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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. επισημαίνει ότι το δημοσιονομικό 
κονδύλιο που αναφέρεται στη νομοθετική 
πρόταση συνιστά απλώς ένδειξη προς τη 
νομοθετική αρχή και ότι το ακριβές ύψος 
του δεν μπορεί να καθοριστεί, έως ότου 
επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την 
πρόταση κανονισμού για το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο των ετών 2014-
2020·

Τροπολογία 2

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1β. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 8ης 
Ιουνίου 2011 σχετικά με τις «Επενδύσεις 
στο μέλλον: ένα νέο Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια 
ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη 
χωρίς αποκλεισμούς"1· επαναλαμβάνει 
ότι απαιτούνται επαρκείς πρόσθετοι 
πόροι για το προσεχές ΠΔΠ προκειμένου 
να είναι σε θέση η Ένωση να εκπληρώσει 
αφενός τις υφιστάμενες πολιτικές της 
προτεραιότητες και τα νέα καθήκοντα 
που προβλέπονται στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας και, αφετέρου, να αντιδρά σε 
απρόβλεπτα γεγονότα· επισημαίνει ότι, 
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ακόμη και με αύξηση του επιπέδου των 
πόρων για το επόμενο ΠΔΠ κατά 5% σε 
σχέση με το επίπεδο του 2013, θα είναι 
δυνατή μόνο μια περιορισμένη συμβολή 
στην επίτευξη των συμφωνημένων 
στόχων και δεσμεύσεων της Ένωσης και 
την αρχή της ενωσιακής αλληλεγγύης· 
καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που 
δεν συμμερίζεται αυτή την προσέγγιση, 
να εντοπίσει με σαφήνεια ποιες από τις 
πολιτικές προτεραιότητες ή σχέδιά του 
θα μπορούσαν να εγκαταλειφθούν εξ 
ολοκλήρου, παρά την αποδεδειγμένη 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τους·
_______________
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2011)0266.

Τροπολογία 3

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. υπενθυμίζει, επιπλέον, τη θέση του ότι 
το προσεχές ΠΔΠ πρέπει να εξασφαλίζει 
μεγαλύτερη συγκέντρωση των 
δημοσιονομικών πόρων σε τομείς που 
τονώνουν την ανάπτυξη της οικονομίας 
και την ανταγωνιστικότητα, όπως είναι η 
έρευνα και η καινοτομία, σύμφωνα με τις 
αρχές της ευρωπαϊκής προστιθέμενης 
αξίας και αριστείας·

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η στρατηγική «Eυρώπη 2020» για 
έξυπνη, βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση 
χωρίς αποκλεισμούς αναγνωρίζει τον 

(1) Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» για 
έξυπνη, βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση 
χωρίς αποκλεισμούς αναγνωρίζει τον 
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πρωταρχικό ρόλο του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
(στο εξής EIT) που συνεισφέρει σε 
διάφορες εμβληματικές πρωτοβουλίες.

πρωταρχικό ρόλο του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
(στο εξής EIT), στόχος του οποίου είναι 
να συνεισφέρει σε διάφορες εμβληματικές 
πρωτοβουλίες, ιδίως τις πρωτοβουλίες 
«Ένωση καινοτομίας» και «Νεολαία σε 
κίνηση».

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Το ΕΙΤ θα προσελκύσει επίσης 
σημαντικούς πόρους από τον ιδιωτικό 
τομέα για τις δραστηριότητές του, 
ενισχύοντας κατά συνέπεια την 
ικανότητα της ΕΕ στην καινοτομία.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Ο αντίκτυπος της χρηματοδότησης 
του ΕΙΤ της Ένωσης πρέπει να 
μεγιστοποιηθεί με την κινητοποίηση, τη 
συγκέντρωση και τη μόχλευση δημόσιων 
και ιδιωτικών χρηματοδοτικών πόρων.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Πρέπει να καθοριστεί το πεδίο 
συμμετοχής του EIT στις κοινότητες 
γνώσης και καινοτομίας (στο εξής ΚΓΚ) 
και να διευκρινιστούν οι πηγές των 

