjedniük az EIT és a TIT-ek összes 
tevékenységére, valamint értékelniük kell 
azok relevanciáját, eredményességét, 
hatékonyságát, európai hozzáadott értékét, 
nyitottságát, tájékoztatási tevékenységeit 
és koherenciáját. A fenti értékeléseket fel 
kell használni a bizottsági programoknak a 
kutatást és innovációt támogató uniós 
keretprogramban előírt értékeléseihez.

Or. en

Módosítás 154
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében
Carlos Zorrinho

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Helyénvaló , hogy a Bizottság 
független, külső értékeléseket 
kezdeményezzen az EIT – ideértve a TIT-
eket is – működéséről , különösen az 
innovációs terv elkészítése céljából. A fenti 
értékeléseknek meg kell vizsgálniuk, hogy 
az EIT mennyire tesz eleget küldetésének, 
ki kell terjedniük az EIT és a TIT-ek összes 
tevékenységére, valamint értékelniük kell 
azok relevanciáját, eredményességét, 
hatékonyságát, európai hozzáadott értékét 

(20) Helyénvaló, hogy a Bizottság 
független, külső értékeléseket 
kezdeményezzen az EIT – ideértve a TIT-
eket is – működéséről, különösen az 
innovációs terv elkészítése céljából. A fenti 
értékeléseknek meg kell vizsgálniuk, hogy 
az EIT mennyire tesz eleget küldetésének, 
ki kell terjedniük az EIT és a TIT-ek összes 
tevékenységére, valamint értékelniük kell 
azok relevanciáját, eredményességét, 
hatékonyságát, nyitottságát, európai 
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és koherenciáját. A fenti értékeléseket fel 
kell használni a bizottsági programoknak a 
kutatást és innovációt támogató uniós 
keretprogramban előírt értékeléseihez.

hozzáadott értékét, hatását és 
koherenciáját. A fenti értékeléseket fel kell 
használni a bizottsági programoknak az 
Európai horizont keretprogramban előírt 
értékeléseihez.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 155
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) Az EIT-nek tevékenységein 
keresztül ösztönöznie kell az innovációt, 
valamint támogatnia kell a felsőoktatás 
innovációs ökoszisztémákba történő 
integrációját, különösen a vállalkozói 
ismeretek oktatásának ösztönzésével, az 
ipar, a felsőoktatás és a kutatás közötti 
transzdiszciplináris együttműködés 
támogatásával, valamint olyan várható 
készségek meghatározásával a jövőbeli 
innovátorok számára, amelyekkel 
kezelhetők a globális kihívások, ideértve a 
magas szintű digitális, fenntarthatósági és 
innovációs készségeket. Az EIT által 
kínált támogatási programoknak az EIC-
kedvezményezettek javát kell szolgálniuk, 
az EIT TIT-jeiből kinövő induló 
vállalkozásoknak pedig gyorsított eljárás 
keretében kell hozzáférniük az EIC 
cselekvéseihez.

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 156
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) Alapvető fontosságú az EIT és az 
Európai Innovációs Tanács közötti erős 
szinergiák előmozdítása. A TIT-eknek – 
az EIC-vel szoros szinergiában és az EIC-
t kiegészítve – ösztönözniük kell az 
innovatív vállalkozások létrehozását, és az 
EIT kedvezményezettjeinek pedig lehetővé 
kell tenni az EIT TIT-ek által nyújtott 
szolgáltatásokat kiegészítő, az EIC által 
biztosított támogatási eszközök igénylését. 
A nagy növekedési potenciállal 
rendelkező, a TIT-ek által támogatott 
innovatív induló vállalkozásoknak az 
Európai horizont keretprogram vonatkozó 
rendelkezéseinek megfelelően 
közvetlenebb hozzáféréssel kell 
rendelkezniük az EIC tevékenységeihez a 
gyors növekedésük elősegítése érdekében.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 157
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében
Carlos Zorrinho

Rendeletre irányuló javaslat
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20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) Az Európai horizont 
keretprogrammal és stratégiai tervezésével 
összhangban az EIT-t fel kell jogosítani 
arra, hogy dönthessen új TIT-ek kiemelt 
területeken való elindításáról, amelyek 
hozzájárulnak az új és felmerülő globális 
és társadalmi kihívások kezeléséhez. Az 
első, 2022-ben indítandó TIT a kulturális 
és kreatív ágazatokkal, míg a második, 
2025-ben indítandó TIT a vízügyi, tengeri 
és tengerhasznosítási ágazatokkal 
kapcsolatos; az EIT igazgatótanácsa 
mindkét területet kiemelt területként 
határozta meg.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 158
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
az EPP képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) A helymegosztási központjaikon és 
innovációs központjaikon keresztül az 
innovációt elősegítő szervezetként eljáró 
TIT-eknek figyelembe kell venniük az 
egyes országok intelligens szakosodási 
stratégiáinak prioritásait, és növelniük 
kell az országok innovációs kapacitását 
azáltal, hogy teljes mértékben tükrözik a 
regionális kapacitásokat, potenciált, 
lehetőségeket és gyengeségeket, valamint 
a helyi szereplőket és ezek tevékenységeit 
és piacait.
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Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 159
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Rendeletre irányuló javaslat
20 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20b) Az EIT és a kohéziós politikai 
alapok között a TIT-ek révén fennálló 
szinergiákat meg kell erősíteni a 
tudásháromszög szereplői (oktatás, 
kutatás, vállalkozások) és az irányító 
hatóságok közötti regionális és régióközi 
együttműködés megerősítése, valamint az 
EiT átfogó hatásának és láthatóságának 
növelése érdekében.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 160
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

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 

1. „innováció”: az a folyamat, 
beleértve annak eredményét is, amely 
során a társadalmi, kulturális, gazdasági 
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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;

vagy környezeti 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 képesek új piacokat létrehozni 
és értéket teremtenek a társadalom számára 
a nem piaci területeken;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 161
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. „szociális innováció”: a szociális 
problémák hatékonyabb kezelésére, 
társadalmi kapcsolatok megteremtésére és 
új együttműködések kialakítására szolgáló 
új ötletek, termékek, szolgáltatások, 
folyamatok és modellek kidolgozására 
irányuló innovációs tevékenységek olyan 
részhalmaza, amelynek keretében az 
állami és magánszektorbeli szereplők, 
köztük a civil társadalmi szervezetek 
hozzájárulását kérik a megoldatlan 
társadalmi kihívások eredményesebb 
kezeléséhez;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.
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Módosítás 162
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „tudományos és innovációs 
társulás” (TIT): az innovációs folyamatban 
részt vevő felsőoktatási intézmények, 
kutatási szervezetek, vállalkozások és más 
érintettek közötti önálló, nagy méretű 
európai partnerségek, amelyek az EIT 
feladatainak megvalósítása és a kutatást és 
innovációt támogató uniós 
keretprogramban meghatározott 
célkitűzések eléréséhez való hozzájárulás 
céljából közép- és hosszú távú közös 
innovációs tervezésen alapuló stratégiai 
hálózatot képeznek, annak pontos jogi 
formájától függetlenül;

2. „tudományos és innovációs 
társulás” (TIT): az innovációs folyamatban 
részt vevő felsőoktatási intézmények, 
kutatási szervezetek, vállalkozások és más 
érintettek közötti önálló, nagy méretű 
európai partnerségek, amelyek az EIT 
feladatainak megvalósítása és az Európai 
horizont keretprogramban meghatározott 
célkitűzések eléréséhez való hozzájárulás 
céljából közép- és hosszú távú közös 
innovációs tervezésen alapuló stratégiai 
hálózatot képeznek, annak pontos jogi 
formájától függetlenül;

Or. en

Módosítás 163
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében
Carlos Zorrinho

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „tudományos és innovációs 
társulás” (TIT): az innovációs folyamatban 
részt vevő felsőoktatási intézmények, 
kutatási szervezetek, vállalkozások és más 
érintettek közötti önálló, nagy méretű 
európai partnerségek, amelyek az EIT 
feladatainak megvalósítása és a kutatást és 
innovációt támogató uniós 
keretprogramban meghatározott 

2. „tudományos és innovációs társulás 
(TIT)”: az innovációs folyamatban részt 
vevő felsőoktatási intézmények, kutatási 
szervezetek, vállalkozások és más 
érintettek közötti önálló, az Európai 
horizont keretprogramban meghatározott 
intézményesített európai partnerségek, 
amelyek az EIT feladatainak megvalósítása 
és az Európai horizont keretprogramban 
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célkitűzések eléréséhez való hozzájárulás 
céljából közép- és hosszú távú közös 
innovációs tervezésen alapuló stratégiai 
hálózatot képeznek, annak pontos jogi 
formájától függetlenül;

meghatározott célkitűzések eléréséhez való 
hozzájárulás céljából közép- és hosszú távú 
közös innovációs tervezésen alapuló 
stratégiai hálózatot képeznek, annak pontos 
jogi formájától függetlenül;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 164
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Martina Dlabajová

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. „TIT helymegosztási központ”: egy 
nyitott és átlátható módon létrehozott 
fizikai tér, amely egy olyan földrajzi 
területet fed le, amelyen a TIT 
tudásháromszögben részt vevő partnerei 
könnyen képesek kapcsolatba lépni 
egymással, a területen folyó TIT-
tevékenység kapcsolattartóiként;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz. A 
helymegosztási központok nem minden esetben ugyanott helyezkednek el, ahol a TIT legfőbb 
partnerei, ezért rugalmassági okokból ezt a fogalommeghatározásnak is tükröznie kell.

Módosítás 165
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. „TIT helymegosztási központ”: egy 
nyitott és átlátható módon létrehozott 
fizikai tér, amely egy olyan földrajzi 
területet fed le, amelyen a TIT 
tudásháromszögben részt vevő 
legfontosabb partnerei könnyen képesek 
kapcsolatba lépni egymással, a területen 
folyó TIT-tevékenység 
kapcsolattartóiként;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 166
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. „TIT helymegosztási központ”: egy 
nyitott és átlátható módon létrehozott 
fizikai tér, amely egy olyan földrajzi 
területet fed le, amelyen a TIT 
tudásháromszögben részt vevő 
legfontosabb partnerei könnyen képesek 
kapcsolatba lépni egymással, a területen 
folyó TIT-tevékenység 
kapcsolattartóiként;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.
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Módosítás 167
Robert Roos
az ECR képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. „válságkezelési program”: egy 
kétéves időszak, amelynek során az EIT az 
egyes TIT-ek által a Covid19 válság 
leküzdése érdekében meghatározott 
igények alapján kialakítja prioritásait és 
alkalmazkodik a válságot követő 
időszakhoz;

Or. en

Módosítás 168
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Martina Dlabajová

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. „innovációs központok”: a 
tagállamok széles körében lévő dinamikus 
EIT közösségi irodák hálózata, amelyek a 
teljes EIT-közösséget képviselik, és céljuk 
egy strukturált és megfelelő szintű helyi 
EIT-jelenlét biztosítása, amely 
kapcsolattartó és tájékoztatási pontot 
biztosít a helyi TIT-tevékenységekhez, és 
amelynek feladata az EIT közösségi irodái 
közötti együttműködés és az 
ökoszisztémákkal való szinergiák 
kialakítása helyi, országos és uniós 
szinten;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
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módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz. Innovációs 
központoknak nem kell feltétlenül minden tagállamban lenniük, különösen az adminisztratív 
költségek minimális szinten tartására irányuló erőfeszítésekre tekintettel.

Módosítás 169
Marisa Matias

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. „innovációs központok”: a 
tagállamokban lévő dinamikus EIT 
közösségi irodák hálózata, amelyek a 
teljes EIT-közösséget képviselik, és céljuk 
egy strukturált és megfelelő szintű helyi 
EIT-jelenlét biztosítása, amely 
kapcsolattartó és tájékoztatási pontot 
biztosít a helyi TIT-tevékenységekhez, és 
amelynek feladata az ökoszisztémák 
közötti együttműködés és az 
ökoszisztémákkal való szinergiák 
kialakítása helyi, országos és uniós 
szinten;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 170
Marisa Matias

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2c. „az EIT kapcsolattartó irodáinak 
hálózata”: a tagállamok és az Európai 
horizont keretprogramhoz tartozó 
országok kormányai által kinevezett 
nemzeti képviselők hálózata, amely az 
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Európai horizont nemzeti kapcsolattartó 
pontjainak részét képezi, és amelynek 
feladata, hogy megkönnyítse az EIT-
közösségnek köszönhető lehetőségek, 
eredmények és vívmányok strukturáltabb 
terjesztését, valamint hogy az ismeretek, 
tanácsok és bevált gyakorlatok cseréjére 
ösztönözzön – az EIT intézményi 
szerepének megfelelően;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 171
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Martina Dlabajová

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2c. „az EIT nemzeti kapcsolattartó 
irodáinak hálózata”: a tagállamok és az 
Európai horizont keretprogramhoz tartozó 
országok kormányai által kinevezett 
nemzeti képviselők hálózata, amely az 
Európai horizont nemzeti kapcsolattartó 
pontjainak részét képezi, és amelynek 
feladata, hogy megkönnyítse az EIT-
közösségnek köszönhető lehetőségek, 
eredmények és vívmányok strukturáltabb 
terjesztését, valamint hogy az ismeretek, 
tanácsok és bevált gyakorlatok cseréjére 
ösztönözzön – az EIT intézményi 
szerepének megfelelően;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz. Ennek a 
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szövegezési javaslatnak a célja annak egyértelművé tétele, hogy ez a hálózat az Európai 
horizont nemzeti kapcsolattartó pontjai rendszerének részét fogja képezni, nem pedig egy 
önálló szervezet.

Módosítás 172
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

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- vagy 
magántulajdonú vállalatok, pénzügyi 
intézmények, regionális és helyi hatóságok, 
alapítványok és nonprofit szervezetek;

Or. en

Módosítás 173
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében
Carlos Zorrinho

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. „TIT helymegosztási központ vagy 
HMK”: egy nyitott és átlátható módon 
létrehozott fizikai tér, amely egy olyan 
földrajzi területet fed le, amelyen a 
tudásháromszögben részt vevő 
legfontosabb partnerek székhelye 
található, és ahol könnyen képesek 
kapcsolatba lépni egymással, a területen 
folyó TIT-tevékenység 
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kapcsolattartóiként;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 174
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében
Carlos Zorrinho

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. „innovációs központok”: az összes 
tagállamban megtalálható dinamikus EIT 
közösségi irodák hálózata, amely a 
területen folyó TIT-tevékenység 
kapcsolattartó pontjaként szolgál, és 
amelynek feladata az EIT közösségi irodái 
közötti együttműködés és az 
ökoszisztémákkal való szinergiák 
kialakítása helyi, országos és uniós 
szinten;

Or. en

Módosítás 175
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
az EPP képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. „EIT innovációs központ”: az RIS 
tagállamokban és régiókban létrehozott 
helyi közösség, ahol a TIT-ek 
együttműködhetnek a tudásháromszög 
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helyi szereplőivel annak érdekében, hogy 
innovációs célkitűzéseket valósítsanak 
meg Unió-szerte, biztosítsák az EIT 
közösség tevékenységeinek földrajzi 
szempontból kiegyensúlyozottabb 
jelenlétét, kiindulópontként szolgáljanak a 
helyi szereplőkkel folytatott interakcióhoz, 
mobilizálják és nemzetközivé tegyék a 
helyi hálózatokat, szinergiákat hozzanak 
létre, elősegítsék az ökoszisztémák 
integrációját minden szinten, valamint, 
hogy támogassák a TIT-ek arra irányuló 
erőfeszítéseit, hogy a tudásháromszögön 
belül előmozdítsák a komplementaritást és 
az együttműködést; az innovációs 
központok célja, hogy regionális 
helymegosztási központokká fejlődjenek;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 176
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
az EPP képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6b. „az EIT nemzeti kapcsolattartó 
irodáinak hálózata”: a tagállamok és az 
Európai horizont keretprogramhoz tartozó 
országok által kinevezett nemzeti 
képviselők hálózata, amely az Európai 
horizont nemzeti kapcsolattartó pontjai 
rendszerének részét képezi, és amelynek 
célja, hogy segítse az EIT részvételével 
kapcsolatos tájékoztatás, útmutatás, 
gyakorlati információk és segítségnyújtás 
biztosítását;

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 177
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

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): a jövőbeli 
kezdeményezésekhez az EIT hosszú távú 
stratégiáját és prioritásait felvázoló, 
célkitűzéseit, legfőbb tevékenységeit, és az 
innováció terén a legjobb hozzáadott érték 
megteremtésére való képességét 
meghatározó jogalkotási aktus, amely 
tartalmazza a tervezett felsőoktatási, 
kutatási és innovációs tevékenységek 
áttekintését; a várt eredményeket és az 
elvárt gazdasági, társadalmi és 
társadalmi-ökológiai hatásokat, különös 
tekintettel a nulla nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás legkésőbb 
2040-re történő elérésére, az európai zöld 
megállapodás ezzel összefüggő politikai 
prioritásaira és a fenntartható fejlődési 
célok elérésére gyakorolt hatására; 
valamint az adott TPK-t lefedő hétéves 
időszakban szükséges erőforrásokat;

Or. en

Módosítás 178
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében
Carlos Zorrinho

Rendeletre irányuló javaslat
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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): 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 célkitűzéseket, a 
tervezett legfőbb felsőoktatási, kutatási és 
innovációs tevékenységeket, az 
EIT működésének módját, a várt 
eredményeket, valamint az Európai 
horizont keretprogramot és az adott TPK-t 
lefedő hétéves időszakban szükséges 
erőforrásokat;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 179
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében
Carlos Zorrinho

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. „az EIT nemzeti kapcsolattartó 
pontjainak hálózata”: a tagállamok és az 
Európai horizont keretprogramhoz tartozó 
országok kormányai által kinevezett 
nemzeti képviselőknek az Európai 
horizont struktúráját követő hálózata, 
amely megkönnyíti az EIT-közösségnek 
köszönhető lehetőségek, eredmények és 
vívmányok strukturáltabb terjesztését, 
valamint az ismeretek, tanácsok és bevált 
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gyakorlatok cseréjére ösztönöz – az EIT 
szerepének megfelelően;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 180
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

