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RÖVID INDOKOLÁS

1. A Bizottság rendeletre irányuló javaslata

Az Európai Technológiai Intézet (ETI) létrehozására vonatkozó javaslatot először a Bizottság 
2005. tavaszi jelentésében, a lisszaboni stratégia félidős értékelése keretében terjesztették elő. 
2006. január 22-én a Bizottság egy széles körű konzultációs folyamat alapján elfogadta az ETI-
ről szóló első közleményét, amely ismerteti törekvéseit és az intézet lehetséges tevékenységi 
területeit. 2006 márciusában az Európai Tanács elismerte, hogy az ETI létrehozása fontos 
lépés a felsőoktatás, a kutatás és az innováció közötti szakadék áthidalása felé, és felkérte a 
Bizottságot, hogy június közepéig nyújtson be javaslatot a további teendőkre vonatkozóan. 
2006. június 8-án a Bizottság elfogadta az ETI-ről szóló második közleményét, majd 2006. 
október 18-án benyújtotta az Európai Technológiai Intézet létrehozásáról szóló rendeletre 
irányuló javaslatot.

2. A vélemény előadójának álláspontja

A vélemény előadója egyetért az ETI létrehozására és tevékenységeire vonatkozóan a 
Bizottság javaslatában megállapított általános elvekkel. Több módosítást szeretne ugyanakkor 
előterjeszteni, amelyeknek az a célja, hogy felhívják a figyelmet az intézet tevékenységeivel 
kapcsolatos jogi és pénzügyi alap, valamint a szellemi tulajdonjogok kezelésére irányadó
szabályok kidolgozásának szükségességére.

Mindezidáig egyetlen EU-kezdeményezés sem foglalkozott egyszerre, tökéletesen integrált, 
kölcsönös támogatáson alapuló módon a tudásháromszög mindhárom oldalával. Az előző
programok a háromszögnek csak egy – vagy jobb esetben két – elemére helyezték a hangsúlyt 
(Hetedik kutatási és technológiafejlesztési keretprogram (2007-2013), Versenyképességi és 
innovációs program), és főleg csak azok nemzeti szintű fejlesztését támogatták. Szem előtt 
tartva az innovációs kihívások természetét és nagyságrendjét, az európai szintű tevékenységek 
további járulékos haszonnal is járhatnak, amelyet a tagállami szintű fellépéssel nem lehetne 
elérni.

Az Európai Technológiai Intézet létrehozására vonatkozó javaslat fontos az oktatás és 
tudomány világa szempontjából, különösen az Unió új tagállamaiban, mert több lehetőséget 
teremt az említett országok oktatási és tudományos intézetei, illetve a leghaladóbb európai 
szervezetek, valamint az európai üzleti világ közötti közvetlen együttműködésre, ugyanakkor 
támogatja az uniós oktatási programokból származó finanszírozásra irányuló kérelmeket. 
Következésképpen az intézet valódi gazdasági szükségleteken alapuló oktatási és kutatási 
programok kidolgozására teremt lehetőségeket. Dicséretes, hogy az intézet küldetése előtérbe 
helyezi azt, hogy még többet kell tenni a kutatási eredmények kereskedelmi potenciáljának 
kihasználása érdekében, valamint hosszabb távot figyelembe véve vizsgálja, hogy az ETI m
űködése hogyan fogja javítani az európai és a nemzetgazdaságok világpiaci versenyképességét.

A „tudásháromszög” koncepciójával kapcsolatban a vélemény előadója úgy véli, hogy a 
javaslat jogi alapja kizárja azt a lehetőséget, hogy az ETI oktatási intézményként működjön, és 
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egyetemi képesítéseket adjon, mivel az EU-Szerződés 149. cikke értelmében az oktatás 
továbbra is nemzeti hatáskörbe tartozik.

