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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για το στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας 
και Τεχνολογίας (ΕΙΤ): η συνεισφορά του EIT σε μια πιο καινοτόμο Ευρώπη
(COM(2011)0822 – C7-0462/2011 – 2011/0387(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0822),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 173 παράγραφος 3 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0462/2011),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής1, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A7-0000/2012),

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Πολύ συχνά, ενώ υπάρχει σαφώς η 
αριστεία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
στην έρευνα και στην καινοτομία σε 
ολόκληρη την Ένωση, η αριστεία 

                                               
1 ΕΕ C […] της […], σ. […].
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παραμένει κατακερματισμένη. Η Ευρώπη 
χρειάζεται να υπερνικήσει αυτή την 
έλλειψη στρατηγικής συνεργασίας σε 
διακρατικό, διεπιστημονικό και 
διατομεακό επίπεδο. Μία ευρεία έννοια 
της καινοτομίας, με γνώμονα το κοινό 
συμφέρον – η οποία εστιάζει στον 
κοινωνικό αντίκτυπο και υπερβαίνει την 
τεχνολογική καινοτομία με άξονα τα 
προϊόντα, λαμβάνει υπόψη όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και υπογραμμίζει το 
ρόλο της κοινωνικής καινοτομίας –
πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο του 
ΕΙΤ και να συμβάλλει κατ' αυτόν τον 
τρόπο σε μια πραγματική αλλαγή στα 
συστήματα καινοτομίας μας και τα 
πρότυπα παραδείγματά μας.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Το ΕΙΤ πρέπει να συμβάλλει στην 
επιτάχυνση της εκπαίδευσης, της έρευνας 
και της καινοτομίας ως βασικών 
εργαλείων τόσο για την απόκτηση ενός 
βιώσιμου και ανταγωνιστικού 
οικονομικού μοντέλου όσο και για τη 
δημιουργία και διατήρηση μελλοντικών 
θέσεων εργασίας. Ενώ θα συνεισφέρει 
στους στόχους αυτούς, το ΣΘΚ πρέπει να 
δημιουργήσει μέσα που να βασίζονται 
στις μείζονες κοινωνικές προκλήσεις τις 
οποίες αντιμετωπίζει η κοινωνία της 
Ευρώπης.

Or. en
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Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2γ) Οι δραστηριότητες και τα έργα του 
ΕΙΤ πρέπει να περιλαμβάνουν μέσα 
μόχλευσης και τόνωσης από τον ιδιωτικό 
τομέα, καθώς και τη γόνιμη συνεργασία 
μεταξύ ινστιτούτων εκπαίδευσης και 
έρευνας, συμπεριλαμβανομένων 
οργανισμών έρευνας και τεχνολογίας 
(ΟΕΤ), επιχειρήσεων, κυβερνήσεων και 
πολιτών, και μπορεί επίσης να αποτελέσει 
εργαλείο για να δημιουργηθούν 
πλατφόρμες συνεργασιών και εργαλεία 
όπως ανοικτά δίκτυα, ανοικτά πρότυπα, 
συνεργατικοί σχηματισμοί, ανταλλαγή 
γνώσεων και ιδεών, κυρίως σε επίπεδο 
πανεπιστημιακών δικτύων.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2δ) Το ΕΙΤ πρέπει να διασφαλίζει τη 
συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων 
και ταυτόχρονα να παρέχει πιο καινοτόμα 
εργαλεία για την αντιμετώπιση της 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε ένα πλαίσιο 
παγκοσμιοποίησης και ψηφιοποίησης της 
οικονομίας.

Or. en
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Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2ε) Ο κύριος ρόλος του ΕΙΤ είναι να 
διασφαλίσει μεγαλύτερη ολοκλήρωση των 
συνιστωσών του τριγώνου της γνώσης 
που περιλαμβάνει την έρευνα, την 
καινοτομία και την εκπαίδευση, η ανάγκη 
να προωθήσει πολιτικές για την ενίσχυση 
της συνεργασίας μεταξύ των 
εκπαιδευτικών συστημάτων, της έρευνας 
και του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς 
και να αναπτύξει νέα προγράμματα 
σπουδών και διδακτορικών. 

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2στ) Το ΕΙΤ αποτελεί για τους σκοπούς 
αυτούς το αποτελεσματικό όργανο της 
Ένωσης για την αντιμετώπιση νέων, 
αναδυόμενων αναγκών, για την εξεύρεση 
καινοτόμων λύσεων και για την ενίσχυση 
του αντίκτυπού τους στην κοινωνία. 
Υιοθετώντας κουλτούρα δεκτικότητας, 
διαφάνειας και συνεργασίας με 
εξωτερικούς παράγοντες το ΕΙΤ μπορεί 
να προωθήσει δραστήρια την πρόσληψη 
και την αποδοχή νέων καινοτομιών από 
την κοινωνία γενικότερα.

Or. en
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Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Το πρώτο ΣΘΚ πρέπει να 
περιλαμβάνει λεπτομερείς προδιαγραφές 
και όρους αναφοράς όσον αφορά τη 
λειτουργία του EIT, τους τρόπους 
συνεργασίας του Διοικητικού Συμβουλίου 
και των κοινοτήτων γνώσης και 
καινοτομίας (στο εξής ΚΓΚ) και τους 
τρόπους για τη χρηματοδότηση των KΓΚ.

(3) Οι όροι αναφοράς όσον αφορά το ρόλο 
του EIT και των κοινοτήτων γνώσης και 
καινοτομίας (στο εξής «ΚΓΚ»), τους 
τρόπους συνεργασίας του Διοικητικού 
Συμβουλίου και των ΚΓΚ και τους 
τρόπους για τη χρηματοδότηση των KΓΚ 
διέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
294/2008.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αντικείμενο
Το στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας 
του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας 
και Τεχνολογίας, όπως παρατίθεται στο 
παράρτημα, εγκρίνεται.

Η παρούσα απόφαση θεσπίζει το 
στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας 
(ΣΘΚ) του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) για 
την περίοδο από το 2014 έως το 2020.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1α
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Στόχοι του στρατηγικού θεματολογίου 
καινοτομίας
1. Το ΣΘΚ εκθέτει συνοπτικά τις 
προτεραιότητες του ΕΙΤ για την περίοδο 
2014-2020 καθώς και τον τρόπο 
λειτουργίας του. Συνεπώς, αποτελεί το 
εργαλείο-κλειδί για τον καθορισμό της 
στρατηγικής κατεύθυνσης του EIT, 
παρέχοντας σημαντική αυτονομία στον 
καθορισμό των τρόπων και των μέσων 
για την επίτευξη των ορισμένων στόχων.
2. Το ΣΘΚ διευκολύνει το συντονισμό 
των πολιτικών και τη συνοχή μεταξύ των 
διάφορων μέσων τους και δημιουργεί 
συνεργασίες  γύρω από την πολιτική 
καινοτομίας υιοθετώντας μία πραγματικά 
ολιστική προσέγγιση που εστιάζει στις 
μείζονες κοινωνικές προκλήσεις.

3. Το ΣΘΚ αποτελεί το βασικό εργαλείο 
για την πολιτική καινοτομίας, τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, περιλαμβανομένων 
των συνθηκών για τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας για νέους απόφοιτους των 
προγραμμάτων του ΣΘΚ.
4. Το ΣΘΚ διαδραματίζει βασικό ρόλο 
στην παροχή απαντήσεων σε καιρούς 
κρίσης, δεδομένου ότι είναι σημαντικό να 
προσελκύονται νέοι στα νέα είδη εργασίας 
και να διασφαλίζεται ότι τα νέα και 
υφιστάμενα εκπαιδευτικά προγράμματα 
προάγουν την πρόσβαση των νέων στην 
αγορά εργασίας.
5. Το εν λόγω ΣΘΚ πρέπει να εφαρμοστεί 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
294/2008.