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” 
vagy „RIS”: olyan tájékoztatási program, 
amely felsőoktatási intézmények, kutatási 
szervezetek, vállalatok és más érintettek 
közötti partnerségek létrehozását célozza 
az Európai horizont kutatási és 
innovációs keretprogram létrehozásáról 
szóló [xxx] rendelet 2. cikkének 15a. 
pontjában meghatározott, a kutatás és 
innováció szempontjából gyengébb 
teljesítményt nyújtó országokban, 
valamint az innovációs eredménytábla 
szerint mérsékelt és lemaradó innovátor 
országokban (és ezen országok régióiban) 
az innováció uniós szintű ösztönzése, 
valamint a regionális egyenlőtlenségek 
áthidalása céljából, ezáltal enyhítve az 
innovációs szakadékot;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.
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Módosítás 181
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

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 TIT-ek többéves 
tevékenységeinek szerves részeként 
létrehozott olyan tájékoztatási program, 
amely a kutatás és innováció 
szempontjából gyengébb teljesítményt 
nyújtó régiókat és országokat célozza 
annak érdekében, hogy a 
tudásháromszöggel kapcsolatos 
tevékenységekben való részvételük 
megerősítésével és új partnerek TIT-ekbe 
történő integrálásával növelje innovációs 
kapacitásukat, hogy ezáltal uniós szinten 
ösztönözze az innovációt, és földrajzi 
szempontból kiegyensúlyozottabb 
részvételt biztosítson az EIT-közösségben;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 182
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
az EPP képviselőcsoport nevében

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 

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

közötti partnerségeket céloz az innováció 
uniós szintű ösztönzése, a TIT-ek 
tevékenységei földrajzi hatókörének 
növelése és az európai strukturális és 
beruházási alapokkal fennálló szinergiák 
kibővítése érdekében, hogy Unió-szerte 
fejlessze a helyi innovációs 
ökoszisztémákat;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 183
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében
Carlos Zorrinho

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” 
vagy „RIS”: olyan tájékoztatási program, 
amely felsőoktatási intézmények, kutatási 
szervezetek, vállalatok és más érintettek 
közötti partnerségek létrehozását célozza 
a kutatás és innováció szempontjából 
alacsony és mérsékelt teljesítményt nyújtó 
régiókban és országokban az innováció 
uniós szintű ösztönzése, valamint a 
regionális egyenlőtlenségek áthidalása 
érdekében, ezáltal enyhítve az innovációs 
szakadékot;

Or. en

Indokolás

Az innovációs tervvel kapcsolatban megemlítésre kerül, hogy a RIS a mérsékelt és lemaradó 
innovátor országokat célozza, ezért a rendeletnek összhangban kell lennie az innovációs 
tervvel. Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy 
mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.
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Módosítás 184
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

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 és tervezett hozzáadott értéket 
teremtő TIT-tevékenységeket, 
mérföldköveket, valamint a TIT adott 
időszakra vonatkozóan várt eredményeit 
és hatásait, köztük a TIT által a nulla 
nettó ÜHG-kibocsátás legkésőbb 2040-re 
történő eléréhez és a fenntartható 
fejlődési célok teljesítéséhez nyújtott 
hozzájárulást, az ezekhez kapcsolódó, 
becsült pénzügyi igényeket és 
erőforrásokat, a TIT pénzügyi 
fenntarthatóságának elérésére, valamint a 
tevékenységeiben való nyitott és földrajzi 
szempontból kiegyensúlyozottabb 
részvételre irányuló stratégiáját bemutató 
dokumentum;

Or. en

Módosítás 185
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
az EPP képviselőcsoport nevében

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

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 186
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. „együttműködési megállapodás”: 
az EIT és valamely TIT között azzal a 
céllal létrejött megállapodás, hogy a TIT a 
partnerségi keretmegállapodás lejártakor 
az EIT-közösség aktív tagja maradjon, az 
EIT pénzügyi hozzájárulása nélkül;

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 187
Robert Roos
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. „együttműködési megállapodás”: 
az EIT és valamely TIT között azzal a 
céllal létrejött megállapodás, hogy a TIT a 
partnerségi keretmegállapodás lejártakor 
az EIT-közösség aktív tagja maradjon, az 
EIT pénzügyi hozzájárulása nélkül;

törölve

Or. en
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Módosítás 188
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. „együttműködési megállapodás”: az 
EIT és valamely TIT között azzal a céllal 
létrejött megállapodás, hogy a TIT a 
partnerségi keretmegállapodás lejártakor az 
EIT-közösség aktív tagja maradjon, az EIT 
pénzügyi hozzájárulása nélkül;

12. „együttműködési megállapodás”: az 
EIT és valamely TIT között azzal a céllal 
létrejött megállapodás, hogy a TIT a 
partnerségi keretmegállapodás lejártakor az 
EIT-közösség aktív tagja maradjon, és 
amely egyes konkrét tevékenységek 
tekintetében tartalmazza az EIT 
versenypályázati felhívásaihoz való 
hozzáférés feltételeit;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 189
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. „pénzügyi fenntarthatóság”: 
valamely TIT azon képessége, hogy a 
partnerségi keretmegállapodás lejártakor 
függetlenül finanszírozza a 
tudásháromszöggel kapcsolatos saját 
tevékenységeit.

13. „pénzügyi fenntarthatóság”: 
valamely TIT azon képessége, hogy a 
partnerségi keretmegállapodás lejártakor és 
függetlenül finanszírozza a 
tudásháromszöggel kapcsolatos saját 
tevékenységei nagy részét vagy 
mindegyikét, ideértve az ökoszisztéma 
fenntartási költségeinek jelentős 
hányadát. Továbbá, míg a TIT-ek 
innovációs és piacközeli tevékenységeinek 
a lehető leghamarabb pénzügyileg 
fenntarthatóvá kell válniuk, a TIT-ek 
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felsőoktatási, képzési és horizontálisan 
strukturált tevékenységeinek lehetőséget 
kell biztosítani arra, hogy a partnerségi 
keretmegállapodás lejárta után és 
független szakértők által végzett alapos 
értékelést követően továbbra is 
részesüljenek az EIT pénzügyi 
támogatásában.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 190
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. „pénzügyi fenntarthatóság”: 
valamely TIT azon képessége, hogy a 
partnerségi keretmegállapodás lejártakor 
függetlenül finanszírozza a 
tudásháromszöggel kapcsolatos saját 
tevékenységeit.

13. „pénzügyi fenntarthatóság”: 
valamely TIT azon képessége, hogy a 
partnerségi keretmegállapodás lejárta után 
és az EIT hozzájárulásaitól függetlenül 
elegendő bevételt termeljen a 
tudásháromszöggel kapcsolatos saját 
alapvető tevékenységeinek fenntartásához, 
ideértve az ökoszisztéma fenntartási 
költségeinek bizonyos hányadát.

Or. en

Módosítás 191
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. „pénzügyi fenntarthatóság”: 
valamely TIT azon képessége, hogy a 
partnerségi keretmegállapodás lejártakor 
függetlenül finanszírozza a 
tudásháromszöggel kapcsolatos saját 
tevékenységeit.

13. „pénzügyi fenntarthatóság”: egy 
adott TIT azon képessége, hogy a 
tudásháromszöggel kapcsolatos 
tevékenységeit az EIT hozzájárulásától 
függetlenül finanszírozza.

Or. en

Módosítás 192
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. cikk Küldetés és célkitűzések 3. cikk Küldetés és általános célkitűzések

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 193
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

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. 

Az EIT küldetése az, hogy a tagállamok és 
az Unió innovációs kapacitásának 
megerősítésével hozzájáruljon a 
fenntartható uniós gazdasági fejlődéséhez 
és jólétéhez a társadalom előtt álló jelentős 
és sürgető kihívások kezelése érdekében, 
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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.

különös tekintettel a nulla nettó ÜHG-
kibocsátású gazdaság legkésőbb 2040-re 
történő elérésére, az európai zöld 
megállapodás ezzel összefüggő politikai 
prioritásaira és a fenntartható fejlődési 
célokra. Ezt azzal éri el, hogy előmozdítja 
a felsőoktatás, a kutatás, az innováció és a 
vállalkozói szellem közötti szinergiákat, 
integrációt és interdiszciplináris tanulási 
körforgásokat, megteremtve és 
megerősítve azáltal az innovációs 
ökoszisztémát, és elősegítve a beépített 
fenntarthatóságot és klímasemlegességet.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 194
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében
Jens Geier, Carlos Zorrinho

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 hozzájáruljon a 
fenntartható uniós gazdasági fejlődéshez és 
versenyképességhez, valamint a globáls 
kihívások, többek között az 
éghajlatváltozás kezeléséhez a Párizsi 
Megállapodás és az ENSZ fenntartható 
fejlődési céljainak végrehajtására 
vonatkozó uniós 
kötelezettségvállalásokkal összhangban. 
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.
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Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 195
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

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 a tagállamok és 
az Unió innovációs kapacitásának 
megerősítésével növelje a 
fenntartható uniós gazdasági növekedést és 
versenyképességet 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.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 196
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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Az EIT hozzájárul a kutatást és innovációt 
támogató uniós keretprogram általános és 
egyedi célkitűzéseinek megvalósításához.

Az EIT a stratégiai tervezéssel 
összhangban hozzájárul a kutatási és 
innovációs uniós keretprogram általános és 
egyedi célkitűzéseinek megvalósításához.

Or. en

Módosítás 197
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében
Carlos Zorrinho

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 közötti költségvetési 
időszakban az EIT hozzájárul az Európai 
horizont általános és egyedi 
célkitűzéseinek megvalósításához, 
összhangban a stratégiai tervezésével.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 198
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

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.

Az EIT hozzájárul az Európai horizont 
általános és egyedi célkitűzéseinek 
megvalósításához.

Or. en
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Módosítás 199
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az EIT általános célkitűzései a 
következők:
a) a globális kihívások kezelését elősegítő 
fenntartható innovációs ökoszisztémák 
megerősítése a felsőoktatás, a kutatás és a 
vállalkozások közötti szinergiák, 
integráció és együttműködés előmozdítása 
révén;
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;
c) a globális és társadalmi kihívások 
kezelését célzó új megoldások piaci 
bevezetése, illetve a fenntartható 
társadalmi elfogadottság egyéb formáinak 
elősegítése.
Az EIT szinergiákat alakít ki más uniós 
programokkal, és hozzáadott értéket 
teremt az Európai horizont 
keretprogramon belül, különösen az EIC-t 
kiegészítve. A végrehajtás a TIT-ek 
támogatása és az EIT által koordinált 
tevékenységek révén valósul meg.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz. Ennek a 
módosításnak a szövegezése az innovációs terven alapul.
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Módosítás 200
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az EIT konkrét célkitűzései a 
következők:
a) a TIT-ek hatásinak és a 
tudásháromszög integrációjának 
növelése;
b) a TIT-ek nyitottságának és 
átláthatóságának növelése az érdekelt 
felek szélesebb körének Unió-szerte 
történő bevonása révén;
c) a felsőoktatási ágazat vállalkozási és 
innovációs kapacitásának növelése Unió-
szerte a felsőoktatási intézmények 
intézményi változásának, valamint az 
innovációs ökoszisztémákba való 
integrációjuknak előmozdításával;
d) az EIT regionális hatáskörének 
növelése annak érdekében, hogy kezelni 
lehessen az Unión belüli innovációs 
kapacitások regionális különbségeit.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz. Ennek a 
módosításnak a szövegezése az innovációs terven alapul.

Módosítás 201
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
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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 
teremtő képességéről . Az innovációs terv 
figyelembe veszi az EIT 19. cikkben 
említett nyomon követésének és 
értékelésének az eredményeit.

(1) Az innovációs terv a kutatási és 
innovációs uniós keretprogram 
figyelembevételével meghatározza az EIT 
hosszú távú stratégiai prioritásait az 
érintett hétéves időszakra, továbbá 
értékelést tartalmaz az EIT várt társadalmi-
gazdasági hatásáról, továbbá a nulla nettó 
ÜHG-kibocsátású gazdaság eléréséhez, az 
európai zöld megállapodás ezzel 
összefüggő politikai prioritásaihoz és a 
fenntartható fejlődési célok teljesítéséhez 
való hozzájárulásra gyakorolt hatásáról, 
tájékoztatási tevékenységéről, valamint a 
legjobb innovációs hozzáadott értéket 
teremtő képességéről. Az innovációs terv 
figyelembe veszi az EIT 19. cikkben 
említett nyomon követésének és 
értékelésének az eredményeit.

Or. en

Módosítás 202
Robert Roos
az ECR képviselőcsoport nevében

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 
teremtő képességéről . Az innovációs terv 
figyelembe veszi az EIT 19. cikkben 
említett nyomon követésének és 
értékelésének az eredményeit.

(1) Az innovációs terv az Európai 
horizont, nevezetesen a stratégiai kutatási 
és innovációs tervek figyelembevételével 
meghatározza az EIT elsőbbséget élvező 
területeit és stratégiáját az érintett hétéves 
időszakra, míg az első két évet a 
válságkezelési programnak szenteli, 
továbbá értékelést tartalmaz az EIT 
társadalmi-gazdasági hatásáról, valamint a 
legjobb innovációs hozzáadott értéket 
teremtő képességéről. Az innovációs terv 
figyelembe veszi az EIT 19. cikkben 
említett nyomon követésének és 
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értékelésének az eredményeit.

Or. en

Módosítás 203
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

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 
teremtő képességéről . Az innovációs terv 
figyelembe veszi az EIT 19. cikkben 
említett nyomon követésének és 
értékelésének az eredményeit.

(1) Az innovációs terv az Európai 
horizont 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 
érték teremtésére vonatkozó képességéről. 
Az innovációs terv figyelembe veszi az 
EIT 19. cikkben említett nyomon 
követésének és értékelésének az 
eredményeit.

Or. en

Módosítás 204
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében
Carlos Zorrinho

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 

(1) Az innovációs terv az Európai 
horizont, többek között annak stratégiai 
tervezése figyelembevételével 
meghatározza az EIT elsőbbséget élvező 
területeit és stratégiáját az érintett hétéves 
időszakra, továbbá értékelést tartalmaz az 
EIT társadalmi-gazdasági hatásáról, 
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legjobb innovációs hozzáadott értéket 
teremtő képességéről . Az innovációs terv 
figyelembe veszi az EIT 19. cikkben 
említett nyomon követésének és 
értékelésének az eredményeit.

valamint a legjobb innovációs hozzáadott 
értéket teremtő képességéről. Az 
innovációs terv figyelembe veszi az EIT 
19. cikkben említett nyomon követésének 
és értékelésének az eredményeit.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 205
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 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 összhangban 
van a kutatást és innovációt támogató 
Európai horizont 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, a 
készségfejlesztést, az ipar 
versenyképességét, a vállalkozói szellemet 
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, különös tekintettel az 
„Európai Egyetemek” kezdeményezésre, 
az Európai Innovációs Tanácsra és az 
Európai horizontról szóló határozatban 
szereplő feladatokra. A Bizottságnak fel 
kell ajánlania az EIT számára a megfelelő 
szinergiák és kiegészítő jellegek 
létrehozásához szükséges minden 
segítséget, miközben el kell kerülnie az 
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Európai horizont tevékenységeivel, 
valamint a többi uniós kezdeményezéssel 
és programmal való párhuzamosságot.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 206
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 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 összhangban 
van a kutatási és innovációs uniós 
keretprogram célkitűzéseivel, az említett 
program többéves stratégia tervezésre, 
jelentéstételre, nyomon követésre, 
értékelésre vonatkozó és egyéb 
követelményeivel, és szinergiákat mozdít 
elő más releváns uniós programokkal, 
különösen a kutatást és innovációt, az 
oktatást, a készségfejlesztést, a vállalkozói 
kultúrát és a regionális fejlődést támogató 
programokkal. Továbbá az innovációs terv 
megfelelő szinergiákat és kiegészítő 
jelleget teremt az EIT tevékenységei és 
más uniós kezdeményezések, 
szakpolitikák, célok és eszközök között, 
különösen az Európai horizont keretében 
létrehozott Európai Innovációs Tanáccsal 
(„EIC”), missziókkal és egyéb európai 
partnerségekkel.

Or. en

Módosítás 207
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Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 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 összhangban 
van az Európai horizont 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.

Or. en

Módosítás 208
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 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 

(2) Az innovációs terv összhangban 
van az Európai horizont célkitűzéseivel, 
az említett program többéves stratégia 
tervezésre, jelentéstételre, nyomon 
követésre, értékelésre vonatkozó és egyéb 
követelményeivel, valamint kiegészítő 
jelleget biztosít az Európai horizont 
keretében létrehozott EIC-vel. 
Szinergiákat és kiegészítő jelleget mozdít 
elő az EIT-tevékenységek és az adott TPK 
más releváns uniós kezdeményezései, 
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terv megfelelő szinergiákat és kiegészítő 
jelleget teremt az EIT tevékenységei és 
más uniós kezdeményezések, szakpolitikák 
és eszközök között .

szakpolitikái és eszközei, különösen az 
oktatást és a regionális fejlődést támogató 
kezdeményezések, szakpolitikák és 
eszközök között.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 209
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
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 pénzügyi igényekre 
és forrásokra vonatkozóan. Emellett egy, 
az adott TPK időszakát lefedő indikatív 
pénzügyi tervet, valamint az Európai 
horizont éghajlati szempontok 
érvényesítésével kapcsolatos 
célkitűzésének eléréhez hozzájáruló 
költségvetésre vonatkozó, TIT-ekre 
lebontott becslést is tartalmaz.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 210
Robert Roos
az ECR képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
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 pénzügyi igényekre 
és forrásokra vonatkozóan, amely kiterjed 
a válságkezelési program fedezéséhez 
szükséges pénzügyi becslésekre is. 
Emellett egy, az adott TPK időszakát 
lefedő indikatív pénzügyi tervet is 
tartalmaz.

Or. en

Módosítás 211
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az EIT hozzájárulást nyújt be a 
Bizottság innovációs tervről szóló 
javaslatához.

