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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής για το στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας (ΣΘΚ) του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) συνιστά έγγραφο πολιτικού προγραμματισμού 
το οποίο σκιαγραφεί τις προτεραιότητες για την EIT κατά την περίοδο 2014-2020.

Η συντάκτρια τάσσεται υπέρ της προτάσεως και υποστηρίζει τη δέσμευση για μεγαλύτερη 
συμμετοχή των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην περαιτέρω ανάπτυξη του ΕΙΤ.

Η συντάκτρια επισημαίνει τα ακόλουθα:

 η χρονική διάρκεια του ενός έτους για την εφαρμογή του προγράμματος Master στις τρεις 
εν ενεργεία κοινότητες γνώσης και καινοτομίας (στο εξής «ΚΓΚ») είναι πολύ μικρή για 
να καταστεί δυνατή μία αποτελεσματική αξιολόγηση και, ως εκ τούτου, το ουσιαστικό 
περιθώριο για αντικειμενική κρίση είναι μικρό.

 φαίνεται ότι στις τρεις βασικές πτυχές του ΣΘΚ ‘γνώση-έρευνα-καινοτομίαα’, η 
τριτοβάθμια εκπαίδευση έρχεται κατά κάποιο τρόπο σε δεύτερη μοίρα. Ωστόσο, η 
τριτοβάθμια εκπαίδευση συνιστά κατά πάσα πιθανότητα τη βάση αυτού που συχνά 
αναφέρεται ως "τρίγωνο της γνώσης". Κατά συνέπεια, παρέχονται κίνητρα στις ΚΓΚ 
προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματά τους σε επίπεδο Master 
και διδακτορικής διατριβής τυγχάνουν επαρκούς χρηματοδότησης·

 στο ΣΘΚ οι τομείς των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών δεν τυγχάνουν της 
δέουσας προσοχής σε σχέση με τη σημερινή προστιθέμενη αξία τους. είναι ως εκ τούτου 
σημαντικό να τονιστεί κατάλληλα ο σημερινός και ο μελλοντικός τους ρόλος στην έρευνα 
και την εκπαίδευση και να αναγνωριστεί η συνεισφορά τους στη δημιουργία νέων και 
καινοτόμων πεδίων έρευνας βασιζομένων σε διεπιστημονικές αρχές.

Η συντάκτρια θέλει να διασφαλίσει τα εξής:

1. Τα πανεπιστήμια θα αποκτούν όλο και μεγαλύτερη επίγνωση της ύπαρξης και του ρόλου 
των ΕΙΤ έτσι ώστε περισσότερα πανεπιστήμια να επιδιώκουν να συμμετάσχουν στις 
ΚΓΚ.

2. Όλο και περισσότεροι φοιτητές με ιδιαίτερα υψηλά προσόντα θα προσελκύονται από τα 
μεταπτυχιακά προγράμματα των ΚΓΚ. Οι φοιτητές θα αρχίσουν να υπολογίζουν 
περισσότερο το Ινστιτούτο ΕΙΤ. Το ΕΙΤ θα λειτουργήσει ως ο κύριος αποδέκτης των 
ταλαντούχων νέων οι οποίοι θα συμβάλουν στην εξασφάλιση της έξυπνης, διατηρήσιμης 
και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης για το μέλλον της Ευρώπης. Προς τούτο, 
είναι απαραίτητο να δρομολογηθούν ενημερωτικές εκστρατείες οι οποίες αξιοποιούν όλα 
τα μέσα και επίπεδα επικοινωνίας για την εξασφάλιση ότι τόσο τα πανεπιστήμια όσο και 
οι φοιτητές διαθέτουν επαρκείς πληροφορίες για το Ινστιτούτο ΕΙΤ και τις ΚΓΚ.

3. Θα δημιουργηθούν μέτρα διασφάλισης για να αποφευχθεί η διπλή χρηματοδότηση (το 
75% της χρηματοδότησης προέρχεται από ιδιωτικές, δημόσιες και περιφερειακές 
εκταμιεύσεις, περιλαμβανομένων και των εκταμιεύσεων από άλλα ευρωενωσιακά 
προγράμματα και από το Ταμείο Συνοχής). Οιαδήποτε μείωση της χρηματοδότησης 
άλλων προγραμμάτων θα πρέπει να αποφεύγεται.
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4. Θα διασφαλιστεί η συμπληρωματικότητα του ΕΙΤ με υφιστάμενα εκπαιδευτικά και 
ερευνητικά προγράμματα.

5. Θα διασφαλιστεί επίσης το πανεπιστημιακό κύρος των πτυχίων και διπλωμάτων που 
χορηγούνται με το σήμα ΕΙΤ. Το σήμα EIT πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας και 
συνεπώς πρέπει να ισχύουν κριτήρια υψηλής ποιότητας για όλα τα πτυχία που φέρουν το 
σήμα ΕΙΤ (δηλαδή, σύμφωνα με τη διαδικασία της Μπολόνια, για το επιχειρηματικό 
πνεύμα, το οποίο επιτρέπει στενή τομεακή κινητικότητα μεταξύ πανεπιστημίων και 
βιομηχανίας) προκειμένου να διασφαλιστεί η παγκόσμια καλή φήμη των ευρωπαϊκών 
πανεπιστημίων και του EIT.

6. Θα προαχθεί η διάδοση των βέλτιστων πρακτικών μέσω του ΕΙΤ σε χώρες που δεν 
συμμετέχουν ακόμη σε υφιστάμενες ΚΓΚ.

7. Τα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν ακόμη στις ΚΓΚ, θα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να 
συμμετάσχουν και θα εφαρμόζεται πάντα το κριτήριο της αριστείας και η αρχή της 
επικουρικότητας.

8. Το διοικητικό συμβούλιο του ΕΙΤ συνδράμει επιτροπή πανεπιστημιακών 
εμπειρογνωμόνων, ο ρόλος της οποίας είναι η εποπτεία του περιεχομένου των 
προγραμμάτων, των ποιοτικών τους κριτηρίων και των κοινωνικών και πολιτισμικών 
πτυχών τους.

9. Οι δύο νέες θεματικές ενότητες που πρότεινε η Επιτροπή για το 2014 και το 2018, που 
ατυχώς προβάλλουν μία μονόπλευρη μελλοντική αντίληψη της έρευνας και καινοτομίας, 
θα πρέπει να επανεξεταστούν.

10. Η κοινωνική πτυχή θα αποτελέσει το αποφασιστικό κριτήριο στο πλαίσιο των ΚΓΚ και 
θα είναι πιο ορατό σε κάθε κοινωνική πρόκληση. 

11. Το ΕΙΤ θα εντοπίσει κοινές διαδικασίες διαπίστευσης για διπλώματα και πτυχία σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Συμπεράσματα της συντάκτριας

1. Πανεπιστημιακοί φοιτητές αποδεδειγμένης αριστείας θα έχουν την ευκαιρία να 
εκπονήσουν μεταπτυχιακή και διδακτορική έρευνα σε περισσότερα του ενός 
πανεπιστήμια των ΚΓΚ. Με τον τρόπο αυτό, θα επωφεληθούν από τη συνεργασία μεταξύ 
πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων.

2. Τα πανεπιστήμια που συμμετέχουν στις ΚΓΚ ενθαρρύνονται να αναπτύξουν διδακτέα 
ύλη η οποία, παράλληλα με την γνώση, την έρευνα και την επιχειρηματικότητα, θα 
παρέχουν κατάρτιση υψηλής ποιότητας με σκοπό την επίτευξη της καινοτομίας.

3. Τα πανεπιστήμια θα εξακολουθούν να χαίρουν ακαδημαϊκής ελευθερίας ως προς τη 
μάθηση και την έρευνα στην αναζήτηση συνεργιών με επιχειρησιακά συμφέροντα, θα 
μεριμνούν για την προστασία της αυτοτέλειας της διδακτέας ύλης.
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4. Ειδική μέριμνα πρέπει επίσης να ληφθεί όσον αφορά τον ρόλο των ανθρωπιστικών 
σπουδών στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς αυτές συμβάλλουν σημαντικά και στην 
οικονομική ζωή αλλά και στην περαιτέρω προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Στο πλαίσιο αυτό, δεν θα πρέπει να παραβλέπονται οι ανθρωπιστικές 
σπουδές κατά την επιλογή των θεματικών πεδίων για τις μελλοντικές ΚΓΚ.

Το ΕΙΤ προσφέρει μία ριζική στροφή στο τρίγωνο της γνώσης μεταξύ πανεπιστημίων και 
βιομηχανίας στην πτυχή ηγεσίας, διδάσκοντος και ‘δια βίου σπουδαστή’ και, ως εκ τούτου, 
μπορεί να αποτελεί σημαντικό στοιχείο προς την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού εργατικού 
δυναμικού υψηλής κατάρτισης και δεξιότητας για το μέλλον.

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 
τροπολογίες:

Τροπολογία1

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – σημείο 1.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι λόγοι για να τεθούν στο επίκεντρο η 
έρευνα, η εκπαίδευση και η καινοτομία 
είναι προφανείς. Μέσα στον αυξανόμενο 
παγκόσμιο ανταγωνισμό και εν όψει της 
δημογραφικής πρόκλησης στο εσωτερικό, 
η μελλοντική οικονομική ανάπτυξη και οι 
θέσεις εργασίας θα προέρχονται όλο και 
περισσότερο από τα επιτεύγματα 
καινοτομίας σε προϊόντα, πρότυπα 
υπηρεσιών και επιχειρήσεων καθώς και 
από την ικανότητά τους να γαλουχήσουν, 
να προσελκύσουν και να κρατήσουν τα 
ταλέντα. Ενώ υπάρχουν μεμονωμένες 
ιστορίες επιτυχίας σε όλη την Ευρώπη, τα 
κράτη μέλη της ΕΕ κατά μέσο όρο 
υστερούν σε σύγκριση με τους 
παγκόσμιους ηγέτες στον τομέα της 
καινοτομίας. Εξάλλου, η ΕΕ αντιμετωπίζει 
τον ανταγωνισμό για ταλέντα από νέα 
κέντρα αριστείας σε αναδυόμενες 

Οι λόγοι για να τεθούν στο επίκεντρο η 
έρευνα, η εκπαίδευση και η καινοτομία 
είναι προφανείς. Στο πλαίσιο της 
οικονομίας της γνώσης και μέσα στον 
αυξανόμενο παγκόσμιο ανταγωνισμό και 
εν όψει της δημογραφικής πρόκλησης στο 
εσωτερικό, η μελλοντική οικονομική 
ανάπτυξη και οι θέσεις εργασίας θα 
προέρχονται όλο και περισσότερο από τα 
επιτεύγματα καινοτομίας σε προϊόντα, 
πρότυπα υπηρεσιών και επιχειρήσεων 
καθώς και από την ικανότητά τους να 
γαλουχήσουν, να προσελκύσουν και να 
κρατήσουν τα ταλέντα, επιτρέποντας 
συγχρόνως στους ευρωπαίους πολίτες όχι 
μόνο να επωφεληθούν των εν λόγω 
καινοτομιών, αλλά και να συμβάλουν 
στην ανάδειξή τους, κυρίως μέσω των 
νέων τεχνολογιών. Ενώ υπάρχουν 
μεμονωμένες ιστορίες επιτυχίας σε όλη την 
Ευρώπη, τα κράτη μέλη κατά μέσο όρο 
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οικονομίες. υστερούν σε σύγκριση με τους 
παγκόσμιους ηγέτες στον τομέα της 
καινοτομίας. Εξάλλου, η Ένωση
αντιμετωπίζει τον ανταγωνισμό για 
ταλέντα από νέα κέντρα αριστείας σε 
αναδυόμενες οικονομίες.

Τροπολογία2

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – σημείο 1.1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνεπώς, χρειάζεται μια γνήσια αλλαγή 
στα συστήματα και στα παραδείγματά μας 
καινοτομίας. Ακόμα πολύ συχνά, ενώ 
υπάρχει σαφώς η αριστεία στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην έρευνα και 
στην καινοτομία σε ολόκληρη την ΕΕ, τα 
πεδία αυτά εξακολουθούν να παραμένουν 
κατακερματισμένα. Η Ευρώπη χρειάζεται 
να υπερνικήσει αυτή την έλλειψη 
στρατηγικής συνεργασίας πέρα από τα 
σύνορα χωρών, τομέων και επιστημονικών 
κλάδων. Επιπλέον, η Ευρώπη χρειάζεται 
να αποδεχθεί μια πραγματική 
επιχειρησιακή κουλτούρα, η οποία είναι 
ουσιαστική για τον προσδιορισμό της 
αξίας της έρευνας και της καινοτομίας, για 
τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και για 
την πραγματική εξάπλωση των 
καινοτομιών στην αγορά σε δυνητικούς 
τομείς υψηλής ανάπτυξης. Η Ευρώπη 
χρειάζεται να προωθήσει τον ρόλο των 
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ως 
κινητήρων καινοτομίας, επειδή τα 
ταλαντούχα άτομα πρέπει να εφοδιάζονται 
με τις σωστές δεξιότητες, γνώσεις και 
νοοτροπίες προκειμένου να προωθήσουν 
την ανάπτυξη της καινοτομίας.