Az ETI-nek ki kellene fejlesztenie saját „védjegyét” – egy ETI-diplomát –, amely kiegészítené
a tudományos és innovációs társulásokhoz (KIC) tartozó oktatási intézmények által 
adományozott hivatalos okleveleket.

Bár elismeri, hogy a tudásháromszögnek mind a három eleme fontos, a vélemény előadója úgy 
véli, hogy az ETI legfőbb feladatának az innováció támogatásának kell lennie. Ennek megfelel
ően az ETI kutatási célkitűzéseinek az innováció fejlesztését és nem a tudományos alapkutatás 
elvégzését kellene a középpontba helyezniük.

Az intézet struktúráját illetően tisztázni kell az intézet és a tudományos és innovációs 
társulások, illetve az azokat alkotó szervezetek közötti kölcsönös kapcsolatokat, amelyeknek 
közvetlen jelentősége lehet az ETI és a tudományos és innovációs társulások objektív jellemz
őinek meghatározása szempontjából, például, amikor finanszírozásról van szó.

Ami az intézet finanszírozását illeti, a vélemény előadója rámutat arra, hogy az intézet 
tevékenységéhez pénzügyi alapokat kell létrehozni, és pontosan meg kell határozni az egyes
forrásokból származó finanszírozás összegét, aminek egy decentralizált ügynökség
formájával és bírálataival összhangban kell történnie. Ezért szükség van arra, hogy a 
Bizottság felülvizsgálja azt a lehetőséget, hogy az ETI finanszírozására használják fel az 1A. 
alfejezet keretein belül fel nem használt összegek egy részét, 308,7 millió EUR-ig terjedően. A 
felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek és magánszervezetek közötti hosszú távú
partnerség kiépítéséhez és az innováció közösségi szintű támogatásához létfontosságú, hogy az 
intézet megfelelő igazgatásának és operatív működésének biztosítása érdekében megbízható
jogi és pénzügyi alapok jöjjenek létre.

Az ETI számára kiosztott alapvető közösségi finanszírozásnak ki kellene egészítenie a 
hatályos pénzügyi tervet, de a további forrásokat nemzeti, regionális vagy magánszinten küls
ő forrásokból kell beszerezni. Az ETI tevékenysége szempontjából döntő jelentőségű, hogy 
saját pénzeszközeit képes legyen előteremteni, egyrészt külső forrásokból, másrészt a saját 
tevékenységeiből származó bevételekből (a szellemi tulajdonjogok kezelésével kapcsolatban, 
amelyek az ETI-javaslat szerint kellő időben felhalmozódnak). Tekintettel arra, hogy az EU 
állandóan szűkében van a tudományos kutatáshoz és fejlesztéshez szükséges pénzeszközöknek, 
erőfeszítéseket kell tenni annak biztosítására, hogy az újonnan létrejött ETI garantált közösségi 
finanszírozásban részesüljön, amelyet nem a folyamatban lévő egyéb közösségi kutatási és 
innovációs tevékenységek rovására biztosítanak.

A szellemi tulajdonjogok megfelelő kezelése és kiegyensúlyozott elosztása elengedhetetlen 
az innováció fejlesztéséhez és az innovációba történő befektetésekhez. Az ETI által erre a 
területre vonatkozóan megállapított pontos iránymutatásoknak összhangban kell lenniük 
például a vállalkozásoknak, kutatóintézeteknek és egyetemeknek a hetedik keretprogram 
(2007–2013) alapján végrehajtott tevékenységekben való részvételére irányadó szabályokkal, 
amelyeket a Tanács és a Parlament már jóváhagyott. Ezenkívül a vélemény előadója 
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hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak ellenőriznie kell a szellemi tulajdon kezelésének módját, 
valamint azt, hogy a költséget és a nyereséget az egyes partnerszervezetek hozzájárulásának 
arányában osszák el.
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1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

MódosítÁSOK

A Jogi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy a jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1

Módosítás: 1
(6) preambulumbekezdés

(6) Az ETI célja, hogy a legmagasabb 
színvonalú oktatási, kutatási és innovációs 
tevékenységek teljes körű bevonásával
hozzájáruljon a közösségi és tagállami 
innovációs kapacitás fejlődéséhez.