(4) Az EIT, a meglévő TIT-ek 
véleményét és hozzájárulását figyelembe 
véve elkészíti a hétéves időszakra szóló 
innovációs terv tervezetét, azt 
hozzáférhetővé teszi a nyilvánosság 
számára, és benyújtja a Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 212
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) igazgatótanács, amely a 
felsőoktatásban, a kutatásban, az 
innovációban és az üzleti életben 
tapasztalattal rendelkező, vezető pozíciót 
betöltő személyekből áll. Az 
igazgatótanács felel az EIT 
tevékenységeinek irányításáért, a TIT-ek 
kiválasztásáért, kijelöléséért , nyomon 
követéséért és értékeléséért, valamint 
minden más stratégiai döntésért;

a) igazgatótanács, amely a 
felsőoktatásban, a kutatásban, az 
innovációban és az üzleti életben 
tapasztalattal rendelkező, vezető pozíciót 
betöltő személyekből áll, ideértve az 
Európai Innovációs Tanács egy tagját. Az 
igazgatótanács felel az EIT 
tevékenységeinek irányításáért, a TIT-ek 
kiválasztásáért, kijelöléséért, nyomon 
követéséért és értékeléséért, valamint 
minden más stratégiai döntésért. Az EIT 
igazgatótanácsi tagjainak kiválasztásakor 
figyelembe kell venni a nemek közötti 
egyensúlyt és a földrajzi egyensúly 
kritériumát;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 213
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) igazgatótanács, amely a 
felsőoktatásban, a kutatásban, az 
innovációban és az üzleti életben 
tapasztalattal rendelkező, vezető pozíciót 
betöltő személyekből áll. Az 
igazgatótanács felel az EIT 
tevékenységeinek irányításáért, a TIT-ek 
kiválasztásáért, kijelöléséért , nyomon 
követéséért és értékeléséért, valamint 
minden más stratégiai döntésért;

a) igazgatótanács, amely a 
felsőoktatásban, a kutatásban, az 
innovációban és az üzleti életben igazoltan 
kiváló tapasztalattal rendelkező, vezető 
pozíciót betöltő személyekből áll, ideértve 
az Európai Innovációs Tanács egy tagját. 
Az igazgatótanács felel az EIT 
tevékenységeinek irányításáért, a TIT-ek 
kiválasztásáért, kijelöléséért, 
finanszírozásáért, nyomon követéséért és 
értékeléséért, valamint minden más 
stratégiai döntésért. Az igazgatótanács 
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összetételének figyelembe kell vennie a 
nemek közötti és a földrajzi egyensúlyt;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 214
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Martina Dlabajová

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) igazgatótanács, amely a 
felsőoktatásban, a kutatásban, az 
innovációban és az üzleti életben 
tapasztalattal rendelkező, vezető pozíciót 
betöltő személyekből áll. Az 
igazgatótanács felel az EIT 
tevékenységeinek irányításáért, a TIT-ek 
kiválasztásáért, kijelöléséért , nyomon 
követéséért és értékeléséért, valamint 
minden más stratégiai döntésért;

a) igazgatótanács, amely a 
felsőoktatásban, a kutatásban, az 
innovációban és az üzleti életben 
tapasztalattal rendelkező, vezető pozíciót 
betöltő személyekből, valamint egy, az 
Európai Innovációs Tanáccsal közös 
tagból áll. Az igazgatótanács felel az EIT 
tevékenységeinek irányításáért, a TIT-ek 
kiválasztásáért, kijelöléséért, nyomon 
követéséért és értékeléséért, valamint 
minden más stratégiai döntésért;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz. Az EIT és az 
EIC közötti szinergiák és kiegészítő jelleg előmozdítása és a párhuzamosság elkerülése 
érdekében szükség van egy közös tagra az igazgatótanácsokban.

Módosítás 215
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) végrehajtó bizottság, amely 
kiválasztott tagokból és az igazgatótanács 
elnökéből áll. A végrehajtó bizottság segíti 
az igazgatótanácsot feladatai 
ellátásában, és az igazgatóval 
együttműködésben előkészíti az 
igazgatótanács üléseit ;

b) végrehajtó bizottság, amely a 
tudásháromszög mindhárom dimenzióját 
képviselő kiválasztott tagokból és az 
igazgatótanács elnökéből áll. A végrehajtó 
bizottság segíti az igazgatótanácsot 
feladatai ellátásában, és az igazgatóval 
együttműködésben előkészíti az 
igazgatótanács üléseit;

Or. en

Módosítás 216
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az igazgatótanács által választott 
igazgató, aki az EIT törvényes képviselője, 
és felelős annak műveleteiért és 
mindennapi irányításáért. Az igazgató 
elszámolással tartozik az 
igazgatótanácsnak, és folyamatosan 
jelentést tesz annak az EIT alakulásáról és 
a felelőssége alá tartozó összes 
tevékenységről ;

c) az igazgatótanács által választott 
igazgató, aki az EIT törvényes képviselője, 
és felelős annak műveleteiért és 
mindennapi irányításáért. Az igazgató 
elszámolással tartozik az 
igazgatótanácsnak, és folyamatosan 
jelentést tesz annak az EIT alakulásáról és 
a felelőssége alá tartozó összes 
tevékenységről, ideértve az EIT 
költségvetésének végrehajtását is. Az 
igazgató rendszeresen jelentést tesz az 
Európai Parlamentnek, legalább minden 
nyomon követési és értékelési eljárást 
követően;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.
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Módosítás 217
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében
Carlos Zorrinho

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az igazgatótanács által választott 
igazgató, aki az EIT törvényes képviselője, 
és felelős annak műveleteiért és 
mindennapi irányításáért. Az igazgató 
elszámolással tartozik az 
igazgatótanácsnak, és folyamatosan 
jelentést tesz annak az EIT alakulásáról és 
a felelőssége alá tartozó összes 
tevékenységről ;

c) az igazgatótanács által választott 
igazgató, aki az EIT törvényes képviselője, 
és felelős az igazgatótanács 
határozatainak a végrehajtásáért, az EIT 
műveleteiért és mindennapi irányításáért. 
Az igazgató elszámolással tartozik az 
igazgatótanácsnak, és folyamatosan 
jelentést tesz annak az EIT alakulásáról és 
a felelőssége alá tartozó összes 
tevékenységről. Az igazgató jelentést tesz 
az Európai Parlamentnek minden 
nyomon követési és értékelési eljárást 
követően;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 218
Robert Roos
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok képviselőinek 
csoportja minden tagállam egy-egy 
képviselőjéből, és minden társult ország 
egy-egy képviselőjéből áll. Stratégiai 
jelentőségű kérdésekben tanácsadást nyújt 
az igazgatótanács és az igazgató részére.
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Or. en

Módosítás 219
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az EIT szerveivel kapcsolatos 
részletes rendelkezéseket az EIT e 
rendelethez csatolt alapszabálya határozza 
meg.

(2) Az EIT szerveivel és irányításával 
kapcsolatos részletes rendelkezéseket az 
EIT e rendelethez csatolt alapszabálya 
határozza meg.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 220
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében
Carlos Zorrinho

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az innovációs tervvel összhangban 
meghatározza fő prioritásait és 
tevékenységeit;

a) az innovációs tervvel összhangban 
meghatározza fő prioritásait és 
tevékenységeit az Európai horizont 
keretprogramnak megfelelően;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.
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Módosítás 221
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az innovációs tervvel összhangban 
meghatározza fő prioritásait és 
tevékenységeit;

a) az innovációs tervben 
meghatározott fő prioritásokkal 
összhangban meghatározza fő 
tevékenységeit;

Or. en

Módosítás 222
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) biztosítja a szükséges támogatást 
és szinergiákat alakít ki a TIT-ekkel az 
innovatív megoldások kidolgozása, 
valamint az európai gazdaságélénkítési 
terv végrehajtásának elősegítése 
érdekében az európai zöld megállapodás 
uniós prioritásai és az ellenálló képesség 
alapján;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 223
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Robert Roos
az ECR képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a TIT-ekkel együttműködésben egy 
kétéves válságkezelési programot nyújt be;

Or. en

Módosítás 224
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

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) nyitottságot biztosít és 
figyelemfelkeltő tevékenységet folytat a 
lehetséges partnerszervezetek körében – 
különös tekintettel a kkv-kra és a kutatás 
és innováció szempontjából alacsony 
teljesítményű országok és régiók 
feltörekvő kiválósági központjaira –, hogy 
ösztönözze a tevékenységeiben való 
részvételüket

Or. en

Indokolás

A kevésbé jól teljesítő uniós régiók kiválósági központjai a fejlettebb régiók hasonló 
központjaihoz képest nehezebben tudnak részt venni a TIT-ekben. Az EIT-nek tájékoztatási 
tevékenységeket kell kidolgoznia, hogy növelje az EIT – és különösen a TIT-ek – 
tevékenységeiben való részvételre való lehetőségeiket. Hasonlóképpen fontos, hogy a kkv-k 
számára lehetőséget nyújtsanak a TIT-ekben való teljes körű részvételre.

Módosítás 225
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
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Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

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 és nyitottságot biztosít a lehetséges 
új partnerszervezetek körében és elősegíti a 
tevékenységeiben való részvételüket;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 226
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében
Carlos Zorrinho

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 és nyitottságot biztosít a lehetséges 
partnerszervezetek körében és elősegíti a 
tevékenységeiben való részvételüket;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 227
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Rendeletre irányuló javaslat
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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, 
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;

c) a 9. cikknek megfelelően TIT-eket 
választ és jelöl ki a kiemelt területeken, 
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 és a pénzügyi 
fenntarthatóság elérése terén tett 
előrelépésüket;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 228
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében
Carlos Zorrinho

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, 
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;

c) a 9. cikknek megfelelően TIT-eket 
választ és jelöl ki a kiemelt területeken, 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, valamint adott esetben 
korrekciós intézkedéseket hoz;

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 229
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

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, 
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;

c) a 9. cikknek megfelelően TIT-eket 
választ és jelöl ki a kiemelt területeken, 
és partnerségi keretmegállapodásokban 
vagy támogatási megállapodásokban 
rögzíti jogaikat és kötelezettségeiket, 
megfelelő támogatást és stratégiai 
iránymutatást nyújt számukra, megfelelő 
minőségellenőrzési intézkedéseket 
alkalmaz, és folyamatosan felügyeli és 
rendszeres időközönként értékeli a 
tevékenységüket;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 230
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
az EPP képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) irányítja a regionális innovációs 
program (RIS) végrehajtását azáltal, hogy 
eszközöket biztosít az innovációs 



PE650.626v01-00 90/178 AM\1204117HU.docx

HU

központoknak az EIT RIS tagállamokban 
történő létrehozásához;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 231
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) köz- és magánforrásokat mobilizál, 
és forrásait e rendelettel összhangban 
használja fel, és költségvetésének jelentős 
és egyre nagyobb részét igyekszik 
magánforrásokból és a saját 
tevékenységeiből származó bevételből 
előteremteni;

Or. en

Indokolás

A TIT-ek pénzügyi fenntarthatóságának fontosságára tekintettel, amelybe az EU jelentős 
összeget fektetett, ezt a rendelkezést ismételten be kell vezetni, lehetővé téve ezáltal az EIT 
számára, hogy segítséget nyújtson a TIT-eknek alternatív források megteremtéséhez.

Módosítás 232
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) megerősíti a résztvevő felsőoktatási e) megerősíti a résztvevő felsőoktatási 
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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 ;

intézmények által kiadott – EIT-védjeggyel 
kötelezően ellátott – oklevelek és diplomák 
elismerését, illetve növeli azok körét és 
láthatóságát az EIT-közösségen túl, és 
azokat kiterjeszti az egész életen át tartó 
tanulás programjaira, amelyek a tovább- és 
átképzésre, valamint a digitális és 
vállalkozói készségek fejlesztésére helyezik 
a hangsúlyt, miközben a nemek közötti 
egyensúlyt figyelembe vevő megközelítést 
biztosítanak;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 233
Robert Roos
az ECR képviselőcsoport nevében

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) fokozatosan kivezeti az EIT-
védjeggyel ellátott különálló EIT oktatási 
programokat, és a tudásháromszögön 
belül a TIT-ek általi képzésre és az 
oktatásra összpontosít;

Or. en

Módosítás 234
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – e pont
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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 – 
esetlegesen EIT-védjeggyel ellátott – 
oklevelek és diplomák elismerését az EIT-
közösségen túl, és azokat kiterjeszti az 
egész életen át tartó tanulás, mentorálás, 
szakképzés, készségfejlesztés és átképzés 
programjaira;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 235
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében
Carlos Zorrinho

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 és 
szerte az Unióban – a közös innovációs és 
tudásátadási kultúra fejlesztése céljából, 
továbbá ösztönzi a tájékoztatási 
tevékenységekben – például a regionális 
innovációs tervben – való részvételt és a 
nyitottságot;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 236
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Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) elősegíti az EIT-közösségnek 
köszönhető eredmények és lehetőségek 
széleskörű terjesztését, kommunikációját 
és kiaknázását az EIT ismertségének, 
láthatóságának és ismeretének Unió-
szerte történő növelése, valamint az EIT-
közösség tevékenységeiben való részvétel 
ösztönzése érdekében;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 237
Robert Roos
az ECR képviselőcsoport nevében
Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Grzegorz 
Tobiszowski, Beata Szydło, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) kiválóságot mozdít elő a 
felsőoktatás, a kutatás és az innováció 
terén , különösen azáltal, hogy előmozdítja 
a TIT-eket mint kiváló innovációs 
partnereket ;

g) kiválóságot mozdít elő a 
felsőoktatás, a kutatás és az innováció 
terén, különösen azáltal, hogy előmozdítja 
a TIT-eket mint kiváló innovációs 
partnereket, valamint azáltal, hogy 
támogatást biztosít nekik az egyéb köz- és 
magánforrások mobilizálására vonatkozó 
hatékony pénzügyi fenntarthatósági 
stratégia kidolgozásához;

Or. en
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Indokolás

The current EIT Regulation (294/2008) includes a point in this article (5.d) which the 
Commission has deleted from its proposal: “d) mobilise funds from public and private 
sources and use its resources in accordance with this Regulation. It shall in particular seek to 
raise a significant and increasing proportion of its budget from private sources and from 
income generated by its own activities”. This task should remain in the lists of tasks given to 
the EIT, because helping the KICs to raise alternative funds is the most effective way of 
“promoting the KICs as excellent innovation partners”, as it is now stated in this point.

Módosítás 238
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében
Carlos Zorrinho

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) kiválóságot mozdít elő a 
felsőoktatás, a kutatás és az innováció 
terén , különösen azáltal, hogy előmozdítja 
a TIT-eket mint kiváló innovációs 
partnereket ;

g) kiválóságot mozdít elő a 
felsőoktatás, a kutatás és az innováció 
terén, többek között népszerűsíti az EIT-
védjegyet és előmozdítja a TIT-eket mint 
kiváló innovációs partnereket;

Or. en

Módosítás 239
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) támogatja az innovációval 
kapcsolatos multidiszciplináris 
megközelítéseket, ideértve a technológiai, 
szociális és nem technológiai megoldások, 
szervezeti megközelítések és új üzleti 
modellek integrálását;

h) támogatja az innovációval 
kapcsolatos multidiszciplináris 
megközelítéseket, többek között a 
technológiai, szociális és nem technológiai 
megoldások, a beépített fenntarthatóság és 
klímasemlegesség, szervezeti 
megközelítések és új üzleti modellek, 
rendszerinnovációk és a közszférabeli 
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innovációk integrálása révén;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 240
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) értékeli a szellemitulajdon-
jogokkal kapcsolatos, az Unió innovációs 
színterében alkalmazott gyakorlatokat, 
valamint ezek hatását az Unió innovációs 
kapacitására, különös tekintettel a kkv-
kra gyakorolt gazdasági hatásra; 
útmutatásokat dolgoz ki és biztosít a 
szellemtulajdon-jogokkal kapcsolatos 
innovatív modellekről, előmozdítva a 
tudástranszfert és az ismeretek terjesztését 
a TIT-ek keretén belül és szélesebb 
körben, Unió-szerte egyaránt;

Or. en

Indokolás

Európa vezető innovációs intézeteként az EIT-nek szerepet kell kapnia az innovatív 
gyakorlatok kidolgozásában és előmozdításában. Az EIT-nek például „laboratóriumként” 
kellene működnie, amely támogatja az európai szereplőkhöz igazított innovatív 
szellemitulajdon-jogok fejlesztését, és amely képes választ adni a különböző ágazatok és 
szereplők szükségleteire és érdekeire Európa-szerte.