Συνεπώς, χρειάζεται μια γνήσια αλλαγή 
στα συστήματα και στα παραδείγματα 
καινοτομίας μας, η οποία απαιτεί την 
έγκριση νέων αρχών και πρακτικών 
βασιζομένων συγκεκριμένα σε ανοικτή 
και περιεκτική έρευνα, στην καθιέρωση 
μηχανισμών διαχείρισης των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 
που να προωθούν τη διαφάνεια και την 
ανταλλαγή, καθώς και στην ανάπτυξη 
νέων μηχανισμών χρηματοδότησης που 
να διασφαλίζουν ότι οι ερευνητικές 
προσπάθειες θα επικεντρώνονται κατά 
προτεραιότητα και κατά τρόπο 
αποτελεσματικό στις μεγάλες προκλήσεις 
δημοσίου συμφέροντος. Ακόμα πολύ 
συχνά, ενώ υπάρχει σαφώς η αριστεία στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην έρευνα και 
στην καινοτομία σε ολόκληρη την ΕΕ, τα 
πεδία αυτά εξακολουθούν να παραμένουν 
κατακερματισμένα. Η Ευρώπη χρειάζεται 
να υπερνικήσει αυτή την έλλειψη 
στρατηγικής συνεργασίας πέρα από τα 
σύνορα χωρών, τομέων και επιστημονικών 
κλάδων. Επιπλέον, η Ευρώπη χρειάζεται 
να αποδεχθεί μια πραγματική 
επιχειρησιακή κουλτούρα, η οποία είναι 
ουσιαστική για τον προσδιορισμό της 
αξίας της έρευνας και της καινοτομίας, για 
τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και για 
την πραγματική εξάπλωση των 
καινοτομιών στην αγορά σε δυνητικούς 
τομείς υψηλής ανάπτυξης. Η Ευρώπη 
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χρειάζεται να προωθήσει τον ρόλο των 
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ως 
κινητήρων καινοτομίας, επειδή τα 
ταλαντούχα άτομα πρέπει να εφοδιάζονται 
με τις σωστές δεξιότητες, γνώσεις και 
νοοτροπίες προκειμένου να προωθήσουν 
την ανάπτυξη της καινοτομίας.

Τροπολογία3

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – σημείο 1.1 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέσω των KΓΚ, το EIT βοηθά στη 
δημιουργία περιβάλλοντος στο οποίο η 
καινοτομία είναι πιθανότερο να ευδοκιμεί 
και να δημιουργεί διαύλους στον τρόπο με 
τον οποίο συνεργάζονται οι τομείς της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της έρευνας και 
των επιχειρήσεων. Αυτή η προσέγγιση 
βοηθά στην εξέταση των όλο και πιο 
πολύπλοκων κοινωνικών προκλήσεων που 
ορίζονται στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020» 
με ολιστικό τρόπο, συμβάλλοντας στη 
συσπείρωση εξαιρετικών ανθρώπων από 
διαφορετικούς τομείς, προελεύσεις και 
επιστήμες – οι οποίοι διαφορετικά δεν 
συναντιούνταν αναγκαστικά – για την από 
κοινού εξεύρεση λύσεων στις προκλήσεις.

Μέσω των KΓΚ, το EIT βοηθά στη 
δημιουργία περιβάλλοντος στο οποίο η 
καινοτομία είναι πιθανότερο να ευδοκιμεί 
και να δημιουργεί διαύλους στον τρόπο με 
τον οποίο συνεργάζονται οι τομείς της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της έρευνας και 
των επιχειρήσεων. Επιπλέον, το EIT
συμβάλλει στην αύξηση της απασχόλησης 
των νέων. Αυτή η προσέγγιση βοηθά στην 
εξέταση των όλο και πιο πολύπλοκων 
κοινωνικών προκλήσεων που ορίζονται 
στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020» με 
ολιστικό τρόπο, συμβάλλοντας στη 
συσπείρωση εξαιρετικών ανθρώπων από 
διαφορετικούς τομείς, προελεύσεις και 
επιστήμες – οι οποίοι διαφορετικά δεν 
συναντιούνταν αναγκαστικά – για την από 
κοινού εξεύρεση λύσεων στις προκλήσεις.

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – σημείο 1.2 – παράγραφος 1 – δεύτερο σημείο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Βελτίωση του αντικτύπου των 
επενδύσεων στον τομέα της εκπαίδευσης, 
της έρευνας και της καινοτομίας καθώς και 
δοκιμασία νέων τρόπων για τη 

 Βελτίωση του αντικτύπου των 
επενδύσεων στον τομέα της εκπαίδευσης, 
της έρευνας και της καινοτομίας καθώς και 
δοκιμασία νέων τρόπων για τη 
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διακυβέρνηση της καινοτομίας: Tο EIT 
λειτουργεί ως καταλύτης που προσθέτει 
αξία στην υφιστάμενη βάση έρευνας, με 
την επιτάχυνση της αποδοχής και της 
αξιοποίησης των τεχνολογιών και των 
αποτελεσμάτων έρευνας. Οι 
δραστηριότητες καινοτομίας συμβάλλουν 
αφετέρου στην ευθυγράμμιση και στη 
μόχλευση επενδύσεων στην έρευνα και 
στο να καταστούν οι δραστηριότητες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης πιο ευέλικτες 
σχετικά με τις ανάγκες των επιχειρήσεων. 
Προς το σκοπό αυτό, το EIT έχει 
εφοδιαστεί με σημαντικό βαθμό ευελιξίας 
για τη δοκιμή νέων προτύπων καινοτομίας, 
που καθιστούν δυνατή την πραγματική 
διαφοροποίηση στη διακυβέρνηση και στα 
χρηματοδοτικά μοντέλα των KΓΚ καθώς 
και στη γρήγορη προσαρμογή για την 
καλύτερη αντιμετώπιση των 
νεοεμφανιζόμενων ευκαιριών.

διακυβέρνηση της καινοτομίας: Tο EIT 
λειτουργεί ως καταλύτης που προσθέτει 
αξία στην υφιστάμενη βάση έρευνας, με 
την επιτάχυνση της αποδοχής και της 
αξιοποίησης των τεχνολογιών και των 
αποτελεσμάτων έρευνας. Οι 
δραστηριότητες καινοτομίας συμβάλλουν 
αφετέρου στην ευθυγράμμιση και στη 
μόχλευση επενδύσεων στην έρευνα και 
στο να καταστούν οι δραστηριότητες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης πιο ευέλικτες 
σχετικά με τις ανάγκες των επιχειρήσεων. 
Προς το σκοπό αυτό, το EIT έχει 
εφοδιαστεί με σημαντικό βαθμό ευελιξίας 
για τη δοκιμή νέων προτύπων καινοτομίας, 
που καθιστούν δυνατή την πραγματική 
διαφοροποίηση στη διακυβέρνηση και στα 
χρηματοδοτικά μοντέλα των KΓΚ καθώς 
και στη γρήγορη προσαρμογή για την 
καλύτερη αντιμετώπιση των 
νεοεμφανιζόμενων ευκαιριών. Το EIT 
διαθέτει επίσης το δυναμικό ανάπτυξης 
νέων προτύπων χρηματοδότησης, όπως 
τα βραβεία καινοτομίας, που του 
επιτρέπουν τη μεγιστοποίηση της 
απόδοσης των δημοσίων επενδύσεων για 
τη χρηματοδότηση της έρευνας και 
εξασφαλίζουν ότι η καινοτομία όχι μόνο 
ανταποκρίνεται στις πιο επείγουσες 
ανάγκες της κοινωνίας αλλά είναι επίσης 
σε θέση να επιφέρει πολύ γρήγορα οφέλη 
στους ευρωπαίους πολίτες.

Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – σημείο 1.3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το EIT θα συμβάλλει δυναμικά στην 
επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο 
πλαίσιο του «Ορίζων 2020», ιδίως με την 
αντιμετώπιση των κοινωνικών 
προκλήσεων με συμπληρωματικό τρόπο σε 
άλλες πρωτοβουλίες στους εν λόγω τομείς. 

Το EIT θα συμβάλλει δυναμικά στην 
επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο 
πλαίσιο του «Ορίζων 2020», ιδίως με την 
αντιμετώπιση των κοινωνικών 
προκλήσεων με συμπληρωματικό τρόπο σε 
άλλες πρωτοβουλίες στους εν λόγω τομείς. 
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Στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020», το EIT θα 
αποτελεί μέρος του στόχου με τίτλο 
«Αντιμετώπιση των κοινωνικών 
προκλήσεων» αλλά σύμφωνα με την 
προσέγγιση απρόσκοπτης αλληλεπίδρασης 
των στόχων, θα συμβάλλει επίσης στο 
στόχο με τίτλο «Ηγετική θέση της 
βιομηχανίας και ανταγωνιστικά πλαίσια» 
παροτρύνοντας την έρευνα με γνώμονα τα 
αποτελέσματα και προωθώντας τη 
δημιουργία καινοτόμων ΜΜΕ με υψηλό 
δυναμικό ανάπτυξης. Τέλος, θα συμβάλλει 
στη δημιουργία «άριστης επιστημονικής 
βάσης» με την προώθηση της
κινητικότητας χωρίς φραγμούς 
επιστημονικού κλάδου, οικονομικού τομέα 
και χώρας, και με την ένταξη της 
επιχειρηματικότητας και μιας νοοτροπίας 
που να ευνοεί την ανάληψη κινδύνων σε 
καινοτόμες μορφές μεταπτυχιακών τίτλων. 
Το EIT θα συμβάλει συνεπώς σημαντικά 
στην προώθηση των βασικών όρων που 
χρειάζονται για την υλοποίηση του 
δυναμικού καινοτομίας στον τομέα της 
έρευνας στην ΕΕ και για την προώθηση 
της ολοκλήρωσης του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας (EΧΕ). 

Στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020», το EIT θα 
αποτελεί μέρος του στόχου με τίτλο 
«Αντιμετώπιση των κοινωνικών 
προκλήσεων» αλλά σύμφωνα με την 
προσέγγιση απρόσκοπτης αλληλεπίδρασης 
των στόχων, θα συμβάλλει επίσης στο 
στόχο με τίτλο «Ηγετική θέση της 
βιομηχανίας και ανταγωνιστικά πλαίσια» 
παροτρύνοντας την έρευνα με γνώμονα τα 
αποτελέσματα και προωθώντας τη 
δημιουργία καινοτόμων ΜΜΕ με υψηλό 
δυναμικό ανάπτυξης. Τέλος, θα συμβάλλει 
στη δημιουργία «άριστης επιστημονικής 
βάσης» με την προώθηση της 
κινητικότητας χωρίς φραγμούς 
επιστημονικού κλάδου, οικονομικού τομέα 
και χώρας, και με την ένταξη της 
επιχειρηματικότητας και μιας νοοτροπίας 
που να ευνοεί την ανάληψη κινδύνων σε 
καινοτόμες μορφές μεταπτυχιακών τίτλων. 
Το ΕΙΤ πρέπει να υποστηρίζει τη 
διασυνοριακή και διακλαδική συνεργασία 
και κινητικότητα στον τομέα της έρευνας 
και καινοτομίας μεταξύ ακαδημαϊκών 
ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων και 
επιχειρήσεων. Το ΕΙΤ θα δημιουργήσει 
κοινή πλατφόρμα για την ανταλλαγή 
γνώσεων και καινοτομίας, γεγονός που θα 
συμβάλει στην στήριξη των τομέων που 
δεν συμμετέχουν άμεσα στις ΚΓΚ, και 
αργότερα στην επίτευξη των 
προτεραιοτήτων του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Είναι 
απαραίτητο να καθοριστεί μια ξεχωριστή 
προτεραιότητα, η οποία θα προσδιορίζει 
το συγκεκριμένο πεδίο λειτουργίας του 
ΕΙΤ στο πλαίσιο της συνεργασίας με τις 
τρίτες χώρες και τις διεθνείς οργανώσεις 
του τομέα της έρευνας και καινοτομίας, 
συμβάλλοντας κατ’αυτόν τον τρόπο στην 
διάδοση ορθών κοινοτικών πρακτικών.
Το EIT θα συμβάλει συνεπώς σημαντικά 
στην προώθηση των βασικών όρων που 
χρειάζονται για την υλοποίηση του 
δυναμικού καινοτομίας στον τομέα της 
έρευνας στην ΕΕ και για την προώθηση 
της ολοκλήρωσης του Ευρωπαϊκού Χώρου 
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Έρευνας (EΧΕ).

Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – σημείο 1.3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εξάλλου, το EIT αποδίδει μια άρτια 
εκπαιδευτική διάσταση στην πολιτική 
έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ. Μέσω 
καινοτόμου, επιχειρηματικής εκπαίδευσης 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τη 
γεφύρωση μεταξύ της έρευνας και του 
ερευνητικού πλαισίου και των 
εκπαιδευτικών πολιτικών και 
προγραμμάτων και παρέχει τη 
μακροπρόθεσμη δέσμευση που χρειάζεται 
για την επίτευξη βιώσιμων αλλαγών στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Κυρίως μέσω 
νέων, διεπιστημονικών και 
ενδοεπιστημονικών τίτλων με το σήμα του 
EIT, το EIT ηγείται μιας προσπάθειας 
συνεργασίας προς την εκπαίδευση για 
καινοτομία με σαφώς δευτερογενείς 
συνέπειες για το ευρύτερο ευρωπαϊκό 
θεματολόγιο που αφορά τον 
εκσυγχρονισμό των ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, προωθώντας με 
τον τρόπο αυτόν τον ευρωπαϊκό χώρο 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Εξάλλου, το EIT παρέχει μια άρτια 
εκπαιδευτική συνιστώσα στην πολιτική 
έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ ως το 
μόνο μέσο εντός του πλαισίου ‘Ορίζων 
2020’ που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην 
πτυχή της εκπαίδευσης
συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης 
πρόσβασης στα ερευνητικά 
δημοσιεύματα. Επομένως, το EIT θα 
πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα 
προγράμματα σε επίπεδο Master και 
διδακτορικής διατριβής στις ΚΓΚ 
τυγχάνουν επαρκούς χρηματοδότησης.
Μέσω καινοτόμου, επιχειρηματικής 
εκπαίδευσης διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο για τη γεφύρωση μεταξύ της έρευνας 
και του ερευνητικού πλαισίου και των 
εκπαιδευτικών πολιτικών και 
προγραμμάτων και παρέχει τη 
μακροπρόθεσμη δέσμευση που χρειάζεται 
για την επίτευξη νέων τρόπων 
προσαρμογής της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης στις εξελισσόμενες 
απαιτήσεις των αντίστοιχων κοινωνιών.
Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην
εξασφάλιση κατάλληλης χρηματοδότησης 
των πανεπιστημίων και λοιπών 
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Έτσι εξασφαλίζεται η ισότητα ευκαιριών 
των ιδρυμάτων που φιλοδοξούν να 
φτάσουν στο υψηλότερο ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Ταυτόχρονα διατηρείται η 
υποστήριξη των ερευνητικών και 
εκπαιδευτικών κέντρων που ήδη έχουν 
αποκτήσει καθεστώς κέντρου αριστείας.
Κυρίως μέσω νέων, διεπιστημονικών και 
ενδοεπιστημονικών τίτλων με το σήμα του
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EIT, το EIT ηγείται μιας προσπάθειας 
συνεργασίας προς την εκπαίδευση για 
καινοτομία με σαφώς δευτερογενείς 
συνέπειες για το ευρύτερο ευρωπαϊκό 
θεματολόγιο που αφορά τον 
εκσυγχρονισμό των ανώτατων 
εκπαιδευτικών συστημάτων, ενώ 
ταυτόχρονα επιβεβαιώνει την 
ανθρωπιστική παράδοση της ευρωπαϊκής 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προωθώντας 
με τον τρόπο αυτόν τον ευρωπαϊκό χώρο 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Τροπολογία7

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – σημείο 1.3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, υπάρχουν ευκαιρίες για 
ενισχυμένη αλληλεπίδραση με την 
πολιτική συνοχής της Ένωσης, μέσω της 
εξέτασης των διασυνδέσεων των τοπικών 
και των παγκοσμίων πτυχών της 
καινοτομίας. Τα κέντρα συστέγασης 
παρέχουν τη δυνατότητα διασυνοριακής 
συνεργασίας και είναι στην ιδανική θέση 
για να κεφαλαιοποιούν τα διάφορα 
συστήματα χρηματοδότησης από τις 
αντίστοιχές περιφέρειές τους. Tα κέντρα 
συστέγασης διαδραματίζουν μέγιστο ρόλο 
στην ενίσχυση της τοπικής-παγκόσμιας 
συνδεσιμότητας των ΚΓΚ γενικότερα, 
συμπεριλαμβανομένης της στενής 
συνεργασίας με περιφερειακές αρχές, ιδίως 
αυτές που συμμετέχουν στον σχεδιασμό 
και στην υλοποίηση των περιφερειακών 
στρατηγικών καινοτομίας για έξυπνη 
εξειδίκευση (Regional Innovation 
Strategies for Smart Specialisation - RIS3). 
Επιπλέον, οι διασυνδέσεις των ΚΓΚ με τις 
τοπικές οργανώσεις ομίλων θα μπορούσαν 
να ενισχυθούν, έτσι ώστε να αυξηθεί η 
συμμετοχή των ΜΜΕ στις δραστηριότητες 
των ΚΓΚ. Μολονότι οι ευκαιρίες 

Επιπλέον, υπάρχουν ευκαιρίες για 
ενισχυμένη αλληλεπίδραση με την 
πολιτική συνοχής της Ένωσης, μέσω της 
εξέτασης των διασυνδέσεων των τοπικών 
και των παγκοσμίων πτυχών της 
καινοτομίας. Τα κέντρα συστέγασης 
παρέχουν τη δυνατότητα
διαπεριφερειακής και διασυνοριακής 
συνεργασίας και είναι στην ιδανική θέση 
για να κεφαλαιοποιούν τα διάφορα 
συστήματα χρηματοδότησης από τις 
αντίστοιχές περιφέρειές τους . Tα κέντρα 
συστέγασης διαδραματίζουν μέγιστο ρόλο 
στην ενίσχυση της τοπικής-παγκόσμιας 
συνδεσιμότητας των ΚΓΚ γενικότερα, 
συμπεριλαμβανομένης της στενής 
συνεργασίας με περιφερειακές αρχές, ιδίως 
αυτές που συμμετέχουν στον σχεδιασμό 
και στην υλοποίηση των περιφερειακών 
στρατηγικών καινοτομίας για έξυπνη 
εξειδίκευση (Regional Innovation 
Strategies for Smart Specialisation - RIS3). 
Επιπλέον, οι διασυνδέσεις των ΚΓΚ με τις 
τοπικές οργανώσεις ομίλων θα μπορούσαν 
να ενισχυθούν, έτσι ώστε να αυξηθεί η 
συμμετοχή των ΜΜΕ στις δραστηριότητες 
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συνεργειών διαφέρουν ανάλογα με τον 
θεματικό τομέα μιας ΚΓΚ, ορισμένες 
πρωτοβουλίες και προγράμματα σε επίπεδο 
ΕΕ φαίνεται να είναι ιδιαίτερα πρόσφορες 
για την απόρροια πλεονεκτημάτων από τη 
συνεργασία και τον συντονισμό. Επειδή η 
ίδια η έννοια του EIT/των ΚΓΚ στηρίζεται 
στην πρόσθεση αξίας στην υφιστάμενη 
ευρωπαϊκή αριστεία, οι KΓΚ – οι 
σημερινές και οι μελλοντικές – θα 
επιδιώκουν εξ ορισμού να εκμεταλλευτούν 
στο μέγιστο αυτές τις συνέργειες. Οι KΓΚ 
θα προσθέσουν αξία σε πρωτοβουλίες οι 
οποίες μπορεί να υπάρχουν στους 
σχετικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων 
των πρωτοβουλιών κοινού 
προγραμματισμού, των ευρωπαϊκών 
συμπράξεων καινοτομίας και των 
συμπράξεων μεταξύ του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα.

των ΚΓΚ. Μολονότι οι ευκαιρίες 
συνεργειών διαφέρουν ανάλογα με τον 
θεματικό τομέα μιας ΚΓΚ, ορισμένες 
πρωτοβουλίες και προγράμματα σε επίπεδο 
ΕΕ φαίνεται να είναι ιδιαίτερα πρόσφορες 
για την απόρροια πλεονεκτημάτων από τη 
συνεργασία και τον συντονισμό. Επειδή η 
ίδια η έννοια του EIT/των ΚΓΚ στηρίζεται 
στην πρόσθεση αξίας στην υφιστάμενη 
ευρωπαϊκή αριστεία, οι KΓΚ – οι 
σημερινές και οι μελλοντικές – θα 
επιδιώκουν εξ ορισμού να εκμεταλλευτούν 
στο μέγιστο αυτές τις συνέργειες. Οι KΓΚ 
θα προσθέσουν αξία σε πρωτοβουλίες οι 
οποίες μπορεί να υπάρχουν στους 
σχετικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων 
των πρωτοβουλιών κοινού 
προγραμματισμού, των ευρωπαϊκών 
συμπράξεων καινοτομίας και των 
συμπράξεων μεταξύ του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα. Θα δημιουργηθούν 
μέτρα διασφάλισης για να αποφευχθεί η 
διπλή χρηματοδότηση (το 75% της 
χρηματοδότησης προέρχεται από 
ιδιωτικές, δημόσιες και περιφερειακές 
εκταμιεύσεις, περιλαμβανομένων και των 
εκταμιεύσεων από άλλα ευρωενωσιακά 
προγράμματα και από το Ταμείο 
Συνοχής). Οιαδήποτε μείωση της 
χρηματοδότησης άλλων προγραμμάτων 
θα πρέπει να αποφεύγεται.

Τροπολογία8

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – σημείο 1.3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πρωτοβουλίες κοινού 
προγραμματισμού, ένα θεμελιώδες 
εργαλείο για την αντιμετώπιση του 
κατακερματισμού στην έρευνα, θα
αποτελέσουν τον πυρήνα μιας
πανευρωπαϊκής βάσης έρευνας των ΚΓΚ. 
Με τη σειρά τους, οι KΓΚ μπορούν να 

Οι Πρωτοβουλίες κοινού 
προγραμματισμού αποτελούν ιδανικό 
μέσο για την αντιμετώπιση του 
κατακερματισμού στην έρευνα και για το 
λόγο αυτό πρέπει να αποτελέσουν τον 
πυρήνα της πανευρωπαϊκής ερευνητικής
βάσης των ΚΓΚ. Οι ΚΓΚ με τη σειρά τους 
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επιταχύνουν και να προωθήσουν την 
αξιοποίηση άριστης δημόσιας έρευνας
που συγκεντρώνεται από τις 
πρωτοβουλίες κοινού προγραμματισμού,
αντιμετωπίζοντας έτσι τον 
κατακερματισμό στην καινοτομία. Οι 
κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες και οι
νεοσύστατες εταιρικές σχέσεις μεταξύ 
του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα 
παρέχουν πλατφόρμες για την προώθηση 
μεγάλης κλίμακας έρευνας με γνώμονα τη 
βιομηχανία και ενισχύουν την ανάπτυξη
μείζονος σημασίας τεχνολογιών. Οι KΓΚ 
μπορούν να χρησιμεύσουν ως καταλύτης 
για αυτές τις μείζονος σημασίας 
επενδύσεις στην έρευνα για την προώθηση 
της μεταφοράς τεχνολογίας και της 
εμπορίας και για την ανάπτυξη νέων 
επιχειρηματικών σχημάτων εντός των 
υφισταμένων επιχειρήσεων μέσω 
κορυφαίων επιχειρηματικών ταλέντων. Με 
τη βοήθεια της προσέγγισής του με βάση 
το τρίγωνο της γνώσης, το EIT θα 
συμπληρώσει την επένδυση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ) 
στην έρευνα αιχμής παγκόσμιας εμβέλειας 
εξετάζοντας ολόκληρη την αλυσίδα 
καινοτομίας από τη σύλληψη της ιδέας έως 
την εφαρμογή και την αξιοποίηση και 
παρέχει επιπρόσθετες ευκαιρίες για 
καινοτομία και έκθεση στην 
επιχειρηματικότητα στους ερευνητές του 
προγράμματος Marie Curie και στους 
φοιτητές του «Erasmus για όλους».  

