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Τροπολογία 34
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το ΣΘΚ καθορίζει μακροπρόθεσμους 
τομείς προτεραιότητας για το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
(«το ΕΙΤ») και περιλαμβάνει αξιολόγηση 
του οικονομικού του αντικτύπου και της 
ικανότητάς του να παραγάγει τη βέλτιστη 
προστιθέμενη αξία καινοτομίας. Το ΣΘΚ
λαμβάνει υπόψη του τα αποτελέσματα της 
παρακολούθησης και της αξιολόγησης του 
ΕΙΤ.

(2) Το ΣΘΚ καθορίζει μακροπρόθεσμους 
τομείς προτεραιότητας για το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
(«το ΕΙΤ») και περιλαμβάνει αξιολόγηση 
του οικονομικού και κοινωνικού του 
αντικτύπου και της ικανότητάς του να 
παραγάγει τη βέλτιστη προστιθέμενη αξία 
καινοτομίας. Το ΣΘΚ λαμβάνει υπόψη του 
τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και 
της αξιολόγησης του ΕΙΤ.

Or. ro

Τροπολογία 35
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 a) Η αριστεία στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, στην έρευνα και στην 
καινοτομία, μολονότι είναι εμφανής η 
παρουσία της σε ολόκληρη την Ένωση, 
παραμένει εντούτοις κατακερματισμένη. 
Περαιτέρω στρατηγική συνεργασία 
μεταξύ χωρών, τομέων και 
επιστημονικών κλάδων είναι απαραίτητη 
προκειμένου επιτευχθεί επαρκής κριτική 
μάζα στο τρίγωνο της γνώσης. Μια 
ουσιώδης έννοια της καινοτομίας, η 
οποία διέπεται από τις κοινωνικές 
προκλήσεις και επικεντρώνεται στην 
εκπαίδευση και στην τεχνολογική, με 
άξονα το προϊόν, πρωτοπορία, βρίσκεται 
στον πυρήνα του ΕΙΤ.
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Or. en

(αναφορά στην τροπολογία 1· PE489.613v01-00)

Τροπολογία 36
Maria Da Graça Carvalho, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 a) Το ΕΙΤ και οι ΚΓΚ οφείλουν να 
εδραιώσουν ισχυρές συνέργιες και να 
ενισχύσουν την συμπληρωματικότητα με 
τα διαρθρωτικά ταμεία.

Or. en

Τροπολογία 37
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 β) Το ΕΙΤ επιδιώκει να συμβάλει στην 
προσπάθεια υλοποίησης των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
μετατρέποντας την εκπαίδευση, την 
έρευνα και την καινοτομία σε ένα σύνολο 
μεγαλύτερο από το απλό άθροισμά τους 
και στηρίζοντας την βιωσιμότητα, την 
ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και 
την ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ευρώπη. 
Παράλληλα με την συνεισφορά του στην 
προσπάθεια επίτευξης αυτών των 
στόχων, το ΣΘΚ έχει την δυνατότητα να 
δημιουργήσει μέσα βασισμένα στις 
κοινωνικές προκλήσεις στο πλαίσιο του 
«Ορίζων 2020»

Or. en
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(αναφορά στην τροπολογία 4· PE489.613v01-00)

Τροπολογία 38
Maria Da Graça Carvalho, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 β) Το ΕΙΤ οφείλει να προαγάγει εκείνη 
την διευρυμένη συμμετοχή που θα γίνει 
αιτία για να εξαπλωθεί η αριστεία σε 
ολόκληρη την Ευρώπη.

Or. en

Τροπολογία 39
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 γ) Το ΕΙΤ είναι, για τους σκοπούς 
αυτούς, εκείνο το όργανο της Ένωσης 
που μπορεί με αποτελεσματικότητα να 
αναλάβει να αντιμετωπίσει νέες, 
αναδυόμενες ανάγκες, να ανακαλύψει 
καινοτόμες λύσειςν και να ισχυροποιήσει 
τον αντίκτυπό τους στην κοινωνία. 
Ενστερνιζόμενο ένα πνεύμα ευελιξίας και 
λογοδοσίας και στρατευμένο υπέρ της 
δεκτικότητας, της διαφάνειας και της 
εξωστρεφούς δράσης, το ΕΙΤ μπορεί να 
προαγάγει ενεργά την πρόσληψη και την 
αποδοχή νέων καινοτομιών από την 
κοινωνία γενικότερα.

Or. en

(αναφορά στην τροπολογία 6· PE489.613v01-00)
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Τροπολογία 40
Lambert van Nistelrooij, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένας πρώτος κύκλος τριών ΚΓΚ με 
προεπιλεγμένα θέματα θα ξεκινήσει το 
2014 – μια ΚΓΚ για τα τρόφιμα για το 
μέλλον (Food4future), μια ΚΓΚ για την 
ενεργό γήρανση και μια ΚΓΚ για τις 
πρώτες ύλες. Ένας δεύτερος κύκλος 
τριών ΚΓΚ θα ακολουθήσει το 2018 με 
ανοιχτή προσέγγιση. Μολονότι θα λάβει 
υπόψη τα τρία θέματα που πρότεινε η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2018, το 
διοικητικό συμβούλιο του EIT θα είναι 
αυτόνομο ως προς την πρόταση και 
επιλογή νέων θεμάτων, κατόπιν 
διαβουλεύσεων με τους ενδιαφερόμενους 
και ακολουθώντας μια ανταγωνιστική και 
ανοιχτή διαδικασία επιλογής για την 
ανάδειξη νέων θεματικών τομέων και 
των αντίστοιχων ΚΓΚ.

Or. en

(αναφορά στο PE489.613v01-00 , τροπολογία 11, σημείο 5.)

Τροπολογία 41
Maria Da Graça Carvalho, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η χρηματοδότηση της ΕΕ για την έρευνα 
και την καινοτομία είναι καίριας 
σημασίας και πρέπει να αξιοποιηθεί 
πλήρως με στόχο την μόχλευση. Το ΕΙΤ 
επιδιώκει πρόσθετη χρηματοδότηση 
επιλέγοντας να προωθήσει μία 
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πολυταμειακή προσέγγιση και να 
εδραιώσει τους δεσμούς με τα 
διαρθρωτικά ταμεία. Το ΕΙΤ προσφέρει 
τη λεγόμενη σφραγίδα αριστείας σε έργα 
που έτυχαν θετικής αξιολόγησης χωρίς 
εντούτοις να κατορθώσουν να βρουν 
χρηματοδότηση λόγω δημοσιονομικών 
περιορισμών. Είναι δυνατόν να  
χρησιμοποιηθούν εθνικά και 
διαρθρωτικά ταμεία, σε συνεργασία με το 
ΕΙΤ, για την χορήγηση επιδοτήσεων 
επιστροφής και εγκατάστασης σε 
αποφοίτους του ΕΙΤ.

Or. en

Τροπολογία 42
Maria Da Graça Carvalho, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αριστεία πρέπει να αποτελεί την 
βασική κινητήριο δύναμη του ΕΙΤ. Η 
διεύρυνση της συμμετοχής πρέπει να 
ενισχύεται με στόχο την προώθηση της 
αριστείας σε ολόκληρη την Ευρώπη, 
μεταξύ άλλων μέσω της έννοιας της 
«κλίμακας αριστείας», προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η δημιουργία εκείνων 
των συνθηκών που θα επιτρέψουν την 
συμμετοχή μικρών μονάδων στα πρόθυρα 
της αριστείας, όπως μικρών ερευνητικών 
ομάδων και εξαιρετικά καινοτόμων 
νεοσύστατων επιχειρήσεων.

Or. en

Τροπολογία 43
Maria Da Graça Carvalho, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ οφείλει να ενθαρρύνει την 
προσπάθεια να δημιουργηθούν βιώσιμες 
καινοτόμες νέες επιχειρήσεις και 
παρακλάδια αυτών και οφείλει να 
συντελέσει στην αύξηση του αριθμού των 
μεταπτυχιακών φοιτητών προκειμένου να 
βελτιωθεί η ποιότητα του αποτελέσματος.

Or. en

Τροπολογία 44
Lambert van Nistelrooij, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1 α
Κεντρική διοίκηση του ΕΙΤ

Η κεντρική διοίκηση του ΕΙΤ βρίσκεται 
στην Βουδαπέστη της Ουγγαρίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμφωνία μεταξύ ΕΙΤ και ουγγρικής κυβέρνησης υπογράφηκε το 2010, αριθμός αναφοράς:
2010/CLXVI. Χάρη σε αυτή τη συμφωνία, μέρος των διοικητικών δαπανών καλύπτεται από τη 
χώρα υποδοχής, την Ουγγαρία, με την δωρεάν παροχή γραφειακού χώρου έως το τέλος του 
2030, καθώς και μια ετήσια συνεισφορά με 1,5 εκατομμύρια ευρώ για τις δαπάνες προσωπικού 
έως το τέλος του 2015.

Τροπολογία 45
Lambert van Nistelrooij, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1 β
Το ΕΙΤ και άλλα όργανα της Ένωσης

Οι ΚΓΚ, μεταξύ άλλων, αποτελούν καίριο 
και μοναδικό στοιχείο σε μία 
πανευρωπαϊκή πολιτική καινοτομίας. 
Κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες, 
συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού 
τομέα, πρωτοβουλίες κοινού 
προγραμματισμού, ευρωπαϊκές 
συμπράξεις καινοτομίας και παρόμοιες 
(μελλοντικές) πλατφόρμες για την 
προώθηση έρευνας μεγάλης κλίμακας 
υπό την καθοδήγηση της βιομηχανίας 
καλούνται να συντονιστούν δεόντως με το 
ΕΙΤ ή, εφόσον το επιθυμούν, να 
ενταχθούν στις ΚΓΚ με την ιδιότητα των 
προσδεδεμένων εταίρων ή με ακόμη 
στενότερη σχέση.

Or. en

(αναφορά στην τροπολογία 16, 1 η (νέα), PE489.613v01-00)

Τροπολογία 46
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1 γ
Οι κοινότητες γνώσης και καινοτομίας 

(ΚΓΚ)
Το ΕΙΤ θα παραμείνει εταίρος των ΚΓΚ 
μέχρι να κρίνει ότι οι ΚΓΚ έχουν καταστεί 
αρκούντως αυτοδύναμες μετά από 
ενδεικτική περίοδο που κυμαίνεται από 7 
έως 15 χρόνια.
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Or. en

(αναφορά στην τροπολογία 11, σημείο 6, PE489.613v01-00)

Αιτιολόγηση

Θα ήταν αντιδεοντολογικό για το ΕΙΤ να παραμείνει εταίρος των ΚΓΚ, μετά από αυτή την 
περίοδο, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού και εποπτικού ρόλου του ΕΙΤ. 

Τροπολογία 47
Kent Johansson, Fiona Hall

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2 α
Το αργότερο 3 έτη μετά την έναρξη 
ισχύος, οι ΚΓΚ υποβάλλονται σε 
αξιολόγηση η οποία λαμβάνει υπόψη την 
προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία των ΚΓΚ. 
Εάν οι ΚΓΚ έχουν να επιδείξουν 
υψηλότερη προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία 
από άλλες συμπράξεις δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα, όπως είναι οι κοινές 
τεχνολογικές πρωτοβουλίες, οι οποίες 
θεσπίζονται στο πλαίσιο του «Ορίζων 
2020», το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο δύνανται να αποφασίσουν να 
ανακατανείμουν τους πόρους του 
προϋπολογισμού και να αυξήσουν 
περαιτέρω την χρηματοδότηση των ΚΓΚ.

Or. en

Τροπολογία 48
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 1  – σημείο 1.1 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, η 
πορεία της Ευρώπης προς το μέλλον 
βασίζεται στην έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη. Για 
την επίτευξη αυτού του στόχου και για να 
παραμείνει ανταγωνιστική στην παγκόσμια 
οικονομία της γνώσης, το «τρίγωνο της 
γνώσης», δηλαδή η έρευνα, η εκπαίδευση 
και η καινοτομία καθώς και η 
αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των τριών 
πλευρών έχουν αναγνωριστεί ως βασικοί 
κινητήριοι μοχλοί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
έπραξε αντίστοιχα και αναγνώρισε αυτούς 
τους τομείς ως πολιτικές προτεραιότητες 
στην στρατηγική της «Ευρώπη 2020». 
Αυτές οι προτεραιότητες εφαρμόζονται 
κυρίως μέσω των εμβληματικών 
πρωτοβουλιών «Ένωση καινοτομίας» και 
«νεολαία σε κίνηση», οι οποίες αποτελούν 
ένα γενικό πλαίσιο πολιτικής για ενέργειες 
της ΕΕ στους εν λόγω τομείς. 
Συμπληρώνονται με την εμβληματική 
πρωτοβουλία «Ολοκληρωμένη 
βιομηχανική πολιτική για την εποχή της 
παγκοσμιοποίησης» και την πρωτοβουλία 
«Μια Ευρώπη με αποδοτική χρήση των 
πόρων της». Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) θα 
συμβάλλει πλήρως στην επίτευξη των 
στόχων αυτών των εμβληματικών 
πρωτοβουλιών.

Σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, η 
πορεία της Ευρώπης προς το μέλλον 
βασίζεται στην έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη. Για 
την επίτευξη αυτού του στόχου και για να 
παραμείνει ανταγωνιστική στην παγκόσμια 
οικονομία της γνώσης και κοινωνία, το 
«τρίγωνο της γνώσης», δηλαδή η έρευνα, η 
εκπαίδευση και η καινοτομία καθώς και η 
αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των τριών 
πλευρών έχουν αναγνωριστεί ως βασικοί 
κινητήριοι μοχλοί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
έπραξε αντίστοιχα και αναγνώρισε αυτούς 
τους τομείς ως πολιτικές προτεραιότητες 
στην στρατηγική της «Ευρώπη 2020». 
Αυτές οι προτεραιότητες εφαρμόζονται 
κυρίως μέσω των εμβληματικών 
πρωτοβουλιών «Ένωση καινοτομίας» και 
«νεολαία σε κίνηση», οι οποίες αποτελούν 
ένα γενικό πλαίσιο πολιτικής για ενέργειες 
της ΕΕ στους εν λόγω τομείς. 
Συμπληρώνονται με την εμβληματική 
πρωτοβουλία «Ολοκληρωμένη 
βιομηχανική πολιτική για την εποχή της 
παγκοσμιοποίησης» και την πρωτοβουλία 
«Μια Ευρώπη με αποδοτική χρήση των 
πόρων της». Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) θα 
συμβάλλει πλήρως στην επίτευξη των 
στόχων αυτών των εμβληματικών 
πρωτοβουλιών.

Or. en

Τροπολογία 49
Judith A. Merkies

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 1  – σημείο 1.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι λόγοι για να τεθούν στο επίκεντρο η Οι λόγοι για να τεθούν στο επίκεντρο η 



PE492.619v01-00 12/142 AM\906377EL.doc

EL

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

έρευνα, η εκπαίδευση και η καινοτομία 
είναι προφανείς. Η ευρωπαϊκή κοινωνία 
είναι αντιμέτωπη με τρεις μεγάλες 
κοινωνικές προκλήσεις και συγκεκριμένα:

- τις τρέχουσες δημογραφικές αλλαγές που 
συνιστούν η γηράσκουσα κοινωνία, η 
αύξηση του πληθυσμού του πλανήτη 
(διατροφή, υγεία, πρόληψη ασθενειών), η 
αστικοποίηση, η κοινωνική συνοχή και η 
μετανάστευση·

- την μετάβαση προς μία βιώσιμη 
διαχείριση των πόρων (βιολογικών και μη) 
που οριοθετούν η κλιματική μεταβολή, οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η 
ενεργειακή αποδοτικότητα, η λειψυδρία, οι 
πλημμύρες και οι προσπάθειες 
διασφάλισης και υποκατάστασης καίριων 
πρώτων υλών·

- μια ισχυρή, μόνιμη, δίκαιη και 
ανταγωνιστική οικονομική βάση όπως 
την διαμορφώνουν η οικονομική 
ανάκαμψη, η εδραίωση της βασισμένης 
στη γνώση κοινωνίας και η τόνωση της 
ανταγωνιστικότητας και της 
απασχόλησης στην ΕΕ.
Αυτές οι τρεις κοινωνικές προκλήσεις 
αλληλοσυνδέονται και εμπεριέχουν όλες 
τις προκλήσεις όπως αναφέρονται αυτές 
στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020». Οι λύσεις 
της Ευρώπης σε αυτές τις προκλήσεις θα 
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προέρχονται όλο και περισσότερο από τα 
επιτεύγματα καινοτομίας σε προϊόντα, 
πρότυπα υπηρεσιών και επιχειρήσεων 
καθώς και από την ικανότητά τους να 
γαλουχήσουν, να προσελκύσουν και να 
κρατήσουν τα ταλέντα.

Or. en

Τροπολογία 50
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι λόγοι για να τεθούν στο επίκεντρο η 
έρευνα, η εκπαίδευση και η καινοτομία 
είναι προφανείς. Στο πλαίσιο της 
οικονομίας της γνώσης και μέσα στον 
αυξανόμενο παγκόσμιο ανταγωνισμό και 
εν όψει της δημογραφικής πρόκλησης στο 
εσωτερικό, η μελλοντική οικονομική 
ανάπτυξη και οι θέσεις εργασίας θα 
προέρχονται όλο και περισσότερο από τα 
επιτεύγματα καινοτομίας σε προϊόντα, 
πρότυπα υπηρεσιών και επιχειρήσεων 
καθώς και από την ικανότητά τους να 
γαλουχήσουν, να προσελκύσουν και να 
κρατήσουν τα ταλέντα, επιτρέποντας 
συγχρόνως στους ευρωπαίους πολίτες όχι 
μόνο να επωφεληθούν των εν λόγω 
καινοτομιών, αλλά και να συμβάλουν 
στην ανάδειξή τους, κυρίως μέσω των 
νέων τεχνολογιών. Ενώ υπάρχουν 
μεμονωμένες ιστορίες επιτυχίας σε όλη την 
Ευρώπη, τα κράτη μέλη της ΕΕ κατά μέσο 
όρο υστερούν σε σύγκριση με τους 
παγκόσμιους ηγέτες στον τομέα της 
καινοτομίας. Εξάλλου, η ΕΕ αντιμετωπίζει 
τον ανταγωνισμό για ταλέντα από νέα 
κέντρα αριστείας σε αναδυόμενες 
οικονομίες.
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Τροπολογία 51
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 1  – σημείο 1.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 52
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Συνεπώς, χρειάζεται μια γνήσια αλλαγή 
στα συστήματα και στα παραδείγματά μας 
καινοτομίας, τούτο δε μέσω της 
υιοθέτησης νέων αρχών και πρακτικών 
με υπόβαθρο μια ανοικτή και 
ολοκληρωμένη έρευνα, σχετικά με τη 
θέσπιση μέσων διαχείρισης των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
που να ευνοούν τη διαφάνεια και τις 
ανταλλαγές, καθώς και την ανάπτυξη 
νέων μέσων χρηματοδότησης που να 
εγγυώνται ότι οι προσπάθειες στον τομέα 
της έρευνας στοχεύουν κατά 
προτεραιότητα και με αποτελεσματικό 
τρόπο τις μεγάλες προκλήσεις κοινού 
συμφέροντος. Ακόμα πολύ συχνά, ενώ 
υπάρχει σαφώς η αριστεία στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην έρευνα και 
στην καινοτομία σε ολόκληρη την ΕΕ, τα 
πεδία αυτά εξακολουθούν να παραμένουν 
κατακερματισμένα. Η Ευρώπη χρειάζεται 
να υπερνικήσει αυτή την έλλειψη 
στρατηγικής συνεργασίας πέρα από τα 
σύνορα χωρών, τομέων και επιστημονικών 
κλάδων. Επιπλέον, η Ευρώπη χρειάζεται 
να αποδεχθεί μια πραγματική 
επιχειρησιακή κουλτούρα, η οποία είναι 
ουσιαστική για τον προσδιορισμό της 
αξίας της έρευνας και της καινοτομίας, για 
τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και για 
την πραγματική εξάπλωση των 
καινοτομιών στην αγορά σε δυνητικούς 
τομείς υψηλής ανάπτυξης. Η Ευρώπη 
χρειάζεται να προωθήσει τον ρόλο των 
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ως 
κινητήρων καινοτομίας, επειδή τα 
ταλαντούχα άτομα πρέπει να εφοδιάζονται 
με τις σωστές δεξιότητες, γνώσεις και 
νοοτροπίες προκειμένου να προωθήσουν 
την ανάπτυξη της καινοτομίας.

Or. fr
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Τροπολογία 53
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 1  – σημείο 1.1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 54
Judith A. Merkies
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 1  – σημείο 1.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας (EIT) έχει δημιουργηθεί 
ακριβώς για αυτόν τον λόγο – να 
συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη της 
οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας, 
ενισχύοντας την ικανότητα καινοτομίας 
της ΕΕ και των κρατών μελών της. Το 
Ινστιτούτο, με την πλήρη ενσωμάτωση της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της έρευνας και 
της καινοτομίας στο τρίγωνο της γνώσης, 
θα συμβάλλει έντονα στην αντιμετώπιση 
κοινωνικών προκλήσεων στο πλαίσιο του 
«Ορίζων 2020» και θα επιφέρει συστημική 
αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο 
συνεργάζονται οι ευρωπαίοι συντελεστές 
καινοτομίας.

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας (EIT) έχει δημιουργηθεί 
ακριβώς για αυτόν τον λόγο – να 
συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη της 
οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας, 
ενισχύοντας και επιταχύνοντας την 
ικανότητα καινοτομίας της ΕΕ και των 
κρατών μελών της. Το Ινστιτούτο, με την 
πλήρη ενσωμάτωση της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, της έρευνας και της 
καινοτομίας στο τρίγωνο της γνώσης, θα 
συμβάλλει έντονα στην αντιμετώπιση των 
μειζόνων κοινωνικών προκλήσεων και θα 
επιφέρει συστημική αλλαγή στον τρόπο με 
τον οποίο συνεργάζονται οι ευρωπαίοι 
συντελεστές καινοτομίας.

Or. en

Τροπολογία 55
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 1  – σημείο 1.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας (EIT) έχει δημιουργηθεί 
ακριβώς για αυτόν τον λόγο – να 
συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη της 
οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας, 
ενισχύοντας την ικανότητα καινοτομίας 
της ΕΕ και των κρατών μελών της. Το 
Ινστιτούτο, με την πλήρη ενσωμάτωση της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της έρευνας και 
της καινοτομίας στο τρίγωνο της γνώσης, 
θα συμβάλλει έντονα στην αντιμετώπιση 
κοινωνικών προκλήσεων στο πλαίσιο του 
«Ορίζων 2020» και θα επιφέρει συστημική 

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας (EIT) έχει δημιουργηθεί 
ακριβώς για αυτόν τον λόγο – να 
συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη της
οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας, 
ενισχύοντας την ικανότητα καινοτομίας 
της ΕΕ και των κρατών μελών της. Το 
Ινστιτούτο, με την πλήρη ενσωμάτωση της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της έρευνας και 
της καινοτομίας στο τρίγωνο της γνώσης, 
θα συμβάλλει έντονα στην αντιμετώπιση 
κοινωνικών προκλήσεων στο πλαίσιο του 
«Ορίζων 2020» και θα επιφέρει συστημική 



PE492.619v01-00 18/142 AM\906377EL.doc

EL

αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο 
συνεργάζονται οι ευρωπαίοι συντελεστές 
καινοτομίας.

αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο 
συνεργάζονται οι ευρωπαίοι συντελεστές 
καινοτομίας για να προωθήσουν ανοιχτά 
και χωρίς αποκλεισμούς μοντέλα.

Or. en

Τροπολογία 56
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 1  – σημείο 1.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας (EIT) έχει δημιουργηθεί 
ακριβώς για αυτόν τον λόγο – να 
συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη της 
οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας, 
ενισχύοντας την ικανότητα καινοτομίας 
της ΕΕ και των κρατών μελών της. Το 
Ινστιτούτο, με την πλήρη ενσωμάτωση της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της έρευνας και 
της καινοτομίας στο τρίγωνο της γνώσης, 
θα συμβάλλει έντονα στην αντιμετώπιση 
κοινωνικών προκλήσεων στο πλαίσιο του 
«Ορίζων 2020» και θα επιφέρει συστημική 
αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο 
συνεργάζονται οι ευρωπαίοι συντελεστές 
καινοτομίας.

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας (EIT) έχει δημιουργηθεί 
ακριβώς για αυτόν τον λόγο – να 
συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη της 
οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας, 
ενισχύοντας την ικανότητα καινοτομίας 
της ΕΕ και των κρατών μελών της. Το 
Ινστιτούτο, με την πλήρη ενσωμάτωση της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της έρευνας και 
της καινοτομίας στο τρίγωνο της γνώσης, 
θα συμβάλλει έντονα στην αντιμετώπιση
κοινωνικών προκλήσεων στο πλαίσιο του 
«Ορίζων 2020» και θα επιφέρει συστημική 
αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο 
συνεργάζονται οι ευρωπαίοι συντελεστές 
καινοτομίας, αντιμετωπίζοντας έτσι το 
ευρωπαϊκό παράδοξο.

Or. en

Τροπολογία 57
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da
Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 1  – σημείο 1.1 – παράγραφος 4 a (new)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ είναι το μοναδικό μέσο στο 
πλαίσιο του «Ορίζων 2020» που αποδίδει 
ιδιαίτερη έμφαση στην παράμετρο της 
εκπαίδευσης. Το ΕΙΤ οφείλει να 
αναδειχθεί ως φορέας μεταπτυχιακής 
εκπαίδευσης παγκοσμίου επιπέδου διότι 
συνδυάζει κατάρτιση υψηλής ποιότητας, 
κινητικότητα και επιχειρηματικές 
εμπειρίες σε ένα πλαίσιο υλοποίησης 
πραγματικής καινοτομίας και διότι 
προτείνει ένα ανατρεπτικό εκπαιδευτικό 
πρότυπο στο πεδίο της ανώτατης 
εκπαίδευσης.

Or. en

Τροπολογία 58
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da
Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 1  – σημείο 1.1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την επίτευξη αυτού του στόχου το EIT 
συνδυάζει στρατηγικό προσανατολισμό σε 
επίπεδο EIT με μια εκ των κάτω προς τα 
άνω προσέγγιση μέσω των Κοινοτήτων 
Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ) 
(Knowledge and Innovation Communities -
KICs). Οι ΚΓΚ αποτελούν ολοκληρωμένες 
σε μεγάλο βαθμό εταιρικές σχέσεις, στις 
οποίες συμμετέχουν άριστα πανεπιστήμια, 
ερευνητικά κέντρα, μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και άλλοι συντελεστές 
καινοτομίας και ασχολούνται σε 
μακροπρόθεσμη βάση με ειδικές 
κοινωνικές προκλήσεις. Κάθε KΓΚ 
οργανώνεται γύρω από έναν μικρό αριθμό 
διασυνδεδεμένων κέντρων συστέγασης στα 
οποία οι εταίροι συνεργάζονται στενά σε 
καθημερινή βάση και με κοινούς 

Για την επίτευξη αυτού του στόχου το EIT 
συνδυάζει στρατηγικό προσανατολισμό σε 
επίπεδο EIT με μια εκ των κάτω προς τα 
άνω προσέγγιση μέσω των Κοινοτήτων 
Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ) 
(Knowledge and Innovation Communities -
KICs). Οι ΚΓΚ αποτελούν ολοκληρωμένες 
σε μεγάλο βαθμό εταιρικές σχέσεις, στις 
οποίες συμμετέχουν άριστα πανεπιστήμια, 
ερευνητικά κέντρα, μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και άλλοι συντελεστές 
καινοτομίας και ασχολούνται σε 
μακροπρόθεσμη βάση με ειδικές 
κοινωνικές προκλήσεις. Κάθε KΓΚ 
οργανώνεται γύρω από έναν μικρό αριθμό 
διασυνδεδεμένων κέντρων συστέγασης στα 
οποία οι εταίροι συνεργάζονται στενά σε 
καθημερινή βάση και με κοινούς 
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στρατηγικούς στόχους σε πρωτοφανή 
βαθμό. Τα κέντρα συστέγασης βασίζονται 
σε υφιστάμενα κέντρα αριστείας, τα οποία 
εξελίσσονται σε τοπικά οικοσυστήματα 
καινοτομίας και συνδέονται μεταξύ τους 
σε ένα ευρύτερο δίκτυο κόμβων 
καινοτομίας σε όλη την Ευρώπη. Στο 
πλαίσιο του EIT, οι επιμέρους ΚΓΚ έχουν 
λάβει μεγάλο βαθμό αυτονομίας για τον 
καθορισμό της εσωτερικής οργάνωσής, της 
σύνθεσης, του θεματολογίου τους και των 
μεθόδων εργασίας τους, έτσι ώστε να 
μπορούν να επιλέξουν την προσέγγιση που 
είναι η καλύτερη για την επίτευξη των 
στόχων τους. Σε στρατηγικό επίπεδο, το 
EIT οργανώνει τη διαδικασία επιλογής των 
ΚΓΚ, τις συντονίζει με ευέλικτο πλαίσιο 
και διαδίδει τα καλύτερα πρότυπα 
διαχείρισης και χρηματοδότησής τους.

στρατηγικούς στόχους σε πρωτοφανή 
βαθμό. Τα κέντρα συστέγασης βασίζονται 
σε υφιστάμενα κέντρα αριστείας, τα οποία 
εξελίσσονται σε τοπικά οικοσυστήματα 
καινοτομίας και συνδέονται μεταξύ τους 
σε ένα ευρύτερο δίκτυο κόμβων 
καινοτομίας σε όλη την Ευρώπη. Στο 
πλαίσιο του EIT, οι επιμέρους ΚΓΚ έχουν 
λάβει μεγάλο βαθμό αυτονομίας για τον 
καθορισμό της εσωτερικής οργάνωσής, της 
σύνθεσης, του θεματολογίου τους και των 
μεθόδων εργασίας τους, έτσι ώστε να 
μπορούν να επιλέξουν την προσέγγιση που 
είναι η καλύτερη για την επίτευξη των 
στόχων τους. Σε στρατηγικό επίπεδο, το 
EIT οργανώνει τη διαδικασία επιλογής των 
ΚΓΚ, τις συντονίζει με ευέλικτο πλαίσιο 
και διαδίδει τα καλύτερα πρότυπα 
διαχείρισης και χρηματοδότησής τους. Το 
ΕΙΤ οφείλει να υλοποιήσει τον συντονισμό 
και την συνεργασία μεταξύ των ΚΓΚ 
προκειμένου να εξασφαλίσει την 
πραγμάτωση συνεργιών και 
προστιθέμενης αξίας από την πληθώρα 
των εταίρων του ΕΙΤ και από την 
αμοιβαία γονιμοποίηση των ιδεών στους 
κόλπους του ΕΙΤ.

Or. en

Τροπολογία 59
Judith A. Merkies

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την επίτευξη αυτού του στόχου το EIT 
συνδυάζει στρατηγικό προσανατολισμό σε 
επίπεδο EIT με μια εκ των κάτω προς τα 
άνω προσέγγιση μέσω των Κοινοτήτων 
Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ) 
(Knowledge and Innovation Communities -
KICs). Οι ΚΓΚ αποτελούν ολοκληρωμένες 
σε μεγάλο βαθμό εταιρικές σχέσεις, στις 

Για την επίτευξη αυτού του στόχου το EIT 
συνδυάζει στρατηγικό προσανατολισμό σε 
επίπεδο EIT με μια εκ των κάτω προς τα 
άνω προσέγγιση μέσω των Κοινοτήτων 
Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ) 
(Knowledge and Innovation Communities -
KICs). Οι ΚΓΚ αποτελούν ολοκληρωμένες 
σε μεγάλο βαθμό εταιρικές σχέσεις, στις 
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οποίες συμμετέχουν άριστα πανεπιστήμια, 
ερευνητικά κέντρα, μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και άλλοι συντελεστές 
καινοτομίας και ασχολούνται σε 
μακροπρόθεσμη βάση με ειδικές 
κοινωνικές προκλήσεις. Κάθε KΓΚ 
οργανώνεται γύρω από έναν μικρό αριθμό 
διασυνδεδεμένων κέντρων συστέγασης στα 
οποία οι εταίροι συνεργάζονται στενά σε 
καθημερινή βάση και με κοινούς 
στρατηγικούς στόχους σε πρωτοφανή 
βαθμό. Τα κέντρα συστέγασης βασίζονται 
σε υφιστάμενα κέντρα αριστείας, τα οποία 
εξελίσσονται σε τοπικά οικοσυστήματα 
καινοτομίας και συνδέονται μεταξύ τους 
σε ένα ευρύτερο δίκτυο κόμβων 
καινοτομίας σε όλη την Ευρώπη. Στο 
πλαίσιο του EIT, οι επιμέρους ΚΓΚ έχουν 
λάβει μεγάλο βαθμό αυτονομίας για τον 
καθορισμό της εσωτερικής οργάνωσής, της 
σύνθεσης, του θεματολογίου τους και των 
μεθόδων εργασίας τους, έτσι ώστε να 
μπορούν να επιλέξουν την προσέγγιση που 
είναι η καλύτερη για την επίτευξη των 
στόχων τους. Σε στρατηγικό επίπεδο, το 
EIT οργανώνει τη διαδικασία επιλογής των 
ΚΓΚ, τις συντονίζει με ευέλικτο πλαίσιο 
και διαδίδει τα καλύτερα πρότυπα 
διαχείρισης και χρηματοδότησής τους.

οποίες συμμετέχουν άριστα πανεπιστήμια, 
ερευνητικά κέντρα, μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και άλλοι συντελεστές 
καινοτομίας και ασχολούνται με ειδικές 
κοινωνικές προκλήσεις. Κάθε KΓΚ 
οργανώνεται γύρω από έναν μικρό αριθμό 
διασυνδεδεμένων κέντρων συστέγασης στα 
οποία οι εταίροι συνεργάζονται στενά σε 
καθημερινή βάση και με κοινούς 
στρατηγικούς στόχους σε πρωτοφανή 
βαθμό. Τα κέντρα συστέγασης βασίζονται 
σε υφιστάμενα κέντρα αριστείας, τα οποία 
εξελίσσονται σε τοπικά οικοσυστήματα 
καινοτομίας και συνδέονται μεταξύ τους 
σε ένα ευρύτερο δίκτυο κόμβων 
καινοτομίας σε όλη την Ευρώπη. Στο 
πλαίσιο του EIT, οι επιμέρους ΚΓΚ έχουν 
λάβει μεγάλο βαθμό αυτονομίας για τον 
καθορισμό της εσωτερικής οργάνωσής, της 
σύνθεσης, του θεματολογίου τους και των 
μεθόδων εργασίας τους, έτσι ώστε να 
μπορούν να επιλέξουν την προσέγγιση που 
είναι η καλύτερη για την επίτευξη των 
στόχων τους. Σε στρατηγικό επίπεδο, το 
EIT οργανώνει τη διαδικασία επιλογής των 
ΚΓΚ, τις συντονίζει με ευέλικτο πλαίσιο, 
τις στηρίζει και τις συμβουλεύει σε 
διοικητικά θέματα, τονώνει την μεταξύ
των συνεργασία και διαδίδει τα καλύτερα 
πρότυπα διαχείρισης και χρηματοδότησής 
τους

Or. en

Τροπολογία 60
Judith A. Merkies

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 1  – σημείο 1.1 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέσω των KΓΚ, το EIT βοηθά στη 
δημιουργία περιβάλλοντος στο οποίο η 
καινοτομία είναι πιθανότερο να ευδοκιμεί 
και να δημιουργεί διαύλους στον τρόπο με 

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

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

Or. en

Τροπολογία 61
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 62
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, το EIT σταθεροποιείται πλέον 
ως φορέας καινοτομίας μέσω της 
κεντρικής έδρας του στη Βουδαπέστη.
Επίσης, έχει ιδρύσει το Ίδρυμα EIT, έναν 
νομικώς ανεξάρτητο οργανισμό που έχει 
στόχο την προώθηση και υποστήριξη του 
έργου και των δραστηριοτήτων του ΕΙΤ, 
και την ενίσχυση του κοινωνικού 
αντίκτυπου του EIT.

Επιπλέον, το EIT σταθεροποιείται πλέον 
ως φορέας καινοτομίας μέσω της 
κεντρικής έδρας του στη Βουδαπέστη.

