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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 κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 294/2008 για την ίδρυση του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας
(COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0817),

– 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 (C7-0467/2011),

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

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Προϋπολογισμών 
καθώς και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0000/2012),

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

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

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

Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» για 
έξυπνη, βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση 
χωρίς αποκλεισμούς αναγνωρίζει τον 
πρωταρχικό ρόλο του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
(στο εξής EIT), στόχος του οποίου είναι 
να συνεισφέρει σε διάφορες εμβληματικές 
πρωτοβουλίες, ιδίως τις πρωτοβουλίες 
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«Ένωση καινοτομίας» και «Νεολαία σε 
κίνηση».

Or. en

Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(4) Οι κανόνες που αφορούν τη διαχείριση 
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
καθορίζονται στους κανόνες συμμετοχής.
Επιπλέον, το ΕΙΤ και οι κοινότητες 
γνώσης και καινοτομίας στο εξής (ΚΓΚ), 
ως ηγετικοί θεσμοί καινοτομίας, πρέπει 
να επιδιώξουν την ανάπτυξη καινοτόμων 
πρακτικών για τη διαχείριση των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Or. en

Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(6) Το EIT πρέπει να παγιώσει απευθείας 
επικοινωνία με τους εθνικούς και 
περιφερειακούς εκπροσώπους και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη από την αλυσίδα της 
καινοτομίας, προς το αμοιβαίο συμφέρον 
και των δυο πλευρών. Για να γίνει πιο 
συστηματικός ο διάλογος και η ανταλλαγή 
απόψεων, θα πρέπει να διοργανωθεί ένα 
φόρουμ για τα ενδιαφερόμενα μέρη του 
ΕΙΤ, στο οποίο θα συμμετέχει η ευρύτερη 
κοινότητα των ενδιαφερόμενων μερών για 
θέματα που ενδιαφέρουν όλες τις πλευρές.
Κάθε ΚΓΚ πρέπει, επίσης, να καθιερώσει 
ένα φόρουµ ενδιαφεροµένων µερών στον 
ειδικό τομέα δραστηριότητάς τους.
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Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α) Το EIT πρέπει να επιδιώκει τη 
στενότερη συνεργασία με μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ώστε να 
διασφαλίσει την ενεργή συμμετοχή τους 
στις δραστηριότητες των ΚΓΚ. Επίσης, 
οι δημόσιες επιχειρήσεις και οι τοπικές 
αρχές, καθώς και οι μη κερδοσκοπικοί 
οργανισμοί, πρέπει να εμπλακούν στις 
ΚΓΚ, όπως απαιτείται.

Or. en

Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6β) Το ΕΙΤ πρέπει να προωθεί 
διεπιστημονικές προσεγγίσεις για την 
καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάπτυξης μη τεχνολογικών λύσεων, 
οργανωτικών προσεγγίσεων, νέων 
επιχειρηματικών μοντέλων, συστημάτων 
καινοτομίας και καινοτομίες του 
δημόσιου τομέα, ως απαραίτητο 
συμπλήρωμα στις δραστηριότητες 
καινοτομίας με επίκεντρο την τεχνολογία.

Or. en

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

6 γ) Οι κοινωνικές επιχειρήσεις, καθώς 
είναι πολύ καινοτόμες από τη φύση τους, 
λόγω των αγαθών ή υπηρεσιών που 
παρέχουν, της οργάνωσής τους ή των 
μεθόδων παραγωγής στις οποίες 
καταφεύγουν, της προώθησης 
δραστηριοτήτων κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας, πρέπει να 
αποτελούν μέρος των δραστηριοτήτων 
του EIT και των ΚΓΚ.

Or. en

Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Πρέπει να καθοριστεί το πεδίο 
συμμετοχής του EIT στις κοινότητες 
γνώσης και καινοτομίας (στο εξής ΚΓΚ)
και να διευκρινιστούν οι πηγές των 
οικονομικών πόρων των ΚΓΚ.

(7) Πρέπει να καθοριστεί το πεδίο 
συμμετοχής του EIT στις ΚΓΚ και να 
διευκρινιστούν οι πηγές των οικονομικών 
πόρων των ΚΓΚ. Ιδίως, η χρηματοδότηση 
της ΕΕ πρέπει να λειτουργεί ως μόχλευση 
άλλων πόρων ιδιωτικής ή δημόσιας 
χρηματοδότησης και το επίπεδο αυτής 
της μόχλευσης πρέπει να καθοριστεί.

Or. en

Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(8) Πρέπει να απλουστευτεί η σύνθεση των 
οργάνων του EIT και να αντικατοπτρίζει 
τις τρεις διαστάσεις του τριγώνου της 
γνώσης. Η λειτουργία του διοικητικού 
συμβουλίου του ΕΙΤ πρέπει να 



PR\903210EL.doc 9/47 PE489.664v01-00

EL

διοικητικού συμβουλίου και του διευθυντή 
του ΕΙΤ.

εξορθολογιστεί και να διασαφηνιστούν οι 
αντίστοιχοι ρόλοι και αρμοδιότητες του 
διοικητικού συμβουλίου και του διευθυντή 
του ΕΙΤ.

Or. en

Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(9) Πρέπει να δημιουργηθούν νέες ΚΓΚ 
και να επιλεγούν μέσω ανοικτής, 
διαφανούς και ανταγωνιστικής 
διαδικασίας.

Or. en

Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9α) Το EIT πρέπει να καθορίσει όσες 
περισσότερες ΚΓΚ είναι δυνατό από 
οικονομική άποψη, εφόσον το πεδίο 
εφαρμογής τους εμπίπτει στο πλαίσιο των 
στόχων του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020», πληρούν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις καθιέρωσης και μπορούν να 
επιδείξουν επίδοση σύμφωνα με 
καθορισμένα κριτήρια επιλογής.

Or. en
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Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9β) Το EIT πρέπει να καθορίσει ΚΓΚ των 
οποίων το πεδίο εφαρμογής εμπίπτει 
στους συγκεκριμένους στόχους των 
πυλώνων «Κοινωνικές προκλήσεις» ή/και 
«Πρωτοπορία στις τεχνολογίες γενικής 
εφαρμογής και στις βιομηχανικές 
τεχνολογίες» του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020» ή βρίσκεται στη 
διασύνδεση αυτών των στόχων. 
Επιπλέον, στη διαδικασία καθορισμού 
των ΚΓΚ, το ΕΙΤ πρέπει να λάβει υπόψη 
ότι δεν θα έχουν όλες οι ΚΓΚ τις ίδιες 
οικονομικές ανάγκες, ορισμένες θα είναι 
υψηλότερης έντασης κεφαλαίου από ό,τι 
άλλες.

Or. en

Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(13) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ευρύτερη συμμετοχή οργανώσεων από 
διαφορετικά κράτη μέλη στις ΚΓΚ, οι 
οργανισμοί-εταίροι πρέπει να είναι 
εγκατεστημένοι τουλάχιστον σε τρία 
διαφορετικά κράτη μέλη. Επιπλέον, το 
ΕΙΤ και οι ΚΓΚ πρέπει να επιδιώξουν την 
περαιτέρω ανάπτυξη δραστηριοτήτων 
προβολής και να δημιουργήσουν δεσμούς 
με ιδρύματα, κέντρα αριστείας και 
άλλους εταίρους από περιοχές με 
χαμηλότερες επιδόσεις, ώστε να 
μπορέσουν, επίσης, να συμμετάσχουν στις 
δραστηριότητές τους.

Or. en

Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Τα κριτήρια και οι διαδικασίες για τη 
χρηματοδότηση, την παρακολούθηση και 
την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων των 
ΚΓΚ πρέπει να εγκριθούν από το ΕΙΤ πριν 
από τη έναρξη της διαδικασίας επιλογής 
των ΚΓΚ.

(14) Τα κριτήρια και οι διαδικασίες για τη
χρηματοδότηση, την παρακολούθηση και 
την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων των 
ΚΓΚ πρέπει να εγκριθούν από το ΕΙΤ πριν 
από τη έναρξη της διαδικασίας επιλογής 
των ΚΓΚ. Πρέπει, ιδίως, να δημιουργηθεί 
ένας μηχανισμός ανταγωνιστικής 
αναθεώρησης για την κατανομή των 
ετήσιων οικονομικών συνεισφορών στις 
ΚΓΚ.

