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Τροπολογία 67
Judith A. Merkies

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 
πρωταρχικό ρόλο του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
(στο εξής EIT) που συνεισφέρει σε 
διάφορες εμβληματικές πρωτοβουλίες.

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

Or. en

Τροπολογία 68
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Κατά την περίοδο 2014-2020 το ΕΙΤ θα 
συμβάλει στην επίτευξη του γενικού 
στόχου του προγράμματος «Ορίζων 2020 -
πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την 
καινοτομία» που συστάθηκε με τον 
κανονισμό ΧΧ/ΧΧΧΧ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (στο 
εξής «Ορίζων 2020»), μέσω της 
ολοκλήρωσης του τριγώνου της γνώσης 
που αποτελείται από την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, την έρευνα και την 
καινοτομία.

(2) Κατά την περίοδο 2014-2020 το ΕΙΤ θα 
συμβάλει στην επίτευξη του γενικού 
στόχου του προγράμματος «Ορίζων 2020 -
πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την 
καινοτομία» που συστάθηκε με τον 
κανονισμό ΧΧ/ΧΧΧΧ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (στο 
εξής «Ορίζων 2020»), μέσω της 
ολοκλήρωσης του τριγώνου της γνώσης 
που αποτελείται από την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, την έρευνα και την 
καινοτομία με στόχο την τόνωση της 
αριστείας και την επιτάχυνση της 
καινοτομίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στόχος του ΕΙΤ είναι να ολοκληρώσει τα τρία στοιχεία του τριγώνου της γνώσης, προκειμένου 
να τονώσει την αριστεία, επιταχύνοντας έτσι την καινοτομία.

Τροπολογία 69
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 διάδοση 
των αποτελεσμάτων μέσω ανοικτής 
πρόσβασης, αδειών και διαχείρισης των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
καθορίζονται στους κανόνες συμμετοχής.

Or. en

Τροπολογία 70
Marisa Matias

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 
και στο στρατηγικό θεματολόγιο 
καινοτομίας του ΕΙΤ.

Or. en

Τροπολογία 71
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Το EIT πρέπει να παγιώσει απευθείας 
επικοινωνία με τους εθνικούς και 
περιφερειακούς εκπροσώπους και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη από την αλυσίδα της 
καινοτομίας, προς το αμοιβαίο συμφέρον 
και των δυο πλευρών. Για να γίνει πιο 
συστηματικός ο διάλογος και η ανταλλαγή 
απόψεων, θα πρέπει να διοργανωθεί ένα 
φόρουμ για τα ενδιαφερόμενα μέρη του 
ΕΙΤ, στο οποίο θα συμμετέχει η ευρύτερη 
κοινότητα των ενδιαφερόμενων μερών για 
θέματα που ενδιαφέρουν όλες τις πλευρές.

(6) Το EIT πρέπει να παγιώσει απευθείας 
επικοινωνία με τους εθνικούς και 
περιφερειακούς εκπροσώπους και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη από την αλυσίδα της 
καινοτομίας, προς το αμοιβαίο συμφέρον 
και των δυο πλευρών, και να αναπτύξει 
περαιτέρω ένα εμπορικό σήμα σε επίπεδο 
Ένωσης για το ΕΙΤ ως κέντρο 
καινοτομίας. Για να γίνει πιο 
συστηματικός ο διάλογος και η ανταλλαγή 
απόψεων, θα πρέπει να διοργανωθεί ένα 
φόρουμ για τα ενδιαφερόμενα μέρη του 
ΕΙΤ, που θα συγκεντρώνει σε μια κοινή 
πλατφόρμα όλες τις κοινότητες γνώσης 
και καινοτομίας (στο εξής ΚΓΚ) και την
ευρύτερη κοινότητα των ενδιαφερόμενων 
μερών για θέματα που ενδιαφέρουν όλες 
τις πλευρές.

Or. en

Τροπολογία 72
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Το EIT πρέπει να παγιώσει απευθείας 
επικοινωνία με τους εθνικούς και 
περιφερειακούς εκπροσώπους και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη από την αλυσίδα της 
καινοτομίας, προς το αμοιβαίο συμφέρον 
και των δυο πλευρών. Για να γίνει πιο 
συστηματικός ο διάλογος και η ανταλλαγή 
απόψεων, θα πρέπει να διοργανωθεί ένα 
φόρουμ για τα ενδιαφερόμενα μέρη του 
ΕΙΤ, στο οποίο θα συμμετέχει η ευρύτερη 
κοινότητα των ενδιαφερόμενων μερών για 
θέματα που ενδιαφέρουν όλες τις πλευρές.

(6) Το EIT πρέπει να παγιώσει απευθείας 
επικοινωνία με τους εθνικούς και 
περιφερειακούς εκπροσώπους και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη από την αλυσίδα της 
καινοτομίας, προς το αμοιβαίο συμφέρον 
και των δυο πλευρών. Για να γίνει πιο 
συστηματικός ο διάλογος και η ανταλλαγή 
απόψεων, θα πρέπει να διοργανωθεί ένα 
φόρουμ για τα ενδιαφερόμενα μέρη του 
ΕΙΤ, στο οποίο θα συμμετέχει η ευρύτερη 
κοινότητα των ενδιαφερόμενων μερών για 
θέματα που ενδιαφέρουν όλες τις πλευρές.
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Θα πρέπει να διεξαχθεί σχετική 
ενημερωτική εκστρατεία για τα 
πανεπιστήμια, τις τοπικές αρχές και τα 
εθνικά κοινοβούλια.

Or. fr

Τροπολογία 73
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Το EIT πρέπει να παγιώσει απευθείας 
επικοινωνία με τους εθνικούς και 
περιφερειακούς εκπροσώπους και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη από την αλυσίδα της 
καινοτομίας, προς το αμοιβαίο συμφέρον 
και των δυο πλευρών. Για να γίνει πιο 
συστηματικός ο διάλογος και η ανταλλαγή 
απόψεων, θα πρέπει να διοργανωθεί ένα 
φόρουμ για τα ενδιαφερόμενα μέρη του 
ΕΙΤ, στο οποίο θα συμμετέχει η ευρύτερη 
κοινότητα των ενδιαφερόμενων μερών για 
θέματα που ενδιαφέρουν όλες τις πλευρές.

(6) Το EIT πρέπει να παγιώσει απευθείας 
επικοινωνία με τους εθνικούς και 
περιφερειακούς εκπροσώπους και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη από την αλυσίδα της 
καινοτομίας, προς το αμοιβαίο συμφέρον 
και των δυο πλευρών. Για να γίνει πιο 
συστηματικός ο διάλογος και η ανταλλαγή 
απόψεων, θα πρέπει να διοργανωθεί ένα 
φόρουμ για τα ενδιαφερόμενα μέρη του 
ΕΙΤ, στο οποίο θα συμμετέχει η ευρύτερη 
κοινότητα των ενδιαφερόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων ΜΚΟ, για θέματα 
που ενδιαφέρουν όλες τις πλευρές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο διάλογος σχετικά με την καινοτομία και την τεχνολογία ως μέσο αντιμετώπισης κοινωνιακών 
προκλήσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της κοινωνίας, για γίνουν 
πλήρως αντιληπτές οι προκλήσεις αυτές. Επιπλέον, ο διαρκής διάλογος με όλα τα μέρη 
εξυπηρετεί την ανάγκη να παρακολουθείται η δυναμική των εξελίξεων των κοινωνιακών 
μεταβολών.

Τροπολογία 74
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6 α) Το ΕΙΤ προωθεί, από την ίδια του 
τη φύση και σύνθεση, πολυεπιστημονικές 
και διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην 
καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης μη 
τεχνολογικών λύσεων, οργανωτικών 
προσεγγίσεων, νέων επιχειρηματικών 
μοντέλων, συστημάτων καινοτομίας και 
καινοτομίας του δημόσιου τομέα, ως 
απαραίτητο συμπλήρωμα στις 
δραστηριότητες τεχνολογίας και 
τεχνολογικής καινοτομίας.

Or. en

Τροπολογία 75
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6 α) Το ΕΙΤ θα πρέπει να προωθεί 
ενεργά την ένταση της συνεργασίας με 
τον ιδιωτικό τομέα και ιδίως με τις 
μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ)

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα ως σημαντικού στοιχείου του τριγώνου της γνώσης είναι 
βασική. Ωστόσο, στις τρέχουσες ΚΓΚ παρατηρείται ενίοτε ελλιπής συμμετοχή του ιδιωτικού 
τομέα· το ΕΙΤ θα πρέπει, επομένως, να αναλάβει δράση για την εξασφάλιση της συμμετοχής του 
ιδιωτικού τομέα.

Τροπολογία 76
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6 β) Η κοινωνική καινοτομία και η 
κοινωνική επιχειρηματικότητα 
καλύπτουν, όπου είναι σκόπιμο, 
σημαντικό μέρος της δραστηριότητας 
του ΕΙΤ και των ΚΓΚ, δεδομένου ότι τα 
προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι διαδικασίες 
καινοτομίες που προέρχονται από ΚΓΚ 
έχουν άμεση συσχέτιση με τις μεγάλες 
κοινωνιακές προκλήσεις.

Or. en

Τροπολογία 77
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

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 
οικονομικών πόρων των ΚΓΚ.

(7) Πρέπει να καθοριστεί το πεδίο 
συμμετοχής του EIT στις κοινότητες 
γνώσης και καινοτομίας (στο εξής ΚΓΚ) 
και να διευκρινιστούν οι πηγές των 
οικονομικών πόρων των ΚΓΚ. Το ΕΙΤ θα 
πρέπει να ενεργεί ως επενδυτής, με 
επιχειρηματική λογική, οι δε επενδύσεις 
του θα πρέπει να δημιουργούν μόχλευση 
για άλλες πηγές ιδιωτικής ή δημόσιας 
χρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 78
Maria Da Graça Carvalho, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
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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 
οικονομικών πόρων των ΚΓΚ.

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

Or. en

Τροπολογία 79
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

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 επιδιωχτεί 
ισορροπία από πλευράς φύλου. 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.

Or. en

Τροπολογία 80
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Πρέπει να δημιουργηθούν νέες ΚΓΚ, 
συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων 

(9) Το στρατηγικό θεματολόγιο 
καινοτομίας καθορίζει τις λεπτομέρειες 
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πεδίων προτεραιότητας και της 
οργάνωσης και του χρονοδιαγράμματος 
της διαδικασίας επιλογής, με βάση τους 
λεπτομερείς όρους που καθορίζονται στο 
στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας.

σύμφωνα με τις οποίες θα τίθενται σε 
λειτουργία νέες ΚΓΚ. Μέρος του 
προϋπολογισμού για νέες ΚΓΚ για το
διάστημα 2014-2020 θα δαπανηθεί για 
ΚΓΚ βασισμένες στους θεματικούς τομείς 
που καθορίζονται στο στρατηγικό 
θεματολόγιο καινοτομίας. Ο υπόλοιπος 
προϋπολογισμός μπορεί να διατεθεί 
ελεύθερα από το ΕΙΤ είτε για την 
ενίσχυση αυτών των ΚΓΚ είτε για τη 
δημιουργία ΚΓΚ για άλλους θεματικούς 
τομείς. Το ΕΙΤ είναι ελεύθερο να επιλέξει 
το μέγεθος, τη διάρκεια και το χρονικό 
πλαίσιο που κρίνει κατάλληλα για όλες τις 
ΓΚΓ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αυξηθεί η ευελιξία της ενωσιακής πολιτικής για την καινοτομία, το ΕΙΤ πρέπει να μπορεί 
να δημιουργεί ΚΓΚ σε θεματικούς τομείς άλλους από εκείνους που συμφωνήθηκαν στο 
στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας. Είναι ελεύθερο να επιλέγει οποιουσδήποτε από τους 
θεματικούς τομείς που προτείνονται στο στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας. Το ΕΙΤ είναι 
ελεύθερο να επιλέγει το μέγεθος, τη διάρκεια και το χρονικό πλαίσιο που κρίνει κατάλληλα, για 
όλες τις ΓΚΓ.