μπορούν να επιταχύνουν και να
διευκολύνουν την αξιοποίηση του άριστου 
κρατικού ερευνητικού έργου που 
συγκεντρώνεται μέσω των κοινών 
πρωτοβουλιών προγραμματισμού,
καταπολεμώντας κατά τον τρόπο αυτό 
τον κατακερματισμό στην καινοτομία. Οι 
Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες
(ΚΤΠ) και οι νεοσυσταθείσες δημόσιες 
και ιδιωτικές συμπράξεις προσφέρουν
πλατφόρμες για την προώθηση της 
έρευνας μεγάλης κλίμακας που παράγεται 
από τη βιομηχανία και βελτιώνουν την 
ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής. Οι KΓΚ 
μπορούν να χρησιμεύσουν ως καταλύτης 
για αυτές τις μείζονος σημασίας 
επενδύσεις στην έρευνα για την προώθηση 
της μεταφοράς τεχνολογίας και της 
εμπορίας και για την ανάπτυξη νέων 
επιχειρηματικών σχημάτων εντός των 
υφισταμένων επιχειρήσεων μέσω 
κορυφαίων επιχειρηματικών ταλέντων. Με 
τη βοήθεια της προσέγγισής του με βάση 
το τρίγωνο της γνώσης, το EIT θα 
συμπληρώσει την επένδυση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ) 
στην έρευνα αιχμής παγκόσμιας εμβέλειας 
εξετάζοντας ολόκληρη την αλυσίδα 
καινοτομίας από τη σύλληψη της ιδέας έως 
την εφαρμογή και την αξιοποίηση· 
ταυτόχρονα το ΕΙΤ διασφαλίζει την 
ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας, παρέχοντας νέες ευκαιρίες για
τους ερευνητές στο πλαίσιο των δράσεων 
«Μαρία Σκλοντόφσκα-Κιουρί». Το ΕΙΤ 
αξιοποιεί το διανοητικό κεφάλαιο της 
Ευρώπης, με στόχο την απόκτηση νέων 
ικανοτήτων για καινοτομία και έκθεση 
στην επιχειρηματικότητα, χάρη στη 
συνάρτηση με το πρόγραμμα «Erasmus 
για όλους».
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Τροπολογία 9

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – σημείο 2.1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με βάση τα διδάγματα αυτά το EIT 
σκοπεύει να παγιώσει και να αναπτύξει 
περαιτέρω τον ρόλο του «επενδυτή», ο 
οποίος γαλουχεί και βοηθά τα υφιστάμενα 
κέντρα αριστείας στους τομείς της 
έρευνας, των επιχειρήσεων και της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη 
να συνευρίσκονται και να ενισχύουν τις 
μακροχρόνιες συνεργασίες τους μέσω των 
ΚΓΚ.

Με βάση τα διδάγματα αυτά το EIT 
σκοπεύει να παγιώσει και να αναπτύξει 
περαιτέρω τον ρόλο του «επενδυτή», ο 
οποίος γαλουχεί και βοηθά τα υφιστάμενα 
κέντρα αριστείας στους τομείς της 
έρευνας, των επιχειρήσεων και της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη 
να συνευρίσκονται και να ενισχύουν τις 
μακροχρόνιες συνεργασίες τους μέσω των 
ΚΓΚ. Προς τούτο, είναι απαραίτητο να 
δρομολογηθούν ενημερωτικές 
εκστρατείες οι οποίες αξιοποιούν όλα τα 
σχετικά μέσα και επίπεδα επικοινωνίας 
για την εξασφάλιση ότι τόσο τα 
πανεπιστήμια όσο και οι φοιτητές 
διαθέτουν επαρκή πρόσβαση στις 
πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και 
το πεδίο δράσης του ΕΙΤ και των ΚΓΚ.

Τροπολογία 10

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – σημείο 2.1.1. – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ΚΓΚ δεν βασίζονται μόνο στην 
υφιστάμενη άριστη ερευνητική βάση των
εταίρων τους, αλλά είναι επίσης οι 
πρωτοπόροι για την προώθηση και την 
υλοποίηση της εκπαιδευτικής αποστολής 
του EIT. Ο στόχος είναι να εκπαιδευτούν 
και να καταρτιστούν νέοι ταλαντούχοι 
άνθρωποι με τις δεξιότητες, γνώσεις και 
νοοτροπίες που είναι απαραίτητες στην 
παγκόσμια οικονομία της γνώσης. Προς το 
σκοπό αυτό, το EIT προωθεί δραστήρια, 
μεταξύ άλλων, τους τίτλους που φέρουν το 
σήμα EIT με την παρακολούθηση της 

Οι ΚΓΚ δεν βασίζονται μόνο στην 
υφιστάμενη άριστη ερευνητική βάση των 
εταίρων τους, αλλά είναι επίσης οι 
πρωτοπόροι για την προώθηση και την 
υλοποίηση της εκπαιδευτικής αποστολής 
του EIT. Ο στόχος είναι να εκπαιδευτούν 
και να καταρτιστούν νέοι ταλαντούχοι 
άνθρωποι με τις δεξιότητες, γνώσεις και 
νοοτροπίες που είναι απαραίτητες στην 
παγκόσμια οικονομία της γνώσης. Προς το 
σκοπό αυτό, το EIT προωθεί δραστήρια, 
μεταξύ άλλων, τους τίτλους που φέρουν το 
σήμα EIT με την παρακολούθηση της 
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ποιότητάς τους και τη συνεπή εφαρμογή σε 
όλες τις ΚΓΚ. Το έργο αυτό θα βασίζεται
σε μεγάλο βαθμό σε αξιολογήσεις από 
ομοτίμους και εμπειρογνώμονες, και σε 
έναν διάλογο με τους φορείς εξασφάλισης 
της ποιότητας σε εθνικό επίπεδο. Με τον 
τρόπο αυτό θα ενισχυθεί η εθνική και 
διεθνής αναγνώριση των τίτλων που 
φέρουν το σήμα του EIT και θα αυξηθεί 
παγκοσμίως η ελκυστικότητά τους, ενώ θα 
παρέχεται μια πλατφόρμα για συνεργασία 
σε διεθνές επίπεδο. Στο μέλλον, οι ΚΓΚ θα 
ενθαρρύνονται να διευρύνουν τις 
εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες πιο 
πέρα από τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε 
μεγαλύτερη ποικιλία τρόπων σπουδών 
ώστε να καλύπτεται ευρύτερο φάσμα 
καινοτόμων δραστηριοτήτων 
επαγγελματικής ανάπτυξης, που να 
περιλαμβάνει την εκπαίδευση ανώτερων 
διοικητικών στελεχών, ειδικά 
προγράμματα κατάρτισης, και θερινά 
πανεπιστημιακά τμήματα. Για την
ενίσχυση του αντικτύπου των
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΚΓΚ 
και για να έχει απήχηση σε ευρύτερο 
ακροατήριο, οι ΚΓΚ πρέπει να 
προβλέψουν τον σχεδιασμό, σε 
πειραματική βάση, ενοτήτων για 
προπτυχιακά τμήματα ή πακέτα που 
απευθύνονται στη σχολική εκπαίδευση.

ποιότητάς τους και τη συνεπή εφαρμογή σε 
όλες τις ΚΓΚ. Στο εγχείρημα αυτό, μία 
σειρά κριτηρίων ποιότητας θα 
εφαρμοστεί από τις ΚΓΚ για τους τίτλους
που φέρουν το σήμα ΕΙΤ (δηλαδή, 
σύμφωνα με τη διαδικασία της 
Μπολόνια, για το επιχειρηματικό πνεύμα, 
το οποίο επιτρέπει στενή τομεακή 
κινητικότητα μεταξύ πανεπιστημίων και 
βιομηχανίας), έτσι ώστε να διατηρηθούν 
υψηλά πανεπιστημιακά πρότυπα και, εν 
κατακλείδι, να διασφαλιστεί η καλή φήμη 
και το κύρος των ευρωπαϊκών 
πανεπιστημίων. Επιπλέον, οι ΚΓΚ θα 
βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε 
αξιολογήσεις από ομοτίμους και
εμπειρογνώμονες, και σε έναν διάλογο με 
τους φορείς εξασφάλισης της ποιότητας σε 
εθνικό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό θα 
ενισχυθεί η εθνική και διεθνής αναγνώριση 
των τίτλων που φέρουν το σήμα του EIT 
και θα αυξηθεί παγκοσμίως η 
ελκυστικότητά τους, ενώ θα παρέχεται μια 
πλατφόρμα για συνεργασία σε διεθνές 
επίπεδο. Στο μέλλον, οι ΚΓΚ θα 
ενθαρρύνονται να διευρύνουν τις 
εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες πιο 
πέρα από τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε 
μεγαλύτερη ποικιλία τρόπων σπουδών 
ώστε να καλύπτεται ευρύτερο φάσμα
καινοτόμων δραστηριοτήτων 
επαγγελματικής ανάπτυξης, που να 
περιλαμβάνει την εκπαίδευση ανώτερων 
διοικητικών στελεχών, ειδικά 
προγράμματα κατάρτισης, και θερινά 
πανεπιστημιακά τμήματα. Τα 
πανεπιστήμια θα εξακολουθούν να 
χαίρουν ακαδημαϊκής ελευθερίας ως 
προς τη γνώση και την έρευνα και, στην 
αναζήτηση συνεργιών με επιχειρηματικά 
συμφέροντα, θα μεριμνούν για την
προστασία της αυτοτέλειας της 
διδακτέας ύλης.
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Τροπολογία 11

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – σημείο 2.1.1. – παράγραφος 5 – περίπτωση 2 α (νέα) (μέσα στο πλαίσιο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 καθορίζει κριτήρια για τους τίτλους που 
φέρουν το σήμα ΕΙΤ, με σκοπό να 
εξασφαλιστεί το πανεπιστημιακό τους 
κύρος και τα υψηλά πρότυπα.

Τροπολογία 12

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – σημείο 2.1.1. – παράγραφος 5 – περίπτωση 3 (μέσα στο πλαίσιο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 δημιουργήσει ένα σύστημα αξιολόγησης
από ομότιμους για τους τίτλους που 
φέρουν το σήμα του EIT και θα ξεκινήσει 
διάλογο με εθνικούς και διεθνείς φορείς 
εξασφάλισης της ποιότητας.

 εξασφαλίσει κατά τρόπο ενεργό συνοχή 
και ισοδυναμία στο ΕΙΤ καθορίζοντας
ένα σύστημα επανεξέτασης από ομότιμους 
για τους τίτλους που φέρουν το σήμα του 
EIT και θα ξεκινήσει διάλογο με εθνικούς 
και διεθνείς φορείς εξασφάλισης της 
ποιότητας.

Τροπολογία13

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – σημείο 2.1.1. – παράγραφος 5 – περίπτωση 4 (μέσα στο πλαίσιο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 ενθαρρύνει τις ΚΓΚ να αναπτύξουν 
μεγαλύτερη ποικιλία εκπαιδευτικών και 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

 ενθαρρύνει τις ΚΓΚ να αναπτύξουν 
μεγαλύτερη ποικιλία εκπαιδευτικών και 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων, 
ιδιαίτερα δε δραστηριοτήτων που έχουν 
σχεδιαστεί για να παρέχουν στις ΚΓΚ την 
ευκαιρία να προβαίνουν σε ανταλλαγή 
γνώσεων με ιδρύματα τα οποία θα 
μπορούσαν ενδεχομένως να 
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις 
μελλοντικές ΚΓΚ, και να συμβάλλουν 
στην ευαισθητοποίηση του κοινού 
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σχετικά με την ύπαρξη αυτών των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων..

Τροπολογία 14

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – σημείο 2.1.1. – παράγραφος 5 – περίπτωση 4 α (νέα) (μέσα στο πλαίσιο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 καλεί τις ΚΓΚ να παράσχουν στους
φοιτητές τις πληροφορίες που συνδέονται
με την αναγνώριση τίτλων οι οποίοι 
ελήφθησαν σε ένα άλλο κράτος μέλος.

Τροπολογία 15

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – σημείο 2.1.1. – παράγραφος 5 – περίπτωση 4 β (νέα) (μέσα στο πλαίσιο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 προσδιορίζει κοινές διαδικασίες 
διαπίστευσης για διπλώματα και τίτλους 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τροπολογία 16

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – σημείο 2.1.2. – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω ο 
αντίκτυπος και να δοθούν κίνητρα για 
καινοτομία σε νέους τομείς κοινωνικών 
προκλήσεων, το EIT θα διευρύνει βαθμιαία 
το φάσμα των ΚΓΚ. Ακολουθώντας μια 
σταδιακή διαδικασία για τη δημιουργία 
νέων ΚΓΚ, το EIT θα εξασφαλίσει ότι 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα διδάγματα 
που αποκομίστηκαν από τους 
προηγούμενους γύρους, και ότι οι ΚΓΚ 
δημιουργούνται μόνο σε τομείς στους 

Προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω ο 
αντίκτυπος και να δοθούν κίνητρα για 
καινοτομία σε νέους τομείς κοινωνικών 
προκλήσεων, το EIT θα διευρύνει βαθμιαία 
το φάσμα των ΚΓΚ. Ακολουθώντας μια 
σταδιακή διαδικασία για τη δημιουργία 
νέων ΚΓΚ, το EIT θα εξασφαλίσει ότι 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα διδάγματα 
που αποκομίστηκαν από τους 
προηγούμενους γύρους, και ότι οι ΚΓΚ 
δημιουργούνται μόνο σε θεματικούς
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οποίους υπάρχει εμφανές δυναμικό 
καινοτομίας και υπόβαθρο αριστείας 
υψηλού επιπέδου. Στην περίοδο 2014-
2020, οι νέες ΚΓΚ θα συσταθούν, συνεπώς 
σε δύο στάδια, δηλαδή τρεις νέες ΚΓΚ 
εκάστοτε το 2014 και το 2018, με 
αποτέλεσμα να υπάρχει ένα φάσμα 9 KΓΚ 
στην περίοδο 2014-2020 (που αντιστοιχεί 
στη δημιουργία 40-50 κέντρων 
συστέγασης σε όλη την ΕΕ. Η ενδεχόμενη 
νέα διαδικασία επιλογής για ΚΓΚ το 2018 
θα βασιστεί κυρίως στα αποτελέσματα 
ενδελεχούς εξωτερικής αξιολόγησης του 
EIT και των υφιστάμενων ΚΓΚ 
συμπεριλαμβανόμενης μιας αξιολόγησης 
του οικονομικού και κοινωνικού 
αντίκτυπου των ΚΓΚ και της συμβολής 
του EIT στην ενίσχυση της ικανότητας 
καινοτομίας της ΕΕ και των κρατών 
μελών, καθώς και σχετικά με τα 
αποτελέσματα από τις αξιολογήσεις του
«Ορίζων 2020».