(6) Az ETI célja, hogy a legmagasabb 
színvonalú oktatási és kutatási 
tevékenységeknek az innovációs 
tevékenységekkel való összekapcsolásával 
hozzájáruljon a közösségi és tagállami 
innovációs kapacitás fejlődéséhez.

Indokolás

Az ETI tevékenységeinek a tudásháromszög mindhárom részére ki kell terjednie a legfőbb cél, 
azaz az innováció fellendítésének elérése érdekében.

Módosítás: 2
(10) preambulumbekezdés
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(10) Egy átfogó innovációs stratégiának az 
oktatást – amely gyakran hiányzó elem –
egyaránt a stratégia szerves részeként kell 
támogatnia. Az ETI és a tudományos és 
innovációs társulások közötti 
megállapodásnak rendelkeznie kell arról is, 
hogy a tudományos és innovációs társulások 
által adományozott oklevelek és diplomák 
ETI-oklevelek és -diplomák legyenek. Az 
ETI-nek támogatnia kell az ETI-diplomák és -
oklevelek tagállamok által való elismerését. 
Az ez irányú tevékenységeket a szakmai 
képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK 
irányelv sérelme nélkül kell megvalósítani.

(10) Egy átfogó innovációs stratégiának az 
oktatást – amely gyakran hiányzó elem –
egyaránt a stratégia szerves részeként kell 
támogatnia. Az ETI és a tudományos és 
innovációs társulások közötti 
megállapodásnak rendelkeznie kell arról is, 
hogy a tudományos és innovációs társulások 
által adományozott diplomák ETI-diplomák 
legyenek. Az ETI-nek támogatnia kell az 
ETI-diplomák tagállamok által való
elismerését. Az ez irányú tevékenységeket a 
szakmai képesítések elismeréséről szóló
2005/36/EK irányelv sérelme nélkül kell 
megvalósítani.

Indokolás

Figyelembe véve a javaslat jogalapját és azt, hogy a felsőoktatás terén a tagállamok 
rendelkeznek hatáskörrel, az ETI nem jogosult arra, hogy okleveleket adományozzon. 
Mindazonáltal az ETI-diplomák megfelelő megoldást jelentenek az ETI-projektek szerepének 
növelése és az azokban részt vevő diákok támogatása tekintetében.

Módosítás: 3
(11) preambulumbekezdés

(11) Az ETI a szellemi tulajdonjog 
kezelésére vonatkozóan iránymutatásokat 
kell készítenie, amelyek támogatják a 
szellemi tulajdon megfelelő feltételek esetén 
való használatát, beleértve a licencia szerz
ődéseket, továbbá megfelelő ösztönzőket 
kell nyújtania az ETI és partnerei, köztük az 
érintett magánszemélyek, a tudományos és 
innovációs társulások és a 
partnerszervezetek, valamint a leváló
vállalkozások és a kereskedelem számára. 
Amennyiben az adott tevékenység 
támogatást kapott a Közösség kutatási és 
technológiafejlesztési keretprogramjából, 
akkor arra annak szabályait kell alkalmazni.

(11) Az ETI a szellemi tulajdonjog 
kezelésére vonatkozóan világos és átlátható
iránymutatásokat kell készítenie, amelyek 
támogatják a szellemi tulajdon megfelelő
feltételek esetén való használatát, beleértve a 
licencia szerződéseket, továbbá megfelelő
ösztönzőket kell nyújtania az ETI és 
partnerei, köztük az érintett 
magánszemélyek, a tudományos és 
innovációs társulások és a 
partnerszervezetek, valamint a leváló
vállalkozások és a kereskedelem számára. 
Amennyiben az adott tevékenység 
támogatást kapott a Közösség kutatási és 
technológiafejlesztési keretprogramjából, 
akkor arra annak szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

Ha tudományos és pénzügyi partnereket akar szerezni, az ETI számára elengedhetetlen, hogy 
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a szellemi tulajdon kezelésére vonatkozóan világos és szilárd iránymutatásokat állapítson 
meg.