Módosítás 241
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
Andrius Kubilius, Ivars Ijabs
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) biztosítja a szükséges támogatást 
és szinergiákat alakít ki a TIT-ekkel az 
innovatív megoldások kidolgozása, 
valamint az európai gazdaságélénkítési 
terv végrehajtásának elősegítése 
érdekében, az európai zöld megállapodás 
uniós prioritásainak megvalósítása 
mellett;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 242
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
Robert Roos, Klaus Buchner, Andrius Kubilius, Ivars Ijabs

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – i b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ib) biztosítja, hogy a TIT-ek a 
szükséges rugalmassággal tudjanak 
működni ahhoz, hogy a tevékenységeiket 
a Covid19 válságból eredően 
megnövekedett igényekhez tudják 
igazítani;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 243
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Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) megszervezi az érintett felek 
fórumának rendszeres üléseit , hogy 
tájékoztatást adjon az EIT 
tevékenységeiről, tapasztalatairól, a bevált 
gyakorlatairól és az Unió innovációs, 
kutatási és oktatási szakpolitikáihoz és 
célkitűzéseihez való hozzájárulásáról, 
valamint hogy lehetőséget adjon az 
érintetteknek véleményük kifejezésére;

j) megszervezi az érintett felek 
fórumának rendszeres üléseit legalább éves 
rendszerességgel, hogy megossza és 
megvitassa az EIT tevékenységeit az 
érdekelt felekkel, megossza a 
tapasztalatokat és a bevált gyakorlatokat 
az Unió innovációs, kutatási és oktatási 
szakpolitikáihoz és célkitűzéseihez való 
hozzájárulásáról, valamint hogy 
lehetőséget adjon az érintetteknek 
véleményük kifejezésére;

Or. en

Módosítás 244
Robert Roos
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) évente legalább 
kétszer megszervezi a tagállami 
képviselők csoportjának üléseit az érintett 
felek fórumának üléseitől függetlenül , 
hogy megfelelő kommunikációt és 
információáramlást biztosítsanak az EIT-
vel, tájékoztatást kapjanak az EIT és a TIT-
ek által elért eredményekről, tanácsot 
adjanak az EIT és a TIT-ek részére, illetve 
tapasztalatot cseréljenek azokkal. A 
tagállami képviselők csoportja biztosítja 
továbbá az EIT és a TIT-ek tevékenysége 
és a nemzeti programok és 
kezdeményezések közötti megfelelő 
szinergiákat és kiegészítő jelleget, ezen 

k) évente legalább 
kétszer megszervezi a tagállami 
képviselők csoportjának üléseit az érintett 
felek fórumának üléseitől függetlenül, 
hogy megfelelő kommunikációt és 
információáramlást biztosítsanak az EIT-
vel, tájékoztatást kapjanak az EIT és a TIT-
ek által elért eredményekről, tanácsot 
adjanak az EIT és a TIT-ek részére, illetve 
tapasztalatot cseréljenek azokkal. A 
tagállami képviselők csoportja biztosítja 
továbbá az EIT és a TIT-ek tevékenysége 
és a nemzeti programok és 
kezdeményezések közötti megfelelő 
szinergiákat és kiegészítő jelleget, ezen 
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belül a TIT-tevékenységek esetleges 
nemzeti társfinanszírozását is;

belül a TIT-tevékenységek esetleges 
nemzeti társfinanszírozását is, ezenkívül e 
célból támogatja a TIT-eket az Európai 
horizont végrehajtását szolgáló egyedi 
program létrehozásáról szóló tanácsi 
határozat 12. cikkében létrehozott 
programbizottsággal való 
kapcsolatlétesítésben is;

Or. en

Indokolás

Az adott összetételű programbizottság tagállami képviselői közé tartoznak ágazati és 
tematikus szakértők, akik tisztában vannak az Európai horizont II. pilléréhez tartozó egyes 
klaszterek prioritásaival, valamint a nemzeti kutatási és innovációs programok prioritásaival. 
Ennélfogva optimális helyzetben vannak ahhoz, hogy együttműködjenek a TIT-ekkel a 
szinergiák azonosítása és kialakítása tekintetében, mind európai, mind nemzeti szinten.

Módosítás 245
Marisa Matias

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) létrehozza a nemzeti kapcsolattartó 
irodák hálózatát az Európai horizont 
nemzeti kapcsolattartó pontjainak 
részeként, az EIT-közösségnek köszönhető 
lehetőségek, eredmények és vívmányok 
strukturáltabb terjesztésének 
megkönnyítése, valamint az ismeretek, 
tanácsok és bevált gyakorlatok kölcsönös 
átadásának ösztönzése érdekében az EIT 
intézményi szerepének megfelelően;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.
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Módosítás 246
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Martina Dlabajová

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) létrehozza az EIT nemzeti 
kapcsolattartó irodáinak hálózatát az 
Európai horizont nemzeti kapcsolattartó 
pontjainak részeként, az EIT-közösségnek 
köszönhető lehetőségek, eredmények és 
vívmányok strukturáltabb terjesztésének 
megkönnyítése, valamint az ismeretek, 
tanácsok és bevált gyakorlatok kölcsönös 
átadásának ösztönzése érdekében az EIT 
intézményi szerepének megfelelően;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 247
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében
Carlos Zorrinho

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) létrehozza az EIT nemzeti 
kapcsolattartó pontjainak hálózatát az 
EIT-közösségnek köszönhető lehetőségek, 
eredmények és vívmányok strukturáltabb 
terjesztésének megkönnyítése, valamint az 
ismeretek, tanácsok és bevált gyakorlatok 
kölcsönös átadásának ösztönzése 
érdekében az EIT intézményi szerepének 
megfelelően;
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Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 248
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) megtervezi és összehangolja a TIT-
ek által a felsőoktatási intézmények 
vállalkozói és innovációs kapacitásának 
fejlesztése, valamint innovációs 
ökoszisztémákba való integrálásuk céljából 
végzett támogató fellépéseket.

l) megtervezi és összehangolja a TIT-
ek által az európai felsőoktatási 
intézmények vállalkozói és innovációs 
kapacitásának fejlesztése, valamint 
innovációs ökoszisztémákba való 
integrálásuk céljából végzett támogató 
fellépéseket. Az EIT-nek a Bizottsággal 
szoros együttműködésben a felsőoktatási 
innovációs kapacitás fejlesztését támogató 
kísérleti projektet kell kidolgoznia és 
elindítania, amelyet a TIT-eken keresztül 
hajtanak majd végre. A kísérleti szakaszt 
külső szakértők értékelik, és ennek 
eredménye alapján az igazgatótanács 
határoz a tevékenység folytatásáról és 
fejlesztéséről, illetve felfüggesztéséről.

Or. en

Módosítás 249
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) megtervezi és összehangolja a TIT- l) megtervezi és összehangolja a TIT-
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ek által a felsőoktatási intézmények 
vállalkozói és innovációs kapacitásának 
fejlesztése, valamint innovációs 
ökoszisztémákba való integrálásuk céljából 
végzett támogató fellépéseket.

ek által a felsőoktatási intézmények, 
szakképzési intézmények, kkv-k és induló 
innovatív vállalkozások vállalkozói és 
innovációs kapacitásának fejlesztése, 
valamint innovációs ökoszisztémákba való 
integrálásuk céljából végzett támogató 
fellépéseket, összhangban a 
tudásháromszögön alapuló 
megközelítéssel.

Or. en

Módosítás 250
Robert Roos
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) megtervezi és összehangolja a TIT-
ek által a felsőoktatási intézmények 
vállalkozói és innovációs kapacitásának 
fejlesztése, valamint innovációs 
ökoszisztémákba való integrálásuk céljából 
végzett támogató fellépéseket.

l) megtervezi és összehangolja a TIT-
ek által a felsőoktatási intézmények 
vállalkozói és innovációs kapacitásának 
fejlesztése, valamint innovációs 
ökoszisztémákba való integrálásuk céljából 
végzett támogató fellépéseket, 
összhangban a tudásháromszögön alapuló 
megközelítéssel;

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a TIT-ek valamennyi tevékenysége a tudásháromszög mindhárom összetevőjének 
(oktatás, innováció, vállalkozások létrehozása) integrálásán alapuljon, mivel ez a 
leghatékonyabb módja az EIT és a TIT-ek célkitűzései elérésének. Az olyan tevékenységek 
végzése, amelyek kidolgozására az európai oktatási rendszer fejlesztése érdekében kizárólag 
oktatási kontextusban került sor, kívül esik az EIT és a TIT-ek feladatkörén.

Módosítás 251
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében
Carlos Zorrinho
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) megtervezi és összehangolja a TIT-
ek által a felsőoktatási intézmények 
vállalkozói és innovációs kapacitásának 
fejlesztése, valamint innovációs 
ökoszisztémákba való integrálásuk céljából 
végzett támogató fellépéseket.

l) megtervezi és összehangolja a TIT-
ek által az európai felsőoktatási 
intézmények vállalkozói és innovációs 
kapacitásának fejlesztése, valamint 
innovációs ökoszisztémákba való 
integrálásuk céljából végzett támogató 
fellépéseket.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 252
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
az EPP képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) megtervezi és összehangolja a TIT-
ek által a felsőoktatási intézmények 
vállalkozói és innovációs kapacitásának 
fejlesztése, valamint innovációs 
ökoszisztémákba való integrálásuk céljából 
végzett támogató fellépéseket.

l) nyomon követi a TIT-ek által a 
felsőoktatási intézmények vállalkozói és 
innovációs kapacitásának fejlesztése, 
valamint innovációs tevékenységekbe való 
integrálásuk céljából végzett támogató 
fellépések végrehajtását.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 253
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében
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Carlos Zorrinho

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

la) erősíti az EIT által finanszírozott 
tevékenységek ismertségét és elismertségét 
a szélesebb nyilvánosság körében, és 
kiterjeszti az EIT-védjegyet az EIT olyan 
oktatási programjai ismertségének, illetve 
elismertségének javítása érdekében, 
amelyek különböző felsőoktatási 
intézmények, képzési intézmények, 
kutatóközpontok és vállalatok közötti 
partnerségeken alapulnak;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 254
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

la) elősegíti az EIT-közösség 
megosztott szolgáltatási 
infrastruktúrájának létrehozását, amely 
bizonyos, az EIT valamennyi TIT-je 
számára közös operatív feladatok közös 
kezelésére hivatott;

Or. en

Indokolás

Ennek a módosításnak a célja az összes TIT számára közös folyamatok észszerűsítésének 
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elősegítése, egyúttal az adminisztratív költségek megtakarítása.

Módosítás 255
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság segítséget nyújt az EIT és 
TIT-jei számára a más uniós 
programokkal fennálló szinergiák 
azonosításában.

Or. en

Módosítás 256
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) Az EIT megszilárdítja a meglévő 
TIT-eket, ösztönzi azok fejlesztését és 
hatását, és segíti a pénzügyileg 
fenntartható működésre való átállásukat a 
partnerségi keretmegállapodások 
megszűnésekor.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 257



AM\1204117HU.docx 105/178 PE650.626v01-00

HU

Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

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 az innovatív és 
fenntartható vállalkozások és startupok 
létrehozásának és fejlesztésének az EIT 
tevékenységeit kiegészítve végzett 
elősegítését és támogatását is –, amelyek 
teljeskörűen integrálják a felsőoktatást és a 
kutatást a kritikus tömeg elérése 
érdekében, valamint ösztönzik az 
eredmények széles körű terjesztését és 
hasznosítását;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 258
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

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 

a) európai hozzáadott értéket 
képviselő innovációs tevékenységek és 
befektetések – ideértve az innovatív 
startupok és 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 
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hasznosítását; terjesztését és hasznosítását;

Or. en

Módosítás 259
François-Xavier Bellamy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a sikeres zöld átállás eszközeinek 
ellenőrzését szolgáló, az élő 
erőforrásokra, az anyagokra és az 
energiára vonatkozó kutatási 
tevékenységek, amelyek lehetővé teszik az 
ismeretek bővítését és az Unió stratégiai 
kapacitásának megerősítését az 
egészségügy, a mezőgazdaság és az 
élelmezés, az energetikai átalakulás, a 
közlekedés és a területfejlesztés területén;

Or. fr

Indokolás

Európának még soha nem volt ennyi érve amellett, hogy sikerre vigye a zöld és egészségügyi 
átállás kihívásait. Egyrészt azért, mert az európaiakban komoly aggodalmat kelt ez a két, a 
prioritásaik élén elhelyezkedő kérdés, másrészt pedig az EU technológiai és pénzügyi 
kapacitásának köszönhetően. Az EIT kiváló eszközként szolgál a tudományos és ipari 
innováció jelentőségének előmozdításához a zöld és egészségügyi átállás sikere érdekében.

Módosítás 260
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az alapvető fontosságú gazdasági és 
társadalmi kérdések területén 

b) az alapvető fontosságú gazdasági, 
társadalmi-ökológiai és társadalmi 
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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;

kérdések területén folytatott, uniós és 
nemzeti kutatási eredményeket felhasználó, 
innováció-központú tevékenységek, 
kutatás, kísérletezés, prototípus-készítés és 
-bemutatás, amely lehetőséget kínál az 
Unió fenntarthatóságának, a 
klímasemlegesség elérésére érdekében tett 
erőfeszítéseinek és nemzetközi 
versenyképességének fokozására és az 
európai társadalom előtt álló jelentős 
kihívások megoldásainak feltárására, 
különös tekintettel az egészségügyi és 
digitális kihívásokra, valamint az Unió 
éghajlat-politikai célkitűzéseinek és az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak 
teljesítésére;

Or. en

Módosítás 261
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
Andrius Kubilius, Ivars Ijabs

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont

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 és 
társadalmi kérdések területén 
folytatott, uniós és nemzeti kutatási 
eredményeket felhasználó, innováció-
központú kutatás, kísérletezés, prototípus-
készítés és -bemutatás, amely lehetőséget 
kínál az Unió nemzetközi 
versenyképességének fokozására és az 
európai társadalom előtt álló jelentős 
kihívások megoldásainak feltárására, 
ideértve az egészségügyi és digitális 
kihívásokat, valamint az Unió éghajlat-
politikai célkitűzéseinek és az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljainak 
teljesítését;

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 262
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében
Jens Geier, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont

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 és 
társadalmi kérdések területén 
folytatott, uniós és nemzeti kutatási 
eredményeket felhasználó, innováció-
központú kutatás, prototípus-készítés és -
bemutatás, amely lehetőséget kínál az Unió 
nemzetközi versenyképességének 
fokozására és az európai társadalom előtt 
álló jelentős kihívások megoldásainak 
feltárására, ideértve az Unió éghajlat-
politikai célkitűzéseinek és az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljainak 
teljesítését;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 263
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) oktatás és képzés, különösen c) oktatás és képzés, különösen 
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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;

mesteri és doktori szinten erős vállalkozói 
összetevőkkel, 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, miközben a nemek közötti 
egyensúly szempontját figyelembe vevő 
megközelítést biztosítanak;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 264
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

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-

c) oktatás és képzés, különösen 
mesteri és doktori szinten, valamint 
szakmai továbbképző tanfolyamok olyan 
területeken, amelyek potenciálisan 
megfelelnek a jövőbeni európai társadalmi-
gazdasági és társadalmi-ökológiai 
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 



PE650.626v01-00 110/178 AM\1204117HU.docx

HU

képzések résztvevői közötti 
tudásmegosztást, mentorálást és 
hálózatépítést;

képzési tevékenységeinek – a védjeggyel 
ellátott tevékenységeket is beleértve – 
résztvevői közötti tudásmegosztást, 
mentorálást és hálózatépítést;

Or. en

Módosítás 265
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

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) tájékoztatási tevékenységek és a 
bevált gyakorlatokból való tanulás 
lehetővé tétele az innováció területén, a 
vállalkozói tapasztalatra, a beépített 
fenntarthatóságra és klímasemlegességre, 
a felsőoktatás, a kutatás, az állami és a 
harmadik szektorban tevékenykedő 
szervezetek és az üzleti élet – beleértve a 
szolgáltatási és a pénzügyi szektort – 
közötti együttműködés és 
interdiszciplináris tanulási körforgások 
fejlesztésére összpontosítva

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 266
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az EIT regionális innovációs 
programja tevékenységeinek végzése 
többéves stratégiájuk részeként, hogy 
megerősítsék az innovációs kapacitást és 
az innovációs ökoszisztémákat Európa-
szerte annak érdekében, hogy az egész 
Unióban mérsékeljék az innovációs 
teljesítmény terén fennálló 
egyenlőtlenségeket, valamint földrajzi 
szempontból kiegyensúlyozottabb 
részvételt biztosítsanak az EIT-
közösségben Unió-szerte;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 267
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) olyan tevékenységek támogatása, 
amelyek elősegítik a felsőoktatási 
intézmények jobb integrálódását az 
innovációs értékláncokba és 
ökoszisztémákba, és lehetővé teszik, hogy 
ezek az intézmények a tudásháromszög 
más kulcsfontosságú innovációs 
szereplőkkel működhessenek együtt, 
ezáltal javítva stratégiai 
kapacitásfejlesztésüket;

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 268
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dc) egy tárhely létrehozása, amely a 
TIT-ek által birtokolt találmányok és 
szabadalmak közötti kapcsolatot és a 
jogosultjaik azonosító adatait tartalmazza;

Or. en

Indokolás

Ez a tárhely lehetővé tenné a technológiai környezet szabadalmi szempontból történő 
feltérképezését, és a TIT-ek kutatási és innovációs területeiben részt venni kívánó új szereplők 
számára lehetővé tenné, hogy pontosabb képet kapjanak és értékeljék lehetőségeiket.

Módosítás 269
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont

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-ek tevékenységeinek és 
adott esetben a meglévő európai, nemzeti 
és regionális programok, különösen az 
EIC, egyéb európai partnerségek és 
missziók között, a párhuzamosságok 
elkerülése érdekében.
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Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 270
François-Xavier Bellamy

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont

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-ek tevékenységei és adott 
esetben a meglévő európai, nemzeti és 
regionális programok között, valamint az 
egyetemekkel, a mérnöki iskolákkal és a 
kutatóközpontokkal.

Or. fr

Módosítás 271
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) törekszenek arra, hogy 
költségvetésük egyre nagyobb részét 
magánforrásokból és a saját 
tevékenységeikből származó bevételből 
teremtsék elő, összhangban a 17. cikkel;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.