Or. en
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Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(15) Το τριετές πρόγραμμα εργασίας του 
EIT πρέπει να συνεκτιμά τη γνώμη της 
Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· πρέπει, 
επίσης, να καθιερωθεί ετήσιος διάλογος 
μεταξύ του ΕΙΤ και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 17

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από 
τα ακόλουθα:
ως «καινοτομία» νοείται η διαδικασία, η 
οποία συνδυάζει διαφορετικούς τύπους 
γνώσης, δυνατοτήτων και προσόντων, με 
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την οποία νέες ιδέες δίνουν απαντήσεις 
στα αιτήματα της κοινωνίας και της 
οικονομίας και δημιουργούν νέα 
προϊόντα, υπηρεσίες ή επιχειρηματικά 
και οργανωτικά μοντέλα που προσθέτουν 
αξία στην κοινωνία, καθώς και τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής·»

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την πλήρη ενσωμάτωση του ΕΙΤ ως μέσου εφαρμογής του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020» είναι σημαντικό να επισημανθεί η σύνδεση μεταξύ του ρόλου των ΚΓΚ και 
των ειδικών στόχων του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020»

Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο -α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:
«ως 'κοινότητες γνώσης και καινοτομίας' 
(ΚΓΚ) νοούνται αυτόνομες εταιρικές 
συμπράξεις με ιδρύματα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, ερευνητικούς οργανισμούς, 
επιχειρήσεις και άλλους ενδιαφερόμενους 
φορείς στη διαδικασία της καινοτομίας 
υπό τη μορφή ενός στρατηγικού δικτύου, 
ανεξάρτητα από την ακριβή νομική 
μορφή τους, βασισμένου σε κοινό 
μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο 
σχεδιασμό καινοτομίας για την επίτευξη 
των εγχειρημάτων του ΕΙΤ και τη 
συμβολή στην επίτευξη των στόχων που 
ορίζονται στο πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020», 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την πλήρη ενσωμάτωση του ΕΙΤ ως μέσου εφαρμογής του προγράμματος πλαισίου 
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«Ορίζοντας 2020» είναι σημαντικό να επισημανθεί η σύνδεση μεταξύ του ρόλου των ΚΓΚ και 
των ειδικών στόχων του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020»

Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 2 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
ως «οργανισμός-εταίρος» νοείται κάθε 
οργανισμός που είναι μέλος ΚΓΚ· η έννοια 
αυτή περιλαμβάνει ιδίως: ιδρύματα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητικούς 
οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα, περιφερειακές και τοπικές 
αρχές, ιδρύματα, μη κερδοσκοπικούς 
οργανισμούς·

Or. en

Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 2 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Η παράγραφος 9 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
«ως 'στρατηγικό θεματολόγιο 
καινοτομίας' (ΣΘΚ) νοείται έγγραφο 
πολιτικής που περιγράφει τη 
μακροπρόθεσμη στρατηγική του ΕΙΤ για 
μελλοντικές πρωτοβουλίες, μαζί με 
επισκόπηση των σχεδιαζόμενων 
δραστηριοτήτων έρευνας, καινοτομίας 
και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για 
χρονικό διάστημα επτά ετών».
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Or. en

Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 2 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Ως «Φόρουμ ενδιαφερόμενων μερών» 
νοείται ένας χώρος συζήτησης 
προσβάσιμος σε εκπροσώπους των 
εθνικών και περιφερειακών αρχών, 
ομάδων συμφερόντων και μεμονωμένων 
οντοτήτων από το χώρο των επιχειρήσεων, 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της 
έρευνας, οργανώσεων ομίλων (cluster), 
καθώς και άλλα ενδιαφερόμενων μερών 
από το τρίγωνο της γνώσης».

10. Ως «Φόρουμ ενδιαφερόμενων μερών» 
νοείται μια πλατφόρμα συζήτησης 
προσβάσιμη σε εκπροσώπους των εθνικών 
και περιφερειακών αρχών, ομάδων 
συμφερόντων και μεμονωμένων 
οντοτήτων από το χώρο των επιχειρήσεων, 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της 
έρευνας, οργανώσεων ομίλων (cluster), 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών
καθώς και άλλα ενδιαφερόμενων μερών 
από το τρίγωνο της γνώσης».

Or. en

Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος του ΕΙΤ είναι να συμβάλει στη 
βιώσιμη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας 
της Ευρώπης, ενισχύοντας την ικανότητα 
των κρατών μελών και της Ένωσης στην 
καινοτομία. Για να επιτύχει το στόχο του, 
προάγει και χρησιμοποιεί την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, την καινοτομία και την 
έρευνα με τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα.

Στόχος του ΕΙΤ είναι να συμβάλει στη 
βιώσιμη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας 
της Ευρώπης, ενισχύοντας την ικανότητα 
των κρατών μελών και της Ένωσης στην 
καινοτομία. Για να επιτύχει το στόχο του 
προάγει και χρησιμοποιεί την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, την έρευνα, την καινοτομία 
και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες
με τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα.

Στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» 
καθορίζονται οι γενικοί στόχοι του EIT, οι 

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

ειδικοί στόχοι και οι δείκτες 
αποτελεσμάτων για την περίοδο 2014-
2020.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αποστολή του ΕΙΤ πρέπει να συνίσταται στην ενίσχυση και των τριών διαστάσεων του 
τριγώνου της γνώσης. Η προώθηση της επιχειρηματικότητας, ως σημαντική πτυχή της 
επιχειρηματικής/καινοτόμου διάστασης του τριγώνου και ένα εκ των βασικών καθηκόντων του 
ΕΙΤ, πρέπει να καταστεί πιο σαφής.

Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 924/2008
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το στοιχείο α) διαγράφεται. α) Το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«α) εντοπίζει τις βασικές προτεραιότητες 
και δραστηριότητές του προκειμένου να 
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εκπληρώσει τους γενικούς και ειδικούς 
στόχους του».

Or. en

Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 5 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) Το στοιχείο β) αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
«β) προβάλλει την αποστολή του στους 
επίδοξους οργανισμούς εταίρους, ιδίως 
τις ΜΜΕ και τα αναδυόμενα  κέντρα 
αριστείας στις περιφέρειες της ΕΕ με 
χαμηλότερες επιδόσεις, να ενθαρρύνει και 
να διευκολύνει τη συμμετοχή τους στις 
δραστηριότητές του·»

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι δυσκολότερο για τα κέντρα αριστείας από περιφέρειες της ΕΕ με χαμηλότερες επιδόσεις 
να συμμετάσχουν σε ΚΓΚ σε σχέση με τα κέντρα που βρίσκονται σε πιο αναπτυγμένες 
περιφέρειες. Το ΕΙΤ πρέπει να αναπτύξει δραστηριότητες προβολής ώστε να αυξήσει τις 
δυνατότητές τους για συμμετοχή σε δραστηριότητες του ΕΙΤ και ιδίως των ΚΓΚ. Παρομοίως, 
είναι σημαντικό να δοθεί στις ΜΜΕ η δυνατότητα πλήρους συμμετοχής στις ΚΓΚ.

Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο α β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 5 - στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β) Το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«γ) επιλέγει και ορίζει τις ΚΓΚ, σύμφωνα 
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με το άρθρο 7, και καθορίζει τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους 
βάσει συμφωνίας· τους παρέχει 
κατάλληλη υποστήριξη· εφαρμόζει τα 
ενδεδειγμένα μέτρα ελέγχου ποιότητας· 
παρακολουθεί διαρκώς και αξιολογεί 
περιοδικά τις δραστηριότητές τους· 
εξασφαλίζει κατάλληλο επίπεδο 
συντονισμού μεταξύ τους·»

Or. en

Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο α γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 5 – στοιχείο (στ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α γ) Προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
- «στ a) αξιολογεί τις πρακτικές σχετικά 
με τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) στο περιβάλλον 
καινοτομίας της ΕΕ και τις επιπτώσεις 
τους για την ικανότητα της ΕΕ στην 
καινοτομία, ιδίως τις οικονομικές 
επιπτώσεις για τις ΜΜΕ· αναπτύσσει και 
παρέχει καθοδήγηση σχετικά με 
καινοτόμα μοντέλα ΔΔΙ προωθώντας τη 
μεταφορά και διάδοση γνώσεων τόσο στο 
πλαίσιο των ΚΓΚ όσο και ευρύτερα σε 
όλη την ΕΕ·»