Módosítás: 4
(13) preambulumbekezdés

(13) Funkcionális autonómiájának és 
függetlenségének biztosítása érdekében az 
ETI-nek magának kell kezelnie a 
költségvetését, amelynek bevételeit a 
Közösség, a tagállami és magánszervezetek, 
vagy nemzeti és nemzetközi szervek és 
intézmények által adott hozzájárulások, 
továbbá az ETI tevékenységéből származó
bevételek, vagy adományok képezik. Az ETI 
azon munkálkodik, hogy egyre növelje a 
magánszervezetektől származó pénzügyi 
hozzájárulásokat.

(13) Funkcionális autonómiájának és 
függetlenségének biztosítása érdekében az 
ETI-nek jogi személyiséggel kell 
rendelkeznie és magának kell kezelnie a 
költségvetését, amelynek bevételeit a 
Közösség, a tagállami és magánszervezetek, 
vagy nemzeti és nemzetközi szervek és 
intézmények által adott hozzájárulások, 
továbbá az ETI-nek a szellemi tulajdon 
kezelésével kapcsolatos tevékenységéből 
származó bevételek, vagy adományok 
képezik. Az ETI azon munkálkodik, hogy 
egyre növelje a magánszervezetektől 
származó pénzügyi hozzájárulásokat.

Indokolás

Az ETI jogi személyisége – a Bizottság javaslatában előírtak szerint – az autonómia fontos 
szempontja, tekintettel arra, hogy sokféle tevékenységet szándékozik végezni. A szellemi 
tulajdon kezeléséből származó forrásoknak az ETI bevételének alapvető forrását kell 
képezniük.

Módosítás: 5
2. cikk, 2. pont

2. „Tudományos és innovációs társulás”: 
partnerszervezetek olyan közös vállalkozása 
– annak pontos jogi formájára való tekintet 
nélkül – amelyet az ETI választ és hoz létre, 
hogy meghatározott területeken legmagasabb 
szintű integrált innovációs, kutatási és 
oktatási tevékenységet végezzen.

2. „Tudományos és innovációs társulás”: 
partnerszervezetek olyan közös vállalkozása 
– annak pontos jogi formájára való tekintet 
nélkül – amelyet az ETI választ és hoz létre, 
hogy meghatározott területeken legmagasabb 
szintű, a kutatási és oktatási tevékenységet 
az innovációval összekapcsoló projekteket 
hajtson végre.

Indokolás

Annak biztosítása a cél, hogy a tudományos és innovációs társulások mindenekelőtt a 
tudományos és kutatási potenciál kiaknázása révén törekedjenek az innovációra.
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Módosítás: 6
2. cikk, 6a. pont (új)

6a. „Oklevél”: főiskola, egyetem vagy fels
őfokú szakiskola által magasabb szintű
szakképzési program befejezését követően a 
hallgatóknak adományozott oklevél.

Indokolás

Annak tisztázása érdekében, hogy az ETI nem oktatási intézmény, és ezért nem jogosult arra, 
hogy hivatalos okleveleket adjon ki, különbséget kell tenni a tagállamok fennhatósága alá
tartozó felsőfokú iskolák által adományozott oklevelek és az ETI-diplomák között, amelyek az 
ETI által adományozott külön teljesítményjelzőnek számítanak, ám csak akkor bírnak jelent
őséggel, ha valamely oktatási intézmény által adományozott hivatalos oklevél társul hozzájuk.