Or. fr

Τροπολογία 63
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da
Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επί του παρόντος το ΕΙΤ, μέσω των 
υφιστάμενων ΚΓΚ και των κέντρων 
συστέγασης, αντιμετωπίζει ένα θέμα 
γεωγραφικού συγκεντρωτισμού· 
πρόκειται για κάτι που πρέπει να ληφθεί 
υπόψη στο μέλλον, μετά την θέσπιση 
μελλοντικών ΚΓΚ και την επέκταση των 
λειτουργιών του ΕΙΤ.

Or. en

Τροπολογία 64
Philippe Lamberts
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εξάλειψη του κατακερματισμού μέσω 
μακροπρόθεσμων ολοκληρωμένων 
εταιρικών σχέσεων και επίτευξη κρίσιμης 
μάζας μέσω της ευρωπαϊκής διάστασής 
του: Βασιζόμενο σε υφιστάμενες 
πρωτοβουλίες συνεργασίας, το EIT 
τοποθετεί τις επιλεγμένες εταιρικές σχέσεις 
στις KΓΚ σε πιο μόνιμο και στρατηγικό 
επίπεδο. Οι KΓΚ καθιστούν δυνατό σε 
παγκόσμιου κύρους εταίρους να ενωθούν 
σε νέους σχηματισμούς, να βελτιώσουν 
τους υφιστάμενους πόρους, να έχουν 
πρόσβαση σε νέες επιχειρησιακές 
ευκαιρίες μέσω νέας σειράς αξιών για την 
αντιμετώπιση υψηλότερου κινδύνου και 
ευρύτερης κλίμακας προκλήσεων. 
Επιπλέον, ενώ υπάρχει μεγάλος αριθμός 
κέντρων αριστείας στα κράτη μέλη της ΕΕ, 
δεν επιτυγχάνουν από μόνα τους την 
κρίσιμη μάζα για τον παγκόσμιο 
ανταγωνισμό. Τα κέντρα συστέγασης των 
KΓΚ παρέχουν σε ισχυρούς τοπικούς 
συντελεστές την ευκαιρία να συνδεθούν 
στενά με άλλους άριστους εταίρους πέρα 
από τα σύνορα, ενώ ταυτόχρονα τους 
επιτρέπει να αναπτύσσουν δραστηριότητες 
και να αναγνωρίζονται παγκοσμίως.

Εξάλειψη του κατακερματισμού μέσω 
μακροπρόθεσμων ολοκληρωμένων 
εταιρικών σχέσεων και επίτευξη κρίσιμης 
μάζας μέσω της ευρωπαϊκής διάστασής 
του: Βασιζόμενο σε υφιστάμενες 
πρωτοβουλίες συνεργασίας, το EIT 
τοποθετεί τις επιλεγμένες εταιρικές σχέσεις 
στις KΓΚ σε πιο μόνιμο και στρατηγικό 
επίπεδο. Οι KΓΚ καθιστούν δυνατό σε 
παγκόσμιου κύρους εταίρους να ενωθούν 
σε νέους σχηματισμούς, να βελτιώσουν 
τους υφιστάμενους πόρους και να 
αναπτύξουν ανοιχτά και χωρίς 
αποκλεισμούς μοντέλα, να έχουν 
πρόσβαση σε νέες επιχειρησιακές 
ευκαιρίες μέσω νέας σειράς αξιών για την 
αντιμετώπιση υψηλότερου κινδύνου και 
ευρύτερης κλίμακας προκλήσεων. 
Επιπλέον, ενώ υπάρχει μεγάλος αριθμός 
κέντρων αριστείας στα κράτη μέλη της ΕΕ, 
δεν επιτυγχάνουν από μόνα τους την 
κρίσιμη μάζα για τον παγκόσμιο 
ανταγωνισμό. Τα κέντρα συστέγασης των 
KΓΚ παρέχουν σε ισχυρούς τοπικούς 
συντελεστές την ευκαιρία να συνδεθούν 
στενά με άλλους άριστους εταίρους πέρα 
από τα σύνορα, ενώ ταυτόχρονα τους 
επιτρέπει να αναπτύσσουν δραστηριότητες 
και να αναγνωρίζονται παγκοσμίως.

Or. en

Τροπολογία 65
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 1 – σημείο 1.2 – παράγραφος 1 – στοιχείο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Βελτίωση του αντικτύπου των επενδύσεων 
στον τομέα της εκπαίδευσης, της έρευνας 
και της καινοτομίας καθώς και δοκιμασία 
νέων τρόπων για τη διακυβέρνηση της 
καινοτομίας: Tο EIT λειτουργεί ως 
καταλύτης που προσθέτει αξία στην 
υφιστάμενη βάση έρευνας, με την 
επιτάχυνση της αποδοχής και της 
αξιοποίησης των τεχνολογιών και των 
αποτελεσμάτων έρευνας. Οι 
δραστηριότητες καινοτομίας συμβάλλουν 
αφετέρου στην ευθυγράμμιση και στη 
μόχλευση επενδύσεων στην έρευνα και 
στο να καταστούν οι δραστηριότητες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης πιο ευέλικτες 
σχετικά με τις ανάγκες των επιχειρήσεων. 
Προς το σκοπό αυτό, το EIT έχει 
εφοδιαστεί με σημαντικό βαθμό ευελιξίας 
για τη δοκιμή νέων προτύπων καινοτομίας, 
που καθιστούν δυνατή την πραγματική 
διαφοροποίηση στη διακυβέρνηση και στα 
χρηματοδοτικά μοντέλα των KΓΚ καθώς 
και στη γρήγορη προσαρμογή για την 
καλύτερη αντιμετώπιση των 
νεοεμφανιζόμενων ευκαιριών. Το ΕΙΤ έχει 
επίσης την δυνατότητα να αναπτύξει νέα 
χρηματοδοτικά μοντέλα, όπως είναι τα 
βραβεία καινοτομίας, τα οποία θα 
επιτρέψουν την μεγιστοποίηση της κοινής 
ωφέλειας που αποφέρει η χρηματοδότηση 
της έρευνας, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί με τον τρόπο αυτό όχι μόνο 
η μέσω της καινοτομίας αντιμετώπιση 
των πλέον επειγουσών αναγκών της 
κοινωνίας αλλά και η ταχεία ωφέλεια των 
ευρωπαίων πολιτών. 

Or. en

Τροπολογία 66
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Salvatore 
Tatarella
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 1 – σημείο 1.2 – παράγραφος 1 – στοιχείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εκπαίδευση ανήκει στις σημαντικότερες εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020». Αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο της ευρωπαϊκής ισχύος. Οι μεταφορές γνώσης 
από την επιστημονική έρευνα στα εκπαιδευτικά προγράμματα πρέπει να ενταχθούν στο 
πρόγραμμα.

Τροπολογία 67
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da
Graça Carvalho
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 1 – σημείο 1.2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 68
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 1  – σημείο 1.2 – παράγραφος 1 – στοιχείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γαλούχηση ταλέντων διασυνοριακώς και 
προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω 
της ολοκλήρωσης του τριγώνου της 
γνώσης: Το EIT γαλουχεί την καινοτομία 

Γαλούχηση ταλέντων διασυνοριακώς και 
προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω 
της ολοκλήρωσης του τριγώνου της 
γνώσης: Το EIT γαλουχεί την καινοτομία 
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με γνώμονα τους ανθρώπους και τοποθετεί 
φοιτητές, ερευνητές και επιχειρηματίες στο 
επίκεντρο των προσπαθειών του. Το EIT 
προσφέρει νέες κατευθύνσεις 
σταδιοδρομίας μεταξύ του ακαδημαϊκού 
και του ιδιωτικού τομέα καθώς και 
νεωτεριστικά συστήματα για την 
επαγγελματική εξέλιξη. Το σήμα του EIT 
που χορηγείται σε προγράμματα πτυχίων 
μάστερ και διδακτορικών καινοτόμων 
KΓΚ θα συμβάλλει στη δημιουργία 
διεθνώς αναγνωρισμένων σημάτων 
αριστείας και έτσι θα διευκολύνει την 
προσέλκυση ταλέντων από την Ευρώπη 
και το εξωτερικό. Η επιχειρηματικότητα 
προωθείται μέσω μιας νέας γενεάς 
φοιτητών παγκόσμιου κύρους, που 
διαθέτουν τις γνώσεις και τη νοοτροπία για 
να μετατρέψουν ιδέες σε ευκαιρίες νέων 
επιχειρήσεων.

με γνώμονα τους ανθρώπους και τοποθετεί 
φοιτητές, ερευνητές και επιχειρηματίες στο 
επίκεντρο των προσπαθειών του. Το EIT 
προσφέρει νέες κατευθύνσεις 
σταδιοδρομίας μεταξύ του ακαδημαϊκού 
και του ιδιωτικού τομέα καθώς και 
νεωτεριστικά συστήματα για την 
επαγγελματική εξέλιξη. Το σήμα του EIT 
που χορηγείται σε προγράμματα πτυχίων 
μάστερ και διδακτορικών καινοτόμων 
KΓΚ θα συμβάλλει στη δημιουργία 
διεθνώς αναγνωρισμένων σημάτων 
αριστείας και έτσι θα διευκολύνει την 
προσέλκυση ταλέντων από την Ευρώπη 
και το εξωτερικό, έχοντας υπόψη τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις 
συγκεκριμένες απαιτήσεις των επί μέρους 
περιφερειών προκειμένου να διευκολυνθεί 
η δημιουργία και ανάπτυξη πολιτιστικών 
διαμερισμάτων σε συνάρτηση με την 
τοπική βιομηχανία. Η επιχειρηματικότητα 
προωθείται μέσω μιας νέας γενεάς 
φοιτητών παγκόσμιου κύρους, που 
διαθέτουν τις γνώσεις και τη νοοτροπία για 
να μετατρέψουν ιδέες σε ευκαιρίες νέων 
επιχειρήσεων.

Or. it

Τροπολογία 69
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 1 – σημείο 1.2 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γαλούχηση ταλέντων διασυνοριακώς και 
προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω 
της ολοκλήρωσης του τριγώνου της 
γνώσης: Το EIT γαλουχεί την καινοτομία 
με γνώμονα τους ανθρώπους και τοποθετεί 
φοιτητές, ερευνητές και επιχειρηματίες στο 
επίκεντρο των προσπαθειών του. Το EIT 
προσφέρει νέες κατευθύνσεις 
σταδιοδρομίας μεταξύ του ακαδημαϊκού 

Γαλούχηση ταλέντων διασυνοριακώς και 
προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω 
της ολοκλήρωσης του τριγώνου της 
γνώσης: Το EIT γαλουχεί την καινοτομία 
με γνώμονα τους ανθρώπους και τοποθετεί 
φοιτητές, ερευνητές και επιχειρηματίες στο 
επίκεντρο των προσπαθειών του. Το EIT 
προσφέρει νέες κατευθύνσεις 
σταδιοδρομίας και ευκαιρίες 
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και του ιδιωτικού τομέα καθώς και 
νεωτεριστικά συστήματα για την 
επαγγελματική εξέλιξη. Το σήμα του EIT 
που χορηγείται σε προγράμματα πτυχίων 
μάστερ και διδακτορικών καινοτόμων 
KΓΚ θα συμβάλλει στη δημιουργία 
διεθνώς αναγνωρισμένων σημάτων 
αριστείας και έτσι θα διευκολύνει την 
προσέλκυση ταλέντων από την Ευρώπη 
και το εξωτερικό. Η επιχειρηματικότητα 
προωθείται μέσω μιας νέας γενεάς 
φοιτητών παγκόσμιου κύρους, που 
διαθέτουν τις γνώσεις και τη νοοτροπία για 
να μετατρέψουν ιδέες σε ευκαιρίες νέων 
επιχειρήσεων.

κινητικότητας μεταξύ του ακαδημαϊκού 
και του ιδιωτικού τομέα καθώς και 
νεωτεριστικά συστήματα για την 
επαγγελματική εξέλιξη Το σήμα του EIT
που χορηγείται σε προγράμματα πτυχίων 
μάστερ και διδακτορικών καινοτόμων 
KΓΚ θα συμβάλλει στη δημιουργία 
διεθνώς αναγνωρισμένων σημάτων 
αριστείας και έτσι θα διευκολύνει την 
προσέλκυση ταλέντων από την Ευρώπη 
και το εξωτερικό. Η επιχειρηματικότητα 
προωθείται μέσω μιας νέας γενεάς 
φοιτητών παγκόσμιου κύρους, που 
διαθέτουν τις γνώσεις και τη νοοτροπία για 
να μετατρέψουν ιδέες σε ευκαιρίες νέων 
επιχειρήσεων.

Or. en

Τροπολογία 70
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da
Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 1 – σημείο 1.2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έξυπνη χρηματοδότηση μέσω μόχλευσης 
σε συνδυασμό με μια προσέγγιση 
προσανατολισμένη σε αποτελέσματα και 
σε επιχειρήσεις: Το EIT παρέχει έως το 
25% του προϋπολογισμού των KΓΚ και 
απορροφά το 75% των χρηματοπιστωτικών 
πόρων από ευρύ φάσμα δημοσίων και 
ιδιωτικών εταίρων, δημιουργώντας 
σημαντική επίδραση μόχλευσης με τη 
συγκέντρωση ευρείας κλίμακας 
επενδύσεων και με τον ορθολογισμό 
διάφορων δημόσιων και ιδιωτικών πηγών 
προς κοινώς συμφωνημένες στρατηγικές. 
Επιπλέον, με επίκεντρο τόσο τον 
αντίκτυπο στην αγορά όσο και τον 
κοινωνικό αντίκτυπο, το EIT ακολουθεί 
προσέγγιση που να προσανατολίζεται σε 
αποτελέσματα και να υπαγορεύεται από 

Έξυπνη χρηματοδότηση μέσω μόχλευσης 
σε συνδυασμό με μια προσέγγιση 
προσανατολισμένη σε αποτελέσματα και 
σε επιχειρήσεις: Το EIT παρέχει έως το 
25% του προϋπολογισμού των KΓΚ και 
απορροφά το 75% των χρηματοπιστωτικών 
πόρων από ευρύ φάσμα δημοσίων και 
ιδιωτικών εταίρων, δημιουργώντας 
σημαντική επίδραση μόχλευσης με τη 
συγκέντρωση ευρείας κλίμακας 
επενδύσεων και με τον ορθολογισμό 
διάφορων δημόσιων και ιδιωτικών πηγών 
προς κοινώς συμφωνημένες στρατηγικές. 
Με ένα σημαντικό αποτέλεσμα μόχλευσης 
1-προς-3, οι συνολικοί πόροι του 
προϋπολογισμού που κατανέμονται στο 
ΕΙΤ, ύψους 3,64% του συνόλου του 
προϋπολογισμού του «Ορίζων 2020», 
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επιτεύγματα. Οι KΓΚ λειτουργούν 
σύμφωνα με επιχειρηματική λογική, στη 
βάση ετήσιων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένου 
φιλόδοξου χαρτοφυλακίου 
δραστηριοτήτων από την εκπαίδευση έως 
τη δημιουργία επιχειρήσεων, σαφών 
στόχων, παραδοτέων και βασικών δεικτών 
απόδοσης με βάση τους οποίους 
πραγματοποιείται η μέτρησή τους.

κατορθώνουν να μοχλεύσουν ένα 
επιπρόσθετο ποσοστό που υπερβαίνει το 
10% του προϋπολογισμού του «Ορίζων 
2020» από δημόσια και ιδιωτικά 
κονδύλια με στόχο την υλοποίηση του 
θεματολογίου της ΕΕ στους τομείς της 
έρευνας και της καινοτομίας. Επιπλέον, 
με επίκεντρο τόσο τον αντίκτυπο στην 
αγορά όσο και τον κοινωνικό αντίκτυπο, 
το EIT ακολουθεί προσέγγιση που να 
προσανατολίζεται σε αποτελέσματα και να 
υπαγορεύεται από επιτεύγματα. Το ΕΙΤ 
οφείλει να λειτουργήσει ως επενδυτής, 
ακολουθώντας μια επιχειρηματική 
λογική, ενώ οι επενδύσεις του οφείλουν να 
λειτουργήσουν μοχλευτικά για άλλες 
πηγές ιδιωτικής ή δημόσιας 
χρηματοδότησης. Οι KΓΚ λειτουργούν 
σύμφωνα με επιχειρηματική λογική, στη 
βάση ετήσιων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένου 
φιλόδοξου χαρτοφυλακίου 
δραστηριοτήτων από την εκπαίδευση έως 
τη δημιουργία επιχειρήσεων, σαφών 
στόχων, παραδοτέων και βασικών δεικτών 
απόδοσης με βάση τους οποίους 
πραγματοποιείται η μέτρησή τους.

Or. en

Τροπολογία 71
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 1 – σημείο 1.2 – παράγραφος 1 – στοιχείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δημιουργία βιώσιμων λύσεων για τη 
διάδοση και την υιοθέτηση νέων 
τεχνολογιών από τους τελικούς 
καταναλωτές, τους πολίτες και την 
κοινωνία γενικότερα: Το ΕΙΤ μεριμνά 
ιδίως ώστε τα κίνητρα που δίνονται για 
νέες ερευνητικές εργασίες και για την 
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καινοτομία να καλύπτουν τις ειδικές 
ανάγκες διάφορων επιχειρηματικών 
χώρων. Προκειμένου να επιτύχει αυτόν 
τον στόχο, το ΕΙΤ μεριμνά ώστε σε κάθε 
τομέα, η διαχείριση των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας εξασφαλίζει την 
διαφύλαξη ανταγωνιστικών συνθηκών, 
ιδίως σε τομείς στους οποίους τα εμπόδια 
εισόδου στην αγορά είναι συνήθως πολύ 
μικρά. Τούτο ισχύει ιδίως για τις ΤΠΕ 
και για τις υπηρεσίες ψηφιακής 
υποδομής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. παρουσίαση στο D. Harhoff, INNO-tec (LMU) München. Made for EC-BEPA Workshop 
on EU Patent Policy (September 2007) -
http://ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/docs/strategic_patenting_Harhoff.pdf. Στρατηγική 
χρήση του καθεστώτος ευρεσιτεχνιών επιτυγχάνεται όταν οι εταιρίες μοχλεύουν 
συμπληρωματικές παραμέτρους μεταξύ ευρεσιτεχνιών προκειμένου να επιτύχουν στρατηγικό 
πλεονέκτημα έναντι των τεχνολογικών ανταγωνιστών τους. Τούτη η συμπεριφορά αντιβαίνει 
στις αρχές του ανταγωνισμού εφόσον ο κύριος στόχος που επιδιώκεται με την χρήση 
ευρεσιτεχνιών είναι η υπονόμευση της αποτελεσματικότητας των παραγωγικών προσπαθειών 
των αντίπάλων εταιριών.

Τροπολογία 72
Judith A. Merkies

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διασυνδέσεις έρευνας, καινοτομίας και 
εκπαίδευσης αναγνωρίζονται συνεχώς 
περισσότερο στο πλαίσιο των 
πρωτοβουλιών και προγραμμάτων της ΕΕ. 
Υπάρχει μεγάλο δυναμικό για αμοιβαία 
ενισχυόμενες ενέργειες σε ευρωπαϊκό, 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Σε 
επίπεδο ΕΕ, το στρατηγικό πλαίσιο που 
παρέχει το «Ορίζων 2020» – το 
Πρόγραμμα Πλαίσιο έρευνας και 
Καινοτομίας (2014-2020) – θα 

Οι διασυνδέσεις έρευνας, καινοτομίας και 
εκπαίδευσης αναγνωρίζονται συνεχώς 
περισσότερο στο πλαίσιο των 
πρωτοβουλιών και προγραμμάτων της ΕΕ. 
Υπάρχει μεγάλο δυναμικό για αμοιβαία 
ενισχυόμενες ενέργειες σε ευρωπαϊκό, 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Σε 
επίπεδο ΕΕ, το στρατηγικό πλαίσιο που 
παρέχει το «Ορίζων 2020» – το 
Πρόγραμμα Πλαίσιο έρευνας και 
Καινοτομίας (2014-2020) – θα 
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εξασφαλίσει την καλύτερη αξιοποίηση 
αυτών των συνεργιών.

εξασφαλίσει την καλύτερη αξιοποίηση 
αυτών των συνεργιών. Το ΕΙΤ και οι ΚΓΚ 
οφείλουν να συμπληρώνουν την συνολική 
χρηματοδότηση της ΕΕ για την έρευνα 
και την καινοτομία και όχι να 
χρηματοδοτούν για δεύτερη φορά. 

Or. en

Τροπολογία 73
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Το EIT θα συμβάλει συνεπώς σημαντικά
στην προώθηση των βασικών όρων που 
χρειάζονται για την υλοποίηση του 
δυναμικού καινοτομίας στον τομέα της 
έρευνας στην ΕΕ και για την προώθηση 
της ολοκλήρωσης του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας (EΧΕ).

Or. en

Τροπολογία 74
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 75
Judith A. Merkies

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

ευρωπαϊκή αριστεία, οι KΓΚ – οι 
σημερινές και οι μελλοντικές – θα 
επιδιώκουν εξ ορισμού να εκμεταλλευτούν 
στο μέγιστο αυτές τις συνέργειες. Οι KΓΚ 
θα προσθέσουν αξία σε πρωτοβουλίες οι 
οποίες μπορεί να υπάρχουν στους 
σχετικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων 
των πρωτοβουλιών κοινού 
προγραμματισμού, των ευρωπαϊκών 
συμπράξεων καινοτομίας και των 
συμπράξεων μεταξύ του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα. Επιπλέον, είναι δυνατόν 
να πραγματοποιηθούν διασυνδέσεις με 
καινοτόμες δραστηριότητες εντός της 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ).

Or. en

Τροπολογία 76
Lambert van Nistelrooij, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Pilar del Castillo Vera, Maria Da
Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, υπάρχουν ευκαιρίες για 
ενισχυμένη αλληλεπίδραση με την 
πολιτική συνοχής της Ένωσης, μέσω της 
εξέτασης των διασυνδέσεων των τοπικών 
και των παγκοσμίων πτυχών της 
καινοτομίας. Τα κέντρα συστέγασης 
παρέχουν τη δυνατότητα διασυνοριακής 
συνεργασίας και είναι στην ιδανική θέση 
για να κεφαλαιοποιούν τα διάφορα 
συστήματα χρηματοδότησης από τις 
αντίστοιχές περιφέρειές τους Tα κέντρα 
συστέγασης διαδραματίζουν μέγιστο ρόλο 
στην ενίσχυση της τοπικής-παγκόσμιας 
συνδεσιμότητας των ΚΓΚ γενικότερα, 
συμπεριλαμβανομένης της στενής 
συνεργασίας με περιφερειακές αρχές, ιδίως 
αυτές που συμμετέχουν στον σχεδιασμό 
και στην υλοποίηση των περιφερειακών 
στρατηγικών καινοτομίας για έξυπνη 

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

εξειδίκευση (Regional Innovation 
Strategies for Smart Specialisation - RIS3).

Περιφέρειες και κράτη μέλη στο έδαφος 
των οποίων υπάρχουν κέντρα συστέγασης 
θα έχουν την ευκαιρία να αντλήσουν 
σημαντικά οφέλη από τις οικονομίες 
σώρευσης και τις θετικές παράπλευρες 
συνέπειες (externalities). Oι ευκαιρίες 
αυτές θα πολλαπλασιαστούν εάν παγιωθεί 
στενή συνεργασία των εταίρων των ΚΓΚ 
στις περιφέρειες με τις αρχές και φορείς 
που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και στην 
εφαρμογή των στρατηγικών καινοτομίας 
για έξυπνη εξειδίκευση (RIS3), όπως 
ορίζεται στο Παράρτημα IV του 
COM(2011) 615, 2011/0276 (COD), C7-
0335/11  Αντιθέτως, περιοχές που 
αποκλείονται από αυτές τις 
δραστηριότητες ενδέχεται να βρεθούν 
αντιμέτωπες με κινδύνους σωρευτικών 
αρνητικών επιπτώσεων. Το γεγονός αυτό 
μπορεί να ενισχύσει τις υφιστάμενες 
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ανισότητες διότι περιοχές με εμφανή 
υπάρχοντα πλεονεκτήματα ως προς την 
ικανότητα καινοτομίας ενδέχεται να 
επωφεληθούν ενώ αντιθέτως θα 
επηρεαστούν αρνητικά όσες περιοχές 
βαρύνονται με υπαρκτά μειονεκτήματα.  
Οι κίνδυνοι αυτοί μπορούν να 
αποφευχθούν μέσω του προγράμματος 
υποτροφιών του ΕΙΤ και εφόσον οι 
περιοχές που δεν έχουν κέντρα 
συστέγασης υιοθετήσουν την έξυπνη 
εξειδίκευση (RIS3), μεταξύ άλλων μέσω 
σύμπραξης με περιοχές με υπάρχοντα και 
μελλοντικά κέντρα συστέγασης, όπως οι 
Περιφερειακές Κοινότητες Καινοτομίας 
και Υλοποίησης.
Επιπλέον, οι διασυνδέσεις των ΚΓΚ με τις 
ΜΜΕ και με τις τοπικές οργανώσεις 
ομίλων, όπως οι υφιστάμενες 
Περιφερειακές Κοινότητες Καινοτομίας 
και Υλοποίησης των ΚΓΚ για το κλίμα, θα 
μπορούσαν να ενισχυθούν, έτσι ώστε να 
αυξηθεί η συμμετοχή τους στις 
δραστηριότητες των ΚΓΚ Μολονότι οι 
ευκαιρίες συνεργειών διαφέρουν ανάλογα 
με τον θεματικό τομέα μιας ΚΓΚ, 
ορισμένες πρωτοβουλίες και προγράμματα 
σε επίπεδο ΕΕ φαίνεται να είναι ιδιαίτερα 
πρόσφορες για την απόρροια 
πλεονεκτημάτων από τη συνεργασία και 
τον συντονισμό. Επειδή η ίδια η έννοια του 
EIT/των ΚΓΚ στηρίζεται στην πρόσθεση 
αξίας στην υφιστάμενη ευρωπαϊκή 
αριστεία, οι KΓΚ και οι Περιφερειακές 
Κοινότητες Καινοτομίας και Υλοποίησης 
θα επιδιώκουν εξ ορισμού να 
εκμεταλλευτούν στο μέγιστο αυτές τις 
συνέργειες. Οι KΓΚ θα προσθέσουν αξία 
σε πρωτοβουλίες οι οποίες μπορεί να 
υπάρχουν στους σχετικούς τομείς, 
συμπεριλαμβανομένων των πρωτοβουλιών 
κοινού προγραμματισμού, των 
ευρωπαϊκών συμπράξεων καινοτομίας και 
των συμπράξεων μεταξύ του δημόσιου και 
του ιδιωτικού τομέα.

Or. en
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Τροπολογία 77
Judith A. Merkies

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επερχόμενες ευρωπαϊκές συμπράξεις 
καινοτομίας θα παρέχουν τα γενικά 
πλαίσια για τη διευκόλυνση της 
ευθυγράμμισης και των συνεργειών 
ανάμεσα στα όργανα και στις πολιτικές 
έρευνας και καινοτομίας με βάση την 
προσφορά και ζήτηση. Οι KΓΚ μπορούν 
να συμβάλουν στις ευρωπαϊκές συμπράξεις 
καινοτομίας με τις κατανεμημένου και 
επιτόπιου χαρακτήρα εμπειρίες τους, και 
ιδίως με την εκπαίδευση βασικών 
συντελεστών όπως οι επιχειρηματίες και οι 
ερευνητές, και να εντοπίσουν τους 
βασικούς όρους και τις βέλτιστες 
πρακτικές σε θέματα πολιτικής, ρύθμισης 
και τυποποίησης στους αντίστοιχους 
τομείς ή προκλήσεις τους.

Οι επερχόμενες ευρωπαϊκές συμπράξεις 
καινοτομίας θα παρέχουν τα γενικά 
πλαίσια για τη διευκόλυνση της 
ευθυγράμμισης και των συνεργειών 
ανάμεσα στα όργανα και στις πολιτικές 
έρευνας και καινοτομίας με βάση την 
προσφορά και ζήτηση. Οι ευρωπαϊκές 
συμπράξεις καινοτομίας μπορούν να 
συνδέσουν τις κοινωνικές προκλήσεις και 
το ΕΙΤ διαμορφώνοντας το θεματολόγιο 
και εξετάζοντας την ανάγκη θέσπισης 
ΚΓΚ όσον αφορά ορισμένα θέματα.  Οι 
KΓΚ μπορούν να συμβάλουν στις 
ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας με τις 
κατανεμημένου και επιτόπιου χαρακτήρα 
εμπειρίες τους, και ιδίως με την 
εκπαίδευση βασικών συντελεστών όπως οι 
επιχειρηματίες και οι ερευνητές, και να 
εντοπίσουν τους βασικούς όρους και τις 
βέλτιστες πρακτικές σε θέματα πολιτικής, 
ρύθμισης και τυποποίησης στους 
αντίστοιχους τομείς ή προκλήσεις τους.

Or. en

Τροπολογία 78
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 6 α (νέα )

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι  «κοινές πλατφόρμες ευρεσιτεχνίας» 
σε ορισμένους τομείς και η ανοικτή 
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έρευνα θα  ευνοήσουν την ελευθέρωση 
της έρευνας και θα λειτουργήσουν ως 
καταλύτες των προσπαθειών που 
καταβάλλονται από το δημόσιο και τον 
ιδιωτικό τομέα (ειδικότερα από τις 
ΜΜΕ).

Or. fr

Τροπολογία 79
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ οφείλει να προαγάγει την 
ανάπτυξη νέων εργαλείων πληροφόρησης 
και διαφάνειας σχετικά με τα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας, τα οποία θα 
επιτρέψουν τόσο στους δημόσιους όσο 
και στους ιδιωτικούς φορείς της έρευνας 
(και ειδικότερα στις ΜΜΕ) να διαθέτουν 
τα στοιχεία βάσει των οποίων θα μπορούν 
να επενδύουν εν πλήρη γνώση στην 
έρευνα και την εκμετάλλευση των 
εφευρέσεων, στην απόκτηση 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
και στην αξιοποίηση της έρευνας. Η 
διαφάνεια των τιμών, η ανάπτυξη 
μεθόδων αξιολόγησης της ποιότητας των 
τίτλων διανοητικής ιδιοκτησίας σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και η 
εκπόνηση κοινών πλαισίων αναφοράς 
σχετικά με τις συναλλαγές που αφορούν 
τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των μέσων που 
θα πρέπει να θεσπιστούν.

Or. fr



PE492.619v01-00 40/142 AM\906377EL.doc

EL

Τροπολογία 80
Judith A. Merkies

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διαδικασία συγκρότησης του EIT και 
των KΓΚ βασίστηκε σε σημαντικό βαθμό 
στη μέθοδο «μάθηση μέσα από την 
πράξη». Αποδείχθηκε ότι οι ΚΓΚ 
αποτελούν νέες δομές και η πρόκληση για 
τη νομική οργάνωση ως KΓΚ και τη 
διαμόρφωση συμβατικών σχέσεων με τις 
KΓΚ και τους εταίρους τους υποτιμήθηκε 
από όλα τα μέρη που συμμετείχαν στη 
διαδικασία. Η έλλειψη επίγνωσης της 
καταλληλότητας των διαφόρων μορφών 
νομικής οντότητας δεν βοήθησε στην 
εξομάλυνση της διαδικασίας σύστασης. 
Μολονότι η εκ των κάτω προς τα άνω 
προσέγγιση, η οποία παρέχει σημαντικά 
περιθώρια σε κάθε KΓΚ να διοργανώσει 
τις εταιρικές σχέσεις πρέπει να διατηρηθεί, 
έπρεπε να υπάρχει περαιτέρω καθοδήγηση 
για τον εντοπισμό κατάλληλης νομικής 
μορφής. Επιπλέον, η πρόκληση 
συγκέντρωσης διαφορετικών ακαδημαϊκών 
και επιχειρησιακών νοοτροπιών σε μία 
νομική οντότητα δεν πρέπει να υποτιμάται· 
όπως και η σημασία που έχει το ότι 
μοιράζονται κοινές αξίες τόσο σε επίπεδο 
KΓΚ όσο και σε επίπεδο EIT. Επιπλέον, οι 
ΚΓΚ αποτελούν θεσμικές καινοτομίες 
ευρείας κλίμακας, και καθεμία από τις 
ΚΓΚ είναι διαφορετική από την άλλη. Το 
γεγονός αυτό προσφέρει πλούσιο φάσμα 
προτύπων καινοτομίας, αλλά καθιστά το 
έργο γενικού συντονισμού και 
παρακολούθησης των ΚΓΚ πιο απαιτητικό.

Η διαδικασία συγκρότησης του EIT και 
των KΓΚ βασίστηκε σε σημαντικό βαθμό 
στη μέθοδο «μάθηση μέσα από την 
πράξη». Αποδείχθηκε ότι οι ΚΓΚ 
αποτελούν νέες δομές και η πρόκληση για 
τη νομική οργάνωση ως KΓΚ και τη 
διαμόρφωση συμβατικών σχέσεων με τις 
KΓΚ και τους εταίρους τους υποτιμήθηκε 
από όλα τα μέρη που συμμετείχαν στη 
διαδικασία. Η έλλειψη επίγνωσης της 
καταλληλότητας των διαφόρων μορφών 
νομικής οντότητας δεν βοήθησε στην 
εξομάλυνση της διαδικασίας σύστασης. 
Μολονότι η εκ των κάτω προς τα άνω 
προσέγγιση, η οποία παρέχει σημαντικά 
περιθώρια σε κάθε KΓΚ να διοργανώσει 
τις εταιρικές σχέσεις πρέπει να διατηρηθεί, 
έπρεπε να υπάρχει περαιτέρω καθοδήγηση 
για τον εντοπισμό κατάλληλης νομικής 
μορφής. Επιπλέον, η πρόκληση 
συγκέντρωσης διαφορετικών ακαδημαϊκών 
και επιχειρησιακών νοοτροπιών σε μία 
νομική οντότητα δεν πρέπει να υποτιμάται· 
όπως και η σημασία που έχει το ότι 
μοιράζονται κοινές αξίες τόσο σε επίπεδο 
KΓΚ όσο και σε επίπεδο EIT. Επιπλέον, οι 
ΚΓΚ αποτελούν θεσμικές καινοτομίες 
ευρείας κλίμακας, και καθεμία από τις 
ΚΓΚ είναι διαφορετική από την άλλη. Το 
γεγονός αυτό προσφέρει πλούσιο φάσμα 
προτύπων καινοτομίας, αλλά καθιστά το 
έργο γενικού συντονισμού και 
παρακολούθησης των ΚΓΚ πιο απαιτητικό.
Καθίσταται συνεπώς αναγκαία μια ειδικά 
διαμορφωμένη προσέγγιση έναντι των 
διαφόρων ΚΓΚ. 

Or. en
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Τροπολογία 81
Judith A. Merkies

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο μέλλον, η σαφέστερη καθοδήγηση θα 
πρέπει να πραγματοποιείται ανάντη, 
αρχίζοντας από τη διαδικασία επιλογής 
έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι τα 
ουσιαστικά στρατηγικά χαρακτηριστικά θα 
είναι ίδια για όλες τις KΓΚ, επιτρέποντας 
όμως την εφαρμογή διαφορετικών 
προσεγγίσεων όσον αφορά τους τρόπους 
οργάνωσης, απόδοσης αποτελεσμάτων και 
χρηματοδότησης των KΓΚ. Τέλος, ο 
σημερινός αριθμός των συνολικά τριών 
ΚΓΚ δεν επαρκεί για να αποδώσει την 
αναγκαία κρίσιμη μάζα έτσι ώστε το EIT 
να αναπτύξει το πλήρες δυναμικό του ως 
ινστιτούτο καινοτομίας παγκόσμιου 
κύρους. Με τρεις μόνον ΚΓΚ υπάρχουν 
περιορισμένες ευκαιρίες για την επίτευξη 
πλεονεκτημάτων παραπλήσιων ευκαιριών 
καινοτομίας για όλες τις ΚΓΚ καθώς και 
για την αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας 
στον τομέα της διοίκησης και της 
διάδοσης. Επίσης, αυτό σημαίνει ότι το 
EIT δεν διαθέτει επαρκές μέγεθος για να 
διαδραματίσει πραγματικά τον ρόλο 
ευρωπαϊκού θεσμικού οργάνου 
αυτοδικαίως. Από την άποψη αυτή 
απαιτούνται επιπρόσθετες ΚΓΚ έτσι ώστε 
το ΕΙΤ να κερδίσει την κρίσιμη μάζα για 
να αποτελεί ένα σύνολο μεγαλύτερο από 
το άθροισμα των μερών που το αποτελούν. 
Για να μπορέσει το EIT να διερευνήσει νέα 
μοντέλα διακυβέρνησης και διαχείρισης 
της καινοτομίας, μέσω των KΓΚ, πρέπει να 
δημιουργήσει έναν περιορισμένο αριθμό 
επιπρόσθετων εταιρικών σχέσεων, 
προκειμένου να διευρυνθεί το δείγμα στο 
οποίο βασίζεται η πείρα του EIT.