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΕΙΤ, ως το ηγετικό ευρωπαϊκό ίδρυμα καινοτομίας, πρέπει να αναλάβει ρόλο στην ανάπτυξη 
και προώθηση καινοτόμων πρακτικών. Για παράδειγμα, το ΕΙΤ πρέπει να αποτελέσει το 
«εργαστήριο» το οποίο θα στηρίξει την ανάπτυξη καινοτόμων ΔΔΙ τα οποία προσαρμόζονται 
στους ευρωπαϊκούς παράγοντες και θα μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τα συμφέροντα 
των διάφορων τομέων και παραγόντων σε όλη την Ευρώπη.
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Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 5 – στοιχείο ζ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α δ) Το στοιχείο ζ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
« ζ) αναπτύσσει τις δυνατότητες και την 
εμπειρογνωμοσύνη του προκειμένου να 
καταστεί όργανο παγκοσμίου κύρους 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την 
έρευνα, την καινοτομία και την 
επιχειρηματικότητα·»

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΕΙΤ, προκειμένου να επιτύχει τον στόχο του για να καταστεί όργανο παγκοσμίου κύρους, 
πρέπει να αναπτύξει περαιτέρω τις δυνατότητες και την εμπειρογνωμοσύνη του.

Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α ε (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 5 – στοιχείο (ζ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α ε) Προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«ζ α) προωθεί διεπιστημονικές 
προσεγγίσεις σχετικά με την καινοτομία, 
ιδίως την ενσωμάτωση μη τεχνολογικών 
λύσεων, οργανωτικές προσεγγίσεις, νέα 
επιχειρηματικά μοντέλα, καινοτομία 
συστημάτων και καινοτομία του 
δημόσιου τομέα·»

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δραστηριότητες του ΕΙΤ δεν πρέπει να προσανατολίζονται υπερβολικά στη στήριξη της 
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παροχής τεχνολογικών λύσεων και καινοτομίας στην αγορά.

Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 5 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ι) συγκαλεί, τουλάχιστον μια φορά 
ετησίως, το φόρουμ ενδιαφερομένων 
μερών με σκοπό να μοιραστεί και να 
συζητήσει μαζί τους τις δραστηριότητες 
του ΕΙΤ, την αποκτούμενη εμπειρία, τις 
ορθές πρακτικές και τη συμβολή στις 
πολιτικές και στόχους της Ένωσης, όσον 
αφορά την καινοτομία, την έρευνα και την 
εκπαίδευση.

Or. en

Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«δ α) καθιέρωση αρχείου το οποίο θα 
παρουσιάζει τη σχέση μεταξύ των 
εφευρέσεων και των διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας που πραγματοποιούνται 
στις ΚΓΚ και την αναγνώριση των 
κατόχων τους.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Το αρχείο αυτό θα επιτρέψει τον προσδιορισμό του τεχνολογικού περιβάλλοντος από την άποψη 
των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και θα δώσει τη δυνατότητα στους παράγοντες, οι οποίοι 
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συμμετέχουν στους τομείς έρευνας και καινοτομίας των ΚΓΚ, να αποκτήσουν σαφέστερη εικόνα 
και να αξιολογήσουν τις δυνατότητές τους.

Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 β) Το άρθρο 6 παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"2. Οι ΚΓΚ διαθέτουν ουσιαστική και 
καθολική αυτονομία όσον αφορά τον 
καθορισμό της εσωτερικής οργάνωσης 
και σύνθεσής τους. Συγκεκριμένα οι ΚΓΚ:
α) καθιερώνουν ένα διοικητικό συμβούλιο 
του οποίου η σύνθεση σέβεται την 
ισορροπία μεταξύ εκπροσώπων της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της έρευνας 
και των επιχειρηματικών τομέων·
β) είναι ανοικτό σε νέα μέλη, ιδίως σε 
ΜΜΕ, που μπορούν να προσθέσουν αξία 
στην εταιρική σχέση·
γ) λειτουργούν με ανοικτό και διαφανή 
τρόπο και σύμφωνα με τους κώδικες 
διακυβέρνησης βέλτιστης πρακτικής"

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ΚΓΚ διαθέτουν μεγάλη αυτονομία, ωστόσο είναι απαραίτητο να διευκρινιστούν τα ελάχιστα 
χαρακτηριστικά, οι γενικές αρχές και τα καθήκοντά τους.

Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 γ) Προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
«2 α. Οι ΚΓΚ καθορίζουν το ακριβές 
θεματολόγιο και τις μεθόδους εργασίας 
τους. Συγκεκριμένα οι ΚΓΚ:
α) καταρτίζουν ετήσια επιχειρηματικά 
σχέδια των δραστηριοτήτων τους με 
συγκεκριμένους στόχους, ορόσημα και 
βασικούς δείκτες επιδόσεων·
β) χαράζουν στρατηγικές για την επίτευξη 
οικονομικής βιωσιμότητας που έχει ως 
αποτέλεσμα τη σταδιακή μείωση της 
χρηματοδότησης της ΕΕ·
γ) αναπτύσσουν δραστηριότητες 
προβολής, ιδίως σε αναδυόμενα ιδρύματα 
και κέντρα αριστείας σε περιφέρειες της 
ΕΕ με χαμηλότερες επιδόσεις·
δ) συγκαλεί μια φορά ετησίως το φόρουμ 
ενδιαφερομένων μερών προκειμένου να 
ενημερώσει και να διαβουλευτεί με τα 
σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη·»

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ΚΓΚ διαθέτουν μεγάλη αυτονομία, ωστόσο είναι απαραίτητο να διευκρινιστούν τα ελάχιστα 
χαρακτηριστικά, οι γενικές αρχές και τα καθήκοντά τους.

Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το θέμα και ο αριθμός των ΚΓΚ που θα προσδιοριστούν κατά το χρονικό διάστημα 2014-2020 
δεν πρέπει να έχουν προκαθοριστεί. Εναλλακτικά ο εισηγητής προτείνει να δοθεί εντολή στο 
ΕΙΤ να δημιουργήσει όσο το δυνατό περισσότερες ΚΓΚ από οικονομική άποψη, εφόσον 
πληρούνται τα κριτήρια επιλογής και ποιότητας και ευθυγραμμίζονται με τις προτεραιότητες του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» βάσει των πυλώνων «Κοινωνικές προκλήσεις» και 
«Πρωτοπορία στις τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και στις βιομηχανικές τεχνολογίες». 

Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
«1β. Τα ελάχιστα κριτήρια επιλογής για 
τη δημιουργία ΚΓΚ είναι:
α) η συμμετοχή τουλάχιστον τριών 
οργανισμών-εταίρων που έχουν την έδρα 
τους τουλάχιστον σε τρία διαφορετικά 
κράτη μέλη. Όλοι οι εν λόγω οργανισμοί-
εταίροι πρέπει να είναι ανεξάρτητοι ο 
ένας από τον άλλο, κατά την έννοια του 
άρθρου 7 των κανόνων συμμετοχής»·
β) η συμβολή της ΚΓΚ στην επίτευξη των 
ειδικών στόχων βάσει των πυλώνων 
«Κοινωνικές προκλήσεις» και 
«Πρωτοπορία στις τεχνολογίες γενικής 
εφαρμογής και στις βιομηχανικές 
τεχνολογίες» του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020»·
γ) τουλάχιστον τα δύο τρίτα των 
οργανισμών-εταίρων που αποτελούν μια 
ΚΓΚ είναι εγκατεστημένοι στα κράτη 
μέλη.
δ) κάθε ΚΓΚ περιλαμβάνει τουλάχιστον 
ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
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μία ιδιωτική επιχείρηση και μία ΜΜΕ. "

Or. en

(Βλ. άρθρο 1 παράγραφος 6 στοιχείο γ) και δ) του τροποποιητικού κανονισμού.)

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας, τα ελάχιστα κριτήρια δημιουργίας ΚΓΚ έχουν συγκεντρωθεί σε ένα 
άρθρο και συμπληρωθεί με νέα κριτήρια: η ευθυγράμμιση με το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» και η συμμετοχή των ΜΜΕ.

Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο α β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β) στην παράγραφο 2, η εισαγωγική 
φράση αντικαθίσταται από το εξής 
κείμενο:
"2. Τα κριτήρια ανάθεσης για τον 
καθορισμό ΚΓΚ περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον:»

Or. en

Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο α γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α γ) στην παράγραφο 2 προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο:
«-α) η δυνατότητα της εταιρικής σχέσης 
να συμβάλει στην επίτευξη ειδικών 
στόχων βάσει των πυλώνων «Κοινωνικές 
προκλήσεις» και «Πρωτοπορία στις 
τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και στις 



PR\903210EL.doc 25/47 PE489.664v01-00

EL

βιομηχανικές τεχνολογίες» του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020» 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ΚΓΚ πρέπει να συνάδουν με τις θεματικές προτεραιότητες του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020» και να επιδεικνύουν αυτήν τη συμμόρφωση στο πλαίσιο της διαδικασίας 
αξιολόγησης.

Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο α γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α γ) στην παράγραφο 2 προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο:
«α α) η διεπιστημονική προσέγγιση της 
καινοτομίας, όπως η ενσωμάτωση μη 
τεχνολογικών λύσεων, οι οργανωτικές 
προσεγγίσεις, νέα επιχειρηματικά 
μοντέλα, η καινοτομία συστημάτων ή/και 
η καινοτομία του δημόσιου τομέα·»

Or. en

Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο - α δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α δ) η παράγραφος 2, στοιχείο β) 
καταργείται·

Or. en
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Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 6 – στοιχείο -α ε (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 7 - παράγραφος 2 - στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α ε) η παράγραφος 2 στοιχείο δ) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«δ) η ισορροπία της συμμετοχής στην 
εταιρική σχέση οργανισμών που δρουν 
εντός του τριγώνου γνώσης της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της έρευνας 
και της καινοτομίας»

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρχές του ανοικτού χαρακτήρα, της διαφάνειας και της ισορροπίας συμφερόντων πρέπει να 
αποτελούν τον πυρήνα των αρχών διακυβέρνησης τόσο των ΚΓΚ όσο και του ΕΙΤ.

Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο -στ α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο (δ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α στ) στην παράγραφο 2 προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο:
«δ α) η επίδειξη του ανοικτού χαρακτήρα 
και της διαφάνειας της διακυβέρνησής 
του και η στρατηγική του για την 
προσέλκυση νέων εισερχομένων·»

Or. en

Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 6 – στοιχείο –α ζ (νέο)
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 7 - παράγραφος 2 - σημείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α ζ) στην παράγραφο 2 προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο:
«στ α) μέτρα στήριξης της συμμετοχής 
και της συνεργασίας με 
κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 
αρχών, των επιχειρήσεων του δημοσίου 
τομέα και των μη κερδοσκοπικών 
οργανισμών, εφόσον απαιτείται·»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συνεργασία με τις ΚΓΚ δεν πρέπει να περιορίζεται στον ιδιωτικό τομέα, αλλά πρέπει να είναι 
δυνατή στο πλαίσιο κάθε είδους οργανισμού που συμμετέχει στη διαδικασία της καινοτομίας σε 
έναν συγκεκριμένο τομέα.

Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 6 – στοιχείο α η (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο γ
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

(Βλ. τροπολογία επί του άρθρου 7 παράγραφος 1β)

Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο δ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

(Βλ. τροπολογία επί του άρθρου 7 παράγραφος 1β)

Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 6 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 7 -α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 a) Παρεμβάλλεται το εξής άρθρο:
«Άρθρο 7-α
Πηγές και αρχές χρηματοδότησης
1. Το EIT χρηματοδοτείται από 
συνεισφορά από τον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού 
κονδυλίου που καθορίζεται στο άρθρο 19 
και από άλλες ιδιωτικές και δημόσιες 
πηγές.
2. Οι ΚΓΚ χρηματοδοτούνται ειδικότερα 
από τις εξής πηγές:
α) από συνεισφορές οργανισμών-εταίρων, 
οι οποίες συνιστούν σημαντική πηγή 
χρηματοδότησης·
β) από προβλεπόμενες από το νόμο ή 
εθελοντικές συνεισφορές των κρατών 
μελών, τρίτων χωρών ή δημόσιων αρχών 
τους·
γ) από συνεισφορές διεθνών φορέων ή 
οργανισμών·
δ) από έσοδα που προέρχονται από ίδιες 
δραστηριότητες των ΚΓΚ και 
δικαιώματα εκμετάλλευσης ΔΔΙ·
ε) από κεφαλαιουχικές χρηματοδοτήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των εσόδων που 
διαχειρίζεται το Ίδρυμα του ΕΙΤ·
στ) από κληροδοτήματα, δωρεές και 
συνεισφορές ιδιωτών, θεσμικών οργάνων, 
ιδρυμάτων ή άλλων εθνικών φορέων·
ζ) από τη συνεισφορά του ΕΙΤ·
η) από χρηματοοικονομικά μέσα, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
χρηματοδοτούνται από τον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
Μπορούν να περιλαμβάνονται εισφορές 
σε είδος.
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3. Οι λεπτομέρειες για την πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση του ΕΙΤ ορίζονται στους 
δημοσιονομικούς κανόνες του ΕΙΤ που 
αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 
1.
4. Η συμμετοχή του ΕΙΤ στις ΚΓΚ:
α) μπορεί να καλύπτει έως και το 100% 
των συνολικών επιλέξιμων δαπανών των 
δραστηριοτήτων των ΚΓΚ που παράγουν 
προστιθέμενη αξία.
β) δεν υπερβαίνει το 25% του ετήσιου 
προϋπολογισμού των ΚΓΚ, 
υπολογιζόμενου βάσει τριετούς μέσου 
όρου.
5. Το ΕΙΤ καθιερώνει μηχανισμό 
ανταγωνιστικής αναθεώρησης της 
κατανομής σημαντικού μεριδίου της 
ετήσιας οικονομικής συμμετοχής του στα 
ΚΓΚ. Ο μηχανισμός ανταγωνιστικής 
αναθεώρησης περιλαμβάνει την 
αξιολόγηση της ποιότητας και των 
δυνατοτήτων των σχεδίων που 
προτείνονται στα ετήσια επιχειρηματικά 
σχέδια των ΚΓΚ καθώς και την επίδοση 
προηγούμενων ετών, όπως καταγράφηκε 
βάσει συνεχούς παρακολούθησης 
σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος α·
6. Οι ΚΓΚ ή οι οργανισμοί-εταίροι τους 
μπορούν να ζητούν κοινοτική βοήθεια, 
ιδίως στο πλαίσιο κοινοτικών 
προγραμμάτων και ταμείων, σύμφωνα με 
τους κανόνες των εν λόγω προγραμμάτων 
και ταμείων και σε ισότιμη βάση με άλλες 
αιτήσεις. Στην περίπτωση αυτή, η 
βοήθεια δεν θα παρέχεται σε 
δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται 
ήδη από τον γενικό προϋπολογισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οικονομική 
συνεισφορά από άλλα κοινοτικά 
προγράμματα και ταμεία δεν υπερβαίνει 
το 25% του ετήσιου προϋπολογισμού των 
ΚΓΚ, υπολογιζόμενου βάσει τριετούς 
μέσου όρου.

Or. en
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(Το άρθρο 14 του κανονισμού μεταφέρεται στο άρθρο 7-a)

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας, οι πηγές χρηματοδότησης (Άρθρο 14) και οι αρχές χρηματοδότησης 
έχουν ενοποιηθεί σε ένα άρθρο και τροποποιηθεί ώστε να συμπεριλάβουν τις αρχές του 
μοχλευτικού αποτελέσματος της ΚΓΚ (μέγιστο ποσοστό 25% συμμετοχής του ΕΙΤ και μέγιστο 
ποσοστό 50% της συνολικής συμμετοχής των ταμείων της ΕΕ) καθώς και τον μηχανισμό 
ανταγωνιστικής αναθεώρησης των ετήσιων κονδυλίων για τις ΚΓΚ.

Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 7 α (νέο) – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αρχές αξιολόγησης και παρακολούθησης
των κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας

Αρχές παρακολούθησης και αξιολόγησης
των κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας

Or. en

Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το EIT διοργανώνει, βάσει βασικών 
δεικτών επιδόσεων και σε συνεργασία με 
την Επιτροπή, συνεχή παρακολούθηση και 
περιοδικές εξωτερικές αξιολογήσεις των 
αποτελεσμάτων και του αντίκτυπου κάθε 
επιμέρους ΚΓΚ.