τομείς στους οποίους υπάρχει εμφανές 
δυναμικό καινοτομίας και σημαντικός 
κοινωνικός αντίκτυπος καθώς και
υπόβαθρο αριστείας υψηλού επιπέδου. 
Στην περίοδο 2014-2020, οι νέες ΚΓΚ θα 
συσταθούν, συνεπώς σε δύο στάδια, 
δηλαδή τρεις νέες ΚΓΚ εκάστοτε το 2014 
και το 2018, με αποτέλεσμα να υπάρχει 
ένα φάσμα 9 KΓΚ στην περίοδο 2014-
2020 (που αντιστοιχεί στη δημιουργία 40-
50 κέντρων συστέγασης σε όλη την ΕΕ. Η 
ενδεχόμενη νέα διαδικασία επιλογής για 
ΚΓΚ το 2018 θα βασιστεί κυρίως στα 
αποτελέσματα ενδελεχούς εξωτερικής 
αξιολόγησης του EIT και των υφιστάμενων 
ΚΓΚ συμπεριλαμβανόμενης μιας 
αξιολόγησης του οικονομικού και 
κοινωνικού αντίκτυπου των ΚΓΚ και της 
συμβολής του EIT στην ενίσχυση της 
ικανότητας καινοτομίας της ΕΕ και των 
κρατών μελών, καθώς και σχετικά με τα 
αποτελέσματα από τις αξιολογήσεις του
«Ορίζων 2020».

Τροπολογία 17

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – σημείο 2.1.2. – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι νέες ΚΓΚ θα δημιουργούνται σε πεδία 
μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων τα 
οποία διαθέτουν πραγματικό δυναμικό 
καινοτομίας. Έτσι το ΕΙΤ συμβάλλει 
πλήρως στην επίτευξη των στόχων της 
ευρύτερης πολιτικής ατζέντας της ΕΕ και 
ιδίως των στόχων του «Ορίζων 2020», το 
οποίο εντοπίζει διάφορες μεγάλες 
κοινωνικές προκλήσεις και τεχνολογίες 
γενικής και βιομηχανικής εφαρμογής. Ο 
στόχος είναι η δημιουργία ΚΓΚ σε 
θεματικά πεδία τα οποία, λόγω του 
μεγέθους τους και της πολύπλοκης φύσης 
τους, μπορούν να εξεταστούν μόνον μέσω 

Οι νέες ΚΓΚ θα δημιουργούνται σε
θεματικά πεδία μεγάλων κοινωνικών 
προκλήσεων τα οποία διαθέτουν 
πραγματικό δυναμικό καινοτομίας. Έτσι το 
ΕΙΤ συμβάλλει πλήρως στην επίτευξη των 
στόχων της ευρύτερης πολιτικής ατζέντας 
της ΕΕ και ιδίως των στόχων του «Ορίζων 
2020», το οποίο εντοπίζει διάφορες 
μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις. Ο στόχος 
είναι η δημιουργία ΚΓΚ σε θεματικά πεδία 
τα οποία, λόγω του μεγέθους τους και της 
πολύπλοκης φύσης τους, μπορούν να 
εξεταστούν μόνον μέσω μιας 
διεπιστημονικής, διασυνοριακής και 
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μιας διεπιστημονικής, διασυνοριακής και 
διατομεακής προσέγγισης. Συνεπώς, η 
επιλογή των θεματικών πεδίων πρέπει να 
βασίζεται σε προσεκτική ανάλυση του αν 
και σε ποιο βαθμό η ΚΓΚ θα προσφέρει 
πραγματική προστιθέμενη αξία και θα έχει 
θετικό αντίκτυπο στην οικονομία και στην 
κοινωνία.

διατομεακής προσέγγισης. Συνεπώς, η 
επιλογή των θεματικών πεδίων πρέπει να 
βασίζεται σε προσεκτική ανάλυση του αν 
και σε ποιο βαθμό η ΚΓΚ θα προσφέρει 
πραγματική προστιθέμενη αξία και θα έχει
θετικό αντίκτυπο στην οικονομία και στην 
κοινωνία. Τα κονδύλια για τις νέες ΚΓΚ 
παρέχονται σε ανταγωνιστική βάση και 
λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα και το 
δυναμικό των προγραμμάτων, ενώ 
ταυτόχρονα εξασφαλίζεται επαρκής 
χρηματοδότηση για να μπορεί η κάθε 
ΚΓΚ να προσφέρει ουσιαστική 
καινοτομία.

Τροπολογία 18

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – σημείο 2.1.2. – παράγραφος 3 – περίπτωση 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 απαίτηση διεπιστημονικών προσεγγίσεων 
και ανάπτυξη νέων τύπων εκπαίδευσης 
περά από τα όρια των επιστημονικών 
κλάδων·

 απαίτηση διεπιστημονικών προσεγγίσεων 
και ενθάρρυνση των πανεπιστημίων να 
αναπτύξουν νέους τύπους εκπαίδευσης 
περά από τα όρια των επιστημονικών 
κλάδων·

Τροπολογία 19

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – σημείο 2.1.2. – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αξιολόγηση των θεμάτων που 
προτείνονται στο σχέδιο του EIT καθώς 
και από την ευρύτερη κοινότητα 
ενδιαφερομένων φορέων απέδειξε σαφώς 
κάποιο βαθμό απόκλισης όσον αφορά τον 
δυνητικό αντίκτυπο που θα προσέφερε η 
δημιουργία μιας ΚΓΚ. Ως αποτέλεσμα, 
διάφορα θέματα απορρίφθηκαν τελείως· 
άλλα επαναπροσδιορίστηκαν προκειμένου 
να ανταποκρίνονται καλύτερα στις 
ιδιομορφίες του ευρωπαϊκού και 

Η αξιολόγηση των θεμάτων που 
προτείνονται στο σχέδιο του EIT καθώς 
και από την ευρύτερη κοινότητα 
ενδιαφερομένων φορέων απέδειξε σαφώς 
κάποιο βαθμό απόκλισης όσον αφορά τον 
δυνητικό αντίκτυπο που θα προσέφερε η 
δημιουργία μιας ΚΓΚ. Ως αποτέλεσμα, 
διάφορα θέματα απορρίφθηκαν τελείως· 
άλλα επαναπροσδιορίστηκαν προκειμένου 
να ανταποκρίνονται καλύτερα στις 
ιδιομορφίες του ευρωπαϊκού και 
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παγκόσμιου πλαισίου στον τομέα αυτόν. παγκόσμιου πλαισίου στον τομέα αυτόν.
Στις μελλοντικές ΚΓΚ θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η τακτική αξιολόγηση 
της εξέλιξης του ερευνητικού δυναμικού 
και το ενδεχόμενο εμφάνισης νέων 
δυναμικών καινοτομίας σε τομείς οι 
οποίοι, ενώ δεν αποτελούν ακόμη 
αντικείμενο εξέτασης, πληρούν τα 
συγκεκριμένα κριτήρια (όπως για 
παράδειγμα στον ναυτιλιακό κλάδο).

Τροπολογία 20

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – σημείο 2.1.2. – παράγραφος 5 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ακόλουθα θεματικά πεδία 
εντοπίστηκαν ως εκείνα στα οποία η 
δημιουργία νέων ΚΓΚ έχει μεγαλύτερο 
δυναμικό για να προσθέσει αξία στις 
υφιστάμενες δραστηριότητες και να δώσει
πραγματική ώθηση στην καινοτομία:

Τα ακόλουθα θεματικά πεδία 
εντοπίστηκαν ως πεδία εκείνα στα οποία η 
δημιουργία νέων ΚΓΚ θα μπορούσε να 
επιφέρει προστιθέμενη αξία στις 
υφιστάμενες δραστηριότητες και να έχει 
ως αποτέλεσμα πραγματική ώθηση στην 
καινοτομία. Ο κατάλογος είναι ωστόσο 
καθαρά ενδεικτικός σε σχέση με τα 
θεματικά πεδία τα οποία θα επιλεγούν 
τελικά για μελλοντικές ΚΓΚ:

Τροπολογία 21

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα  – σημείο 2.1.2. – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στον δεύτερο κύκλο του 2018, θα 
εξεταστούν τα υπόλοιπα θέματα (αστική 
κινητικότητα, μεταποίηση προστιθέμενης 
αξίας και κοινωνίες με έξυπνη ασφάλεια) , 
λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη νέες και 
απρόβλεπτες προκλήσεις οι οποίες μπορεί 
να προκύψουν στο μέλλον.

Στον δεύτερο κύκλο του 2018, θα
μπορούσαν να εξεταστούν τα υπόλοιπα 
θέματα του ανωτέρου καταλόγου (αστική 
κινητικότητα, μεταποίηση προστιθέμενης 
αξίας και κοινωνίες με έξυπνη ασφάλεια)
μαζί με άλλα θέματα που λαμβάνουν
υπόψη τις νέες και απρόβλεπτες 
προκλήσεις οι οποίες μπορεί να 
προκύψουν στο μέλλον.
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Τροπολογία 22

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – σημείο 2.1.2. – παράγραφος 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ειδική μέριμνα θα πρέπει επίσης να 
ληφθεί όσον αφορά τον ρόλο των 
ανθρωπιστικών σπουδών στη 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς αυτές 
συμβάλλουν σημαντικά τόσο στην 
οικονομική ζωή όσο και στην περαιτέρω 
προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Στο πλαίσιο αυτό, δεν 
πρέπει να παραβλέπονται ή να 
λησμονούνται οι ανθρωπιστικές σπουδές 
κατά την επιλογή των θεματικών πεδίων 
για τις μελλοντικές ΚΓΚ.

Τροπολογία23

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – σημείο 2.1.2. – παράγραφος 10 – περίπτωση 1 α (νέα) (μέσα στο πλαίσιο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Πλήρης διαβούλευση με όλους τους 
ενδιαφερόμενους φορείς, 
περιλαμβανομένων – εκτός των 
πανεπιστημίων, των επιχειρήσεων, των 
επιχειρηματιών και των ερευνητικών 
κέντρων – της κοινωνίας των πολιτών, 
των τοπικών κυβερνήσεων και των 
σχετικών ΜΚΟ, πριν από τη λήψη 
απόφασης ως προς τα ποια θεματικά 
πεδία θα καλυφθούν από τον τρίτο κύκλο
ΚΓΚ το 2018.
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Τροπολογία 24

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – σημείο 2.1.2. – παράγραφος 10 – περίπτωση 1 β (νέα) (μέσα στο πλαίσιο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Καταβολή κάθε προσπάθειας για την 
εξασφάλιση ότι όσο το δυνατόν
περισσότερα ενδιαφερόμενα μέρη θα 
λαμβάνουν γνώση σχετικά με τις 
διαδικασίες επιλογής των μελλοντικών 
ΚΓΚ. Τα πιθανά ενδιαφερόμενα μέρη 
λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες που θα τους επιτρέψουν να 
εξετάζουν επαρκώς ποια θα μπορούσε να 
είναι η ειδική συνεισφορά τους. Στο 
πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί 
στους τομείς εκείνους και στις 
περιφέρειες εκείνες που δεν έχουν μέχρι 
στιγμής τροφοδοτήσει τις υφιστάμενες 
ΚΓΚ με συμμετέχοντες.

Τροπολογία 25

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – σημείο 2.1.2. – παράγραφος 10 – περίπτωση 2 α (νέα) (μέσα στο πλαίσιο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Εξασφάλιση ότι η κοινωνική πτυχή 
αποτελεί αποφασιστικό κριτήριο στο 
πλαίσιο των ΚΓΚ, ορατό σε κάθε 
κοινωνική πρόκληση.