Τροπολογία 81
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Πρέπει να δημιουργηθούν νέες ΚΓΚ, 
συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων
πεδίων προτεραιότητας και της οργάνωσης 
και του χρονοδιαγράμματος της 
διαδικασίας επιλογής, με βάση τους 
λεπτομερείς όρους που καθoρίζονται στο 
στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας.

(9) Πρέπει να δημιουργηθούν νέες ΚΓΚ, 
συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων 
πεδίων προτεραιότητας και της οργάνωσης 
και του χρονοδιαγράμματος της 
διαδικασίας επιλογής, με βάση τους 
λεπτομερείς όρους που καθoρίζονται στο 
στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας, 
μέσα από μια ολοκληρωμένη, διαφανή 
και ανταγωνιστική διαδικασία που να 
λαμβάνει υπόψη τις προσεγγίσεις από τη 
βάση και το εξελισσόμενο τοπίο των 
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κοινωνιακών μεταβολών στην ΕΕ, και 
παράλληλα να προσφέρει σαφήνεια και 
προβλεψιμότητα στους δυνητικούς 
συμμετέχοντες.

Or. en

Τροπολογία 82
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Πρέπει να δημιουργηθούν νέες ΚΓΚ, 
συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων 
πεδίων προτεραιότητας και της οργάνωσης 
και του χρονοδιαγράμματος της 
διαδικασίας επιλογής, με βάση τους 
λεπτομερείς όρους που καθoρίζονται στο 
στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας.

(9) Πρέπει να δημιουργηθούν με 
ανταγωνιστικό τρόπο νέες ΚΓΚ, 
συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων 
πεδίων προτεραιότητας και της οργάνωσης 
και του χρονοδιαγράμματος της 
διαδικασίας επιλογής, με βάση τους 
λεπτομερείς όρους που καθoρίζονται στο 
στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας. Όλα 
τα στάδια της διαδικασίας επιλογής νέων 
ΚΓΚ θα πρέπει να είναι ανοιχτές και 
διαφανείς.

Or. en

Τροπολογία 83
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9 α) Οι ΚΓΚ θα πρέπει να συμβάλλουν 
στην επίτευξη λύσης για τις κοινές 
μεγάλες κοινωνιακές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή κοινωνία, 
όπως αναφέρεται στην έκθεση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Ένωση 
καινοτομίας», και συγκεκριμένα:
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- τις τρέχουσες δημογραφικές μεταβολές: 
μια γηράσκουσα κοινωνία, αυξανόμενος 
παγκόσμιος πληθυσμός (διατροφή, υγεία, 
πρόληψη των ασθενειών),αστικοποίηση, 
κοινωνική συνοχή και μετανάστευση·
- τη μετάβαση σε μια βιώσιμη διαχείριση 
των πόρων (βιολογικών και μη): αλλαγή 
του κλίματος, ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, ενεργειακή απόδοση, 
αποτελεσματικότητα στη χρήση των 
πόρων, λειψυδρία, πλημμύρες και 
προσπάθειες εξασφάλισης και 
υποκατάστασης κρίσιμων πρώτων υλών·
- μια ισχυρή, σταθερή, ισότιμη και 
ανταγωνιστική οικονομική βάση: 
οικονομική ανάκαμψη, αξιοποίηση της 
κοινωνίας της γνώσης, και προώθηση 
της ανταγωνιστικότητας και της 
απασχόλησης της ΕΕ.
Οι τρεις αυτές κοινωνιακές προκλήσεις 
είναι αλληλεπικαλυπτόμενες και 
αλληλένδετες και περιλαμβάνουν όλες τις 
προκλήσεις που αναφέρονται στον 
δεύτερο πυλώνα του Ορίζοντας 2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει σημασία για την κοινωνία και να 
στοχεύει στην επίτευξη λύσεων για τις μεγάλες κοινωνιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε.

Τροπολογία 84
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9 α) Ο αριθμός των ΓΚΓ θα πρέπει να 
οριστεί με βάση τις προτεραιότητες που 
καθορίζονται στο στρατηγικό 
θεματολόγιο καινοτομίας. Οι ΚΓΚ θα 
πρέπει να είναι μεγάλες σε μέγεθος 
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προκειμένου να καθίστανται σημαντικές 
σε παγκόσμια κλίμακα και να μπορούν να 
μεταβάλλουν το τοπίο της καινοτομίας 
στην ΕΕ και να συμβάλλουν ουσιαστικά 
στην αντιμετώπιση των κοινωνιακών 
προκλήσεων στους αντίστοιχους τομείς. 
Η διαδικασία επιλογής των ΚΓΚ θα 
πρέπει σε κάθε περίπτωση να βασίζεται 
στην ποιότητα, τη βιωσιμότητα και το 
δυναμικό των προτάσεων.

Or. en

Τροπολογία 85
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9 β) Στη διαδικασία καθορισμού των 
ΚΓΚ, το ΕΙΤ πρέπει να εφαρμόσει μια 
προσέγγιση κατά περίπτωση και λάβει 
υπόψη ότι δεν θα έχουν όλες οι ΚΓΚ τις 
ίδιες οικονομικές ανάγκες, το ίδιο 
μέγεθος ή την ίδια διάρκεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε επιχειρηματικός τομέας είναι διαφορετικός, και συνεπώς απαιτεί διαφορετική προσέγγιση. 
Ορισμένες ΚΓΚ αφορούν απλώς μερικές συνεγκαταστάσεις, ενώ άλλες έχουν μεγαλύτερη 
εμβέλεια. Το ΕΙΤ θα πρέπει να εφαρμόζει ειδική προσέγγιση για κάθε ΚΓΚ.

Τροπολογία 86
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9 β) Το ΕΙΤ είναι το μοναδικό μέσο στο 
πλαίσιο του Ορίζοντας 2020 που δίνει 
μεγάλη έμφαση στην εκπαιδευτική πτυχή. 
Το ΕΙΤ θα πρέπει να αναδειχτεί σε 
παγκόσμιας κλίμακας φορέα 
μεταπτυχιακών σπουδών, και να 
προσφέρει ένα πρωτοποριακό 
εκπαιδευτικό πρότυπο για την ανώτατη 
εκπαίδευση, ικανό να λύσει το ευρωπαϊκό 
παράδοξο.

Or. en

Τροπολογία 87
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

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, θερινών 
κύκλων μαθημάτων στοχευμένης 
κατάρτισης, κύκλων μαθημάτων από 
απόσταση, και θέσεων πρακτικής 
άσκησης. Το ΕΙΤ θα πρέπει να επιδιώξει 
να καταστεί αναγνωρίσιμο όνομα σε 
παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα της 
καινοτόμου επιχειρηματικής 
εκπαίδευσης.

Or. en

Τροπολογία 88
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10 α) Το ΕΙΤ και οι ΚΓΚ ενθαρρύνονται 
να αναπτύξουν εκπαιδευτικές συνέργειες 
με τις πολιτικές της ΕΕ και των κρατών 
μελών, προκειμένου να υποστηρίξουν τη 
μελλοντική διαθεσιμότητα του αναγκαίου 
ανθρώπινου κεφαλαίου που είναι 
απαραίτητο για την επιτυχία της 
ευρωπαϊκής πορείας προς την κατάκτηση 
ηγετικής θέσης στην επιστήμη, την 
τεχνολογία και την καινοτομία. Για τον 
σκοπό αυτό, θα πρέπει να προωθηθούν η 
εκπαίδευση στις επιστήμες, την 
τεχνολογία, τη μηχανική και τα 
μαθηματικά (STEM) και η 
επιχειρηματική καθοδήγηση, και να 
προσφερθούν θέσεις πρακτικής άσκησης 
και επιχορηγήσεις σε νέους ευρωπαίους 
και αριστούχους μαθητές 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
φοιτητές.

Or. en

Τροπολογία 89
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

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. Ο 
συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ 
των ΚΓΚ θα πρέπει να αναληφθούν από 
το ΕΙΤ, προκειμένου να εξασφαλίζονται η 
ανάπτυξη συνεργειών και η δημιουργία 
προστιθέμενης αξίας από την πληθώρα 
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εταίρων του ΕΙΤ.

Or. en

Τροπολογία 90
Judith A. Merkies

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 και επαφές με τις σχετικές και 
τις συμπληρωματικές πρωτοβουλίες και 
με τα μέσα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως 
οι ευρωπαϊκές εταιρικές σχέσεις 
καινοτομίας (EIP) και τα σχέδια SET.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμπληρωματικότητα και οι διασύνδεση των πρωτοβουλιών είναι αναγκαίες για την 
απλούστευση του τοπίου της καινοτομίας στην ΕΕ.

Τροπολογία 91
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12 α) Οι ΚΓΚ θα πρέπει να λειτουργούν 
ως «καταλύτες καινοτομίας», και να 
μπορούν να παράγουν σε σημαντικό 
αριθμό τους τόσο αναγκαίους αυτούς 
φορείς καινοτομίας, οι οποίοι θα 
μεταδίδουν επιχειρηματική αντίληψη και 
πείρα και θα μπορούν να δημιουργούν 
καινοτόμες, βασισμένες στη γνώση ΜΜΕ 
και να μετασχηματίζουν υπάρχουσες 
επιχειρήσεις. Οι ΚΓΚ θα πρέπει να 
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αποτελούν σημείο αναφοράς και εύκολο 
στην υιοθέτηση πρότυπο συνεργασίας για 
τις κοινότητες έρευνας, ανάπτυξης και 
καινοτομίας σε ευρωπαϊκό, σε 
περιφερειακό και σε εθνικό επίπεδο, και 
να συμβάλλουν στη συνένωση της δράσης 
των διαρθρωτικών ταμείων για την 
επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων 
καινοτομίας.

Or. en

Τροπολογία 92
Maria Da Graça Carvalho, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ευρύτερη συμμετοχή οργανώσεων από 
διαφορετικά κράτη μέλη στις ΚΓΚ, οι 
οργανισμοί-εταίροι πρέπει να είναι 
εγκατεστημένοι τουλάχιστον σε τρία 
διαφορετικά κράτη μέλη.

(13) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ευρύτερη συμμετοχή οργανώσεων από 
διαφορετικά κράτη μέλη στις ΚΓΚ, οι 
οργανισμοί-εταίροι πρέπει να είναι 
εγκατεστημένοι τουλάχιστον σε τρία 
διαφορετικά κράτη μέλη. 