Or. en
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Τροπολογία 10

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1β
Γενικές προτεραιότητες
1. Το ΣΘΚ συμβάλλει στη δημιουργία 
«επιστημονικής βάσης αριστείας» με την 
προώθηση της κινητικότητας χωρίς 
φραγμούς –μεταξύ επιστημονικών 
κλάδων, τομέων και χώρων– και με την 
εμπέδωση μιας κουλτούρας 
επιχειρηματικότητας και ανοικτής στην 
ανάληψη κινδύνων σε μεταπτυχιακές 
σπουδές πάνω σε καινοτόμα θέματα.
2. Εξαλείφοντας τον κατακερματισμό 
μέσω μακροπρόθεσμων ολοκληρωμένων 
συμπράξεων και επιτυγχάνοντας κρίσιμη 
μάζα μέσω της ευρωπαϊκής διάστασής 
του, στο πλαίσιο ευρείας και 
ισορροπημένης γεωγραφικής κάλυψης, το 
EIT δρα ως καταλύτης με ευελιξία για να 
δοκιμάζει νέα μοντέλα καινοτομίας, να 
γαλουχεί ταλέντα σε διακρατικό επίπεδο 
και να δημιουργεί ένα διεθνώς 
αναγνωρισμένο σήμα αριστείας. Με μια 
έξυπνη στρατηγική ανθρώπινου 
δυναμικού, συμπεριλαμβανομένης της 
συστηματικής αξιοποίησης εσωτερικών 
και εξωτερικών ειδικών και εσωτερικών 
διαδικασιών διαχείρισης, το EIT 
εξελίσσεται σε θεσμό αναφοράς για 
καινοτόμο διακυβέρνηση.
3. Το EIT εδραιώνει και αναπτύσσει 
περαιτέρω τον ρόλο του ως «επενδυτής», 
αναπτύσσοντας κέντρα αριστείας και 
βοηθώντας τα υφιστάμενα σε όλα τα 
επίπεδα, στην έρευνα, τις επιχειρήσεις και 
την ανώτατη εκπαίδευση στην Ευρώπη 
να έρχονται σε επαφή μεταξύ τους και να 
ενισχύουν τις μακροχρόνιες συστηματικές 
συνεργασίες τους. Το ΕΙΤ αποσκοπεί 
στην ενίσχυση της μεταφοράς 
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τεχνολογίας και της εμπορευματοποίησης 
και στην ανάπτυξη νέων εγχειρημάτων 
στο πλαίσιο των υφιστάμενων 
επιχειρήσεων ή με τη δημιουργία νέων 
καινοτόμων επιχειρήσεων. 
4. Το ΕΙΤ αξιοποιεί την ευελιξία του για 
να προωθήσει την απλοποίηση, η οποία 
θα εφαρμόζεται με υπεύθυνο και συνετό 
τρόπο, για να μπορέσει να επιτύχει θετικά 
αποτελέσματα, να προωθήσει 
επαναστατικές καινοτομίες και τη 
συμμετοχή της επιχειρηματικής 
κοινότητας.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1γ
Οι κοινότητες γνώσης και καινοτομίας 
(ΚΓΚ)
1. Το ΕΙΤ παρέχει στρατηγικό 
προσανατολισμό για τις ΚΓΚ, τις 
συντονίζει και τις παρακολουθεί με πλήρη 
σεβασμό της αυτονομίας τους και τους 
παρέχει το περιθώριο για πρωτοβουλίες 
από τη βάση προς τα πάνω, ενώ 
διασφαλίζει τη διαφάνεια και τις 
διαδικασίες λογοδοσίας. Το ΕΙΤ 
διασφαλίζει ότι οι ΚΓΚ λειτουργούν με 
διαφάνεια και λαμβάνουν υπόψη τα 
συμφέροντα όλων των συμμετεχόντων, 
τόσο των ήδη εμπλεκόμενων όσο και των 
νεοεισερχόμενων.
2. Οι ΚΓΚ αποτελούν βασικό μέσο για το 
ΕΙΤ. Τηρώντας πάντα την ίδια αρχή 
υλοποίησης της πλήρους ενσωμάτωσης 
του τριγώνου γνώσης, και σύμφωνα με 
τους στόχους του πυλώνα 2 και 3 του 
«Ορίζοντας 2020», το ΕΙΤ προωθεί τη 
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δημιουργία ΚΓΚ που ενδέχεται να 
διαφέρουν σε μέγεθος και διάρκεια 
ανάλογα με τις συνθήκες και τα θέματα 
που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Για 
περαιτέρω ΚΓΚ, χορηγηθέντα κονδύλια 
παρέχονται σε μία ανταγωνιστική βάση 
και λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα και 
το δυναμικό των προγραμμάτων.
3. Η κρίσιμη μάζα είναι ζωτικής 
σημασίας για το ΕΙΤ προκειμένου να 
αναπτύξει πλήρως τις δυνατότητές του 
ως πρωτοπόρο ινστιτούτο καινοτομίας. 
Αυτή η κρίσιμη μάζα θα 
αντικατοπτρίζεται στην υποστήριξη που 
παρέχει στις ΚΓΚ, την ένταση και το 
εύρος των δραστηριοτήτων του 
προσέγγισης του κοινού, την ικανότητα 
διάδοσης και την προαγωγής διεθνών 
δραστηριοτήτων του καθώς και στην 
ικανότητά να εφαρμόζει απλοποιημένες 
διαδικασίες.
4. Ένας σημαντικός αριθμός κέντρων 
αριστείας στα κράτη μέλη συχνά δεν 
επιτυγχάνουν την κρίσιμη μάζα που 
απαιτείται για γίνουν ανταγωνιστικά από 
μόνα τους σε διεθνές επίπεδο. Το ίδιο θα 
μπορούσε να συμβεί με μικρές ΚΓΚ. Η 
ενσωμάτωσή τους στο ΕΙΤ θα έχει ως 
συνέπεια την παροχή της στήριξης, 
υπόβαθρου και κρίσιμης μάζας, στοιχεία 
απαραίτητα για την επιτυχία τους. Θα 
διασφαλίζεται η συμμετοχή ΜΜΕ και 
μικρότερων ερευνητικών οργανισμών, 
καθώς και οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών.
5. Μετά από τις τρεις αρχικές ΚΓΚ, οι 
οποίες είναι η βιώσιμη ενέργεια (KIC 
InnoEnergy), προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή και μετριασμός των 
κινδύνων της  (ClimateKIC) και 
μελλοντική κοινωνία της πληροφορίας 
και της επικοινωνίας (EIT ICT Labs), η 
Επιτροπή πρότεινε ορισμένους πιο 
θεματικούς τομείς για τη δημιουργία 
νέων ΚΓΚ: μεταποίηση προστιθέμενης 
αξίας, τρόφιμα για το μέλλον - βιώσιμη 
αλυσίδα εφοδιασμού από τους πόρους 
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έως τους καταναλωτές, καινοτομία για 
μια υγιή ζωή και ενεργητικότητα στην 
τρίτη ηλικία, πρώτες ύλες – βιώσιμη 
έρευνα, εξόρυξη, επεξεργασία, 
ανακύκλωση και υποκατάσταση, 
κοινωνίες με έξυπνη ασφάλεια, βιώσιμη 
εκμετάλλευση των θαλασσών, αστική 
κινητικότητα και νερό. Περαιτέρω 
προτάσεις για ΚΓΚ έχουν ήδη αναφερθεί 
σε διάφορες πλατφόρμες, όπως η 
περίπτωση της ΚΓΚ ναυτιλίας για τη 
βιώσιμη αξιοποίηση των θαλασσών, και 
άλλες όπως η καινοτομία για την υγεία 
και τη χειραφέτηση των ανθρώπων ή 
προτάσεις για τους υδάτινους πόρους. Το 
ΕΙΤ διατηρεί αυτονομία στην οργάνωση 
διαδικασιών επιλογής μελλοντικών ΚΓΚ, 
οι οποίες πρέπει να υπερβαίνουν τη 
διαδικασία από την κορυφή προς τη βάση 
και να περιλαμβάνουν ένα ανταγωνιστικό
και ανοικτό σύστημα εφαρμογής στις νέες 
ΚΓΚ.
6. Το ΕΙΤ είναι εταίρος των ΚΓΚ καθ' 
όλη τη διάρκεια του αντικειμένου του 
προγράμματος της σύμβασης (επταετούς 
έως δεκαπενταετούς ή άλλης 
συμφωνημένης διάρκειας). Όταν 
παρέλθει η περίοδος αυτή και στην 
περίπτωση που η ΚΓΚ αποφασίσει να 
συνεχίσει χωρίς τη χρηματοδότηση του 
ΕΙΤ ή να μετατραπεί σε μία ή 
περισσότερες εταιρείες για να αναπτύξει 
τις δραστηριότητες με τις οποίες 
καταπιανόταν η πρώην ΚΓΚ, το ΕΙΤ 
μπορεί να αποφασίσει να γίνει πλήρης 
επιχειρηματικός συνέταιρος της νέας 
οντότητας.
7. Η απόδοση των επενδύσεων του EIT 
σε ΚΓΚ μετριέται με βάση τα απτά 
πλεονεκτήματα για την οικονομία και την 
κοινωνία της Ευρώπης συνολικά, όπως 
δημιουργία νέων επιχειρήσεων, 
προϊόντων και υπηρεσιών στις 
υφιστάμενες και στις μελλοντικές αγορές, 
καλύτερα εκπαιδευμένοι επιχειρηματίες, 
νέες και πιο ελκυστικές ευκαιρίες για 
θέσεις εργασίας και προσέλκυση και 
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συγκράτηση ταλέντων από όλη την 
Ένωση και το εξωτερικό.