Τροπολογία 26

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – σημείο 2.2. – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στη διάρκεια της αρχικής περιόδου, το EIT
επικέντρωσε τις προσπάθειές του στη 
σύσταση των KΓΚ. Ενώ είναι σαφές ότι ο 

Στη διάρκεια της αρχικής περιόδου
λειτουργίας του, το EIT επικεντρώνει τις 
προσπάθειές του στη σύσταση των KΓΚ. 
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στόχος του EIT είναι η ενίσχυση των 
υφιστάμενων κέντρων αριστείας, το EIT 
θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι θα 
αποκομίζουν οφέλη και οι περιοχές της 
Ένωσης οι οποίες δεν συμμετέχουν 
απευθείας στις KΓΚ. Συνεπώς, 
καθοριστικής σημασίας για την αποστολή 
του ΕΙΤ είναι η ενεργός προώθηση της 
διάδοσης ορθών πρακτικών για την 
ολοκλήρωση του τριγώνου της γνώσης 
προκειμένου να αναπτυχθεί μια κοινή 
παιδεία καινοτομίας και μεταφοράς 
γνώσης.

Ενώ είναι σαφές ότι ο στόχος του EIT είναι 
η ενίσχυση των υφιστάμενων – ή η 
παροχή κινήτρων για τη δημιουργία νέων 
- κέντρων αριστείας, το EIT θα πρέπει να 
εξασφαλίσει ότι θα αποκομίζουν οφέλη και 
οι περιοχές της Ένωσης οι οποίες δεν 
συμμετέχουν απευθείας στις KΓΚ.
Επιπλέον, είναι πρωταρχικής σημασίας 
για το ΕΙΤ να ενισχύσει την προβολή του 
στα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη 
συμμετάσχει σε ΚΓΚ, και κυρίως σε 
εκείνα που έχουν μικρότερη εμπειρία σε 
αυτές τις μορφές μικτών επιχειρήσεων. 
Το κριτήριο της αριστείας καθώς και η 
αρχή της επικουρικότητας θα 
εφαρμόζονται πάντα. Συνεπώς, 
καθοριστικής σημασίας για την αποστολή 
του ΕΙΤ είναι η ενεργός προώθηση της 
διάδοσης ορθών πρακτικών, όπως η 
ανοικτή έρευνα και η ανοικτή 
δημοσίευση αποτελεσμάτων, για την 
ολοκλήρωση του τριγώνου της γνώσης 
προκειμένου να αναπτυχθεί μια κοινή 
παιδεία καινοτομίας και μεταφοράς 
γνώσης.

Τροπολογία 27

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – σημείο 2.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο μέλλον, το EIT πρέπει να καταβάλλει 
προσπάθειες ώστε η εμπειρία των ΚΓΚ να 
καταστεί κατανοητή και αναπαραγώσιμη 
στην Ευρώπη και να δημιουργήσει μια 
νοοτροπία η οποία μπορεί να χρησιμεύσει 
ως πρότυπο στην Ευρώπη και πέρα από 
αυτήν. Με τον εντοπισμό, την ανάλυση και 
τη διάδοση ορθών πρακτικών καθώς και με 
τα νέα μοντέλα διαχείρισης και 
χρηματοδότησης από τις ΚΓΚ, το EIT 
επιδιώκει να διασφαλίσει ότι η γνώση που 
δημιουργείται εντός του ΕΙΤ και των ΚΓΚ 
του διαδίδεται και χρησιμοποιείται προς 
όφελος των ανθρώπων και των φορέων,

Στο μέλλον, το EIT πρέπει να καταβάλλει 
προσπάθειες ώστε η εμπειρία των ΚΓΚ να 
καταστεί κατανοητή και αναπαραγώσιμη 
στην Ευρώπη και να δημιουργήσει μια 
νοοτροπία η οποία μπορεί να χρησιμεύσει 
ως πρότυπο στην Ευρώπη και πέρα από 
αυτήν. Με τον εντοπισμό, την ανάλυση και 
τη διάδοση ορθών πρακτικών καθώς και με 
τα νέα μοντέλα διαχείρισης και 
χρηματοδότησης από τις ΚΓΚ, το EIT 
επιδιώκει να διασφαλίσει ότι η γνώση που 
δημιουργείται εντός του ΕΙΤ και των ΚΓΚ 
του διαδίδεται και χρησιμοποιείται προς 
όφελος  των πολιτών, των φορέων του 
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συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν 
συμμετέχουν απευθείας στις ΚΓΚ.

ιδιωτικού τομέα και των ιδρυμάτων,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν 
συμμετέχουν απευθείας στις ΚΓΚ.

Τροπολογία 28

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – σημείο 2.2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το EIT μπορεί να διαδραματίσει 
αποφασιστικό ρόλο με τη σύνθεση της 
ποικιλομορφίας των διαδικασιών που 
εφαρμόζονται από τις ΚΓΚ ώστε να 
μπορούν να μεταφερθούν σε τομείς στους 
οποίους υπάρχει ελάχιστο δυναμικό 
καινοτομίας, και οι οποίοι διαφορετικά δεν 
θα ήταν σε θέση να επωφεληθούν από τα 
διδάγματα που αποκομίστηκαν από το EIT. 
Αυτή η προσέγγιση διασφαλίζει ότι τα 
οφέλη από τις εμπειρίες του ΕΙΤ προωθούν 
την ανάπτυξη της ικανότητας καινοτομίας 
στους τομείς αυτούς. Από τη
δραστηριότητα αυτή μπορούν να 
προκύψουν εξαιρετικά κέρδη όταν 
στηρίζεται στις εργασίες των ΚΓΚ.

Το EIT μπορεί να διαδραματίσει 
αποφασιστικό ρόλο με τη σύνθεση της 
ποικιλομορφίας των διαδικασιών που 
εφαρμόζονται από τις ΚΓΚ ώστε να 
μπορούν να μεταφερθούν σε θεματικούς
τομείς στους οποίους υπάρχει ελάχιστο 
δυναμικό καινοτομίας, και οι οποίοι 
διαφορετικά δεν θα ήταν σε θέση να 
επωφεληθούν από τα διδάγματα που 
αποκομίστηκαν από το EIT. Αυτή η 
προσέγγιση διασφαλίζει ότι τα οφέλη από 
τις εμπειρίες του ΕΙΤ προωθούν την 
ανάπτυξη της ικανότητας καινοτομίας 
στους τομείς αυτούς. Από τη 
δραστηριότητα αυτή μπορούν να 
προκύψουν εξαιρετικά κέρδη όταν 
στηρίζεται στις εργασίες των ΚΓΚ. Στο 
πλαίσιο αυτό, έχει μεγάλη σημασία να 
μπορεί να εφαρμόζεται η έννοια της 
καινοτομίας και σε πανεπιστημιακούς 
τομείς οι οποίοι θα μπορούσαν να 
παράγουν ιδέες και έννοιες ή νέα υλικά 
τεκμήρια που αφορούν το πολιτισμικό 
παρελθόν και παρόν της Ευρώπης

Τροπολογία 29

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – σημείο 2.2 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ταλαντούχα άτομα αποτελούν τον 
πυρήνα στην επιτυχία της καινοτομίας. 
Ένας από τους κύριους ρόλους του EIT 

Τα ταλαντούχα άτομα, όταν λαμβάνουν 
την κατάλληλη εκπαίδευση και τους 
προσφέρεται η δυνατότητα να εργαστούν 
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είναι να προσφέρει σε ταλαντούχα άτομα 
την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν το 
δυναμικό τους στο ακέραιο και να 
δημιουργήσουν περιβάλλον στο οποίο 
μπορούν να ευδοκιμούν. Το EIT, μέσω των 
ΚΓΚ, διαμορφώνει τέτοιο περιβάλλον 
αλλά πρέπει να το συμπληρώσει με 
στρατηγικές που αποσκοπούν στο να 
προσελκύσουν και να συμπεριλάβουν τα 
μεγαλύτερα ταλέντα που δεν ανήκουν στις 
ΚΓΚ.

κάτω από ελκυστικές συνθήκες,
αποτελούν τον πυρήνα μιας επιτυχούς 
ερευνητικής δραστηριότητας ανοικτής
στην καινοτομία. Ένας από τους κύριους 
ρόλους του EIT είναι να προσφέρει σε 
ταλαντούχα άτομα την ευκαιρία να 
χρησιμοποιήσουν το δυναμικό τους στο 
ακέραιο και να δημιουργήσουν περιβάλλον 
στο οποίο μπορούν να ευδοκιμούν. Το 
EIT, μέσω των ΚΓΚ, διαμορφώνει τέτοιο 
περιβάλλον αλλά πρέπει να το 
συμπληρώσει με στρατηγικές που 
αποσκοπούν στο να προσελκύσουν και να 
συμπεριλάβουν τα μεγαλύτερα ταλέντα 
που δεν ανήκουν στις ΚΓΚ.

Τροπολογία 30

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – σημείο 2.2 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εξάλλου, το ΕΙΤ έχει συγκεκριμένο ρόλο 
να διαδραματίσει, δηλαδή να προσελκύσει 
ταλέντα από χώρες εκτός της ΕΕ. Αν 
αποκτήσει μεγάλο κύρος και ισχυρούς 
στρατηγικούς δεσμούς με τους κύριους 
εταίρους παγκοσμίως, το EIT μπορεί να 
ενισχύσει την ελκυστικότητα των εταίρων 
που απαρτίζουν τις ΚΓΚ. Σε στενή 
συνεργασία με τις ΚΓΚ, το EIT θα πρέπει 
να εκπονήσει μια ισχυρή διεθνή 
στρατηγική, εντοπίζοντας και 
διασυνδέοντας τους σημαντικούς 
συνομιλητές και τους πιθανούς εταίρους. 
Στο πλαίσιο αυτό το EIT και οι ΚΓΚ του 
θα πρέπει να εκμεταλλευτούν τις 
υφιστάμενες πρωτοβουλίες της ΕΕ στον 
τομέα, όπως το πρόγραμμα Erasmus 
Mundus και τις ενέργειες Marie Curie. 
Επιπλέον, το EIT μπορεί να προωθήσει την 
ανταλλαγή γνώσεων, την καθοδήγηση και 
την δικτύωση με την ενθάρρυνση της 
δημιουργίας δικτύου αποφοίτων του EIT.

Εξάλλου, το ΕΙΤ έχει συγκεκριμένο ρόλο 
να διαδραματίσει, δηλαδή να προσελκύσει 
ταλέντα από χώρες εκτός της ΕΕ. Αν 
αποκτήσει μεγάλο κύρος και ισχυρούς 
στρατηγικούς δεσμούς με τους κύριους 
εταίρους παγκοσμίως, το EIT μπορεί να 
ενισχύσει την ελκυστικότητα των εταίρων 
που απαρτίζουν τις ΚΓΚ. . Σε στενή 
συνεργασία με τις ΚΓΚ, το EIT θα πρέπει 
να εκπονήσει μια ισχυρή διεθνή 
στρατηγική, εντοπίζοντας και 
διασυνδέοντας τους σημαντικούς 
συνομιλητές και τους πιθανούς εταίρους. 
Στο πλαίσιο αυτό το EIT και οι ΚΓΚ του 
θα πρέπει να εκμεταλλευτούν τις 
υφιστάμενες πρωτοβουλίες της ΕΕ στον 
τομέα, όπως το πρόγραμμα Erasmus
Mundus και τις ενέργειες Marie Curie. Θα 
διασφαλιστεί η συμπληρωματικότητα του 
ΕΙΤ με όλα τα άλλα υφιστάμενα 
εκπαιδευτικά και ερευνητικά 
προγράμματα (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Έρευνας, κοινά κέντρα ερευνών, 
ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας, 
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συμμαχίες γνώσης, κ.τ.λ.). Επιπλέον, το 
EIT μπορεί να προωθήσει την ανταλλαγή 
γνώσεων, την καθοδήγηση και την 
δικτύωση με την ενθάρρυνση της 
δημιουργίας δικτύου αποφοίτων του EIT.
Θα μπορούσε επίσης να συμβάλει στο 
έργο αυτό ενισχύοντας τομείς έρευνας 
που συνδέονται με τον ευρωπαϊκό 
πολιτισμό, ο οποίος ανέκαθεν προσέλκυε 
το ενδιαφέρον όλου του κόσμου.

Τροπολογία 31

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – σημείο 2.2 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ και οι ΚΓΚ του θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι τα επιστημονικά 
αποτελέσματα και οι εφαρμογές τους, οι 
οποίες προέρχονται από μελέτες στο 
πλαίσιο τίτλων Master ή διδακτορικών 
διατριβών, καθώς και εκείνων που 
επιτεύχθηκαν υπό την αιγίδα τους, στη
συνέχεια θα δημοσιεύονται προκειμένου 
να συνεισφέρουν στον διεθνή 
πανεπιστημιακό διάλογο.