Η αριστεία θα 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», όπως οι μικρές ερευνητικές 
ομάδες και οι ιδιαζόντως καινοτόμες 
νεοσύστατες επιχειρήσεις, οι οποίες θα 
μπορούν να λειτουργούν σαν καταλύτες 
αριστείας σε περιφερειακό και σε τοπικό 
επίπεδο και να διαδίδουν την αντίληψη 
καινοτομίας από το ΕΙΤ σε ολόκληρη την 
ΕΕ.



PE492.618v01-00 18/69 AM\906376EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 93
Kent Johansson, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ευρύτερη συμμετοχή οργανώσεων από 
διαφορετικά κράτη μέλη στις ΚΓΚ, οι 
οργανισμοί-εταίροι πρέπει να είναι 
εγκατεστημένοι τουλάχιστον σε τρία 
διαφορετικά κράτη μέλη.

(13) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ευρύτερη συμμετοχή οργανώσεων από 
διαφορετικά κράτη μέλη στις ΚΓΚ, οι 
οργανισμοί-εταίροι πρέπει να είναι 
εγκατεστημένοι τουλάχιστον σε τρία 
διαφορετικά κράτη μέλη. Επιπλέον, το 
ΕΙΤ και οι ΚΓΚ πρέπει να επιδιώξουν την 
περαιτέρω ανάπτυξη δραστηριοτήτων 
προβολής και να δημιουργήσουν δεσμούς 
με ιδρύματα και άλλους εταίρους στα 
αναδυόμενα και τα δυνητικά κέντρα 
αριστείας, ιδιαίτερα εκεί όπου υπάρχει 
αποδεδειγμένα ζήτηση και/ή προσφορά, 
ώστε να επιτευχθούν πιο ουσιαστικά 
αποτελέσματα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δραστηριότητες του ΕΙΤ και των ΚΓΚ θα πρέπει, διασφαλίζοντας παράλληλα την αριστεία, 
να ωφελούν το ευρύτερο δυνατό φάσμα ενδιαφερομένων, περιφερειών και κρατών μελών.

Τροπολογία 94
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ευρύτερη συμμετοχή οργανώσεων από 
διαφορετικά κράτη μέλη στις ΚΓΚ, οι 
οργανισμοί-εταίροι πρέπει να είναι 

(13) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ευρύτερη συμμετοχή οργανώσεων από 
διαφορετικά κράτη μέλη στις ΚΓΚ, οι 
οργανισμοί-εταίροι πρέπει να είναι 
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εγκατεστημένοι τουλάχιστον σε τρία 
διαφορετικά κράτη μέλη.

εγκατεστημένοι τουλάχιστον σε τρία 
διαφορετικά κράτη μέλη. Τα κριτήρια 
αξιολόγησης θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν, ως θετικό δείκτη, τη 
συμμετοχή κρατών μελών που δεν έχουν 
ακόμα εμπλακεί σε υπάρχουσες ΚΓΚ.

Or. en

Τροπολογία 95
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ευρύτερη συμμετοχή οργανώσεων από 
διαφορετικά κράτη μέλη στις ΚΓΚ, οι 
οργανισμοί-εταίροι πρέπει να είναι 
εγκατεστημένοι τουλάχιστον σε τρία 
διαφορετικά κράτη μέλη.

(13) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ευρύτερη συμμετοχή οργανώσεων από 
διαφορετικά κράτη μέλη στις ΚΓΚ, οι 
οργανισμοί-εταίροι πρέπει να είναι 
εγκατεστημένοι τουλάχιστον σε τρία 
διαφορετικά κράτη μέλη. Το ΕΙΤ θα 
πρέπει να εξασφαλίζει ανοικτή πρόσβαση 
σε όλες τις ερευνητικές κοινότητες 
υψηλής ποιότητας της Ευρώπης.

Or. en

Τροπολογία 96
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13 α) Το ΕΙΤ θα πρέπει να προσέξει να 
εξασφαλίσει την κατάλληλη ισορροπία 
μεταξύ των διαφόρων παραγόντων του 
τριγώνου της γνώσης που εμπλέκονται 
στις ΚΓΚ, με ιδιαίτερη έμφαση στη 
συμμετοχή μικρών παραγόντων όπως τα 



PE492.618v01-00 20/69 AM\906376EL.doc

EL

μικρά ερευνητικά κέντρα και οι ΜΜΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπάρχει καλή ισορροπία στη συμμετοχή των διαφόρων παραγόντων του 
τριγώνου της γνώσης.

Τροπολογία 97
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13 α) Το ΕΙΤ και οι ΚΓΚ θα πρέπει να 
αποτελούν υποδειγματικές εφαρμογές του 
τριγώνου της γνώσης στην ΕΕ και να 
αναδειχτούν τελικά σε παρόχους 
υπηρεσιών για την ανάπτυξη ικανότητας 
καινοτομίας σε ολόκληρη την ΕΕ, για τον 
σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών 
καινοτομίας και στρατηγικών «ευφυούς 
εξειδίκευσης».

Or. en

Τροπολογία 98
Judith A. Merkies

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. Πρέπει, ιδίως, να διατίθεται 



AM\906376EL.doc 21/69 PE492.618v01-00

EL

στις ΚΓΚ σημαντικό μέρος των ετήσιων 
οικονομικών συνεισφορών, με βάση 
μηχανισμό ανταγωνιστικής 
αναθεώρησης.

Or. en

Τροπολογία 99
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14 α) Το ΕΙΤ θα πρέπει να επιδιώξει τη 
μείωση του διοικητικού φόρτου των ΚΓΚ.

Or. en

Τροπολογία 100
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Το τριετές πρόγραμμα εργασίας του 
EIT πρέπει να συνεκτιμά τη γνώμη της 
Επιτροπής για τους ειδικούς στόχους του 
ΕΙΤ, όπως προβλέπεται στο πρόγραμμα 
«Ορίζων 2020», και τη 
συμπληρωματικότητά του με τις πολιτικές 
και τα μέσα της ΕΕ.

(15) Το τριετές πρόγραμμα εργασίας του 
EIT πρέπει να συνεκτιμά τη γνώμη της 
Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τους ειδικούς στόχους του 
ΕΙΤ, όπως προβλέπεται στο πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020», και τη 
συμπληρωματικότητά του με τις πολιτικές 
και τα μέσα της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 101
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η αξιολόγηση του ΕΙΤ πρέπει να 
παρέχει επίκαιρη πληροφόρηση για την 
αξιολόγηση του προγράμματος «Ορίζων 
2020», το 2017 και 2023.

(17) Η αξιολόγηση του ΕΙΤ πρέπει να
επιτρέπει άμεσες συγκρίσεις της 
απόδοσης και των βασικών δεικτών με 
τα σχετικά μέσα του «Ορίζων 2020» και 
να παρέχει επίκαιρη πληροφόρηση για την 
αξιολόγηση του προγράμματος «Ορίζων 
2020», το 2017 και 2023·

Or. en

Τροπολογία 102
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν χρειάζεται μεγαλύτερη συμμετοχή της Επιτροπής στη διαδικασία παρακολούθηση, θα 
προκαλούσε απλώς μεγαλύτερη γραφειοκρατία.

Τροπολογία 103
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ρόλο της, όσον αφορά την παρακολούθηση 
της εφαρμογής ειδικών πτυχών των 
δραστηριοτήτων του ΕΙΤ και των ΚΓΚ.

Or. en

Τροπολογία 104
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Αντίθετα από όσα προβλέπονταν 
αρχικά, το ίδρυμα ΕΙΤ δεν θα λάβει 
άμεση συνεισφορά από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ και ως εκ τούτου 
δεν εφαρμόζεται η διαδικασία απαλλαγής 
της ΕΕ.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 105
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Αντίθετα από όσα προβλέπονταν 
αρχικά, το ίδρυμα ΕΙΤ δεν θα λάβει 
άμεση συνεισφορά από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ και ως εκ τούτου 
δεν εφαρμόζεται η διαδικασία απαλλαγής 
της ΕΕ.

διαγράφεται

Or. it

(Πρβλ. τροπολογία για τη διαγραφή του στοιχείου ιδ του σημείου 1 του τμήματος 2 του 
παραρτήματος
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Τροπολογία 106
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Το άρθρο 2 παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Ως «καινοτομία» νοείται η διαδικασία, με
την οποία νέες ιδέες συμβάλλουν στην 
κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας και 
της οικονομίας και δημιουργούν νέα 
προϊόντα, υπηρεσίες ή επιχειρηματικά 
και οργανωτικά μοντέλα που προσφέρουν 
αξία στην κοινωνία και μπορούν να 
καθιερωθούν με επιτυχία σε μια 
υφιστάμενη αγορά ή μπορούν να 
δημιουργήσουν νέες αγορές».

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάσταση της αγορά είναι βασικό στοιχείο της καινοτομίας.

Τροπολογία 107
Lambert van Nistelrooij, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 2 – παράγραφος 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) Προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
«(9 α) Οι περιφερειακές κοινότητες 
υλοποίησης και καινοτομίας (RIC) 
επιδιώκουν την ανάπτυξη σχέσεων με το 
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ΕΙΤ με απώτερο σκοπό να ενταχθούν σε 
αυτό. Συνεπώς, οι RIC είναι αυτόνομες 
εταιρικές συμπράξεις με ιδρύματα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητικούς 
οργανισμούς, επιχειρήσεις και άλλους 
ενδιαφερόμενους φορείς στη διαδικασία 
της καινοτομίας, υπό τη μορφή ενός 
στρατηγικού δικτύου βασισμένου σε 
κοινό μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο 
σχεδιασμό καινοτομίας, και διαθέτουν 
εγγενείς δυνατότητες για ανέλιξη στην 
κλίμακα αριστείας, με την επίτευξη 
αριστείας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
την έρευνα και την καινοτομία, και για 
απόκτηση επίσημου καθεστώτος εταίρου 
του ΕΙΤ, ανεξάρτητα από τη 
συγκεκριμένη νομική μορφή τους.

Or. en

Τροπολογία 108
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 2 – παράγραφος 10

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, που περιλαμβάνει 
πραγματικές και εικονικές διασκέψεις και 
εκδηλώσεις, προσβάσιμη σε εκπροσώπους 
των εθνικών και περιφερειακών αρχών, 
ομάδων συμφερόντων και μεμονωμένων 
οντοτήτων από το χώρο των επιχειρήσεων, 
της εκπαίδευσης και της έρευνας, 
συνδέσμων, οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών και ομίλων (cluster), καθώς 
και άλλα ενδιαφερόμενων μερών από το 
τρίγωνο της γνώσης».

Or. en
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Τροπολογία 109
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 2 – παράγραφος 10

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, περιφερειακών και τοπικών 
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».

Or. ro

Τροπολογία 110
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 2 – παράγραφος 10

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 και της 
έρευνας, οργανώσεων ομίλων (cluster), 
ΜΚΟ, καθώς και άλλα ενδιαφερόμενων 
μερών από το τρίγωνο της γνώσης».

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ένα φόρουμ ενδιαφερομένων μερών δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο ενδιαφερόμενα μέρη 
από το τρίγωνο της γνώσης, αλλά και ΜΚΟ που αντιπροσωπεύουν αυτά τα συμφέροντα και 
προβληματισμούς.

Τροπολογία 111
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 2 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Ως «δραστηριότητες των ΚΓΚ με 
προστιθέμενη αξία » νοούνται οι 
δραστηριότητες που διεξάγονται από 
οργανισμούς-εταίρους που συμβάλλουν 
στην ολοκλήρωση του τριγώνου της 
γνώσης που αποτελείται από την έρευνα, 
την καινοτομία και την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της 
δημιουργίας ΚΓΚ και του καθορισμού των 
διοικητικών και συντονιστικών 
δραστηριοτήτων τους.»