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1δ
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και 
δραστηριότητες
1. Ένα βασικό σημείο του ΣΘΚ είναι η 
προώθηση και εφαρμογή της 
εκπαιδευτικής αποστολής του ΕΙΤ. Ο 
στόχος είναι να εκπαιδευτούν και να 
καταρτιστούν νέοι ταλαντούχοι άνθρωποι 
με τις δεξιότητες, γνώσεις και νοοτροπίες 
που είναι απαραίτητες στην παγκόσμια 
κοινωνία και σε μια οικονομία της 
γνώσης. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα 
υποτροφιών Marie Curie αναπτύσσεται 
ως τμήμα των δραστηριοτήτων του ΕΙΤ.
2. Το ΕΙΤ αναπτύσσει εκπαιδευτικά 
προγράμματα διαφορετικών επιπέδων –
προγράμματα μάστερ, προγράμματα 
διδακτορικών τίτλων, θερινά σχολεία, 
προγράμματα ειδικευμένης κατάρτισης –, 
παρέχοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευση 
που απαιτείται για την επίτευξη βιώσιμων 
αλλαγών στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
κυρίως μέσω των εν λόγω νέων 
διεπιστημονικών και ενδοεπιστημονικών 
τίτλων με το σήμα του ΕΙΤ. Το ΕΙΤ θα 
επιζητήσει την  αναγνώριση των εν λόγω 
πιστοποιήσεων με το σήμα του ΕΙΤ σε 
εθνικό και διεθνές επίπεδο, μέσω 
αξιολόγησης από ομότιμους ειδικούς. Το 
ΕΙΤ μπορεί να οργανώνει – για 
λογαριασμό του ή σε συνεργασία με 
πανεπιστήμια άλλων ευρωπαϊκών ή 
τρίτων χωρών ή κέντρα έρευνας –
προγράμματα ή μαθήματα σε θεμελιώδεις 
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και βασικούς επιστημονικούς κλάδους 
που προάγουν την καινοτομία.
3. Τα εν λόγω προγράμματα μπορούν να 
ενσωματωθούν πλήρως σε μία 
δραστηριότητα ΚΓΚ, μπορούν να 
προκύψουν από συνεργασία 
διαφορετικών ΚΓΚ ή να έχουν οργανωθεί 
από το ίδιο το ΕΙΤ ή σε συνεργασία με τις 
ΚΓΚ του. Το EIT παρέχει κίνητρα στις 
ΚΓΚ να εμπλακούν σε συνεργασίες με 
άλλα ΚΓΚ σε τομείς που προσφέρονται 
για συμπράξεις, π.χ. μέσω κοινών 
μαθημάτων επαγγελματικής ανέλιξης, 
κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων, 
τίτλων μάστερ ή διδακτορικών τίτλων ή 
κινητικότητας σε όλες τις ΚΓΚ μεταξύ 
των ακαδημαϊκών κύκλων και των 
επιχειρήσεων.
4. Για την επέκταση των εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων σε μία μεγαλύτερη 
ποικιλία τρόπων σπουδών, ενισχύοντας 
τον αντίκτυπο των εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων και προσεγγίζοντας ένα 
ευρύτερο κοινό, το ΕΙΤ και οι ΚΓΚ 
μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες ενός 
ευρύτερου φάσματος δραστηριοτήτων 
καινοτόμας επαγγελματικής ανέλιξης, που 
περιλαμβάνει εκπαίδευση διευθυντικών 
στελεχών, ειδικά προσαρμοσμένα 
μαθήματα κατάρτισης, ενότητες 
προπτυχιακών μαθημάτων ή δέσμες που 
προορίζονται για τη σχολική εκπαίδευση.
5. Το EIT καταρτίζει ένα ειδικό 
πρόγραμμα με άξονα τους ανθρώπους για 
να διασφαλίσει ότι αυτά τα ταλέντα, όπως  
φοιτητές, ερευνητές, εκπαιδευτικοί και 
επιχειρηματίες σε όλα τα επίπεδα 
σταδιοδρομίας,  που δεν συμμετέχουν 
στις ΚΓΚ και στα κέντρα συστέγασης, θα 
συνδέονται με το ΕΙΤ. Αυτό το 
πρόγραμμα δεν θα παρέχει στα 
μεγαλύτερα ταλέντα μόνον την ευκαιρία 
να επωφελούνται από το περιβάλλον 
καινοτομίας που υπάρχει εντός των 
κέντρων συνεγκατάστασης αλλά θα τους 
παρέχει επίσης κίνητρα για να 
εκμεταλλεύονται καλύτερα τις γνώσεις 
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και την τεχνογνωσία που αποκτούνται σε 
τομείς οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στις 
ΚΓΚ. Γενικά, το Ίδρυμα του EIT θα 
μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο στον τομέα αυτό.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΙΤ 
μπορεί να οργανώνει, σε τακτική βάση, 
ευρωπαϊκά και διεθνή συνέδρια για 
σχετικά θέματα στο πλαίσιο του πεδίου 
των δραστηριοτήτων του, μετατρέποντας 
το ΕΙΤ σε ένα πραγματικό ευρωπαϊκό 
σταυροδρόμι για ερευνητές, 
επαγγελματίες, δασκάλους και φοιτητές 
από όλη την Ευρώπη και πέραν από 
αυτήν.
7. Το ΕΙΤ θα συμβάλλει στην ανάπτυξη 
των απαραίτητων ανθρώπινων πόρων για 
μια καινοτόμο κοινωνία, εκπαιδεύοντας 
βασικούς συντελεστές όπως φοιτητές, 
ερευνητές και επιχειρηματίες, και 
προσδιορίζοντας τους όρους του πλαισίου 
και τις βέλτιστες πρακτικές σχετικά με 
θέματα των πολιτικών, του ρυθμιστικού 
πλαισίου και της τυποποίησης στους 
εκάστοτε τομείς. 
8. Το ΕΙΤ ενθαρρύνει τη δημιουργία ενός 
δικτύου αποφοίτων του ΕΙΤ ενισχύοντας 
με αυτόν τον τρόπο την ανταλλαγή 
γνώσεων, την καθοδήγηση και τη 
δικτύωση.
9. Το ΕΙΤ, σε συνεργασία με την 
Επιτροπή, παρέχει στήριξη στις ΚΓΚ να 
εμπλέκονται με περιφερειακές και τοπικές 
αρχές, καθώς διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στη συνεργασία επιχειρήσεων, ιδίως 
ΜΜΕ, ινστιτούτων γνώσεων, δημόσιων 
αρχών, λειτουργώντας έτσι ως 
διαμεσολαβητής μεταξύ των διαφόρων 
παραγόντων, των κρατών μελών και της 
Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 13

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1ε

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας
1. Όσον αφορά την πολιτική σχετικά με 
τις επιστημονικές πληροφορίες για τα 
δεδομένα και τα πορίσματα της έρευνάς 
του, η ελεύθερη πρόσβαση σε εκδόσεις 
αποτελεί γενική αρχή για το ΕΙΤ, 
δεδομένου ότι η ελεύθερη πρόσβαση 
θεωρείται βασικό εργαλείο για τη 
διασφάλιση και τη βελτίωση της 
διάδοσης επιστημονικών πληροφοριών 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, το 
ΕΙΤ καλύπτει έξοδα για τη δημοσίευση 
άρθρων που έχουν αξιολογηθεί από 
ομότιμους ειδικούς σε περιοδικά 
ελεύθερης πρόσβασης και για την 
κατάθεση άρθρων σε αποθετήρια 
ελεύθερης πρόσβασης.
2. Η εν λόγω πολιτική ελεύθερης 
πρόσβασης περιορίζεται στη μη εμπορική 
χρήση των πληροφοριών που παρέχονται. 
Για κάθε κερδοσκοπική χρήση, το ΕΙΤ 
επιδιώκει πλήρη προστασία των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
για το ΕΙΤ, τις ΚΓΚ και τους ερευνητές.
3. Οι κανόνες για τα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας θεσπίστηκαν για 
να διέπουν τον καταμερισμό των κερδών 
από τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας μεταξύ του ΕΙΤ, των 
ερευνητών, των επιχειρήσεων που 
συμμετέχουν και της νομικής οντότητας 
της ΚΓΚ, σύμφωνα με την εκάστοτε 
κατάσταση της συγκεκριμένης 
ολοκληρωμένης εταιρικής σχέσης. Ως ένα 
βαθμό, το παραπάνω θα συνιστά 
απόδοση για τις επενδύσεις του ΕΙΤ.