Τροπολογία 32

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – σημείο 2.2 – παράγραφος 9 – περίπτωση 1 (μέσα στο πλαίσιο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 καταρτίσει σε στενή συνεργασία με τις 
ΚΓΚ, πρόγραμμα για τους («υποτρόφους 
των ΚΓΚ») δίνοντας την ευκαιρία σε 
ταλαντούχα άτομα από όλη την ΕΕ και 
πέρα από αυτή να συμμετάσχουν στις 
δραστηριότητες των κέντρων συστέγασης 
των ΚΓΚ για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα, προς αμοιβαίο όφελος τόσο του 
συμμετέχοντος όσο και των ΚΓΚ.

 καταρτίσει σε στενή συνεργασία με τις 
ΚΓΚ, πρόγραμμα για τους («υποτρόφους 
των ΚΓΚ») δίνοντας την ευκαιρία σε 
αντιπροσωπευτικό αριθμό φοιτητών, 
ερευνητών, πανεπιστημιακών, διδακτικού 
προσωπικού και επιχειρηματιών από 
όλους τους τομείς μελετών και 
βιομηχανικούς κλάδους σε ολόκληρη την 
Ένωση, οι οποίοι δεν συμμετέχουν επί 
του παρόντος σε υφιστάμενες ΚΓΚ, σε 
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ταλαντούχα άτομα από όλη την ΕΕ και 
πέρα από αυτή, να συμμετάσχουν στις 
δραστηριότητες των κέντρων συστέγασης 
των ΚΓΚ για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα, προς αμοιβαίο όφελος τόσο του 
συμμετέχοντος όσο και των ΚΓΚ, και να 
συνεισφέρουν στην αύξηση των γνώσεων 
σχετικά με τις δραστηριότητες των ΚΓΚ 
και της προβολής του ΕΙΤ γενικότερα.

Τροπολογία 33

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – σημείο 2.2 – παράγραφος 9 – περίπτωση 1 α (νέα) (μέσα στο πλαίσιο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 παράσχει πλαίσιο για την προώθηση
της αριστείας, της συνεργασίας και των 
κοινών σχεδίων για πανεπιστήμια σε 
ολόκληρη την Ένωση.

Τροπολογία 34

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – σημείο 2.2 – παράγραφος 9 – περίπτωση 2 (μέσα στο πλαίσιο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Δημιουργήσει/προσαρμόσει ένα εργαλείο 
με βάση το διαδίκτυο για την παροχή 
πλατφόρμας για τη διάδοση γνώσεων και 
για τη δικτύωση γύρω από το EIT.

 Δημιουργήσει/προσαρμόσει ένα εργαλείο 
με βάση το διαδίκτυο για την παροχή 
πλατφόρμας για τη διάδοση γνώσεων και 
για τη δικτύωση γύρω από το EIT. Το μέσο 
αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την παροχή 
κινήτρων σε φοιτητές, ερευνητές, 
πανεπιστημιακούς, διδακτικό προσωπικό 
και επιχειρηματίες οι οποίοι δεν 
συμμετέχουν επί του παρόντος σε 
υφιστάμενες ΚΓΚ να κατανοήσουν και να 
μάθουν από τις εργασίες που 
πραγματοποιούν σήμερα οι υφιστάμενες 
ΚΓΚ και τα σχέδια για μελλοντικούς 
κύκλους ΚΣΚ.

Τροπολογία 35
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – σημείο 2.2 – παράγραφος 9 – περίπτωση 2 α (νέα) (μέσα στο πλαίσιο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Δημιουργήσει εργαλεία για να
διευκολυνθεί ο προσδιορισμός των
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε
έναν τομέα ή στο πλαίσιο έρευνας, καθώς
και η απόκτησή τους, η εκχώρηση ή
διαβίβασή τους αναλόγως με την
περίπτωση και τις ανάγκες των 
ενδιαφερομένων μερών. 

Τροπολογία 36

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – σημείο 2.2 – παράγραφος 9 – περίπτωση 4 (μέσα στο πλαίσιο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Φροντίσει ώστε τα διδάγματα που 
αποκομίζονται στις ΚΓΚ να γίνονται 
συστηματικά προσιτά στην ευρύτερη 
κοινότητα καινοτομίας στην ΕΕ και πέρα 
από αυτήν. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να
περιλαμβάνεται η ανάπτυξη σειράς δωρεάν 
ανοικτών μαθημάτων από τις 
δραστηριότητες εκπαίδευσης και 
κατάρτισης του EIT και των ΚΓΚ.

 Φροντίσει ώστε τα διδάγματα που 
αποκομίζονται στις ΚΓΚ να γίνονται 
συστηματικά προσιτά στην ευρύτερη 
κοινότητα καινοτομίας στην ΕΕ και πέρα 
από αυτήν. Στο πλαίσιο αυτό θα
περιλαμβάνεται η ανάπτυξη σειράς δωρεάν 
ανοικτών μαθημάτων από τις 
δραστηριότητες εκπαίδευσης και 
κατάρτισης του EIT και των ΚΓΚ, που θα 
πρέπει να διατίθενται σε πανεπιστήμια 
και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
σε ολόκληρη την Ένωση.

Τροπολογία 37

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – σημείο 2.2 – παράγραφος 5 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή ενίσχυσε τις προσπάθειες της 
για την υποστήριξη του EIT στην 
προσπάθειά του να καταρτίσει ένα χρηστό 
και σταθερό σύστημα παρακολούθησης με 
γνώμονα τα αποτελέσματα. Αυτό το 

Η Επιτροπή ενίσχυσε τις προσπάθειες της 
για την υποστήριξη του EIT στην 
προσπάθειά του να καταρτίσει ένα χρηστό 
και σταθερό σύστημα παρακολούθησης με 
γνώμονα τα αποτελέσματα. Αυτό το 
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σύστημα παρακολούθησης θα 
εξασφαλίσει: ότι το EIT και οι ΚΓΚ είναι 
πλήρως υπόλογοι, την ποιότητα των 
επιτευγμάτων τους, τη συμβολή τους στις 
προτεραιότητες του «Ορίζων 2020», και 
ταυτόχρονα παρέχει επαρκή ευελιξία στην 
επιχειρηματική δυναμικότητα των ΚΓΚ. 
Επιτρέπει στο EIT να αναπτύξει σταθερή 
ικανότητα για τη συγκέντρωση και την 
ανάλυση της παραγωγής των KΓΚ, τη 
μέτρηση των επιδόσεων των ΚΓΚ με βάση 
τους δικούς του στόχους και να συγκρίνει 
το EIT και τις KΓΚ με βάση τις βέλτιστες 
πρακτικές σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 
επίπεδο. Tο σύστημα θα σχεδιαστεί με 
ευέλικτο τρόπο και, αν χρειάζεται, θα 
προσαρμοστεί προκειμένου να λάβει 
υπόψη το μεταβαλλόμενο και αυξανόμενο 
χαρτοφυλάκιο του EIT και των ΚΓΚ. 
Σύμφωνα με τη σύσταση της ανεξάρτητης 
εξωτερικής αξιολόγησης και των γενικών 
διατάξεων παρακολούθησης στο πλαίσιο 
του «Ορίζων 2020», η Επιτροπή πρότεινε, 
από κοινού με το EIT και τις KΓΚ, τη 
δημιουργία συστήματος παρακολούθησης 
των επιδόσεων με γνώμονα τα αποτέλεσμα 
για το EIT, για την εξέταση των τεσσάρων 
επιπέδων δραστηριότητας:

σύστημα παρακολούθησης θα 
εξασφαλίσει: ότι το EIT και οι ΚΓΚ είναι 
πλήρως υπόλογοι, την ποιότητα των 
επιτευγμάτων τους, τη συμβολή τους στις 
προτεραιότητες του «Ορίζων 2020», και 
ταυτόχρονα παρέχει επαρκή ευελιξία στην
έρευνα και την επιχειρηματική 
δυναμικότητα των ΚΓΚ. Επιτρέπει στο 
EIT να αναπτύξει σταθερή ικανότητα για 
τη συγκέντρωση και την ανάλυση της 
παραγωγής των KΓΚ, τη μέτρηση των 
επιδόσεων των ΚΓΚ με βάση τους δικούς 
του στόχους και να συγκρίνει το EIT και 
τις KΓΚ με βάση τις βέλτιστες πρακτικές 
σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Tο 
σύστημα θα σχεδιαστεί με ευέλικτο τρόπο 
και, αν χρειάζεται, θα προσαρμοστεί 
προκειμένου να λάβει υπόψη το 
μεταβαλλόμενο και αυξανόμενο 
χαρτοφυλάκιο του EIT και των ΚΓΚ. 
Σύμφωνα με τη σύσταση της ανεξάρτητης 
εξωτερικής αξιολόγησης και των γενικών 
διατάξεων παρακολούθησης στο πλαίσιο 
του «Ορίζων 2020», η Επιτροπή πρότεινε, 
από κοινού με το EIT και τις KΓΚ, τη 
δημιουργία συστήματος παρακολούθησης 
των επιδόσεων με γνώμονα τα αποτέλεσμα 
για το EIT, για την εξέταση των τεσσάρων 
επιπέδων δραστηριότητας:

Τροπολογία 38

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – σημείο 2.2 – παράγραφος 5 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Επίπεδο EIT: για την αξιολόγηση των 
επιδόσεων του EIT ως αποδοτικού και 
αποτελεσματικού οργανισμού της ΕΕ· οι 
επιδόσεις θα μετριούνται με βάση την 
υποστήριξη που παρείχε στις ΚΓΚ, την 
ένταση και την κάλυψη των 
δραστηριοτήτων του προσέγγισης του 
κοινού, διάδοσης και των διεθνών 
δραστηριοτήτων του καθώς και την 
ικανότητά του εφαρμογής 

 Επίπεδο EIT: για την αξιολόγηση των 
επιδόσεων του EIT ως αποδοτικού και 
αποτελεσματικού οργανισμού της ΕΕ· οι 
επιδόσεις θα μετριούνται με βάση την 
υποστήριξη που παρείχε στις ΚΓΚ, την 
ένταση και την κάλυψη των 
δραστηριοτήτων του προσέγγισης του 
κοινού, διάδοσης και των διεθνών 
δραστηριοτήτων του καθώς και την 
ικανότητά του εφαρμογής 
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απλουστευμένων διαδικασιών. απλουστευμένων διαδικασιών, καθώς και 
όσον αφορά την ενθάρρυνση της 
δημιουργίας κέντρων αριστείας, ως 
μέσου για την επέκταση της έρευνας και 
της καινοτομίας σε ολόκληρη την Ένωση.

Τροπολογία 39

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – σημείο 2.2 – παράγραφος 5 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Επίπεδο ομάδας ΚΓΚ: παρακολούθηση 
της συμβολής όλων των ΚΓΚ για την 
επίτευξη των στρατηγικών στόχων του 
ΕΙΤ, όπως προσδιορίζονται σε 
συγκεκριμένο εργαλείο όπως ο πίνακας 
αποτελεσμάτων του EIT. 

 Επίπεδο ομάδας ΚΓΚ: παρακολούθηση 
της συμβολής όλων των ΚΓΚ για την 
επίτευξη των στρατηγικών στόχων του 
ΕΙΤ, όπως προσδιορίζονται σε 
συγκεκριμένο εργαλείο όπως ο πίνακας 
αποτελεσμάτων του EIT, καθώς και για 
την ενθάρρυνση της διεπιστημονικής 
έρευνας ως μέσου για την ενίσχυση και 
υποστήριξη της δημιουργίας νέων πεδίων 
έρευνας και καινοτομίας.

Τροπολογία 40

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – σημείο 2.2 – παράγραφος 5 – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Επίπεδο επιμέρους KΓΚ: 
παρακολούθηση των επιδόσεων των 
επιμέρους KΓΚ με βάση τους ατομικούς 
στόχους τους και τους βασικούς δείκτες 
επιδόσεων (ΒΔΕ) όπως καθορίζονται στα 
ατομικά επιχειρησιακά σχέδια των ΚΓΚ. 
Οι ΚΓΚ έχουν διαφορετικά επιχειρησιακά 
μοντέλα και διαφορετικές αγορές και 
συνεπώς, διαφορετικούς βιομηχανικούς 
ΒΔΕ οι οποίοι έχουν κεντρική σημασία για 
την επιτυχή διαχείριση καθεμίας ΚΓΚ.

 Επίπεδο επιμέρους KΓΚ: 
παρακολούθηση των επιδόσεων των 
επιμέρους KΓΚ με βάση τους ατομικούς 
στόχους τους και τους βασικούς δείκτες 
επιδόσεων (ΒΔΕ) όπως καθορίζονται στα 
ατομικά επιχειρησιακά σχέδια των ΚΓΚ. 
Οι ΚΓΚ έχουν διαφορετικά επιχειρησιακά 
μοντέλα και διαφορετικές αγορές και 
συνεπώς, διαφορετικούς βιομηχανικούς 
ΒΔΕ οι οποίοι έχουν κεντρική σημασία για 
την επιτυχή διαχείριση καθεμίας ΚΓΚ. 
Επιπλέον, θα παρέχονται κίνητρα στη 
δημιουργία κέντρων συστέγασης ως 
μέσου για τη διεύρυνση των 
δραστηριοτήτων τους και την προβολή 
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της ιδέας της συνεργασίας σε τοπικό, 
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, και ως 
συμβολή στους στόχους του ΕΙΤ.