PE650.626v01-00 114/178 AM\1204117HU.docx

HU

Módosítás 272
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
az EPP képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az EIT és a TIT-ek közötti 
partnerségi keretmegállapodások és 
támogatási megállapodások sérelme nélkül 
a TIT-ek alapvető, általános önállósággal 
rendelkeznek belső szervezetük, 
összetételük, valamint pontos ütemtervük 
és munkamódszereik meghatározása terén. 
A TIT-ek különösen:

(2) Az EIT és a TIT-ek közötti 
partnerségi keretmegállapodások és 
többéves támogatási megállapodások 
sérelme nélkül a TIT-ek alapvető, általános 
önállósággal rendelkeznek belső 
szervezetük, összetételük, valamint pontos 
ütemtervük és munkamódszereik 
meghatározása terén. A TIT-ek különösen:

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 273
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a felsőoktatást, a kutatást és az 
innovációt és magában foglaló 
tudásháromszöget tükröző belső irányítási 
rendszert hoznak létre;

a) a felsőoktatást, a kutatást és az 
innovációt és magában foglaló 
tudásháromszöget tükröző, átlátható belső 
irányítási rendszert hoznak létre;

Or. en

Módosítás 274
Klaus Buchner
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

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) egyértelmű és átlátható belépési és 
kilépési feltételek, többek között nyílt 
felhívások révén biztosítják, hogy nyitottak 
legyenek azon új tagok számára szerte az 
Unióban, amelyek értéket adnak hozzá a 
partnerséghez;

Or. en

Módosítás 275
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében
Carlos Zorrinho

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) biztosítják, hogy nyitottak legyenek 
valamennyi potenciális új tag számára az 
egész Unióban, többek között egyértelmű 
és átlátható belépési és kilépési feltételek 
és nyílt felhívások révén;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 276
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Rendeletre irányuló javaslat



PE650.626v01-00 116/178 AM\1204117HU.docx

HU

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) nyílt felhívások révén biztosítják, 
hogy nyitottak legyenek új partnerek 
számára, amennyiben azok értéket adnak 
hozzá a partnerséghez;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 277
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) belső szabályaikkal összhangban, 
nyílt és átlátható módon működnek;

c) a jó kormányzásra vonatkozó, 
belső szabályaikban rögzített kódexszel 
összhangban, nyílt és átlátható módon 
működnek;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 278
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) üzleti terveket dolgoznak ki és 
hajtanak végre ;

d) üzleti terveket dolgoznak ki és 
hajtanak végre, amelyek egyértelmű 
célkitűzéseket, fő teljesítménymutatókat, a 
várt eredményeket és hatásokat, a 
beépített fenntarthatóság és 
klímasemlegesség kezelésének és 
elérésének módjait, valamint minőségi és 
mennyiségi nyomonkövetési módszereket 
és eszközöket tartalmaznak;

Or. en

Módosítás 279
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) egy kétéves stratégiai tervet 
dolgoznak ki, amely részletesen ismerteti a 
Covid19 válság hatásainak mérséklésére 
irányuló kezdeményezéseket, emellett 
különös figyelmet fordítanak az 
innovációs ökoszisztémák, és különösen a 
mikrovállalkozások, kis- és 
középvállalkozások és induló innovatív 
vállalkozások, valamint a diákok, kutatók 
és alkalmazottak ellenálló képességének 
növelését célzó fellépésekre;

Or. en

Módosítás 280
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
Robert Roos, Andrius Kubilius, Ivars Ijabs

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) egy kétéves stratégiai tervet 
dolgoznak ki, amely részletesen ismerteti a 
Covid19 válság hatásainak mérséklésére 
irányuló kezdeményezéseket, emellett 
különös figyelmet fordítanak a 
mikrovállalkozások, kis- és 
középvállalkozások és induló innovatív 
vállalkozások, valamint a diákok, kutatók 
és alkalmazottak ellenálló képességének 
növelését célzó fellépésekre;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 281
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) az Unió egyéb innovációs 
területeivel és a többi uniós intézménnyel, 
szervvel, hivatallal és ügynökséggel 
szinergiában, továbbá az európai 
gazdaságélénkítési tervre és az európai 
zöld megállapodásra való reagálás 
érdekében célzott felhívásokat tesznek 
közzé, partnerségeik, ökoszisztémáik és 
közösségeik révén kezdeményezéseket 
támogatnak, egyedi és a TIT-ek közötti 
projekteket dolgoznak ki a fenntartható 
vállalati szerkezetátalakítás támogatása 
érdekében, valamint azonosítják azokat a 
mikrovállalkozásokat, kis- és 
középvállalkozásokat, induló innovatív 
vállalkozásokat és más érdekelt feleket, 
amelyeknek támogatásra, például a 
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finanszírozáshoz való jobb hozzáférésre 
van szükségük;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 282
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
Robert Roos, Andrius Kubilius, Ivars Ijabs

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) az Unió egyéb innovációs 
területeivel és a többi uniós intézménnyel, 
szervvel, hivatallal és ügynökséggel 
szinergiában, továbbá az európai 
gazdaságélénkítési tervre való reagálás 
érdekében célzott felhívásokat tesznek 
közzé, partnerségeik, ökoszisztémáik és 
közösségeik révén kezdeményezéseket 
támogatnak, egyedi és a TIT-ek közötti 
projekteket dolgoznak ki a vállalati 
szerkezetátalakítás támogatása érdekében, 
valamint azonosítják azokat a 
mikrovállalkozásokat, kis- és 
középvállalkozásokat, induló innovatív 
vállalkozásokat és más érdekelt feleket, 
amelyeknek támogatásra, például a 
finanszírozáshoz való jobb hozzáférésre 
van szükségük;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.
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Módosítás 283
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
Robert Roos, Klaus Buchner, Andrius Kubilius, Ivars Ijabs

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – d c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dc) olyan kezdeményezéseket 
támogatnak, amelyek célja a 
tudásháromszögön alapuló 
ökoszisztémájuk támogatása, és amelyek 
ugyanakkor kellően rugalmasak olyan 
intézkedések meghozatalához, amelyek a 
célnak megfelelőek a partnereik és 
kedvezményezettjeik számára, és a 
meglévő közösségeiken túl is;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 284
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében
Carlos Zorrinho

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 pénzügyi fenntarthatóság 
elérésére azáltal, hogy köz- és 
magánforrásokat, és a saját 
tevékenységeikből származó bevételeket 
mobilizálják.

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 285
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

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 pénzügyi fenntarthatóság 
elérésére, amely az uniós finanszírozás 
fokozatos csökkentéséhez vezet.

Or. en

Módosítás 286
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) tájékoztatási tevékenységeket 
dolgoznak ki, különösen a kevésbé jól 
teljesítő uniós régiókban működő, 
feltörekvő intézményekkel és kiválósági 
központokkal;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.
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Módosítás 287
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) évente egyszer összehívják az 
érdekelt felek fórumát, hogy tájékoztassa 
az érintett érdekelt feleket és konzultáljon 
velük;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 288
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az EIT, valamint az egyes TIT-ek 
közötti viszony partnerségi 
keretmegállapodásokon és 
támogatási megállapodásokon alapul.

(3) Az EIT, valamint az egyes TIT-ek 
közötti viszony partnerségi 
keretmegállapodásokon és többéves 
támogatási megállapodásokon, valamint 
egy pontosan meghatározott, hosszú távú 
együttműködési stratégián alapul.

Or. en

Indokolás

Jelenleg az elvárások évente változnak, ezért bizonytalanságot és aggodalmat okoznak a 
partnerek körében, ami az ökoszisztémák szempontjából az egyik legnagyobb veszélyt jelenti. 
Ezért fontos, hogy az EIT és a TIT-ek között egy jobban meghatározott hosszú távú stratégia 
jöjjön létre.
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Módosítás 289
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
az EPP képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az EIT, valamint az egyes TIT-ek 
közötti viszony partnerségi 
keretmegállapodásokon és 
támogatási megállapodásokon alapul.

(3) Az EIT, valamint az egyes TIT-ek 
közötti viszony partnerségi 
keretmegállapodásokon és többéves 
támogatási megállapodásokon alapul.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 290
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
az EPP képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A projektek és partnerek 
kiválasztásakor, és abban az esetben, ha 
feltétlenül szükséges az azonos minőségű 
ajánlatok különválasztása, a kiválósági 
feltételen alapuló értékelés alapján a TIT-
ek azokat az ajánlatokat részesítik 
előnyben, amelyek:
a) nagyobb számú olyan régióra és 
országra terjednek ki, amelyek az európai 
innovációs eredménytábla és a regionális 
innovációs eredménytábla szerint a 
kutatás és innováció tekintetében gyengén 
teljesítenek, valamint nagyobb számú 
olyan országra terjednek ki, amelyek az 
Európai horizont által meghatározottak 
szerint a részvétel bővítésében érintett 
országok körébe tartoznak;
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b) nagyobb számú olyan régióra és 
országra terjednek ki, amelyek még nem 
tagjai a TIT-közösségnek;
c) olyan régiókra és országokra terjednek 
ki, amelyek kötelezettséget vállalnak az 
európai strukturális és beruházási 
alapokhoz való hozzájárulásra; több kkv-
ra terjednek ki;
d) jobb egyensúlyt biztosítanak a nemek 
között.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 291
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében
Carlos Zorrinho

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kutatást és innovációt támogató uniós 
keretprogram részvételi és terjesztési 
szabályait kell alkalmazni. A fenti 
szabályoktól eltérve:

Az Európai horizont részvételi és 
terjesztési szabályait kell alkalmazni. A 
fenti szabályoktól eltérve:

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 292
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Rendeletre irányuló javaslat



AM\1204117HU.docx 125/178 PE650.626v01-00

HU

8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kutatást és innovációt támogató uniós 
keretprogram részvételi és terjesztési 
szabályait kell alkalmazni. A fenti 
szabályoktól eltérve:

Az Európai horizont részvételi és 
terjesztési szabályait kell alkalmazni. A 
fenti szabályoktól eltérve:

Or. en

Módosítás 293
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a hozzáadott értéket teremtő TIT-
tevékenységek tulajdonjogára, hozzáférési 
jogaira, felhasználására és terjesztésére 
egyedi szabályok vonatkozhatnak.

b) a hozzáadott értéket teremtő TIT-
tevékenységek tulajdonjogára, hozzáférési 
jogaira, felhasználására és terjesztésére 
egyedi szabályok vonatkozhatnak, olyan 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
hatálya alatt, amelyek csak indokolt 
esetben teszik lehetővé ezek alkalmazását.

Or. en

Módosítás 294
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
Robert Roos, Klaus Buchner, Andrius Kubilius, Ivars Ijabs

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a hozzáadott értéket teremtő TIT-
tevékenységek tulajdonjogára, hozzáférési 
jogaira, felhasználására és terjesztésére 
egyedi szabályok vonatkozhatnak.

b) a hozzáadott értéket teremtő TIT-
tevékenységek tulajdonjogára, hozzáférési 
jogaira, felhasználására és terjesztésére 
adott esetben egyedi szabályok 
vonatkozhatnak.
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Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 295
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

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 az alkalmazandó kutatási 
és innovációs uniós keretprogram 
stratégiai tervezésében meghatározott 
prioritásokkal összhangban, valamint 
versenyeztetésen alapuló, nyílt és átlátható 
eljárás keretében választja és jelöli ki azon 
partnerségeket, amelyekből TIT válhat. 
A kutatási és innovációs uniós 
keretprogram európai partnerségek 
kiválasztására vonatkozó kritériumait kell 
alkalmazni. Az EIT igazgatótanácsa tovább 
pontosíthatja a fenti kritériumokat a TIT-
eknek a kiválóság, a kiegyensúlyozott 
földrajzi eloszlás, valamint a társadalmi 
kihívások kezelése és az uniós 
szakpolitikai prioritások teljesítése, 
különösen a nulla nettó ÜHG-kibocsátás 
2040-re történő elérése, az európai zöld 
megállapodás és a fenntartható fejlődési 
célok tekintetében az innovációs 
relevancia elvén alapuló kiválasztására 
vonatkozó kritériumok elfogadásával és 
közzétételével. A kiválasztási folyamatba 
külső és független szakértőket is 
bevonnak.

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 296
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

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 versenyeztetésen alapuló, 
nyílt és átlátható eljárás keretében választja 
és jelöli ki azon partnerségeket, 
amelyekből TIT válhat. Az Európai 
horizont 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.

Or. en

Módosítás 297
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében
Carlos Zorrinho

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 

(1) Az EIT versenyeztetésen alapuló, 
nyílt és átlátható eljárás keretében választja 
és jelöli ki azon partnerségeket, 
amelyekből TIT válhat. Az Európai 
horizont feltételeit és kritériumait, 
valamint az európai partnerségek 
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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 .

kiválasztására vonatkozó feltételeket és 
kritériumokat kell alkalmazni. Az EIT 
igazgatótanácsa tovább pontosíthatja a 
fenti kritériumokat a TIT-eknek a 
kiválóság, az innovációs relevancia és a 
kiegyensúlyozott földrajzi eloszlás elvén 
alapuló kiválasztására vonatkozó 
kritériumok elfogadásával és 
közzétételével.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 298
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében
Carlos Zorrinho

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az EIT a TIT-ek kiválasztását és 
kijelölését az innovációs tervben 
meghatározott prioritási területeknek és 
ütemtervnek megfelelően végzi.

(2) Az EIT a TIT-ek kiválasztását és 
kijelölését az innovációs tervben 
meghatározott prioritási területeknek és 
ütemtervnek megfelelően, és az Európai 
horizont stratégiai tervezésében 
meghatározott prioritások 
figyelembevételével végzi.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 299
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A kutatást és innovációt támogató 
uniós keretprogram európai partnerségek 
kiválasztására vonatkozó kritériumain 
felül a TIT-ek kiválasztására vonatkozó 
kritériumok az alábbiakat foglalják 
magukban:
a) a nyitottság és az átláthatóság 
demonstrálása a TIT irányításában, és az 
új belépők bevonzására irányuló 
stratégiája;
b) az innováció multidiszciplináris 
megközelítése, ideértve a technológiai, 
szociális és nem technológiai megoldások 
integrálását;
c) a partnerség képessége arra, hogy 
fenntartható és hosszú távon önfenntartó 
finanszírozást biztosítson, beleértve a 
magánszektorból, az iparból és a 
szolgáltatásokból származó jelentős és 
egyre növekvő hozzájárulást;
d) a felsőoktatás, a kutatás és az 
innováció tudásháromszögében 
tevékenykedő szervezetek megfelelően 
kiegyensúlyozott részvétele a 
partnerségben;
e) az érintett ágazatnak megfelelő, a 
szellemi tulajdon kezeléséről készített terv 
bemutatása, amely magában foglalja 
annak leírását is, ahogyan a különböző 
partnerszervezetektől származó 
hozzájárulásokat figyelembe vették;
f) a magánszektor részvételét és a vele 
való együttműködést támogató 
intézkedések, beleértve a pénzügyi 
ágazatot és különösen a kkv-kat, valamint 
az induló vállalkozások, a spin-off 
vállalkozások és a kkv-k létrehozását a 
TIT-ek tevékenységeiből származó 
eredmények kereskedelmi hasznosítására 
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való tekintettel;
g) a következőket támogató intézkedések: 
a társadalmi-gazdasági szereplők 
részvétele és a velük való együttműködés, 
beleértve – adott esetben – a hatóságokat, 
a közszférabeli vállalkozásokat és a 
nonprofit szervezeteket;
h) készség a TIT-eken kívüli egyéb 
szervezetekkel és hálózatokkal, többek 
között a kevésbé jól teljesítő régiókkal való 
együttműködésre a bevált gyakorlatok 
megosztása és a kiválóság érdekében.

Or. en

Indokolás

Az Európai horizont keretprogram VIII. mellékletében szereplő, a partnerségek kiválasztására 
vonatkozó kritériumokra és a TIT-ek egyedi jellegére tekintettel az új TIT-ek kiválasztására 
vonatkozó kritériumokat részletesebben kell meghatározni.

Módosítás 300
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A TIT létrehozásához 
minimumkövetelmény legalább három, 
három különböző tagállamban 
alapított független szervezet részvétele.

(3) A TIT létrehozásához 
minimumkövetelmények a legalább 
három, három különböző tagállamban 
alapított független szervezet részvétele, 
valamint az, hogy ezek közül legalább 
egynek felsőoktatási intézménynek, 
egynek kutatóintézetnek, egynek pedig 
magánvállalkozásnak kell lennie.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.
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Módosítás 301
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (3) bekezdésben meghatározott 
feltétel mellett a TIT-et alkotó 
partnerszervezetek legalább 
kétharmadának a tagállamokban alapított 
szervezetnek kell lennie. Minden TIT-ben 
legalább egy felsőoktatási intézménynek , 
egy kutatószervezetnek és egy 
magáncégnek kell részt vennie.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott 
feltétel mellett a TIT-et alkotó 
partnerszervezetek legalább 
kétharmadának a tagállamokban alapított 
szervezetnek kell lennie, biztosítva a 
kiegyensúlyozott földrajzi lefedettséget. 
Minden TIT-ben legalább egy felsőoktatási 
intézménynek, egy kutatószervezetnek, egy 
magáncégnek és egy kkv-nak vagy induló 
innovatív vállalkozásnak kell részt vennie.

Or. en

Módosítás 302
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében
Carlos Zorrinho

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (3) bekezdésben meghatározott 
feltétel mellett a TIT-et alkotó 
partnerszervezetek legalább 
kétharmadának a tagállamokban alapított 
szervezetnek kell lennie. Minden TIT-ben 
legalább egy felsőoktatási intézménynek , 
egy kutatószervezetnek és egy 
magáncégnek kell részt vennie.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott 
feltétel mellett a TIT-et alkotó 
partnerszervezetek legalább 
kétharmadának a tagállamokban alapított 
szervezetnek kell lennie. A kiválasztási és 
kijelölési folyamat során figyelembe kell 
venni a kiegyensúlyozott földrajzi 
lefedettséget.

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 303
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az EIT az új TIT-ek kiválasztására 
irányuló eljárás megkezdését megelőzően 
elfogadja és közzéteszi a TIT-ek 
tevékenységének finanszírozására, nyomon 
követésére és értékelésére vonatkozó 
kritériumokat és eljárásokat. A tagállami 
képviselőknek a 6. cikk k) pontjában 
említett csoportja ezekről haladéktalanul 
tájékoztatást kap.

(5) Az EIT az új TIT-ek kiválasztására 
irányuló eljárás megkezdését megelőzően 
elfogadja és közzéteszi a TIT-ek 
tevékenységének finanszírozására, nyomon 
követésére és értékelésére vonatkozó 
kritériumokat és eljárásokat, valamint a 
meglévő és új TIT-ekre vonatkozó 
egyértelmű követelményeket meghatározó 
pénzügyi fenntarthatósági stratégiát 
dolgoz ki. A tagállami képviselőknek a 6. 
cikk k) pontjában említett csoportja és az 
Európai Parlament ezekről haladéktalanul 
tájékoztatást kap.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 304
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az EIT az új TIT-ek kiválasztására 
irányuló eljárás megkezdését megelőzően 
elfogadja és közzéteszi a TIT-ek 

(5) Az EIT az új TIT-ek kiválasztására 
irányuló eljárás megkezdését megelőzően 
elfogadja és közzéteszi a TIT-ek 
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tevékenységének finanszírozására, nyomon 
követésére és értékelésére vonatkozó 
kritériumokat és eljárásokat. A tagállami 
képviselőknek a 6. cikk k) pontjában 
említett csoportja ezekről haladéktalanul 
tájékoztatást kap.

tevékenységének finanszírozására, nyomon 
követésére és értékelésére vonatkozó 
kritériumokat és eljárásokat. A tagállami 
képviselőknek a 6. cikk k) pontjában 
említett csoportja, az EIT nemzeti 
kapcsolattartó irodáinak hálózata és az 
Európai Parlament ezekről haladéktalanul 
tájékoztatást kap.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 305
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében
Carlos Zorrinho

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az EIT az új TIT-ek kiválasztására 
irányuló eljárás megkezdését megelőzően 
elfogadja és közzéteszi a TIT-ek 
tevékenységének finanszírozására, nyomon 
követésére és értékelésére vonatkozó 
kritériumokat és eljárásokat. A tagállami 
képviselőknek a 6. cikk k) pontjában 
említett csoportja ezekről haladéktalanul 
tájékoztatást kap.