Or. en
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Τροπολογία 14

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1στ
Κεντρική διοίκηση του ΕΙΤ
1. Η κεντρική διοίκηση του ΕΙΤ παρέχει 
ορισμένες υπηρεσίες στις ΚΓΚ πάνω σε 
οριζόντια θέματα στα οποία υπάρχει 
περιθώριο μεγαλύτερης 
αποτελεσματικότητας, και θα εφαρμόζει 
άλλες εταιρικές πολιτικές για τον ίδιο 
σκοπό.
2. 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. Η κεντρική διοίκηση του 
ΕΙΤ παρέχει ορισμένες υπηρεσίες στις 
ΚΓΚ σχετικά με οριζόντια θέματα στα 
οποία υπάρχει περιθώριο μεγαλύτερης 
αποτελεσματικότητας, και θα εφαρμόζει 
άλλες εταιρικές πολιτικές για τον ίδιο 
σκοπό. Με την πάροδο του χρόνου, η 
κεντρική διοίκηση του ΕΙΤ θα εξελιχθεί 
σε πλούσιο απόθεμα ορθών πρακτικών 
και θα αποτελεί πραγματικό εταίρο 
γνώσης για τους ιθύνοντες.
3. Μια πρόκληση για την κεντρική 
διοίκηση του EIT είναι η προσέλκυση και 
στελέχωσή του με ταλαντούχους 
επαγγελματίες. Για να στελεχώσει την 
υπηρεσία του με ταλαντούχα και πλήρως 
καταρτισμένα άτομα, το ΕΙΤ ορίζει μια 
σαφή στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού 
για την ομάδα του, ακολουθώντας την 
αρχή της Ένωσης για αξιοπρεπείς θέσεις 
εργασίας, παρέχοντας επίσης 
εναλλακτικές στην απευθείας πρόσληψη, 
όπως αποσπάσεις ή προσωρινές 
προσλήψεις με την προώθηση τακτικών 
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ανταλλαγών προσωπικού και 
ασκουμένων με άλλα καινοτόμα ιδρύματα 
αριστείας.
4. Ως παγκόσμιος παράγοντας στον τομέα 
της τεχνολογίας και της καινοτομίας, 
απόλυτα προσηλωμένος στην αριστεία, το 
ΕΙΤ πρέπει να διαθέτει άριστες 
εγκαταστάσεις. Αυτές δεν θα 
αντικατοπτρίζουν μόνο τη σημασία που η 
Ένωση ως σύνολο αποδίδει στην 
πολιτική τεχνολογίας και καινοτομίας 
της, αλλά μπορεί να αποτελέσει μέσο 
εξέχουσας σημασίας για την θεσμική 
επικοινωνία του ΕΙΤ, για τις διεθνείς 
σχέσεις του και για την εδραίωση του 
διεθνούς σήματος αριστείας του.

5. Για τη δέουσα ανάπτυξη των 
προγραμμάτων και δραστηριοτήτων του, 
όπως ορίζεται στο στρατηγικό 
θεματολόγιο, το ΕΙΤ χρειάζεται ένα 
διαφορετικό είδος εγκαταστάσεων. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατίθεται να 
παρέχει τη στήριξή του για τη 
μετεγκατάσταση της κεντρικής διοίκησης 
του ΕΙΤ στις εγκαταστάσεις του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο 
Στρασβούργο. Οι εν λόγω εγκαταστάσεις 
έχουν όλες τις προϋποθέσεις να 
αποτελέσουν μια φθηνή, εύκολη και 
γρήγορη λύση για την εγκατάσταση του 
ΕΙΤ, ορισμένων κεντρικών διοικήσεων 
ΚΓΚ ή κέντρων συνεγκατάστασης, νέων 
επιχειρήσεων, του ιδρύματος ΕΙΤ, του 
δικτύου αποφοίτων του ΕΙΤ, αλλά επίσης 
και για να φιλοξενούν μεγάλα και μικρά 
συνέδρια που χρηματοδοτεί το ΕΙΤ, 
σεμινάρια, πρωτοβουλίες εντός των ΚΓΚ, 
μαθήματα μάστερ και διδακτορικών 
τίτλων και εκπαιδευτικά προγράμματα, 
καθώς και τεχνολογικές και 
επιστημονικές εκθέσεις και άλλες 
εκδηλώσεις.
6. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με το 
Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΙΤ, θα 
παρουσιάσει το 2015 στο Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο μια μελέτη για τις θεσμικές, 
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οικονομικές και υλικοτεχνικές συνθήκες 
που πρέπει να ισχύουν προκειμένου να 
προβεί στην μετεγκατάσταση της 
κεντρικής διοίκησης του ΕΙΤ στις 
εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1ζ

Συνεργασία στο επίπεδο της Ένωσης και 
διεθνής συνεργασία
1. Το ΕΙΤ, ως μέσο συνεργασίας στο 
επίπεδο ολόκληρης της Ένωσης μεταξύ 
όλων των συντελεστών του τριγώνου της 
γνώσης, δραστηριοποιείται με βάση τη 
συνεργασία και κατά τρόπο 
συμπληρωματικό – και όχι ανταγωνιστικό 
– με τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά 
ιδρύματα όλων των κρατών μελών, ήτοι 
πανεπιστημιακές ενώσεις, επιχειρήσεις, 
συνεργατικοί σχηματισμοί και 
ερευνητικοί οργανισμοί.
2. Σε στενή συνεργασία με τις ΚΓΚ, το 
EIT εκπονεί μια ισχυρή διεθνή 
στρατηγική, εντοπίζοντας και 
διασυνδέοντας τους σχετικούς 
συνομιλητές και τους πιθανούς εταίρους 
εντός και εκτός της Ένωσης. 
Δημιουργώντας ένα ισχυρό παγκόσμιο 
σήμα του ΕΙΤ (μέσω της αριστείας του 
προσωπικού, των δραστηριοτήτων, των 
δημοσιεύσεών και της επιφανούς 
τοποθεσίας του) και σφυρηλατώντας 
στρατηγικές σχέσεις με βασικούς 
παράγοντες από όλο τον κόσμο, το ΕΙΤ 
μπορεί να καταστεί το ίδιο πολύ 
ελκυστικό και μπορεί να ενισχύει την 
ελκυστικότητα των εταίρων εντός των 
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ΚΓΚ.
3. Το ΕΙΤ δημιουργεί τακτικό φόρουμ για 
ενδιαφερόμενους παράγοντες για να 
διευκολύνει την αμφίδρομη και αμοιβαία 
μάθηση με την ευρύτερη κοινότητα 
καινοτομίας σε όλο το τρίγωνο της 
γνώσης, συμπεριλαμβανομένων των 
εθνικών και περιφερειακών αρχών.
4. Το ΕΙΤ χρησιμοποιεί συστηματικά 
τους υπάρχοντες πανεπιστημιακούς και 
επιχειρηματικούς συνδέσμους, τις 
ερευνητικές οργανώσεις και τους 
συνεργατικούς σχηματισμούς ως 
πλατφόρμες ανταλλαγής γνώσεων και 
διάδοσης αποτελεσμάτων.
5. Το ΕΙΤ καθιερώνει μηχανισμό για να 
διευκολύνει περισσότερο τις συνεργασίες 
του EIT, των KΓΚ του και άλλων 
πρωτοβουλιών της Ένωσης, όπως μια 
ετήσια συνεδρίαση του EIT, των ΚΓΚ και 
των αρμόδιων υπηρεσιών της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
6. Το ΕΙΤ χρησιμοποιείται ως βασικό 
μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
παγκόσμια συνεργασία στους τομείς της 
τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 η (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1η
Το ΕΙΤ και άλλα όργανα της Ένωσης
1. Το ΕΙΤ και οι ΚΓΚ, ως μοναδικό 
όργανο που συμπληρώνει το τρίγωνο της 
γνώσης, παρέχουν πρόσθετες ευκαιρίες 
στο περιβάλλον της καινοτομίας, 
επιχειρηματικότητας και βιομηχανίας σε 
ερευνητές του προγράμματος Marie 
Curie και σε φοιτητές του προγράμματος 
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Erasmus για όλους.
2. Με βάση τα χαρακτηριστικά του, οι 
ΚΓΚ αποτελούν τον πυρήνα για την 
πανευρωπαϊκή πολιτική και το πρότυπο 
καινοτομίας· οι κοινές τεχνολογικές 
πρωτοβουλίες (ΚΤΠ), ένα βασικό μέσο 
για την καταπολέμηση του 
κατακερματισμού στην έρευνα, πρέπει να
είναι καλύτερα διατυπωμένες και πρέπει 
να καθοριστεί μία προοδευτική 
προσέγγιση μεταξύ των δύο μέσων. Τα 
ΚΤΠ και οι νεοσυσταθείσες συμπράξεις 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα παρέχουν 
πλατφόρμες για την προώθηση έρευνας 
μεγάλης κλίμακας υπό την καθοδήγηση 
της βιομηχανίας και πρέπει να βασίζονται 
στο ίδιο πρότυπο όπως το ΣΘΚ όσον 
αφορά την προαγωγή της αειφόρου, 
ανταγωνιστικής ανάπτυξης που επιφέρει 
ανακατανομή του πλούτου.
3. Το ΕΙΤ ενισχύει την αλληλεπίδραση με 
την πολιτική συνοχής της Ένωσης, μέσω 
της εξέτασης των διασυνδέσεων των 
τοπικών και των παγκοσμίων πτυχών της 
καινοτομίας. Τα κέντρα 
συνεγκατάστασης παρέχουν δυνατότητα 
διασυνοριακής συνεργασίας και είναι σε 
ιδανική θέση για να εκμεταλλεύονται τα 
διάφορα συστήματα χρηματοδότησης 
από τις αντίστοιχές περιφέρειές τους. Τα 
κέντρα συνεγκατάστασης διαδραματίζουν 
καίριο ρόλο στην ενίσχυση των 
δυνατοτήτων σύνδεσης των τοπικών 
κοινωνιών με την παγκόσμια κοινότητα.