Στο μέλλον, η σαφέστερη καθοδήγηση θα 
πρέπει να πραγματοποιείται ανάντη, 
αρχίζοντας από τη διαδικασία επιλογής 
έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι τα 
ουσιαστικά στρατηγικά χαρακτηριστικά θα 
είναι ίδια για όλες τις KΓΚ, επιτρέποντας 
όμως την εφαρμογή διαφορετικών 
προσεγγίσεων όσον αφορά τους τρόπους 
οργάνωσης, απόδοσης αποτελεσμάτων και 
χρηματοδότησης των KΓΚ. Το ΕΙΤ 
καλείται να διαδραματίσει πιο ενεργό 
ρόλο ως προς την καθοδήγηση και την 
στήριξη των ΚΓΚ επί διοικητικών 
θεμάτων. Προς τούτο τον σκοπό, το ΕΙΤ 
οφείλει να διαμορφώσει μια στρατηγική 
μείωσης του διοικητικού φόρτου και να 
εκπονήσει οδηγό βέλτιστων πρακτικών 
για την μεταβίβαση καλών πρακτικών και 
εμπειριών από τις υφιστάμενες ΚΓΚ στις 
νέες ΚΓΚ. Τέλος, ο σημερινός αριθμός των 
συνολικά τριών ΚΓΚ δεν επαρκεί για να 
αποδώσει την αναγκαία κρίσιμη μάζα έτσι 
ώστε το EIT να αναπτύξει το πλήρες 
δυναμικό του ως ινστιτούτο καινοτομίας 
παγκόσμιου κύρους. Με τρεις μόνον ΚΓΚ 
υπάρχουν περιορισμένες ευκαιρίες για την 
επίτευξη πλεονεκτημάτων παραπλήσιων 
ευκαιριών καινοτομίας για όλες τις ΚΓΚ 
καθώς και για την αξιοποίηση οικονομιών 
κλίμακας στον τομέα της διοίκησης και της 
διάδοσης. Επίσης, αυτό σημαίνει ότι το 
EIT δεν διαθέτει επαρκές μέγεθος για να 
διαδραματίσει πραγματικά τον ρόλο 
ευρωπαϊκού θεσμικού οργάνου 
αυτοδικαίως. Από την άποψη αυτή 
απαιτούνται επιπρόσθετες ΚΓΚ έτσι ώστε 
το ΕΙΤ να κερδίσει την κρίσιμη μάζα για 
να αποτελεί ένα σύνολο μεγαλύτερο από 
το άθροισμα των μερών που το αποτελούν.
Για να μπορέσει το EIT να διερευνήσει νέα 
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μοντέλα διακυβέρνησης και διαχείρισης 
της καινοτομίας, μέσω των KΓΚ, πρέπει να 
δημιουργήσει έναν περιορισμένο αριθμό 
επιπρόσθετων εταιρικών σχέσεων, 
προκειμένου να διευρυνθεί το δείγμα στο 
οποίο βασίζεται η πείρα του EIT.

Or. en

Τροπολογία 82
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da
Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ χρειάζεται, μακροπρόθεσμα, να 
διαμορφώσει εκείνη την σαφή ταυτότητα 
και το παγκοσμίως αναγνωρίσιμο «προϊόν 
ΕΙΤ» που αρμόζουν στην κινητήρια 
δύναμη καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας της ΕΕ και σε έναν 
παγκοσμίου επιπέδου μορφωτικό φορέα 
στο πεδίο αυτό. Το ΕΙΤ μπορεί να 
εξελιχθεί σε συνώνυμο του θεματολογίου 
καινοτομίας της Ένωσης, όπως ακριβώς 
το ΕΣΕ αποτελεί συνώνυμο της 
ευρωπαϊκής αριστείας και πρωτοπορίας 
σε παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα της 
επιστήμης.  Για την καλλιέργεια ενός 
ισχυρού επώνυμου προϊόντος ΕΙΤ θα 
χρειαστούν ενδεχομένως ενέργειες για την 
δημιουργία ενός ισχυρού ανθρώπινου και 
επιχειρηματικού δικτύου που θα 
πλαισιώσει την κοινότητα του ΕΙΤ 
(φοιτητές, απόφοιτοι, καθηγητές, 
επιχειρηματίες, επαγγελματίες κα) και θα 
εδραιώσει μια αίσθηση ταυτότητας και 
προβολής.  Οι εν λόγω ενέργειες μπορεί 
να περιλαμβάνουν διοργάνωση 
διασκέψεων σε θέματα επιστήμης και 
καινοτομίας, ετήσιες εκδηλώσεις, 
διαγωνισμούς και απονομές βραβείων, 
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τελετές αποφοίτησης κλπ. 

Or. en

Τροπολογία 83
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Με βάση τα διδάγματα αυτά το EIT 
σκοπεύει να παγιώσει και να αναπτύξει 
περαιτέρω τις προσπάθειες ωρίμανσης 
και διευκόλυνσης των υφιστάμενων 
κέντρων αριστείας στους τομείς της 
έρευνας, των επιχειρήσεων και της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη 
να συνευρίσκονται και να ενισχύουν τις 
μακροχρόνιες συνεργασίες τους μέσω των 
ΚΓΚ.

Or. en

Τροπολογία 84
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η προσέγγιση το «EIT ως επενδυτής» 
σημαίνει ότι το επίκεντρο βρίσκεται στον 
εντοπισμό των βέλτιστων στρατηγικών 
ευκαιριών και στην επιλογή μιας σειράς 
εταιρικών σχέσεων παγκόσμιας εμβέλειας 
– οι ΚΓΚ – για την επίτευξή τους. Στο 
πλαίσιο της προσέγγισης αυτής, το EIT 
χορηγεί τις ετήσιες επιδοτήσεις στις ΚΓΚ 
με βάση τις προηγούμενες επιδόσεις τους 
και τις προτεινόμενες δραστηριότητες στο 

Η προσέγγιση το «EIT ως επενδυτής» 
σημαίνει ότι το επίκεντρο βρίσκεται στον 
εντοπισμό των βέλτιστων στρατηγικών 
ευκαιριών και στην επιλογή μιας σειράς 
εταιρικών σχέσεων παγκόσμιας εμβέλειας 
– οι ΚΓΚ – για την επίτευξή τους. Στο 
πλαίσιο της προσέγγισης αυτής, το EIT 
χορηγεί τις ετήσιες επιδοτήσεις στις ΚΓΚ 
με βάση τις προηγούμενες επιδόσεις τους 
και τις προτεινόμενες δραστηριότητες στο 
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επιχειρησιακό πρόγραμμά τους. Η 
αξιολόγηση των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων θα υποστηρίζεται από 
εξωτερικούς, ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες. Με τον τρόπο αυτό, το 
EIT δεν θα πρέπει να καθορίζει μόνον τον 
ευρύτερο προσανατολισμό και τα 
οράματα, αλλά πρέπει να παρέχει στις 
KΓΚ τον κατάλληλο βαθμό υποστήριξης 
και παρακολούθησης των επιδόσεών τους. 
Ταυτόχρονα, οι ΚΓΚ κατέχουν σημαντικά 
περιθώρια για τον καθορισμό της 
εσωτερικής στρατηγικής και οργάνωσής 
τους καθώς και για την εκτέλεση των 
δραστηριοτήτων τους και την 
κινητοποίηση των ταλέντων και των 
πόρων που χρειάζονται.

επιχειρησιακό πρόγραμμά τους. Η 
αξιολόγηση των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων θα υποστηρίζεται από 
εξωτερικούς, ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες. Με τον τρόπο αυτό, το 
EIT δεν θα πρέπει να καθορίζει μόνον τον 
ευρύτερο προσανατολισμό και τα 
οράματα, αλλά πρέπει να παρέχει στις 
KΓΚ τον κατάλληλο βαθμό υποστήριξης 
και παρακολούθησης των επιδόσεών τους. 
Ταυτόχρονα, οι ΚΓΚ κατέχουν σημαντικά 
περιθώρια για τον καθορισμό της 
εσωτερικής στρατηγικής και οργάνωσής 
τους καθώς και για την εκτέλεση των 
δραστηριοτήτων τους και την 
κινητοποίηση των ταλέντων και των 
πόρων που χρειάζονται. Δύναται έτσι να 
προαγάγει τις «κοινές πλατφόρμες 
ευρεσιτεχνίας», ευνοώντας την 
κοινοκτημοσύνη τίτλων διανοητικής 
ιδιοκτησίας, χάριν επιτάχυνσης της 
έρευνας και μέσω της καταβολής των 
κατάλληλων αποζημιώσεων στους 
κατόχους των εν λόγω δικαιωμάτων.

Or. fr

Τροπολογία 85
Judith A. Merkies

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η προσέγγιση το «EIT ως επενδυτής» 
σημαίνει ότι το επίκεντρο βρίσκεται στον 
εντοπισμό των βέλτιστων στρατηγικών 
ευκαιριών και στην επιλογή μιας σειράς 
εταιρικών σχέσεων παγκόσμιας εμβέλειας 
– οι ΚΓΚ – για την επίτευξή τους. Στο 
πλαίσιο της προσέγγισης αυτής, το EIT 
χορηγεί τις ετήσιες επιδοτήσεις στις ΚΓΚ 
με βάση τις προηγούμενες επιδόσεις τους 
και τις προτεινόμενες δραστηριότητες στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμά τους. Η 

Η προσέγγιση το «EIT ως επενδυτής» 
σημαίνει ότι το επίκεντρο βρίσκεται στον 
εντοπισμό των βέλτιστων στρατηγικών 
ευκαιριών και στην επιλογή μιας σειράς 
εταιρικών σχέσεων παγκόσμιας εμβέλειας 
– οι ΚΓΚ – για την επίτευξή τους. Στο 
πλαίσιο της προσέγγισης αυτής, το EIT 
χορηγεί τις ετήσιες επιδοτήσεις στις ΚΓΚ 
με βάση τις προηγούμενες επιδόσεις τους 
και τις προτεινόμενες δραστηριότητες στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμά τους. Η 
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αξιολόγηση των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων θα υποστηρίζεται από 
εξωτερικούς, ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες. Με τον τρόπο αυτό, το 
EIT δεν θα πρέπει να καθορίζει μόνον τον 
ευρύτερο προσανατολισμό και τα 
οράματα, αλλά πρέπει να παρέχει στις 
KΓΚ τον κατάλληλο βαθμό υποστήριξης 
και παρακολούθησης των επιδόσεών τους. 
Ταυτόχρονα, οι ΚΓΚ κατέχουν σημαντικά 
περιθώρια για τον καθορισμό της 
εσωτερικής στρατηγικής και οργάνωσής 
τους καθώς και για την εκτέλεση των 
δραστηριοτήτων τους και την 
κινητοποίηση των ταλέντων και των 
πόρων που χρειάζονται.

αξιολόγηση των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων θα υποστηρίζεται από 
εξωτερικούς, ανεξάρτητους
εμπειρογνώμονες. Με τον τρόπο αυτό, το 
EIT δεν θα πρέπει να καθορίζει μόνον τον 
ευρύτερο προσανατολισμό και τα 
οράματα, αλλά πρέπει να παρέχει στις 
KΓΚ τον κατάλληλο βαθμό υποστήριξης 
και παρακολούθησης των επιδόσεών τους. 
Ταυτόχρονα, οι ΚΓΚ κατέχουν σημαντικά 
περιθώρια για τον καθορισμό του 
θεματολογίου τους, της εσωτερικής 
στρατηγικής και οργάνωσής τους καθώς 
και για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων 
τους και την κινητοποίηση των ταλέντων 
και των πόρων που χρειάζονται.

Or. en

Τροπολογία 86
Judith A. Merkies

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απόδοση των επενδύσεων του EIT στις 
ΚΓΚ θα μετριέται με βάση τα απτά 
πλεονεκτήματα για την οικονομία της 
Ευρώπης και την κοινωνία συνολικά, όπως 
τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, 
προϊόντων και υπηρεσιών στις 
υφιστάμενες και στις μελλοντικές αγορές, 
καλύτερα εκπαιδευμένους επιχειρηματίες, 
νέες και πιο ελκυστικές ευκαιρίες για 
θέσεις εργασίας και την προσέλκυση και 
συγκράτηση ταλέντων από όλη την ΕΕ και 
το εξωτερικό.

Η απόδοση των επενδύσεων του EIT στις 
ΚΓΚ θα μετριέται με βάση τα απτά 
πλεονεκτήματα για την οικονομία της 
Ευρώπης και την κοινωνία συνολικά, όπως 
τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, 
προϊόντων και υπηρεσιών στις 
υφιστάμενες και στις μελλοντικές αγορές, 
καλύτερα εκπαιδευμένους επιχειρηματίες, 
νέες και πιο ελκυστικές ευκαιρίες για 
θέσεις εργασίας και την προσέλκυση και 
συγκράτηση ταλέντων από όλη την ΕΕ και 
το εξωτερικό. Ωστόσο, θα καθοριστούν 
επίσης δείκτες ποιοτικής απόδοσης για 
την αξιολόγηση των ΚΓΚ.

Or. en
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Τροπολογία 87
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απόδοση των επενδύσεων του EIT στις 
ΚΓΚ θα μετριέται με βάση τα απτά 
πλεονεκτήματα για την οικονομία της 
Ευρώπης και την κοινωνία συνολικά, όπως 
τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, 
προϊόντων και υπηρεσιών στις 
υφιστάμενες και στις μελλοντικές αγορές, 
καλύτερα εκπαιδευμένους επιχειρηματίες, 
νέες και πιο ελκυστικές ευκαιρίες για 
θέσεις εργασίας και την προσέλκυση και 
συγκράτηση ταλέντων από όλη την ΕΕ και 
το εξωτερικό.

Η απόδοση των επενδύσεων του EIT στις 
ΚΓΚ θα μετριέται με βάση τα απτά 
πλεονεκτήματα για την οικονομία της 
Ευρώπης και την κοινωνία συνολικά, όπως 
τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, 
προϊόντων και υπηρεσιών στις 
υφιστάμενες και στις μελλοντικές αγορές, 
καλύτερα εκπαιδευμένους επιχειρηματίες, 
νέες και πιο ελκυστικές ευκαιρίες για 
θέσεις εργασίας που θα προκύψουν και 
από την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων 
εκείνων των τοπικών κοινοτήτων που 
αποτελούν ήδη σύμβολα αριστείας, 
καθώς και την προσέλκυση και 
συγκράτηση ταλέντων από όλη την ΕΕ και 
το εξωτερικό.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η καλή χρήση ήδη υπαρχόντων παραδειγμάτων αριστείας, όπως εκείνες οι βιομηχανικές 
περιοχές που αποτελούν αναπόσπαστο κεφάλαιο της ιστορίας μιας συγκεκριμένης περιοχής για 
παράδειγμα, αντί άλλων κοινωνικοοικονομικών οντοτήτων που διαρθρώνονται με ριζικό τρόπο 
σε μια απολύτως πεζή πραγματικότητα, είναι αποδοτικότερη από την άποψη των 
χρησιμοποιούμενων πόρων και αποτελεσματικότερη ως προς την βέλτιστη αξιοποίηση των 
πρόσθετων ευκαιριών απασχόλησης αλλά και ως προς την δημιουργία νέων επιχειρήσεων, 
νέων θέσεων εργασίας και ως προς την μεταφορά ικανοτήτων και τεχνογνωσίας. 

Τροπολογία 88
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένα σημαντικό στοιχείο στη συνάρτηση Ένα σημαντικό στοιχείο στη συνάρτηση 
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αυτή είναι επίσης η ανάπτυξη, από κοινού 
με τις KΓΚ, μιας πραγματικής EIT 
«εταιρικής ταυτότητας» με μια σειρά 
κοινών αξιών. Μολονότι όλες οι KΓΚ και 
οι επιμέρους εταίροι τους έχουν τις δικές 
τους εταιρικές ταυτότητες και αξίες, όλοι 
έχουν κοινές αξίες που ενώνουν την 
κοινότητα του ΕΙΤ και των KΓΚ. Αυτά τα 
θέματα είναι: η αριστεία σε ολόκληρο το 
τρίγωνο γνώσης· άνθρωποι με δεξιότητες 
και επιχειρηματικό πνεύμα· 
μακροπρόθεσμη συνεργασία πέρα από 
σύνορα, επιστημονικούς κλάδους και 
οικονομικούς τομείς· και το επίκεντρο σε 
κοινωνικά και οικονομικά οφέλη. Μια 
τέτοιου είδους ταυτότητα θα βελτιώσει 
επίσης την εξωτερική προβολή και τη 
φήμη του EIT και των KΓΚ.

αυτή είναι επίσης η ανάπτυξη, από κοινού 
με τις KΓΚ, μιας πραγματικής EIT 
«εταιρικής ταυτότητας» με μια σειρά 
κοινών αξιών. Μολονότι όλες οι KΓΚ και 
οι επιμέρους εταίροι τους έχουν τις δικές 
τους εταιρικές ταυτότητες και αξίες, όλοι 
έχουν κοινές αξίες που ενώνουν την 
κοινότητα του ΕΙΤ και των KΓΚ. Αυτά τα 
θέματα είναι: η αριστεία σε ολόκληρο το 
τρίγωνο γνώσης· άνθρωποι με εξαιρετικές 
δεξιότητες και επιχειρηματικό πνεύμα 
μακροπρόθεσμη συνεργασία πέρα από 
σύνορα, επιστημονικούς κλάδους και 
οικονομικούς τομείς· και το επίκεντρο σε 
κοινωνικά και οικονομικά οφέλη. Μια 
τέτοιου είδους ταυτότητα θα βελτιώσει 
επίσης την εξωτερική προβολή και τη 
φήμη του EIT και των KΓΚ.

Or. en

Τροπολογία 89
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το EIT θα υποστηρίζει δραστήρια τις τρεις 
πρώτες ΚΓΚ για τη βελτίωση του 
δυναμικού και της αποδοτικότητας τους 
στους στόχους του «Ορίζων 2020». Με την 
πάροδο του χρόνου, οι KΓΚ θα διευρύνουν 
το αρχικό πεδίο των δραστηριοτήτων τους 
προκειμένου να ανακαλύψουν νέες 
ευκαιρίες για τις αγορές και την κοινωνία. 
Για την υποστήριξη αυτής της διαδικασίας 
το EIT θα προτείνει και θα ορίσει, σε 
στενή συνεργασία με κάθε KΓΚ 
ξεχωριστά, τις κατάλληλες στρατηγικές 
συγχρηματοδότησης, οι οποίες στηρίζουν 
ταυτόχρονα στρατηγικές δραστηριότητες 
από την άποψη του EIT .

Το EIT θα υποστηρίζει δραστήρια τις τρεις 
πρώτες ΚΓΚ για τη βελτίωση του 
δυναμικού και της αποδοτικότητας τους 
στους στόχους του «Ορίζων 2020». Με την 
πάροδο του χρόνου, οι KΓΚ θα διευρύνουν 
το αρχικό πεδίο των δραστηριοτήτων τους 
προκειμένου να ανακαλύψουν νέες 
ευκαιρίες για τις αγορές και την κοινωνία 
και να προσαρμοστούν σε ένα 
μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον. 
Για την υποστήριξη αυτής της διαδικασίας 
το EIT θα προτείνει και θα ορίσει, σε 
στενή συνεργασία με κάθε KΓΚ 
ξεχωριστά, τις κατάλληλες στρατηγικές 
συγχρηματοδότησης, οι οποίες στηρίζουν 
ταυτόχρονα στρατηγικές δραστηριότητες 
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από την άποψη του EIT .

Or. en

Τροπολογία 90
Judith A. Merkies

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επίτευξη σωστής ισορροπίας μεταξύ της 
συνεργασίας και του ανταγωνισμού είναι 
επίσης σημαντική για να επιτευχθεί η 
μέγιστη επίδοση των ΚΓΚ. Tο EIT θα 
παρέχει κίνητρα στις ΚΓΚ να δεσμευτούν 
σε συνεργασία μεταξύ των ΚΓΚ σε τομείς 
που κατέχουν ισχυρό δυναμικό για 
συνέργειες, π.χ. μέσω κοινών μαθημάτων 
επαγγελματικής εξέλιξης, κοινών 
ερευνητικών δραστηριοτήτων, τίτλων 
μάστερ ή διδακτορικών τίτλων ή 
κινητικότητας σε όλες τις ΚΓΚ μεταξύ των 
ακαδημαϊκών κύκλων και των 
επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, το EIT θα 
παρέχει κίνητρα για τη διατήρηση κάποιου 
ανταγωνισμού ώστε να ενθαρρύνονται οι 
ΚΓΚ να παραμένουν επικεντρωμένες στα 
αποτελέσματα και να λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα σε περίπτωση 
ανεπαρκούς απόδοσης.

Η επίτευξη σωστής ισορροπίας μεταξύ της 
συνεργασίας και του ανταγωνισμού είναι 
επίσης σημαντική για να επιτευχθεί η 
μέγιστη επίδοση των ΚΓΚ. Tο EIT θα 
παρέχει κίνητρα στις ΚΓΚ να δεσμευτούν 
σε συνεργασία μεταξύ των ΚΓΚ σε τομείς 
που κατέχουν ισχυρό δυναμικό για 
συνέργειες, π.χ. μέσω κοινών μαθημάτων 
επαγγελματικής εξέλιξης, κοινών 
ερευνητικών δραστηριοτήτων, τίτλων 
μάστερ ή διδακτορικών τίτλων ή 
κινητικότητας σε όλες τις ΚΓΚ μεταξύ των 
ακαδημαϊκών κύκλων και των 
επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, το EIT θα 
παρέχει κίνητρα για τη διατήρηση κάποιου 
ανταγωνισμού ώστε να ενθαρρύνονται οι 
ΚΓΚ να παραμένουν επικεντρωμένες στα 
αποτελέσματα και για να ανταμείβονται οι 
επιτυχείς ΚΓΚ. Επιπλέον, το ΕΙΤ θα 
λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα σε 
περίπτωση ανεπαρκούς απόδοσης.

Or. en

Τροπολογία 91
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da
Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.1 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεδομένου ότι οι πραγματικοί δίαυλοι της 
καινοτομίας είναι οι άνθρωποι, μπορεί να 
υπάρξει πρόβλεψη και μέριμνα, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, για την συμμετοχή 
φοιτητών προερχόμενων από την 
περιφέρεια της ΕΕ στα εκπαιδευτικά 
προγράμματα του ΕΙΤ, μέσω υποτροφιών 
συγχρηματοδοτούμενων από τα κράτη 
μέλη και από το πρόγραμμα υποτροφιών 
του ΕΙΤ. Το ΕΙΤ καλείται να συνεργαστεί 
με κράτη μέλη και περιφέρειες 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
απόφοιτοι του ΕΙΤ θα βρουν ευκαιρίες 
και την απαιτούμενη υποστήριξη 
προκειμένου να αξιοποιήσουν τίς 
δυνατότητές τους στον τομέα της 
καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας 
εντός της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 92
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

ποιότητάς τους και τη συνεπή εφαρμογή σε 
όλες τις ΚΓΚ. Στο πλαίσιο αυτό, οι ΚΓΚ 
θα πρέπει να εφαρμόσουν έναν ορισμένο 
αριθμό ποιοτικών κριτηρίων για τους 
τίτλους που χορηγούνται με το σήμα του 
ΕΙΤ, γεγονός που θα επιτρέψει την 
υποστήριξη υψηλών πανεπιστημιακών 
προτύπων και την κατοχύρωση της 
φήμης των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. 
Επιπλέον, οι ΚΓΚ θα βασίζονται σε 
μεγάλο βαθμό σε αξιολογήσεις από 
ομοτίμους και εμπειρογνώμονες, και σε 
έναν διάλογο με τους φορείς εξασφάλισης 
της ποιότητας σε εθνικό επίπεδο. Με τον 
τρόπο αυτό θα ενισχυθεί η εθνική και 
διεθνής αναγνώριση των τίτλων που 
φέρουν το σήμα του EIT και θα αυξηθεί 
παγκοσμίως η ελκυστικότητά τους, ενώ θα 
παρέχεται μια πλατφόρμα για συνεργασία 
σε διεθνές επίπεδο. Στο μέλλον, οι ΚΓΚ θα 
ενθαρρύνονται να διευρύνουν τις 
εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες πιο 
πέρα από τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε 
μεγαλύτερη ποικιλία τρόπων σπουδών 
ώστε να καλύπτεται ευρύτερο φάσμα 
καινοτόμων δραστηριοτήτων 
επαγγελματικής ανάπτυξης, που να 
περιλαμβάνει την εκπαίδευση ανώτερων 
διοικητικών στελεχών, ειδικά 
προγράμματα κατάρτισης, και θερινά 
πανεπιστημιακά τμήματα. Για την 
ενίσχυση του αντικτύπου των 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΚΓΚ 
και για να έχει απήχηση σε ευρύτερο 
ακροατήριο, οι ΚΓΚ πρέπει να 
προβλέψουν τον σχεδιασμό, σε 
πειραματική βάση, ενοτήτων για 
προπτυχιακά τμήματα ή πακέτα που 
απευθύνονται στη σχολική εκπαίδευση.

Or. fr

Τροπολογία 93
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da
Graça Carvalho
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι ΚΓΚ δεν βασίζονται μόνο στην 
υφιστάμενη άριστη ερευνητική βάση των 
εταίρων τους, αλλά είναι επίσης οι 
πρωτοπόροι για την προώθηση και την 
υλοποίηση της εκπαιδευτικής αποστολής 
του EIT. Ο στόχος είναι να εκπαιδευτούν 
και να καταρτιστούν νέοι ταλαντούχοι 
άνθρωποι με τις δεξιότητες, γνώσεις και 
νοοτροπίες που είναι απαραίτητες στην 
παγκόσμια οικονομία και κοινωνία της 
γνώσης. Προς το σκοπό αυτό, το EIT
προωθεί δραστήρια, μεταξύ άλλων, τους 
τίτλους που φέρουν το σήμα EIT με την 
παρακολούθηση της ποιότητάς τους και τη 
συνεπή εφαρμογή σε όλες τις ΚΓΚ. Το 
έργο αυτό θα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό 
σε αξιολογήσεις από ομοτίμους και 
εμπειρογνώμονες, και σε έναν διάλογο με 
τους φορείς εξασφάλισης της ποιότητας σε 
εθνικό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό θα 
ενισχυθεί η εθνική και διεθνής αναγνώριση 
και φήμη των τίτλων που φέρουν το σήμα 
του EIT και θα αυξηθεί παγκοσμίως η 
ελκυστικότητά τους, ενώ θα παρέχεται μια 
πλατφόρμα για συνεργασία σε διεθνές 
επίπεδο. Η ελκυστικότητα της έρευνας 
στην Ευρώπη μπορεί να προαχθεί 
περαιτέρω μέσω της προσφοράς 
ερευνητικών επιδοτήσεων σε 
αριστούχους φοιτητές επιστημονικών 
κατευθύνσεων, υπό την προϋπόθεση ότι 
θα δεσμευτούν να εργαστούν σε 
πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης στην 
Ευρώπη ή ότι θα ξεκινήσουν καινοτόμο 
επιχείρηση.  Στο μέλλον, οι ΚΓΚ θα 
ενθαρρύνονται να διευρύνουν τις 
εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες πιο 
πέρα από τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε 
μεγαλύτερη ποικιλία τρόπων σπουδών 
ώστε να καλύπτεται ευρύτερο φάσμα 
καινοτόμων δραστηριοτήτων 
επαγγελματικής ανάπτυξης, που να 
περιλαμβάνει την εκπαίδευση ανώτερων 
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απευθύνονται στη σχολική εκπαίδευση. διοικητικών στελεχών, ειδικά 
προγράμματα κατάρτισης, και θερινά 
πανεπιστημιακά τμήματα, καθώς επίσης 
και περιόδους άσκησης στους κόλπους 
ΚΓΚ και των εταίρων τους.. Για την 
ενίσχυση του αντίκτυπου των 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΚΓΚ 
και για να έχει απήχηση σε ευρύτερο 
ακροατήριο, οι ΚΓΚ πρέπει να 
προβλέψουν τον σχεδιασμό, σε 
πειραματική βάση, ενοτήτων και τίτλων 
σπουδών εξ αποστάσεως και e-learning
καθώς και ενοτήτων για προπτυχιακά 
τμήματα ή πακέτα που απευθύνονται στη 
σχολική εκπαίδευση.

Or. en

Τροπολογία 94
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da
Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.1 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε αυτό το πλαίσιο και προκειμένου να 
διευρυνθεί η δεξαμενή ταλέντων εντός
της ΕΕ και να εξασφαλιστεί η 
διαθεσιμότητα ικανού αριθμού εκείνων 
των καταρτισμένων ατόμων που 
απαιτούνται προκειμένου να προκύψει 
πράγματι καινοτομία, το ΕΙΤ οφείλει να 
συμμετάσχει σε προσπάθειες για να 
ενισχυθεί η ελκυστικότητα των σπουδών 
στους κλάδους της επιστήμης, της 
τεχνολογίας, των μαθηματικών και στις 
πολυτεχνικές σχολές. Οι ΚΓΚ μπορούν 
ενδεχομένως να αναπτύξουν 
προγράμματα προπαρασκευής για τους 
νέους ευρωπαίους με περιόδους άσκησης, 
σχολικών επισκέψεων, χρηματικά 
βραβεία για αριστούχους σπουδαστές 
δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης στα ανωτέρω πεδία και 
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χρηματοδοτούμενη παρακολούθηση 
μαθημάτων διαχείρισης και διοίκησης 
επιχειρήσεων και/ή επιχειρηματικότητας 
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Or. en

Τροπολογία 95
Judith A. Merkies

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.1 – παράγραφος 5 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

παρέχει κίνητρα στις ΚΓΚ για την 
ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων σχετικά 
με εγκάρσια θέματα

παρέχει κίνητρα για διατομεακή σε 
συνθήκες συστέγασης εργασία στους 
κόλπους κάθε ΚΓΚ και παροτρύνει τις 
ΚΓΚ για την ανάπτυξη κοινών 
δραστηριοτήτων σχετικά με εγκάρσια 
θέματα.

Or. en

Τροπολογία 96
Judith A. Merkies

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

καινοτομίας και υπόβαθρο αριστείας 
υψηλού επιπέδου. Στην περίοδο 2014-
2020, το ΕΙΤ θα δημιουργήσει σταδιακά
νέες ΚΓΚ.

Or. en

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

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω ο 
αντίκτυπος και να δοθούν κίνητρα για 
καινοτομία σε νέους τομείς κοινωνικών 
προκλήσεων, το EIT θα διευρύνει βαθμιαία 
το φάσμα των ΚΓΚ μέσω μιας αυστηρής, 
διαφανούς και ανταγωνιστικής 
διαδικασίας, βασισμένης σε προσεγγίσεις 
κινούμενες από κάτω προς τα πάνω, που 
λαμβάνει υπόψη το εξελισσόμενο τοπίο 
των κοινωνικών προκλήσεων στην ΕΕ 
και προσφέρει σαφήνεια και 
προβλεψιμότητα στους επίδοξους 
συμμετέχοντες. Ακολουθώντας μια 
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υψηλού επιπέδου. Στην περίοδο 2014-
2020, οι νέες ΚΓΚ θα συσταθούν, συνεπώς 
σε δύο στάδια, δηλαδή τρεις νέες ΚΓΚ 
εκάστοτε το 2014 και το 2018, με 
αποτέλεσμα να υπάρχει ένα φάσμα 9 KΓΚ 
στην περίοδο 2014-2020 (που αντιστοιχεί 
στη δημιουργία 40-50 κέντρων 
συστέγασης σε όλη την ΕΕ.  Η ενδεχόμενη 
νέα διαδικασία επιλογής για ΚΓΚ το 2018 
θα βασιστεί κυρίως στα αποτελέσματα 
ενδελεχούς εξωτερικής αξιολόγησης του 
EIT και των υφιστάμενων ΚΓΚ 
συμπεριλαμβανόμενης μιας αξιολόγησης 
του οικονομικού και κοινωνικού 
αντίκτυπου των ΚΓΚ και της συμβολής 
του EIT στην ενίσχυση της ικανότητας 
καινοτομίας της ΕΕ και των κρατών 
μελών, καθώς και σχετικά με τα 
αποτελέσματα από τις αξιολογήσεις του 
«Ορίζων 2020».

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

Or. en

Τροπολογία 98
Giles Chichester

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω ο 
αντίκτυπος και να δοθούν κίνητρα για 
καινοτομία σε νέους τομείς κοινωνικών 
προκλήσεων, το EIT θα διευρύνει βαθμιαία 
το φάσμα των ΚΓΚ. Ακολουθώντας μια 
σταδιακή διαδικασία για τη δημιουργία 
νέων ΚΓΚ, το EIT θα εξασφαλίσει ότι 

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

λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα διδάγματα 
που αποκομίστηκαν από τους 
προηγούμενους γύρους, και ότι οι ΚΓΚ 
δημιουργούνται μόνο σε τομείς στους 
οποίους υπάρχει εμφανές δυναμικό 
καινοτομίας και υπόβαθρο αριστείας 
υψηλού επιπέδου. Στην περίοδο 2014-
2020, δύο ΚΓΚ θα συσταθούν, συνεπώς σε 
δύο στάδια, δηλαδή μία νέα ΚΓΚ το 2014 
και άλλη μία το 2018, με αποτέλεσμα να 
υπάρχει ένα φάσμα πέντε  KΓΚ στην 
περίοδο 2014-2020. Η ενδεχόμενη νέα 
διαδικασία επιλογής για ΚΓΚ το 2018 θα 
βασιστεί κυρίως στα αποτελέσματα 
ενδελεχούς εξωτερικής αξιολόγησης του 
EIT και των υφιστάμενων ΚΓΚ 
συμπεριλαμβανόμενης μιας αξιολόγησης 
του οικονομικού και κοινωνικού 
αντίκτυπου των ΚΓΚ και της συμβολής 
του EIT στην ενίσχυση της ικανότητας 
καινοτομίας της ΕΕ και των κρατών 
μελών, καθώς και σχετικά με τα 
αποτελέσματα από τις αξιολογήσεις του 
«Ορίζων 2020».

Or. en

Τροπολογία 99
Kent Johansson

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 100
Lambert van Nistelrooij, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Pilar del Castillo Vera, Maria Da
Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 101
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da
Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

θεματικά πεδία τα οποία, λόγω του 
μεγέθους τους και της πολύπλοκης φύσης 
τους, μπορούν να εξεταστούν μόνον μέσω 
μιας διεπιστημονικής, διασυνοριακής και 
διατομεακής προσέγγισης. Συνεπώς, η 
επιλογή των θεματικών πεδίων πρέπει να 
βασίζεται σε προσεκτική ανάλυση του αν 
και σε ποιο βαθμό η ΚΓΚ θα προσφέρει 
πραγματική προστιθέμενη αξία και θα έχει 
θετικό αντίκτυπο στην οικονομία και στην 
κοινωνία.

Επιπλέον, θα διαθέτουν οι ΚΓΚ ένα μη 
ευκαταφρόνητο μέγεθος ώστε να 
θεωρούνται παγκοσμίου επιπέδου και να 
είναι σε θέση να μεταβάλουν την 
κατάσταση που επικρατεί ως προς την
καινοτομία στην ΕΕ αλλά και να 
συνεισφέρουν σημαντικά στο εκάστοτε 
πεδίο τους αντιμετωπίζοντας τις 
κοινωνικές προκλήσεις. Η διαδικασία 
επιλογής ΚΓΚ πρέπει, σε κάθε 
περίπτωση, να βασίζεται στην ποιότητα, 
στην προβολή και στις δυνατότητες που 
προσφέρουν οι προτάσεις.