"1. Το EIT διοργανώνει, βάσει βασικών 
δεικτών επιδόσεων και σε συνεργασία με 
την Επιτροπή, συνεχή παρακολούθηση και 
τριετείς εξωτερικές αξιολογήσεις των 
αποτελεσμάτων και του αντίκτυπου κάθε 
επιμέρους ΚΓΚ.

Η συνεχής παρακολούθηση 
περιλαμβάνει:
α) τη συμμετοχή των ΚΓΚ στην επίτευξη 
των ειδικών στόχων του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020»·
β) τη γενική επίδοση των ΚΓΚ βάσει 
συνόλου κοινών βασικών δεικτών των 
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ΚΓΚ·
γ) την επίδοση των επιμέρους KΓΚ με 
βάση τους ατομικούς στόχους τους και 
τους βασικούς δείκτες επιδόσεων όπως 
καθορίζονται στα ατομικά επιχειρησιακά 
σχέδια των ΚΓΚ·»

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρχές παρακολούθησης των ΚΓΚ πρέπει να καθορίζονται με μεγαλύτερη σαφήνεια.

Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 7 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 7α – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η επίδοση των ΚΓΚ μετρούμενη 
βάσει συνεχούς παρακολούθησης θα 
αποτελέσει τη βάση του μηχανισμού 
ανταγωνιστικής αναθεώρησης για τη 
χορήγηση της ετήσιας οικονομικής 
συμμετοχής του ΕΙΤ στις ΚΓΚ, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 7α παράγραφος 4α.

Or. en

Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 7 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 7α – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Η επίδοση των ΚΓΚ μετρούμενη 
βάσει συνεχούς παρακολούθησης θα 
αποτελέσει τη βάση του μηχανισμού 
ανταγωνιστικής αναθεώρησης για τον 
καθορισμό της ετήσιας οικονομικής 
συμμετοχής του ΕΙΤ. Για την ανάπτυξη 
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του συστήματος παρακολούθησης από το 
ΕΙΤ και την Επιτροπή, λαμβάνεται 
υπόψη ο προκαταρκτικός κατάλογος 
δεικτών του παραρτήματος ΙΙ.

Or. en

Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 7β – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διάρκεια, συνέχιση και λύση μιας 
κοινότητας γνώσης και καινοτομίας

Διάρκεια, συνέχιση και λύση της 
χρηματοδότησης μιας κοινότητας γνώσης 
και καινοτομίας

Or. en

Αιτιολόγηση

Μία ΚΓΚ ενδέχεται να συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς χρηματοδότηση της ΕΕ. Η χρηματοδότηση 
του ΚΓΚ πρέπει να καθοριστεί χρονικά και όχι η διάρκεια ζωής της ίδιας της ΚΓΚ.

Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 7β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η αρχική διάρκεια της 
χρηματοδότησης μιας ΚΓΚ από το ΕΙΤ 
είναι τρία έτη. 

Or. en
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Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 7β – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Βάσει των αποτελεσμάτων της 
συνεχούς παρακολούθησης και των 
περιοδικών αξιολογήσεων, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 7α, το διοικητικό συμβούλιο 
μπορεί να αποφασίζει κάθε τρία έτη να 
παρατείνει τη χρηματοδότηση της 
λειτουργίας μιας ΚΓΚ εφόσον η τελευταία 
επιτυγχάνει τους στόχους της και τους 
στόχους του ΕΙΤ.

Or. en

Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 9 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9 a) Το άρθρο 13 παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"2. Το EIT δημοσιεύει τον εσωτερικό 
κανονισμό του, τους ειδικούς 
δημοσιονομικούς κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 
και τα λεπτομερή κριτήρια που 
αναφέρονται στο άρθρο 7 πριν από την 
πρόσκληση υποβολής προσφορών για την
επιλογή των ΚΓΚ.»

Or. en

Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 9 β (νέο)
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9 β) Το άρθρο 13 παράγραφος 3 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"3. Το ΕΙΤ δημοσιεύει χωρίς 
καθυστέρηση τη στρατηγική του ατζέντα 
για την καινοτομία, το κυλιόμενο τριετές
πρόγραμμα εργασίας του καθώς και την 
ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του κατά 
το άρθρο 15, καθώς και τα αποτελέσματα 
της παρακολούθησης και αξιολόγησης 
του ΕΙΤ και των ΚΓΚ·»

Or. en

Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 10 – εισαγωγικό μέρος
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Το άρθρο 14 παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

(10) Το άρθρο 14 διαγράφεται.

Or. en

[Βλ. άρθρο 7 -α (νέο)]

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας, οι πηγές χρηματοδότησης (άρθρο 14) και οι αρχές χρηματοδότησης 
έχουν ενοποιηθεί σε ένα άρθρο (άρθρο 7-α)

Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 10
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 14 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ΚΓΚ χρηματοδοτούνται ειδικότερα 
από τις εξής πηγές:

διαγράφεται

α) από συνεισφορές οργανισμών-εταίρων, 
οι οποίες συνιστούν σημαντική πηγή 
χρηματοδότησης·
β) από προβλεπόμενες από το νόμο ή
εθελοντικές συνεισφορές των κρατών 
μελών, τρίτων χωρών ή δημόσιων αρχών 
τους·
γ) από συνεισφορές διεθνών φορέων ή 
οργανισμών·
δ) από έσοδα που προέρχονται από ίδιες 
δραστηριότητες των ΚΓΚ και 
δικαιώματα εκμετάλλευσης δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας,
ε) από κεφαλαιουχικές χρηματοδοτήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των εσόδων που 
διαχειρίζεται το Ίδρυμα του ΕΙΤ·
στ) από κληροδοτήματα, δωρεές και 
συνεισφορές ιδιωτών, θεσμικών οργάνων, 
ιδρυμάτων ή άλλων εθνικών φορέων·
ζ) από τη συνεισφορά του ΕΙΤ·
η) από χρηματοοικονομικά μέσα, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
χρηματοδοτούνται από το γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
Μπορούν να περιλαμβάνονται εισφορές 
σε είδος.

Or. en

[Βλ. άρθρο 7 -α (νέο)]

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας, οι πηγές χρηματοδότησης (άρθρο 14) και οι αρχές χρηματοδότησης 
έχουν ενοποιηθεί σε ένα άρθρο (άρθρο 7-α)
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Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η συμμετοχή του EIT μπορεί να 
καλύπτει έως και το 100% των συνολικών 
επιλέξιμων δαπανών των 
δραστηριοτήτων των ΚΓΚ που παράγουν 
προστιθέμενη αξία.

διαγράφεται

Or. en

(Βλ. άρθρο 7-α)

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας, οι πηγές χρηματοδότησης (άρθρο 14) και οι αρχές χρηματοδότησης 
έχουν ενοποιηθεί σε ένα άρθρο (άρθρο 7-α)

Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 15 στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κυλιόμενο τριετές πρόγραμμα εργασίας, 
βασισμένο στο ΣΘΚ, εφόσον εγκριθεί, που 
περιέχει δήλωση των κύριων 
προτεραιοτήτων και σχεδιαζόμενων 
πρωτοβουλιών, καθώς και εκτίμηση των 
χρηματοδοτικών αναγκών και πηγών. 
Πρέπει επίσης να περιέχει κατάλληλους 
δείκτες για την παρακολούθηση των 
δραστηριοτήτων της ΚΓΚ και του ΕΙΤ. Το 
προκαταρκτικό κυλιόμενο τριετές 
πρόγραμμα εργασίας υποβάλλεται από το 
ΕΙΤ στην Επιτροπή στις 31 Δεκεμβρίου 
κάθε έτους. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί εντός 
τριμήνου όσον αφορά τους ειδικούς 
στόχους του ΕΙΤ, όπως καθορίζονται στο 
πρόγραμμα «Ορίζων 2020», και τη 

