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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) συστάθηκε το 2008 μέσω 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με σκοπό να συμβάλει στη 
βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση και ανταγωνιστικότητα. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω 
ενίσχυσης της ικανότητας καινοτομίας της ΕΕ και των κρατών μελών της. Ως εκ τούτου, 
στόχος του ΕΙΤ είναι να προάγει την ολοκλήρωση του τριγώνου της γνώσης, που αποτελείται 
από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία, κυρίως μέσω των 
κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ).

Η πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 294/2008 σχετικά με την ίδρυση του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, προτείνει ορισμένες αλλαγές. 

Στόχος των εν λόγω αλλαγών είναι να δοθεί απάντηση στα ζητήματα που εγέρθηκαν κατά τη 
διαβούλευση σχετικά με το ρόλο και τη λειτουργία του ινστιτούτου, λαμβάνοντας συγχρόνως 
υπόψη το νέο στρατηγικό θεματολόγιο για την καινοτομία του EIT για την περίοδο 2014 έως 
2020.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης χαιρετίζει και υποστηρίζει πλήρως την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να αναθέσει έναν ειδικό ρόλο στο EIT για την εφαρμογή του προγράμματος 
«Ορίζων 2020», Ο ρόλος αυτό θα πρέπει να επικεντρωθεί στην εμβάθυνση των συνεργειών 
μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας, της έρευνας και των επιχειρήσεων, και να προσελκύσει 
ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων μερών.

Παρά ταύτα, η συντάκτρια γνωμοδότησης κρίνει ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η 
ευαισθητοποίηση σχετικά με το ρόλο και την ύπαρξη του EIT. 

Από την πλευρά του, το EIT οφείλει να ενθαρρύνει περισσότερο τα ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα που ανήκουν στις ΚΓΚ, με στόχο την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών τους 
επί οιουδήποτε ζητήματος κοινού ενδιαφέροντος ήθελε προκύψει, ή που θα προκύψει 
αναπόφευκτα κατά τα επόμενα έτη. Τα ζητήματα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν την 
αμοιβαία αναγνώριση των προσόντων, κοινές διαδικασίες πιστοποίησης για τους τίτλους και 
τα πτυχία, πρακτικές διδασκαλίας και οτιδήποτε άλλο παρεμφερές.

Η παρούσα πρόταση που αποσκοπεί στην ενσωμάτωση νέων κύκλων μαθημάτων 
επαγγελματικής κατάρτισης στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των ΚΓΚ δεν θα πρέπει, επί 
του παρόντος, να ξεπεράσει το πλαίσιο της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης υποστηρίζει επίσης τα σχέδια εξορθολογισμού των δομών 
διακυβέρνησης και διαχείρισης του EIT, καθώς και σαφούς κατανομής των καθηκόντων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι κανόνες που αφορούν τη διαχείριση 
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
καθορίζονται στους κανόνες συμμετοχής.

(4) Οι κανόνες που αφορούν τη διαχείριση 
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
καθορίζονται στους κανόνες συμμετοχής.
Παρά ταύτα, το ΕΙΤ θα πρέπει να 
διαδραματίζει καινοτόμο ρόλο στην 
ανάπτυξη εργαλείων διαχείρισης των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
τα οποία να ευνοούν τη διαφάνεια και την 
ανταλλαγή, ώστε να μπορούν και 
δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς (και 
ειδικότερα οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ)) να συμμετέχουν 
στην έρευνα και την εκμετάλλευση των 
εφευρέσεων.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Το EIT οφείλει να προωθήσει 
περαιτέρω την εκ μέρους των κρατών 
μελών αναγνώριση των τίτλων και των 
πτυχίων του που φέρουν το οικείο σήμα 
αριστείας.
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) Το ΕΙΤ θα πρέπει να προωθεί 
πολυτομεακές προσεγγίσεις της 
καινοτομίας, συμπεριλαμβανόμενης της 
ανάπτυξης μη τεχνολογικών λύσεων, 
οργανωτικών προσεγγίσεων, νέων 
επιχειρηματικών προτύπων, ανοικτής 
έρευνας και άλλων συνεργατικών
προσεγγίσεων.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Πρέπει να απλουστευτεί η σύνθεση των 
οργάνων του EIT. Η λειτουργία του 
διοικητικού συμβουλίου του ΕΙΤ πρέπει να 
εξορθολογιστεί και να διασαφηνιστούν οι 
αντίστοιχοι ρόλοι και αρμοδιότητες του 
διοικητικού συμβουλίου και του διευθυντή 
του ΕΙΤ.