Or. en

Τροπολογία 17
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – Μέρος 2 – σημείο 2.1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο μέλλον, η σαφέστερη καθοδήγηση θα 
πρέπει να πραγματοποιείται ανάντη, 
αρχίζοντας από τη διαδικασία επιλογής 

Στο μέλλον, η σαφέστερη καθοδήγηση θα 
πρέπει να πραγματοποιείται ανάντη, 
αρχίζοντας από τη διαδικασία επιλογής 
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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.

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 ακόμα επαρκές μέγεθος 
για να διαδραματίσει πραγματικά τον ρόλο 
ευρωπαϊκού θεσμικού οργάνου 
αυτοδικαίως.

Το ΕΙΤ ως πραγματικό ινστιτούτο
Το ΕΙΤ πρέπει να αποτελεί ένα σύνολο 
μεγαλύτερο από το απλό άθροισμα των 
μερών που το αποτελούν, τα οποία επί 
του παρόντος είναι οι ΚΓΚ. Η ΕΕ 
χρειάζεται ένα σήμα αριστείας για την 
καινοτομία που να είναι διεθνώς 
αναγνωρισμένο, και αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί παρέχοντας στο ΕΙΤ ένα ευρύ 
και χωρίς αποκλεισμούς πεδίο δράσης.
Από την άποψη αυτή απαιτούνται 
επιπρόσθετες ΚΓΚ έτσι ώστε το ΕΙΤ να 
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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.
Το EIT σκοπεύει να παγιώσει και να 
αναπτύξει περαιτέρω το 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 έρχονται σε επαφή και να 
ενισχύουν τις μακροχρόνιες συνεργασίες 
τους.
Ωστόσο, η ΕΕ δεν έχει περιθώρια για 
απώλεια ή σπατάλη γνώσεων. Έχοντας 
υπόψη το παραπάνω, το ΕΙΤ χρειάζεται 
επίσης να συμπεριλάβει πανεπιστημιακά 
δίκτυα, πέρα από αυτά που συμμετέχουν 
ήδη στις ΚΓΚ, καθώς και χορηγίες του 
προγράμματος Marie Curie για 
καινοτομία, και να συνεργάζεται στενά 
και ολοκληρωμένα με ΚΤΠ, 
περιφερειακές κοινότητες καινοτομίας 
και υλοποίησης και άλλες καινοτόμες 
μορφές υλοποίησης ή προώθησης 
έρευνας που μπορούν να προκύψουν, 
συμπεριλαμβανομένων των μικρότερων 
ΚΓΚ. Παρότι το αντικείμενο της έρευνας 
δεν βρίσκεται στο επίκεντρο των 
υφιστάμενων ΚΓΚ, το ΕΙΤ προωθεί 
διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην 
καινοτομία, και στηρίζει την ανάπτυξη 
μη τεχνολογικών, οργανωτικών, 
συστημάτων καινοτομίας και την 
καινοτομία του δημοσίου τομέα ως 
απαραίτητο συμπλήρωμα των 
υφιστάμενων δραστηριοτήτων 
καινοτομίας, καθώς και πιθανών 
μελλοντικών δραστηριοτήτων.
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Τροπολογία 18
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – Μέρος 2 – σημείο 2.1 – εδάφιο 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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 19
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – Μέρος 2 – σημείο 2,1 – εδάφιο 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 
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 

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, 
εφαρμόζοντας μία σαφή, διαφανή και 
δημόσια διαδικασία. Η αξιολόγηση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων θα 
υποστηρίζεται από εξωτερικούς, 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Με τον 
τρόπο αυτό, το EIT δεν θα πρέπει να 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 20
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – Μέρος 2 – σημείο 2,1 – σημείο 2.1.1 – εδάφιο 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. 
Για την υποστήριξη αυτής της διαδικασίας 
το EIT θα προτείνει και θα ορίσει – με 
σαφή, διαφανή τρόπο που υπόκειται σε 
δημόσια λογοδοσία - σε στενή συνεργασία 
με κάθε KΓΚ ξεχωριστά, τις κατάλληλες 
στρατηγικές συγχρηματοδότησης, οι 
οποίες στηρίζουν ταυτόχρονα στρατηγικές 
δραστηριότητες από την άποψη του EIT .

Or. en

Τροπολογία 21
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 - μέρος 2 - σημείο 2.1 - σημείο 2.1.1 – εδάφιο 2 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αποτέλεσμα μόχλευσης αποτελεί έναν 
από τους κύριους στόχους της χρήσης 
κονδυλίων της Ένωσης από το ΕΙΤ. Το 
ΕΙΤ και οι ΚΓΚ πρέπει επίσης να 
αναζητήσουν συνεργασίες με σχετικές 
πρωτοβουλίες της Ένωσης, καθώς και με 
νεοσύστατα κέντρα αριστείας, κοινότητες 
ή περιφέρειες καινοτομίας εντός των 
λιγότερο ανεπτυγμένων κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 22
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.1 – εδάφιο 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 

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 
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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.

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 
(συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων 
επαγγελματικής κατάρτισης), και θερινά 
πανεπιστημιακά τμήματα. 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 για 
προπτυχιακά τμήματα ή πακέτα που 
απευθύνονται στη σχολική εκπαίδευση.

Or. en

Τροπολογία 23
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.2 – εδάφιο 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 
υψηλού επιπέδου. Στην περίοδο 2014-
2020, οι νέες ΚΓΚ θα συσταθούν, συνεπώς 
σε δύο στάδια, δηλαδή τρεις νέες 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 
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, το πρώτο θα ξεκινάει το 



PE489.613v01-00 30/43 PR\902884EL.doc

EL

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».

2014 και το δεύτερο το 2018. 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 24
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 - μέρος 2 - σημείο 2.1 - σημείο 2.1.2 – εδάφιο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο εν λόγω κατάλογος αναπόφευκτα 
αποτελεί ένα απλό σημείο εκκίνησης για 
την ανάλυση των πιθανών νέων ΚΓΚ, 
αλλά δεν μπορεί να θεωρείται 
ολοκληρωμένος κατάλογος. Πρέπει να 
δημιουργηθούν, και να επιλεγούν μέσω 
ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού νέες 
ΚΓΚ, μαζί με τα πεδία προτεραιοτήτων 
τους, την οργάνωση και το συγχρονισμό 
της διαδικασίας επιλογής, σύμφωνα με 
τις προτεραιότητες και τους στόχους 
εντός του πεδίου εφαρμογής των 
«κοινωνικών προκλήσεων» και του 
ηγετικού ρόλου ως «βασικές 
βιομηχανικές τεχνολογίες».

Or. en
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Τροπολογία 25
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.2 – εδάφιο 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.

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. Οι καλύτερα αξιολογημένες 
προτάσεις θα επιλεγούν για έναρξη το 
2014, και στη συνέχεια, μετά την 
αξιολόγηση του «Ορίζοντας 2020», του 
ΕΙΤ και των ΚΓΚ θα ακολουθήσει νέος 
ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την 
επιλογή των νέων ΚΓΚ με έναρξη το 
2018.

Or. en

Τροπολογία 26
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – Μέρος 2 – σημείο 2,2 – εδάφιο 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 

Εξάλλου, το ΕΙΤ έχει συγκεκριμένο ρόλο 
να διαδραματίσει στη διεθνή συνεργασία 
στον τομέα της γνώσης και της 
καινοτομίας. Αν αποκτήσει μεγάλο κύρος 
και ισχυρούς στρατηγικούς δεσμούς με 
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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.

τους κύριους εταίρους παγκοσμίως, το EIT 
μπορεί να ενισχύσει την ελκυστικότητα 
των εταίρων που απαρτίζουν τις ΚΓΚ ή 
κάθε άλλης δραστηριότητάς του ή πεδίου 
δραστηριοτήτων. 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, 
μεταξύ άλλων.

Or. en

Τροπολογία 27
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος 2 – σημείο 2.3 – παράγραφος 5 – στοιχείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δημιουργήσει σε συνεργασία με την 
Επιτροπή και τις ΚΓΚ, συνεκτικού 
συστήματος για την παρακολούθηση: της 
συμβολής του ΕΙΤ στο «Ορίζων 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

Δημιουργήσει σε συνεργασία με την 
Επιτροπή και τις ΚΓΚ, συνεκτικού 
συστήματος για την παρακολούθηση: της 
συμβολής του ΕΙΤ στο «Ορίζων 2020»· 
του αντίκτυπου 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 που θα αποστέλλεται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

Or. en
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Τροπολογία 28
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3,2 – εδάφιο 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 
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 

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, 
προάγοντας την ανταλλαγή γνώσεων 
μεταξύ των ΚΓΚ και των 
πανεπιστημιακών δικτύων, των 
περιφερειακών κοινοτήτων καινοτομίας 
και υλοποίησης, μικρότερων ΚΓΚ και 
άλλων ερευνητικών δραστηριοτήτων που 
υλοποιούνται με χρηματοδότηση του ΕΙΤ, 
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 
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χαρακτήρα. 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 29
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – Μέρος 4 – σημείο 4,2 – εδάφιο 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.