Or. en

Τροπολογία 102
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da
Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.2 – παράγραφος 3 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δημιουργία βιώσιμου και συστημικού 
αντικτύπου, υπολογιζόμενου με βάση 
νέους εκπαιδευμένους επιχειρηματικά 
ανθρώπους, νέες τεχνολογίες και νέες 
επιχειρήσεις

δημιουργία βιώσιμου και συστημικού 
αντικτύπου, υπολογιζόμενου με βάση 
νέους εκπαιδευμένους επιχειρηματικά 
ανθρώπους, νέες τεχνολογίες, νέες 
επιχειρήσεις και νέες θέσεις απασχόλησης 
υψηλής ειδίκευσης·

Or. en
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Τροπολογία 103
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η αξιολόγηση των θεμάτων που 
προτείνονται στο σχέδιο του EIT καθώς 
και από την ευρύτερη κοινότητα 
ενδιαφερομένων φορέων απέδειξε σαφώς 
κάποιο βαθμό απόκλισης όσον αφορά τον 
δυνητικό αντίκτυπο που θα προσέφερε η 
δημιουργία μιας ΚΓΚ. Ως αποτέλεσμα, 
διάφορα θέματα απορρίφθηκαν τελείως· 
άλλα επαναπροσδιορίστηκαν προκειμένου 
να ανταποκρίνονται καλύτερα στις 
ιδιομορφίες του ευρωπαϊκού και 
παγκόσμιου πλαισίου στον τομέα αυτόν. Η 
αξιολόγηση της εξέλιξης των 
δυνατοτήτων έρευνας και των 
πιθανοτήτων ανάδειξης νέων δυναμικών 
τάσεων καινοτομίας πρέπει να 
πραγματοποιείται τακτικά εν όψει της 
ενδεχόμενης δημιουργίας μελλοντικών 
ΚΓΚ. 

Or. en

Τροπολογία 104
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.2 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ακόλουθα θεματικά πεδία 
εντοπίστηκαν ως εκείνα στα οποία η 
δημιουργία νέων ΚΓΚ έχει μεγαλύτερο 
δυναμικό για να προσθέσει αξία στις 

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

υφιστάμενες δραστηριότητες και να δώσει 
πραγματική ώθηση στην καινοτομία:
Ωστόσο, ο κατάλογος αυτός δεν είναι 
διεξοδικός, ούτε κλειστός.

Or. fr

Τροπολογία 105
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.2 – παράγραφος 5 – σημείο -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

· δάση

Or. fr

Τροπολογία 106
Giles Chichester

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.2 – παράγραφος 5 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  μεταποίηση προστιθέμενης αξίας διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 107
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.2 – παράγραφος 5  – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μεταποίηση προστιθέμενης αξίας · Βιομηχανία

Or. fr
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Τροπολογία 108
Giles Chichester

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.2 – παράγραφος 5 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  Καινοτομία για μια υγιή ζωή και ενεργό 
γήρανση

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 109
Giles Chichester

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.2 – παράγραφος 5 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρώτες ύλες – βιώσιμη έρευνα, εξόρυξη, 
επεξεργασία, ανακύκλωση και 
υποκατάσταση

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 110
Kent Johansson, Fiona Hall

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.2 – παράγραφος 5 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρώτες ύλες – βιώσιμη έρευνα, εξόρυξη, 
επεξεργασία, ανακύκλωση και 
υποκατάσταση

Πρώτες και σπάνιες ύλες – βιώσιμη 
έρευνα, εξόρυξη, επεξεργασία, 
ανακύκλωση, ανάπτυξη υλικώνκαι 
υποκατάσταση

Or. en
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Αιτιολόγηση

Απαιτείται ενισχυμένη έμφαση στις σπάνιες ύλες, ιδίως όσον αφορά την έρευνα και την 
υποκατάσταση υλικών. Είναι ανάγκη να αναπτυχθεί βιοϋλικό που θα μπορεί να αντικαταστήσει 
το πλαστικό και την λαμαρίνα πχ. Η ανάπτυξη υλικού πρέπει να είναι σαφέστερη σε αυτήν την 
ΚΓΚ.

Τροπολογία 111
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.2 – παράγραφος 5 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κοινωνίες με έξυπνη ασφάλεια διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 112
Giles Chichester

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.2 – παράγραφος 5 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αστική κινητικότητα διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 113
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Salvatore 
Tatarella

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.2 – παράγραφος 5 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αστική κινητικότητα Αστική κινητικότητα, ευφυής και βιώσιμη 
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ανάπτυξη.

Or. en

Τροπολογία 114
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.2 – παράγραφος 5 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  Βιομιμητισμός

Or. en

Τροπολογία 115
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.2 – παράγραφος 5 – σημείο 6 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  Βιώσιμη ανοικοδόμηση και κτήρια 
μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας

Or. en

Τροπολογία 116
Judith A. Merkies

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοχείο 2.1.2 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα 
επιμέρους θέματα παρέχονται στα 
θεματικά δελτία στο τέλος του εγγράφου.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα 
επιμέρους θέματα παρέχονται στα 
θεματικά δελτία στο τέλος του εγγράφου.
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Το ΕΙΤ θα δαπανήσει 60% του 
προϋπολογισμού για τις νέες ΚΓΚ 
προκειμένου να συστήσει τουλάχιστον 
τρεις νέες ΚΓΚ στα έξι θέματα που 
προσδιόρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το
ΕΙΤ μπορεί να επιλέξει το κατάλληλο 
μέγεθος και χρονοδιάγραμμα για αυτές 
τις ΚΓΚ.

Or. en

Τροπολογία 117
Judith A. Merkies

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.2 – παράγραφος 7 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με βάση αυτά τα θέματα το EIT θα έχει 
την αυτονομία να οργανώσει τη διαδικασία 
των μελλοντικών ΚΓΚ. Η επιτυχία των 
μελλοντικών προσκλήσεων για τη 
δημιουργία ΚΓΚ θα εξαρτηθεί σε μεγάλο 
βαθμό από τη σαφή καθοδήγηση όσον 
αφορά τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις, 
καθώς και το χρονικό πλαίσιο που 
επιτρέπει στους αιτούντες για ΚΓΚ να 
οργανωθούν σωστά τόσο από νομική όσο 
και από χρηματοδοτική άποψη πριν 
υποβάλουν την αίτηση. Οι ΚΓΚ θα 
επιλέγονται με βάση τα αναλυτικά 
κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό 
του ΕΙΤ, βάσει των γενικών αρχών της 
αριστείας και του ενδιαφέροντος για την 
καινοτομία. Κάθε ΚΓΚ που επιλέγεται 
πρέπει να επιδείξει τον τρόπο με τον οποίο 
θα δημιουργήσει τον μεγαλύτερο δυνατό 
αντίκτυπο στον συγκεκριμένο τομέα και να 
αποδείξει τη βιωσιμότητα της στρατηγικής 
της.

Με βάση αυτά τα θέματα το EIT θα έχει 
την αυτονομία να οργανώσει τη διαδικασία 
των μελλοντικών ΚΓΚ. Οι ΚΓΚ θα 
επιλέγονται με βάση τα αναλυτικά 
κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό 
του ΕΙΤ, βάσει των γενικών αρχών της 
αριστείας και του ενδιαφέροντος για την 
καινοτομία. Κάθε ΚΓΚ που επιλέγεται 
πρέπει να επιδείξει τον τρόπο με τον οποίο 
θα δημιουργήσει τον μεγαλύτερο δυνατό 
αντίκτυπο στον συγκεκριμένο τομέα και να 
αποδείξει τη βιωσιμότητα της στρατηγικής 
της.

Or. en
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Τροπολογία 118
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – σημείο 2.1.2 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με βάση αυτά τα θέματα το EIT θα έχει 
την αυτονομία να οργανώσει τη διαδικασία 
των μελλοντικών ΚΓΚ. Η επιτυχία των 
μελλοντικών προσκλήσεων για τη 
δημιουργία ΚΓΚ θα εξαρτηθεί σε μεγάλο 
βαθμό από τη σαφή καθοδήγηση όσον 
αφορά τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις, 
καθώς και το χρονικό πλαίσιο που 
επιτρέπει στους αιτούντες για ΚΓΚ να 
οργανωθούν σωστά τόσο από νομική όσο 
και από χρηματοδοτική άποψη πριν 
υποβάλουν την αίτηση. Οι ΚΓΚ θα 
επιλέγονται με βάση τα αναλυτικά 
κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό 
του ΕΙΤ, βάσει των γενικών αρχών της 
αριστείας και του ενδιαφέροντος για την 
καινοτομία. Κάθε ΚΓΚ που επιλέγεται 
πρέπει να επιδείξει τον τρόπο με τον οποίο 
θα δημιουργήσει τον μεγαλύτερο δυνατό 
αντίκτυπο στον συγκεκριμένο τομέα και να 
αποδείξει τη βιωσιμότητα της στρατηγικής 
της.

Με βάση αυτά τα θέματα το EIT θα έχει 
την αυτονομία να οργανώσει τη διαδικασία 
των μελλοντικών ΚΓΚ. Η επιτυχία των 
μελλοντικών προσκλήσεων για τη 
δημιουργία ΚΓΚ θα εξαρτηθεί σε μεγάλο 
βαθμό από τη σαφή καθοδήγηση όσον 
αφορά τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις, 
καθώς και το χρονικό πλαίσιο που 
επιτρέπει στους αιτούντες για ΚΓΚ να 
οργανωθούν τόσο από νομική όσο και από 
χρηματοδοτική άποψη πριν υποβάλουν την 
αίτηση. Οι ΚΓΚ θα επιλέγονται με βάση τα 
αναλυτικά κριτήρια που ορίζονται στον 
κανονισμό του ΕΙΤ, βάσει των γενικών 
αρχών της αριστείας και του 
ενδιαφέροντος για την καινοτομία. Κάθε 
ΚΓΚ που επιλέγεται πρέπει να επιδείξει 
τον τρόπο με τον οποίο θα δημιουργήσει 
τον μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο στον 
συγκεκριμένο τομέα και να αποδείξει τη 
βιωσιμότητα της στρατηγικής της.

Or. en

(αναφορά στην τροπολογία 25· PE489.613v01-00)

Αιτιολόγηση

Το ΕΙΤ πρέπει να έχει την αυτονομία να οργανώνει τη διαδικασία επιλογής των μελλοντικών 
ΚΓΚ

Τροπολογία 119
Judith A. Merkies

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.2 – παράγραφος 7 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το υπόλοιπο 40% του προϋπολογισμού 
για τις νέες ΚΓΚ θα δαπανηθεί από το 
ΕΙΤ για: 
- την εδραίωση των νέων ΚΓΚ που 
δημιουργούνται στα θέματα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής
- για την δημιουργία πρόσθετων νέων 
ΚΓΚ, των οποίων το θέμα είναι ελεύθερο 
να επιλέξει το ΕΙΤ, εφόσον το πεδίο των 
ΚΓΚ εμπίπτει εντός των ορίων των 
κοινωνικών προκλήσεων και εφόσον 
πληρούν αυτές τις ελάχιστες 
προϋποθέσεις δημιουργίας, όπως τις 
ορίζει ο κανονισμός που διέπει την 
θέσπιση του ΕΙΤ.

Or. en

Τροπολογία 120
Judith A. Merkies

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.2 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εν όψει των δύο κύκλων επιλογής ΚΓΚ 
που προβλέπονται για το 2014 και το 
2018, εντοπίστηκαν τρία θέματα για τον 
πρώτο κύκλο. Λόγω της ανάγκης 
βαθμιαίας προσέγγισης κατά τη 
δημιουργία νέων ΚΓΚ, η επιλογή των 
τριών πρώτων θεμάτων βασίστηκε στην 
ωριμότητα του πεδίου, στον δυνητικό 
κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο, 
καθώς και στις ευκαιρίες για συνέργειες 
με άλλες πρωτοβουλίες. Αυτά τα θέματα 
είναι:

διαγράφεται

  Καινοτομία για μια υγιή ζωή και ενεργό 
γήρανση
  Πρώτες ύλες – βιώσιμη έρευνα, εξόρυξη, 
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επεξεργασία, ανακύκλωση και 
υποκατάσταση
  Τρόφιμα για το μέλλον (Food4future) –
βιώσιμη αλυσίδα εφοδιασμού από τους 
πόρους στους καταναλωτές

Or. en

Τροπολογία 121
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.2 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εν όψει των δύο κύκλων επιλογής ΚΓΚ 
που προβλέπονται για το 2014 και το 
2018, εντοπίστηκαν τρία θέματα για τον 
πρώτο κύκλο. Λόγω της ανάγκης 
βαθμιαίας προσέγγισης κατά τη 
δημιουργία νέων ΚΓΚ, η επιλογή των 
τριών πρώτων θεμάτων βασίστηκε στην 
ωριμότητα του πεδίου, στον δυνητικό 
κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο, 
καθώς και στις ευκαιρίες για συνέργειες 
με άλλες πρωτοβουλίες. Αυτά τα θέματα 
είναι:

διαγράφεται

  Καινοτομία για μια υγιή ζωή και ενεργό 
γήρανση
  Πρώτες ύλες – βιώσιμη έρευνα, εξόρυξη, 
επεξεργασία, ανακύκλωση και 
υποκατάσταση
  Τρόφιμα για το μέλλον (Food4future) –
βιώσιμη αλυσίδα εφοδιασμού από τους 
πόρους στους καταναλωτές

Or. en

Τροπολογία 122
Kent Johansson
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.2 – παράγραφος 8 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εν όψει των δύο κύκλων επιλογής ΚΓΚ 
που προβλέπονται για το 2014 και το 
2018, εντοπίστηκαν τρία θέματα για τον 
πρώτο κύκλο. Λόγω της ανάγκης 
βαθμιαίας προσέγγισης κατά τη 
δημιουργία νέων ΚΓΚ, η επιλογή των 
τριών πρώτων θεμάτων βασίστηκε στην
ωριμότητα του πεδίου, στον δυνητικό 
κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο,
καθώς και στις ευκαιρίες για συνέργειες 
με άλλες πρωτοβουλίες. Αυτά τα θέματα 
είναι:

Δεδομένης της ανάγκης να 
προσδιοριστούν και να επιλεγούν οι 
ισχυρότερες ΚΓΚ με τις μεγαλύτερες 
πιθανότητες γρήγορης επίτευξης 
κρίσιμης μάζας, η διαδικασία επιλογής 
ΚΓΚ για το 2014 θα είναι ανοιχτή και στα 
έξι θέματα σε μια ανταγωνιστική 
διαδικασία. Ο αριθμός των ΚΓΚ που 
επιλέγονται εξαρτάται από την ωριμότητα 
και την ετοιμότητα των ευρωπαϊκών 
κοινοπραξιών να σχηματίσουν αξιόπιστες 
ΚΓΚ, από τον δυνητικό κοινωνικό και 
οικονομικό αντίκτυπο και από τις
ευκαιρίες για συνέργειες με άλλες 
πρωτοβουλίες, καθώς και από την 
ικανότητα απορρόφησης του ΕΙΤ αλλά 
και από τους διαθέσιμους 
δημοσιονομικούς πόρους. Η διαδικασία 
επιλογής είναι απολύτως διαφανής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατά προτεραιότητα επιλογή τριών θεμάτων για το 2014 δεν είναι ούτε αυτονόητη ούτε 
αναγκαία και δεν υπήρξε διαφανής για τους ενδιαφερόμενους.

Τροπολογία 123
Giles Chichester

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.2 – παράγραφος 8 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εν όψει των δύο κύκλων επιλογής ΚΓΚ 
που προβλέπονται για το 2014 και το 2018, 
εντοπίστηκαν τρία θέματα για τον πρώτο 
κύκλο. Λόγω της ανάγκης βαθμιαίας 
προσέγγισης κατά τη δημιουργία νέων

Εν όψει των δύο κύκλων επιλογής ΚΓΚ 
που προβλέπονται για το 2014 και το 2018, 
εντοπίστηκε ένα θέμα για τον πρώτο 
κύκλο. Λόγω της ανάγκης βαθμιαίας 
προσέγγισης κατά τη δημιουργία νέας
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ΚΓΚ, η επιλογή των τριών πρώτων 
θεμάτων βασίστηκε στην ωριμότητα του 
πεδίου, στον δυνητικό κοινωνικό και 
οικονομικό αντίκτυπο, καθώς και στις 
ευκαιρίες για συνέργειες με άλλες 
πρωτοβουλίες. Αυτά τα θέματα είναι:

ΚΓΚ, η επιλογή του πρώτου θέματος
βασίστηκε στην ωριμότητα του πεδίου, 
στον δυνητικό κοινωνικό και οικονομικό 
αντίκτυπο, καθώς και στις ευκαιρίες για 
συνέργειες με άλλες πρωτοβουλίες. 
Πρόκειται για:

Or. en

Τροπολογία 124
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.2 – παράγραφος 8 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εν όψει των δύο κύκλων επιλογής ΚΓΚ 
που προβλέπονται για το 2014 και το 2018, 
εντοπίστηκαν τρία θέματα για τον πρώτο 
κύκλο. Λόγω της ανάγκης βαθμιαίας 
προσέγγισης κατά τη δημιουργία νέων 
ΚΓΚ, η επιλογή των τριών πρώτων 
θεμάτων βασίστηκε στην ωριμότητα του 
πεδίου, στον δυνητικό κοινωνικό και 
οικονομικό αντίκτυπο, καθώς και στις 
ευκαιρίες για συνέργειες με άλλες 
πρωτοβουλίες. Αυτά τα θέματα είναι:

Εν όψει των δύο κύκλων επιλογής ΚΓΚ 
που προβλέπονται για το 2014 και το 2018, 
εντοπίστηκαν τέσσερα θέματα για τον 
πρώτο κύκλο. Λόγω της ανάγκης 
βαθμιαίας προσέγγισης κατά τη 
δημιουργία νέων ΚΓΚ, η επιλογή των 
τεσσάρων πρώτων θεμάτων βασίστηκε 
στην ωριμότητα του πεδίου, στον δυνητικό 
κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο, 
καθώς και στις ευκαιρίες για συνέργειες με 
άλλες πρωτοβουλίες. Αυτά τα θέματα 
είναι:

Or. it

Τροπολογία 125
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.2 – παράγραφος 8  – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

μεταποίηση προστιθέμενης αξίας

Or. it
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Αιτιολόγηση

Οι κλάδοι μεταποίησης θα διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην προσπάθεια επίτευξης των 
στόχων του κριτηρίου «Ηγετική θέση της βιομηχανίας» όπως καθορίστηκαν στον Ορίζοντα 
2020. Εάν πράγματι επιθυμούμε να δούμε την ΕΕ να αντέχει τον (θεμιτό) ανταγωνισμό από τις 
ανερχόμενες οικονομίες, τότε πρέπει τα ανωτέρω να καταστούν κορυφαία προτεραιότητα. Για 
τον λόγο αυτό δεν συνιστάται η αναβολή μέχρι το 2018.

Τροπολογία 126
Judith A. Merkies

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.2 – παράγραφος 8  – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  Καινοτομία για μια υγιή ζωή και ενεργό 
γήρανση

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 127
Giles Chichester

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.2 – παράγραφος 8  – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  Καινοτομία για μια υγιή ζωή και ενεργό 
γήρανση

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 128
Kent Johansson

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.2 – παράγραφος 8  – σημείο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καινοτομία για μια υγιή ζωή και ενεργό 
γήρανση

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 129
Judith A. Merkies

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.2 – παράγραφος 8 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  Πρώτες ύλες – βιώσιμη έρευνα, εξόρυξη, 
επεξεργασία, ανακύκλωση και 
υποκατάσταση

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 130
Giles Chichester

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.2 – παράγραφος 8 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  Πρώτες ύλες – βιώσιμη έρευνα, εξόρυξη, 
επεξεργασία, ανακύκλωση και 
υποκατάσταση

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 131
Kent Johansson

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.2 – παράγραφος 8 – σημείο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  Πρώτες ύλες – βιώσιμη έρευνα, εξόρυξη, 
επεξεργασία, ανακύκλωση και 
υποκατάσταση

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 132
Judith A. Merkies

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.2 – παράγραφος 8 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  Τρόφιμα για το μέλλον (Food4future) –
βιώσιμη αλυσίδα εφοδιασμού από τους 
πόρους στους καταναλωτές

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 133
Kent Johansson

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.2 – παράγραφος 8 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  Τρόφιμα για το μέλλον (Food4future) –
βιώσιμη αλυσίδα εφοδιασμού από τους 
πόρους στους καταναλωτές

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 134
Kent Johansson, Fiona Hall

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.2 – παράγραφος 8 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τη διαχείριση των ΚΓΚ, το ΕΙΤ 
τονίζει τις πτυχές της 
ανταγωνιστικότητας και μεριμνά ώστε η 
χρηματοδότηση από την Ένωση να 
αντιστοιχεί στην επίδοση των ΚΓΚ. Εάν 
μια ΚΓΚ δεν επιδεικνύει αποτελέσματα 
σχετικά με τα κριτήρια που θεσπίζονται 
για τις ΚΓΚ, το ΕΙΤ μπορεί να διακόψει 
την χρηματοδότησή της μετά την 
παρέλευση σαφώς προσδιοριζόμενου 
χρονικού διαστήματος που καθορίζεται 
στην συμφωνία με τις ΚΓΚ.

Or. en

Τροπολογία 135
Judith A. Merkies

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.2 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 136
Kent Johansson

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.2 – παράγραφος 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 137
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.2 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 138
Giles Chichester

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.2 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στον δεύτερο κύκλο του 2018, θα 
εξεταστούν τα υπόλοιπα θέματα (αστική 
κινητικότητα, μεταποίηση προστιθέμενης 
αξίας και κοινωνίες με έξυπνη ασφάλεια) , 

Στον δεύτερο κύκλο του 2018, θα 
εξεταστεί το εναπομείναν θέμα (κοινωνίες 
με έξυπνη ασφάλεια) , λαμβάνοντας 
ταυτόχρονα υπόψη νέες και απρόβλεπτες 
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λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη νέες και 
απρόβλεπτες προκλήσεις οι οποίες μπορεί 
να προκύψουν στο μέλλον.

προκλήσεις οι οποίες μπορεί να 
προκύψουν στο μέλλον

Or. en

Τροπολογία 139
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.2 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 140
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.2 – παράγραφος 10  – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

προετοιμάσει εγκαίρως μια διαδικασία 
επιλογής για έναν δεύτερο κύκλο ΚΓΚ το 
2014 και –ύστερα από την αξιολόγηση 
του «Ορίζων 2020», 
συμπεριλαμβανομένου του ειδικού του 
προγράμματός του και του ΕΙΤ – για έναν 
τρίτο κύκλο το 2018

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 141
Judith A. Merkies

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.2 – παράγραφος 10 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

προετοιμάσει εγκαίρως μια διαδικασία 
επιλογής για έναν δεύτερο κύκλο ΚΓΚ το 
2014 και –ύστερα από την αξιολόγηση 
του «Ορίζων 2020», 
συμπεριλαμβανομένου του ειδικού του 
προγράμματός του και του ΕΙΤ – για έναν 
τρίτο κύκλο το 2018

  δημιουργήσει νέες ΚΓΚ επί των 
κατάλληλων θεμάτων και με το 
κατάλληλο πλαίσιο.

Or. en

Τροπολογία 142
Kent Johansson

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοχείο 2.1.2 – παράγραφος 10 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

προετοιμάσει εγκαίρως μια διαδικασία 
επιλογής για έναν δεύτερο κύκλο ΚΓΚ το 
2014 και –ύστερα από την αξιολόγηση 
του «Ορίζων 2020», 
συμπεριλαμβανομένου του ειδικού του 
προγράμματός του και του ΕΙΤ – για έναν 
τρίτο κύκλο το 2018

  προετοιμάσει εγκαίρως μια διαδικασία 
επιλογής για νέες ΚΓΚ το 2014

Or. en

Τροπολογία 143
Lambert van Nistelrooij, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Pilar del Castillo Vera, Maria Da
Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.2 – παράγραφος 10 – σημείο 2 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνεργασία, όπως περιγρλαφεται στο 
1.3., παράγραφος 4, μπορεί να 
διευκολυνθεί με την δημιουργία 
Περιφερειακών Κοινοτήτων Καινοτομίας 
και Υλοποίησης.

Or. en

Τροπολογία 144
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 145
Kent Johansson
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Στο μέλλον, το EIT πρέπει να καταβάλλει 
προσπάθειες ώστε η εμπειρία των ΚΓΚ να 
καταστεί κατανοητή και αναπαραγώσιμη 
στην Ευρώπη και να δημιουργήσει μια 
νοοτροπία η οποία μπορεί να χρησιμεύσει 
ως πρότυπο στην Ευρώπη και πέρα από 
αυτήν. Στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020» το 
ΕΙΤ θα αναπτύξει περαιτέρω την έννοια 
της ΚΓΚ προκειμένου να ενισχύσει την 
διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής 
νοοτροπίας καινοτομίας σε όλα τα κράτη 
μέλη. Με τον εντοπισμό, την ανάλυση και 
τη διάδοση ορθών πρακτικών καθώς και με 
τα νέα μοντέλα διαχείρισης και 
χρηματοδότησης από τις ΚΓΚ, το EIT 
επιδιώκει να διασφαλίσει ότι η γνώση που 
δημιουργείται εντός του ΕΙΤ και των ΚΓΚ 
του διαδίδεται και χρησιμοποιείται προς 
όφελος των ανθρώπων και των φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν 
συμμετέχουν απευθείας στις ΚΓΚ.

Or. en

Τροπολογία 146
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο μέλλον, το EIT πρέπει να καταβάλλει 
προσπάθειες ώστε η εμπειρία των ΚΓΚ να 
καταστεί κατανοητή και αναπαραγώσιμη 
στην Ευρώπη και να δημιουργήσει μια 
νοοτροπία η οποία μπορεί να χρησιμεύσει 
ως πρότυπο στην Ευρώπη και πέρα από 
αυτήν. Με τον εντοπισμό, την ανάλυση και 
τη διάδοση ορθών πρακτικών καθώς και με 

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

τα νέα μοντέλα διαχείρισης και 
χρηματοδότησης από τις ΚΓΚ, το EIT 
επιδιώκει να διασφαλίσει ότι η γνώση που 
δημιουργείται εντός του ΕΙΤ και των ΚΓΚ 
του διαδίδεται και χρησιμοποιείται προς 
όφελος του κοινού, των ιδιωτικών 
οντοτήτων και των φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν 
συμμετέχουν απευθείας στις ΚΓΚ.

Or. en

Τροπολογία 147
Kent Johansson

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ως μέτρο για τη στήριξη της διαδικασίας 
αυτής, το ΕΙΤ θα καταρτίσει πρόγραμμα 
για συνεργασία με τα επονομαζόμενα 
συνδεόμενα κέντρα συστέγασης ή 
κόμβους καινοτομίας σε χώρες στις 
οποίες δεν υπάρχει κανένα κέντρο 
συστέγασης. Δεν πρέπει να απαιτείται 
από αυτά τα κέντρα συστέγασης να 
καταστούν πλήρη μέλη μιας ΚΓΚ. Οι 
ΚΓΚ θα διεξάγουν ανοικτές προσκλήσεις 
υποβολής προσφορών για την ίδρυση των 
εν λόγω συνδεόμενων κέντρων 
συστέγασης, τα οποία θα στηρίζουν 
πρωτίστως τις δραστηριότητες 
καινοτομίας των ΚΓΚ και θα επιφέρουν 
προστιθέμενη αξία στις ΚΓΚ. Οι 
συνδεόμενοι κόμβοι χαρακτηρίζονται από 
μεγάλες δυνατότητες για καινοτομία, 
μέσω εγκαταστάσεων επίδειξης, χώρων 
δοκιμής, τεχνολογικών πάρκων, 
εκκολαπτηρίων καινοτομίας κλπ. 
Μπορούν επίσης να γίνουν οι πρώτοι 
πελάτες των τεχνολογιών των ΚΓΚ, και 
έτσι να αποδείξουν τη σκοπιμότητά τους 
και τη χρησιμότητά τους για την 
κοινωνία, διευκολύνοντας την πρόσβαση 
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για τους τελικούς χρήστες. Κατ' αυτόν 
τον τρόπο μπορούν επίσης να 
προσελκυθούν νεοσύστατες επιχειρήσεις 
από τις ΚΓΚ ως επενδύσεις 
επιχειρηματικών κεφαλαίων. Οι 
δραστηριότητες που εκτελούνται από τα 
συνδεόμενα κέντρα συστέγασης πρέπει να 
χρηματοδοτούνται κυρίως από 
περιφερειακές και κρατικές πηγές 
χρηματοδότησης και τα διαρθρωτικά 
ταμεία, σε συνδυασμό με τη 
χρηματοδότηση από το ειδικό πρόγραμμα 
με άξονα τους ανθρώπους του ΕΙΤ, και 
το πρόγραμμα υποτροφιών του ΕΙΤ. Με 
αυτό το πρόγραμμα σύνδεσης, το ΕΙΤ θα 
ενισχύσει τον πανευρωπαϊκό αντίκτυπό 
του και τη σύνδεσή του με το στόχο της 
ανάπτυξης τουλάχιστον δύο συνδεόμενων 
κόμβων καινοτομίας/κέντρων 
συστέγασης για κάθε ΚΓΚ στη διάρκεια 
της περιόδου 2014-2020. Οι κατάλληλοι 
υποψήφιοι θα εντοπιστούν μέσω ανοικτής 
και διαφανούς πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών, υπό τη διαχείριση της 
εκάστοτε ΚΓΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα από τα κύρια καθήκοντα του ΕΙΤ και των ΚΓΚ είναι να αποτελέσουν πρότυπο 
ενσωμάτωσης του τριγώνου γνώσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η διάδοση των μεθόδων 
συνεργασίας, της εκπαίδευσης, της καινοτομίας και της σύστασης νέων επιχειρήσεων (και η 
στήριξή τους) θα είναι περιορισμένη εάν δεν αναπτυχθούν συγκεκριμένες δομές. Παράλληλα, 
μπορεί να αμφισβητηθεί η πανευρωπαϊκή χρησιμότητα του ΕΙΤ εάν τα κέντρα συστέγασης 
περιοριστούν σε λίγα μόνο κράτη μέλη λόγω της απαίτησης για αριστεία.

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

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 149
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κύριες κινητήριες δυνάμεις μάθησης σε 
επίπεδο του EIT μπορεί να είναι: η έρευνα 
με γνώμονα την καινοτομία με στόχο τη 
δημιουργία νέων επιχειρήσεων και νέων 
μοντέλων επιχειρήσεων, τη διαχείριση
χαρτοφυλακίων για τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας και νέες 
προσεγγίσεις στη διάδοση αυτών των 
δικαιωμάτων, την επιχειρηματικότητα και 
νέες ολοκληρωμένες μορφές 
πολυεπιστημονικής εκπαίδευσης· καθώς 
και πρότυπα διαχείρισης και 
χρηματοπιστωτικά μοντέλα βασισμένα 
στην έννοια της ανοικτής καινοτομίας ή 
στα οποία συμμετέχουν και οι δημόσιες 
αρχές Αυτά τα στοιχεία θα συμβάλλουν 
στο να καταστεί το EIT υπόδειγμα και να 
αλλάξει τα δεδομένα στο θέμα της 
καινοτομίας στην Ευρώπη και να γίνει 
ένας διεθνώς αναγνωρισμένος θεσμός της 
καινοτομίας.

Οι κύριες κινητήριες δυνάμεις μάθησης σε 
επίπεδο του EIT μπορεί να είναι: η έρευνα 
με γνώμονα την καινοτομία με στόχο τη 
δημιουργία νέων επιχειρήσεων και νέων 
μοντέλων επιχειρήσεων, η ανάπτυξη νέων 
μεθόδων και νέων μέσων που 
εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διαφάνεια των 
χαρτοφυλακίων για τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας και τη διαχείρισή 
τους, βελτιώνουν τη διάδοση αυτών των 
δικαιωμάτων και καθιστούν συστηματική 
την τυποποίηση διπλωμάτων χάριν 
διευκόλυνσης των συναλλαγών, 
παρέχοντας κυρίως στις ΜΜΕ και στους 
δημόσιους οργανισμούς να συμμετάσχουν 
με πιο ενεργό τρόπο στην καινοτομία , την 
επιχειρηματικότητα και νέες 
ολοκληρωμένες μορφές 
πολυεπιστημονικής εκπαίδευσης, καθώς 
και πρότυπα διαχείρισης και 
χρηματοπιστωτικά μοντέλα βασισμένα 
στην έννοια της ανοικτής καινοτομίας ή 
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στα οποία συμμετέχουν και οι δημόσιες 
αρχές, κυρίως για τον προσανατολισμό 
της έρευνας προς τις πρωταρχικές 
ανάγκες της κοινωνίας. Αυτά τα στοιχεία 
θα συμβάλλουν στο να καταστεί το EIT 
υπόδειγμα και να αλλάξει τα δεδομένα στο 
θέμα της καινοτομίας στην Ευρώπη και να 
γίνει ένας διεθνώς αναγνωρισμένος θεσμός 
της καινοτομίας.

Or. fr

Τροπολογία 150
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κύριες κινητήριες δυνάμεις μάθησης σε 
επίπεδο του EIT μπορεί να είναι: η έρευνα 
με γνώμονα την καινοτομία με στόχο τη 
δημιουργία νέων επιχειρήσεων και νέων 
μοντέλων επιχειρήσεων, τη διαχείριση 
χαρτοφυλακίων για τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας και νέες 
προσεγγίσεις στη διάδοση αυτών των 
δικαιωμάτων, την επιχειρηματικότητα και 
νέες ολοκληρωμένες μορφές 
πολυεπιστημονικής εκπαίδευσης· καθώς 
και πρότυπα διαχείρισης και 
χρηματοπιστωτικά μοντέλα βασισμένα 
στην έννοια της ανοικτής καινοτομίας ή 
στα οποία συμμετέχουν και οι δημόσιες 
αρχές. Αυτά τα στοιχεία θα συμβάλλουν 
στο να καταστεί το EIT υπόδειγμα και να 
αλλάξει τα δεδομένα στο θέμα της 
καινοτομίας στην Ευρώπη και να γίνει 
ένας διεθνώς αναγνωρισμένος θεσμός της 
καινοτομίας.

Οι κύριες κινητήριες δυνάμεις μάθησης σε 
επίπεδο του EIT μπορεί να είναι: η έρευνα 
με γνώμονα την καινοτομία με στόχο τη 
δημιουργία νέων επιχειρήσεων και νέων 
μοντέλων επιχειρήσεων, τη διαχείριση 
χαρτοφυλακίων για τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας και νέες 
προσεγγίσεις στη διάδοση αυτών των 
δικαιωμάτων, την επιχειρηματικότητα και 
νέες ολοκληρωμένες μορφές 
πολυεπιστημονικής εκπαίδευσης· καθώς 
και πρότυπα διαχείρισης και 
χρηματοπιστωτικά μοντέλα βασισμένα 
στην έννοια της ανοικτής καινοτομίας ή 
στα οποία συμμετέχουν και οι δημόσιες 
αρχές. Αυτά τα στοιχεία θα συμβάλλουν 
στο να καταστεί το EIT υπόδειγμα και να 
αλλάξει τα δεδομένα στο θέμα της 
καινοτομίας στην Ευρώπη και να γίνει 
ένας διεθνώς αναγνωρισμένος θεσμός της 
καινοτομίας παγκόσμιας εμβέλειας.

Or. en
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Τροπολογία 151
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το EIT θα καταρτίσει ένα ειδικό 
πρόγραμμα με άξονα τους ανθρώπους για 
να εξασφαλίσει ότι αυτά τα ταλέντα –
φοιτητές, ερευνητές, εκπαιδευτικοί και 
επιχειρηματίες σε όλα τα επίπεδα 
σταδιοδρομίας – που δεν συμμετέχουν στα 
κέντρα συστέγασης θα συνδέονται πλήρως 
με την πρωτοβουλία. Αυτό το πρόγραμμα 
δεν θα παρέχει στα μεγαλύτερα ταλέντα 
εκτός των ΚΓΚ μόνον την ευκαιρία να 
επωφελούνται από το καινοτόμο 
περιβάλλον που υπάρχει εντός των 
κέντρων συστέγασης αλλά θα τους παρέχει 
επίσης κίνητρα για να εκμεταλλεύονται 
καλύτερα τις γνώσεις και την τεχνοτροπία 
που αποκτούνται σε τομείς οι οποίοι δεν 
περιλαμβάνονται στις ΚΓΚ. Γενικά, το 
Ίδρυμα του EIT θα μπορούσε να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον 
τομέα αυτό.