α) κυλιόμενο τριετές πρόγραμμα εργασίας, 
που περιέχει δήλωση των κύριων 
προτεραιοτήτων και σχεδιαζόμενων 
πρωτοβουλιών, καθώς και εκτίμηση των 
χρηματοδοτικών αναγκών και πηγών και 
την πρόθεση συνέχισης ή μη της 
χρηματοδότησης κάθε ΚΓΚ. Πρέπει 
επίσης να περιέχει κατάλληλους δείκτες 
για την παρακολούθηση των
δραστηριοτήτων της ΚΓΚ και του ΕΙΤ. Το 
προκαταρκτικό κυλιόμενο τριετές 
πρόγραμμα εργασίας υποβάλλεται από το 
ΕΙΤ στην Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 31 
Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η Επιτροπή, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
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συμπληρωματικότητά τους με τις 
πολιτικές και μέσα της Ένωσης. Το ΕΙΤ 
λαμβάνει δεόντως υπόψη του τη γνώμη 
της Επιτροπής και σε περίπτωση 
διαφωνίας αιτιολογεί τη θέση του. Το ΕΙΤ 
διαβιβάζει το τελικό πρόγραμμα εργασίας 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
την Επιτροπή των Περιφερειών προς 
ενημέρωση.·

Συμβούλιο γνωμοδοτούν εντός τριμήνου. 
Το ΕΙΤ λαμβάνει δεόντως υπόψη του τις 
γνώμες που εκφράζονται και σε 
περίπτωση διαφωνίας αιτιολογεί τη θέση 
του. Το ΕΙΤ διαβιβάζει το τελικό 
πρόγραμμα εργασίας στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών προς ενημέρωση.·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη εποπτεία των υπευθύνων λήψης αποφάσεων σχετικά με την 
έγκριση των τριετών προγραμμάτων εργασίας. Σύμφωνα με την αρχική φάση του ΕΙΤ, στο 
πλαίσιο της οποίας το σχέδιο του πρώτου τριετούς προγράμματος εργασίας υποβάλλεται προς 
σχολιασμό στο Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, τα μελλοντικά προγράμματα 
εργασίας του ΕΙΤ πρέπει να υποβάλλονται σε διαδικασία ελέγχου από το Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 15 στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής προτείνει την καθιέρωση τακτικού διαλόγου με το ΕΙΤ και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο κατά τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσής του.

Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 13 – στοιχείο β α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13 β α) Προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
«2β. Η αξιολόγηση αξιολογεί τις πτυχές 
που αφορούν την προώθηση της 
συμμετοχής μερών από περιφέρειες με 
χαμηλότερη επίδοση και τη συμμετοχή 
των ΜΜΕ. Επιπλέον, η αξιολόγηση 
λαμβάνει υπόψη τη συμμετοχή του ΕΙΤ 
στις προτεραιότητες της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» και των εμβληματικών 
πρωτοβουλιών της».

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση του ΕΙΤ πρέπει να είναι ευρύτερη. Πρέπει, πράγματι, να εξετάζει γενικούς 
στόχους της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της Ένωσης και όχι μόνο τους δικούς του.

Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 14 -α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14-α) Το άρθρο 1 παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
1. Έως τις 30 Ιουνίου 2011 το αργότερο 
και κάθε επτά έτη εν συνεχεία, το ΕΙΤ 
καταρτίζει επταετές σχέδιο ΣΘΚ, το 
υποβάλλει στην Επιτροπή και το 
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δημοσιεύει.

Or. en

Αιτιολόγηση

xxx.

Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 14 -α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14-αα) Το άρθρο 17 παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο:
2. Το ΣΘΚ καθορίζει τη μακροπρόθεσμη 
στρατηγική για το ΕΙΤ στο πλαίσιο του
περιβάλλοντος καινοτομίας της ΕΕ και 
περιλαμβάνει αξιολόγηση του αντικτύπου 
του και της ικανότητάς του να παραγάγει 
τη προστιθέμενη αξία καινοτομίας για 
την Ένωση. Το ΣΘΚ λαμβάνει υπόψη του 
τα αποτελέσματα της παρακολούθησης 
και αξιολόγησης του ΕΙΤ που 
αναφέρονται στο άρθρο 16.

Or. en

Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 14 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14 α) Το άρθρο 17 παράγραφος 4 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη και 
ενσωματώνει τις σχετικές πτυχές του 
ΣΘΚ στη μελλοντική της πρόταση για 
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κοινό πλαίσιο στρατηγικής για την έρευνα 
και την καινοτομία για την επόμενη 
περίοδο προγραμματισμού.»

Or. en

Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 15
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το χρηματοδοτικό κονδύλιο από το 
πρόγραμμα «Ορίζων 2020» για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, κατά 
την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, ορίζεται σε 
3 182 230 000 ευρώ. Οι ετήσιες πιστώσεις 
εγκρίνονται από την αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων του 
δημοσιονομικού πλαισίου. Η 
χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΙΤ στις 
ΚΓΚ χορηγείται στο πλαίσιο του εν λόγω 
χρηματοδοτικού κονδυλίου.

Το χρηματοδοτικό κονδύλιο από το 
πρόγραμμα «Ορίζων 2020» για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, κατά 
την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, ορίζεται σε 
[3 182 230 000 ευρώ] Οι ετήσιες πιστώσεις 
εγκρίνονται από την αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων του 
δημοσιονομικού πλαισίου. Η 
χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΙΤ στις 
ΚΓΚ χορηγείται στο πλαίσιο του εν λόγω 
χρηματοδοτικού κονδυλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το τελικό ποσό πρέπει να προστεθεί σε μεταγενέστερο στάδιο όταν ολοκληρωθούν οι 
διαπραγματεύσεις του ΠΔΠ.

Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 20 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Παράρτημα I α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

20 α) Προστίθεται το ακόλουθο 
παράρτημα:
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«Παράρτημα I α
Ενδεικτικός κατάλογος γενικών δεικτών 
επιδόσεων για την παρακολούθηση των 
ΚΓΚ
Συνεισφορές:
α) Ανάλυση συνεισφορών εταίρων (ανά 
είδος και χρηματικό ποσό) στον ετήσιο 
προϋπολογισμό
β) Ανάλυση προϋπολογισμού ανά είδος 
δραστηριότητας (έρευνα, εκπαίδευση, 
καινοτομία, έμμεσες δαπάνες)
Αποτέλεσμα και αντίκτυπος:
α) αριθμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
και εκπαιδευομένων
β) αριθμός ερευνητικών προγραμμάτων 
και δημοσιεύσεων
γ) αριθμός συμμετεχουσών επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένου του μεριδίου των 
ΜΜΕ, ερευνητικών ιδρυμάτων και 
πανεπιστημίων·
ε) αριθμός χορηγηθέντων διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας ανά ευρώ επένδυσης και 
αριθμός μεταβιβασθέντων διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας
ζ) αριθμός θυγατρικών επιχειρήσεων που 
δημιουργήθηκαν
η) αριθμός δραστηριοτήτων καινοτομίας 
που έχουν αναληφθεί στις συμμετέχουσες 
επιχειρήσεις.»

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Ευρώπη, προκειμένου να ανακάμψει από τις πολλαπλές κρίσεις που αντιμετωπίζει σήμερα, 
πρέπει να βρει τρόπους να αναπτύξει τις δυνατότητες της για καινοτομία με στόχο την 
παροχή βιώσιμων και αποτελεσματικών λύσεων όσον αφορά τις κοινωνικές προκλήσεις, 
όπως αυτές που αναφέρονται στο πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», καθώς και την 
απασχόληση και τη δημιουργία αξίας.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση, το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας (ΕΙΤ) ιδρύθηκε το 2008 με στόχο την ενίσχυση της 
ικανότητας καινοτομίας. 

Αποτελεί την πρώτη προσπάθεια της ΕΕ να ενσωματώσει τις τρεις πλευρές του τριγώνου της 
γνώσης (τριτοβάθμια εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία). Το ΕΙΤ ξεκίνησε να λειτουργεί το 
2010 με συνεισφορά 309 εκατομμυρίων ευρώ από την ΕΕ στον προϋπολογισμό του για το 
χρονικό διάστημα 2008-2013. 

Μέσω των δραστηριοτήτων των κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ), το ΕΙΤ προωθεί 
τη στενότερη συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων, των ερευνητικών κέντρων και των 
επιχειρήσεων με στόχο τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της έρευνας, της εκπαίδευσης και 
των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ στην 
καινοτομία. 

Από το 2010, λειτουργούν τρεις ΚΓΚ (ΚΓΚ για το κλίμα, εργαστήρια ΤΠΕ του EIT και ΚΓΚ 
InnoEnergy) μέσω 16 «συστεγαζόμενων κέντρων» σε 12 χώρες της ΕΕ και στις οποίες 
συμμετέχουν περισσότεροι από 200 εταίροι.