Ο προϋπολογισμός του EIT για την 
περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε 3,1 
δισεκατομμύρια ευρώ και βασίζεται 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, για τις δραστηριότητες 
διάδοσης αποτελεσμάτων και απήχησης 
καθώς και για τις διοικητικές δαπάνες.

Or. en

Τροπολογία 30
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – Μέρος 4 – σημείο 4,2 – εδάφιο 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 

Το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού 
του EIT θα κατανεμηθεί στον παλαιότερο 
και στο νέο δεύτερο και τρίτο κύκλο των 
ΚΓΚ, σύμφωνα με τα σχέδια που θα 
εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο 
και τα αποτελέσματα της διαδικασίας 
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(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.

επιλογής των ΚΓΚ και το συντελεστή 
εφαρμογής, σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 294/2008.

.

Or. en

Τροπολογία 31
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – Μέρος 4 – σημείο 4,2 – εδάφιο 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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 32
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – Μέρος 4 – σημείο 4,2 – εδάφιο 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 

Το EIT θα συμμετάσχει σε διάφορες 
δραστηριότητες διάδοσης και απήχησης, 
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 
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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.

αποδοτικότητα στις ΚΓΚ. Για την 
υλοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων θα 
διατεθεί περίπου 10 έως 15% του 
προϋπολογισμού του EIT.

Or. en

Τροπολογία 33
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – Μέρος 4 – σημείο 4,2 – εδάφιο 5

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 

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 5% του προϋπολογισμού 
του ΕΙΤ.
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ευρώ για την περίοδο 2014-2020.

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ως προς τη σημασία του ΕΙΤ ως βασικού μέσου της πολιτικής τεχνολογίας και καινοτομίας 
της ΕΕ και ως προς τη σημασία και λειτουργία του υπάρχει ευρεία συναίνεση. Το γεγονός 
αυτό επιτρέπει στον εισηγητή σας, στην παρούσα σύντομη αιτιολογική έκθεση, να 
παραβλέψει όλα τα ζητήματα για τα οποία δεν υπάρχει ανάγκη ουσιαστικής τροποποίησης 
της πρότασης της Επιτροπής και να επικεντρωθεί στα ζητήματα που, κατά την άποψή μας, 
πρέπει να αποτελέσουν το αντικείμενο ορισμένων αλλαγών προκειμένου να επιτευχθούν 
καλύτερα οι σημαντικοί στόχοι του ΕΙΤ.

Το ΕΙΤ ως ευρωπαϊκό ινστιτούτο και διεθνές σήμα αριστείας

Το ΕΙΤ δεν αποτελεί ένα πρόγραμμα, ούτε ένα δίκτυο: το ΕΙΤ είναι ένα ινστιτούτο. 
Αναμφισβήτητα, λειτουργεί στο πλαίσιο ενός προγράμματος, αναμφισβήτητα δημιουργεί 
δίκτυα τεχνολογίας και καινοτομίας με πολλούς διαφορετικούς εταίρους, αλλά αποτελεί ένα 
ινστιτούτο που καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, που δεν είναι αυτός του απλού 
διαχειριστή, συντονιστή ή διαμεσολαβητή των ΚΓΚ του. Ως ινστιτούτο, πρέπει να 
αντιμετωπίζεται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, διαφορετικό από άλλους τομείς του 
«Ορίζοντας 2020». Εκτός από άμεσο μέσο καινοτομίας, είναι επίσης ένα μέσο εκπαίδευσης, 
γεγονός που επιτρέπει στο ΕΙΤ να εισαγάγει μια πλήρη εκπαιδευτική διάσταση στην πολιτική 
έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ. Αυτό αποτελεί ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
ΕΙΤ σε ολόκληρο το πλαίσιο πολιτικών της ΕΕ: πρόκειται για το μοναδικό μέσο που 
ολοκληρώνει το τρίγωνο της γνώσης. 

Στόχος μας είναι να καταστήσουμε το ΕΙΤ ένα μεγάλο εταίρο καινοτομίας εντός και εκτός 
Ευρώπης, αλλά και μείζον κέντρο επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, ανταλλαγής και 
διάδοσης βέλτιστων πρακτικών και κουλτούρας ανταλλαγής γνώσεων. 

Το ΕΙΤ μπορεί να ενισχύσει το ρόλο του στο εν λόγω πεδίο διοργάνωσης και οργάνωσης (ή 
συνδιοργάνωσης με τις ΚΓΚ του) μεγάλων συνεδρίων, σεμιναρίων, τεχνολογικών εκθέσεων 
καθώς και συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δράσεων, ενοτήτων για προπτυχιακά μαθήματα ή 
ενοτήτων για τη σχολική εκπαίδευση, θερινών μαθημάτων, του προγράμματος υποτροφιών 
του ΕΙΤ, προσθέτοντας προγράμματα μάστερ και διδακτορικών τίτλων με το σήμα του ΕΙΤ 
που ήδη υφίστανται και πρέπει να επεκταθούν περαιτέρω.

Παρότι αποτελεί ένα ινστιτούτο εκπαίδευσης, τεχνολογίας και καινοτομίας, το ΕΙΤ δεν 
μπορεί να αντιμετωπίζεται (ή να συμπεριφέρεται) ως ανταγωνιστής των πανεπιστημίων ή των 
ερευνητικών κέντρων μας, δημόσιων ή ιδιωτικών, αλλά ως σημαντικό μέσο που είναι 
διαθέσιμο σε όλους για την ανάπτυξη καλύτερης συνεργασίας, μόνιμης ανταλλαγής απόψεων 
και εμπειριών και σχεδιασμού διαφορετικού είδους κοινών προγραμμάτων: κοινών 
προγραμμάτων έρευνας, κοινών προγραμμάτων καινοτομίας και κοινών προγραμμάτων 
εκπαίδευσης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το ΕΙΤ παρέχει μεγαλύτερη στήριξη στην ΕΕ στην 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που αναφέρονται στην πρόταση της Επιτροπής: «Πολύ 
συχνά, ενώ υπάρχει σαφώς η αριστεία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην έρευνα και στην 
καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση, η αριστεία παραμένει κατακερματισμένη».



PR\902884EL.doc 39/43 PE489.613v01-00

EL

Πρέπει να παραδεχτούμε ότι το ΕΙΤ δεν απολαμβάνει αναγνωρισιμότητας στην Ευρώπη και, 
ακόμα περισσότερο, σε διεθνές επίπεδο. Το νέο στρατηγικό θεματολόγιο πρέπει να 
αντιμετωπίσει το εν λόγω πρόβλημα και να στοχεύει στη δημιουργία ενός διεθνώς 
αναγνωρισμένου σήματος αριστείας, συνεισφέροντας στην προσέλκυση ταλέντων από την 
Ευρώπη και το εξωτερικό και σφυρηλατώντας στρατηγικές σχέσεις με βασικούς εταίρους 
από ολόκληρο τον κόσμο.

Για να επιτύχει τον εν λόγω στόχο, απαιτούνται διάφορες ενέργειες. Οπωσδήποτε, ένα 
φιλόδοξο θεματολόγιο για τις παραπάνω δραστηριότητες θα συμβάλλει στην επίλυση του 
προβλήματος· επίσης, απαιτείται καλή και αποτελεσματική επικοινωνία· πιστεύουμε όμως ότι 
ένα μεγάλο βήμα σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές εγκαταστάσεις του ινστιτούτου θα 
αποτελέσει έναν βασικό παράγοντα στο στρατηγικό θεματολόγιό του.

Νέα κεντρική διοίκηση για το ΕΙΤ

Είναι αναμφισβήτητο για τον κόσμο των επιχειρήσεων το γεγονός ότι η κεντρική διοίκηση 
μίας εταιρείας αποτελεί μέσο μέγιστης σημασίας για τη θεσμική επικοινωνία και την 
καθιέρωση του διακριτικού σήματός της. Θεωρούμε ότι έχει έρθει η στιγμή να 
αντιμετωπίσουμε το εν λόγω ζήτημα όσον αφορά το ΕΙΤ εάν επιθυμούμε να το 
καθιερώσουμε ως διεθνές σήμα αριστείας, δεδομένου ότι, κατά τα φαινόμενα, αυτό αποτελεί 
στόχο στον οποίο συμφωνούν όλοι.