Módosítás: 7
2. cikk, 6b. pont (új)

6b. „ETI-diploma”: a hallgatók olyan 
ETI-tevékenységben való
részvételének igazolása, amely 
oklevelek adományozására 
feljogosított oktatási intézményben 
folytatott tanulmányok szerves részét 
képezi.

Indokolás

Annak kiemelésére szolgál, hogy az ETI-diplomák külön teljesítményt jeleznek, de nem 
helyettesítik az okleveleket.

Módosítás: 8
4. cikk, (1) bekezdés, e) pont

e) mozgósítja a szükséges köz- és 
magánforrásokat, és forrásait e rendelettel 
összhangban használja. Költségvetésének 
egyre nagyobb részét igyekszik 
magánforrásokból és saját forrásokból el
őteremteni;

e) mozgósítja a szükséges köz- és 
magánforrásokat, és forrásait e rendelettel 
összhangban használja. Költségvetésének 
egyre nagyobb részét igyekszik 
magánforrásokból és a saját tevékenységeib
ől származó bevételből előteremteni.

Indokolás
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Az ETI-nek folytonosan halmoznia kell a tőkéjét a magánforrások kiaknázása, illetve saját 
tevékenységeinek elvégzése révén.

Módosítás: 9
4. cikk, (1) bekezdés, f) pont

f) támogatja az ETI-diplomák és -oklevelek
tagállamok által való elismerését.

f) támogatja az ETI-diplomák tagállamok 
által való elismerését.

Indokolás

Figyelembe véve a javaslat jogalapját és azt, hogy a felsőoktatás terén a tagállamok 
rendelkeznek hatáskörrel, az ETI nem adományozhat okleveleket.

Módosítás: 10
5. cikk, (2) bekezdés, (3) albekezdés, c) pont

c) oklevelek és diplomák adományozásának 
alapjául szolgáló követelmények, beleértve
az Európai Felsőoktatási Térségre vonatkozó
közösségi politika figyelembevétele 
érdekében tett intézkedéseket, különösen az 
összeegyeztethetőség, az átláthatóság, illetve 
az oklevelek és diplomák elismerése és min
ősége tekintetében;

c) az Európai Felsőoktatási Térségre 
vonatkozó közösségi politika 
figyelembevétele érdekében tett 
intézkedések, különösen az összeegyeztethet
őség, az átláthatóság, illetve az oklevelek és 
diplomák elismerése tekintetében;

Indokolás

Jóllehet a potenciális tudományos és innovációs társulások oktatási szempontjainak európai 
dimenzióját figyelembe kell venni a kiválasztási eljárás során, a jelenlegi javaslatban szereplő
szöveg túl részletes.

Módosítás: 11
6. cikk, (1) bekezdés 
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(1) Az ETI és a tudományos és innovációs 
társulások közötti megállapodás rendelkezik 
arról, hogy – azon tudományágakban és 
területeken, amelyeken a tudományos és 
innovációs társulások keretében tanulmányi, 
illetve kutatási és innovációs 
tevékenységeket folytatnak – a tudományos 
és innovációs társulások keretében szerzett 
oklevelek és diplomák ETI-oklevelek és -
diplomák legyenek.

(1) Az ETI és a tudományos és innovációs 
társulások közötti megállapodás rendelkezik 
arról, hogy – azon tudományágakban és 
területeken, amelyeken a tudományos és 
innovációs társulások keretében tanulmányi, 
illetve kutatási és innovációs 
tevékenységeket folytatnak – ETI-
diplomákat kell adományozni.

Indokolás

Figyelembe véve a javaslat jogalapját és azt, hogy a felsőoktatás terén a tagállamok 
rendelkeznek hatáskörrel, az ETI nem jogosult arra, hogy okleveleket adományozzon. 
Mindazonáltal az ETI-diplomák megfelelő megoldást jelentenek az ETI-projektek szerepének 
növelése és az azokban részt vevő diákok támogatása tekintetében.