11. Ως «δραστηριότητες των ΚΓΚ με 
προστιθέμενη αξία » νοούνται οι 
δραστηριότητες που διεξάγονται από 
οργανισμούς-εταίρους που συμβάλλουν 
στην ολοκλήρωση του τριγώνου της 
γνώσης που αποτελείται από την έρευνα, 
την καινοτομία και την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της 
δημιουργίας ΚΓΚ και του καθορισμού των 
διοικητικών και συντονιστικών 
δραστηριοτήτων τους, και οι οποίες 
συμβάλλουν στους γενικότερους στόχους 
του ΕΙΤ.»

Or. en

Τροπολογία 112
Judith A. Merkies

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 

Στόχος του ΕΙΤ είναι να συμβάλει στη 
βιώσιμη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
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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.

οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας 
της Ευρώπης, και να επιτύχει λύσεις για 
τις μεγάλες κοινωνιακές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή κοινωνία, 
όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 
9α, ενισχύοντας και επιταχύνοντας 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.»

Στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» 
καθορίζονται οι γενικοί στόχοι του EIT, οι 
ειδικοί στόχοι και οι δείκτες 
αποτελεσμάτων για την περίοδο 2014-
2020.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει σημασία για την κοινωνία και να 
στοχεύει στην επίτευξη λύσεων για τις μεγάλες κοινωνιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε.

Τροπολογία 113
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

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, 
προάγει και χρησιμοποιεί την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, την καινοτομία και την 
έρευνα με τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα.

Στόχος του ΕΙΤ είναι να συμβάλει στη 
βιώσιμη οικονομική και κοινωνική 
ανάπτυξη στην Ευρώπη και στην 
ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, 
ενισχύοντας την ικανότητα των κρατών 
μελών και της Ένωσης στην καινοτομία 
και την επιχειρηματικότητα. Για να 
επιτύχει το στόχο του προάγει και 
χρησιμοποιεί την τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
την έρευνα, την καινοτομία και την 
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επιχειρηματικότητα 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.»

Στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» 
καθορίζονται οι γενικοί στόχοι του EIT, οι 
ειδικοί στόχοι και οι δείκτες 
αποτελεσμάτων για την περίοδο 2014-
2020.»

Or. en

Τροπολογία 114
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

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.

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 
προάγει και χρησιμοποιεί την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, την καινοτομία και την 
έρευνα με τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα, 
προκειμένου να αναπτυχθεί 
επιχειρηματικό πνεύμα.

Στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» 
καθορίζονται οι γενικοί στόχοι του EIT, οι 
ειδικοί στόχοι και οι δείκτες 
αποτελεσμάτων για την περίοδο 2014-
2020.»

Στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» 
καθορίζονται οι γενικοί στόχοι του EIT, οι 
ειδικοί στόχοι και οι δείκτες 
αποτελεσμάτων για την περίοδο 2014-
2020.»

Or. en

Τροπολογία 115
Judith A. Merkies
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 α) Στο άρθρο 4 παράγραφος 1, το 
στοιχείο α) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«α) Διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο 
από ισόρροπα κατανεμημένο αριθμό 
μελών υψηλού επιπέδου με πείρα στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, την έρευνα, την 
τεχνολογία και τις επιχειρήσεις. Το 
διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να 
διευθύνει τις δραστηριότητες του ΕΙΤ για 
την επιλογή, τον καθορισμό και την 
αξιολόγηση των ΚΓΚ και για όλες τις 
υπόλοιπες στρατηγικές αποφάσεις.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Στα όργανα του ΕΙΤ χρειάζεται ισορροπία μεταξύ παραγόντων από την εκπαίδευση, την έρευνα, 
την καινοτομία και τις επιχειρήσεις.

Τροπολογία 116
Maria Da Graça Carvalho, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) το στοιχείο β) αντικαθίσταται ως 
εξής:
«β) δραστηριοποιείται για την καθιέρωση 
δεσμών με αναδυόμενα ιδρύματα και 
κέντρα αριστείας και καινοτομίας, 
προκειμένου να διευρύνει την ικανότητα 
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καινοτομίας της ΕΕ· περιλαμβάνονται η 
συνεργασία άριστων ερευνητικών 
ιδρυμάτων και λιγότερο αναπτυγμένων 
περιφερειών, οι αδελφοποιήσεις, οι 
ανταλλαγές προσωπικού και τα 
προγράμματα κινητικότητας, η παροχή 
υπηρεσιών εμπειρογνωμοσύνης και 
εξειδικευμένης βοήθειας, και η ανάπτυξη 
κοινών στρατηγικών."

Or. en

Τροπολογία 117
Kent Johansson, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) το στοιχείο β) αντικαθίσταται ως 
εξής:
«β) προβάλλει την αποστολή του στους 
επίδοξους οργανισμούς εταίρους, ιδίως 
τις ΜΜΕ και τα αναδυόμενα και τα 
δυνητικά κέντρα αριστείας, για να 
ενθαρρύνει και να διευκολύνει τη 
συμμετοχή τους στις δραστηριότητές 
του·»

Or. en

Τροπολογία 118
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) το σημείο γ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«γ) επιλέγει και ορίζει τις ΚΓΚ, σύμφωνα 
με το άρθρο 7, και καθορίζει τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους 
βάσει συμφωνιών· τους παρέχει 
κατάλληλη και γρήγορη υποστήριξη· 
εφαρμόζει τα ενδεδειγμένα μέτρα ελέγχου 
ποιότητας· παρακολουθεί και αξιολογεί 
περιοδικά τις δραστηριότητες και τα 
αποτελέσματά τους· και εξασφαλίζει 
κατάλληλο επίπεδο συντονισμού μεταξύ 
των διαφόρων συνεγκαταστάσεων και 
ΚΓΚ·»

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα καθήκοντα του ΕΙΤ θα πρέπει να συνίστανται στην κατάλληλη υποστήριξη των ΚΓΚ, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων τους και την εξασφάλιση συντονισμού 
μεταξύ των συνεγκαταστάσεων μιας ΚΓΚ και μεταξύ διαφόρων ΚΓΚ.

Τροπολογία 119
Kent Johansson, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β) Προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«στ α) αξιολόγηση των πρακτικών όσον 
αφορά τα ΔΔΙ στις ΚΓΚ και του 
αντικτύπου τους στην ευρωπαϊκή 
ικανότητα καινοτομίας ιδιαίτερα στις 
ΜΜΕ· καθοδήγηση για καινοτόμα 
μοντέλα ΔΔΙ που προάγουν τη μεταφορά 
και διάδοση γνώσης στην ΕΕ·»
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος του ΕΙΤ στο συγκεκριμένο πλαίσιο είναι η παροχή στρατηγικής καθοδήγησης στις 
ΚΓΚ. Συνεπώς, θα πρέπει στο πλαίσιο των ΚΓΚ να αναπτυχθεί η αξιολόγηση των πρακτικών 
της ΕΙΤ στον τομέα των ΔΔΙ.

Τροπολογία 120
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) το στοιχείο η) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«η) εξασφαλίζει συμπληρωματικότητα, 
συνέργεια και συνέπεια μεταξύ των 
δραστηριοτήτων του ΕΙΤ και άλλων 
κοινοτικών προγραμμάτων.»

Or. it

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι η εξασφάλιση συνέπειας προς τους στόχους των άλλων προγραμμάτων της ΕΕ και 
η προαγωγή της διατομεακότητας.

Τροπολογία 121
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο η 
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α):
«η α) αναδεικνύεται σε πάροχο 
υπηρεσιών για την οικοδόμηση 
ικανότητας καινοτομίας σε ολόκληρη την 
ΕΕ, βοηθώντας τις εθνικές και τις 
περιφερειακές οντότητες, ιδιαίτερα από 
περιφέρειες με χαμηλότερες επιδόσεις, 
στη χάραξη και την εφαρμογή πολιτικών 
καινοτομίας και στρατηγικών «ευφυούς 
εξειδίκευσης».

Or. en

Τροπολογία 122
Judith A. Merkies

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο η 
α):
«η α) προωθεί τις ΚΓΚ ως άριστους 
εταίρους στην καινοτομία εντός και εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Or. en

Τροπολογία 123
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο α γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο η β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α γ) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο η 
β):
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«η β) υποστηρίζει και συμβουλεύει τις 
ΚΓΚ σε διοικητικά και οικονομικά 
θέματα και αναπτύσσει «οδηγό βέλτιστων 
πρακτικών» για τη διάδοση ορθών 
πρακτικών και πείρας από υπάρχουσες 
ΚΓΚ σε νέες.»

Or. en

Τροπολογία 124
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο α δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο η γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α δ) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο η 
γ):
«η γ) διευκολύνει την ουσιαστική 
επικοινωνία και τη θεματική συνεργασία 
μεταξύ των διαφόρων συνεγκαταστάσεων 
και των ΚΓΚ.»

Or. en

Τροπολογία 125
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

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

(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 
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Ένωσης, όσον αφορά την καινοτομία, την 
έρευνα και την εκπαίδευση. Τα 
ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να 
εκφράζουν τις απόψεις τους.

Ένωσης, όσον αφορά την καινοτομία, την 
έρευνα και την εκπαίδευση, καθώς και για 
την καταγραφή των αντιδράσεων των 
ενδιαφερομένων μερών όσον αφορά το 
στρατηγικό θεματολόγιο και τη δράση 
του ΕΙΤ.

Or. en

Τροπολογία 126
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α) Στο άρθρο 6 παράγραφος 1, το 
στοιχείο β) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) έρευνα αιχμής και με άξονα την 
τεχνολογία σε τομείς ζωτικού 
οικονομικού και κοινωνιακού 
ενδιαφέροντος και αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων της ευρωπαϊκής και της 
εθνικής έρευνας, με δυνατότητα 
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της 
Ευρώπης σε διεθνές επίπεδο και 
εξεύρεσης λύσεων για τις μεγάλος 
κοινωνιακές προκλήσεις·»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στοχεύει στην επίτευξη λύσεων για τις μεγάλες 
κοινές κοινωνιακές προκλήσεις .

Τροπολογία 127
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δραστηριότητες εκπαίδευσης και 
κατάρτισης σε επίπεδο μεταπτυχιακού και 
διδακτορικού καθώς και κύκλους 
μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε 
γνωστικά αντικείμενα που προσφέρονται 
για την αντιμετώπιση των μελλοντικών 
ευρωπαϊκών κοινωνικοοικονομικών
αναγκών και που προωθούν την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων στον τομέα της καινοτομίας, τη 
βελτίωση των διευθυντικών και 
επιχειρηματικών δεξιοτήτων και την 
κινητικότητα ερευνητών και 
φοιτητών/σπουδαστών·

γ) δραστηριότητες εκπαίδευσης και 
κατάρτισης σε επίπεδο μεταπτυχιακού και 
διδακτορικού καθώς και κύκλους 
μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε 
γνωστικά αντικείμενα που προσφέρονται 
για την αντιμετώπιση των μελλοντικών 
αναγκών της αγοράς εργασίας της 
Ένωσης και που προωθούν την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων στον τομέα της καινοτομίας, τη 
βελτίωση των διευθυντικών και 
επιχειρηματικών δεξιοτήτων και την 
κινητικότητα ερευνητών και 
φοιτητών/σπουδαστών·»

Or. it

Αιτιολόγηση

Έχει καθοριστική σημασία να περιληφθεί αναφορά στην αγορά εργασίας προκειμένου να 
επικεντρωθούμε στους στόχους των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που αφορούν 
την εξασφάλιση της ειδίκευσης των ανθρώπων ώστε να μπορούν να ενταχθούν στην αγορά 
εργασίας. 