(5) Az EIT az új TIT-ek kiválasztására 
irányuló eljárás megkezdését megelőzően 
elfogadja és közzéteszi a TIT-ek 
tevékenységének finanszírozására, nyomon 
követésére és értékelésére vonatkozó 
kritériumokat és eljárásokat. A tagállami 
képviselőknek a 6. cikk k) pontjában 
említett csoportja, az EIT nemzeti 
kapcsolattartó pontjainak hálózata és az 
Európai Parlament ezekről haladéktalanul 
tájékoztatást kap.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.
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Módosítás 306
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az EIT az új TIT-ek kiválasztására 
irányuló eljárás megkezdését megelőzően 
elfogadja és közzéteszi a TIT-ek 
tevékenységének finanszírozására, nyomon 
követésére és értékelésére vonatkozó 
kritériumokat és eljárásokat. A tagállami 
képviselőknek a 6. cikk k) pontjában 
említett csoportja ezekről haladéktalanul 
tájékoztatást kap.

(5) Az EIT az új TIT-ek kiválasztására 
irányuló eljárás megkezdését megelőzően 
elfogadja és közzéteszi a TIT-ek 
tevékenységének finanszírozására, nyomon 
követésére és értékelésére vonatkozó 
kritériumokat és eljárásokat. A tagállami 
képviselőknek a 6. cikk k) pontjában 
említett csoportja és az Európai Parlament 
ezekről haladéktalanul tájékoztatást kap.

Or. en

Módosítás 307
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

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 kutatási és 
innovációs 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 a 11. cikknek 
megfelelően. E nyomon követés és 
értékelések eredményeiről tájékoztatni kell 
az Európai Parlamentet és a Tanácsot, és 
azokat közzé kell tenni.

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 308
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében
Carlos Zorrinho

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 az Európai 
horizontban 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.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 309
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT a – többek között a kutatást és 
innovációt támogató uniós 

Az EIT – a többek között az Európai 
horizontban és az innovációs tervben 
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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.

meghatározott mutatók alapján – a 
Bizottsággal szorosan együttműködve 
megszervezi az egyes TIT-ek 
teljesítményének, eredményeinek, 
hatásának és a pénzügyi fenntarthatóság 
elérése érdekében tett lépéseinek 
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.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 310
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. cikk A TIT működésének 
időtartama, folytatása és megszűnése

11. cikk A partnerségi 
keretmegállapodás időtartama, folytatása 
és megszűnése

Or. en

Indokolás

A cím félrevezető, a partnerségi keretmegállapodás megszűnése nem jelenti szükségszerűen 
valamely TIT megszűnését

Módosítás 311
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö
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Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az átfogó félidős felülvizsgálat 
eredményére is figyelemmel, a hétéves 
kezdeti időszak lejárt előtt az 
igazgatótanács határozhat úgy, hogy a 
kezdeti időszakon túl meghosszabbítja a 
valamely TIT-tel kötött partnerségi 
keretmegállapodást egy további, legfeljebb 
hétéves időszakra vagy megszünteti az EIT 
pénzügyi hozzájárulását vagy nem 
hosszabbítja meg a partnerségi 
keretmegállapodást. Az igazgatótanács 
figyelembe veszi különösen a TIT 
pénzügyi fenntarthatóságának elért szintjét, 
valamint azt, hogy mennyire képes 
nyitottságot biztosítani új tagok felé, 
továbbá a 20. cikkben megállapított uniós 
pénzügyi hozzájárulást és relevanciát az 
EIT céljainak elérése tekintetében .

(2) A TIT-eknek a 10. cikkel 
összhangban végrehajtott éves nyomon 
követése alapján, és a hétéves kezdeti 
időszak negyedik évének vége előtt 
végrehajtandó átfogó félidős felülvizsgálat 
eredményére is figyelemmel, az 
igazgatótanács határozhat úgy, hogy a 
kezdeti időszak végéig fenntartja a 
valamely TIT-tel kötött partnerségi 
keretmegállapodást, vagy megszünteti az 
EIT pénzügyi hozzájárulását e cikk (3) 
bekezdésével összhangban.

Az értékelés elvégzése során az 
igazgatótanács figyelembe veszi különösen 
a TIT által kitűzött célok teljesítését, a 
TIT-nek az Unió globális és társadalmi 
kihívásainak kezelésével kapcsolatos 
relevanciáját, a TIT-ek azon 
tapasztalatainak és következtetéseinek 
érvényességét és alkalmazhatóságát, 
amelyek hozzájárulnak a nulla nettó 
ÜHG-kibocsátás és a fenntartható 
fejlődési célok eléréséhez, a TIT más 
releváns kutatási és innovációs 
kezdeményezésekkel való összehangolásra 
irányuló erőfeszítéseit, a TIT pénzügyi 
fenntarthatóságának elért szintjét, valamint 
azt, hogy mennyire képes nyitottságot 
biztosítani új tagok felé és mennyire képes 
azokat bevonzani, az irányításának 
átláthatóságát, a létrehozott innovációs 
ökoszisztéma szilárdságát és a földrajzi 
lefedettséget, továbbá a 20. cikkben 
megállapított uniós pénzügyi hozzájárulást, 
a TIT európai hozzáadott értékét, és a 
relevanciát az EIT céljainak 
elérése tekintetében.
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Az időközi felülvizsgálatok eredményeiről 
tájékoztatni kell az Európai Parlamentet 
és a Tanácsot, és azokat közzé kell tenni.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 312
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében
Carlos Zorrinho

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az átfogó félidős felülvizsgálat 
eredményére is figyelemmel, a hétéves 
kezdeti időszak lejárt előtt az 
igazgatótanács határozhat úgy, hogy a 
kezdeti időszakon túl meghosszabbítja a 
valamely TIT-tel kötött partnerségi 
keretmegállapodást egy további, legfeljebb 
hétéves időszakra vagy megszünteti az EIT 
pénzügyi hozzájárulását vagy nem 
hosszabbítja meg a partnerségi 
keretmegállapodást. Az igazgatótanács 
figyelembe veszi különösen a TIT 
pénzügyi fenntarthatóságának elért szintjét, 
valamint azt, hogy mennyire képes 
nyitottságot biztosítani új tagok felé, 
továbbá a 20. cikkben megállapított uniós 
pénzügyi hozzájárulást és relevanciát az 
EIT céljainak elérése tekintetében .

(2) Az első időszak 4. évéig elvégzett 
átfogó félidős felülvizsgálat eredményére 
is figyelemmel, az igazgatótanács 
határozhat úgy, hogy a kezdeti időszakon 
túl meghosszabbítja a valamely TIT-tel 
kötött partnerségi keretmegállapodást egy 
további, legfeljebb hétéves időszakra vagy 
megszünteti az EIT pénzügyi 
hozzájárulását vagy nem hosszabbítja meg 
a partnerségi keretmegállapodást. Az 
igazgatótanács figyelembe veszi különösen 
az unió globális és társadalmi 
kihívásaihoz való illeszkedést, az Európai 
horizont keretprogramnak az európai 
partnerségek megvalósítására, nyomon 
követésére és értékelésére vonatkozó 
kritériumait, a TIT által kitűzött célok 
elérését, a TIT más releváns kutatási és 
innovációs kezdeményezésekkel való 
összehangolásra irányuló erőfeszítéseit, a 
TIT pénzügyi fenntarthatóságának elért 
szintjét, azt, hogy mennyire képes 
nyitottságot biztosítani új tagok felé, az 
átláthatóságot, a földrajzi lefedettséget és 
a nemek közöti egyensúlyt, továbbá a 20. 
cikkben megállapított uniós 
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pénzügyi hozzájárulást és relevanciát az 
EIT céljainak elérése tekintetében.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 313
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Martina Dlabajová

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az átfogó félidős felülvizsgálat 
eredményére is figyelemmel, a hétéves 
kezdeti időszak lejárt előtt az 
igazgatótanács határozhat úgy, hogy a 
kezdeti időszakon túl meghosszabbítja a 
valamely TIT-tel kötött partnerségi 
keretmegállapodást egy további, legfeljebb 
hétéves időszakra vagy megszünteti az EIT 
pénzügyi hozzájárulását vagy nem 
hosszabbítja meg a partnerségi 
keretmegállapodást. Az igazgatótanács 
figyelembe veszi különösen a TIT 
pénzügyi fenntarthatóságának elért szintjét, 
valamint azt, hogy mennyire képes 
nyitottságot biztosítani új tagok felé, 
továbbá a 20. cikkben megállapított uniós 
pénzügyi hozzájárulást és relevanciát az 
EIT céljainak elérése tekintetében .

(2) A független külső szakértők által 
elvégzett átfogó félidős felülvizsgálat 
pozitív eredményére is figyelemmel, a 
hétéves kezdeti időszak lejárt előtt az 
igazgatótanács határozhat úgy, hogy a 
kezdeti időszakon túl meghosszabbítja a 
valamely TIT-tel kötött partnerségi 
keretmegállapodást egy további, legfeljebb 
hétéves időszakra vagy megszünteti az EIT 
pénzügyi hozzájárulását vagy nem 
hosszabbítja meg a partnerségi 
keretmegállapodást. Az igazgatótanács 
figyelembe veszi különösen a TIT 
pénzügyi fenntarthatóságának elért szintjét, 
valamint azt, hogy mennyire képes 
nyitottságot biztosítani új partnerek felé és 
milyen eredményeket ért el az új 
partnerek bevonzása tekintetében, továbbá 
a 20. cikkben megállapított uniós 
pénzügyi hozzájárulást és relevanciát az 
EIT céljainak elérése tekintetében.

Or. en

Módosítás 314
Klaus Buchner
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A hétéves kezdeti időszak végén az 
igazgatótanács határozhat úgy, hogy egy 
további hétéves időszakra meghosszabbítja 
a partnerségi keretmegállapodást. Ennek 
a határozatnak a (2) bekezdésben 
meghatározott kritériumokon, valamint a 
TIT teljesítményének a kezdeti hétéves 
időszak lejárta előtt elvégzett végső 
értékelésén kell alapulnia.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 315
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A kezdeti hétéves megállapodás 
meghosszabbítása esetén a TIT-et a 
második hétéves időszak negyedik évének 
végéig egy új félidős felülvizsgálatnak kell 
alávetni, ugyanazon kritériumok és 
módszertan alapján.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
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módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 316
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A partnerségi keretmegállapodás 
14. évének lejárta előtt végzett záró 
felülvizsgálat eredményére is figyelemmel 
az EIT együttműködési megállapodást 
köthet a TIT-ekkel.

(4) A partnerségi keretmegállapodás 
14. évének lejárta előtt végzett záró 
felülvizsgálat eredményére is figyelemmel 
az EIT együttműködési megállapodást 
köthet a TIT-ekkel, vagy kivételes és 
kellően indokolt esetben, és a független 
külső szakértők által végzett mélyreható 
elemzés eredményére is figyelemmel, az 
igazgatótanács határozhat úgy, hogy az 
aktuális programozási időszak végéig 
meghosszabbítja a TIT-tel kötött 
partnerségi keretmegállapodást.
 

A meghosszabbítás az alábbiaktól függ:
a) a TIT külső szakértők és az 
igazgatótanács általi pozitív mélyreható 
értékelése, melynek során figyelembe 
veszik a (2) bekezdésben meghatározott 
értékelési kritériumokat;
b) részletes indokolás a TIT részéről, 
amelyben ismerteti, hogy miért és hogyan 
kell meghosszabbítani a partnerségi 
keretmegállapodást;
c) korlátozott időtartam, költségvetés és 
hatály a TIT azon tevékenységei 
tekintetében, amelyek pénzügyileg még 
nem lehetnek fenntarthatók, azonban 
feladatai és tevékenységei elvégzéséhez, és 
a társadalmi kihívásokra való reagálási 
képességéhez továbbra is létfontosságúak. 

Ezeket a tevékenységeket a TIT-nek egy 
részletes tervben ismertetnie kell, és azt be 
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kell nyújtania az igazgatótanácsnak 
értékelésre.

Or. en

Indokolás

Tízévnyi működés után a TIT-ek első hulláma jobban átlátja a TIT-ek által végzett különböző 
tevékenységeket. A tapasztalatok azt mutatják, hogy egyes elengedhetetlen tevékenységek, 
mint például a koordináció és az oktatás, strukturális okokból pénzügyileg nem fenntarthatók. 
A kevésbé innovatív tagállamoknak a felzárkózásig továbbra is különleges támogatásra lehet 
szükségük. Az említett tevékenységek tekintetében eseti alapon lehetővé kell tenni, hogy az EIT 
a partnerségi keretmegállapodás tizennegyedik éve után egy korlátozott, de stabil támogatást 
nyújtson a TIT-ek számára.

Módosítás 317
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A partnerségi keretmegállapodás 
14. évének lejárta előtt végzett záró 
felülvizsgálat eredményére is figyelemmel 
az EIT együttműködési megállapodást 
köthet a TIT-ekkel.

(4) A partnerségi keretmegállapodás 
14. évének lejárta előtt végzett záró 
felülvizsgálat eredményére is figyelemmel 
az EIT együttműködési megállapodást 
köthet a TIT-ekkel, vagy szigorú feltételek 
mellett az igazgatótanács határozhat úgy, 
hogy a TIT-ek első hulláma számára 
korlátozott hatállyal és költségvetéssel 
meghosszabbítja a partnerségi 
keretmegállapodást. Egy ilyen 
meghosszabbított partnerségi 
keretmegállapodás a következők 
függvénye:
a) egy független értékelést követően a TIT 
igazgatótanács általi mélyreható 
értékelése, melynek során figyelembe 
veszik a (2) bekezdésben meghatározott 
értékelési kritériumokat;
b) a TIT részletes terve, amely 
meghatározza azokat az okokat, amelyek 
miatt a partnerségi keretmegállapodást 
meg kell hosszabbítani; A 
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meghosszabbított partnerségi 
keretmegállapodás hatályát és 
költségvetését a pénzügyileg még nem 
fenntartható alapvető tevékenységekre 
kell korlátozni. Ezeket a tevékenységeket 
egy részletes tervben ismertetni kell, 
amelyet be kell nyújtani az 
igazgatótanácsnak értékelésre. Az EIT-
nek a hétéves kezdeti időszak 
meghosszabbítása előtt konzultálnia kell 
az Európai Parlamenttel.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 318
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A partnerségi keretmegállapodás 
14. évének lejárta előtt végzett záró 
felülvizsgálat eredményére is figyelemmel 
az EIT együttműködési megállapodást 
köthet a TIT-ekkel.

(4) A partnerségi keretmegállapodás 
14. évének lejárta előtt végzett záró 
felülvizsgálat eredményére is figyelemmel 
az igazgatótanács szigorú feltételek 
mellett határozhat úgy, hogy 
meghosszabbítja a TIT-ekkel kötött 
partnerségi keretmegállapodást. Egy ilyen 
meghosszabbított partnerségi 
keretmegállapodásnak az alábbi 
feltételeknek kell megfelelnie:
a) a meghosszabbítás függ a TIT 
igazgatótanács általi mélyreható 
értékelésétől, melynek során figyelembe 
veszik a (2) bekezdésben meghatározott 
értékelési kritériumokat;
b) a meghosszabbítás függ a TIT részletes 
tervétől, amely meghatározza azokat az 
okokat, amelyek miatt a partnerségi 
keretmegállapodást meg kell 
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hosszabbítani;
c) hatálya és költségvetése korlátozott a 
TIT azon tevékenységeihez mérten, 
amelyek pénzügyileg még nem lehetnek 
fenntarthatók, azonban feladatai 
teljesítéséhez továbbra is létfontosságúak.
Ezeket a tevékenységeket egy részletes 
tervben ismertetni kell, amelyet be kell 
nyújtani az igazgatótanácsnak értékelésre. 
Az EIT-nek a partnerségi 
keretmegállapodás meghosszabbítására 
vonatkozó döntésről konzultálnia kell az 
Európai Parlamenttel.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 319
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Martina Dlabajová

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A partnerségi keretmegállapodás 
14. évének lejárta előtt végzett záró 
felülvizsgálat eredményére is figyelemmel 
az EIT együttműködési megállapodást 
köthet a TIT-ekkel.

(4) A partnerségi keretmegállapodás 
14. évének lejárta előtt végzett záró 
felülvizsgálat eredményére is figyelemmel 
az EIT együttműködési megállapodást 
köthet a TIT-ekkel, vagy szigorú feltételek 
mellett az EIT igazgatótanácsa határozhat 
úgy, hogy a független szakértők által 
végzett alapos értékelést követően 
esetlegesen meghosszabbítja a partnerségi 
keretmegállapodást. A meghosszabbítás 
hatály, időtartam és költségvetés 
tekintetében korlátozott.

Or. en
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Módosítás 320
Robert Roos
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. cikk törölve
Oklevelek és diplomák

(1) A 7. cikk (1) bekezdésének c) 
pontjában említett felsőoktatási 
tevékenységekhez kapcsolódó okleveleket 
és diplomákat a részt vevő felsőoktatási 
intézmények adják ki a nemzeti 
szabályoknak és akkreditációs 
eljárásoknak megfelelően. Az EIT és a 
TIT-ek közötti partnerségi 
keretmegállapodásoknak és 
támogatási megállapodásoknak 
rendelkezniük kell arról, hogy ezek az 
oklevelek és diplomák EIT-okleveleknek 
és -diplomáknak is nevezhetők.
(2) Az EIT ösztönzi a részt vevő 
felsőoktatási intézményeket, hogy:
a) közösen vagy párhuzamosan adjanak ki 
okleveleket és diplomákat, hangsúlyozva 
ezzel a TIT-ek integrált jellegét. Ezeket 
azonban egyetlen felsőoktatási intézmény 
is kiadhatja;
b) terjesszék a horizontális kérdésekkel 
kapcsolatos bevált gyakorlatokat;
c) vegyék figyelembe:
i. a Szerződés 165. és 166. cikkének 
megfelelően hozott uniós intézkedéseket;
ii. az európai felsőoktatási térség 
keretében hozott intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a TIT-ek valamennyi tevékenysége a tudásháromszög mindhárom összetevőjének 
(oktatás, innováció, vállalkozások létrehozása) integrálásán alapuljon, mivel ez a 
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leghatékonyabb módja az EIT és a TIT-ek célkitűzései elérésének. Az olyan tevékenységek 
végzése, amelyek kidolgozására az európai oktatási rendszer fejlesztése érdekében kizárólag 
oktatási kontextusban került sor, kívül esik az EIT és a TIT-ek feladatkörén.