Το EIT θα καταρτίσει ένα ειδικό 
πρόγραμμα με άξονα τους ανθρώπους για 
να εξασφαλίσει ότι αυτά τα ταλέντα –
φοιτητές, ερευνητές, εκπαιδευτικοί και 
επιχειρηματίες σε όλα τα επίπεδα 
σταδιοδρομίας – που δεν συμμετέχουν στα 
κέντρα συστέγασης θα συνδέονται πλήρως 
με την πρωτοβουλία. Αυτό το πρόγραμμα 
δεν θα παρέχει στα μεγαλύτερα ταλέντα 
εκτός των ΚΓΚ μόνον την ευκαιρία να 
επωφελούνται από το καινοτόμο 
περιβάλλον που υπάρχει εντός των 
κέντρων συστέγασης αλλά θα τους παρέχει 
επίσης κίνητρα για να εκμεταλλεύονται 
καλύτερα τις γνώσεις και την τεχνοτροπία 
που αποκτούνται σε τομείς οι οποίοι δεν 
περιλαμβάνονται στις ΚΓΚ.

Or. fr

Τροπολογία 152
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το EIT θα καταρτίσει ένα ειδικό 
πρόγραμμα με άξονα τους ανθρώπους για 
να εξασφαλίσει ότι αυτά τα ταλέντα –
φοιτητές, ερευνητές, εκπαιδευτικοί και 
επιχειρηματίες σε όλα τα επίπεδα 
σταδιοδρομίας – που δεν συμμετέχουν στα 
κέντρα συστέγασης θα συνδέονται πλήρως 

Το EIT θα καταρτίσει ένα ειδικό 
πρόγραμμα με άξονα τους ανθρώπους για 
να εξασφαλίσει ότι αυτά τα ταλέντα –
φοιτητές, ερευνητές, εκπαιδευτικοί και 
επιχειρηματίες σε όλα τα επίπεδα 
σταδιοδρομίας – που δεν συμμετέχουν στα 
κέντρα συστέγασης θα συνδέονται πλήρως 



AM\906377EL.doc 85/142 PE492.619v01-00

EL

με την πρωτοβουλία. Αυτό το πρόγραμμα 
δεν θα παρέχει στα μεγαλύτερα ταλέντα 
εκτός των ΚΓΚ μόνον την ευκαιρία να 
επωφελούνται από το καινοτόμο 
περιβάλλον που υπάρχει εντός των 
κέντρων συστέγασης αλλά θα τους παρέχει 
επίσης κίνητρα για να εκμεταλλεύονται 
καλύτερα τις γνώσεις και την τεχνοτροπία 
που αποκτούνται σε τομείς οι οποίοι δεν 
περιλαμβάνονται στις ΚΓΚ. Γενικά, το 
Ίδρυμα του EIT θα μπορούσε να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον 
τομέα αυτό.

με την πρωτοβουλία. Αυτό το πρόγραμμα 
δεν θα παρέχει στα μεγαλύτερα ταλέντα 
εκτός των ΚΓΚ μόνον την ευκαιρία να 
επωφελούνται από το καινοτόμο 
περιβάλλον που υπάρχει εντός των 
κέντρων συστέγασης αλλά θα τους παρέχει 
επίσης κίνητρα για να εκμεταλλεύονται 
καλύτερα τις γνώσεις και την τεχνοτροπία 
που αποκτούνται σε τομείς οι οποίοι δεν 
περιλαμβάνονται στις ΚΓΚ.

Or. it

Τροπολογία 153
Lambert van Nistelrooij, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Pilar del Castillo Vera, Maria Da
Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το EIT θα καταρτίσει ένα ειδικό
πρόγραμμα με άξονα τους ανθρώπους για 
να εξασφαλίσει ότι αυτά τα ταλέντα –
φοιτητές, ερευνητές, εκπαιδευτικοί και 
επιχειρηματίες σε όλα τα επίπεδα 
σταδιοδρομίας – που δεν συμμετέχουν στα 
κέντρα συστέγασης θα συνδέονται πλήρως 
με την πρωτοβουλία. Αυτό το πρόγραμμα 
δεν θα παρέχει στα μεγαλύτερα ταλέντα 
εκτός των ΚΓΚ μόνον την ευκαιρία να 
επωφελούνται από το καινοτόμο 
περιβάλλον που υπάρχει εντός των 
κέντρων συστέγασης αλλά θα τους παρέχει 
επίσης κίνητρα για να εκμεταλλεύονται 
καλύτερα τις γνώσεις και την τεχνοτροπία 
που αποκτούνται σε τομείς οι οποίοι δεν 
περιλαμβάνονται στις ΚΓΚ. Γενικά, το 
Ίδρυμα του EIT θα μπορούσε να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον τομέα 
αυτό.

Το EIT θα καταρτίσει το πρόγραμμα
υποτροφιών του ΕΙΤ για να εξασφαλίσει 
ότι αυτά τα ταλέντα – φοιτητές, ερευνητές, 
εκπαιδευτικοί και επιχειρηματίες σε όλα τα 
επίπεδα σταδιοδρομίας – που δεν 
συμμετέχουν στα κέντρα συστέγασης θα 
συνδέονται πλήρως με την πρωτοβουλία.
Αυτό το πρόγραμμα δεν θα παρέχει στα 
μεγαλύτερα ταλέντα εκτός των ΚΓΚ μόνον 
την ευκαιρία να επωφελούνται από το 
καινοτόμο περιβάλλον που υπάρχει εντός 
των κέντρων συστέγασης αλλά θα τους 
παρέχει επίσης κίνητρα για να 
εκμεταλλεύονται καλύτερα τις γνώσεις και 
την τεχνοτροπία που αποκτούνται σε 
τομείς οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στις 
ΚΓΚ. Γενικά, το Ίδρυμα του EIT θα 
μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο στον τομέα αυτό.
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Or. en

Τροπολογία 154
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 155
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 156
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εξάλλου, το ΕΙΤ έχει συγκεκριμένο ρόλο 
να διαδραματίσει, δηλαδή να προσελκύσει 
ταλέντα από χώρες εκτός της ΕΕ. Αν 
αποκτήσει μεγάλο κύρος και ισχυρούς 
στρατηγικούς δεσμούς με τους κύριους 
εταίρους παγκοσμίως, το EIT μπορεί να 

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

ενισχύσει την ελκυστικότητα των εταίρων 
που απαρτίζουν τις ΚΓΚ. Σε στενή 
συνεργασία με τις ΚΓΚ, το EIT θα πρέπει 
να εκπονήσει μια ισχυρή διεθνή 
στρατηγική, εντοπίζοντας και 
διασυνδέοντας τους σημαντικούς 
συνομιλητές και τους πιθανούς εταίρους.
Στο πλαίσιο αυτό το EIT και οι ΚΓΚ του 
θα πρέπει να εκμεταλλευτούν τις 
υφιστάμενες πρωτοβουλίες της ΕΕ στον 
τομέα, όπως το πρόγραμμα Erasmus 
Mundus και τις ενέργειες Marie Curie.
Επιπλέον, το EIT μπορεί να προωθήσει την
ελεύθερη πρόσβαση, την καινοτομία 
χωρίς αποκλεισμούς, την ανταλλαγή 
γνώσεων, την καθοδήγηση και την 
δικτύωση με την ενθάρρυνση της 
δημιουργίας δικτύου αποφοίτων του EIT.

Or. en

Τροπολογία 157
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan
Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εξάλλου, το ΕΙΤ έχει συγκεκριμένο ρόλο 
να διαδραματίσει, δηλαδή να προσελκύσει 
ταλέντα από χώρες εκτός της ΕΕ. Αν 
αποκτήσει μεγάλο κύρος και ισχυρούς 
στρατηγικούς δεσμούς με τους κύριους 
εταίρους παγκοσμίως, το EIT μπορεί να 
ενισχύσει την ελκυστικότητα των εταίρων 
που απαρτίζουν τις ΚΓΚ. Σε στενή 
συνεργασία με τις ΚΓΚ, το EIT θα πρέπει 
να εκπονήσει μια ισχυρή διεθνή 
στρατηγική, εντοπίζοντας και 
διασυνδέοντας τους σημαντικούς 
συνομιλητές και τους πιθανούς εταίρους.
Στο πλαίσιο αυτό το EIT και οι ΚΓΚ του 
θα πρέπει να εκμεταλλευτούν τις 
υφιστάμενες πρωτοβουλίες της ΕΕ στον 

Εξάλλου, το ΕΙΤ έχει συγκεκριμένο ρόλο 
να διαδραματίσει, δηλαδή να προσελκύσει 
ταλέντα από χώρες εκτός της ΕΕ. Αν 
αποκτήσει μεγάλο κύρος και ισχυρούς 
στρατηγικούς δεσμούς με τους κύριους 
εταίρους παγκοσμίως, το EIT μπορεί να 
ενισχύσει την ελκυστικότητα των εταίρων 
που απαρτίζουν τις ΚΓΚ. Σε στενή 
συνεργασία με τις ΚΓΚ, το EIT θα πρέπει 
να εκπονήσει μια ισχυρή διεθνή 
στρατηγική, εντοπίζοντας και 
διασυνδέοντας τους σημαντικούς 
συνομιλητές και τους πιθανούς εταίρους.
Στο πλαίσιο αυτό το EIT και οι ΚΓΚ του 
θα πρέπει να εκμεταλλευτούν τις 
υφιστάμενες πρωτοβουλίες της ΕΕ στον 



AM\906377EL.doc 89/142 PE492.619v01-00

EL

τομέα, όπως το πρόγραμμα Erasmus 
Mundus και τις ενέργειες Marie Curie.
Επιπλέον, το EIT μπορεί να προωθήσει την 
ανταλλαγή γνώσεων, την καθοδήγηση και 
την δικτύωση με την ενθάρρυνση της 
δημιουργίας δικτύου αποφοίτων του EIT.

τομέα, όπως το πρόγραμμα Erasmus 
Mundus και τις ενέργειες Marie
Skłodowska-Curie. Επιπλέον, το EIT 
μπορεί να προωθήσει την ανταλλαγή 
γνώσεων, την καθοδήγηση και την 
δικτύωση με την ενθάρρυνση της 
δημιουργίας δικτύου αποφοίτων του EIT.

Or. en

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές 
σε όλο το κείμενο.)

Τροπολογία 158
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da
Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 8 a (new)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ και οι ΚΓΚ ενθαρρύνονται να 
αναπτύξουν εκπαιδευτικές συνέργειες με 
τις πολιτικές της ΕΕ και των κρατών 
μελών, προκειμένου να υποστηρίζεται η 
μελλοντική διαθεσιμότητα του αναγκαίου 
ανθρώπινου κεφαλαίου, η οποία είναι 
απαραίτητη 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 προωθηθεί 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.
Για τη βελτίωση της επίτευξης των 
αποτελεσμάτων του ΕΙΤ, οι 
δραστηριότητες των ΚΓΚ θα πρέπει να 
έχουν μετρήσιμο αντίκτυπο στη 
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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 159
Lambert van Nistelrooij, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Pilar del Castillo Vera, Maria Da
Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 9 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

καταρτίσει σε στενή συνεργασία με τις 
ΚΓΚ, το πρόγραμμα υποτροφιών του ΕΙΤ
δίνοντας την ευκαιρία σε ταλαντούχα 
άτομα από όλη την ΕΕ και πέρα από αυτή 
να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες των 
κέντρων συστέγασης των ΚΓΚ για
ορισμένο χρονικό διάστημα, προς αμοιβαίο 
όφελος τόσο του συμμετέχοντος όσο και 
των ΚΓΚ.

Or. en

Τροπολογία 160
Kent Johansson

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 9  – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

καταρτίσει σε στενή συνεργασία με τις 
ΚΓΚ πρόγραμμα για συνεργασία με τα 
επονομαζόμενα συνδεόμενα κέντρα 
συστέγασης ή κόμβους καινοτομίας σε 
χώρες στις οποίες δεν υπάρχει κανένα 
κέντρο συστέγασης: Τα κέντρα αυτά θα 
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στηρίζουν πρωτίστως τις δραστηριότητες 
καινοτομίας των ΚΓΚ μέσω των μεγάλων 
δυνατοτήτων τους για καινοτομία και της 
πρόσβασης των πρώτων πελατών και 
τελικών χρηστών στις τεχνολογίες των 
ΚΓΚ, μέσω εγκαταστάσεων επίδειξης, 
χώρων δοκιμής, κ.ά..

Or. en

Τροπολογία 161
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 9 – στοιχείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Δημιουργήσει/προσαρμόσει ένα εργαλείο 
με βάση το διαδίκτυο για την παροχή 
πλατφόρμας για τη διάδοση γνώσεων και 
για τη δικτύωση γύρω από το EIT, το 
οποίο θα επιτρέψει κυρίως στους 
φοιτητές, στους εκπαιδευτικούς και 
στους ερευνητές που δεν συμμετέχουν 
στις υπάρχουσες ΚΓΚ να έχουν εύκολη 
πρόσβαση στις πληροφορίες και τις 
τρέχουσες εργασίες, καθώς και στα 
αποτελέσματα των ερευνών που έχουν 
διεξαχθεί·

Or. fr

Τροπολογία 162
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 9 – στοιχείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αναπτύξει εργαλεία που θα διευκολύνουν 
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τον προσδιορισμό των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας που 
παρεμβαίνουν σε ένα πεδίο ή στο πλαίσιο 
μιας έρευνας, καθώς και την απόκτησή 
τους, εκχώρηση ή μεταβίβαση, ανάλογα 
με την περίπτωση ή τις ανάγκες των 
φορέων·

Or. fr

Τροπολογία 163
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 9 – στοιχείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Φροντίσει ώστε τα διδάγματα που 
αποκομίζονται στις ΚΓΚ να γίνονται 
συστηματικά προσιτά στην ευρύτερη 
κοινότητα καινοτομίας στην ΕΕ και πέρα 
από αυτήν, μεριμνώντας συγκεκριμένα για 
τη δημιουργία σειράς δωρεάν ανοικτών 
μαθημάτων από τις δραστηριότητες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης του EIT και 
των ΚΓΚ, προσπελάσιμη από όλους.

Or. fr

Τροπολογία 164
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – point 2.3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ΚΓΚ θα αποτελέσουν το ιδανικό πεδίο 
δοκιμής νέων προσεγγίσεων για τη 
χρηματοδότηση και τη διαχείριση της 
καινοτομίας. Με βάση τον πειραματισμό 

Οι ΚΓΚ θα αποτελέσουν το ιδανικό πεδίο 
δοκιμής νέων προσεγγίσεων για τη 
χρηματοδότηση και τη διαχείριση της 
καινοτομίας. Στο πλαίσιο αυτό, η 
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και την εμπειρία των ΚΓΚ, το EIT θα 
εφαρμόσει ένα πρόγραμμα απλούστευσης 
σε θεμελιώδεις τομείς όπως οι συμβατικές 
συμφωνίες, οι απλουστευμένες εκθέσεις, 
καθώς και τα κατ' αποκοπή ποσά και τα 
ενιαία ποσοστά.

καθιέρωση βραβείων καινοτομίας σε 
συνδυασμό με καθεστώτα ειδικών 
αδειών, μπορούν να συμβάλουν στην 
επιτάχυνση της έρευνας σε τομείς που 
άπτονται καθοριστικών κοινωνικών 
προκλήσεων, με στόχο την επίτευξη 
συγκεκριμένων επιστημονικών και 
τεχνικών λύσεων βραχυπρόθεσμα. Με 
βάση τον πειραματισμό και την εμπειρία 
των ΚΓΚ, το EIT θα εφαρμόσει ένα 
πρόγραμμα απλούστευσης σε θεμελιώδεις 
τομείς όπως οι συμβατικές συμφωνίες, οι 
απλουστευμένες εκθέσεις, καθώς και τα 
κατ' αποκοπή ποσά και τα ενιαία ποσοστά.

Or. fr

Τροπολογία 165
Judith A. Merkies

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ΚΓΚ θα αποτελέσουν το ιδανικό πεδίο 
δοκιμής νέων προσεγγίσεων για τη 
χρηματοδότηση και τη διαχείριση της 
καινοτομίας. Με βάση τον πειραματισμό 
και την εμπειρία των ΚΓΚ, το EIT θα 
εφαρμόσει ένα πρόγραμμα απλούστευσης 
σε θεμελιώδεις τομείς όπως οι συμβατικές 
συμφωνίες, οι απλουστευμένες εκθέσεις, 
καθώς και τα κατ' αποκοπή ποσά και τα 
ενιαία ποσοστά.

Οι ΚΓΚ θα αποτελέσουν το ιδανικό πεδίο 
δοκιμής νέων προσεγγίσεων για τη 
χρηματοδότηση και τη διαχείριση της 
καινοτομίας. Με βάση τον πειραματισμό 
και την εμπειρία των ΚΓΚ, το EIT θα 
εφαρμόσει ένα πρόγραμμα απλούστευσης 
σε θεμελιώδεις τομείς όπως οι συμβατικές 
συμφωνίες, οι απλουστευμένες εκθέσεις, 
καθώς και τα κατ' αποκοπή ποσά και τα 
ενιαία ποσοστά, προκειμένου να μειωθεί ο 
διοικητικός φόρτος για τις ΚΓΚ.

Or. en

Τροπολογία 166
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 2.3 – παράγραφος 6 – σημείο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

· Establish, in cooperation with the 
Commission and the KICs, a 
comprehensive system to monitor:the EIT's 
contribution to Horizon 2020; του 
αντικτύπου του ΕΙΤ μέσω των δικών του 
δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων 
των ΚΓΚ· και των αποτελεσμάτων των 
ΚΓΚ. Το ΕΙΤ θα παρουσιάζει όλες τις 
δραστηριότητές του παρακολούθησης στην 
ετήσια έκθεση δραστηριότητας

· Establish, in cooperation with the 
Commission and the KICs, a 
comprehensive system to monitor:the EIT's 
contribution to Horizon 2020; του 
αντικτύπου του ΕΙΤ μέσω των δικών του 
δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων 
των ΚΓΚ· και των αποτελεσμάτων των 
ΚΓΚ. Το ΕΙΤ θα παρουσιάζει όλες τις 
δραστηριότητές του παρακολούθησης στην 
ετήσια έκθεση δραστηριότητάς του.

Or. en

(Αναφορικά με την τροπολογία 27,  PE489.613v01-00)

Τροπολογία 167
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da
Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το μοντέλο διαχείρισης του ΕΙΤ έχει 
αποδείξει τη συνολική του αξία. Ωστόσο, 
εμπειρίες από την αρχική περίοδο δείχνουν 
ότι περαιτέρω προσπάθειες πρέπει να 
καταβληθούν για τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των μηχανισμών 
λήψης αποφάσεων και εφαρμογής του ΕΙΤ.
Η σχέση μεταξύ του διοικητικού 
συμβουλίου του EIT, το οποίο είναι 
αρμόδιο για τις στρατηγικές αποφάσεις, 
και της κεντρικής διοίκησης του EIT, η 
οποία είναι αρμόδια για την υλοποίηση, 
πρέπει να καθοριστεί σαφέστερα και πιο 
ορθολογικά. Η κεντρική διοίκηση του EIT 
πρέπει να καθορίσει τους κύριους τομείς 
στους οποίους το EIT θα πρέπει να παρέχει 
υποστήριξη στις ΚΓΚ, για την επίτευξη 
της σωστής ισορροπίας μεταξύ των 
καθηκόντων υποστήριξης και 
παρακολούθησης. Τέλος, το διοικητικό 

Το μοντέλο διαχείρισης του ΕΙΤ έχει 
αποδείξει τη συνολική του αξία. Ωστόσο, 
εμπειρίες από την αρχική περίοδο δείχνουν 
ότι περαιτέρω προσπάθειες πρέπει να 
καταβληθούν για τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των μηχανισμών 
λήψης αποφάσεων και εφαρμογής του ΕΙΤ.
Η σχέση μεταξύ του διοικητικού 
συμβουλίου του EIT, το οποίο είναι 
αρμόδιο για τις στρατηγικές αποφάσεις, 
και της κεντρικής διοίκησης του EIT, η 
οποία είναι αρμόδια για την υλοποίηση, 
πρέπει να καθοριστεί σαφέστερα και πιο 
ορθολογικά. Η κεντρική διοίκηση του EIT 
πρέπει να καθορίσει τους κύριους τομείς 
στους οποίους το EIT θα πρέπει να παρέχει 
υποστήριξη στις ΚΓΚ, για την επίτευξη 
της σωστής ισορροπίας μεταξύ των 
καθηκόντων υποστήριξης και 
παρακολούθησης. Τέλος, το διοικητικό 
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συμβούλιο πρέπει να εξασφαλίζει 
καλύτερα ότι οι στρατηγικές αποφάσεις θα 
είναι σωστά ενημερωμένες με βάση τις 
εμπειρίες από τις ΚΓΚ και την ευρύτερη 
κοινότητα καινοτομίας.

συμβούλιο πρέπει να εξασφαλίζει 
καλύτερα ότι οι στρατηγικές αποφάσεις θα 
είναι σωστά ενημερωμένες με βάση τις 
εμπειρίες από τις ΚΓΚ και την ευρύτερη 
κοινότητα καινοτομίας. Ο στρατηγικός 
στόχος του ΕΙΤ είναι να γίνει κάτι 
περισσότερο από το άθροισμα των μερών 
του και, για το λόγο αυτό, το ΕΙΤ πρέπει 
να επιτύχει συντονισμό και συνεργασία 
μεταξύ των ΚΓΚ, ούτως ώστε να 
διασφαλίζονται οι συνέργειες και η 
δημιουργία προστιθέμενης αξίας από τις 
ΚΓΚ και το πλήθος εταίρων με το 
οικοσύστημα του ΕΙΤ.

Or. en

Τροπολογία 168
Judith A. Merkies

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καθοριστικοί παράγοντες στη συνάρτηση 
αυτή είναι το μέγεθος, η σύνθεση και οι 
διαδικασίες του διοικητικού συμβουλίου.
Η αρχή ανεξάρτητων μελών σε συνδυασμό 
με περιορισμένο αριθμό εκλεγμένων 
μελών που εκπροσωπούν την κοινότητα 
των ΚΓΚ, έχει αποδείξει την αξία της και 
καθιστά δυνατή τη συγκέντρωση 
πραγματογνωμοσύνης από το σύνολο του 
τριγώνου της γνώσης. Ωστόσο, το αρχικό 
μοντέλο με 18 εκλεγμένα μέλη συν, πιο 
πρόσφατα, τους τέσσερις αντιπροσώπους 
των ΚΓΚ έχει φθάσει στα όριά του. Ένα 
διοικητικό συμβούλιο μειωμένου μεγέθους 
θα είχε συνέπεια την πιο αποτελεσματική 
λήψη αποφάσεων και τη μείωση των 
γενικών εξόδων διοίκησης. Τέλος, 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα μπορεί 
να επιτευχθεί αν το διοικητικό συμβούλιο 
του EIT επικεντρωθεί και πάλι στον κύριο 
ρόλο του, ο οποίος είναι η παροχή 

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

εξόδων διοίκησης. Τέλος, μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα μπορεί να επιτευχθεί 
αν το διοικητικό συμβούλιο του EIT
επικεντρωθεί και πάλι στον κύριο ρόλο 
του, ο οποίος είναι η παροχή στρατηγικής 
καθοδήγησης. Επιπλέον, η στρατηγική 
συνοχή με άλλες πρωτοβουλίες της ΕΕ θα 
ενισχυθεί περισσότερο μέσω 
εντατικότερων διαβουλεύσεων με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το τριετές 
πρόγραμμα εργασίας του EIT. Τα στοιχεία 
σχετικά με το ΕΙΤ και τις ΚΓΚ από το 
τριετές πρόγραμμα εργασίας του ΕΙΤ θα 
καταστήσει δυνατή την εκτίμηση και τη 
διασφάλιση της συμπληρωματικότητας με 
άλλα μέρη του «Ορίζων 2020» και άλλες 
πολιτικές και εργαλεία της Ένωσης. Όλες 
αυτές οι αλλαγές έχουν ενσωματωθεί στον 
τροποποιημένο κανονισμό του EIT που 
συνοδεύει το ΣΘΚ.

Or. en

Τροπολογία 169
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 3 – point 3.1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου 
του EIT εφαρμόζονται από την κεντρική 
διοίκηση του EIT υπό την ηγεσία του 
διευθυντή του EIT ο οποίος λογοδοτεί για 
τις ενέργειες του EIT. Με τον τρόπο αυτό, 
η κεντρική διοίκηση αντικατοπτρίζει τον 
προσανατολισμένο σε αποτελέσματα 
χαρακτήρα του EIT και των ΚΓΚ του και 
αποτελεί την κινητήριο δύναμη πίσω από 
τη διαδικασία απλούστευσης. Ταυτόχρονα, 
η κεντρική διοίκηση του EIT αναπτύσσει 
την ικανότητα συστηματικής αφομοίωσης 
της μάθησης από τις ΚΓΚ και φροντίζει 
για τη διάδοσή τους προς όφελος της 
ευρύτερης κοινότητας καινοτομίας. Με την 

Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου 
του EIT εφαρμόζονται από την κεντρική 
διοίκηση του EIT υπό την ηγεσία του 
διευθυντή του EIT ο οποίος λογοδοτεί για 
τις ενέργειες του EIT ενώπιον της 
Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Με τον 
τρόπο αυτό, η κεντρική διοίκηση 
αντικατοπτρίζει τον προσανατολισμένο σε 
αποτελέσματα χαρακτήρα του EIT και των 
ΚΓΚ του και αποτελεί την κινητήριο 
δύναμη πίσω από τη διαδικασία 
απλούστευσης. Ταυτόχρονα, η κεντρική 
διοίκηση του EIT αναπτύσσει την 
ικανότητα συστηματικής αφομοίωσης της 
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πάροδο του χρόνου, η κεντρική διοίκηση 
του EIT θα διαθέτει πλούσιο απόθεμα 
καλής πρακτικής και θα καταστεί ένας 
πραγματικός εταίρος γνώσης για τους 
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

μάθησης από τις ΚΓΚ και φροντίζει για τη 
διάδοσή τους προς όφελος της ευρύτερης 
κοινότητας καινοτομίας. Με την πάροδο 
του χρόνου, η κεντρική διοίκηση του EIT 
θα διαθέτει πλούσιο απόθεμα καλής 
πρακτικής και θα καταστεί ένας 
πραγματικός εταίρος γνώσης για τους 
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Or. fr

Τροπολογία 170
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 3 – point 3.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

όργανα της ΕΕ και άλλους σημαντικούς 
οργανισμούς, όπως ο Οργανισμός 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ), Θα μπορέσει έτσι να ασχοληθεί 
με ειδικά εγκάρσια θέματα, όπως η παροχή 
συμβουλών σχετικά με το δικαίωμα σε 
πνευματική ιδιοκτησία και το δίκαιο του 
ανταγωνισμού, την ανοικτή έρευνα, την 
συνεργατική έρευνα, την μεταφορά 
τεχνολογία και  γνώσεων, τη σύγκριση με 
διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, ή με την 
εκπόνηση μελετών πρόβλεψης για τον 
εντοπισμό μελλοντικών κατευθύνσεων για 
το EIT και τις KΓΚ Το EIT και οι KΓΚ 
πρέπει να αποφασίζουν από κοινού το πού 
μπορούν να εκτελεστούν πιο 
αποτελεσματικά τα καθήκοντα αυτά. Στη 
συνάρτηση αυτή, θα έχει καίρια σημασία 
για το EIT και τα KIC η δημιουργία 
βιώσιμων μηχανισμών για συστηματική 
συνεργασία σε θέματα εγκάρσιου 
χαρακτήρα.

Or. fr

Τροπολογία 171
Judith A. Merkies

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κεντρική διοίκηση του ΕΙΤ, αν 
απαλλαγεί από τον απλό διοικητικό ρόλο 
της, θα βελτιώσει τα επιχειρησιακά της 
καθήκοντα ώστε να κατευθύνει τις ΚΓΚ σε 
βέλτιστες επιδόσεις και συμβάλει στην 
ευρύτερη διάδοση καλών αποτελεσμάτων.
Υπάρχει περιθώριο για την επίτευξη 
μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας αν η 
παροχή υπηρεσιών και λειτουργιών 
πραγματοποιείται σε κεντρικό επίπεδο 
παρά σε εξατομικευμένο επίπεδο ΚΓΚ.
Μολονότι όλες οι ΚΓΚ εργάζονται σε 
ειδικά θέματα, ορισμένα στοιχεία έχουν 

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

προκλήσεις έχουν εγκάρσιο χαρακτήρα 
και ακριβώς στο σημείο αυτό το EIT 
μπορεί να προσφέρει αισθητή 
προστιθέμενη αξία. Αυτά τα καθήκοντα 
παροχής γνώσης μπορεί να σχετίζεται 
κυρίως με τη κεντρική διοίκηση του EIT η 
οποία μετατρέπεται σε γραφείο διακίνησης 
πληροφοριών και σε επινοητικό 
συνομιλητή, π.χ. με την προώθηση της 
συστέγασης, των ανταλλαγών και της 
αμοιβαίας μάθησης ανάμεσα στις ΚΓΚ, τη 
διευκόλυνση των σχέσεων με τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ και άλλους σημαντικούς 
οργανισμούς, όπως ο Οργανισμός 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(ΟΟΣΑ), ή σχετικά με ειδικά εγκάρσια 
θέματα, όπως η παροχή συμβουλών 
σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία, την 
τεχνολογία και τη μεταφορά γνώσεων, τη 
σύγκριση με διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, 
ή με την εκπόνηση μελετών πρόβλεψης για 
τον εντοπισμό μελλοντικών κατευθύνσεων 
για το EIT και τις KΓΚ. Το EIT και οι 
KΓΚ πρέπει να αποφασίζουν από κοινού 
το πού μπορούν να εκτελεστούν πιο 
αποτελεσματικά τα καθήκοντα αυτά. Στη 
συνάρτηση αυτή, θα έχει καίρια σημασία 
για το EIT και τα KIC η δημιουργία 
βιώσιμων μηχανισμών για συστηματική 
συνεργασία σε θέματα εγκάρσιου 
χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 172
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 3 – point 3.3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ θα δρομολογήσει επίσης 
ενημερωτική εκστρατεία προς τα 
πανεπιστήμια, τους φορείς τοπικής 
αυτοδιοίκησης και τα εθνικά 
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κοινοβούλια, με στόχο τη βέλτιστη 
ενημέρωση των φορέων της αλυσίδας της 
καινοτομίας, προς το αμοιβαίο συμφέρον 
των ενδιαφερομένων μερών.  Στο πλαίσιο 
της ως άνω ενημερωτικής εκστρατείας, 
θα προβληθεί η δράση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, μέσω της δράσης του ΕΙΤ.

Or. fr

Τροπολογία 173
Vittorio Prodi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 4 – σημείο 4.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Tο EIT σχεδίασε ένα πρωτότυπο μοντέλο 
χρηματοδότησης το οποίο βασίζεται στις 
κοινές δυνάμεις και πόρους υφιστάμενων 
οργανισμών αριστείας· Η χρηματοδότηση 
του ΕΙΤ λειτουργεί ως καταλύτης για τη 
μόχλευση και τη συγκέντρωση 
συμπληρωματικών χρηματοδοτικών πόρων 
από ευρύ φάσμα δημόσιων και ιδιωτικών 
εταίρων. Στη βάση αυτή, το EIT παρέχει 
κατά μέσο όρο το 25% της συνολικής 
χρηματοδότησης των ΚΓΚ, ενώ το 
υπόλοιπο ελάχιστο 75% θα πρέπει από 
άλλες πηγές. Σ' αυτές περιλαμβάνονται τα 
έσοδα και οι πόροι των εταίρων των ΚΓΚ, 
καθώς επίσης χρηματοδότηση από τον 
δημόσιο τομέα σε εθνικό, περιφερειακό 
επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ, ιδίως από τα 
σημερινά και μελλοντικά διαρθρωτικά 
ταμεία και το πρόγραμμα-πλαίσιο για την 
έρευνα και την καινοτομία. Όσον αφορά το 
τελευταίο, οι ΚΓΚ (ή κάποιοι από τους 
εταίρους τους) υποβάλλουν αίτηση για 
χρηματοδότηση σύμφωνα με τους 
αντίστοιχους κανόνες των προγραμμάτων 
και σε ίσους όρους με τους άλλους 
αιτούντες. Η συμβολή των εταίρων των 
ΚΓΚ δεν αποτελεί απαίτηση της συνήθους 
επιδότησης με τη μορφή

Tο EIT σχεδίασε ένα πρωτότυπο μοντέλο 
χρηματοδότησης το οποίο βασίζεται στις 
κοινές δυνάμεις και πόρους υφιστάμενων 
οργανισμών αριστείας· Η χρηματοδότηση 
του ΕΙΤ λειτουργεί ως καταλύτης για τη 
μόχλευση και τη συγκέντρωση 
συμπληρωματικών χρηματοδοτικών πόρων 
από ευρύ φάσμα δημόσιων και ιδιωτικών 
εταίρων. Στη βάση αυτή, το EIT παρέχει 
κατά μέσο όρο το 25% της συνολικής 
χρηματοδότησης των ΚΓΚ, ενώ το 
υπόλοιπο ελάχιστο 75% θα πρέπει από 
άλλες πηγές. Σ' αυτές περιλαμβάνονται τα 
έσοδα και οι πόροι των εταίρων των ΚΓΚ, 
καθώς επίσης χρηματοδότηση από τον 
δημόσιο τομέα σε εθνικό, περιφερειακό 
επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ, ιδίως από τα 
σημερινά και μελλοντικά διαρθρωτικά 
ταμεία και το πρόγραμμα-πλαίσιο για την 
έρευνα και την καινοτομία. Όσον αφορά το 
τελευταίο, οι ΚΓΚ (ή κάποιοι από τους 
εταίρους τους) υποβάλλουν αίτηση για 
χρηματοδότηση σύμφωνα με τους 
αντίστοιχους κανόνες των προγραμμάτων 
και σε ίσους όρους με τους άλλους 
αιτούντες. Η συμβολή των εταίρων των 
ΚΓΚ δεν αποτελεί απαίτηση της συνήθους 
επιδότησης με τη μορφή
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«συγχρηματοδότησης», αλλά θεωρείται 
προϋπόθεση για ελάχιστο βαθμό 
συμμετοχής των υφισταμένων οργανισμών 
και της χρηματοδοτικής δέσμευσής τους 
προς την ΚΓΚ. Αυτή η εκ των κάτω προς 
τα άνω προσέγγιση εγγυάται την ισχυρή 
δέσμευση των εταίρων της ΚΓΚ, παρέχει 
κίνητρα επένδυσης και προωθεί τη 
διαρθρωτική και οργανωτική αλλαγή για 
τους εταίρους των ΚΓΚ και πέρα από 
αυτές. Η εμπειρίες από τις αρχικές ΚΓΚ 
δείχνουν ότι ο βιομηχανικός κλάδος 
συμμετέχει οικονομικά στην επίτευξη της 
υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων 
των ΚΓΚ και ότι το μερίδιο των εταίρων 
από τη βιομηχανία στον προϋπολογισμό 
των ΚΓΚ ανέρχεται περίπου στο 20% έως 
το 30% του συνολικού ετήσιου 
προϋπολογισμού των ΚΓΚ. Επιπλέον, οι 
ΚΓΚ κατόρθωσαν να ευθυγραμμίσουν και 
να απορροφήσουν επιπρόσθετα εθνικά 
κονδύλια χρηματοδότησης, τα οποία δεν 
θα διατίθενται διαφορετικά (ως 
παράδειγμα, η γερμανική κυβέρνηση 
αποφάσισε να αναθέσει τη διαχείριση της 
εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας «Software 
Campus» στην ΚΓΚ «ICT Labs», με 
προϋπολογισμό 50 εκατομμυρίων ευρώ για 
πενταετή περίοδο, που προέρχεται τόσο 
από δημόσιες όσο και από ιδιωτικές 
πηγές).