Módosítás: 12
6. cikk, (2) bekezdés 

(2) Az ETI ösztönzi a partnerszervezeteit, 
hogy közös okleveleket és diplomákat 
adományozzanak, ezzel is hangsúlyozva a 
tudományos és innovációs társulások 
integrált jellegét. E diplomákat 
adományozhatja egy intézmény, illetve 
lehetnek kettős vagy többszörös oklevelek és 
diplomák is.

törölve

Indokolás

Figyelembe véve a javaslat jogalapját és azt, hogy a felsőoktatás terén a tagállamok 
rendelkeznek hatáskörrel, az ETI nem adományozhat okleveleket. 

Módosítás: 13
6. cikk, (3) bekezdés

(3) A tagállamok együttműködnek az ETI-
oklevelek és -diplomák elismerésében.

(3) A tagállamok együttműködnek az ETI-
diplomák elismerésében és népszer
űsítésében.

Indokolás

Jóllehet az ETI-diploma nem lesz egyenértékű az oklevéllel, teljesítményjelzőnek kell 
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tekinteni, és a tagállamoknak lépéseket kell tenniük annak elismerése érdekében.

Módosítás: 14
9. cikk, (1) bekezdés, bevezető rész

(1) Az ETI megállapítja és közéteszi a 
szellemi tulajdon kezelésére vonatkozó elveit 
és iránymutatásait. Ezek feladata, hogy:

(1) Az ETI a hetedik keretprogram 
(2007–2013) cselekvéseiben a 
vállalkozások, a kutatóközpontok és az 
egyetemek részvételére, valamint a kutatási 
eredmények terjesztésére vonatkozó
szabályok megállapításáról szóló, 2006. 
december 18-i 1906/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet2 2. 
szakaszában megállapított szabályokkal 
összhangban megállapítja és közéteszi a 
szellemi tulajdon kezelésére vonatkozó elveit 
és iránymutatásait. Ezek feladata, hogy:

__________________
1 HL, L 391., 2006.12.30., 1. o.

Indokolás

A szellemi tulajdonra irányadó szabályoknak összhangban kell lenniük a hetedik 
keretprogram (2007–2013) cselekvéseiben a vállalkozások, a kutatóközpontok és az 
egyetemek részvételére vonatkozó szabályokkal, amelyeket a Tanács és a Parlament már 
elfogadott.

Módosítás: 15
14. cikk (1) bekezdés, a) pont 
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a) hároméves folyamatos munkaprogram, 
amely tartalmazza fő prioritásait és tervezett 
kezdeményezéseit, beleértve a pénzügyi 
igényeket és forrásokat. A munkaprogram 
tervezetét az igazgatótanács benyújtja a 
Bizottságnak. A Bizottság három hónapon 
belül véleményezi azt a közösségi 
politikákkal és eszközökkel való
összeegyeztethetőség tekintetében. 
Amennyiben a Bizottság egyet nem értését 
fejezi ki, az igazgatótanács felülvizsgálja a 
programot, majd a szükséges módosításokkal 
elfogadja azt;

a) hároméves folyamatos munkaprogram, 
amely tartalmazza fő prioritásait és tervezett 
kezdeményezéseit, beleértve a pénzügyi 
igényeket és forrásokat. A munkaprogram 
tervezetét az igazgatótanács benyújtja a 
Bizottságnak. A Bizottság három hónapon 
belül véleményezi azt a közösségi 
politikákkal és eszközökkel való
összeegyeztethetőség tekintetében. 
Amennyiben a Bizottság egyet nem értését 
fejezi ki, az igazgatótanács felülvizsgálja a 
programot, majd – a Tanácshoz és a 
Parlamenthez jóváhagyás céljából történő
benyújtást megelőzően – a szükséges 
módosításokkal elfogadja azt;

Indokolás

A Tanácsnak és az Európai Parlamentnek képesnek kell lennie arra, hogy 
munkaprogramjának jóváhagyása révén ellenőrizze az ETI stratégiai szintű tevékenységeit.