Τροπολογία 128
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) δραστηριότητες εκπαίδευσης και 
κατάρτισης σε επίπεδο μεταπτυχιακού και 
διδακτορικού καθώς και κύκλους 
μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε 
γνωστικά αντικείμενα που προσφέρονται 
για την αντιμετώπιση των μελλοντικών 
ευρωπαϊκών κοινωνικοοικονομικών 
αναγκών και που προωθούν την ανάπτυξη 

(γ) δραστηριότητες εκπαίδευσης και 
κατάρτισης σε επίπεδο μεταπτυχιακού και
διδακτορικού καθώς και κύκλους 
μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε 
γνωστικά αντικείμενα που προσφέρονται 
για την αντιμετώπιση των μελλοντικών 
ευρωπαϊκών κοινωνικοοικονομικών 
αναγκών και που διευρύνουν τη βάση 
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δεξιοτήτων στον τομέα της καινοτομίας, τη 
βελτίωση των διευθυντικών και 
επιχειρηματικών δεξιοτήτων και την 
κινητικότητα ερευνητών και 
φοιτητών/σπουδαστών·

ικανοτήτων της ΕΕ, προωθούν την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων στον τομέα της 
καινοτομίας, τη βελτίωση των 
διευθυντικών και επιχειρηματικών 
δεξιοτήτων, την προσέλκυση και 
διατήρηση των καλύτερων, και την 
κινητικότητα ερευνητών και 
φοιτητών/σπουδαστών·»

Or. en

Τροπολογία 129
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α) Στο άρθρο 6 παρεμβάλλεται η εξής 
παράγραφος 1α:
«1α. Οι ΚΓΚ προσπαθούν να 
ολοκληρωθούν και να συντονιστούν όσο 
το δυνατόν περισσότερο με τις 
υπάρχουσες ευρωπαϊκές, εθνικές και 
περιφερειακές πρωτοβουλίες και τα 
τοπικά μέσα στον τομέα της έρευνας, 
ανάπτυξης και καινοτομίας.»

Or. en

Τροπολογία 130
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 6 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α) Το άρθρο 6 παράγραφος 2 
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι ΚΓΚ διαθέτουν ουσιαστική και 
καθολική αυτονομία όσον αφορά τον 
καθορισμό της εσωτερικής οργάνωσης 
και σύνθεσής τους. Συγκεκριμένα οι ΚΓΚ:
«α) καθιερώνουν δομή διακυβέρνησης 
που περιλαμβάνει εκπροσώπους της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της έρευνας 
και των επιχειρηματικών τομέων·
«β) είναι ανοικτές σε νέα μέλη, ιδίως σε 
καινοτόμες ΜΜΕ, που μπορούν να 
προσθέσουν αξία στην εταιρική σχέση·
«γ) λειτουργούν χωρίς αποκλεισμούς και 
με διαφάνεια»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δομή διακυβέρνησης των ΚΓΚ θα πρέπει να παραμείνει εύκαμπτη προκειμένου να 
εξασφαλίζεται καλύτερος συντονισμός.

Τροπολογία 131
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 β) Το άρθρο 6 παράγραφος 2 
αντικαθίσταται ως εξής:
"2. Οι ΚΓΚ διαθέτουν ουσιαστική και 
καθολική αυτονομία όσον αφορά τον 
καθορισμό της εσωτερικής οργάνωσης 
και σύνθεσής τους και του ακριβούς 
προγράμματος και των μεθόδων εργασίας 
τους. Ειδικότερα, οι ΚΓΚ είναι ανοιχτές 
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σε νέες συμμετοχές όταν αυτές 
προσθέτουν αξία στην εταιρική σχέση, 
λαμβανομένων υπόψη της σταθερότητας 
και της συνέχειας της εταιρικής σχέσης.»

Or. en

Τροπολογία 132
Maria Da Graça Carvalho, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α) Στο άρθρο 6 παρεμβάλλεται η εξής 
παράγραφος 2α:
«2α. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να 
αναπτυχθούν συμπληρωματικότητα και 
στενές συνέργειες με τα διαρθρωτικά 
ταμεία με την προώθηση μιας 
προσέγγισης πολλαπλών ταμείων. Το ΕΙΤ 
θα μπορούσε να προσδώσει μια 
«σφραγίδα αριστείας» σε προγράμματα 
που έχουν μεν αξιολογηθεί θετικά, αλλά 
δεν μπόρεσαν να λάβουν χρηματοδότηση, 
εξαιτίας δημοσιονομικών περιορισμών. 
Τα εθνικά και τα διαρθρωτικά ταμεία θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, σε 
συνεργασία με την ΕΤΕπ, για την παροχή 
επιχορηγήσεων εγκατάστασης σε 
αποφοίτους του ΕΙΤ, ώστε να εξαπλωθεί 
γεωγραφικά η ικανότητα καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας του ΕΙΤ σε 
ολόκληρη την ΕΕ.»

Or. en

Τροπολογία 133
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 6 – σημείο 3 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α) Στο άρθρο 6 παρεμβάλλεται η εξής 
παράγραφος 3α:
«3α. Για τη βελτίωση της επίτευξης των 
αποτελεσμάτων του ΕΙΤ, οι 
δραστηριότητες των ΚΓΚ θα πρέπει να 
έχουν μετρήσιμο αντίκτυπο στη 
δημιουργία βιώσιμων νέων επιχειρήσεων 
καινοτομίας και τεχνοβλαστών, ιδίως με 
την υποστήριξη της δικτύωσης και των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των 
αποδεκτών διπλωμάτων και κατάρτισης 
από το ΕΙΤ.»

Or. en

Τροπολογία 134
Lambert van Nistelrooij, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Maria Da Graça Carvalho, Ivo Belet

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-α) Το άρθρο 7 παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"1. Η επιλογή και ο καθορισμός μιας 
εταιρικής σύμπραξης από το EIT ως ΚΓΚ 
ή RIC γίνεται με βάση ανταγωνιστική, 
ανοικτή και διαφανή διαδικασία. Τα 
λεπτομερή κριτήρια για την επιλογή ΚΓΚ 
ή RIC, που βασίζονται στις αρχές της 
αριστείας και της συνάφειας με την 
καινοτομία, εγκρίνονται και 
δημοσιεύονται από το ΕΙΤ· στη 
διαδικασία επιλογής συμμετέχουν 
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εξωτερικοί και ανεξάρτητοι 
εμπειρογνώμονες.»

Or. en

Τροπολογία 135
Judith A. Merkies

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

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 στρατηγικό θεματολόγιο 
καινοτομίας καθορίζει τις λεπτομέρειες 
σύμφωνα με τις οποίες θα τίθενται σε 
λειτουργία νέες ΚΓΚ. Το 60% του 
προϋπολογισμού για νέες ΚΓΚ για το 
διάστημα 2014-2020 θα δαπανηθεί για 
ΚΓΚ βασισμένες στους θεματικούς τομείς 
που καθορίζονται στο στρατηγικό 
θεματολόγιο καινοτομίας. Το υπόλοιπο 
40% του προϋπολογισμού για νέες ΚΓΚ 
μπορεί να διατεθεί ελεύθερα από το ΕΙΤ 
είτε για την ενίσχυση αυτών των ΚΓΚ είτε 
για τη δημιουργία ΚΓΚ σε άλλους 
θεματικούς τομείς. Το ΕΙΤ είναι ελεύθερο 
να επιλέξει το μέγεθος, τη διάρκεια και το
χρονικό πλαίσιο που κρίνει κατάλληλα για 
όλες τις ΓΚΓ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αυξηθεί η ευελιξία της ενωσιακής πολιτικής για την καινοτομία, το ΕΙΤ πρέπει να μπορεί 
να δημιουργεί ΚΓΚ σε θεματικούς τομείς άλλους από εκείνους που συμφωνήθηκαν στο 
στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας. Είναι ελεύθερο να επιλέγει οποιουσδήποτε από τους 
θεματικούς τομείς που προτείνονται στο στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας. Το ΕΙΤ είναι 
ελεύθερο να επιλέγει το μέγεθος, τη διάρκεια και το χρονικό πλαίσιο που κρίνει κατάλληλα, για 
όλες τις ΓΚΓ.
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Τροπολογία 136
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Πρόταση 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 και 
στον καθορισμό των ΚΓΚ με βάση τα 
πεδία προτεραιότητας και το 
χρονοδιάγραμμα που καθορίζονται σαφώς 
στο ΣΘΚ. Ο αριθμός των επιλεγόμενων 
ΚΓΚ εξαρτάται από την ωριμότητα και 
την προθυμία των ευρωπαϊκών 
κοινοπραξιών να δημιουργήσουν 
αξιόπιστες ΚΓΚ, τον πιθανό αντίκτυπο 
στην κοινωνία και την οικονομία και τις 
ευκαιρίες για συνέργειες με άλλες 
πρωτοβουλίες, όπως επίσης την 
ικανότητα απορρόφησης του ΕΙΤ και τον 
διαθέσιμο προϋπολογισμό.

Or. en

Τροπολογία 137
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) Στο άρθρο 7, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος 1β:
«1β. Η επιλογή των νέων ΚΓΚ γίνεται σε 
ανταγωνιστική βάση και με γνώμονα την 
αξία και τις δυνατότητες κάθε 
εξεταζόμενης ΚΓΚ, και δεν θα πρέπει να 
εξαρτάται από τις επιδόσεις άλλων ΚΓΚ.»
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Or. en

Τροπολογία 138
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β) Προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 1γ:
«1γ. Η επιλογή νέων ΚΓΚ γίνεται με 
γνώμονα τη δυνατότητά τους για 
προώθηση της καινοτομίας και της 
επιχειρηματικότητας. Οι ΚΓΚ 
συμμετέχουν στην αντιμετώπιση των 
κοινωνιακών προκλήσεων.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να συμμετέχουν οι ΚΓΚ στην αντιμετώπιση των κύριων κοινωνιακών μας 
προκλήσεων, θα πρέπει ωστόσο να αποσαφηνιστεί ότι αυτό δεν είναι το κύριο κριτήριο 
επιλογής των ΚΓΚ. Κύριο κριτήριο για την επιλογή νέων ΚΓΚ θα πρέπει είναι η δυνατότητά 
τους για προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. 

Τροπολογία 139
Lambert van Nistelrooij, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Ivo Belet

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) Στην παράγραφο 2, η εισαγωγική 
φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:



AM\906376EL.doc 45/69 PE492.618v01-00

EL

«2. Σύμφωνα με τις αρχές που 
κατοχυρώνει η παράγραφος 1, για την 
επιλογή ΚΓΚ ή RIC θα λαμβάνεται 
ιδιαίτερα υπόψη:»

Or. en

Τροπολογία 140
Judith A. Merkies

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β) Προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο β 
α):
«β α) η ικανότητά τους να συμβάλλουν 
στην επίτευξη λύσης για τις κοινές 
μεγάλες κοινωνιακές προκλήσεις, όπως 
αναφέρεται στην έκθεση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου «Ένωση καινοτομίας·».