«συγχρηματοδότησης», αλλά θεωρείται 
προϋπόθεση για ελάχιστο βαθμό 
συμμετοχής των υφισταμένων οργανισμών 
και της χρηματοδοτικής δέσμευσής τους 
προς την ΚΓΚ. Αυτή η εκ των κάτω προς 
τα άνω προσέγγιση εγγυάται την ισχυρή 
δέσμευση των εταίρων της ΚΓΚ, παρέχει 
κίνητρα επένδυσης και προωθεί τη 
διαρθρωτική και οργανωτική αλλαγή για 
τους εταίρους των ΚΓΚ και πέρα από 
αυτές. Εντούτοις, δεν πρέπει να 
αποκλείεται η διάρθρωση εκ των άνω 
προς τα κάτω, ιδίως για ερευνητικές 
πρωτοβουλίες που βασίζονται ήδη σε 
τέτοιου είδους διάρθρωση. Η εμπειρίες 
από τις αρχικές ΚΓΚ δείχνουν ότι ο 
βιομηχανικός κλάδος συμμετέχει 
οικονομικά στην επίτευξη της υλοποίησης 
των επιχειρηματικών σχεδίων των ΚΓΚ 
και ότι το μερίδιο των εταίρων από τη 
βιομηχανία στον προϋπολογισμό των ΚΓΚ 
ανέρχεται περίπου στο 20% έως το 30% 
του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού 
των ΚΓΚ. Επιπλέον, οι ΚΓΚ κατόρθωσαν 
να ευθυγραμμίσουν και να απορροφήσουν 
επιπρόσθετα εθνικά κονδύλια 
χρηματοδότησης, τα οποία δεν θα 
διατίθενται διαφορετικά (ως παράδειγμα, η 
γερμανική κυβέρνηση αποφάσισε να 
αναθέσει τη διαχείριση της εκπαιδευτικής 
πρωτοβουλίας «Software Campus» στην 
ΚΓΚ «ICT Labs», με προϋπολογισμό 50 
εκατομμυρίων ευρώ για πενταετή περίοδο, 
που προέρχεται τόσο από δημόσιες όσο και 
από ιδιωτικές πηγές).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η στρατηγική διάρθρωση εκ των άνω προς τα κάτω δεν πρέπει να αποκλείεται στην περίπτωση 
ερευνητικών πρωτοβουλιών με τον ενιαίο στόχο της ανάπτυξης μεθόδων δοκιμής χωρίς τη 
χρησιμοποίηση ζώων τον 21ο αιώνα και ιδίως σε ερευνητικές πρωτοβουλίες οι οποίες 
βασίζονται ήδη σε τέτοιου είδους διάρθρωση.
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Τροπολογία 174
Romana Jordan

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 4 – σημείο 4.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Tο EIT σχεδίασε ένα πρωτότυπο μοντέλο 
χρηματοδότησης το οποίο βασίζεται στις 
κοινές δυνάμεις και πόρους υφιστάμενων 
οργανισμών αριστείας· Η χρηματοδότηση 
του ΕΙΤ λειτουργεί ως καταλύτης για τη 
μόχλευση και τη συγκέντρωση 
συμπληρωματικών χρηματοδοτικών πόρων 
από ευρύ φάσμα δημόσιων και ιδιωτικών 
εταίρων. Στη βάση αυτή, το EIT παρέχει 
κατά μέσο όρο το 25% της συνολικής 
χρηματοδότησης των ΚΓΚ, ενώ το 
υπόλοιπο ελάχιστο 75% θα πρέπει από 
άλλες πηγές. Σ' αυτές περιλαμβάνονται τα 
έσοδα και οι πόροι των εταίρων των ΚΓΚ, 
καθώς επίσης χρηματοδότηση από τον 
δημόσιο τομέα σε εθνικό, περιφερειακό 
επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ, ιδίως από τα 
σημερινά και μελλοντικά διαρθρωτικά 
ταμεία και το πρόγραμμα-πλαίσιο για την 
έρευνα και την καινοτομία. Όσον αφορά το 
τελευταίο, οι ΚΓΚ (ή κάποιοι από τους 
εταίρους τους) υποβάλλουν αίτηση για 
χρηματοδότηση σύμφωνα με τους 
αντίστοιχους κανόνες των προγραμμάτων 
και σε ίσους όρους με τους άλλους 
αιτούντες. Η συμβολή των εταίρων των 
ΚΓΚ δεν αποτελεί απαίτηση της συνήθους 
επιδότησης με τη μορφή
«συγχρηματοδότησης», αλλά θεωρείται 
προϋπόθεση για ελάχιστο βαθμό 
συμμετοχής των υφισταμένων οργανισμών 
και της χρηματοδοτικής δέσμευσής τους 
προς την ΚΓΚ. Αυτή η εκ των κάτω προς 
τα άνω προσέγγιση εγγυάται την ισχυρή 
δέσμευση των εταίρων της ΚΓΚ, παρέχει 
κίνητρα επένδυσης και προωθεί τη 
διαρθρωτική και οργανωτική αλλαγή για 
τους εταίρους των ΚΓΚ και πέρα από 
αυτές. Η εμπειρίες από τις αρχικές ΚΓΚ 
δείχνουν ότι ο βιομηχανικός κλάδος 

Tο EIT σχεδίασε ένα πρωτότυπο μοντέλο 
χρηματοδότησης το οποίο βασίζεται στις 
κοινές δυνάμεις και πόρους υφιστάμενων 
οργανισμών αριστείας· Η χρηματοδότηση 
του ΕΙΤ λειτουργεί ως καταλύτης για τη 
μόχλευση και τη συγκέντρωση 
συμπληρωματικών χρηματοδοτικών πόρων 
από ευρύ φάσμα δημόσιων και ιδιωτικών 
εταίρων. Στη βάση αυτή, το EIT παρέχει 
κατά μέσο όρο το 25% της συνολικής 
χρηματοδότησης των ΚΓΚ, ενώ το 
υπόλοιπο ελάχιστο 75% θα πρέπει από 
άλλες πηγές. Σ' αυτές περιλαμβάνονται τα 
έσοδα και οι πόροι των εταίρων των ΚΓΚ, 
καθώς επίσης χρηματοδότηση από τον 
δημόσιο τομέα σε εθνικό, περιφερειακό 
επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ, ιδίως από τα 
σημερινά και μελλοντικά διαρθρωτικά 
ταμεία και το πρόγραμμα-πλαίσιο για την 
έρευνα και την καινοτομία. Όσον αφορά το 
τελευταίο, οι ΚΓΚ (ή κάποιοι από τους 
εταίρους τους) υποβάλλουν αίτηση για 
χρηματοδότηση σύμφωνα με τους 
αντίστοιχους κανόνες των προγραμμάτων 
και σε ίσους όρους με τους άλλους 
αιτούντες. Η συμβολή των εταίρων των 
ΚΓΚ δεν αποτελεί απαίτηση της συνήθους 
επιδότησης με τη μορφή
«συγχρηματοδότησης», αλλά θεωρείται 
προϋπόθεση για ελάχιστο βαθμό 
συμμετοχής των υφισταμένων οργανισμών 
και της χρηματοδοτικής δέσμευσής τους 
προς την ΚΓΚ. Αυτή η εκ των κάτω προς 
τα άνω προσέγγιση εγγυάται την ισχυρή 
δέσμευση των εταίρων της ΚΓΚ, παρέχει 
κίνητρα επένδυσης και προωθεί τη 
διαρθρωτική και οργανωτική αλλαγή για 
τους εταίρους των ΚΓΚ και πέρα από 
αυτές. Δεν πρέπει εντούτοις να
αποκλειστεί μία εκ των άνω προς τα 



AM\906377EL.doc 103/142 PE492.619v01-00

EL

συμμετέχει οικονομικά στην επίτευξη της 
υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων 
των ΚΓΚ και ότι το μερίδιο των εταίρων 
από τη βιομηχανία στον προϋπολογισμό 
των ΚΓΚ ανέρχεται περίπου στο 20% έως 
το 30% του συνολικού ετήσιου 
προϋπολογισμού των ΚΓΚ. Επιπλέον, οι 
ΚΓΚ κατόρθωσαν να ευθυγραμμίσουν και 
να απορροφήσουν επιπρόσθετα εθνικά 
κονδύλια χρηματοδότησης, τα οποία δεν 
θα διατίθενται διαφορετικά (ως 
παράδειγμα, η γερμανική κυβέρνηση 
αποφάσισε να αναθέσει τη διαχείριση της 
εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας «Software
Campus» στην ΚΓΚ «ICT Labs», με 
προϋπολογισμό 50 εκατομμυρίων ευρώ για 
πενταετή περίοδο, που προέρχεται τόσο 
από δημόσιες όσο και από ιδιωτικές 
πηγές).

κάτω προσέγγιση, ιδίως σε περίπτωση 
ερευνητικών πρωτοβουλιών που 
βασίζονται ήδη σε μία τέτοια προσέγγιση. 
Η εμπειρίες από τις αρχικές ΚΓΚ δείχνουν 
ότι ο βιομηχανικός κλάδος συμμετέχει 
οικονομικά στην επίτευξη της υλοποίησης 
των επιχειρηματικών σχεδίων των ΚΓΚ 
και ότι το μερίδιο των εταίρων από τη 
βιομηχανία στον προϋπολογισμό των ΚΓΚ 
ανέρχεται περίπου στο 20% έως το 30% 
του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού 
των ΚΓΚ. Επιπλέον, οι ΚΓΚ κατόρθωσαν 
να ευθυγραμμίσουν και να απορροφήσουν 
επιπρόσθετα εθνικά κονδύλια 
χρηματοδότησης, τα οποία δεν θα 
διατίθενται διαφορετικά (ως παράδειγμα, η 
γερμανική κυβέρνηση αποφάσισε να 
αναθέσει τη διαχείριση της εκπαιδευτικής 
πρωτοβουλίας «Software Campus» στην 
ΚΓΚ «ICT Labs», με προϋπολογισμό 50
εκατομμυρίων ευρώ για πενταετή περίοδο, 
που προέρχεται τόσο από δημόσιες όσο και 
από ιδιωτικές πηγές).

Or. sl

Τροπολογία 175
Judith A. Merkies

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 4 – σημείο 4.1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ΚΓΚ διανύουν διάφορες φάσεις 
ανάπτυξης στις οποίες οι συνολικοί 
προϋπολογισμοί τους εμφανίζουν 
διαφορετικά χαρακτηριστικά πριν 
επιτύχουν τον κανονικό ρυθμό λειτουργίας 
τους. Στην εναρκτήρια φάση μιας ΚΓΚ, η 
ικανότητα της απορρόφησης κονδυλίων 
είναι περιορισμένη αλλά αυτή 
αναπτύσσεται σημαντικά τα επόμενα έτη.

Οι ΚΓΚ διανύουν διάφορες φάσεις 
ανάπτυξης στις οποίες οι συνολικοί 
προϋπολογισμοί τους εμφανίζουν 
διαφορετικά χαρακτηριστικά πριν 
επιτύχουν τον κανονικό ρυθμό λειτουργίας 
τους. Στην εναρκτήρια φάση μιας ΚΓΚ, η 
ικανότητα της απορρόφησης κονδυλίων 
είναι περιορισμένη αλλά αυτή 
αναπτύσσεται σημαντικά τα επόμενα έτη.
Ωστόσο, οι επιχειρηματικοί κλάδοι 
μπορούν να διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό 
μεταξύ τους και, επομένως, να απαιτούν 
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διαφορετική προσέγγιση. Ορισμένες ΚΓΚ 
μεγεθύνονται και έχουν μεγάλες 
οικονομικές ανάγκες, ενώ άλλες 
παραμένουν μικρές και χρειάζονται 
λιγότερη χρηματοδότηση. Ως εκ τούτου, 
το ΕΙΤ πρέπει να εφαρμόζει μια 
προσέγγιση προσαρμοσμένη στις ΚΓΚ και 
στις ειδικές οικονομικές τους ανάγκες.

Or. en

Τροπολογία 176
Judith A. Merkies

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 4 – σημείο 4.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δύο έτη ύστερα από την αρχική φάση 
δημιουργίας, οι προϋπολογισμοί των ΚΓΚ 
αυξάνονται θεαματικά και μπορούν να 
κινητοποιήσουν σε σημαντικό βαθμό 
νέους πόρους από υφιστάμενους και 
νέους εταίρους σε σχετικά σύντομο 
χρονικό διάστημα. Για την επίτευξη 
επαρκούς κρίσιμης μάζας και σημαντικού 
αντικτύπου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι 
ετήσιοι προϋπολογισμοί των ΚΓΚ θα 
πρέπει να ανέρχονται από 250 έως 450 
εκατομμύρια ευρώ σε περίοδο 
λειτουργίας με κανονικό ρυθμό, ανάλογα 
με τη στρατηγική, τις εταιρικές σχέσεις 
και το δυναμικό αγοράς καθεμίας KΓΚ.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 177
Judith A. Merkies

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 4 – σημείο 4.1 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μολονότι οι ΚΓΚ δεν θα είναι οικονομικά 
πλήρως ανεξάρτητες από το ΕΙΤ, θα 
ενθαρρύνονται ωστόσο να καταστούν 
μεσοπρόθεσμα βιώσιμες· δηλαδή να 
μειώσουν την εξάρτησή τους από τη 
χρηματοδότηση του EIT για την 
περαιτέρω εδραίωση και την επέκταση 
των δραστηριοτήτων τους. Η 
χρηματοδότηση από το EIT θα 
εξακολουθεί να παρέχεται για ορισμένες 
δραστηριότητες προστιθέμενης αξίας 
των ΚΓΚ οι οποίες αποφέρουν σημαντικά 
κέρδη στις επενδύσεις του EIT, όπως η 
εκπαίδευση, η δημιουργία επιχειρήσεων, 
η συστέγαση, η απήχηση στο κοινό και η 
διάδοση αποτελεσμάτων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 178
Judith A. Merkies

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 4 – σημείο 4.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ανάγκες προϋπολογισμού του EIT για 
την περίοδο 2014-2020 ανέρχονται σε 3,1 
δισεκατομμύρια ευρώ και βασίζονται σε 
τρεις κύριους συντελεστές: τις αναγκαίες 
δαπάνες για την εδραίωση των τριών 
υφιστάμενων ΚΓΚ, για τη βαθμιαία 
εξέλιξη προς νέες ΚΓΚ το 2014 και το 
2018 αντιστοίχως, και για τις 
δραστηριότητες διάδοσης αποτελεσμάτων 
και απήχησης καθώς και για τις διοικητικές 
δαπάνες.

Οι ανάγκες προϋπολογισμού του EIT για 
την περίοδο 2014-2020 ανέρχονται σε 3,1 
δισεκατομμύρια ευρώ και βασίζονται σε 
τρεις κύριους συντελεστές: τις αναγκαίες 
δαπάνες για την εδραίωση των τριών 
υφιστάμενων ΚΓΚ, για τη βαθμιαία 
εξέλιξη προς νέες ΚΓΚ, για τις 
δραστηριότητες διάδοσης αποτελεσμάτων 
και απήχησης καθώς και για τις διοικητικές 
δαπάνες.

Or. en
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Τροπολογία 179
Giles Chichester

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 4 – σημείο 4.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ανάγκες προϋπολογισμού του EIT για 
την περίοδο 2014-2020 ανέρχονται σε 3,1 
δισεκατομμύρια ευρώ και βασίζονται σε 
τρεις κύριους συντελεστές: τις αναγκαίες 
δαπάνες για την εδραίωση των τριών 
υφιστάμενων ΚΓΚ, για τη βαθμιαία 
εξέλιξη προς νέες ΚΓΚ το 2014 και το 
2018 αντιστοίχως, και για τις 
δραστηριότητες διάδοσης αποτελεσμάτων 
και απήχησης καθώς και για τις διοικητικές 
δαπάνες.

Οι ανάγκες προϋπολογισμού του EIT για 
την περίοδο 2014-2020 ανέρχονται σε 1 
δισεκατομμύριο ευρώ και βασίζονται σε 
τρεις κύριους συντελεστές: τις αναγκαίες 
δαπάνες για την εδραίωση των τριών 
υφιστάμενων ΚΓΚ, για τη βαθμιαία 
εξέλιξη προς νέες ΚΓΚ το 2014 και το 
2018 αντιστοίχως, και για τις 
δραστηριότητες διάδοσης αποτελεσμάτων 
και απήχησης καθώς και για τις διοικητικές 
δαπάνες.

Or. en

Τροπολογία 180
Judith A. Merkies

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 4 – σημείο 4.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περίπου 1,69 δισεκατομμύρια ευρώ 
(53,15 % του συνολικού προϋπολογισμού 
του EIT) προβλέπεται για τη 
χρηματοδότηση των ΚΓΚ που συστάθηκαν 
το 2009 και λειτουργούν ήδη με κανονικό 
ρυθμό· 1,01 δισεκατομμύρια (31,81 %) 
προβλέπονται για τον δεύτερο κύκλο των 
ΚΓΚ (στη δεδομένη περίοδο στις φάσεις 
εκκίνησης και ανάπτυξης) και 259,75 
εκατομμύρια ευρώ (8,16%) για τις ΚΓΚ 
που θα συγκροτηθούν στο πλαίσιο του 
τρίτου κύκλου.

Περίπου το 53,15 % του συνολικού 
προϋπολογισμού του EIT προβλέπεται για 
τη χρηματοδότηση των ΚΓΚ που 
συστάθηκαν το 2009 και λειτουργούν ήδη 
με κανονικό ρυθμό· το 39,97% 
προβλέπεται για τη σύσταση νέων ΚΓΚ.

Or. en
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Τροπολογία 181
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 4 – σημείο 4.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περίπου 1,69 δισεκατομμύρια ευρώ (53,15 
% του συνολικού προϋπολογισμού του 
EIT) προβλέπεται για τη χρηματοδότηση 
των ΚΓΚ που συστάθηκαν το 2009 και 
λειτουργούν ήδη με κανονικό ρυθμό· 1,01 
δισεκατομμύρια (31,81 %) προβλέπονται 
για τον δεύτερο κύκλο των ΚΓΚ (στη 
δεδομένη περίοδο στις φάσεις εκκίνησης 
και ανάπτυξης) και 259,75 εκατομμύρια 
ευρώ (8,16%) για τις ΚΓΚ που θα 
συγκροτηθούν στο πλαίσιο του τρίτου 
κύκλου.

1,69 δισεκατομμύρια ευρώ (53,15 % του 
συνολικού προϋπολογισμού του EIT) 
προβλέπεται για τη χρηματοδότηση των 
ΚΓΚ που συστάθηκαν το 2009 και 
λειτουργούν ήδη με κανονικό ρυθμό· 1,01 
δισεκατομμύρια (31,81 %) προβλέπονται 
για τον δεύτερο κύκλο των ΚΓΚ (στη 
δεδομένη περίοδο στις φάσεις εκκίνησης 
και ανάπτυξης) και 259,75 εκατομμύρια 
ευρώ (8,16%) για τις ΚΓΚ που θα 
συγκροτηθούν στο πλαίσιο του τρίτου 
κύκλου.

Or. en

(Αναφορικά με την τροπολογία 30,  PE489.613v01-00)

Τροπολογία 182
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 4 – σημείο 4.2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνεπώς, ο προτεινόμενος 
προϋπολογισμός για τις ΚΓΚ κατά την 
περίοδο 2014-2020 ισούται με 2,9 
δισεκατομμύρια ευρώ (93,13 του 
συνολικού προϋπολογισμού του ΕΙΤ για 
την περίοδο 2014-2020. Μέσω της ισχυρής 
επίδρασης μόχλευσης του ΕΙΤ, οι ΚΓΚ 
αναμένεται να κινητοποιήσουν άλλα 8,890 
δισεκατομμύρια ευρώ από άλλες πηγές του 
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός για τις 
ΚΓΚ κατά την περίοδο 2014-2020 ισούται 
με 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ (93,13 του 
συνολικού προϋπολογισμού του ΕΙΤ για 
την περίοδο 2014-2020. Μέσω της ισχυρής 
επίδρασης μόχλευσης του ΕΙΤ, οι ΚΓΚ 
αναμένεται να κινητοποιήσουν άλλα 8,890 
δισεκατομμύρια ευρώ από άλλες πηγές του 
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Or. en

(Αναφορικά με την τροπολογία 31,  PE489.613v01-00)
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Τροπολογία 183
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 4 – σημείο 4.2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το EIT θα συμμετάσχει σε διάφορες 
δραστηριότητες διάδοσης και απήχησης, 
όπως το πρόγραμμα υποτροφιών του EIT 
το οποίο θα ενισχύσει σημαντικά τον 
αντίκτυπο των εργασιών του σε όλη την 
Ευρώπη. Επιπλέον, διάφορες εγκάρσιες 
υπηρεσίες υποστήριξης και 
παρακολούθησης θα προσφέρουν 
προστιθέμενη αξία και μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα στις ΚΓΚ. Για την 
υλοποίηση και την ανάπτυξη αυτών των 
δραστηριοτήτων, το EIT θα χρειαστεί να 
ακολουθήσει μια στρατηγική με στόχο ένα 
υψηλό ποσοστό αποδοτικότητας, δηλαδή 
την επίτευξη μέγιστου αντικτύπου με 
ήπιους μηχανισμούς. Για την υλοποίηση 
αυτών των δραστηριοτήτων χρειάζονται
περίπου 141,76 εκατομμύρια (4,4%) του 
προϋπολογισμού του EIT.

Το EIT θα συμμετάσχει σε διάφορες 
δραστηριότητες διάδοσης και απήχησης, 
όπως το πρόγραμμα υποτροφιών του EIT 
το οποίο θα ενισχύσει σημαντικά τον 
αντίκτυπο των εργασιών του σε όλη την 
Ευρώπη. Επιπλέον, διάφορες εγκάρσιες 
υπηρεσίες υποστήριξης και 
παρακολούθησης θα προσφέρουν 
προστιθέμενη αξία και μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα στις ΚΓΚ. Για την 
υλοποίηση και την ανάπτυξη αυτών των 
δραστηριοτήτων, το EIT θα χρειαστεί να 
ακολουθήσει μια στρατηγική με στόχο ένα 
υψηλό ποσοστό αποδοτικότητας, δηλαδή 
την επίτευξη μέγιστου αντικτύπου με 
ήπιους μηχανισμούς. Για την υλοποίηση 
αυτών των δραστηριοτήτων χρειάζονται 
141,76 εκατομμύρια (4,4%) του 
προϋπολογισμού του EIT.

Or. en

(In reference to Amendment 32; PE489.613v01-00)

Αιτιολόγηση

Ο προϋπολογισμός των βασικών δραστηριοτήτων του ΕΙΤ δεν θα είναι επαρκής εάν διατεθεί 
υπερβολικό τμήμα του για δαπάνες διάδοσης, απήχησης και διοίκησης.

Τροπολογία 184
Lambert van Nistelrooij, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Pilar del Castillo Vera, Maria Da
Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 4 – σημείο 4.2 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διάσταση του ΕΙΤ ως πρωτοπόρου σε 
νέα μοντέλα ανοικτής καινοτομίας και 
απλούστευσης θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζεται στην προσέγγιση του 
στη διοίκηση. Η κεντρική διοίκηση του 
EIT χρειάζεται μια απλοποιημένη 
οργάνωση, η οποία ακολουθεί την 
στρατηγική προσέγγιση για την προσφυγή 
σε πραγματογνωμοσύνη όποτε τη 
χρειάζεται, χωρίς όμως τη δημιουργία 
περιττών δυσκίνητων και μόνιμων δομών.
Το κόστος των διοικητικών δαπανών, που 
καλύπτει το αναγκαίο προσωπικό, τις 
διοικητικές και λειτουργικές δαπάνες και 
τις δαπάνες υποδομής, δεν θα υπερβεί κατά 
την περίοδο αυτή το 2,4% του 
προϋπολογισμού του ΕΙΤ. Μέρος των 
διοικητικών δαπανών καλύπτεται από τη 
χώρα υποδοχής, την Ουγγαρία, με την 
δωρεάν παροχή γραφειακού χώρου έως το 
τέλος του 2030, καθώς και μια ετήσια 
συνεισφορά με 1,5 εκατομμύρια ευρώ για 
το κόστος προσωπικού έως το τέλος του 
2015. Συνεπώς, με βάση αυτόν τον 
υπολογισμό, οι διοικητικές δαπάνες θα 
ανέρχονται σε περίπου 77 εκατομμύρια 
ευρώ για την περίοδο 2014-2020.

Στόχος του ΕΙΤ είναι η διάσταση ως 
πρωτοπόρου σε νέα μοντέλα ανοικτής 
καινοτομίας και απλούστευσης. Αυτό θα 
πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην 
προσέγγιση του στη διοίκηση. Η κεντρική 
διοίκηση του EIT χρειάζεται μια 
απλοποιημένη οργάνωση, η οποία 
ακολουθεί την στρατηγική προσέγγιση για 
την προσφυγή σε πραγματογνωμοσύνη 
όποτε τη χρειάζεται, χωρίς όμως τη 
δημιουργία περιττών δυσκίνητων και 
μόνιμων δομών. Το κόστος των 
διοικητικών δαπανών, που καλύπτει το 
αναγκαίο προσωπικό, τις διοικητικές και 
λειτουργικές δαπάνες και τις δαπάνες 
υποδομής, δεν θα υπερβεί κατά την 
περίοδο αυτή το 2,4% του 
προϋπολογισμού του ΕΙΤ. Μέρος των 
διοικητικών δαπανών καλύπτεται από τη 
χώρα υποδοχής, την Ουγγαρία, με την 
δωρεάν παροχή γραφειακού χώρου έως το 
τέλος του 2030, καθώς και μια ετήσια 
συνεισφορά με 1,5 εκατομμύρια ευρώ για 
το κόστος προσωπικού έως το τέλος του 
2015. Συνεπώς, με βάση αυτόν τον 
υπολογισμό, οι διοικητικές δαπάνες θα 
ανέρχονται σε περίπου 77 εκατομμύρια 
ευρώ για την περίοδο 2014-2020.

Or. en

(Αναφορικά με την τροπολογία 33, PE489.613v01-00)

Αιτιολόγηση

Η συμφωνία μεταξύ του ΕΙΤ και της κυβέρνησης της Ουγγαρίας επικυρώθηκε το 2010, αριθ. 
αναφ. 2010/CLXVI. Βάσει της συμφωνίας αυτής, μέρος των διοικητικών δαπανών καλύπτεται 
από τη χώρα υποδοχής, την Ουγγαρία, με την δωρεάν παροχή γραφειακού χώρου έως το τέλος 
του 2030, καθώς και μια ετήσια συνεισφορά με 1,5 εκατομμύρια ευρώ για το κόστος 
προσωπικού έως το τέλος του 2015.

Τροπολογία 185
Giles Chichester



PE492.619v01-00 110/142 AM\906377EL.doc

EL

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Θεματικό δελτίο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το θεματικό δελτίο διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 186
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Θεματικό δελτίο 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μεταποίηση προστιθέμενης αξίας Βιομηχανία

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να επεκταθεί στο σύνολο της βιομηχανίας η εν λόγω κοινότητα της γνώσης και της 
καινοτομίας, χωρίς να περιορίζεται στη μεταποίηση προστιθέμενης αξίας. Εξυπακούεται ότι η 
βιομηχανία είναι προστιθέμενης αξίας και ότι διαθέτει μια σημαντική πτυχή μεταποίησης.

Τροπολογία 187
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Θεματικό δελτίο 1 – μέρος 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια ΚΓΚ με θέμα τη μεταποίηση 
προστιθέμενης αξίας θα συμβάλλει στην 
εκπλήρωση των προτεραιοτήτων του 
«Ορίζων 2020» από την άποψη της 
προηγμένης μεταποίησης και 
επεξεργασίας, και του ειδικού στόχου της 
«μεταστροφή των σημερινών μορφών 
βιομηχανικής παραγωγής προς μια

Μια ΚΓΚ με θέμα τη βιομηχανία θα 
συμβάλλει στην εκπλήρωση των 
προτεραιοτήτων του «Ορίζων 2020» από 
την άποψη της προηγμένης μεταποίησης 
και επεξεργασίας, και του ειδικού στόχου 
της «μεταστροφή των σημερινών μορφών 
βιομηχανικής παραγωγής προς μια 
παραγωγή που απαιτεί γνώσεις 
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παραγωγή που απαιτεί γνώσεις 
υψηλότερου επιπέδου, πιο βιώσιμες, με 
χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, 
διακλαδικές τεχνολογίες μεταποίησης και 
επεξεργασίας, ώστε να υλοποιηθούν 
καινοτόμα προϊόντα, διαδικασίες και 
υπηρεσίες».

υψηλότερου επιπέδου, πιο βιώσιμες, με 
χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, 
διακλαδικές τεχνολογίες μεταποίησης και 
επεξεργασίας, ώστε να υλοποιηθούν 
καινοτόμα προϊόντα, διαδικασίες και 
υπηρεσίες».

Or. fr

Τροπολογία 188
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Θεματικό δελτίο 1 – μέρος 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια ΚΓΚ με θέμα τη μεταποίηση 
προστιθέμενης αξίας θα συμβάλλει στην 
εκπλήρωση των προτεραιοτήτων του
«Ορίζων 2020» από την άποψη της 
προηγμένης μεταποίησης και 
επεξεργασίας, και του ειδικού στόχου της
«μεταστροφή των σημερινών μορφών 
βιομηχανικής παραγωγής προς μια 
παραγωγή που απαιτεί γνώσεις 
υψηλότερου επιπέδου, πιο βιώσιμες, με 
χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα, διακλαδικές τεχνολογίες 
μεταποίησης και επεξεργασίας, ώστε να 
υλοποιηθούν καινοτόμα προϊόντα, 
διαδικασίες και υπηρεσίες».

Μια ΚΓΚ με θέμα τη μεταποίηση 
προστιθέμενης αξίας θα συμβάλλει στην 
εκπλήρωση των προτεραιοτήτων του
«Ορίζων 2020» από την άποψη της 
προηγμένης μεταποίησης και 
επεξεργασίας, και του ειδικού στόχου της
«μεταστροφή των σημερινών μορφών 
βιομηχανικής παραγωγής προς μια 
παραγωγή που απαιτεί γνώσεις 
υψηλότερου επιπέδου, πιο βιώσιμες, με 
χαμηλές εκπομπές, διακλαδικές 
τεχνολογίες μεταποίησης και 
επεξεργασίας, ώστε να υλοποιηθούν 
καινοτόμα προϊόντα, διαδικασίες και 
υπηρεσίες».

Or. en

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές 
σε όλο το κείμενο.)

Αιτιολόγηση

Η έννοια των χαμηλών εκπομπών αναφέρεται στη μείωση όλων των ρύπων της ατμόσφαιρας 
που προέρχονται από διαφρετικούς τομείς, και όχι μόνο στο διοξείδιο του άνθρακα ή το 
μεθάνιο. Συνεπώς, είναι απολύτως δικαιολογημένη η διαγραφή της φράσης «διοξειδίου του 
άνθρακα», ώστε η διάταξη να συνάδει με τον πραγματικό στόχο της προτεινόμενης δράσης. Η  
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έρευνα θα πρέπει να αναζητά τρόπους για την εξάλειψη όλων των αερίων του θερμοκηπίου και 
των λοιπών ρύπων.

Τροπολογία 189
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Θεματικό δελτίο 1 – μέρος 2 – παράγραφος 2 – σημείο -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οικολογικός σχεδιασμός

Or. en

Τροπολογία 190
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Θεματικό δελτίο 1 – μέρος 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια ΚΓΚ για τη μεταποίηση 
προστιθέμενης αξίας θα μπορούσε επίσης 
να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο και 
να έχει αντίκτυπο σε περιφερειακό 
επίπεδο: η προώθηση της δημιουργίας 
διασυνδεδεμένων περιφερειακών ομίλων 
με τοπικές μεταθέσεις και συνεργασία, η 
ανάπτυξη ικανοτήτων σε προηγμένες 
τεχνολογίες μεταποίησης και η ανάπτυξη 
αριστείας στις τεχνολογίες μεταποίησης θα 
μπορούσε να είναι η κύρια αποστολή μιας 
ΚΓΚ σε περιφερειακό επίπεδο. Στη 
συνάρτηση αυτή θα πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στις περιφέρειες εκείνες 
που θίγονται περισσότερο από την 
φθίνουσα ικανότητα στον μεταποιητικό 
τομέα καθώς και στις ΜΜΕ.

Μια ΚΓΚ για τη βιομηχανία θα μπορούσε 
επίσης να διαδραματίσει πολύ σημαντικό 
ρόλο και να έχει αντίκτυπο σε 
περιφερειακό επίπεδο: η προώθηση της 
δημιουργίας διασυνδεδεμένων 
περιφερειακών ομίλων με τοπικές 
μεταθέσεις και συνεργασία, η ανάπτυξη 
ικανοτήτων σε προηγμένες τεχνολογίες 
μεταποίησης και η ανάπτυξη αριστείας 
στις τεχνολογίες μεταποίησης θα μπορούσε 
να είναι η κύρια αποστολή μιας ΚΓΚ σε 
περιφερειακό επίπεδο. Στη συνάρτηση 
αυτή θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στις περιφέρειες εκείνες που θίγονται 
περισσότερο από την φθίνουσα ικανότητα 
στον μεταποιητικό τομέα καθώς και στις 
ΜΜΕ.

Or. fr



AM\906377EL.doc 113/142 PE492.619v01-00

EL

Τροπολογία 191
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Θεματικό δελτίο  2 – μέρος 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΕ συμμετέχει πλήρως στο πεδίο αυτό.
Μια ΚΓΚ θα μπορούσε να συμβάλλει στην 
εξέταση της κοινωνικής πρόκλησης στο 
πλαίσιο του «Ορίζων 2020» με τίτλο
«Ασφάλεια των τροφίμων, βιώσιμη 
γεωργία και βιο-οικονομία». Θα 
συνεργαζόταν ιδιαίτερα με την 
προτεινόμενη ευρωπαϊκή σύμπραξη 
καινοτομίας (EΣΚ) για την «Γεωργική 
παραγωγικότητα και την βιωσιμότητα».
Ενώ η τελευταία θα έδινε έμφαση στη 
γεφύρωση μεταξύ της έρευνας αιχμής και 
της πρακτικής καινοτομίας, μια ΚΓΚ θα 
δημιουργούσε ιδίως συμπληρωματικότητα 
στην εκπαίδευση βασικών συντελεστών, 
όπως οι επιχειρηματίες και οι 
καταναλωτές. Επίσης χρειάζεται 
συντονισμός με την κοινή πρωτοβουλία 
προγραμματισμού «Γεωργία, ασφάλεια 
τροφίμων και κλιματική αλλαγή», η οποία 
θα συγκεντρώσει τις εθνικές προσπάθειες 
έρευνας στην ενσωμάτωση της 
προσαρμογής, του μετριασμού και της 
ασφάλειας τροφίμων στους τομείς της 
γεωργίας, της δασοκομίας και της χρήσης 
της γης. Tο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας 
και Αλιείας θα προωθήσει την 
περιβαλλοντική και κοινωνική 
βιωσιμότητα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας, προβάλλοντας έτσι την 
ανάγκη για τεχνικές εξελίξεις σε 
συνδυασμό με νέες επιχειρηματικές 
δεξιότητες στους εν λόγω τομείς, σύμφωνα 
με την εξέλιξη της συμπεριφοράς των 
καταναλωτών, με την παροχή δυνατοτήτων 
συνεργειών. Επίσης, ο συντονισμός θα 
είναι επίσης δυνατός με τις ΠΚΠ που 
άρχισε πρόσφατα με τίτλο «Υγιεινή 

Η ΕΕ συμμετέχει πλήρως στο πεδίο αυτό.
Μια ΚΓΚ θα μπορούσε να συμβάλλει στην 
εξέταση της κοινωνικής πρόκλησης στο 
πλαίσιο του «Ορίζων 2020» με τίτλο
«Ασφάλεια των τροφίμων, βιώσιμη 
γεωργία, παραγωγγικοί ωκεανοί και
θάλασσες και βιο-οικονομία». Θα 
συνεργαζόταν ιδιαίτερα με την 
προτεινόμενη ευρωπαϊκή σύμπραξη 
καινοτομίας (EΣΚ) για την «Γεωργική 
παραγωγικότητα και την βιωσιμότητα».
Ενώ η τελευταία θα έδινε έμφαση στη 
γεφύρωση μεταξύ της έρευνας αιχμής και 
της πρακτικής καινοτομίας, μια ΚΓΚ θα 
δημιουργούσε ιδίως συμπληρωματικότητα 
στην εκπαίδευση βασικών συντελεστών, 
όπως οι επιχειρηματίες και οι 
καταναλωτές. Επίσης χρειάζεται 
συντονισμός με την κοινή πρωτοβουλία 
προγραμματισμού «Γεωργία, ασφάλεια 
τροφίμων και κλιματική αλλαγή», η οποία 
θα συγκεντρώσει τις εθνικές προσπάθειες 
έρευνας στην ενσωμάτωση της 
προσαρμογής, του μετριασμού και της 
ασφάλειας τροφίμων στους τομείς της 
γεωργίας, της δασοκομίας και της χρήσης 
της γης. Tο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας 
και Αλιείας θα προωθήσει την 
περιβαλλοντική και κοινωνική 
βιωσιμότητα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας, προβάλλοντας έτσι την 
ανάγκη για τεχνικές εξελίξεις σε 
συνδυασμό με νέες επιχειρηματικές 
δεξιότητες στους εν λόγω τομείς, σύμφωνα 
με την εξέλιξη της συμπεριφοράς των 
καταναλωτών, με την παροχή δυνατοτήτων 
συνεργειών. Επίσης, ο συντονισμός θα 
είναι επίσης δυνατός με τις ΠΚΠ που 
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διατροφή για υγιή ζωή» και «Σύνδεση 
έρευνας για το κλίμα στην Ευρώπη», και 
με την Ευρωπαϊκή Τεχνολογική 
πλατφόρμα στους αντίστοιχους τομείς
(ιδίως, η επονομαζόμενη «πλατφόρμα 
τροφίμων για ζωή») ή πολυάριθμα σχέδια 
του ΠΠ7. Παρομοίως, θα μπορούσε επίσης 
να συνδεθεί με τα σχέδια εμπορικής 
αξιοποίησης της οικολογικής καινοτομίας 
του ΠΑΚ (πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας 
και καινοτομίας), στα οποία τα τρόφιμα 
και τα ποτά αποτελούν έναν από τους 
τομείς προτεραιότητας. Αυτού του είδους η 
πείρα θα συνεχιστεί με το «Ορίζων 2020» 
κυρίως σε συνάρτηση με τις κοινωνικές 
προκλήσεις των σχεδίων: δράση για το 
κλίμα, αποδοτική χρήση των πόρων και 
πρώτες ύλες.