(7) Πρέπει να καθοριστεί το πεδίο 
συμμετοχής του EIT στις κοινότητες 
γνώσης και καινοτομίας (στο εξής ΚΓΚ) 
και να διευκρινιστούν οι πηγές των 
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οικονομικών πόρων των ΚΓΚ. οικονομικών πόρων των ΚΓΚ. Το ΕΙΤ 
πρέπει να αναπτύσσει μεγαλύτερη 
συνέργεια και όσο το δυνατόν 
περισσότερη συμπληρωματικότητα με τα 
διαρθρωτικά ταμεία.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Οι ΚΓΚ πρέπει να επιδιώκουν 
συνέργειες με τις σχετικές πρωτοβουλίες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(12) Οι ΚΓΚ πρέπει να επιδιώκουν 
συνέργειες με τις σχετικές πρωτοβουλίες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συνέργειες 
αυτές δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο 
την αρχή της αριστείας στην έρευνα, την 
καινοτομία και την εκπαίδευση, την 
οποία πρέπει να υπηρετεί το ΕΙΤ.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Οι δαπάνες της ΕΕ και των κρατών 
μελών για σκοπούς έρευνας, καινοτομίας 
και εκπαίδευσης πρέπει να συντονίζονται 
καλύτερα, για την εξασφάλιση 
συμπληρωματικότητας, αυξημένης 
αποτελεσματικότητας και προβολής, 
καθώς και για την επίτευξη καλύτερων 
δημοσιονομικών συνεργειών.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Η αριστεία πρέπει να αποτελεί την 
κινητήρια δύναμη του ΕΙΤ στο σύνολό 
του, με την προώθηση της διεύρυνσης 
της συμμετοχής προκειμένου να τονωθεί 
η αριστεία σε ολόκληρη την Ευρώπη, 
συμπεριλαμβανομένης της έννοιας της 
«κλίμακας αριστείας», κάτι που θα 
ενθαρρύνει περαιτέρω τη συμμετοχή 
ισχυρών μονάδων «αριστείας εν τω 
γεννάσθαι».

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Τα κριτήρια και οι διαδικασίες για τη 
χρηματοδότηση, την παρακολούθηση και 
την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων των 
ΚΓΚ πρέπει να εγκριθούν από το ΕΙΤ πριν 
από τη έναρξη της διαδικασίας επιλογής 
των ΚΓΚ.

(14) Τα κριτήρια και οι διαδικασίες για τη 
χρηματοδότηση, την παρακολούθηση και 
την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων των 
ΚΓΚ πρέπει να εγκριθούν από το ΕΙΤ πριν 
από τη έναρξη της διαδικασίας επιλογής 
των ΚΓΚ, καθώς η εφαρμογή μέτρων 
απλούστευσης έχει καίρια σημασία.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται 
η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του 
ΕΙΤ και η υλοποίηση των ΚΓΚ με τον 
πλέον αποτελεσματικό και απλό για τους 
συμμετέχοντες τρόπο.
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η Επιτροπή πρέπει να ενισχύσει το 
ρόλο της, όσον αφορά την παρακολούθηση 
της εφαρμογής ειδικών πτυχών των 
δραστηριοτήτων του ΕΙΤ.

(18) Η Επιτροπή πρέπει να ενισχύσει το 
ρόλο της, όσον αφορά την παρακολούθηση 
της εφαρμογής ειδικών πτυχών των 
δραστηριοτήτων του ΕΙΤ. Η Επιτροπή 
πρέπει να παρακολουθεί σε ετήσια βάση 
την εφαρμογή του προγράμματος με τη 
βοήθεια βασικών δεικτών για την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των 
επιπτώσεων. Οι δείκτες αυτοί, 
συμπεριλαμβανομένων σχετικών 
γραμμών βάσης, πρέπει να παρέχουν την 
ελάχιστη βάση για την αξιολόγηση του 
βαθμού στον οποίο έχουν επιτευχθεί οι 
στόχοι του ΕΙΤ.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Οι δραστηριότητες του ΕΙΤ πρέπει 
να εξασφαλίζουν απόλυτη διαφάνεια, 
λογοδοσία και δημοκρατικό έλεγχο των 
συνεισφορών από τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης, ειδικά όσον αφορά τη 
συμμετοχή τους, τόσο την αναμενόμενη 
όσο και την υλοποιούμενη, στην 
εκπλήρωση των στόχων της Ένωσης.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 2 – παράγραφος 10
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Ως «Φόρουμ ενδιαφερόμενων μερών» 
νοείται ένας χώρος συζήτησης 
προσβάσιμος σε εκπροσώπους των 
εθνικών και περιφερειακών αρχών, 
ομάδων συμφερόντων και μεμονωμένων 
οντοτήτων από το χώρο των επιχειρήσεων, 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της 
έρευνας, οργανώσεων ομίλων (cluster), 
καθώς και άλλα ενδιαφερόμενων μερών 
από το τρίγωνο της γνώσης».