Or. en

Τροπολογία 141
Judith A. Merkies

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α γ) Στο άρθρο 7, η παράγραφος 2 δ) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«δ) η συμμετοχή, στην εταιρική σχέση, 
οργανισμών που δρουν εντός του 
τριγώνου γνώσης της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, της έρευνας και της 
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καινοτομίας, με μέριμνα για κατάλληλη 
ισορροπία μεταξύ των τριών αυτών 
στοιχείων.»

Or. en

Τροπολογία 142
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) ετοιμότητα για τη δημιουργία 
συνεργειών με άλλες πρωτοβουλίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(η) ετοιμότητα για τη δημιουργία 
συνεργειών με άλλες πρωτοβουλίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της 
έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας,

Or. en

Τροπολογία 143
Judith A. Merkies

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο η 
α):
«η α) η συμπληρωματικότητα της 
εταιρικής σχέσης με άλλα ευρωπαϊκά, 
εθνικά, περιφερειακά και τοπικά 
προγράμματα καινοτομίας.»

Or. en
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Τροπολογία 144
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) παρεμβάλλεται νέα παράγραφος 2α:
«2α. Οι ΚΓΚ καθορίζουν το ακριβές 
θεματολόγιο και τις μεθόδους εργασίας 
τους. Συγκεκριμένα οι ΚΓΚ:
α) Καταρτίζουν ετήσιο επιχειρηματικό 
σχέδιο των δραστηριοτήτων τους με 
συγκεκριμένους στόχους, ορόσημα και 
βασικούς δείκτες επιδόσεων·
β) Αναπτύσσουν στρατηγικές για την 
επίτευξη οικονομικής βιωσιμότητας που 
έχει ως αποτέλεσμα τη σταδιακή μείωση 
της χρηματοδότησης από την ΕΕ.
γ) Αναπτύσσουν δραστηριότητες 
προβολής, ιδίως με αναδυόμενα και 
δυνητικά κέντρα αριστείας.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναδυόμενα και δυνητικά κέντρα αριστείας είναι καλύτερη διατύπωση από ό,τι κέντρα 
αριστείας σε περιφέρειες της ΕΕ με χαμηλότερες επιδόσεις, δεδομένου ότι η πρώτη δεν 
περιλαμβάνει συγκεκριμένη γεωγραφική ένδειξη, αλλά μόνο έμμεση, και εστιάζεται περισσότερο 
στην αριστεία.

Τροπολογία 145
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 7 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Αποκατάσταση της αρχικής διατύπωσης της παραγράφου.

Τροπολογία 146
Judith A. Merkies

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 τρία 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. 
Όλοι οι εν λόγω οργανισμοί-εταίροι πρέπει 
να είναι ανεξάρτητοι ο ένας από τον άλλο, 
κατά την έννοια του άρθρου 7 των 
κανόνων συμμετοχής.»

Or. en

Τροπολογία 147
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο δ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η πλειονότητα των οργανισμών-εταίρων 
που αποτελούν μια ΚΓΚ είναι 
εγκατεστημένοι στα κράτη μέλη. Σε κάθε 
μια από τις ΚΓΚ συμμετέχουν τουλάχιστον 
ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και
μια ιδιωτική επιχείρηση.

4. α) Τουλάχιστον τα δύο τρίτα των 
οργανισμών-εταίρων που αποτελούν μια 
ΚΓΚ είναι εγκατεστημένοι στα κράτη 
μέλη.

β) Σε κάθε μια από τις ΚΓΚ συμμετέχουν 
τουλάχιστον ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, μία ιδιωτική επιχείρηση και 
μία ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 148
Lambert van Nistelrooij, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο ε α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 4:
«4α. Οι περιφερειακές κοινότητες 
υλοποίησης και καινοτομίας (RIC) 
επιδιώκουν την ανάπτυξη σχέσεων με το 
ΕΙΤ με απώτερο σκοπό να ενταχθούν σε 
αυτό. Μια τέτοια κοινότητα μπορεί να 
χαρακτηριστεί RIC αν φαίνεται να μπορεί 
να εκπληρώσει όλες τις ανωτέρω 
προϋποθέσεις σε εύλογο χρόνο. Οι RIC 
πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις 
προϋποθέσεις β, γ, δ, ε, στ, ζ της 
παραγράφου 2. Η επιλογή των RIC 
γίνεται από την ίδια αρχή που αναφέρεται 
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και στην παράγραφο 1.»

Or. en

Τροπολογία 149
Maria Da Graça Carvalho, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

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.

Για τη βελτίωση της επίτευξης των 
αποτελεσμάτων του ΕΙΤ, οι 
δραστηριότητες των ΚΓΚ θα πρέπει να 
έχουν μετρήσιμο αντίκτυπο στη 
δημιουργία βιώσιμων νέων επιχειρήσεων 
καινοτομίας και τεχνοβλαστών, ιδίως με 
την υποστήριξη της δικτύωσης και των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των 
αποδεκτών διπλωμάτων και κατάρτισης 
από το ΕΙΤ.»

Or. en

Τροπολογία 150
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 7α
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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, με τρόπο ώστε να είναι 
άμεσα συγκρίσιμα προς τη συμβολή των 
σχετικών μέσων του υπόλοιπου μέρους 
του Ορίζων 2020, και τα δημοσιεύει στον 
ετήσιο πίνακα επιδόσεών του.»

Or. en

Τροπολογία 151
Judith A. Merkies

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 ανά τριετία, βάσει 
βασικών ποσοτικών και ποιοτικών 
δεικτών επιδόσεων, παρακολούθηση και 
εξωτερικές αξιολογήσεις των 
αποτελεσμάτων και του αντίκτυπου κάθε 
επιμέρους ΚΓΚ. Η παρακολούθηση και η 
αξιολόγηση γίνονται με γνώμονα τα 
αποτελέσματα.

Or. en

Τροπολογία 152
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 7β – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διάρκεια, συνέχιση και λύση μιας 
κοινότητας γνώσης και καινοτομίας

Διάρκεια, συνέχιση, χρηματοδότηση και 
λύση μιας κοινότητας γνώσης και 
καινοτομίας

Or. en

Τροπολογία 153
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 7β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των αποτελεσμάτων 
των περιοδικών αξιολογήσεων και των 
ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν 
συγκεκριμένοι τομείς, η χρονική διάρκεια
μιας ΚΓΚ κυμαίνεται συνήθως από επτά 
έως δεκαπέντε έτη.

1. Με την επιφύλαξη των αποτελεσμάτων 
των περιοδικών αξιολογήσεων και των 
ιδιομορφιών που παρουσιάζουν 
συγκεκριμένοι τομείς, το ελάχιστο χρονικό 
πλαίσιο μιας ΚΓΚ είναι τρία έτη.

Or. en

Τροπολογία 154
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 7β – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να 
αποφασίσει να παρατείνει τη λειτουργία 
μιας ΚΓΚ πέρα από την αρχικά 
καθορισμένη περίοδο εφόσον κρίνει ότι 
αυτή είναι η ενδεδειγμένη οδός για την 
επίτευξη του στόχου του ΕΙΤ.

2. Βάσει των αποτελεσμάτων της 
συνεχούς παρακολούθησης και των 
περιοδικών αξιολογήσεων, το διοικητικό 
συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει κάθε 
τρία έτη να παρατείνει τη 
χρηματοδότηση της λειτουργίας μιας 
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ΚΓΚ εφόσον η τελευταία επιτυγχάνει τους 
στόχους της και τους στόχους του ΕΙΤ.
Το διοικητικό συμβούλιο εφαρμόζει μια 
προσέγγιση κατά περίπτωση και λαμβάνει 
υπόψη ότι δεν θα έχουν όλες οι ΚΓΚ τις 
ίδιες οικονομικές ανάγκες, το ίδιο 
μέγεθος ή την ίδια διάρκεια. Το 
διοικητικό συμβούλιο μπορεί να 
αποφασίσει να διαθέσει πρόσθετο 
προϋπολογισμό σε μια ΚΓΚ, αν επιτύχει 
τους στόχους της νωρίτερα από το 
προβλεπόμενο.

Or. en

Τροπολογία 155
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 8 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α) Στο άρθρο 9, η παράγραφος 3 
τροποποιείται ως εξής:
«3. Το EIT λαμβάνει επίσης υπόψη του 
τις πολιτικές και πρωτοβουλίες σε τοπικό, 
περιφερειακό, ευρωπεριφερειακό, εθνικό 
και διακυβερνητικό επίπεδο, προκειμένου 
να γίνεται χρήση των βέλτιστων 
πρακτικών, παγιωμένων αρχών και 
υφισταμένων πόρων.»

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να περιληφθούν οι τοπικές πολιτικές, δεδομένου ότι προσφέρουν δυνατότητες 
δημιουργίας εισοδήματος.

Τροπολογία 156
Silvia-Adriana Ţicău
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 8 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α) Η παράγραφος 3 τροποποιείται ως 
εξής:
«3) Το EIT λαμβάνει επίσης υπόψη του 
τις πολιτικές και πρωτοβουλίες σε τοπικό, 
περιφερειακό, εθνικό και διακυβερνητικό 
επίπεδο, προκειμένου να γίνεται χρήση 
των βέλτιστων πρακτικών, παγιωμένων 
αρχών και υφισταμένων πόρων.»

Or. ro

Τροπολογία 157
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 10
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) από κεφαλαιουχικές χρηματοδοτήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των εσόδων που 
διαχειρίζεται το Ίδρυμα του ΕΙΤ·

(ε) από κεφαλαιουχικές χρηματοδοτήσεις·

Or. it

(Πρβλ. τροπολογία για τη διαγραφή του στοιχείου ιδ του σημείου 1 του τμήματος 2 του 
παραρτήματος)

Τροπολογία 158
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 15 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) κυλιόμενο τριετές πρόγραμμα 
εργασίας, βασισμένο στο ΣΘΚ, εφόσον 
εγκριθεί, που περιέχει δήλωση των κύριων 
προτεραιοτήτων και σχεδιαζόμενων 
πρωτοβουλιών, καθώς και εκτίμηση των 
χρηματοδοτικών αναγκών και πηγών. 
Πρέπει επίσης να περιέχει κατάλληλους 
δείκτες για την παρακολούθηση των 
δραστηριοτήτων της ΚΓΚ και του ΕΙΤ. Το 
προκαταρκτικό κυλιόμενο τριετές 
πρόγραμμα εργασίας υποβάλλεται από το 
ΕΙΤ στην Επιτροπή στις 31 Δεκεμβρίου 
κάθε έτους. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί εντός 
τριμήνου όσον αφορά τους ειδικούς 
στόχους του ΕΙΤ, όπως καθορίζονται στο 
πρόγραμμα «Ορίζων 2020», και τη 
συμπληρωματικότητά τους με τις πολιτικές 
και μέσα της Ένωσης. Το ΕΙΤ λαμβάνει 
δεόντως υπόψη του τη γνώμη της 
Επιτροπής και σε περίπτωση διαφωνίας 
αιτιολογεί τη θέση του. Το ΕΙΤ διαβιβάζει 
το τελικό πρόγραμμα εργασίας στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών προς ενημέρωση.·