Módosítás 321
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 7. cikk (1) bekezdésének c) 
pontjában említett felsőoktatási 
tevékenységekhez kapcsolódó okleveleket 
és diplomákat a részt vevő felsőoktatási 
intézmények adják ki a nemzeti 
szabályoknak és akkreditációs eljárásoknak 
megfelelően. Az EIT és a TIT-ek 
közötti partnerségi 
keretmegállapodásoknak és 
támogatási megállapodásoknak 
rendelkezniük kell arról, hogy ezek az 
oklevelek és diplomák EIT-okleveleknek 
és -diplomáknak is nevezhetők.

(1) A 7. cikk (1) bekezdésének c) 
pontjában említett felsőoktatási 
tevékenységekhez kapcsolódó okleveleket 
és diplomákat a részt vevő felsőoktatási 
intézmények adják ki a nemzeti 
szabályoknak és akkreditációs eljárásoknak 
megfelelően. Az EIT és a TIT-ek 
közötti partnerségi 
keretmegállapodásoknak és 
támogatási megállapodásoknak 
rendelkezniük kell arról, hogy ezek az 
oklevelek és diplomák EIT-okleveleknek 
és -diplomáknak is minősüljenek.

Or. en

Módosítás 322
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 7. cikk (1) bekezdésének c) 
pontjában említett felsőoktatási 
tevékenységekhez kapcsolódó okleveleket 
és diplomákat a részt vevő felsőoktatási 
intézmények adják ki a nemzeti 
szabályoknak és akkreditációs eljárásoknak 

(1) A 7. cikk (1) bekezdésének c) 
pontjában említett felsőoktatási 
tevékenységekhez kapcsolódó okleveleket 
és diplomákat a részt vevő felsőoktatási 
intézmények adják ki a nemzeti 
szabályoknak és akkreditációs eljárásoknak 
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megfelelően. Az EIT és a TIT-ek 
közötti partnerségi 
keretmegállapodásoknak és 
támogatási megállapodásoknak 
rendelkezniük kell arról, hogy ezek az 
oklevelek és diplomák EIT-okleveleknek 
és -diplomáknak is nevezhetők.

megfelelően. Az EIT és a TIT-ek 
közötti partnerségi 
keretmegállapodásoknak és 
támogatási megállapodásoknak 
rendelkezniük kell arról, hogy ezek az 
oklevelek és diplomák EIT-okleveleknek 
és -diplomáknak is minősüljenek.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 323
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) mozdítsák elő és tegyék közismertté 
az EIT-védjegyet képzéseikben és 
diplomáikban;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 324
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(2a) hozzanak létre az egész életen át 
tartó tanulásra és a képességek 
igazolására összpontosító programokat;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 325
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

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 
tevékenységeikről.

(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 
tevékenységeikről és az általuk nyújtott 
lehetőségekről, különös tekintettel a nyílt 
felhívásokra.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 326
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A 11. és 18. cikkben említett 
nyomonkövetési és értékelési 
folyamatokkal kapcsolatos részletes 
információkat, többek között az Európai 
horizont éghajlati szempontok 
érvényesítésével kapcsolatos 
célkitűzésének eléréséhez való, TIT-ekre 
lebontott hozzájárulást, valamint az EIT, 
illetve a TIT-ek által közzétett valamennyi 
ajánlattételi felhívás eredményét kellő 
időben elérhetővé és az Európai horizont 
közös adatbázisában hozzáférhetővé kell 
tenni.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 327
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A TIT-ek vagy 
partnerszervezeteik uniós pénzügyi 
hozzájárulást kérelmezhetnek, különösen 
az uniós programok és alapok keretében, 
azok szabályainak megfelelően. Ebben az 
esetben az ilyen hozzájárulás nem fedezhet 
olyan költségeket, amelyek más uniós 
program keretében már finanszírozásban 
részesültek .

(5) A TIT-ek vagy 
partnerszervezeteik uniós pénzügyi 
hozzájárulást kérelmezhetnek, különösen 
az uniós programok és alapok keretében, 
azok szabályainak megfelelően. Ebben az 
esetben az ilyen hozzájárulás nem fedezhet 
olyan költségeket, amelyek más uniós 
program keretében már finanszírozásban 
részesültek.
A más uniós programokból és alapokból 
származó pénzügyi hozzájárulás összege 
nem haladhatja meg a TIT-ek éves 
költségvetésének 25%-át, hároméves átlag 
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alapján számítva.

Or. en

Módosítás 328
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A partnerszervezetek által a TIT-ek 
finanszírozásához nyújtott hozzájárulások 
megállapítása az e cikk (4) bekezdésében 
említett társfinanszírozási rátáknak 
megfelelően történik, és e hozzájárulások 
tükrözik a TIT-ek pénzügyi 
fenntarthatóságra vonatkozó stratégiáját.

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 329
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
Robert Roos, Andrius Kubilius, Ivars Ijabs

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az EIT versenyalapú elosztási 
mechanizmust hoz létre pénzügyi 
hozzájárulása megfelelő részének a TIT-ek 
számára történő odaítélésére . E 
mechanizmus magában foglalja a TIT-ek 
üzleti terveinek és folyamatos nyomon 
követéssel mért teljesítményének , és 
különösen a pénzügyi fenntarthatóság 

(7) Az EIT verseny- és 
teljesítményalapú elosztási mechanizmust 
hoz létre pénzügyi hozzájárulása megfelelő 
részének a TIT-ek számára 
történő odaítélésére. E mechanizmus 
magában foglalja a TIT-ek üzleti terveinek, 
új tagok felé való nyitottságának, 
terjesztési stratégiáinak, földrajzi 
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elérése terén tett előrelépésének 
értékelését.

megoszlásának és az üzleti tervek 
folyamatos nyomon követéssel mért 
teljesítményének, és különösen a pénzügyi 
fenntarthatóság elérése terén tett 
előrelépésének értékelését. Különös 
figyelmet kell fordítani a Covid19 válság 
hatásainak mérséklése érdekében hozott 
intézkedésekre és az innovatív ötletek 
kifejlesztésére.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 330
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az EIT versenyalapú elosztási 
mechanizmust hoz létre pénzügyi 
hozzájárulása megfelelő részének a TIT-ek 
számára történő odaítélésére . E 
mechanizmus magában foglalja a TIT-ek 
üzleti terveinek és folyamatos nyomon 
követéssel mért teljesítményének , és 
különösen a pénzügyi fenntarthatóság 
elérése terén tett előrelépésének 
értékelését.

(7) Az EIT verseny- és 
teljesítményalapú elosztási mechanizmust 
hoz létre pénzügyi hozzájárulása megfelelő 
részének a TIT-ek számára 
történő odaítélésére. E mechanizmus 
magában foglalja a TIT-ek üzleti terveiben 
javasolt projektek minőségének és 
potenciáljának és a korábbi évek 
folyamatos nyomon követéssel mért 
teljesítményének, Unió-szerte elért 
hatásának, a pénzügyi fenntarthatóság 
elérése terén tett előrelépésének, valamint 
a klímasemlegességi célkitűzés eléréséhez 
való hozzájárulásának értékelését.

Or. en

Módosítás 331
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Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
az EPP képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az EIT versenyalapú elosztási 
mechanizmust hoz létre pénzügyi 
hozzájárulása megfelelő részének a TIT-ek 
számára történő odaítélésére . E 
mechanizmus magában foglalja a TIT-ek 
üzleti terveinek és folyamatos nyomon 
követéssel mért teljesítményének , és 
különösen a pénzügyi fenntarthatóság 
elérése terén tett előrelépésének 
értékelését.

(7) Az EIT verseny- és 
teljesítményalapú elosztási mechanizmust 
hoz létre pénzügyi hozzájárulása megfelelő 
részének a TIT-ek számára 
történő odaítélésére. E mechanizmus 
magában foglalja a TIT-ek üzleti terveinek, 
új tagok felé való nyitottságának, 
terjesztési stratégiáinak, földrajzi 
megoszlásának, a TIT-konzorcium 
méretének és a TIT-ek folyamatos nyomon 
követéssel mért teljesítményének, és 
különösen a pénzügyi fenntarthatóság 
elérése terén tett előrelépésének 
értékelését; 

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 332
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az EIT versenyalapú elosztási 
mechanizmust hoz létre pénzügyi 
hozzájárulása megfelelő részének a TIT-ek 
számára történő odaítélésére . E 
mechanizmus magában foglalja a TIT-ek 
üzleti terveinek és folyamatos nyomon 
követéssel mért teljesítményének , és 
különösen a pénzügyi fenntarthatóság 

(7) Az EIT verseny- és 
teljesítményalapú elosztási mechanizmust 
hoz létre pénzügyi hozzájárulása megfelelő 
részének a TIT-ek számára 
történő odaítélésére. E mechanizmus 
magában foglalja a TIT-ek üzleti terveinek 
és folyamatos nyomon követéssel mért 
teljesítményének, és különösen a pénzügyi 
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elérése terén tett előrelépésének 
értékelését.

fenntarthatóság elérése terén tett 
előrelépésének értékelését.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 333
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a finanszírozási igényekre és 
forrásokra vonatkozó becslés;

b) a finanszírozási igényekre és 
forrásokra vonatkozó becslés, ideértve a 
kutatási és innovációs uniós keretprogram 
éghajlati szempontok érvényesítésével 
kapcsolatos célkitűzésének eléréséhez 
hozzájáruló becsült összeget;

Or. en

Indokolás

Ennek a módosításnak a célja, hogy az Európai horizont éghajlati szempontok 
érvényesítésével kapcsolatos célkitűzésének eléréséhez való hozzájárulása tekintetében 
növelje az EIT tervezésének és jelentéstételének átláthatóságát

Módosítás 334
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében
Carlos Zorrinho

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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ba) a személyzeti szükségletekre 
vonatkozó becslés a naprakésszé tett 
feladatoknak megfelelően;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 335
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az új feladatokból eredő 
személyzeti szükségletekre vonatkozó 
becslés

Or. en

Indokolás

Két új TIT elindításával az EIT személyzeti szükségletei valószínűsíthetően növekedni fognak, 
amit az egységes programozási dokumentumnak is tükröznie kell

Módosítás 336
Robert Roos
az ECR képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a kétéves válságkezelési program 
szempontjai;

Or. en
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Módosítás 337
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

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 hatásorientált 
megközelítés alkalmazásával;

c) megfelelő minőségi és mennyiségi 
megközelítések, módszerek, eszközök és 
mutatók a TIT-ek és az EIT által végzett 
tevékenységek nyomon követése céljából 
hatásorientált megközelítés 
alkalmazásával, ideértve az olyan 
következtetések és tapasztalatok 
levonására szolgáló megfelelő 
megközelítéseket, módszereket és 
eszközöket, amelyek a nulla nettó ÜHG-
kibocsátás elérésére irányuló folyamat 
felgyorsítását célzó interdiszciplináris 
tanulási körforgásokhoz és 
információcserékhez vezethetnek;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 338
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében

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 hatásorientált 
megközelítés alkalmazásával;

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

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 339
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az EIT konszolidált 
éves tevékenységi jelentést fogad el , 
amely átfogó információkat tartalmaz az 
előző naptári évben az EIT és a TIT által 
végzett tevékenységekről, valamint az EIT 
hozzájárulásáról a kutatást és innovációt 
támogató uniós keretprogramhoz és az 
unió innovációs, kutatási, oktatási 
politikájához és célkitűzéseihez. Továbbá a 
megállapított célkitűzések, mutatók és 
menetrend vonatkozásában értékeli az 
eredményeket, a végrehajtott 
tevékenységekkel kapcsolatos 
kockázatokat, a forrásfelhasználást és az 
EIT általános működését. A konszolidált 
éves tevékenységi jelentés az EIT pénzügyi 
szabályaival összhangban további átfogó 
információkat tartalmaz.

(2) Az EIT konszolidált 
éves tevékenységi jelentést fogad el, 
amely átfogó információkat tartalmaz az 
előző naptári évben az EIT és a TIT által 
végzett tevékenységekről, valamint az EIT 
hozzájárulásáról a kutatási és innovációs 
uniós keretprogramhoz, többek között a 
fenntartható fejlődési célok teljesítéséhez 
és a nulla nettó ÜHG-kibocsátás 
legkésőbb 2024-ig történő eléréséhez, 
és az unió innovációs, kutatási, oktatási 
politikájához és célkitűzéseihez. Továbbá a 
megállapított célkitűzések, mutatók és 
menetrend vonatkozásában értékeli az 
eredményeket, a végrehajtott 
tevékenységekkel kapcsolatos 
kockázatokat, a forrásfelhasználást, köztük 
a kutatási és innovációs keretprogram 
éghajlati szempontok érvényesítésével 
kapcsolatos célkitűzésének eléréséhez való 
hozzájárulást és az EIT általános 
működését. A konszolidált éves 
tevékenységi jelentés az EIT pénzügyi 
szabályaival összhangban további átfogó 
információkat tartalmaz.

Az EIT igazgatója minden évben 
benyújtja az éves jelentést az Európai 
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Parlament illetékes bizottságainak.

Or. en

Módosítás 340
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az EIT konszolidált 
éves tevékenységi jelentést fogad el , 
amely átfogó információkat tartalmaz az 
előző naptári évben az EIT és a TIT által 
végzett tevékenységekről, valamint az EIT 
hozzájárulásáról a kutatást és innovációt 
támogató uniós keretprogramhoz és az 
unió innovációs, kutatási, oktatási 
politikájához és célkitűzéseihez. Továbbá a 
megállapított célkitűzések, mutatók és 
menetrend vonatkozásában értékeli az 
eredményeket, a végrehajtott 
tevékenységekkel kapcsolatos 
kockázatokat, a forrásfelhasználást és az 
EIT általános működését. A konszolidált 
éves tevékenységi jelentés az EIT pénzügyi 
szabályaival összhangban további átfogó 
információkat tartalmaz.

(2) Az EIT konszolidált éves 
tevékenységi jelentést fogad el, amely 
átfogó információkat tartalmaz az előző 
naptári évben az EIT és a TIT-ek által 
végzett tevékenységekről, valamint az EIT 
hozzájárulásáról az Európai horizont 
célkitűzéseihez, továbbá az Unió 
innovációs, kutatási és oktatási 
politikájához és célkitűzéseihez. Továbbá a 
megállapított célkitűzések, mutatók és 
menetrend vonatkozásában értékeli az 
eredményeket, a végrehajtott 
tevékenységekkel kapcsolatos 
kockázatokat, a forrásfelhasználást és az 
EIT általános működését. A konszolidált 
éves tevékenységi jelentés az EIT pénzügyi 
szabályaival összhangban további átfogó 
információkat tartalmaz.

Or. en

Módosítás 341
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a pénzügyi (2) A Bizottság a pénzügyi 
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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 .

szabályokkal összhangban nyílt eljárás 
alapján kiválasztott független szakértőkkel 
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 kutatási és 
innovációs uniós keretprogram egyéb 
részeivel, különösen az EIC-vel, az egyéb 
partnerségekkel és missziókkal való 
szinergiákat is. Az értékelésnek ezenkívül 
meg kell vizsgálnia a kutatás és innováció 
szempontjából alacsony teljesítményű 
régiókból származó résztvevők 
bevonásának, illetve a kkv-k és induló 
innovatív vállalkozások részvételének 
előmozdításával kapcsolatos 
szempontokat, valamint a fenntartható 
fejlődési célok eléréséhez és a nulla nettó 
ÜHG-kibocsátású gazdaság legkésőbb 
2040-re történő eléréséhez való 
hozzájárulást. 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.

Or. en

Módosítás 342
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(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 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 az 
Európai horizontban előírt értékeléseihez.

Or. en

Módosítás 343
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
19 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. cikk
Az EIT félidős felülvizsgálata
Az EIT-t a Bizottság általi, alapos félidős 
felülvizsgálatnak kell alávetni az e 
rendelet 19. cikkében meghatározott 
időszakos értékelések alapján. A félidős 
felülvizsgálatot az EIT végrehajtással 
kapcsolatos előrehaladásáról 
rendelkezésre álló elegendő információ 
birtokában, de legkésőbb négy évvel a 
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program végrehajtásának kezdetét 
követően, nyílt és átlátható eljárással 
kiválasztott független szakértők 
segítségével kell elvégezni. Egyéb elemek 
mellett a félidős felülvizsgálat során 
értékelni kell a felsőoktatási 
intézményekkel kapcsolatos kísérleti 
projekt sikerét és lehetséges folytatását, 
valamint azt, hogy vannak-e szükséges 
költségvetési feltételei egy új TIT 
elindításának. Ezenkívül mennyiségi és 
minőségi adatokat kell szolgáltatnia az 
EIT és a TIT-ek hozzájárulásáról a nulla 
nettó ÜHG-kibocsátás eléréséhez, az 
európai zöld megállapodás 
végrehajtásához és a fenntartható 
fejlődési célok teljesítéséhez. A félidős 
felülvizsgálnak továbbá értékelnie kell 
annak megvalósíthatóságát is, hogy 
közelebb hozzák egymáshoz az 
Európai horizont III. pillérének 
valamennyi végrehajtó szervét, hogy 
létrehozzanak egy egyablakos innovációs 
ügyintézési pontot különféle kiegészítő 
tevékenységekkel.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 344
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
az EPP képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. cikk
Az EIT félidős felülvizsgálata

[E rendelet hatálybalépésétől számított 
három év]...-ig e rendeletet a Bizottság 
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által végzett alapos félidős 
felülvizsgálatnak kell alávetni, többek 
között a 19. cikk (2) és (3) bekezdésében 
meghatározott időszakos értékelés 
alapján. A félidős felülvizsgálatnak egyéb 
elemek között értékelnie kell a TIT-ek 
pénzügyi fenntarthatósági stratégiáinak 
hatékonyságát, továbbá annak 
megvalósíthatóságát, hogy tovább 
fokozzák az EIT és az Európai horizont 
III. pillérének valamennyi végrehajtó 
szerve közötti együttműködést a szinergiák 
maximalizálása és egy különféle 
kiegészítő tevékenységeket végző 
egyablakos innovációs ügyintézési pont 
létrehozása érdekében. A felülvizsgálat 
során azt is meg kell vizsgálni, hogy az 
EIT képes lenne-e egy horizontálisabb 
szerep betöltésére az Európai horizont 
pillérei között.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 345
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – -1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) 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.
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Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 346
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

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 finanszírozásban 
részesülhet egyéb uniós programokból.