(8) Πρέπει να απλουστευτεί η σύνθεση των 
οργάνων του EIT και να αντικατοπτρίζει 
τις τρεις διαστάσεις του τριγώνου της 
γνώσης. Η λειτουργία του διοικητικού 
συμβουλίου του ΕΙΤ πρέπει να 
εξορθολογιστεί και να διασαφηνιστούν οι 
αντίστοιχοι ρόλοι και αρμοδιότητες του 
διοικητικού συμβουλίου, του διευθυντή
και της εκτελεστικής επιτροπής του ΕΙΤ.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι ΚΓΚ πρέπει να διευρύνουν τις 
εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες, μέσω 
της παροχής κύκλων μαθημάτων 
επαγγελματικής κατάρτισης.

(10) Οι ΚΓΚ πρέπει να διευρύνουν τις 
εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες, μέσω 
της παροχής κύκλων μαθημάτων 
επαγγελματικής κατάρτισης για τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές.
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Απαιτείται συνεργασία για την 
οργάνωση της παρακολούθησης και των 
αξιολογήσεων των ΚΓΚ μεταξύ της 
Επιτροπής και του ΕΙΤ, ώστε να 
διασφαλίζεται η συνοχή με το συνολικό 
σύστημα αξιολόγησης και 
παρακολούθησης σε επίπεδο ΕΕ.

(11) Απαιτείται συνεργασία για την 
οργάνωση της παρακολούθησης και των 
αξιολογήσεων των ΚΓΚ μεταξύ της 
Επιτροπής και του ΕΙΤ, ώστε να 
διασφαλίζεται η συνοχή με το συνολικό 
σύστημα αξιολόγησης και 
παρακολούθησης σε επίπεδο ΕΕ. Πρέπει, 
ιδίως, να διευκρινιστούν οι αρχές 
παρακολούθησης των ΚΓΚ και του ΕΙΤ.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 2 – παράγραφος 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ως «Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» 
νοείται ένα ίδρυμα κατά την έννοια του 
άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
XXX/20XX του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση του προγράμματος «Erasmus για 
όλους».

Ως «Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» 
νοείται ένα ίδρυμα κατά την έννοια του 
άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
XXX/20XX του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση του προγράμματος «Erasmus για 
όλους».
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία8

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 μια πλατφόρμα συζήτησης
προσβάσιμη 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 άλλα ενδιαφερόμενων μερών 
από το τρίγωνο της γνώσης».

Τροπολογία 9

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

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.

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. Τούτο θα επιτευχθεί μέσω 
συνεργειών, συνεργασίας και 
ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, των δραστηριοτήτων 
έρευνας και της καινοτομίας, με τα 
υψηλότερα δυνατά πρότυπα.

Τροπολογία10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Το άρθρο 4, παράγραφος 2,
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2. Η Επιτροπή διορίζει παρατηρητές 
που εκπροσωπούν τις τρεις διαστάσεις 
του τριγώνου της γνώσης οι οποίοι θα 
λαμβάνουν μέρος στις συνεδριάσεις του 
διοικητικού συμβουλίου.»

Τροπολογία11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι) συγκαλεί, τουλάχιστον μια φορά 
ετησίως, το φόρουμ ενδιαφερομένων 
μερών με σκοπό την ενημέρωση για τις 
δραστηριότητες του ΕΙΤ, την αποκτούμενη 
εμπειρία, τις ορθές πρακτικές και τη 
συμβολή στις πολιτικές και στόχους της 
Ένωσης, όσον αφορά την καινοτομία, την 
έρευνα και την εκπαίδευση. Τα
ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να 
εκφράζουν τις απόψεις τους.»

(ι) συγκαλεί, τουλάχιστον μια φορά 
ετησίως, το φόρουμ ενδιαφερομένων 
μερών με σκοπό την ενημέρωση για τις 
δραστηριότητες του ΕΙΤ, την αποκτούμενη 
εμπειρία, τις ορθές πρακτικές και τη 
συμβολή στις πολιτικές και στόχους της 
Ένωσης, όσον αφορά την καινοτομία, την 
έρευνα και την εκπαίδευση. Όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να 
εκφράζουν τις απόψεις τους.