Η μέχρι στιγμής εμπειρία με τις ΚΓΚ έχει καταδείξει έναν αυξανόμενο αριθμό 
συμμετεχόντων (συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας), θετικό μοχλευτικό αποτέλεσμα, 
αποτέλεσμα βελτιστοποίησης και ήδη χειροπιαστά αποτελέσματα (εκπαιδευόμενοι και 
νεοσύστατες επιχειρήσεις). 

Πρόταση από την Επιτροπή 

Η Επιτροπή προτείνει να παρασχεθεί στο ΕΙΤ προϋπολογισμός περίπου 3 δισεκατομμυρίων 
ευρώ και υπαχθεί το πεδίο εφαρμογής του ΕΙΤ στο πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». Ο 
προϋπολογισμός θα χορηγηθεί σε δύο κονδύλια: το πρώτο για την ενοποίηση των 
υφιστάμενων ΚΓΚ και τη δημιουργία 3 νέων το 2014· το δεύτερο, μετά από αναθεώρηση 
στο τέλος του 2017, για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων των ΚΓΚ που έχουν δημιουργηθεί 
και για τη δημιουργία 3 νέων.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις της Επιτροπής για τον κανονισμό για το ΕΙΤ 
διευκρινίζουν περαιτέρω το εύρος των συνεισφορών του ΕΙΤ στις ΚΓΚ, τα κριτήρια 
σύστασής τους και τις αρχές αξιολόγησης, διάρκειας και λήξης αυτών. 
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Από την άλλη πλευρά, το στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας (το οποίο θα εγκριθεί σε 
ξεχωριστό έγγραφο) που συνοδεύει τον κανονισμό για το ΕΙΤ περιγράφει τις 
προτεραιότητες του ΕΙΤ για την περίοδο 2014-2010, το πρόγραμμα εργασίας και τις 
λεπτομέρειες λειτουργίας του καθώς και τη χρηματοδότηση των ΚΓΚ.

Άποψη του εισηγητή

1. Ο προϋπολογισμός και οι στόχοι του ΕΙΤ

Μέχρι στιγμής, το ΕΙΤ φαίνεται να είναι ένα επιτυχημένο και υποσχόμενο μέσο 
πραγματοποίησης δραστηριοτήτων με γνώμονα την καινοτομία με ολοκληρωμένο και ευθύ 
τρόπο, εμπλέκοντας εταίρους από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα αλλά και τα πανεπιστήμια 
σε μια δυναμική διαδικασία καινοτομίας.

Επίσης, σε σχέση με άλλες μορφές πρωτοβουλιών εταιρικών σχέσεων δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα, η διασύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με το στοιχείο της 
εκπαίδευσης παρέχει προστιθέμενη αξία στο ΕΙΤ την οποία δεν διαθέτουν προς το παρόν 
άλλες πρωτοβουλίες.

Ως εκ τούτου, ο εισηγητής, στηρίζει τη σταδιακή κλιμάκωση του προϋπολογισμού για την 
περίοδο 2014-2020, όπως προτάθηκε από την Επιτροπή, και τη δημιουργία νέων ΚΓΚ.

Οι νέες ΚΓΚ πρέπει να συσταθούν σε τομείς προτεραιότητας του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020» και βάσει των πυλώνων «Κοινωνικές προκλήσεις» και «Πρωτοπορία στις 
τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και στις βιομηχανικές τεχνολογίες».  

Αυτοί είναι οι τομείς στους οποίους η ΕΕ πρέπει να συγκεντρώσει τις προσπάθειές της ώστε 
να βρει και να εφαρμόσει καινοτόμες λύσεις και να προωθήσει επιχειρηματικές 
πρωτοβουλίες. 

Ο εισηγητής στηρίζει την πρόταση μεσοπρόθεσμης αξιολόγησης του ΕΙΤ για την αξιολόγηση 
της επίδοσής του, ωστόσο, δεδομένου ότι ενσωματώνεται στο πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» δεν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος για το οποίον θα έπρεπε να υπόκειται σε 
διαφοροποιημένη αξιολόγηση σε σχέση με άλλα τμήματα του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020». 

2. Αρχές επιλογής των ΚΓΚ

Ο εισηγητής πιστεύει ότι το θέμα και ο αριθμός των ΚΓΚ που δημιουργεί το ΕΙΤ δεν πρέπει 
να προκαθορίζονται.

Η σταδιακή εισαγωγή νέων ΚΓΚ και ο καθορισμός των προτεραιοτήτων τους που προτείνει η 
Επιτροπή δεν αιτιολογείται επαρκώς. Άλλα θέματα μπορεί να θεωρηθούν επείγοντα ή το ίδιο 
υποσχόμενα με τα προτεινόμενα. 

Ο εισηγητής προτείνει ότι η επιλογή των ΚΓΚ θα πρέπει εναλλακτικά να υπόκειται σε μια 
ανοικτή, διαφανή και ανταγωνιστική διαδικασία.  Βάσει της υποβληθείσας πρότασης, το ΕΣΕ 
θα μπορεί να καθορίζει όσες ΚΓΚ είναι οικονομικά εφικτό, εφόσον πληρούν τα κριτήρια 
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επιλογής και ποιότητας και το πεδίο εφαρμογής τους εμπίπτει στις προτεραιότητες του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020». 

Κατά την επιλογή το ΕΙΤ πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι ορισμένες ΚΓΚ δεν έχουν την ίδια 
ένταση κεφαλαίου με άλλες. 

3. Αρχές χρηματοδότησης των ΚΓΚ

Μηχανισμός ανταγωνιστικής αναθεώρησης

Όπως καθιερώθηκε το 2012 από το ΕΙΤ, οι ΚΓΚ πρέπει να ανταγωνίζονται ετησίως για τον 
διαθέσιμο προϋπολογισμό. Αυτό θα διασφαλίσει την αποτελεσματική χρηματοδότηση μόνο 
των πιο υποσχόμενων και πολύτιμων έργων, αποφεύγοντας ενδεχόμενα απρόσμενα 
ευεργετικά αποτελέσματα που θα μπορούσε να επιφέρει η προκαθορισμένη κατανομή. 

Η ετήσια συνεισφορά θα βασίζεται στην αξιολόγηση των ετήσιων επιχειρηματικών σχεδίων, 
στόχων, αποκτηθέντων αποτελεσμάτων και περαιτέρω δυνατοτήτων των ΚΓΚ. 

Ο εισηγητής προτείνει να συμπεριληφθούν στον κανονισμό οι αρχές της ανταγωνιστικής 
κατανομής. 

Μοχλευτικό αποτέλεσμα

Το ΕΙΤ έχει μέχρι στιγμής συνεισφέρει το 25% του προϋπολογισμού των ΚΓΚ, ενώ το 75% 
αποτελεί συνεισφορά άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών εταίρων (συμπεριλαμβανομένων των 
ίδιων πόρων των εταίρων, της δημόσιας χρηματοδότησης από κράτη μέλη, κονδυλίων άλλων 
πρωτοβουλιών της ΕΕ όπως το ΠΠ7 και διαρθρωτικά ταμεία και μελλοντικά του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020»). 

Ο εισηγητής προτείνει να συμπεριληφθεί αυτή η αρχή στον κανονισμό. 

Επιπλέον, υφίσταται η ανάγκη να αποφευχθεί η υπονόμευση του αποτελέσματος συνεργειών 
του ΕΙΤ λόγω της υπερβολικά ευρείας χρήσης  κονδυλίων της ΕΕ για τη «μόχλευση» άλλων 
κονδυλίων της ΕΕ. Ο εισηγητής προτείνει περαιτέρω αύξηση του κατωφλιού από τις ΚΓΚ σε 
μέγιστο ποσοστό 25% των κονδυλίων της ΕΕ πλέον της συνεισφοράς του ΕΙΤ.

Διασφάλιση της βιωσιμότητας

Τέλος, για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης η 
Επιτροπή εξετάζει τη μεσοπρόθεσμη αυτοχρηματοδότηση ορισμένων δραστηριοτήτων των 
ΚΓΚ. Για να επιτευχθεί αυτό, η ανάπτυξη στρατηγικής χρηματοδότησης πρέπει σαφώς να 
αποτελέσει καθήκον των ΚΓΚ.