άρχισε πρόσφατα με τίτλο «Υγιεινή 
διατροφή για υγιή ζωή» και «Σύνδεση 
έρευνας για το κλίμα στην Ευρώπη», και 
με την Ευρωπαϊκή Τεχνολογική 
πλατφόρμα στους αντίστοιχους τομείς
(ιδίως, η επονομαζόμενη «πλατφόρμα 
τροφίμων για ζωή») ή πολυάριθμα σχέδια 
του ΠΠ7. Παρομοίως, θα μπορούσε επίσης 
να συνδεθεί με τα σχέδια εμπορικής 
αξιοποίησης της οικολογικής καινοτομίας 
του ΠΑΚ (πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας 
και καινοτομίας), στα οποία τα τρόφιμα 
και τα ποτά αποτελούν έναν από τους 
τομείς προτεραιότητας. Αυτού του είδους η 
πείρα θα συνεχιστεί με το «Ορίζων 2020» 
κυρίως σε συνάρτηση με τις κοινωνικές 
προκλήσεις των σχεδίων: δράση για το 
κλίμα, αποδοτική χρήση των πόρων και 
πρώτες ύλες.

Or. en

Τροπολογία 192
Giles Chichester

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Θεματικό δελτίο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το θεματικό δελτίο διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 193
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Θεματικό δελτίο 3 – μέρος 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ανταπόκριση στις προκλήσεις αυτές 
ορίστηκε στο «Ορίζων 2020» με στόχο

Η ανταπόκριση στις προκλήσεις αυτές 
ορίστηκε στο «Ορίζων 2020» με στόχο
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«την παροχή καλύτερης υγείας, ποιότητας 
ζωής και γενικής ευημερίας για όλους με 
την υποστήριξη των δραστηριοτήτων 
έρευνας και καινοτομίας. Οι 
δραστηριότητες αυτές θα επικεντρωθούν 
στη διατήρηση και στην προώθηση της 
υγείας σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας, 
και στην πρόληψη των νόσων· στη 
βελτίωση της ικανότητάς μας για την ίαση, 
τη θεραπεία και τη διαχείριση των νόσων 
και της αναπηρίας· υποστήριξη της 
παράτασης του επαγγελματικού βίου· και 
στη συμβολή για την επίτευξη βιώσιμου 
και αποτελεσματικού τομέα περίθαλψης.»

«την παροχή καλύτερης υγείας, ποιότητας 
ζωής και γενικής ευημερίας για όλους με 
την υποστήριξη των δραστηριοτήτων 
έρευνας και καινοτομίας. Οι 
δραστηριότητες αυτές θα επικεντρωθούν 
στη διατήρηση και στην προώθηση της 
υγείας σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας, 
και στην πρόληψη των νόσων· στη 
βελτίωση της ικανότητάς μας για την ίαση, 
τη θεραπεία και τη διαχείριση των νόσων 
και της αναπηρίας· υποστήριξη της 
παράτασης του επαγγελματικού βίου· και 
στη συμβολή για την επίτευξη βιώσιμου 
και αποτελεσματικού τομέα περίθαλψης.»
Παράλληλα, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
σημασία στις υπηρεσίες τοπικού 
χαρακτήρα και στην προσαρμογή των 
πόλεων και των παροχών τους στη 
γήρανση του πληθυσμού.

Or. en

Τροπολογία 194
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Θεματικό δελτίο 3 – μέρος 2 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η πληθυσμιακή γήρανση πρέπει να 
αποτελεί το στόχο πολλών έργων και 
πολιτικών, όπως είναι η ανάπτυξη και 
βελτίωση των υπηρεσιών τοπικού 
χαρακτήρα και η προσαρμογή των 
αστικών περιοχών.

Or. en

Τροπολογία 195
Vittorio Prodi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Θεματικό δελτίο 3 – μέρος 2 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προκλήσεις σχετικά με την υγιή 
διαβίωση ισχύουν για ολόκληρη της 
Ευρώπη. Οι απαντήσεις, τις οποίες μπορεί 
να προσφέρει μια ΚΓΚ, απαιτούν την 
εντατική συνεργασία άριστων, 
πολυεπιστημονικών και πολυκλαδικών 
ομάδων με συμμετέχοντες από όλους τους 
τομείς του τριγώνου της γνώσης (έρευνα, 
επιχειρήσεις και εκπαίδευση. Μια ΚΓΚ 
σχετικά με το θέμα αυτό θα είχε την 
προστιθέμενη αξία της διασύνδεσης των 
δραστηριοτήτων καινοτομίας και 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την ήδη 
υφιστάμενη άριστη βάση έρευνας. Με τον 
τρόπο αυτόν, θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση 
στα προγράμματα σπουδών της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην ανάπτυξη 
νέων δεξιοτήτων (που χρειάζονται π.χ. για 
την ανάπτυξη τεχνολογία αλλά επίσης για 
την φροντίδα ηλικιωμένων), στην ενίσχυση 
επιχειρηματικών πτυχών προκειμένου να 
προωθήσει την ανάπτυξη εργατικού 
δυναμικού με μεγάλες επιχειρηματικές 
ικανότητες στον τομέα, να υποστηρίξει την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, 
και να ενισχύσει τις υφιστάμενες αλυσίδες 
αξίας ή να δημιουργήσει νέες. Τα 
παραδείγματα πιθανών προϊόντων και 
υπηρεσιών που θα μπορούσαν να 
δημιουργηθούν από μια ΚΓΚ υπερβαίνουν 
τις εφαρμογές τεχνολογίας (όπως τις 
εφαρμογές για την επεξεργασία, την 
κωδικοποίηση, την τυποποίηση και την 
ερμηνεία δεδομένων για νόσους όπως ο 
καρκίνος και οι καρδιαγγειακές παθήσεις·
ή τα εργαλεία για την εκτίμηση της 
επικινδυνότητας και την έγκαιρη 
διάγνωση), και θα μπορούσε να 
παρακινήσει την κοινωνική καινοτομία με 
νέες έννοιες που βελτιώνουν π.χ. τη 
διαχείριση του τρόπου ζωής και της 
διατροφής, με την προώθηση της ενεργού 
και αυτόνομης διαβίωσης σε ένα φιλικό για 
τους ηλικιωμένους περιβάλλον, ή με τη 
διατήρηση οικονομικά βιώσιμων 

Οι προκλήσεις σχετικά με την υγιή 
διαβίωση ισχύουν για ολόκληρη της 
Ευρώπη. Οι απαντήσεις, τις οποίες μπορεί 
να προσφέρει μια ΚΓΚ, απαιτούν την 
εντατική συνεργασία άριστων, 
πολυεπιστημονικών και πολυκλαδικών 
ομάδων με συμμετέχοντες από όλους τους 
τομείς του τριγώνου της γνώσης (έρευνα, 
επιχειρήσεις και εκπαίδευση. Μια ΚΓΚ 
σχετικά με το θέμα αυτό θα είχε την 
προστιθέμενη αξία της διασύνδεσης των 
δραστηριοτήτων καινοτομίας και 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την ήδη 
υφιστάμενη άριστη βάση έρευνας, π.χ. 
μέσω ενός υποδείγματος βάσει διαδρομής 
για τις δοκιμές για την ασφάλεια και την 
έρευνα σε θέματα υγείας, με αξιοποίηση 
των καινοτόμων νέων εργαλείων 
πειραματισμού και υπολογισμού, τα οποία 
βασίζονται στην ανθρώπινη βιολογία, 
επιτρέπουν καλύτερες προβλέψεις και 
είναι περισσότερο αποτελεσματικά σε 
σχέση με τα παραδοσιακά ζωικά 
πρότυπα. Με τον τρόπο αυτόν, θα δώσει 
ιδιαίτερη έμφαση στα προγράμματα 
σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων (που 
χρειάζονται π.χ. για την ανάπτυξη 
τεχνολογία αλλά επίσης για την φροντίδα 
ηλικιωμένων), στην ενίσχυση 
επιχειρηματικών πτυχών προκειμένου να 
προωθήσει την ανάπτυξη εργατικού 
δυναμικού με μεγάλες επιχειρηματικές 
ικανότητες στον τομέα, να υποστηρίξει την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, 
και να ενισχύσει τις υφιστάμενες αλυσίδες 
αξίας ή να δημιουργήσει νέες. Τα 
παραδείγματα πιθανών προϊόντων και 
υπηρεσιών που θα μπορούσαν να 
δημιουργηθούν από μια ΚΓΚ υπερβαίνουν 
τις εφαρμογές τεχνολογίας (όπως τις 
εφαρμογές για την επεξεργασία, την 
κωδικοποίηση, την τυποποίηση και την 
ερμηνεία δεδομένων για νόσους όπως ο 
καρκίνος και οι καρδιαγγειακές παθήσεις·
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συστημάτων περίθαλψης. ή τα εργαλεία για την εκτίμηση της 
επικινδυνότητας και την έγκαιρη 
διάγνωση), και θα μπορούσε να 
παρακινήσει την κοινωνική καινοτομία με 
νέες έννοιες που βελτιώνουν π.χ. τη 
διαχείριση του τρόπου ζωής και της 
διατροφής, με την προώθηση της ενεργού 
και αυτόνομης διαβίωσης σε ένα φιλικό για 
τους ηλικιωμένους περιβάλλον, ή με τη 
διατήρηση οικονομικά βιώσιμων 
συστημάτων περίθαλψης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι νέοι ερευνητές πρέπει να εκπαιδεύονται σε συναφείς προς τον άνθρωπο ερευνητικές 
μεθοδολογίες για να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του 21ου αιώνα σε σχέση με την υγιεινή 
διαβίωση και τη γήρανση, και για να πάρει η ΕΕ το προβάδισμα στην επιστήμη και την 
τεχνολογία.

Τροπολογία 196
Giles Chichester

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Θεματικό δελτίο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το θεματικό δελτίο διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 197
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Θεματικό δελτίο 4 – μέρος 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η σύγχρονη κοινωνία εξαρτάται πλήρως 
από την πρόσβαση σε πρώτες ύλες. Η 

Η σύγχρονη κοινωνία εξαρτάται πλήρως 
από την πρόσβαση σε πρώτες ύλες. Η 
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πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές ύλες 
είναι σημαντική για την αποτελεσματική 
λειτουργία της οικονομίας της ΕΕ.
Ωστόσο, το τρίπτυχο της μείωσης των 
πεπερασμένων φυσικών πόρων, του 
συνεχώς αυξανόμενου ανθρώπινου 
πληθυσμού, και των ραγδαία αυξανόμενων 
επιπέδων κατανάλωσης στον αναπτυγμένο 
κόσμο αυξάνει τη ζήτηση για τις πρώτες 
ύλες και τους φυσικούς πόρους του 
πλανήτη. Οι παράγοντες αυτοί είναι 
μερικοί από εκείνους που ευθύνονται για 
την προβλεπόμενη αύξηση της 
κατανάλωσης φυσικών πόρων στη 
διάρκεια των επόμενων δεκαετιών.

πρόσβαση σε ύλες είναι σημαντική για την 
αποτελεσματική λειτουργία της οικονομίας 
της ΕΕ. Ωστόσο, το τρίπτυχο της μείωσης 
των πεπερασμένων φυσικών πόρων, του 
συνεχώς αυξανόμενου ανθρώπινου 
πληθυσμού, και των ραγδαία αυξανόμενων 
επιπέδων κατανάλωσης στον αναπτυγμένο 
κόσμο αυξάνει τη ζήτηση για τις πρώτες 
ύλες και τους φυσικούς πόρους του 
πλανήτη. Οι παράγοντες αυτοί είναι 
μερικοί από εκείνους που ευθύνονται για 
την προβλεπόμενη αύξηση της 
κατανάλωσης φυσικών πόρων στη 
διάρκεια των επόμενων δεκαετιών.

Or. en

Τροπολογία 198
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Θεματικό δελτίο 4 – μέρος 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όπως προβάλλεται στον χάρτη πορείας για 
την αποδοτικότητα των πόρων και στο 
πρόγραμμα «Ορίζων 2020», θα πρέπει να 
επιδιώκεται η διασφάλιση της 
προσβασιμότητας και της διαθεσιμότητας
πρώτων υλών που χρειάζεται η ευρωπαϊκή 
οικονομία και για τη διατήρηση της 
ευημερίας μας, επιτυγχάνοντας 
ταυτόχρονα μια οικονομία με αποδοτική 
χρήση των πόρων η οποία ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες ενός αυξανόμενου 
πληθυσμού στο πλαίσιο των οικολογικών 
ορίων ενός πεπερασμένου πλανήτη.

Όπως προβάλλεται στον χάρτη πορείας για 
την αποδοτικότητα των πόρων και στο 
πρόγραμμα «Ορίζων 2020», θα πρέπει να 
επιδιώκεται η διασφάλιση της 
προσβασιμότητας, της διαθεσιμότητας και 
της βιώσιμης αξιοποίησης πρώτων υλών 
που χρειάζεται η ευρωπαϊκή οικονομία και 
για τη διατήρηση της ευημερίας μας, 
επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα μια οικονομία 
με αποδοτική χρήση των πόρων η οποία 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός 
αυξανόμενου πληθυσμού στο πλαίσιο των 
οικολογικών ορίων ενός πεπερασμένου 
πλανήτη.

Or. en
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Τροπολογία 199
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ευθυγραμμιζόμενη με άλλες 
δραστηριότητες της ΕΕ, μια ΚΓΚ στον 
τομέα αυτό θα μπορούσε να επικεντρωθεί 
στην προώθηση ενός πυρήνα γνώσης και 
κέντρου εμπειρογνωμοσύνης με 
ακαδημαϊκή, τεχνική και πρακτική 
εκπαίδευση και έρευνα στη βιώσιμη 
επιφανειακή, υπόγεια εκμετάλλευση και 
στην εκμετάλλευση στον πυθμένα των 
θαλασσών, στη διαχείριση υλών, στις 
τεχνολογίες ανακύκλωσης, στην 
υποκατάσταση υλών και στο γεωπολιτικό 
εμπόριο πρώτων υλών. Αυτό θα μπορούσε 
να λειτουργήσει ως «μεσίτης» και ως
«κέντρο συμψηφισμού» για τα ευρωπαϊκά 
κέντρα αριστείας που ασχολούνται με 
σχετικά θέματα και να αναλάβει τη 
διαχείριση ερευνητικού προγράμματος 
στρατηγικής σημασίας για τη βιομηχανία 
της ΕΕ. Για τον λόγο αυτό και 
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο 
αντίκτυπος των ενεργειών και να 
αποφευχθεί τυχόν επικάλυψη με 
δραστηριότητες της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της ΕΣΚ για τις 
πρώτες ύλες, η ΚΓΚ θα προσφέρει την 
αναγκαία συμπλήρωση στους τομείς του 
ανθρώπινου κεφαλαίου (π.χ. κατάρτιση, 
εκπαίδευση) πιλοτικά σχέδια καινοτόμου 
τεχνολογίας (π.χ. εγκαταστάσεις επίδειξης) 
για την χερσαία και υποθαλάσσια 
εκμετάλλευση, την εξόρυξη και την 
επεξεργασία, τη συλλογή και την
ανακύκλωση. Ταυτόχρονα θα μπορούσε 
να περιλαμβάνει στόχους όπως π.χ. να 
καταστεί πρωτοπόρος τεχνολογίας με τη 
δημιουργία πιλοτικών προγραμμάτων και 
σχεδίων επίδειξης καινοτόμων διαδικασιών 
και λύσεων, συμπεριλαμβάνοντας π.χ. τη 

Ευθυγραμμιζόμενη με άλλες 
δραστηριότητες της ΕΕ, μια ΚΓΚ στον 
τομέα αυτό θα μπορούσε να επικεντρωθεί 
στην προώθηση ενός πυρήνα γνώσης και 
κέντρου εμπειρογνωμοσύνης με 
ακαδημαϊκή, τεχνική και πρακτική 
εκπαίδευση και έρευνα στη βιώσιμη 
επιφανειακή, υπόγεια εκμετάλλευση και 
στην εκμετάλλευση στον πυθμένα των 
θαλασσών, στην αστική εξόρυξη, στην 
ανασκαφή χωματερών, στη διαχείριση 
υλών, στις τεχνολογίες ανακύκλωσης, στην
υποκατάσταση υλών, στο ανοικτό εμπόριο
και στην παγκόσμια διακυβέρνηση
πρώτων υλών. Αυτό θα μπορούσε να 
λειτουργήσει ως «μεσίτης» και ως «κέντρο 
συμψηφισμού» για τα ευρωπαϊκά κέντρα 
αριστείας που ασχολούνται με σχετικά 
θέματα και να αναλάβει τη διαχείριση
ερευνητικού προγράμματος στρατηγικής 
σημασίας για τη βιομηχανία της ΕΕ. Για 
τον λόγο αυτό και προκειμένου να 
μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των 
ενεργειών και να αποφευχθεί τυχόν 
επικάλυψη με δραστηριότητες της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της ΕΣΚ για τις 
πρώτες ύλες, η ΚΓΚ θα προσφέρει την 
αναγκαία συμπλήρωση στους τομείς του 
ανθρώπινου κεφαλαίου (π.χ. κατάρτιση, 
εκπαίδευση) πιλοτικά σχέδια καινοτόμου 
τεχνολογίας (π.χ. εγκαταστάσεις επίδειξης) 
για την χερσαία και υποθαλάσσια 
εκμετάλλευση, την εξόρυξη και την 
επεξεργασία, την αποδοτική χρήση των 
πόρων, τη συλλογή, την ανακύκλωση και 
την υποκατάσταση. Ταυτόχρονα θα 
μπορούσε να περιλαμβάνει στόχους όπως 
π.χ. να καταστεί πρωτοπόρος τεχνολογίας 
με τη δημιουργία πιλοτικών 
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χρήση οικονομικά ελκυστικών και 
βιώσιμων εναλλακτικών υλών στρατηγικής 
σημασίας για την ΕΕ. Συνεπώς, η ΚΓΚ 
μπορεί να δώσει το έναυσμα για την 
επέκταση των υφιστάμενων και τη
δημιουργία νέων αγορών, κυρίως στους 
τομείς βιώσιμης εξόρυξης και 
επεξεργασίας, διαχείρισης υλών, 
τεχνολογιών ανακύκλωσης και 
υποκατάστασης υλών. Θα χρειαστεί 
αξιολόγηση των επιπτώσεων και ανάπτυξη 
καινοτόμων μέτρων και μέτρων για την 
οικονομικά αποδοτική προσαρμογή και 
την πρόληψη του κινδύνου για ιδιαίτερα 
ευαίσθητα ενδιαιτήματα όπως η Αρκτική.

προγραμμάτων και σχεδίων επίδειξης 
καινοτόμων διαδικασιών και λύσεων, 
συμπεριλαμβάνοντας π.χ. τη χρήση 
οικονομικά ελκυστικών και βιώσιμων 
εναλλακτικών υλών στρατηγικής σημασίας 
για την ΕΕ. Συνεπώς, η ΚΓΚ μπορεί να 
δώσει το έναυσμα για την επέκταση των 
υφιστάμενων και τη δημιουργία νέων 
αγορών, κυρίως στους τομείς βιώσιμης 
εξόρυξης και επεξεργασίας, αποδοτικής 
ως προς τη χρήση των πόρων διαχείρισης 
υλών, τεχνολογιών ανακύκλωσης και 
υποκατάστασης υλών. Θα χρειαστεί 
αξιολόγηση των επιπτώσεων και ανάπτυξη 
καινοτόμων μέτρων και μέτρων για την 
οικονομικά αποδοτική προσαρμογή και 
την πρόληψη του κινδύνου για ιδιαίτερα 
ευαίσθητα ενδιαιτήματα όπως η Αρκτική.

Or. en

Τροπολογία 200
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ευθυγραμμιζόμενη με άλλες 
δραστηριότητες της ΕΕ, μια ΚΓΚ στον 
τομέα αυτό θα μπορούσε να επικεντρωθεί 
στην προώθηση ενός πυρήνα γνώσης και 
κέντρου εμπειρογνωμοσύνης με 
ακαδημαϊκή, τεχνική και πρακτική 
εκπαίδευση και έρευνα στη βιώσιμη 
επιφανειακή, υπόγεια εκμετάλλευση και 
στην εκμετάλλευση στον πυθμένα των 
θαλασσών, στη διαχείριση υλών, στις 
τεχνολογίες ανακύκλωσης, στην 
υποκατάσταση υλών και στο γεωπολιτικό 
εμπόριο πρώτων υλών. Αυτό θα μπορούσε 
να λειτουργήσει ως «μεσίτης» και ως
«κέντρο συμψηφισμού» για τα ευρωπαϊκά 
κέντρα αριστείας που ασχολούνται με 
σχετικά θέματα και να αναλάβει τη 

Ευθυγραμμιζόμενη με άλλες 
δραστηριότητες της ΕΕ, μια ΚΓΚ στον 
τομέα αυτό θα μπορούσε να επικεντρωθεί 
στην προώθηση ενός πυρήνα γνώσης και 
κέντρου εμπειρογνωμοσύνης με 
ακαδημαϊκή, τεχνική και πρακτική 
εκπαίδευση και έρευνα στη βιώσιμη 
επιφανειακή, υπόγεια εκμετάλλευση και 
στην εκμετάλλευση στον πυθμένα των 
θαλασσών, στην αστική εξόρυξη,στη 
διαχείριση υλών, στις τεχνολογίες 
ανακύκλωσης, στην υποκατάσταση υλών 
και στο γεωπολιτικό εμπόριο πρώτων 
υλών. Αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει 
ως «μεσίτης» και ως «κέντρο 
συμψηφισμού» για τα ευρωπαϊκά κέντρα 
αριστείας που ασχολούνται με σχετικά 
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διαχείριση ερευνητικού προγράμματος 
στρατηγικής σημασίας για τη βιομηχανία 
της ΕΕ. Για τον λόγο αυτό και 
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο 
αντίκτυπος των ενεργειών και να 
αποφευχθεί τυχόν επικάλυψη με 
δραστηριότητες της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της ΕΣΚ για τις 
πρώτες ύλες, η ΚΓΚ θα προσφέρει την 
αναγκαία συμπλήρωση στους τομείς του 
ανθρώπινου κεφαλαίου (π.χ. κατάρτιση, 
εκπαίδευση) πιλοτικά σχέδια καινοτόμου 
τεχνολογίας (π.χ. εγκαταστάσεις επίδειξης) 
για την χερσαία και υποθαλάσσια 
εκμετάλλευση, την εξόρυξη και την 
επεξεργασία, τη συλλογή και την 
ανακύκλωση. Ταυτόχρονα θα μπορούσε να 
περιλαμβάνει στόχους όπως π.χ. να 
καταστεί πρωτοπόρος τεχνολογίας με τη 
δημιουργία πιλοτικών προγραμμάτων και 
σχεδίων επίδειξης καινοτόμων διαδικασιών 
και λύσεων, συμπεριλαμβάνοντας π.χ. τη 
χρήση οικονομικά ελκυστικών και 
βιώσιμων εναλλακτικών υλών στρατηγικής 
σημασίας για την ΕΕ. Συνεπώς, η ΚΓΚ 
μπορεί να δώσει το έναυσμα για την 
επέκταση των υφιστάμενων και τη 
δημιουργία νέων αγορών, κυρίως στους 
τομείς βιώσιμης εξόρυξης και 
επεξεργασίας, διαχείρισης υλών, 
τεχνολογιών ανακύκλωσης και 
υποκατάστασης υλών. Θα χρειαστεί 
αξιολόγηση των επιπτώσεων και ανάπτυξη 
καινοτόμων μέτρων και μέτρων για την 
οικονομικά αποδοτική προσαρμογή και 
την πρόληψη του κινδύνου για ιδιαίτερα 
ευαίσθητα ενδιαιτήματα όπως η Αρκτική.

θέματα και να αναλάβει τη διαχείριση 
ερευνητικού προγράμματος στρατηγικής 
σημασίας για τη βιομηχανία της ΕΕ. Για 
τον λόγο αυτό και προκειμένου να 
μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των 
ενεργειών και να αποφευχθεί τυχόν 
επικάλυψη με δραστηριότητες της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της ΕΣΚ για τις 
πρώτες ύλες, η ΚΓΚ θα προσφέρει την 
αναγκαία συμπλήρωση στους τομείς του 
ανθρώπινου κεφαλαίου (π.χ. κατάρτιση, 
εκπαίδευση) πιλοτικά σχέδια καινοτόμου 
τεχνολογίας (π.χ. εγκαταστάσεις επίδειξης) 
για την χερσαία και υποθαλάσσια 
εκμετάλλευση, την εξόρυξη και την 
επεξεργασία, τη συλλογή και την 
ανακύκλωση. Ταυτόχρονα θα μπορούσε να 
περιλαμβάνει στόχους όπως π.χ. να 
καταστεί πρωτοπόρος τεχνολογίας με τη 
δημιουργία πιλοτικών προγραμμάτων και 
σχεδίων επίδειξης καινοτόμων διαδικασιών 
και λύσεων, συμπεριλαμβάνοντας π.χ. τη 
χρήση οικονομικά ελκυστικών και 
βιώσιμων εναλλακτικών υλών στρατηγικής 
σημασίας για την ΕΕ. Συνεπώς, η ΚΓΚ 
μπορεί να δώσει το έναυσμα για την 
επέκταση των υφιστάμενων και τη 
δημιουργία νέων αγορών, κυρίως στους 
τομείς βιώσιμης εξόρυξης και 
επεξεργασίας, διαχείρισης υλών, 
τεχνολογιών ανακύκλωσης και 
υποκατάστασης υλών. Θα χρειαστεί 
αξιολόγηση των επιπτώσεων και ανάπτυξη 
καινοτόμων μέτρων και μέτρων για την 
οικονομικά αποδοτική προσαρμογή και 
την πρόληψη του κινδύνου για ιδιαίτερα 
ευαίσθητα ενδιαιτήματα όπως η Αρκτική.

Or. en

Τροπολογία 201
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Θεματικό δελτίο 4 – μέρος 3 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΕ έχει αναγνωρίσει αυτό το πεδίο 
προτεραιότητας ως μία από τις 
μεγαλύτερες προκλήσεις. Μια ΚΓΚ θα 
συνέβαλε στο «Ορίζων 2020», δηλαδή 
στην κοινωνικής φύσης πρόκληση για την
προσφορά πρώτων υλών και την 
αποδοτικότητα των πόρων. Θα συνέβαλε 
στην ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας
(European Innovation Partnership - EIP) 
για τις πρώτες ύλες. Η ΕΙΡ (ευρωπαϊκή 
σύμπραξη καινοτομίας) για τις πρώτες 
ύλες θα παρέχει τα γενικά πλαίσια για τη 
διευκόλυνση της ευθυγράμμισης και των 
συνεργιών ανάμεσα στην έρευνα με 
γνώμονα την προσφορά και τη ζήτηση και 
των εργαλείων και πολιτικών καινοτομίας 
στον τομέα. Αυτή η έρευνα θα καλύπτει 
δραστηριότητες με επίκεντρο τις 
τεχνολογίες, αλλά επίσης τον εντοπισμό 
των όρων-πλαισίων και των βέλτιστων 
πρακτικών στην πολιτική, σε θέματα 
ρύθμισης και τυποποίησης που έχουν 
αντίκτυπο την καινοτομία σε έναν 
δεδομένο τομέα ή πρόκληση. Μια ΚΓΚ 
στον εν λόγω τομέα θα δημιουργούσε 
συμπληρωματικότητα στην παροχή 
εκπαίδευσης σε βασικούς συντελεστές, 
αλλά επίσης στην κατάρτιση μοναδικού 
διαρθρωμένου δικτύου επαγγελματιών. Θα 
παρέχουν μια σταθερή βάση για την 
υποστήριξη άλλων ενεργειών που έχουν 
σχέση με την καινοτομία οι οποίες θα 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της ΕΙΡ
(ΕΣΚ), και για την επιτυχία των οποίων 
υπάρχει απόλυτη ανάγκη ανθρώπινου 
κεφαλαίου. Επίσης, θα είναι το πιο 
κατάλληλο μέσο για την υποστήριξη της 
EIP στον εντοπισμό των συνθηκών-
πλαισίων και των βέλτιστων πρακτικών 
στον τομέα της πολιτικής, σε θέματα 
ρύθμισης ή τυποποίησης που έχουν 
αντίκτυπο στον τομέα. Μια ΚΓΚ θα 
μπορούσε επίσης να στηριχθεί και να 
αξιοποιήσει τα αποτελέσματα 
πολυάριθμων σχεδίων έρευνας του 7ου 

Η ΕΕ έχει αναγνωρίσει αυτό το πεδίο 
προτεραιότητας ως μία από τις 
μεγαλύτερες προκλήσεις. Μια ΚΓΚ θα 
συνέβαλε στο «Ορίζων 2020», δηλαδή 
στην κοινωνικής φύσης πρόκληση για τη 
βιώσιμη προσφορά πρώτων υλών και την 
αποδοτικότητα των πόρων. Θα συνέβαλε 
στην ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας
(European Innovation Partnership - EIP) 
για τις πρώτες ύλες. Η ΕΙΡ (ευρωπαϊκή 
σύμπραξη καινοτομίας) για τις πρώτες 
ύλες θα παρέχει τα γενικά πλαίσια για τη 
διευκόλυνση της ευθυγράμμισης και των 
συνεργιών ανάμεσα στην έρευνα με 
γνώμονα την προσφορά και τη ζήτηση και 
των εργαλείων και πολιτικών καινοτομίας 
στον τομέα. Αυτή η έρευνα θα καλύπτει 
δραστηριότητες με επίκεντρο τις 
τεχνολογίες, αλλά επίσης τον εντοπισμό 
των όρων-πλαισίων και των βέλτιστων 
πρακτικών στην πολιτική, σε θέματα 
ρύθμισης και τυποποίησης που έχουν 
αντίκτυπο την καινοτομία σε έναν 
δεδομένο τομέα ή πρόκληση. Μια ΚΓΚ 
στον εν λόγω τομέα θα δημιουργούσε 
συμπληρωματικότητα στην παροχή 
εκπαίδευσης σε βασικούς συντελεστές, 
αλλά επίσης στην κατάρτιση μοναδικού 
διαρθρωμένου δικτύου επαγγελματιών. Θα 
παρέχουν μια σταθερή βάση για την 
υποστήριξη άλλων ενεργειών που έχουν 
σχέση με την καινοτομία οι οποίες θα 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της ΕΙΡ
(ΕΣΚ), και για την επιτυχία των οποίων 
υπάρχει απόλυτη ανάγκη ανθρώπινου 
κεφαλαίου. Επίσης, θα είναι το πιο 
κατάλληλο μέσο για την υποστήριξη της 
EIP στον εντοπισμό των συνθηκών-
πλαισίων και των βέλτιστων πρακτικών 
στον τομέα της πολιτικής, σε θέματα 
ρύθμισης ή τυποποίησης που έχουν 
αντίκτυπο στον τομέα. Μια ΚΓΚ θα 
μπορούσε επίσης να στηριχθεί και να 
αξιοποιήσει τα αποτελέσματα 
πολυάριθμων σχεδίων έρευνας του 7ου 
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Προγράμματος Πλαισίου που εξετάζει το 
θέμα, ιδίως εκείνα που χρηματοδοτούνται 
στο πλαίσιο των νανοεπιστημών, 
νανοτεχνολογιών, υλικών και νέων 
τεχνολογιών παραγωγής και 
περιβαλλοντικών θεμάτων.

Προγράμματος Πλαισίου που εξετάζει το 
θέμα, ιδίως εκείνα που χρηματοδοτούνται 
στο πλαίσιο των νανοεπιστημών, 
νανοτεχνολογιών, υλικών και νέων 
τεχνολογιών παραγωγής και 
περιβαλλοντικών θεμάτων.

Or. en

Τροπολογία 202
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Θεματικό δελτίο 4 – μέρος 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, πρέπει να επιδιώκονται 
συνέργειες με το Ευρωπαϊκό δίκτυο με 
αρμοδιότητα στις σπάνιες γαίες, το οποίο 
έχει ιδρυθεί για τις πρώτες ύλες ζωτικής 
σημασίας, τις επονομαζόμενες σπάνιες 
γαίες. Εξαιρετική σημασία έχει επίσης η 
διεθνής συνεργασία στον τομέα των 
πρώτων υλών, όπως είναι η τριμερής 
συνεργασία Ε&Α ΕΕ-Ιαπωνίας-ΗΠΑ για 
τις πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας, 
καθώς και το έργο της Διεθνούς 
Επιτροπής Φυσικών Πόρων, και πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη σε αυτήν την 
ΚΓΚ.

Or. en

Τροπολογία 203
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Θεματικό δελτίο 4 – μέρος 3 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια ΚΓΚ στον εν λόγω τομέα θα
συμπληρώνει τις δραστηριότητες αυτές, 
επειδή θα επικεντρώνεται σε 
διεπιστημονικές δραστηριότητες εντός του 
τριγώνου της γνώσης με έντονη εστίαση σε 
καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες και 
στην επιχειρηματική εκπαίδευση.

Μια ΚΓΚ στον εν λόγω τομέα θα
επιδιώκει  συμπληρωματικότητα και 
συνέργειες με τις δραστηριότητες αυτές
και θα πρέπει να επικεντρώνεται σε 
διεπιστημονικές δραστηριότητες εντός του 
τριγώνου της γνώσης με έντονη εστίαση σε 
καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες και 
στην επιχειρηματική εκπαίδευση.

Or. en

Τροπολογία 204
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Θεματικό δελτίο 4 – μέρος 4 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αντιμετωπίζει μια μεγάλη οικονομική και 
κοινωνική πρόκληση για την Ευρώπη (την 
ανάγκη να αναπτύξει καινοτόμους λύσεις 
για οικονομικά αποδοτική, με χαμηλές 
εκπομπές άνθρακα και φιλική προς το 
περιβάλλον έρευνα, εξόρυξη, επεξεργασία 
και ανακύκλωση πρώτων υλών), και 
συμβάλλει στην υλοποίηση του 
θεματολογία για την «Ευρώπη 2020» και 
τους στόχους της σχετικά με το κλίμα και 
την ενέργεια, την απασχόληση, την
καινοτομία και την εκπαίδευση.

Αντιμετωπίζει μια μεγάλη οικονομική και 
κοινωνική πρόκληση για την Ευρώπη (την 
ανάγκη να αναπτύξει καινοτόμους λύσεις 
για οικονομικά αποδοτική, με χαμηλές 
εκπομπές άνθρακα και φιλική προς το 
περιβάλλον έρευνα, εξόρυξη, επεξεργασία, 
χρήση, επαναχρησιμοποίηση και 
ανακύκλωση πρώτων υλών), και 
συμβάλλει στην υλοποίηση του 
θεματολογία για την «Ευρώπη 2020» και 
τους στόχους της σχετικά με το κλίμα και 
την ενέργεια, την απασχόληση, την 
καινοτομία και την εκπαίδευση.