Τροπολογία12Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 7 – παράγραφος 1α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το EIT προβαίνει στην επιλογή και 
στον καθορισμό των ΚΓΚ με βάση τα 
πεδία προτεραιότητας και το 
χρονοδιάγραμμα που καθορίζονται στο 
ΣΘΚ.

1α. Το EIT προβαίνει στην επιλογή των 
ΚΓΚ και στον καθορισμό όσο το δυνατόν 
περισσότερων ΚΓΚ από οικονομική 
άποψη βάσει της ποιότητάς τους και 
εφόσον πληρούν ελάχιστα κριτήρια 
επιλογής και ανάθεσης.
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Τροπολογία13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) Στην παράγραφο 2, το στοιχείο ζ) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«(ζ) ετοιμότητα αλληλεπίδρασης με 
άλλους οργανισμούς και δίκτυα εκτός 
των ΚΓΚ με στόχο την ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών και αριστείας, καθώς 
και με περιφέρειες με χαμηλότερη 
επίδοση.»

Τροπολογία14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ελάχιστη προϋπόθεση για τη σύσταση 
ΚΓΚ είναι η συμμετοχή τουλάχιστον τριών 
οργανισμών-εταίρων εγκατεστημένων σε 
τουλάχιστον δύο διαφορετικά κράτη μέλη. 
Όλοι οι εν λόγω οργανισμοί-εταίροι πρέπει 
να είναι ανεξάρτητοι ο ένας από τον άλλο, 
κατά την έννοια του άρθρου 7 των 
κανόνων συμμετοχής.»

3. Ελάχιστη προϋπόθεση για τη σύσταση 
ΚΓΚ είναι η συμμετοχή τουλάχιστον τριών 
οργανισμών-εταίρων εγκατεστημένων σε 
τουλάχιστον δύο διαφορετικά κράτη μέλη.
Όταν μία από τις οργανώσεις εταίρους 
είναι ένας Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής 
Συνεργασίας(ΕΟΕΣ), το ΕΙΤ προβλέπει 
ειδικές διατάξεις που να λαμβάνουν 
υπόψη το διεθνή χαρακτήρα του ΕΟΕΣ.
Όλοι οι εν λόγω οργανισμοί-εταίροι πρέπει 
να είναι ανεξάρτητοι ο ένας από τον άλλο, 
κατά την έννοια του άρθρου 7 των 
κανόνων συμμετοχής.»
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 8 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Στο άρθρο 8, παράγραφος 2, 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«(β α) διάδοση των βέλτιστων πρακτικών 
για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, 
όπως η αμοιβαία αναγνώριση των 
προσόντων και οι αποτελεσματικές 
πρακτικές διδασκαλίας.»

Τροπολογία16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 15 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ετήσια έκθεση πριν από τις 30 Ιουνίου 
κάθε έτους. Η εν λόγω έκθεση 
περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που 
διεξήγαγε το ΕΙΤ το προηγούμενο 
ημερολογιακό έτος και αξιολογεί τα 
αποτελέσματα σε σχέση με τους στόχους 
και το χρονοδιάγραμμα που είχαν τεθεί, με 
τους κινδύνους που συνδέονται με τις 
δραστηριότητες που διεκπεραιώθηκαν, με 
τη χρήση των πόρων και με τη γενική 
λειτουργία του ΕΙΤ.

(β) ετήσια έκθεση που δημοσιεύεται πριν 
από τις 30 Ιουνίου κάθε έτους. Η εν λόγω 
έκθεση περιλαμβάνει τις δραστηριότητες 
που διεξήγαγε το ΕΙΤ το προηγούμενο 
ημερολογιακό έτος και αξιολογεί τα 
αποτελέσματα σε σχέση με τους στόχους 
και το χρονοδιάγραμμα που είχαν τεθεί, με 
τους κινδύνους που συνδέονται με τις 
δραστηριότητες που διεκπεραιώθηκαν, με 
τη χρήση των πόρων και με τη γενική 
λειτουργία του ΕΙΤ. Κάθε έτος, ο 
διευθυντής του ΕΙΤ παρουσιάζει την 
ετήσια έκθεση στις αρμόδιες επιτροπές 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
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