(α) κυλιόμενο τριετές πρόγραμμα 
εργασίας, βασισμένο στο ΣΘΚ, εφόσον 
εγκριθεί, που περιέχει δήλωση των κύριων 
προτεραιοτήτων και σχεδιαζόμενων 
πρωτοβουλιών, καθώς και εκτίμηση των 
χρηματοδοτικών αναγκών και πηγών. 
Πρέπει επίσης να περιέχει κατάλληλους 
δείκτες για την παρακολούθηση των 
δραστηριοτήτων της ΚΓΚ και του ΕΙΤ 
χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση με 
γνώμονα τα αποτελέσματα. Το 
προκαταρκτικό κυλιόμενο τριετές 
πρόγραμμα εργασίας υποβάλλεται από το 
ΕΙΤ στην Επιτροπή στις 31 Δεκεμβρίου 
κάθε έτους. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί εντός 
τριμήνου όσον αφορά τους ειδικούς 
στόχους του ΕΙΤ, όπως καθορίζονται στο 
πρόγραμμα «Ορίζων 2020», και τη 
συμπληρωματικότητά τους με τις πολιτικές 
και μέσα της Ένωσης. Το ΕΙΤ λαμβάνει 
δεόντως υπόψη του τη γνώμη της 
Επιτροπής και σε περίπτωση διαφωνίας 
αιτιολογεί τη θέση του. Το ΕΙΤ διαβιβάζει 
το τελικό πρόγραμμα εργασίας στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών προς ενημέρωση.·

Or. en

Τροπολογία 159
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 13 – στοιχείο -α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
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«1. Το ΕΙΤ μεριμνά ώστε οι 
δραστηριότητές του, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων των 
οποίων η διαχείριση αναλαμβάνεται από 
ΚΓΚ, υπόκεινται σε συστηματική 
παρακολούθηση και περιοδική 
ανεξάρτητη αξιολόγηση για να 
εξασφαλίζεται η υψηλότερη δυνατή 
ποιότητα των αποτελεσμάτων. Η 
αξιολόγηση αυτή γίνεται με γνώμονα τα 
αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης δημοσιοποιούνται.»

Or. en

Τροπολογία 160
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 13 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) στην παράγραφο 2 ο αριθμός «πέντε» 
αντικαθίσταται από τον αριθμό «τρία»·

α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από τα 
ακόλουθα:

«2. Έως τον Ιούνιο του 2011 και ανά 
τριετία από την έναρξη ισχύος νέου 
δημοσιονομικού πλαισίου, η Επιτροπή, 
μετά από διαβούλευση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη σε ευρωπαϊκό και σε 
εθνικό επίπεδο, υποβάλλει έκθεση 
σχετικά με την αξιολόγηση των 
δραστηριοτήτων του ΕΙΤ και των ΚΓΚ. 
Η έκθεση αξιολογεί τα κριτήρια για τον 
προσδιορισμό της προστιθέμενης αξίας 
του ΕΙΤ, τον αντίκτυπό του, την 
αποτελεσματικότητα, τη βιωσιμότητα, 
την απόδοση και τη σημασία των 
δραστηριοτήτων που διεξήγαγε, όπως 
επίσης της σχέση τους, τη συνέπεια και/ή 
τη συμπληρωματικότητα με υπάρχουσες 
κοινοτικές πολιτικές για την υποστήριξη 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της 
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έρευνας και της καινοτομίας».

Or. it

Τροπολογία 161
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 14
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Το ΣΘΚ περιλαμβάνει ανάλυση των 
δυνατοτήτων συνέργειας και 
συμπληρωματικότητας μεταξύ των 
δραστηριοτήτων του ΕΙΤ και άλλων 
πρωτοβουλιών, μέσων και προγραμμάτων 
της Ένωσης.»

2α. Το ΣΘΚ περιλαμβάνει ανάλυση της 
αμοιβαίας συνέπειας και των 
δυνατοτήτων συνέργειας και 
συμπληρωματικότητας μεταξύ των 
δραστηριοτήτων του ΕΙΤ και άλλων 
πρωτοβουλιών, μέσων και προγραμμάτων 
της Ένωσης.»

Or. it

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνει αναφορά στην ανάγκη για συνέπεια των δραστηριοτήτων αυτών με τους 
επιδιωκόμενους στόχους.

Τροπολογία 162
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 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 

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 
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3 182 230 000 ευρώ. Οι ετήσιες πιστώσεις 
εγκρίνονται από την αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων του 
δημοσιονομικού πλαισίου. Η 
χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΙΤ στις 
ΚΓΚ χορηγείται στο πλαίσιο του εν λόγω 
χρηματοδοτικού κονδυλίου.

1.060.743.000 ευρώ. Οι ετήσιες πιστώσεις 
εγκρίνονται από την αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων του 
δημοσιονομικού πλαισίου. Η 
χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΙΤ στις 
ΚΓΚ χορηγείται στο πλαίσιο του εν λόγω 
χρηματοδοτικού κονδυλίου.

Or. en

Τροπολογία 163
Oreste Rossi

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 
προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων του 
δημοσιονομικού πλαισίου. Η 
χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΙΤ στις 
ΚΓΚ χορηγείται στο πλαίσιο του εν λόγω 
χρηματοδοτικού κονδυλίου.

Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, κατά 
την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, ορίζεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού 
(ΕΕ) [ΧΧΧ/ΧΧΧΧ] για τη θέσπιση του 
Ορίζων 2020 - πρόγραμμα-πλαίσιο για 
την έρευνα και την καινοτομία (2014-
2020).Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται 
από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό 
αρχή εντός των ορίων του δημοσιονομικού 
πλαισίου. Η χρηματοδοτική συνεισφορά 
του ΕΙΤ στις ΚΓΚ χορηγείται στο πλαίσιο 
του εν λόγω χρηματοδοτικού κονδυλίου.

Or. it

(Πρβλ. άρθρο 6, παράγραφος 3 της πρότασης κανονισμού (COM(2011)809).

Τροπολογία 164
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 15 α (νέο)
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

15α) Το άρθρο 20 παράγραφος 1 
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι δαπάνες του ΕΙΤ περιλαμβάνουν 
τις δαπάνες προσωπικού, διοίκησης, 
διαχείρισης, υποδομής και λειτουργίας.
Οι δαπάνες διοίκησης, διαχείρισης και 
λειτουργίας διατηρούνται στο ελάχιστο, 
με βάση κριτήρια οικονομίας, απόδοσης 
και αποτελεσματικότητας.»

Or. it

Τροπολογία 165
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 20
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 22 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση διάλυσης του ΕΙΤ, η 
εκκαθάρισή του γίνεται υπό την εποπτεία 
της Επιτροπής σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. Οι συμφωνίες με τις ΚΓΚ και 
η ιδρυτική πράξη του ιδρύματος του ΕΙΤ
προβλέπουν τις κατάλληλες διατάξεις για 
την περίπτωση αυτή.»

Σε περίπτωση διάλυσης του ΕΙΤ, η 
εκκαθάρισή του γίνεται υπό την εποπτεία 
της Επιτροπής σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. Οι συμφωνίες με τις ΚΓΚ 
προβλέπουν τις κατάλληλες διατάξεις για 
την περίπτωση αυτή.»

Or. it

(Πρβλ. τροπολογία για τη διαγραφή του στοιχείου ιδ του σημείου 1 του τμήματος 2 του 
παραρτήματος)

Τροπολογία 166
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 1 – σημείο 2 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα διορισμένα μέλη είναι 12 και 
διορίζονται από την Επιτροπή, η οποία 
μεριμνά ώστε να υπάρχει ισορροπία 
μεταξύ όσων έχουν εμπειρία στις 
επιχειρήσεις, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
και στην έρευνα. Η θητεία τους είναι 
τετραετής και δεν μπορεί να ανανεωθεί.

2. Τα διορισμένα μέλη είναι έξι το πολύ, 
και διορίζονται από την Επιτροπή, η οποία 
μεριμνά ώστε να υπάρχει ισορροπία 
μεταξύ όσων έχουν εμπειρία στις 
επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των 
ΜΜΕ), στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και 
στην έρευνα. Η θητεία τους είναι 
τετραετής και δεν μπορεί να ανανεωθεί.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η μείωση του αριθμού των μελών έχει ως στόχο την ικανοποίηση της απαίτησης για 
διαφανέστερη διοίκηση.

Τροπολογία 167
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 1 – σημείο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα διορισμένα μέλη είναι 12 και 
διορίζονται από την Επιτροπή, η οποία 
μεριμνά ώστε να υπάρχει ισορροπία 
μεταξύ όσων έχουν εμπειρία στις 
επιχειρήσεις, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
και στην έρευνα. Η θητεία τους είναι 
τετραετής και δεν μπορεί να ανανεωθεί.

2. 12 μέλη διορίζονται από την Επιτροπή, 
και τρία μέλη διορίζονται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με μέριμνα ώστε 
να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των δύο 
φύλων και μεταξύ όσων έχουν εμπειρία 
στις επιχειρήσεις, στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση και στην έρευνα. Η θητεία 
τους είναι τετραετής και δεν μπορεί να 
ανανεωθεί.

Or. ro

Τροπολογία 168
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 1 – σημείο 2 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μεριμνά ώστε να υπάρχει 
ισορροπία μεταξύ της εμπειρίας από το 
χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της 
καινοτομίας, των επιχειρήσεων και της 
έρευνας, καθώς και μεταξύ των δύο 
φύλων και συνεκτιμά τις διαφορετικές 
συνθήκες που υπάρχουν στους τομείς της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της 
καινοτομίας και της έρευνας στην Ένωση.

Η Επιτροπή μεριμνά ώστε να υπάρχει 
ισορροπία μεταξύ της εμπειρίας από το 
χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της 
καινοτομίας, των επιχειρήσεων και της 
έρευνας, και συνεκτιμά τις διαφορετικές 
συνθήκες που υπάρχουν στους τομείς της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της 
καινοτομίας και της έρευνας στην Ένωση.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η ικανότητα και η πείρα ενός ατόμου δεν καθορίζονται ούτε αποδεικνύονται από το φύλο τους.  
Συνεπώς, οι «ροζ ποσοστώσεις» αποτελούν διάκριση και μπορεί να αποδειχτούν 
αντιπαραγωγικές: εξ άλλου, δεν υπάρχει λόγος να αποκλειστεί ένα πλήρως γυναικοκρατούμενο 
διοικητικό συμβούλιο.

Τροπολογία 169
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 1 – σημείο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τη 
διαδικασία επιλογής και τον τελικό 
διορισμό των εν λόγω μελών του 
διοικητικού συμβουλίου.

Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τη 
διαδικασία επιλογής πριν από τον τελικό 
διορισμό των εν λόγω μελών του 
διοικητικού συμβουλίου. Πριν 
προχωρήσει στους διορισμούς η 
Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο μπορούν να εκφράσουν ρητά 
τη γνώμη τους για τους υποψηφίους που 
έχουν επιλεγεί.

Or. it

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να εξασφαλιστεί διαφάνεια στη διαδικασία διορισμού των μελών του διοικητικού 
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συμβουλίου.