Για να θεωρείται από τον κόσμο ως παγκόσμιος παράγων στον εν λόγω τομέα, απόλυτα 
αφοσιωμένος στο σκοπό της αριστείας, το ΕΙΤ πρέπει να διαθέτει άριστες εγκαταστάσεις. 
Αυτό θα αντικατοπτρίζει τη σημασία που η ΕΕ ως σύνολο αποδίδει στην πολιτική 
τεχνολογίας και καινοτομίας της.

Κατά την άποψή μας, οι εγκαταστάσεις του ΕΚ στο Στρασβούργο είναι απολύτως 
κατάλληλες για να υποδεχτούν το ΕΙΤ. Πιστεύουμε δε ότι η μετεγκατάσταση της κεντρικής 
διοίκησης του ΕΙΤ στα γραφεία μας στο Στρασβούργο δεν αποτελεί θετική αλλαγή μόνο για 
το ΕΙΤ αλλά και για το Κοινοβούλιο και για την ΕΕ, τόσο στο πολιτικής όσο και από 
οικονομικής άποψης. Κάτι τέτοιο θα αποτελούσε επίσης εξαιρετικά θετική λύση για την πόλη 
του Στρασβούργου. Ας δούμε τους λόγους.

Η εγκατάσταση του ΕΙΤ στα γραφεία του ΕΚ στο Στρασβούργο θα προσέλκυε αμέσως την 
προσοχή της Ευρώπης και του κόσμου και θα έθετε το πρόγραμμα του ΕΙΤ στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντος των διεθνών μέσων ενημέρωσης. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις της Ευρώπης 
και οι παγκόσμιοι εταίροι μας θα το αντιμετώπιζαν ως μείζον σύμβολο του νέου οράματος 
που υιοθετεί η ΕΕ στην επερχόμενη επταετή περίοδο, ενισχύοντας την εστίαση και τη 
δέσμευσή της για μια δυναμικότερη πολιτική καινοτομίας.

Από πολιτικής άποψης, θα ανταποκρινόταν στη θέση της πλειοψηφίας των μελών του ΕΚ, 
που επιβεβαιώθηκε προσφάτως δύο φορές με ονομαστική ψηφοφορία, να έχει μία ενιαία 
έδρα. Επίσης, θα απαντούσε όμως και στην επιθυμία που τρέφουν πολλά μέλη του ΕΚ η 
ουσία της απόφασή τους να μην εκφυλιστεί λόγω κενών ως προς την υλοποίησή της. 

Υπό το πρίσμα των αισθημάτων της κοινής γνώμης έναντι της ΕΕ και των οργανισμών της, 
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κυρίως κατά τη διάρκεια της σημερινής εποχής κρίσης και περικοπών στις δημόσιες δαπάνες, 
η εν λόγω απόφαση δεν θα μπορούσε παρά να προκαλέσει συμπάθεια.

Από οικονομικής πλευράς, και λαμβάνοντας υπόψη το γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ ως προς 
διεθνή μεγέθη του, όπως οφείλουμε, η εν λόγω λύση θα μπορούσε μόνο να επιφέρει μείωση 
στα συνολικά έξοδα. Δεν απαιτούνται πρόσθετα κονδύλια για την υιοθέτηση της 
συγκεκριμένης λύσης, ακριβώς το αντίθετο μάλιστα.

Για την πόλη του Στρασβούργου, η συγκεκριμένη θα μπορούσε να αποτελέσει εξαιρετικά 
θετική λύση. Το κύρος της πόλης δεν θίγεται· μάλιστα ενισχύεται, καθώς θα γινόταν η 
ευρωπαϊκή πρωτεύουσα γνώσης και καινοτομίας, όχι μόνον λόγω της τοποθεσίας του ΕΙΤ, 
αλλά και επειδή, εξαιτίας των χαρακτηριστικών των εγκαταστάσεων, η ΕΕ θα μπορούσε 
επίσης να εγκαταστήσει στους ίδιους χώρους άλλα ευρωπαϊκά ακαδημαϊκά ή ερευνητικά 
προγράμματα και οργανισμούς. Για τη χρηστή διακυβέρνηση της ζωής της πόλης, είναι πολύ 
καλύτερο να υπάρχει διαρκής παρουσία ατόμων που διαμένουν και εργάζονται εκεί, παρά να 
φιλοξενεί ένα ανώτατο όριο χιλιάδων μετακινούμενων εργαζομένων τρεις ημέρες ανά μήνα. 
Σε κάθε περίπτωση, το ΕΙΤ θα οργανώνει τακτικά στο Στρασβούργο πολλές μεγάλες 
εκδηλώσεις, με πληθώρα συμμετεχόντων.

Για το ΕΙΤ και τις τρέχουσες, αλλά κυρίως τις μελλοντικές δραστηριότητές του, οι 
εγκαταστάσεις στο Στρασβούργο κρίνονται απολύτως ιδανικές. Έχουν όλες τις προϋποθέσεις 
να αποτελέσουν μια φθηνή, εύκολη και γρήγορη λύση για την εγκατάσταση της κεντρικής 
διοίκησης του ΕΙΤ, αλλά και για το ΕΙΤ προκειμένου να φιλοξενεί μεγάλα συνέδρια, 
σεμινάρια, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και μαθήματα, καθώς και εκθέσεις τεχνολογίας και 
επιστήμης, με πληθώρα μεγάλων και μικρών αιθουσών συνεδριάσεων (ή τάξεων), γραφείων, 
μπαρ και εστιατορίων, ακόμα και αρκετές εκατοντάδες αιθουσών με πλήρως εξοπλισμένα 
λουτρά όπου οι συμμετέχοντες των εν λόγω εκδηλώσεων, προερχόμενοι από όλο τον κόσμο, 
θα μπορούσαν να φιλοξενούνται δωρεάν. 

Το κτίριο του Στρασβούργου θα φιλοξενούσε επίσης το Ίδρυμα ΕΙΤ, το φόρουμ 
ενδιαφερόμενων μερών του ΕΙΤ, την ένωση αποφοίτων του ΕΙΤ και άλλες πρωτοβουλίες, 
νεοσύστατες επιχειρήσεις, πανεπιστημιακά δίκτυα.

Ορισμένα νέα κέντρα συνεγκατάστασης ΚΓΚ θα μπορούσαν να εγκατασταθούν επίσης εκεί, 
όπου οι εταίροι θα απολάμβαναν εξαιρετικές συνθήκες για να συνεργάζονται σε καθημερινή 
βάση (η συγκεκριμένη πρόταση δεν θα πρέπει να είναι καθοριστική για την κύρια πολιτική 
κατευθυντήρια γραμμή σχετικά με μια επιλογή διασποράς των θέσεων των ΚΓΚ που θα 
συμβάλλει στην ενίσχυση της τοπικής και διεθνούς συνδεσιμότητας και στη συνεργασία με 
διάφορες εθνικές και τοπικές αρχές και πανεπιστήμια, τοπικών οργανώσεων ομίλων και 
ΜΜΕ).

Γνωρίζουμε ότι το ΕΚ δεν δύναται να αποφασίσει για την εν λόγω αλλαγή από μόνο του. 
Μπορεί όμως να καταθέσει την άποψή του και να ζητήσει από την Επιτροπή να εξετάσει τη 
σκοπιμότητα υλοποίησής της. Αυτή είναι η πρότασή μας.

Κατανομή των πόρων
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Προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εργασίες που απαιτούνται για να καταστεί το ΕΙΤ ένα 
διεθνές σήμα αριστείας, χρειαζόμαστε έναν πραγματικό προϋπολογισμό για το ΕΙΤ που να 
υπερβαίνει κατά πολύ το σύνολο του προϋπολογισμού των ΚΓΚ. Στην πρόταση της 
Επιτροπής, διατίθεται 4,4% για δραστηριότητες διάδοσης αποτελεσμάτων και απήχησης και 
2% για διοικητικές δαπάνες. Η εν λόγω κατανομή των πόρων συνάδει με το παρόν όραμα για 
ένα ΕΙΤ «μόνο με ΚΓΚ» (ή σχεδόν «μόνο με ΚΓΚ»). Αλά ίσως το όραμα του ΕΙΤ ως 
προγράμματος «μόνο με ΚΓΚ» δεν είναι το πλέον επαρκές για τη σημαντική αποστολή και το 
ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το ΕΙΤ στην ΕΕ, όπως περιγράφεται παραπάνω και όπως 
προτάθηκε στην πρόταση της Επιτροπής.

Ωστόσο, για να εξελίξουμε το ΕΙΤ βάσει ενός διαφορετικού και πιο φιλόδοξου οράματος, δεν 
χρειαζόμαστε περισσότερα κονδύλια για το ΕΙΤ: μια απλή μεταβολή της κατανομής των 
πόρων που προβλέπει η Επιτροπή ίσως να είναι αρκετή. Κατανέμοντας 10 έως 15% του 
παγκόσμιου προϋπολογισμού στις ίδιες δραστηριότητες του ΕΙΤ, διατηρώντας 2% για 
διοικητικές δαπάνες και το υπόλοιπο για ΚΓΚ αποτελεί μια πιθανή λύση, λαμβάνοντας 
υπόψη όσα ακολουθούν για τον αριθμό και το μέγεθος των ΚΓΚ.