4. Προγραμματισμός, παρακολούθηση και αξιολόγηση

Ο εισηγητής προτείνει στο μέλλον το ΣΘΚ να εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και να 
ενσωματώνεται στο μελλοντικό πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2021-2018»). Από την άλλη πλευρά, πρέπει να δοθεί περισσότερη εποπτεία 
στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σχετικά με την έγκριση των τριετών προγραμμάτων 
εργασίας του ΕΙΤ. 
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Στην αρχική φάση του ΕΙΤ, το πρώτο σχέδιο του τριετούς προγράμματος εργασίας 
υποβλήθηκε για σχολιασμό στο Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Ο εισηγητής 
πιστεύει ότι αυτό πρέπει να ισχύσει και για τα επόμενα τριετή προγράμματα εργασίας του 
ΕΙΤ. 

Επιπλέον, προτείνεται η καθιέρωση τακτικού διαλόγου μεταξύ του διευθυντή του ΕΙΤ και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αφού δημοσιευθεί η ετήσια έκθεση του ΕΙΤ. 

Επίσης, το ΕΙΤ προβλέπει την καθιέρωση συστήματος παρακολούθησης το οποίο θα αφορά 
τα τέσσερα επίπεδα δραστηριότητας (το επίπεδο του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020», το επίπεδο του ΕΙΤ, το επίπεδο του συνόλου των ΚΓΚ και το επίπεδο των 
μεμονωμένων ΚΓΚ). Ο εισηγητής προτείνει να συμπεριληφθούν αυτές οι αρχές στον 
κανονισμό. 

5. Διεύρυνση της έννοιας της καινοτομίας

Πέραν των τεχνολογικών λύσεων

Σήμερα, οι δραστηριότητες του ΕΙΤ προσανατολίζονται κυρίως στη στήριξη της παράδοσης 
τεχνολογικών και βιομηχανικών λύσεων. Μολονότι είναι απαραίτητες, δεν επαρκούν σε 
καμία περίπτωση για την ανταπόκριση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ΕΕ. 

Ο εισηγητής θεωρεί ότι οι μη τεχνολογικές λύσεις, οι οργανωτικές λύσεις, οι λύσεις 
καινοτομίας συστημάτων και οι λύσεις καινοτομίας δημοσίου τομέα απαιτούν την ίδια 
προσοχή με τις τεχνολογικές λύσεις. 

Παρομοίως, πρέπει να εξεταστεί η προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας διότι η 
φύση των κοινωνικών επιχειρήσεων είναι συνήθως πολύ καινοτόμος, λόγω των αγαθών ή 
υπηρεσιών που παρέχουν ή των οργανωτικών μοντέλων τους.  

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

Δεδομένου ότι η Κίνα καθίσταται η χώρα με τον υψηλότερο αριθμό κατάθεσης διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας, η ΕΕ πρέπει να αναπτύξει μια «ευφυή» πολιτική δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας η οποία θα της επιτρέψει να ξεχωρίσει.1 Οι αδυναμίες της αγοράς που αφορούν 
πρακτικές ΔΔΙ επιδρά αρνητικά ιδίως στις ΜΜΕ, για παράδειγμα, εμποδίζοντας τη 
συμμετοχή στις ανταλλαγές ΔΔΙ, οι οποίες συμβαίνουν γενικά μεταξύ μεγαλύτερων 
παραγόντων της αγοράς, και πλήττονται από τον δικαστικό καθορισμό της αξίας των 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. 

Το ΕΙΤ, ως το ηγετικό ευρωπαϊκό ίδρυμα καινοτομίας, πρέπει να αναπτύξει και να προωθήσει 
καινοτόμες πρακτικές που προσαρμόζονται σε τυπικούς ευρωπαίους παράγοντες.

Το ΕΙΤ και οι ΚΓΚ θα αποτελέσουν «εργαστήριο» για τη στήριξη της ανάπτυξης 
διαφοροποιημένων πολιτικών ΔΔΙ το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τα 
συμφέροντα διάφορων τομέων και παραγόντων σε όλη την Ευρώπη, ιδίως των ΜΜΕ, των 
                                               
1 Το 2010, ο λόγος των εγχώριων αιτήσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας προς τον παγκόσμιο όγκο διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας ήταν 15,1% στην Ευρώπη (στάσιμος), 53,6% στις ΗΠΑ (μειούμενος), 82,1% στην Ιαπωνία 
(στάσιμος) και 72,7% στην Κίνα (έντονα αυξητικός).
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πανεπιστημίων και των δημόσιων αρχών. 

6. Διακυβέρνηση και συμμετοχή

Μολονότι οι ΚΓΚ αποτελούν καινοτόμες μορφές και δομές αυτοοργάνωσης που 
προσομοιάζουν στις επιχειρήσεις, πρέπει να καθοριστούν ορισμένα ελάχιστα κοινά 
χαρακτηριστικά για όλες τις ΚΓΚ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τηρούνται οι αρχές του 
ανοικτού χαρακτήρα, της διαφάνειας και της ισορροπίας συμφερόντων. Αυτή η ανάγκη είναι 
ακόμη σημαντικότερη λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΚΓΚ χρηματοδοτούνται εν μέρει από τον 
δημόσιο προϋπολογισμό. 

Συγκεκριμένα η δομή των ΚΓΚ πρέπει να τους επιτρέπει να εξελίσσονται και να αποφεύγουν 
το αποτέλεσμα κλειδώματος ή κέντρου κλειστής εξυπηρέτησης. Νέοι εταίροι πρέπει να 
μπορούν να εντάσσονται στις ΚΓΚ και να συμμετέχουν στις δραστηριότητες, ενώ οι κανόνες 
ΔΔΙ που προτείνονται πρέπει να παρέχουν τις ίδιες ευκαιρίες για όλους τους παράγοντες. 

Η διεύρυνση της συμμετοχής σε νέους εισερχομένους και ιδίως η αυξημένη συμμετοχή των 
ΜΜΕ πρέπει να αποτελέσει μέρος της στρατηγικής για το ΕΙΤ και τις ΚΓΚ.  

Οι ΚΓΚ πρέπει, όπως προβλέπεται από το ΕΙΤ, να καθιερώσουν επίσης φόρουμ 
ενδιαφερομένων μερών στον ειδικό τομέα δραστηριοτήτων τους, το οποίο θα συνέρχεται μία 
φορά ετησίως.

Το ΕΙΤ πρέπει, επίσης, να παρέχει δυνατότητες σε περιφέρειες της Ευρώπης με χαμηλότερες 
επιδόσεις ώστε να επωφελούνται από τις ΚΓΚ και να συμμετέχουν σε αυτές, ιδίως σε αυτές 
οι οποίες έχουν περισσότερο ανάγκη την καινοτομία για να εξέλθουν από την κρίση. 

7. Συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 

Η συμπληρωματικότητα των ΚΓΚ με άλλες δραστηριότητες που ορίζονται στο πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» χρήζει περαιτέρω διευκρίνισης. 

Υπάρχουν διάφορα ανοικτά ερωτήματα σχετικά με τον ειδικό ρόλο της ΚΓΚ στο περίπλοκο 
ερευνητικό περιβάλλον της ΕΕ, ιδίως έναντι των πρωτοβουλιών κοινού προγραμματισμού, 
των ευρωπαϊκών τεχνολογικών πλατφόρμων, των κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών, των 
ERA-Net, καθώς και του προγράμματος «Erasmus για όλους», των συμμαχιών γνώσεων & 
συμμαχιών δεξιοτήτων και των δράσεων Marie Curie. 

Ο εισηγητής θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να πραγματοποιήσει ενδελεχή αξιολόγηση όλων 
των διαφορετικών τύπων δημόσιων-ιδιωτικών εταιρικών σχέσεων οι οποίες έχουν καθιερωθεί 
στο πλαίσιο των διαφορετικών προγραμμάτων της για την έρευνα και την καινοτομία.

Στόχος είναι η αξιολόγηση των αποτελεσματικότερων μοντέλων εταιρικής σχέσης, η 
αναγνώριση των βασικών χαρακτηριστικών επιτυχίας και ο εξορθολογισμός και η 
απλούστευση του περιβάλλοντος έρευνας και καινοτομίας στο μελλοντικό πλαίσιο 
χρηματοδότησης.