Τροπολογία 170
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 1 – σημείο 2 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου, 
τα μέλη του συμβουλίου που είχαν 
διοριστεί αρχικά για περίοδο έξι ετών 
ολοκληρώνουν τη θητεία τους. Μέχρι τότε 
τα διορισμένα μέλη ανέρχονται σε 18. 
Εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού το ένα τρίτο των 
δώδεκα μελών που θα διοριστούν το 2012 
θα επιλεγούν από το διοικητικό συμβούλιο, 
με την έγκριση της Επιτροπής, για να 
ασκήσουν τα καθήκοντά τους για περίοδο 
δύο ετών, το ένα τρίτο για περίοδο 
τεσσάρων ετών και το υπόλοιπο ένα τρίτο 
για περίοδο έξι ετών.

Κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου, 
τα μέλη του συμβουλίου που είχαν 
διοριστεί αρχικά για περίοδο έξι ετών 
ολοκληρώνουν τη θητεία τους. Μέχρι τότε 
τα διορισμένα μέλη ανέρχονται σε 18. 
Εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού το ένα τρίτο των 
έξι μελών που θα διοριστούν το 2012 θα 
επιλεγούν από το διοικητικό συμβούλιο, με 
την έγκριση της Επιτροπής, για να 
ασκήσουν τα καθήκοντά τους για περίοδο 
δύο ετών, το ένα τρίτο για περίοδο 
τεσσάρων ετών και το υπόλοιπο ένα τρίτο 
για περίοδο έξι ετών.

Or. it

(Πρβλ. τροπολογία στο τμήμα 1 – σημείο 2 – παράγραφος 1)

Τροπολογία 171
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 1 – σημείο 2 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή παύει οποιοδήποτε μέλος ή 
οποιαδήποτε μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου σε περίπτωση αθέτησης 
καθηκόντων, σύμφωνα τα συμφέροντα 
της Ένωσης. Λαμβάνει τη σχετική 
απόφαση με βάση τη γνώμη του 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
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Or. fr

Τροπολογία 172
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
ενεργούν προς το συμφέρον του ΕΙΤ με 
ανεξαρτησία, διαφυλάσσοντας τους 
στόχους και την αποστολή του, την
ταυτότητα και τη συνοχή του.

4. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
ενεργούν προς το συμφέρον του ΕΙΤ με 
ανεξαρτησία, διαφυλάσσοντας τους 
στόχους και την αποστολή του, την 
ταυτότητα και τη συνοχή του. Εκτελούν τα 
καθήκοντά τους στη βάση αποκλειστικής 
και πλήρους απασχόλησης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Για την εξασφάλιση της διαφάνειας και της ανεξαρτησίας του ΕΙΤ, είναι σκόπιμο να 
εξειδικεύονται οι απαιτήσεις σχετικά με την εκτέλεση των επαγγελματικών καθηκόντων των 
μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Τροπολογία 173
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 2 – σημείο 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) καθορίζει, σε συμφωνία με την 
Επιτροπή, τις κατάλληλες αμοιβές των 
μελών του διοικητικού συμβουλίου και της 
εκτελεστικής επιτροπής· οι αμοιβές αυτές 
συγκρίνονται με τις αμοιβές για ανάλογες 
υπηρεσίες που παρέχονται στα κράτη 
μέλη·

ζ) καθορίζει, σε συμφωνία με την 
Επιτροπή, τις κατάλληλες αμοιβές των 
μελών του διοικητικού συμβουλίου και της 
εκτελεστικής επιτροπής· οι αμοιβές αυτές 
ορίζονται στο μέσο επίπεδο των αμοιβών 
για ανάλογες υπηρεσίες που παρέχονται 
στα κράτη μέλη·

Or. it
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Τροπολογία 174
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 2 – σημείο 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ) διορίζει και, εφόσον είναι απαραίτητο, 
απολύει το διευθυντή και ασκεί πειθαρχική 
εξουσία έναντι του διευθυντή·

(θ) μπορεί να προτείνει να διορίζει ή να 
παύει η Επιτροπή τον Διευθυντή και να
ασκεί πειθαρχική εξουσία έναντί του·

Or. fr

Τροπολογία 175
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 2 – σημείο 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια) θεσπίζει κώδικα δεοντολογίας σχετικά 
με τη σύγκρουση συμφερόντων·

(ια) θεσπίζει κώδικα δεοντολογίας σχετικά 
με τη σύγκρουση συμφερόντων, το 
επαγγελματικό απόρρητο και την 
επικοινωνία·

Or. fr

Τροπολογία 176
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 2 – σημείο 1 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιδ) εξουσιοδοτείται να συστήσει ίδρυμα 
(στο εξής αναφερόμενο ως «Ίδρυμα του 
EIT»), με ειδικό στόχο την προώθηση και 
την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του 
ΕΙΤ·

διαγράφεται
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Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αποφευχθεί η διάδοση γραφειοκρατικών δομών, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι δεν γίνεται σπατάλη πόρων. 

Τροπολογία 177
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 2 – σημείο 1 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιδ)  εξουσιοδοτείται να συστήσει ίδρυμα 
(στο εξής αναφερόμενο ως «Ίδρυμα του 
EIT»), με ειδικό στόχο την προώθηση και 
την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του 
ΕΙΤ·

(ιδ) εξουσιοδοτείται να προτείνει να 
συστήσει η Επιτροπή ίδρυμα (στο εξής 
αναφερόμενο ως "Ίδρυμα του EIT"), με 
ειδικό στόχο την προώθηση και την 
υποστήριξη των δραστηριοτήτων του ΕΙΤ·
Το Ίδρυμα συστήνεται με βάση τη γνώμη 
του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Or. fr

Τροπολογία 178
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 2 – σημείο 1 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιε) αποφασίζει για το γλωσσικό 
καθεστώς του EIT, λαμβάνοντας υπόψη
τις ισχύουσες αρχές περί πολυγλωσσίας 
και τις πρακτικές απαιτήσεις των 
λειτουργιών του.

(ιε) μεριμνά ώστε το ΕΙΤ να 
συμμορφώνεται προς τις ισχύουσες αρχές 
περί πολυγλωσσίας·

Or. fr

Τροπολογία 179
Oreste Rossi
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 2 – σημείο 1 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιε) αποφασίζει για το γλωσσικό καθεστώς 
του EIT, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες αρχές περί πολυγλωσσίας και 
τις πρακτικές απαιτήσεις των 
λειτουργιών του.

ιε) αποφασίζει για το γλωσσικό καθεστώς 
του EIT, λαμβάνοντας υπόψη την 
ισχύουσα νομοθεσία και τις ισχύουσες 
αρχές περί πολυγλωσσίας·

Or. it

Τροπολογία 180
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 2 – σημείο 1 – στοιχείο ιστ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιστ α) προβάλλει την Ένωση μέσω του 
ΕΙΤ.

Or. fr

Τροπολογία 181
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 3 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει τον 
πρόεδρο ή την πρόεδρό του μεταξύ των 
διορισμένων μελών. Η εντολή του 
προέδρου είναι τριετούς διάρκειας, 
ανανεώσιμη μία φορά.

1. Ο πρόεδρος διορίζεται από την 
Επιτροπή. Η εντολή του προέδρου είναι 
τριετούς διάρκειας, ανανεώσιμη μία φορά.
Με βάση τη γνώμη του Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, η Επιτροπή παύει τον 
πρόεδρο του διοικητικού Συμβουλίου σε 
περίπτωση αθέτησης των καθηκόντων 
του, σύμφωνα με τα συμφέροντα της 
Ένωσης.
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Or. fr

Τροπολογία 182
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 4 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο διευθυντής είναι πρόσωπο με εμπειρία 
και μεγάλο κύρος στους τομείς στους 
οποίους δραστηριοποιείται το ΕΙΤ. 
Διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο 
για τετραετή θητεία. Το διοικητικό 
συμβούλιο μπορεί να παρατείνει τη θητεία 
αυτή μία φορά και για μία τετραετία 
εφόσον κρίνει ότι τα συμφέροντα του ΕΙΤ 
εξυπηρετούνται καλύτερα με τον τρόπο 
αυτό.

1. Ο διευθυντής είναι πρόσωπο με εμπειρία 
και μεγάλο κύρος στους τομείς στους 
οποίους δραστηριοποιείται το ΕΙΤ. 
Διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο 
για τετραετή θητεία. Το διοικητικό 
συμβούλιο μπορεί να παρατείνει τη θητεία 
αυτή μία φορά και για μία τετραετία 
εφόσον κρίνει ότι τα συμφέροντα του ΕΙΤ 
εξυπηρετούνται καλύτερα με τον τρόπο 
αυτό. Με βάση τη γνώμη του 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η 
Επιτροπή παύει τον διευθυντή σε 
περίπτωση αθέτησης των καθηκόντων 
του, σύμφωνα με τα συμφέροντα της 
Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 183
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 4 – σημείο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) υποστηρίζει το διοικητικό συμβούλιο 
και την εκτελεστική επιτροπή στο έργο 
τους, παρέχει γραμματειακή υποστήριξη 
για τις συνεδριάσεις τους και όλες τις 
αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση 
των καθηκόντων τους·

(β) επικουρεί το διοικητικό συμβούλιο και 
την εκτελεστική επιτροπή στο έργο τους, 
παρέχει γραμματειακή υποστήριξη για τις 
συνεδριάσεις τους και όλες τις αναγκαίες 
πληροφορίες για την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους·

Or. fr
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Τροπολογία 184
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 4 – σημείο 3 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια) υποβάλλει το σχέδιο ετήσιων 
λογαριασμών και ισολογισμού στην 
υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου και στη 
συνέχεια στο διοικητικό συμβούλιο μέσω 
της εκτελεστικής επιτροπής·

(ια) υποβάλλει το σχέδιο ετήσιων 
λογαριασμών και ισολογισμού στην 
υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου και στη 
συνέχεια στο διοικητικό συμβούλιο μέσω 
της εκτελεστικής επιτροπής και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής·

Or. fr

Τροπολογία 185
Romana Jordan

Πρόταση κανονισμού
Νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο για προτάσεις  – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 
3 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Παρακολούθηση μιας ΚΓΚ βάσει των 
επιμέρους στόχων της και των βασικών 
δεικτών απόδοσης (ΒΔΑ) που ορίζονται 
στα επιχειρηματικά σχέδια των ΚΓΚ. Θα 
δοθεί σημαντικός βαθμός ευελιξίας στις 
ΚΓΚ (προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω) 
για να καθορίσουν τις εσωτερικές τους 
στρατηγικές και την οργάνωση καθώς και 
για να καθορίσουν τις δραστηριότητές τους 
και να κινητοποιήσουν τους αναγκαίους 
πόρους. 

1. Παρακολούθηση μιας ΚΓΚ βάσει των 
επιμέρους στόχων της και των βασικών 
δεικτών απόδοσης (ΒΔΑ) που ορίζονται 
στα επιχειρηματικά σχέδια των ΚΓΚ. Θα 
δοθεί σημαντικός βαθμός ευελιξίας στις 
ΚΓΚ (προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω) 
για να καθορίσουν τις εσωτερικές τους 
στρατηγικές και την οργάνωση καθώς και
για να καθορίσουν τις δραστηριότητές τους 
και να κινητοποιήσουν τους αναγκαίους 
πόρους. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, η 
δυνατότητα διαμόρφωσης μιας 
στρατηγικής δομής από τη βάση προς 
την κορυφή.

Or. sl
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