Σχετικά με τον αριθμό και το μέγεθος των ΚΓΚ

Το μοντέλο και το μέγεθος των ΚΓΚ που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία των τριών 
πρώτων ΚΓΚ, που απαιτούσε από αυτές να διαθέτουν κρίσιμη μάζα από την πρώτη στιγμή 
της ίδρυσής τους, ήταν πιθανότατα η κατάλληλη μέθοδος για την έναρξη του προγράμματος. 
Στον κόσμο της τεχνολογίας και της καινοτομίας, η δυνατότητα απόκτησης κρίσιμης μάζας 
είναι πραγματικά καθοριστικής σημασίας. 

Παρόμοια προϋπόθεση μπορεί να τηρείται για ορισμένες εκ των νέων ΚΓΚ. Ωστόσο, μία 
ελαφρώς διαφορετική προσέγγιση να είναι τώρα εφικτή: εάν το ΕΙΤ παραμείνει ως έχει και 
αποκτήσει το δέον μέγεθος, δεν μπορεί να θεωρείται, μαζί με το δίκτυο των υφιστάμενων 
ΚΓΚ σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή, ως πάροχος κρίσιμης μάζας ή υπόβαθρο κρίσιμης 
μάζας, αντιμετωπίζοντας τη δημιουργία μικρότερων ΚΓΚ ή άλλων περιφερειακών 
προγραμμάτων συνεργασίας του ΕΙΤ; Σε ορισμένες περιπτώσεις, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν συγκεκριμένες προκλήσεις, οι μικρότερες ΚΓΚ μπορούν να αποδειχθούν 
καλύτερη λύση. Στην περίπτωση αυτή, η διατήρηση μιας δογματικής προσέγγισης σχετικά με 
το μέγεθος των ΚΓΚ (μιας ενιαίας προσέγγισης για όλα) θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο 
στην εξεύρεση της βέλτιστης απάντησης.

Οφείλουμε να ενεργούμε ανάλογα με όσα συμβαίνουν ορισμένες φορές στον επιχειρηματικό 
κόσμο, όπου η λύση της ίδρυσης μιας μικρής επιχείρησης συνδεδεμένης με ένα μεγάλο όμιλο 
μπορεί να χαρακτηρίζεται τόσο από την απλότητα όσο και από την ευελιξία των μικρών 
οργανισμών και ενώ διαθέτει το κύρος, τη σταθερότητα και τις εγγυήσεις αγοράς του 
μεγάλου ομίλου, σε ενάρετο και διαλεκτικό συνδυασμό.

Οι ΚΓΚ πρέπει τώρα να αναπτυχθούν σε αριθμό, σε θεματική ποικιλία και με περιφερειακή 
κάλυψη. Οφείλουμε να τονίσουμε ότι, μεγαλύτερες ή μικρότερες, οι ΚΓΚ πρέπει πάντα να 
είναι πλήρως ολοκληρωμένες εταιρικές σχέσεις, συνδυάζοντας πανεπιστήμια, ερευνητικά 
κέντρα, επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, και άλλους φορείς καινοτομίας 
σχετικά με συγκεκριμένες κοινωνικές προκλήσεις.
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Για την περίοδο 2014-2020, η Επιτροπή έχει ήδη καθορίσει έξι θεματικούς τομείς στους 
οποίους η ίδρυση μίας νέας ΚΓΚ μπορεί να έχει μεγάλη δυνατότητα για προστιθέμενη αξία 
στις υφιστάμενες δραστηριότητες και να επιφέρει μία πραγματική ώθηση στην καινοτομία:

• Μεταποίηση προστιθέμενης αξίας
• Τρόφιμα για το μέλλον (Food4future) – βιώσιμη αλυσίδα εφοδιασμού από τους πόρους 
στους καταναλωτές
• Καινοτομία για μια υγιή ζωή και ενεργό γήρανση
• Πρώτες ύλες – βιώσιμη έρευνα, εξόρυξη, επεξεργασία, ανακύκλωση και υποκατάσταση
• Κοινωνίες με έξυπνη ασφάλεια
• Αστική κινητικότητα

Θεωρούμε ότι είναι πολύ νωρίς να εγκρίνουμε και να κλείσουμε τον εν λόγω κατάλογο και 
ότι μία προσέγγιση από τη βάση προς τα πάνω πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω, στην οποία 
θα μπορούσαν και άλλοι τομείς να αποτελέσουν αντικείμενο εφαρμογών που αξίζουν να 
ληφθούν υπόψη, όπως η περίπτωση της βιώσιμη χρήσης των θαλασσών, των υδάτινων πόρων 
και της ΚΓΚ ναυτιλίας. Ο εν λόγω κατάλογος δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, ούτε η απόφαση 
σχετικά με τον αριθμό, το μέγεθος και το χρονικό πλαίσιο για τις νέες ΚΓΚ που θα ιδρυθούν. 
Το ΕΙΤ θα έχει την αυτονομία να οργανώσει, σύμφωνα με τον Κανονισμό, τη διαδικασία 
επιλογής των μελλοντικών ΚΓΚ, με ανοικτό, διαφανή και ανταγωνιστικό τρόπο, 
λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες που ορίζονται στον «Ορίζων 2020».

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΙΤ πρέπει να έχει την αυτονομία να οργανώνει, με δημόσιο 
και διαφανή τρόπο, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον κανονισμό για τον ΕΙΤ, τη 
διαδικασία επιλογής των μελλοντικών ΚΓΚ, βάσει γενικών θεμάτων που θα προσαρμόζονται 
στις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις. Η πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων πρέπει να είναι 
πιο ανοικτή αντί να περιορίζεται εκ των προτέρων στους τρείς τομείς δραστηριοτήτων σε 
κάθε κύκλο, όπως προτείνει η Επιτροπή. Θα μπορούσε να είναι περισσότερο ή θα μπορούσε 
να είναι λιγότερο.
Μια πιο ευέλικτη προσέγγιση όσον αφορά το μέγεθος (και όσον αφορά τις ανάγκες 
χρηματοδότησης) των ΚΓΚ μπορεί να οδηγήσει σε μία λύση στην οποία μπορούν να 
διαβλέπονται περισσότερες από τρεις νέες ΚΓΚ για τον δεύτερο ή/και τον τρίτο κύκλο. 

Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο θα τηρεί τους οργανισμούς της ΕΕ, ήτοι το 
Κοινοβούλιο, πλήρως ενημερωμένους σχετικά με την εν λόγω διαδικασία και θα λαμβάνει 
υπόψη τις απόψεις τους επί του θέματος.

Σχετικά με τις μακροπρόθεσμες οικονομικές σχέσεις με τις ΚΓΚ

Στην πρώτη περίοδο της ζωής των ΚΓΚ, το ΕΙΤ παρέχει έως και 25% του προϋπολογισμού 
των ΚΓΚ. Η απόδοση των επενδύσεων του EIT σε ΚΓΚ μπορεί να μετριέται με βάση τα 
οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία, όπως οι καλύτερες ευκαιρίες εκπαίδευσης, η 
δημιουργία νέων επιχειρήσεων και νέων θέσεων εργασίας, νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Με την παρέλευση του χρόνου, επωφελούμενες από τις ευκαιρίες στην αγορά ή την κοινωνία, 
οι ΚΓΚ ενδέχεται να ανεξαρτητοποιηθούν από τη χρηματοδότηση του ΕΙΤ, όταν το αρχικό 
έργο φθάσει σε ένα φυσικό τέλος. Αλλά ίσως κάτι τέτοιο να μην σημαίνει ότι το ΕΙΤ πρέπει 
να θέσει ένα τέλος στην οικονομική του σχέση με την εν λόγω ΚΓΚ ή με το ίδρυμα ή την 
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επιχείρηση που θα γίνει όταν παρέλθει το επταετές ή δεκαπενταετές πρόγραμμα. Το ΕΙΤ 
οφείλει να εξετάσει το ενδεχόμενο να αποτελέσει έναν μακροπρόθεσμο εταίρο για το έργο 
στη δημιουργία του οποίου έχει συμβάλει και επίσης δικαιούχος των αποδόσεων που μπορεί 
να επιφέρει, και όχι μόνον όσων απορρέουν από την άμεση ή έμμεση εκμετάλλευση των 
αποτελεσμάτων του ολοκληρωμένου έργου.

Η διατήρηση της εταιρικής σχέσης μπορεί να έχει στρατηγική σημασία από τεχνολογικής 
πλευράς, αλλά και από την οικονομική σκοπιά. Οι εν λόγω αποδόσεις θα συνέβαλλαν στη 
χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό του ΕΙΤ νέων ΚΓΚ ή στην ανάπτυξη άλλων 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων.