Or. en

Τροπολογία 205
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Θεματικό δελτίο 4 – μέρος 4 – παράγραφος 1 – σημείο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Είναι σε θέση να κινητοποιήσει επενδύσεις 
από τον τομέα των επιχειρήσεων και 
προσφέρει δυνατότητες για διάφορα νέα 
προϊόντα και υπηρεσίες – κυρίως, στους 
τομείς βιώσιμης εξόρυξης και 
επεξεργασίας, διαχείρισης υλικών, 
τεχνολογιών ανακύκλωσης και υλικών 
υποκατάστασης.

Είναι σε θέση να κινητοποιήσει επενδύσεις 
από τον τομέα των επιχειρήσεων και 
προσφέρει δυνατότητες για διάφορα νέα 
προϊόντα και υπηρεσίες – κυρίως, στους 
τομείς βιώσιμης εξόρυξης και 
επεξεργασίας, διαχείρισης υλικών, 
τεχνολογιών ανακύκλωσης και αστικής 
εξόρυξης, και υλικών υποκατάστασης.

Or. en

Τροπολογία 206
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Θεματικό δελτίο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το θεματικό δελτίο διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 207
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Θεματικό δελτίο 5 – μέρος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ διαγράφεται
Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που 
πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο 
του «Ορίζων 2020» είναι η ανάγκη για 
την υποστήριξη ασφαλών κοινωνιών στην 
Ευρώπη στο πλαίσιο των αυξανόμενων 
αλληλεξαρτήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο 
και τη μετάβαση προς τις ψηφιακές 
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κοινωνίες.
Οι σημερινές κοινωνίες αντιμετωπίζουν 
σοβαρές προκλήσεις στον τομέα της 
ασφάλειας οι οποίες γίνονται συνεχώς 
μεγαλύτερες σε κλίμακα και τεχνική 
εξέλιξη. Οι προκλήσεις αυτές προκύπτουν 
από εξελίξεις που ξεκινούν από την 
οργανωμένη εγκληματικότητα, την 
τρομοκρατία, και φτάνουν έως τις 
διασυνοριακές παράνομες 
δραστηριότητες και τις φυσικές 
καταστροφές και τις καταστροφές που 
προκαλεί ο άνθρωπος, οι οποίες 
διακυβεύουν και αποσταθεροποιούν τις 
βασικές αρχές της κοινωνίας μας. 
Επιπλέον, επιθέσεις στον κυβερνοχώρο 
και παραβιάσεις της ιδιωτικής σφαίρας 
θέτουν σε κίνδυνο τη συνολική λειτουργία 
του διαδικτύου και όλων των υπηρεσιών 
που προσφέρει. Για την υποστήριξη των 
πολιτικών της ΕΕ προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις, 
χρειάζεται δράση για την επίτευξη 
καινοτομίας στον τομέα της ασφάλειας. 
Δράση χρειάζεται ιδίως στην αξιοποίηση 
των τεχνολογιών πληροφορίας και 
επικοινωνίας του δυναμικού των 
συναφών υπηρεσιών για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων στον 
τομέα της ασφάλειας. Ο στόχος είναι να 
αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις ασφάλειας 
στην Ευρώπη με την ανάπτυξη και 
εξεύρεση καινοτόμων λύσεων ΤΠΕ για 
την καταπολέμηση, πρόληψη και τη 
μείωση σοβαρής και οργανωμένης 
εγκληματικότητας 
(συμπεριλαμβανομένου του εγκλήματος 
στον κυβερνοχώρου, της τρομοκρατίας, 
της ενισχυμένης διαχείρισης των 
εξωτερικών χερσαίων και θαλάσσιων 
συνόρων μας, και της δημιουργίας 
αντοχής σε φυσικές καταστροφές και 
καταστροφές που προκαλούνται από τον 
άνθρωπο, όπως πυρκαγιές δασών, 
σεισμοί, πλημμύρες και καταιγίδες. Ο 
στόχος αυτός θα περιλαμβάνει την 
ανάπτυξη των τεχνολογιών ΤΠΕ, 
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συσκευών και υπηρεσιών για την 
πρόληψη, τη διαχείριση και την 
ανάκαμψη από επιθέσεις στον 
κυβερνοχώρο και από βλάβες στις 
υποδομές ΤΠΕ, για την αύξηση της 
εμπιστοσύνης και της ασφάλειας στο 
διαδίκτυο και για την προστασία της 
ιδιωτικής σφαίρας, της ταυτότητας και 
των ιδιωτικών δεδομένων. Ως εγκάρσια 
προτεραιότητα, οι στόχοι αυτοί θα πρέπει 
να επιτευχθούν με σεβασμό της ηθικής, 
της ιδιωτικής ζωής και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων των πολιτών.

Or. en

Τροπολογία 208
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Θεματικό δελτίο 5 – μέρος 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που 
πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο 
του «Ορίζων 2020» είναι η ανάγκη για 
την υποστήριξη ασφαλών κοινωνιών στην 
Ευρώπη στο πλαίσιο των αυξανόμενων 
αλληλεξαρτήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο 
και τη μετάβαση προς τις ψηφιακές 
κοινωνίες.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 209
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Θεματικό δελτίο 5 – μέρος 1 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι σημερινές κοινωνίες αντιμετωπίζουν 
σοβαρές προκλήσεις στον τομέα της 
ασφάλειας οι οποίες γίνονται συνεχώς 
μεγαλύτερες σε κλίμακα και τεχνική 
εξέλιξη. Οι προκλήσεις αυτές προκύπτουν 
από εξελίξεις που ξεκινούν από την 
οργανωμένη εγκληματικότητα, την 
τρομοκρατία, και φτάνουν έως τις 
διασυνοριακές παράνομες 
δραστηριότητες και τις φυσικές 
καταστροφές και τις καταστροφές που 
προκαλεί ο άνθρωπος, οι οποίες 
διακυβεύουν και αποσταθεροποιούν τις 
βασικές αρχές της κοινωνίας μας. 
Επιπλέον, επιθέσεις στον κυβερνοχώρο 
και παραβιάσεις της ιδιωτικής σφαίρας 
θέτουν σε κίνδυνο τη συνολική λειτουργία 
του διαδικτύου και όλων των υπηρεσιών 
που προσφέρει. Για την υποστήριξη των 
πολιτικών της ΕΕ προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις, 
χρειάζεται δράση για την επίτευξη 
καινοτομίας στον τομέα της ασφάλειας. 
Δράση χρειάζεται ιδίως στην αξιοποίηση 
των τεχνολογιών πληροφορίας και 
επικοινωνίας του δυναμικού των 
συναφών υπηρεσιών για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων στον 
τομέα της ασφάλειας. Ο στόχος είναι να 
αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις ασφάλειας 
στην Ευρώπη με την ανάπτυξη και 
εξεύρεση καινοτόμων λύσεων ΤΠΕ για 
την καταπολέμηση, πρόληψη και τη 
μείωση σοβαρής και οργανωμένης 
εγκληματικότητας 
(συμπεριλαμβανομένου του εγκλήματος 
στον κυβερνοχώρου, της τρομοκρατίας, 
της ενισχυμένης διαχείρισης των 
εξωτερικών χερσαίων και θαλάσσιων 
συνόρων μας, και της δημιουργίας 
αντοχής σε φυσικές καταστροφές και 
καταστροφές που προκαλούνται από τον 
άνθρωπο, όπως πυρκαγιές δασών, 
σεισμοί, πλημμύρες και καταιγίδες. Ο 
στόχος αυτός θα περιλαμβάνει την 

διαγράφεται
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ανάπτυξη των τεχνολογιών ΤΠΕ, 
συσκευών και υπηρεσιών για την 
πρόληψη, τη διαχείριση και την 
ανάκαμψη από επιθέσεις στον 
κυβερνοχώρο και από βλάβες στις 
υποδομές ΤΠΕ, για την αύξηση της 
εμπιστοσύνης και της ασφάλειας στο 
διαδίκτυο και για την προστασία της 
ιδιωτικής σφαίρας, της ταυτότητας και 
των ιδιωτικών δεδομένων. Ως εγκάρσια 
προτεραιότητα, οι στόχοι αυτοί θα πρέπει 
να επιτευχθούν με σεβασμό της ηθικής, 
της ιδιωτικής ζωής και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων των πολιτών.

Or. en

Τροπολογία 210
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Θεματικό δελτίο 5 – μέρος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαγράφεται το μέρος 2

Or. en

Τροπολογία 211
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Θεματικό δελτίο 5 – μέρος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

διαγράφεται

Μια ΚΓΚ όπως περιγράφεται παραπάνω 
θα συμπληρώνει ορισμένες πρωτοβουλίες 
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της ΕΕ στον θεματικό αυτό τομέα.
Μια ΚΓΚ σχετικά με τις κοινωνίες 
έξυπνης ασφάλειας θα συμβάλλει στην 
επίτευξη των στόχων του «Ορίζων 2020». 
Θα βασιστεί στα αποτελέσματα των 
πολυάριθμων σχεδίων του ΠΠ που 
ασχολούνται με το θέμα – ιδίως αυτών 
που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της 
ασφάλειας, της εμπιστοσύνης και 
ασφάλειας στις ΤΠΕ, του μελλοντικού 
διαδικτύου και των 
κοινωνικοοικονομικών και 
ανθρωπιστικών επιστημών. Θα λαμβάνει 
υπόψη τις αντίστοιχες δραστηριότητες 
του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ).
Επίσης, θα συνδέεται με το έργο των 
σχετικών οργανισμών της ΕΕ όπως τον 
FRONTEX (στον τομέα της ασφάλειας 
των συνόρων), την Ευρωπαϊκή 
Αστυνομική Υπηρεσία (Europol) (για την 
καταπολέμηση του σοβαρού διεθνούς 
εγκλήματος και της τρομοκρατίας), τον 
ENISA (για την ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών), και την CEPOL (την 
Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία).
Μια ΚΓΚ στον εν λόγω τομέα θα 
συμπληρώνει τις δραστηριότητες αυτές, 
επειδή θα επικεντρώνεται σε 
διεπιστημονικές δραστηριότητες εντός 
του τριγώνου της γνώσης με έντονη 
εστίαση σε καινοτόμα προϊόντα και 
υπηρεσίες και στην επιχειρηματική 
εκπαίδευση.

Or. en

Τροπολογία 212
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Θεματικό δελτίο 5 – μέρος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Μια ΚΓΚ που επικεντρώνεται στην ρόλο 
των ΤΠΕ για την επίτευξη καινοτομιών 
για την ασφάλεια των κοινωνιών και η 
οποία θέτει το επίκεντρο στην 
αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού 
θεματολογίου στον τομέα αυτόν θα ήταν 
το πιο κατάλληλο μέσο για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
περιγράφονται παραπάνω. Επίσης πληροί 
τα κριτήρια που προτάθηκαν για την 
επιλογή των θεμάτων για τις ΚΓΚ στο 
στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας
(ΣΘΚ):Εξετάζει τις κυριότερες 
οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις
(την ανάγκη για μείωση των κενών 
ασφάλειας και την πορεία για την 
πρόληψη των απειλών για την ασφάλεια 
χωρίς να παραβλέπει τις κοινωνικές 
πτυχές), και συμβάλλει στην υλοποίηση 
του θεματολογίου «Europe 2020» και 
στην επίτευξη των στόχων της σχετικά με 
την απασχόληση, την καινοτομία, την 
εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη.
Αυτό το επίκεντρο της ΚΓΚ 
ευθυγραμμίζεται με τις προτεραιότητες 
που ορίζονται στο πλαίσιο του «Ορίζων
2020» και συμπληρώνει άλλες 
δραστηριότητες της ΕΕ στον τομέα.
Είναι σε θέση να κινητοποιήσει 
επενδύσεις και μακροπρόθεσμη δέσμευση 
του επιχειρηματικού κλάδου και 
προσφέρει δυνατότητες για διάφορα 
νεοεμφανιζόμενα προϊόντα και υπηρεσίες.
Δημιουργεί βιώσιμο και συστημικό 
αντίκτυπο, που υπολογίζεται με βάση 
νέους εκπαιδευμένους επιχειρηματικά 
ανθρώπους, νέες τεχνολογίες, 
επιχειρήσεις και υπηρεσίες. Θα 
προωθήσει νέες τεχνολογικές εξελίξεις 
και κοινωνική καινοτομία. Θα βασιστεί 
σε μια ισχυρή ερευνητική και 
επιστημονική βάση, και συνενώνει τους 
ενδιαφερόμενους για την εκπαίδευση και 
την καινοτομία κύκλους οι οποίοι 

διαγράφεται
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διαφορετικά δεν θα συναντιόνταν για να 
αναπτύξουν νέες ιδέες, έννοιες, μοντέλα 
επιχειρήσεων, προσεγγίσεις και 
στρατηγικές για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων για τις εταιρείες ασφάλειας.
Συμβάλλει στην υπερνίκηση των 
σημερινών επιπέδων κατακερματισμού 
και της στεγανοποίησης που 
αντιμετωπίζει ο τομέας σε όλη την 
Ευρώπη. Χρησιμοποιεί συστημική 
προσέγγιση και συνεπώς απαιτεί 
διεπιστημονικό έργο στο οποίο 
συμμετέχουν διάφοροι τομείς γνώσης, 
όπως οι ΤΠΕ, οι κοινωνικο-οικονομικές 
και ανθρωπιστικές επιστήμες, η πολιτική 
προστασία, η υγεία, οι μεταφορές και η 
ενέργεια, μεταξύ άλλων.

Or. en

Τροπολογία 213
Giles Chichester

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Θεματικό δελτίο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το θεματικό δελτίο διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 214
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Salvatore 
Tatarella

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Θεματικό δελτίο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αστική κινητικότητα Αστική κινητικότητα, έξυπνη και βιώσιμη 
ανάπτυξη
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Or. en

Τροπολογία 215
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Salvatore 
Tatarella

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Θεματικό δελτίο 6 – μέρος 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Tο θέμα των έξυπνων, οικολογικών και 
ολοκληρωμένων συγκοινωνιών έχει 
εντοπιστεί ως μία από τις κυριότερες 
κοινωνικές προκλήσεις οι οποίες θα 
εξεταστούν στο πλαίσιο του «Ορίζων 
2020». Η Λευκή Βίβλος για τις Μεταφορές 
του 2011 ενισχύει περαιτέρω τη σημασία 
της ανάληψης δράσης στον εν λόγω τομέα 
κατά την επόμενη δεκαετία. Η αστική 
κινητικότητα είναι ένα ιδιαίτερο 
προκλητικό καθήκον. Εξετάζει μια σειρά 
θεμάτων όπως οι μεταφορές
(συμπεριλαμβανομένων νέων εννοιών 
κινητικότητας, οργάνωση μεταφορών, 
διαχειριστική υποστήριξη, ασφάλεια και 
προστασία των συστημάτων μεταφοράς), 
περιβαλλοντικά θέματα (μείωση των 
αερίων θερμοκηπίου, ρύπανση του αέρα 
και ηχορύπανση), πολεοδομικός 
σχεδιασμός (νέες ιδέες ώστε να έλθουν πιο 
κοντά ο τόπος εργασίας και ο τόπος 
κατοικίας), και έχει σημαντικό αντίκτυπο 
τόσο στο οικονομικό όσο και στο 
κοινωνικό επίπεδο (δημιουργία νέων 
επιχειρήσεων, απασχόληση, κοινωνική 
ένταξη, στρατηγικές στέγασης και τόπου 
εγκατάστασης). Ο γενικότερος στόχος 
είναι η βελτίωση της ζωής των ευρωπαίων 
πολιτών οι οποίοι – σε αυξανόμενους 
αριθμούς – ζουν σε μεγάλα αστικά κέντρα 
στα οποία δημιουργούνται οι περισσότερες 
οικονομικές επιδόσεις της Ευρώπης.

Tο θέμα των έξυπνων, οικολογικών και 
ολοκληρωμένων συγκοινωνιών έχει 
εντοπιστεί ως μία από τις κυριότερες 
κοινωνικές προκλήσεις οι οποίες θα 
εξεταστούν στο πλαίσιο του «Ορίζων 
2020». Η Λευκή Βίβλος για τις Μεταφορές 
του 2011 ενισχύει περαιτέρω τη σημασία 
της ανάληψης δράσης στον εν λόγω τομέα 
κατά την επόμενη δεκαετία. Η αστική 
κινητικότητα είναι ένα ιδιαίτερο 
προκλητικό καθήκον. Πρέπει να 
αντιμετωπιστεί μέσω μιας 
ολοκληρωμένης και ολιστικής 
προσέγγισης, συνυπολογίζοντας σαφώς 
την αλληλεπίδραση με άλλα θέματα σε 
ευρύτερο πλαίσιο. Εξετάζει μια σειρά 
θεμάτων όπως οι μεταφορές
(συμπεριλαμβανομένων νέων εννοιών 
κινητικότητας, οργάνωση μεταφορών, 
διαχειριστική υποστήριξη, ασφάλεια και 
προστασία των συστημάτων μεταφοράς), 
περιβαλλοντικά θέματα (μείωση των 
αερίων θερμοκηπίου, ρύπανση του αέρα 
και ηχορύπανση), πολεοδομικός
σχεδιασμός, αστικό και φυσικό τοπίο 
(νέες ιδέες ώστε να έλθουν πιο κοντά ο 
τόπος εργασίας και ο τόπος κατοικίας),
πολιτιστική κληρονομιά, και έχει 
σημαντικό αντίκτυπο τόσο στο οικονομικό 
όσο και στο κοινωνικό επίπεδο
(δημιουργία νέων επιχειρήσεων, 
απασχόληση, κοινωνική ένταξη, 
στρατηγικές στέγασης και τόπου 
εγκατάστασης). Ο γενικότερος στόχος 
είναι η βελτίωση της ζωής των ευρωπαίων 
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πολιτών οι οποίοι – σε αυξανόμενους 
αριθμούς – ζουν σε μεγάλα αστικά κέντρα 
στα οποία δημιουργούνται οι περισσότερες 
οικονομικές επιδόσεις της Ευρώπης.

Or. en

Τροπολογία 216
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Θεματικό δελτίο 6 – μέρος 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεδομένου ότι οι πόλεις και η αστική 
κινητικότητα εντάσσονται σε ένα σύνθετο 
σύστημα που απαρτίζεται από διάφορες 
μεταβλητές, αυτή η ΚΓΚ πρέπει να 
ενσωματώνει τον εδαφικό και 
δημογραφικό παράγοντα, την κοινωνική 
ένταξη, την οικονομική δυναμική, το 
εμπόριο, καθώς και την προσαρμογή, 
αποκατάσταση και διατήρηση των 
κτιριακών και ιστορικών πόρων. Μόνο 
εφόσον τηρούνται τα παραπάνω θα 
υπάρχει συνέπεια με το τρίγωνο γνώσης.

Or. en

Τροπολογία 217
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Θεματικό δελτίο 6 – μέρος 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο βασικός στόχος μιας ΚΓΚ για την 
αστική κινητικότητα θα είναι η 
εξασφάλιση πιο οικολογικού, χωρίς 
αποκλεισμούς, πιο ασφαλούς και πιο 
έξυπνου συστήματος αστικής 
κινητικότητας.

Ο βασικός στόχος μιας ΚΓΚ για την 
αστική κινητικότητα και την έξυπνη και 
βιώσιμη ανάπτυξη θα είναι η εξασφάλιση 
πιο οικολογικού, χωρίς αποκλεισμούς, πιο 
ασφαλούς και πιο έξυπνου συστήματος 
αστικής κινητικότητας.
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Τροπολογία 218
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Salvatore 
Tatarella

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Θεματικό δελτίο 6 – μέρος 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όπως περιγράφεται ήδη παραπάνω, το 
θέμα αυτό έχει μεγάλη σημασία από την 
άποψη της κοινωνικής και δημόσιας 
πολιτικής. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό 
από κοινωνικοοικονομική προοπτική αφού 
εμπλέκονται σημαντικοί οικονομικοί 
τομείς από την άποψη του ΑΕγχΠ και της 
απασχόλησης, όπως οι τομείς αυτοκίνησης 
ή δομικών κατασκευών. Επιπλέον, η 
αστική κινητικότητα συνδέεται με τις 
στρατηγικές προστασίας του 
περιβάλλοντος και είναι πλήρως 
εντεταγμένη στις πολιτικές κοινωνικής 
ένταξης, εγκατάστασης, στέγασης και
πολεοδομικού σχεδιασμού.

Όπως περιγράφεται ήδη παραπάνω, το 
θέμα αυτό έχει μεγάλη σημασία από την 
άποψη της κοινωνικής και δημόσιας 
πολιτικής. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό 
από κοινωνικοοικονομική προοπτική αφού 
εμπλέκονται σημαντικοί οικονομικοί 
τομείς από την άποψη του ΑΕγχΠ και της 
απασχόλησης, όπως οι τομείς αυτοκίνησης 
ή δομικών κατασκευών. Επιπλέον, η 
αστική κινητικότητα συνδέεται με τις 
στρατηγικές προστασίας του 
περιβάλλοντος και είναι πλήρως 
εντεταγμένη στις πολιτικές κοινωνικής 
ένταξης, εγκατάστασης, στέγασης,
πολεοδομικού σχεδιασμού και την 
αναζωογόνηση των ιστορικών κέντρων.

Or. en

Τροπολογία 219
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Θεματικό δελτίο 6 – μέρος 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια ΚΓΚ για την αστική κινητικότητα 
είναι σύμφωνη τόσο με τις προτεραιότητες 
του «Ορίζων 2020» όσο και με τους 
στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
για την επίτευξη εξυπνότερης, πιο 
βιώσιμης, με χαμηλή κατανάλωση 

Μια ΚΓΚ για την αστική κινητικότητα και 
την έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη είναι 
σύμφωνη τόσο με τις προτεραιότητες του
«Ορίζων 2020» όσο και με τους στόχους 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την 
επίτευξη εξυπνότερης, πιο βιώσιμης, με 
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άνθρακα και χωρίς αποκλεισμούς αστικής 
εξέλιξης. Μια ΚΓΚ στο θεματικό αυτό 
πεδίο θα συμβάλλει στην επίτευξη κάθε 
στόχου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
με, π.χ., την προώθηση οικολογικά 
αποδοτικών λύσεων, έξυπνων συστημάτων 
ΤΠΕ για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, 
και παροχή πιο αποδοτικών και οικονομικά 
πιο προσιτών υπηρεσιών μεταφοράς.

χαμηλή κατανάλωση άνθρακα και χωρίς 
αποκλεισμούς αστικής εξέλιξης. Μια ΚΓΚ 
στο θεματικό αυτό πεδίο θα συμβάλλει 
στην επίτευξη κάθε στόχου της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» με, π.χ., την 
προώθηση οικολογικά αποδοτικών 
λύσεων, έξυπνων συστημάτων ΤΠΕ για τη 
διαχείριση της κυκλοφορίας, και παροχή 
πιο αποδοτικών και οικονομικά πιο 
προσιτών υπηρεσιών μεταφοράς.

Or. en

Τροπολογία 220
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Θεματικό δελτίο 6 – μέρος 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια ΚΓΚ για την αστική κινητικότητα 
είναι σύμφωνη τόσο με τις προτεραιότητες 
του «Ορίζων 2020» όσο και με τους 
στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
για την επίτευξη εξυπνότερης, πιο 
βιώσιμης, με χαμηλή κατανάλωση 
άνθρακα και χωρίς αποκλεισμούς αστικής 
εξέλιξης. Μια ΚΓΚ στο θεματικό αυτό 
πεδίο θα συμβάλλει στην επίτευξη κάθε 
στόχου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
με, π.χ., την προώθηση οικολογικά 
αποδοτικών λύσεων, έξυπνων συστημάτων 
ΤΠΕ για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, 
και παροχή πιο αποδοτικών και οικονομικά 
πιο προσιτών υπηρεσιών μεταφοράς.

Μια ΚΓΚ για την αστική κινητικότητα και 
την έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη είναι 
σύμφωνη τόσο με τις προτεραιότητες του
«Ορίζων 2020» όσο και με τους στόχους 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την 
επίτευξη εξυπνότερης, πιο βιώσιμης, με 
χαμηλή κατανάλωση άνθρακα και χωρίς 
αποκλεισμούς αστικής εξέλιξης. Μια ΚΓΚ 
στο θεματικό αυτό πεδίο θα συμβάλλει 
στην επίτευξη κάθε στόχου της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» με, π.χ., την 
προώθηση οικολογικά αποδοτικών 
λύσεων, έξυπνων συστημάτων ΤΠΕ για τη 
διαχείριση της κυκλοφορίας, και παροχή 
πιο αποδοτικών και οικονομικά πιο 
προσιτών υπηρεσιών μεταφοράς.

Or. en

Τροπολογία 221
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Θεματικό δελτίο 6 – μέρος 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πράγματι, εφόσον η αστική κινητικότητα 
είναι από τη φύση της συστημική, μια 
ΚΓΚ στον τομέα αυτόν θα μπορούσε να 
προσφέρει πολλές δυνατότητες 
καινοτομίας κατά μήκος της αλυσίδας 
καινοτομίας, όπως είναι η ανάπτυξη 
συστημάτων συνδυασμένων μεταφορών, 
και εξυπνότερων και πιο βιώσιμων λύσεων 
στον τομέα των μεταφορών.

Η αστική κινητικότητα και 
προσβασιμότητα είναι από τη φύση της 
συστημική. Η πολυπλοκότητα των 
πόλεων, η συνοχή με το τρίγωνο 
γνώσεων, και η εκτέλεση έργων στον 
τομέα απαιτούν μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση. Μια ΚΓΚ σε αυτόν τον ευρύ
τομέα αυτόν θα μπορούσε να προσφέρει 
πολλές δυνατότητες καινοτομίας κατά 
μήκος της αλυσίδας καινοτομίας, όπως 
είναι η ανάπτυξη συστημάτων 
συνδυασμένων μεταφορών, και 
εξυπνότερων και πιο βιώσιμων λύσεων 
στον τομέα των μεταφορών.

Or. en

Τροπολογία 222
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Θεματικό δελτίο 6 – μέρος 2 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια ΚΓΚ όσον αφορά την αστική 
κινητικότητα βασίζεται σε μια σταθερή 
τεχνολογική και βιομηχανική βάση και 
προσφέρει ένα δυναμικό για νέα προϊόντα 
και υπηρεσίες, ιδίως στους τομείς 
βιώσιμου σχεδιασμού και οικολογικών 
βιομηχανιών.

Μια ΚΓΚ όσον αφορά την αστική 
κινητικότητα και την έξυπνη και βιώσιμη 
ανάπτυξη βασίζεται σε μια σταθερή 
τεχνολογική και βιομηχανική βάση και 
προσφέρει ένα δυναμικό για νέα προϊόντα 
και υπηρεσίες, ιδίως στους τομείς 
βιώσιμου σχεδιασμού και οικολογικών 
βιομηχανιών.

Or. en

Τροπολογία 223
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Θεματικό δελτίο 6 – μέρος 2 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΚΓΚ για την αστική κινητικότητα θα 
επικεντρωθεί στις δραστηριότητες εκείνες 
του τριγώνου της καινοτομίας οι οποίες 
μπορούν να επωφεληθούν από την 
πρόσθετη υποστήριξη που παρέχει η ΕΕ 
ειδικότερα μέσω του ΕΙΤ. Στην 
πραγματικότητα, η μεγαλύτερη 
προστιθέμενη αξία μιας ΚΓΚ στον εν λόγω 
τομέα θα είναι ο ρόλος της για την 
ενσωμάτωση των τριών σκελών του 
τριγώνου της γνώσης και για την επίτευξη 
συστημικής αλλαγής στον τρόπο με τον 
οποίο συνεργάζονται οι συντελεστές 
καινοτομίας. Παρομοίως, μια ΚΓΚ που 
επικεντρώνεται στην καινοτομία με 
γνώμονα τους ανθρώπους, η οποία 
τοποθετεί τους σπουδαστές, τους 
ερευνητές και τους επιχειρηματίες στο 
επίκεντρο των προσπαθειών των ΚΓΚ, θα 
είναι σημαντική για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που περιγράφονται ανωτέρω.
Συνεπώς, θα δοθεί μεγάλη έμφαση στην 
εκπαίδευση/κατάρτιση, την 
επιχειρηματικότητα και την αξιοποίηση 
των αποτελεσμάτων, π.χ. την ανάπτυξη 
των δεξιοτήτων και γνώσεων των 
επαγγελματιών στις αστικές μεταφορές σε 
τοπικές και περιφερειακές διοικητικές 
υπηρεσίες (διά βίου μάθηση / 
προγράμματα ανταλλαγής προσωπικού / 
επαγγελματική κατάρτιση), την πρόταση 
ειδικών προγραμμάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης για την αστική κινητικότητα 
(θερινά μαθήματα/προγράμματα 
ανταλλαγών), την επιτυχή διάθεση στην 
αγορά καινοτόμων ιδεών στον τομέα των 
μεταφορών (υποστήριξη για θυγατρικές 
και νέες επιχειρήσεις από πανεπιστήμια 
και ερευνητικούς οργανισμούς, κ.λπ.).
Εξάλλου, η έννοια της συστέγασης θα 
μπορούσε να ενισχυθεί στο πλαίσιο μιας 
ΚΓΚ με επίκεντρο το εν λόγω θέμα, επειδή 
αυτός ο θεματικός τομέας έχει φυσικά 

Η ΚΓΚ για την αστική κινητικότητα και 
την έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη θα 
επικεντρωθεί στις δραστηριότητες εκείνες 
του τριγώνου της καινοτομίας οι οποίες 
μπορούν να επωφεληθούν από την 
πρόσθετη υποστήριξη που παρέχει η ΕΕ 
ειδικότερα μέσω του ΕΙΤ.
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ισχυρή τοπική και περιφερειακή διάσταση.

Όλα τα έργα προσβασιμότητας και 
κινητικότητας πρέπει να συνυπολογίζουν 
την εδαφική διάσταση, την οικονομική 
δυναμική, τις δημογραφικές επιπτώσεις 
και τις επιπτώσεις στον πληθυσμό, τη 
διατήρηση του αστικού τοπίου και την 
ικανότητα προσέλκυσης οικονομικών και 
πολιτιστικών πόρων.
Στην πραγματικότητα, η μεγαλύτερη 
προστιθέμενη αξία μιας ΚΓΚ στον εν λόγω 
τομέα θα είναι ο ρόλος της για την 
ενσωμάτωση των τριών σκελών του 
τριγώνου της γνώσης και για την επίτευξη 
συστημικής αλλαγής στον τρόπο με τον 
οποίο συνεργάζονται οι συντελεστές 
καινοτομίας. Παρομοίως, μια ΚΓΚ που 
επικεντρώνεται στην καινοτομία με 
γνώμονα τους ανθρώπους, η οποία 
τοποθετεί τους σπουδαστές, τους 
ερευνητές και τους επιχειρηματίες στο 
επίκεντρο των προσπαθειών των ΚΓΚ, θα 
είναι σημαντική για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που περιγράφονται ανωτέρω.
Συνεπώς, θα δοθεί μεγάλη έμφαση στην 
εκπαίδευση/κατάρτιση, την 
επιχειρηματικότητα και την αξιοποίηση 
των αποτελεσμάτων, π.χ. την ανάπτυξη 
των δεξιοτήτων και γνώσεων των 
επαγγελματιών στις αστικές μεταφορές σε 
τοπικές και περιφερειακές διοικητικές 
υπηρεσίες (διά βίου μάθηση / 
προγράμματα ανταλλαγής προσωπικού / 
επαγγελματική κατάρτιση), την πρόταση 
ειδικών προγραμμάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης για την αστική κινητικότητα
(θερινά μαθήματα/προγράμματα 
ανταλλαγών), την επιτυχή διάθεση στην 
αγορά καινοτόμων ιδεών στον τομέα των 
μεταφορών (υποστήριξη για θυγατρικές 
και νέες επιχειρήσεις από πανεπιστήμια 
και ερευνητικούς οργανισμούς, κ.λπ.).
Εξάλλου, η έννοια της συστέγασης θα 
μπορούσε να ενισχυθεί στο πλαίσιο μιας 
ΚΓΚ με επίκεντρο το εν λόγω θέμα, επειδή 
αυτός ο θεματικός τομέας έχει φυσικά 
ισχυρή τοπική και περιφερειακή διάσταση.
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Τροπολογία 224
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Θεματικό δελτίο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θεματικό δελτίο 7 (νέο) Βιομιμητική
Η βιομιμητική και η βιοέμπνευση 
μπορούν να αποτελέσουν εργαλεία για το 
σχεδιασμό καινοτόμων υλικών και 
συστημάτων. Τα υλικά που βρίσκονται 
στη φύση συνδυάζουν πολλές 
ενδιαφέρουσες ιδιότητες, όπως είναι η 
πολυπλοκότητα, η μικρογράφηση, η 
ιεραρχική οργάνωση, η υβριδοποίηση, η 
ανθεκτικότητα και η 
προσαρμοστικότητα. Ο προσδιορισμός 
των βασικών συστατικών στοιχείων και 
των αρχών δόμησης που επέλεξε η 
εξέλιξη για την πρόταση περισσότερο 
αξιόπιστων, αποδοτικών και φιλικών 
προς το περιβάλλον υλικών απαιτεί 
διεπιστημονική προσέγγιση.
Η προσέγγιση των υλικών βάσει 
βιομιμητικής και βιοέμπνευσης αποτελεί 
μια εκ των πλέον ελπιδοφόρων 
επιστημονικών και τεχνολογικών 
προκλήσεων στα επόμενα έτη. Τα υλικά 
και τα συστήματα βιολογικής έμπνευσης, 
τα προσαρμοστικά υλικά, τα νανοϋλικά, 
τα ιεραρχικά δομημένα υλικά, τα 
τρισδιάστατα σύνθετα υλικά, τα υλικά 
που είναι συμβατά με τις περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις κ.ο.κ., πρέπει να αποτελούν 
βασικά ζητήματα στο πλαίσιο των 
προηγμένων τεχνολογιών. Τα επιλεκτικά 
πολυλειτουργικά υλικά βιολογικής 
έμπνευσης με σχετικές ιδιότητες (όπως 
είναι ο διαχωρισμός, η προσρόφηση, η 
κατάλυση, η ανίχνευση, η βιοανίχνευση, η 
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απεικόνιση, η πολυθεραπεία) θα 
εμφανιστούν στο κοντινό μέλλον.
Υπάρχει ήδη αυξανόμενη ανάγκη για 
βιομιμητικά υλικά και υλικά βιολογικής 
έμπνευσης, καθώς οι λύσεις όσον αφορά 
τις νέες τεχνικές, οικονομικές και 
οικολογικές εξελίξεις και τη σχετική 
ζήτηση ολοένα περιορίζονται. Το θέμα 
της βιομιμητικής και των υλικών 
γειτνιάζει με την επιστήμη της βιολογίας 
και των υλικών, τη χημεία και τη φυσική, 
καθώς και με τη βιοτεχνολογία και τις 
τεχνικές πληροφοριών· αποτελεί ένα 
βασικό διεθνή ανταγωνιστικό τομέα 
έρευνας και καινοτομίας στο νέο αιώνα.

Or. en

Τροπολογία 225
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Θεματικό δελτίο 6 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θεματικό δελτίο 8 (νέο) Βιώσιμες 
δομικές κατασκευές και κτίρια μηδενικής 
ενέργειας 
Ο ευρωπαϊκός κατασκευαστικός τομέας 
αντιμετωπίζει αυξανόμενες προκλήσεις. 
Οι κοινωνικές εξελίξεις, όπως είναι η 
γήρανση και η αύξηση του πληθυσμού, 
οδηγούν στην ανάγκη για περισσότερη 
άνεση, καλύτερη κινητικότητα και 
περισσότερη ασφάλεια και προστασία. 
Παράλληλα, είναι σημαντικός ο 
αντίκτυπος του κατασκευαστικού τομέα 
στο περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη. 
Τα κτίρια ευθύνονται για το 40% της 
ζήτησης ενέργειας στην ΕΕ. Οι δομικές 
κατασκευές χρησιμοποιούν περισσότερες 
πρώτες ύλες από κάθε άλλο τομέα· η 
δημιουργία και η λειτουργία τεχνητού 
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περιβάλλοντος ευθύνεται για σημαντική 
κατανάλωση φυσικών πόρων.

Or. en