Or. en

Indokolás

Összhangban az új (-1) bekezdés a) pontjával

Módosítás 347
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

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 uniós hozzájárulást az Európai 
horizont keretprogram teljes 
költségvetésének 4%-ából nyújtott 
pénzügyi hozzájárulás révén kell 
biztosítani, a vonatkozó TPK-ban 
meghatározott összegek sérelme nélkül. Az 



AM\1204117HU.docx 163/178 PE650.626v01-00

HU

EIT más uniós programokból további 
pénzügyi forrásokban részesülhet.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 348
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Martina Dlabajová

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

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 uniós hozzájárulást az Európai 
horizontból és egyéb uniós programból 
nyújtott pénzügyi hozzájárulás révén kell 
biztosítani, a vonatkozó TPK-ban 
meghatározott összegek sérelme nélkül.

Or. en

Módosítás 349
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az EIT innovációs terének 
végrehajtására irányuló fellépésekre 
vonatkozó, egy pénzügyi éven túlnyúló 
költségvetési kötelezettségvállalások 
felbonthatók több évre esedékes éves 
részletekre.
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Or. en

Indokolás

Az Európai Számvevőszék 2016. évi ajánlásai alapján az követkető TPK keretében az EIT 
számára lehetővé kell tenni többéves támogatások odaítélését.

Módosítás 350
Marian-Jean Marinescu, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Gheorghe Falcă

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 szakasz – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az igazgatótanács 15 tagból áll, 
akiket a Bizottság nevez ki, ügyelve az 
üzleti, felsősoktatási és kutatói 
tapasztalatokkal rendelkező személyek 
közötti egyensúlyra. Az igazgatótanács 
tagjainak megbízatási ideje négy év. A 
Bizottság az igazgatótanács javaslata 
alapján egy alkalommal, két évvel 
meghosszabbíthatja az említett megbízatási 
időt.

1. Az igazgatótanács 27, valamennyi 
tagállamot képviselő tagból áll, akiket a 
Bizottság nevez ki, ügyelve az üzleti, 
felsősoktatási, innovációs és kutatói 
tapasztalatokkal rendelkező személyek 
közötti egyensúlyra. Az igazgatótanács 
tagjainak megbízatási ideje négy év. A 
Bizottság az igazgatótanács javaslata 
alapján egy alkalommal, két évvel 
meghosszabbíthatja az említett megbízatási 
időt.

Az igazgatótanács tagjait a Bizottság 
nevezi ki egy, a részvételi szándék 
kifejezésére való nyílt felhívást követően, 
figyelembe véve a felsősoktatási, kutatási, 
innovációs és üzleti tapasztalatokkal 
rendelkezők közötti, a nemek közötti és a 
különböző életkorú személyek közötti 
egyensúlyt, valamint méltányolja a 
felsőoktatási, kutatói és innovációs 
tevékenységek mindenkori környezetét 
Unió-szerte.

Or. en

Indokolás

Valamennyi európai ügynökség rendelkezik egy, az összes tagállamot képviselő 27 tagból álló 
igazgatótanáccsal. Néhány évvel ezelőtt az új ügynökségek igazgatótanácsi tagjai 
létszámának csökkentését javasló módosítást visszautasították arra az érvre alapozva, hogy az 
igazgatótanácsban valamennyi tagállamot képviselni kell. Az első igazgatótanácsra 
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vonatkozóan nem határoztak meg eljárást. A javasolt eljárás, azaz a részvételi szándék 
kifejezésére való felhívás, megegyezik az EIC igazgatótanácsa esetében alkalmazott 
eljárással. A szöveg egy része a 3. pontból került át.

Módosítás 351
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 szakasz – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az igazgatótanács 15 tagból áll, 
akiket a Bizottság nevez ki, ügyelve az 
üzleti, felsősoktatási és kutatói 
tapasztalatokkal rendelkező személyek 
közötti egyensúlyra. Az igazgatótanács 
tagjainak megbízatási ideje négy év. A 
Bizottság az igazgatótanács javaslata 
alapján egy alkalommal, két évvel 
meghosszabbíthatja az említett megbízatási 
időt.

1. Az igazgatótanács 12 tagból áll, 
akiket a Bizottság nevez ki átlátható 
módon, a részvételi szándék kifejezésére 
való nyílt felhívással, ügyelve az üzleti, 
felsősoktatási és kutatói tapasztalatokkal 
rendelkező személyek közötti egyensúlyra, 
valamint a nemek közötti és a földrajzi 
egyensúlyra. Az igazgatótanács tagjainak 
megbízatási ideje négy év. A Bizottság az 
igazgatótanács javaslata alapján egy 
alkalommal, két évvel meghosszabbíthatja 
az említett megbízatási időt.

Or. en

Módosítás 352
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében
Carlos Zorrinho

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 szakasz – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az igazgatótanács 15 tagból áll, 
akiket a Bizottság nevez ki, ügyelve az 
üzleti, felsősoktatási és kutatói 
tapasztalatokkal rendelkező személyek 
közötti egyensúlyra. Az igazgatótanács 
tagjainak megbízatási ideje négy év. A 

1. Az igazgatótanács 15 tagból áll, 
akiket a Bizottság nevez ki átlátható 
módon, ügyelve az üzleti, felsősoktatási és 
kutatói tapasztalatokkal rendelkező 
személyek közötti egyensúlyra, valamint a 
nemek közötti és a földrajzi egyensúlyra. 
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Bizottság az igazgatótanács javaslata 
alapján egy alkalommal, két évvel 
meghosszabbíthatja az említett megbízatási 
időt.

Az igazgatótanács tagjainak megbízatási 
ideje négy év. A Bizottság az 
igazgatótanács javaslata alapján egy 
alkalommal, két évvel meghosszabbíthatja 
az említett megbízatási időt.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 353
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Martina Dlabajová

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 szakasz – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az igazgatótanács 15 tagból áll, 
akiket a Bizottság nevez ki, ügyelve az 
üzleti, felsősoktatási és kutatói 
tapasztalatokkal rendelkező személyek 
közötti egyensúlyra. Az igazgatótanács 
tagjainak megbízatási ideje négy év. A 
Bizottság az igazgatótanács javaslata 
alapján egy alkalommal, két évvel 
meghosszabbíthatja az említett megbízatási 
időt.

1. Az igazgatótanács 15 tagból áll, 
akiket a Bizottság nevez ki, ügyelve az 
üzleti, felsősoktatási és kutatói 
tapasztalatokkal rendelkező személyek 
közötti egyensúlyra. Ezenfelül az 
igazgatótanácsban kell lennie egy EIC-vel 
közös tagnak is. Az igazgatótanács 
tagjainak megbízatási ideje négy év. A 
Bizottság az igazgatótanács javaslata 
alapján egy alkalommal, két évvel 
meghosszabbíthatja az említett megbízatási 
időt.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 354
Marian-Jean Marinescu, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, 
Gheorghe Falcă
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 szakasz – 1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben szükséges, az 
igazgatótanács előválogatott jelöltlistát 
nyújt be a Bizottsághoz új tag vagy tagok 
kinevezése céljából. 
Az előválogatott jelöltek kiválasztására az 
EIT által kezdeményezett átlátható és nyílt 
eljárás alapján kerül sor.

Amennyiben szükséges, a Bizottság új 
tag vagy tagok 
kinevezése céljából ugyanazt az eljárást 
alkalmazza.

Or. en

Indokolás

Az eljárásnak az igazgatótanács minden tagjának esetében meg kell egyeznie.

Módosítás 355
Marian-Jean Marinescu, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Gheorghe Falcă

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A szöveg az 1. pontba került át.

Módosítás 356
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Ville Niinistö

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság biztosítja a felsőoktatási, 
kutatói, innovációs és üzleti tapasztalattal 
rendelkezők közötti, a nemek közötti és a 
földrajzi egyensúlyt, valamint méltányolja 
a felsőoktatási, kutatói és innovációs 
tevékenységek mindenkori környezetét 
Unió-szerte.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 357
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében
Carlos Zorrinho

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság biztosítja a felsőoktatási, 
kutatói, innovációs és üzleti tapasztalattal 
rendelkezők közötti, a nemek közötti és a 
földrajzi egyensúlyt, valamint méltányolja 
a felsőoktatási, kutatói és innovációs 
tevékenységek mindenkori környezetét 
Unió-szerte.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.
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Módosítás 358
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 szakasz – 1 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság e rendelet hatálybalépésétől 
számított tizennyolc hónapon belül 
kinevezi az igazgatótanács három további 
tagját, hogy a tagok száma elérje a 
tizenötöt. Az igazgatótanács e rendelet 
hatálybalépése előtt kinevezett tagjai 
letöltik meg nem hosszabbítható 
megbízatási idejüket.

törölve

Or. en

Indokolás

az első bekezdésben eszközölt módosításokkal összhangban

Módosítás 359
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) elfogadja az EIT hozzájárulását a 
Bizottságnak az EIT stratégiai innovációs 
tervéről (a továbbiakban: az innovációs 
terv) szóló javaslatához;

a) elfogadja az EIT hozzájárulását a 
Bizottságnak az EIT stratégiai innovációs 
tervéről (a továbbiakban: az innovációs 
terv) szóló javaslatához, miután 
figyelembe vette a meglévő TIT-ek 
véleményét;

Or. en

Indokolás

Az innovációs terv kidolgozása során figyelembe kell venni a meglévő TIT-ek véleményét és 
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tapasztalatát

Módosítás 360
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) elfogadja a TIT-ek tevékenysége 
finanszírozásának, nyomon követésének és 
értékelésének kritériumait és eljárásait , 
ideértve az EIT által a TIT-eknek nyújtott 
finanszírozás maximális összegét ;

c) elfogadja a TIT-ek tevékenysége 
finanszírozásának, nyomon követésének és 
értékelésének kritériumait és eljárásait, 
ideértve az EIT által a TIT-eknek nyújtott 
finanszírozás maximális összegét, 
figyelembe véve a 11. cikkben 
meghatározott követelményeket;

Or. en

Módosítás 361
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében
Carlos Zorrinho

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) partnerségeket TIT-ekké választ és 
jelöl ki, illetve visszavonja a kijelölést, 
amennyiben az szükséges;

e) partnerségeket TIT-ekké választ és 
jelöl ki a kiválóság, a földrajzi egyensúly 
és az innováció alapján, illetve 
visszavonja a kijelölést, amennyiben az 
szükséges;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.
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Módosítás 362
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) partnerségeket TIT-ekké választ és 
jelöl ki, illetve visszavonja a kijelölést, 
amennyiben az szükséges;

e) partnerségeket TIT-ekké választ és 
jelöl ki a 9. cikkben meghatározott 
kritériumokkal összhangban, illetve 
visszavonja a kijelölést, amennyiben az 
szükséges;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 363
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) felhatalmazza az igazgatót arra, 
hogy az eredetileg meghatározott 
időszakon túl meghosszabbítsa a TIT-ekkel 
kötött partnerségi keretmegállapodásokat;

g) felhatalmazza az igazgatót arra, 
hogy az eredetileg meghatározott 
időszakon túl a 10. és 11. cikkel 
összhangban elvégzett értékelések pozitív 
eredménye alapján meghosszabbítsa a 
TIT-ekkel kötött partnerségi 
keretmegállapodásokat;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.
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Módosítás 364
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

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 csökkentését, 
módosítását vagy visszavonását vagy a 
velük kötött partnerségi 
keretmegállapodások felbontását is a 10., 
11. és 17. cikkel összhangban elvégzett 
értékelések eredménye alapján;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 365
Patrizia Toia, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Carlo Calenda, Simona Bonafè

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 szakasz – 1 pont – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) kivételes esetben (kétharmados 
többséggel) kérelmezheti valamely TIT 
felügyeleti tanács elnökeinek vagy a TIT 
ügyvezető igazgatóinak lemondását 
gondatlanság, alulteljesítés vagy súlyos 
kötelességszegés esetén, és ha 
szükségesnek ítéli meg, nem kötelező 
érvényű ajánlásokat adhat ki a belső 
átszervezéssel érintett TIT számára.

Or. en
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Indokolás

The Governing Board is the sole responsible for steering EIT activities and strategic 
decisions. Since the beginning, EIT has provided the Knowledge and Innovation Communities 
with a great degree of autonomy to define their legal status, internal organisation and 
working methods, and KICs have been conceived so that they are able to react in an effective 
and flexible way to new challenges and changing environments. However, it is in the interest 
of the Institute to be able to assess KICs compliance with the objectives and targets and to 
correct and detect failures or misconduct. Accordingly, the Governing Board may act (by 
simple majority or qualified majority) to request a KIC Chairperson to step down in case of 
negligence, underperformance or grave misconduct. The Board may also issue, if deemed 
necessary, non binding recommendations for the KIC concerned with this internal re-
organisation.

Módosítás 366
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 szakasz – 2 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) eljárást fogad el a végrehajtó 
bizottság kiválasztására;

c) nyílt és átlátható eljárást fogad el a 
végrehajtó bizottság kiválasztására;

Or. en

Módosítás 367
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 szakasz – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A végrehajtó bizottság négy tagból 
és az igazgatótanács elnökéből áll, aki a 
végrehajtó bizottság elnöki tisztét is ellátja. 
Az elnökön kívüli négy másik tagot az 
igazgatótanács választja ki tagjai közül, 
ügyelve az üzleti, felsőoktatási és kutatói 
tapasztalattal rendelkező személyek közötti 

2. A végrehajtó bizottság négy tagból 
áll, melyek egyike az igazgatótanács 
elnöke, aki a végrehajtó bizottság elnöki 
tisztét is ellátja. Az elnökön kívüli három 
másik tagot az igazgatótanács választja ki 
tagjai közül, ügyelve az üzleti, 
felsőoktatási és kutatói tapasztalattal 
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egyensúlyra. A végrehajtó bizottság 
tagjainak megbízatása két évre szól, és 
egyszer megújítható.

rendelkező személyek közötti egyensúlyra, 
valamint a nemek közötti és a földrajzi 
egyensúlyra. A végrehajtó bizottság 
tagjainak megbízatása két évre szól, és 
egyszer megújítható.

Or. en

Módosítás 368
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében
Carlos Zorrinho

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 szakasz – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A végrehajtó bizottság négy tagból 
és az igazgatótanács elnökéből áll, aki a 
végrehajtó bizottság elnöki tisztét is ellátja. 
Az elnökön kívüli négy másik tagot az 
igazgatótanács választja ki tagjai közül, 
ügyelve az üzleti, felsőoktatási és kutatói 
tapasztalattal rendelkező személyek közötti 
egyensúlyra. A végrehajtó bizottság 
tagjainak megbízatása két évre szól, és 
egyszer megújítható.

2. A végrehajtó bizottság négy tagból 
és az igazgatótanács elnökéből áll, aki a 
végrehajtó bizottság elnöki tisztét is ellátja. 
Az elnökön kívüli négy másik tagot az 
igazgatótanács választja ki tagjai közül, 
ügyelve az üzleti, felsőoktatási és kutatói 
tapasztalattal rendelkező személyek közötti 
egyensúlyra, valamint a nemek közötti és a 
földrajzi egyensúlyra. A végrehajtó 
bizottság tagjainak megbízatása két évre 
szól, és egyszer megújítható.

Or. en

Módosítás 369
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 5 szakasz – 6 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az igazgatótanács felügyelete alatt 
előkészíti és irányítja a TIT-ek 
kiválasztásának a folyamatát, és 

e) az igazgatótanács felügyelete alatt 
előkészíti és irányítja a TIT-ek 
kiválasztásának a folyamatát, és 
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gondoskodik arról, hogy a folyamat 
különböző szakaszai átláthatóak és 
objektívek legyenek.

gondoskodik arról, hogy a folyamat 
különböző szakaszai átláthatóak és 
objektívek legyenek, és a kiválasztási 
folyamatról szóló részletes jelentést 
mellékeli az összesített éves tevékenységi 
jelentéshez;

Or. en

Módosítás 370
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében
Carlos Zorrinho

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 5 szakasz – 6 pont – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) az igazgatótanács felügyelete alatt 
biztosítja az uniós intézményekkel 
folytatott hatékony kommunikációt.

n) az igazgatótanács felügyelete alatt 
biztosítja az uniós intézményekkel 
folytatott hatékony kommunikációt, 
nevezetesen az Európai Parlament és a 
Tanács számára biztosított éves 
beszámolók útján;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 371
Lina Gálvez Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében

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 

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

szabályzatot és az egyéb alkalmazottakra 
vonatkozó alkalmazási feltételeket, 
valamint az Unió intézményei által a 
fentiek hatálybaléptetése céljából 
elfogadott szabályokat kell alkalmazni. Az 
EIT által kötött szerződéses 
megállapodások az egyes pályázati 
felhívások közzétételekor érvényes 
szabályok hatálya alá tartoznak.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 372
Marisa Matias

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 
fentiek hatálybaléptetése céljából 
elfogadott szabályokat kell alkalmazni.

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

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.
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Módosítás 373
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
az EPP képviselőcsoport nevében

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 
fentiek hatálybaléptetése céljából 
elfogadott szabályokat kell alkalmazni.

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

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 374
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

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 
fentiek hatálybaléptetése céljából 
elfogadott szabályokat kell alkalmazni.

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

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a 
módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz. Az EIT 
számára rendkívül fontos, hogy képes legyen stabilabb foglalkoztatási feltételeket biztosítani 
az alkalmazottai számára.