Τροπολογία41

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – σημείο 3.1. – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καθοριστικοί παράγοντες στη συνάρτηση 
αυτή είναι το μέγεθος, η σύνθεση και οι 
διαδικασίες του διοικητικού συμβουλίου. 
Η αρχή ανεξάρτητων μελών σε συνδυασμό 
με περιορισμένο αριθμό εκλεγμένων 
μελών που εκπροσωπούν την κοινότητα 
των ΚΓΚ, έχει αποδείξει την αξία της και 
καθιστά δυνατή τη συγκέντρωση 
πραγματογνωμοσύνης από το σύνολο του 
τριγώνου της γνώσης. Ωστόσο, το αρχικό 
μοντέλο με 18 εκλεγμένα μέλη συν, πιο 
πρόσφατα, τους τέσσερις αντιπροσώπους 
των ΚΓΚ έχει φθάσει στα όριά του. Ένα 
διοικητικό συμβούλιο μειωμένου μεγέθους 
θα είχε συνέπεια την πιο αποτελεσματική 
λήψη αποφάσεων και τη μείωση των 
γενικών εξόδων διοίκησης. Τέλος, 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα μπορεί 
να επιτευχθεί αν το διοικητικό συμβούλιο 
του EIT επικεντρωθεί και πάλι στον κύριο 
ρόλο του, ο οποίος είναι η παροχή 
στρατηγικής καθοδήγησης. Επιπλέον, η 
στρατηγική συνοχή με άλλες πρωτοβουλίες 
της ΕΕ θα ενισχυθεί περισσότερο μέσω 
εντατικότερων διαβουλεύσεων με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το τριετές 
πρόγραμμα εργασίας του EIT. Tα στοιχεία 
σχετικά με το ΕΙΤ και τις ΚΓΚ από το 
τριετές πρόγραμμα εργασίας του ΕΙΤ θα 
καταστήσει δυνατή την εκτίμηση και τη 
διασφάλιση της συμπληρωματικότητας με 
άλλα μέρη του «Ορίζων 2020» και άλλες 
πολιτικές και εργαλεία της Ένωσης. Όλες 
αυτές οι αλλαγές έχουν ενσωματωθεί στον 
τροποποιημένο κανονισμό του EIT που 

Καθοριστικοί παράγοντες στη συνάρτηση 
αυτή είναι το μέγεθος, η σύνθεση και οι 
διαδικασίες του διοικητικού συμβουλίου. 
Η αρχή ανεξάρτητων μελών σε συνδυασμό 
με περιορισμένο αριθμό εκλεγμένων 
μελών που εκπροσωπούν την κοινότητα 
των ΚΓΚ, έχει αποδείξει την αξία της και 
καθιστά δυνατή τη συγκέντρωση 
πραγματογνωμοσύνης από το σύνολο του 
τριγώνου της γνώσης. Ωστόσο, το αρχικό 
μοντέλο με 18 εκλεγμένα μέλη συν, πιο 
πρόσφατα, τους τέσσερις αντιπροσώπους 
των ΚΓΚ έχει φθάσει στα όριά του. Ένα 
διοικητικό συμβούλιο μειωμένου μεγέθους 
θα είχε συνέπεια την πιο αποτελεσματική 
λήψη αποφάσεων και τη μείωση των 
γενικών εξόδων διοίκησης. Τέλος, 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα μπορεί 
να επιτευχθεί αν το διοικητικό συμβούλιο 
του EIT επικεντρωθεί και πάλι στον κύριο 
ρόλο του, ο οποίος είναι η παροχή 
στρατηγικής καθοδήγησης. Για τον σκοπό 
αυτό, μία επιτροπή πανεπιστημιακών 
εμπειρογνωμόνων, η οποία παρέχει
πολύτιμη βοήθεια και συμβουλές στο 
διοικητικό συμβούλιο του ΕΙΤ, θα 
μπορούσε να είναι πολύ χρήσιμη στην 
περίπτωση ζητημάτων που αφορούν ως 
επί το πλείστον την πανεπιστημιακή 
στρατηγική και τις εκπαιδευτικές 
πρακτικές των ΚΓΚ, ο ρόλος της οποίας
θα είναι η εποπτεία του περιεχομένου των 
προγραμμάτων, των ποιοτικών τους 
κριτηρίων και των κοινωνικών και 
πολιτισμικών πτυχών τους. Επιπλέον, η 
στρατηγική συνοχή με άλλες πρωτοβουλίες 
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συνοδεύει το ΣΘΚ. της ΕΕ θα ενισχυθεί περισσότερο μέσω 
εντατικότερων διαβουλεύσεων με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το τριετές 
πρόγραμμα εργασίας του EIT. . Tα 
στοιχεία σχετικά με το ΕΙΤ και τις ΚΓΚ 
από το τριετές πρόγραμμα εργασίας του 
ΕΙΤ θα καταστήσει δυνατή την εκτίμηση 
και τη διασφάλιση της 
συμπληρωματικότητας με άλλα μέρη του 
«Ορίζων 2020» και άλλες πολιτικές και 
εργαλεία της Ένωσης. Όλες αυτές οι 
αλλαγές έχουν ενσωματωθεί στον 
τροποποιημένο κανονισμό του EIT που 
συνοδεύει το ΣΘΚ. 

Τροπολογία 42

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – σημείο 3.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κεντρική διοίκηση του ΕΙΤ, αν 
απαλλαγεί από τον απλό διοικητικό ρόλο 
της, θα βελτιώσει τα επιχειρησιακά της 
καθήκοντα ώστε να κατευθύνει τις ΚΓΚ σε 
βέλτιστες επιδόσεις και συμβάλει στην 
ευρύτερη διάδοση καλών αποτελεσμάτων. 
Υπάρχει περιθώριο για την επίτευξη 
μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας αν η 
παροχή υπηρεσιών και λειτουργιών 
πραγματοποιείται σε κεντρικό επίπεδο 
παρά σε εξατομικευμένο επίπεδο ΚΓΚ. 
Μολονότι όλες οι ΚΓΚ εργάζονται σε 
ειδικά θέματα, ορισμένα στοιχεία έχουν 
εγκάρσιο χαρακτήρα και ακριβώς στο 
σημείο αυτό το EIT μπορεί να προσφέρει 
αισθητή προστιθέμενη αξία. Αυτά τα 
καθήκοντα παροχής γνώσης μπορεί να 
σχετίζεται κυρίως με τη κεντρική διοίκηση 
του EIT η οποία μετατρέπεται σε γραφείο 
διακίνησης πληροφοριών και σε 
επινοητικό συνομιλητή, π.χ. με την 
προώθηση των ανταλλαγών και της 
αμοιβαίας μάθησης ανάμεσα στις ΚΓΚ, τη 
διευκόλυνση των σχέσεων με τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ και άλλους σημαντικούς 

Η κεντρική διοίκηση του ΕΙΤ, αν 
απαλλαγεί από τον απλό διοικητικό ρόλο 
της, θα βελτιώσει τα επιχειρησιακά της 
καθήκοντα ώστε να κατευθύνει τις ΚΓΚ σε 
βέλτιστες επιδόσεις και συμβάλει στην 
ευρύτερη διάδοση καλών αποτελεσμάτων. 
Υπάρχει περιθώριο για την επίτευξη 
μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας αν η 
παροχή υπηρεσιών και λειτουργιών 
πραγματοποιείται σε κεντρικό επίπεδο 
παρά σε εξατομικευμένο επίπεδο ΚΓΚ. 
Μολονότι όλες οι ΚΓΚ εργάζονται σε 
ειδικά θέματα, ορισμένα στοιχεία έχουν 
εγκάρσιο χαρακτήρα και ακριβώς στο 
σημείο αυτό το EIT μπορεί να προσφέρει 
αισθητή προστιθέμενη αξία. Αυτά τα 
καθήκοντα παροχής γνώσης μπορεί να 
σχετίζεται κυρίως με τη κεντρική διοίκηση 
του EIT η οποία μετατρέπεται σε γραφείο 
διακίνησης πληροφοριών και σε 
επινοητικό συνομιλητή, π.χ. με την 
προώθηση των ανταλλαγών της 
διαφάνειας, της παροχής πληροφοριών 
(ιδίως στον τομέα των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας) και την 
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οργανισμούς, όπως ο Οργανισμός 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(ΟΟΣΑ), ή σχετικά με ειδικά εγκάρσια 
θέματα, όπως η παροχή συμβουλών 
σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία, την 
τεχνολογία και τη μεταφορά γνώσεων, τη 
σύγκριση με διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, 
ή με την εκπόνηση μελετών πρόβλεψης για 
τον εντοπισμό μελλοντικών κατευθύνσεων 
για το EIT και τις KΓΚ. Το EIT και οι 
KΓΚ πρέπει να αποφασίζουν από κοινού 
το πού μπορούν να εκτελεστούν πιο 
αποτελεσματικά τα καθήκοντα αυτά. Στη 
συνάρτηση αυτή, θα έχει καίρια σημασία 
για το EIT και τα KIC η δημιουργία 
βιώσιμων μηχανισμών για συστηματική 
συνεργασία σε θέματα εγκάρσιου 
χαρακτήρα.

ανάπτυξη της αμοιβαίας μάθησης ανάμεσα 
στις ΚΓΚ , τη διευκόλυνση των σχέσεων 
με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και άλλους 
σημαντικούς οργανισμούς, όπως ο 
Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Έτσι θα μπορέσει να 
επικεντρωθεί σε  ειδικά εγκάρσια θέματα, 
όπως η παροχή συμβουλών σχετικά με την
ανοικτή έρευνα, τη συνεργατική έρευνα, 
τη νομοθεσία που διέπει, την πνευματική 
ιδιοκτησία και τον ανταγωνισμό, και την 
τεχνολογία και τη μεταφορά γνώσεων, τη 
σύγκριση με διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, 
ή με την εκπόνηση μελετών πρόβλεψης για 
τον εντοπισμό μελλοντικών κατευθύνσεων 
για το EIT και τις KΓΚ. Το EIT και οι 
KΓΚ πρέπει να αποφασίζουν από κοινού 
το πού μπορούν να εκτελεστούν πιο 
αποτελεσματικά τα καθήκοντα αυτά. Στη 
συνάρτηση αυτή, θα έχει καίρια σημασία 
για το EIT και τα KIC η δημιουργία 
βιώσιμων μηχανισμών για συστηματική 
συνεργασία σε θέματα εγκάρσιου 
χαρακτήρα.

Τροπολογία 43

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – θεματικό δελτίο 2 – μέρος 4 – παράγραφος 1 – περίπτωση 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Προωθεί τη διεθνή αναπτυξιακή 
συνεργασία για τη βελτίωση της 
παραγωγής τροφίμων και την αύξηση του 
επιπέδου και της ποιότητας του τομέα 
των τροφίμων και της διατροφής. 

Τροπολογία 44

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – θεματικό δελτίο 4 – μέρος 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παρομοίως, θα μπορούσε επίσης να Παρομοίως, θα μπορούσε επίσης να 
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συνδεθεί με τα σχέδια εμπορικής 
αξιοποίησης της οικολογικής καινοτομίας 
του ΠΑΚ (πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας 
και καινοτομίας), στα οποία η 
ανακύκλωση υλικών αποτελεί έναν από 
τους τομείς προτεραιότητας. Αυτού του 
είδους πείρα θα συνεχιστεί με το «Ορίζων 
2020» κυρίως σε συνάρτηση με τις 
κοινωνικές προκλήσεις των σχεδίων: 
δράση για το κλίμα, αποδοτική χρήση των 
πόρων και αειφόρος εφοδιασμός με πρώτες 
ύλες.

συνδεθεί με τα σχέδια εμπορικής 
αξιοποίησης της οικολογικής καινοτομίας 
του ΠΑΚ (πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας 
και καινοτομίας), στα οποία η 
ανακύκλωση υλικών αποτελεί έναν από 
τους τομείς προτεραιότητας. Αυτού του 
είδους η πείρα θα συνεχιστεί με το
«Ορίζων 2020» κυρίως σε συνάρτηση με 
τις κοινωνικές προκλήσεις των σχεδίων: 
δράση για το κλίμα, αποδοτική χρήση των 
πόρων και αειφόρος εφοδιασμός με πρώτες 
ύλες, ενθαρρύνοντας τη χρήση υλικών για 
την πολιτιστική κληρονομιά τα οποία θα 
ανθίστανται καλύτερα στις συνέπειες του 
χρόνου.
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