10. Ως «Φόρουμ ενδιαφερόμενων μερών» 
νοείται ένας χώρος συζήτησης 
προσβάσιμος σε εκπροσώπους των 
εθνικών και περιφερειακών αρχών, 
ομάδων συμφερόντων και μεμονωμένων 
οντοτήτων από το χώρο των επιχειρήσεων, 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της 
έρευνας, οργανώσεων ομίλων (cluster), 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών
καθώς και άλλων ενδιαφερόμενων μερών 
από το τρίγωνο της γνώσης.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος του ΕΙΤ είναι να συμβάλει στη 
βιώσιμη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας 
της Ευρώπης, ενισχύοντας την ικανότητα 
των κρατών μελών και της Ένωσης στην 
καινοτομία. Για να επιτύχει το στόχο του 
αυτό το ΕΙΤ θα επιδιώξει την προαγωγή 
και την ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, της καινοτομίας και της 
έρευνας με τα υψηλότερα δυνατά 
πρότυπα. Στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» 
καθορίζονται οι γενικοί στόχοι του EIT, οι 
ειδικοί στόχοι και οι δείκτες 
αποτελεσμάτων για την περίοδο 2014-
2020.»

Στόχος του ΕΙΤ είναι να συμβάλει στη 
βιώσιμη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας 
της Ευρώπης, ενισχύοντας την ικανότητα 
των κρατών μελών και της Ένωσης στην 
καινοτομία. Για να επιτύχει το στόχο του 
αυτό το ΕΙΤ θα επιδιώξει την προαγωγή 
και την ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, της καινοτομίας και της 
έρευνας σε επίπεδο αριστείας. Στο 
πρόγραμμα «Ορίζων 2020» καθορίζονται 
οι γενικοί στόχοι του EIT, οι ειδικοί στόχοι 
και οι δείκτες αποτελεσμάτων για την 
περίοδο 2014-2020.»
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Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 7α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το EIT διοργανώνει, βάσει βασικών 
δεικτών επιδόσεων και σε συνεργασία με 
την Επιτροπή, συνεχή παρακολούθηση και 
περιοδικές εξωτερικές αξιολογήσεις των 
αποτελεσμάτων και του αντίκτυπου κάθε 
επιμέρους ΚΓΚ.»

Το EIT διοργανώνει, βάσει βασικών 
δεικτών επιδόσεων και σε συνεργασία με 
την Επιτροπή, συνεχή παρακολούθηση και 
περιοδικές εξωτερικές αξιολογήσεις των 
αποτελεσμάτων και του αντίκτυπου κάθε 
επιμέρους ΚΓΚ.» Οι δείκτες αυτοί, 
συμπεριλαμβανομένων σχετικών 
γραμμών βάσης, πρέπει να παρέχουν την 
ελάχιστη βάση για την αξιολόγηση του 
βαθμού στον οποίο έχουν επιτευχθεί οι 
στόχοι του προγράμματος. Για τη 
βελτίωση της επίτευξης των 
αποτελεσμάτων του ΕΙΤ, οι 
δραστηριότητες των ΚΓΚ πρέπει να 
έχουν μετρήσιμο αντίκτυπο στη 
δημιουργία βιώσιμων καινοτόμων 
επιχειρήσεων σε φάση εκκίνησης και 
τεχνοβλαστών, ιδίως με την υποστήριξη 
της δικτύωσης και των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων των αποδεκτών 
διπλωμάτων και κατάρτισης από το ΕΙΤ.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 15
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το χρηματοδοτικό κονδύλιο από το 
πρόγραμμα «Ορίζων 2020» για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, κατά 
την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, ορίζεται σε 
[3 182 230 000 ευρώ] Οι ετήσιες πιστώσεις 
εγκρίνονται από την αρμόδια για τον 

Κατά την έννοια του σημείου 17 της 
Διοργανικής Συμφωνίας, της .../…, 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη 
συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και
τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, το 
χρηματοδοτικό κονδύλιο από το 
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προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων του 
δημοσιονομικού πλαισίου. Η 
χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΙΤ στις 
ΚΓΚ χορηγείται στο πλαίσιο του εν λόγω 
χρηματοδοτικού κονδυλίου.»

πρόγραμμα «Ορίζων 2020» για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, κατά 
την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, ορίζεται σε 
3 182 230 000 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο. 
Το ποσόν αυτό αποτελεί, για την αρμόδια 
για τον προϋπολογισμό αρχή, την κύρια 
αναφορά κατά την ετήσια διαδικασία του 
προϋπολογισμού. Οι ετήσιες πιστώσεις 
εγκρίνονται από την αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή με την επιφύλαξη 
των διατάξεων του Κανονισμού για το 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-
2020 και της Διοργανικής Συμφωνίας της 
XX/201z μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής σχετικά με τη συνεργασία σε 
θέματα προϋπολογισμού και χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης. Η 
χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΙΤ στις 
ΚΓΚ χορηγείται στο πλαίσιο του εν λόγω 
χρηματοδοτικού κονδυλίου.»
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