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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) δημιουργήθηκε με τον 
κανονισμό (EΚ) αριθ. 294/2008 με στόχο να συμβάλει στην ενίσχυση της ικανότητας 
καινοτομίας της Ευρώπης. Αποτελεί την πρώτη απόπειρα της ΕΕ για την ενσωμάτωση της 
ανώτερης εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας στο αποκαλούμενο «τρίγωνο της 
γνώσης». Η ενσωμάτωση αυτή πραγματοποιείται κατά πρώτο λόγο με τις Κοινότητες Γνώσης 
και Καινοτομίας (ΚΓΚ) που συγκεντρώνουν μακροπρόθεσμα οργανώσεις με σκοπό την 
αντιμετώπιση των εταιρικών προκλήσεων. Το EIT άρχισε να λειτουργεί το 2010 με έδρα τη 
Βουδαπέστη.

Υφίσταται γενική πολιτική βούληση για την περαιτέρω προώθηση της ύπαρξης του EIT και ο 
εισηγητής χαιρετίζει την πρόταση για το Στρατηγικό Θεματολόγιο για την Καινοτομία 
(ΣΘΚ). 

Μηχανισμοί συντονισμού μεταξύ των πρωτοβουλιών της ΕΕ

Πρέπει να τονιστεί ωστόσο, ότι θα έπρεπε να τεθεί σε ισχύ ένας μηχανισμός συντονισμού 
μεταξύ του ΕΙΤ και άλλων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του Horizon 2020. Το EIT θα έπρεπε 
να προωθήσει την αλληλεπίδραση μεταξύ των ΚΓΚ στο πλαίσιο των πυλών του Horizon 
2020 και άλλων δραστηριοτήτων, συνυπολογίζοντας τον κίνδυνο επικαλύψεων.

Επέκταση των προτεραιοτήτων του ΣΘΚ

Ο εισηγητής χαιρετίζει τους θεματικούς τομείς του ΣΘΚ, προτείνει όμως την επέκταση του 
καταλόγου προτεραιοτήτων του ακόμη και πέραν της βιώσιμης αλυσίδας εφοδιασμού από 
την πηγή στον καταναλωτή, της καινοτομίας για υγιεινή διαβίωση και ενεργή γήρανση, της 
βιώσιμης ικανότητας έρευνας, εξόρυξης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και υποκατάστασης
των πρώτων υλών, των κοινωνιών με έξυπνη ασφάλεια και της αστικής κινητικότητας. Για 
τον εντοπισμό νέων προτεραιοτήτων, το EIT πρέπει να εισέλθει σε τακτικό διάλογο με τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Διεύρυνση της συμμετοχής του συνόλου των κρατών μελών και ενίσχυση των 
συνεργειών των δομών του EIT προς όφελος ιδίως των ΜΜΕπ

Το EIT ως ένα ινστιτούτο αιχμής με μια νέα αντίληψη σε σχέση με την οργάνωση της 
έρευνας, της ανώτερης εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων, πρέπει να ενισχύσει τη συμμετοχή 
του ιδιωτικού τομές και ιδιαίτερα των ΜΜΕπ στο τρίγωνο της γνώσης. τούτο θα συμβάλλει 
στο να μεταφράζονται καλύτερα τα αποτελέσματα της έρευνας σε νέα καινοτόμα προϊόντα 
και υπηρεσίες. Οι ΚΓΚ πρέπει να υποστηρίξουν τις περιφέρειες στις δραστηριότητες 
«έξυπνης εξειδίκευσης» και «κλίμακας αριστείας» που θα δώσουν την ευκαιρία συμμετοχής 
παραγόντων από όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης. 

Διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Τέλος, ο εισηγητής επιθυμεί να αναπτύξει το EIT μια νέα καινοτόμο πολιτική και πρακτικές 
για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις 
ανάγκες και τα συμφέροντα των ενδιαφερομένων ανά την Ευρώπη, ιδίως των ΜΜΕπ.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – τίτλος 1.1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, η 
πορεία της Ευρώπης προς το μέλλον 
βασίζεται στην έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη. Για 
την επίτευξη αυτού του στόχου και για να 
παραμείνει ανταγωνιστική στην παγκόσμια 
οικονομία της γνώσης, το «τρίγωνο της 
γνώσης», δηλαδή η έρευνα, η εκπαίδευση 
και η καινοτομία καθώς και η 
αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των τριών 
πλευρών έχουν αναγνωριστεί ως βασικοί 
κινητήριοι μοχλοί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
έπραξε αντίστοιχα και αναγνώρισε αυτούς 
τους τομείς ως πολιτικές προτεραιότητες 

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

στην στρατηγική της «Ευρώπη 2020». 
Αυτές οι προτεραιότητες εφαρμόζονται 
κυρίως μέσω των εμβληματικών 
πρωτοβουλιών «Ένωση καινοτομίας» και 
«νεολαία σε κίνηση», οι οποίες αποτελούν 
ένα γενικό πλαίσιο πολιτικής για ενέργειες 
της ΕΕ στους εν λόγω τομείς. 
Συμπληρώνονται με την εμβληματική 
πρωτοβουλία «Ολοκληρωμένη 
βιομηχανική πολιτική για την εποχή της 
παγκοσμιοποίησης» με ένα «ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη», με την 
πρωτοβουλία «Μια Ευρώπη με αποδοτική 
χρήση των πόρων της» και με ένα 
«Θεματολόγιο για νέες δεξιότητες και 
θέσεις εργασίας». Το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
(EIT) θα συμβάλλει πλήρως στην επίτευξη 
των στόχων αυτών των εμβληματικών 
πρωτοβουλιών.

Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – τίτλος 1.1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας (EIT) έχει δημιουργηθεί 
ακριβώς για αυτόν τον λόγο – να 
συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη της 
οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας, 
ενισχύοντας την ικανότητα καινοτομίας 
και επιχειρηματικότητας της ΕΕ και των 
κρατών μελών της και να ωθήσει τις
δυνατότητές τους να μετατρέπουν τα 
αποτελέσματα της έρευνας και της 
καινοτομίας σε προϊόντα και υπηρεσίες 
υψηλής ποιότητας. Το Ινστιτούτο, με την 
πλήρη ενσωμάτωση της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, της έρευνας και της 
καινοτομίας στο τρίγωνο της γνώσης, θα 
συμβάλλει έντονα στην αντιμετώπιση 
κοινωνικών προκλήσεων στο πλαίσιο του 
«Ορίζων 2020» και θα επιφέρει συστημική 
αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο 
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συνεργάζονται οι ευρωπαίοι συντελεστές 
καινοτομίας σε ανοικτά και χωρίς 
αποκλεισμούς πρότυπα καινοτομίας. 

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – τίτλος 1.1 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – τίτλος 1.1 – εδάφιο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η δημιουργία των ΚΓΚ ως ενιαίων 
νομικών προσώπων υπό την ηγεσία ενός 
Γενικού Διευθυντή αποτελεί σαφή ρήξη με 
την παραδοσιακή προσέγγιση πολλαπλών 
δικαιούχων. Εξάλλου, όλες οι ΚΓΚ 
ακολουθούν τη λογική επιχειρησιακού 
σχεδίου για τον στρατηγικό σχεδιασμό των 
δραστηριοτήτων τους, και όλες οι ΚΓΚ 
έχουν εφαρμόσει τη μέθοδο της 
συστέγασης: με τη συγκέντρωση διάφορων 
ομάδων σε ένα φυσικό τόπο, 
χρησιμεύοντας ως συμψηφιστικό γραφείο 
για πολλές δραστηριότητες KΓΚ και 
συνδυάζοντας ικανότητες και δεξιότητες 
που αναπτύχθηκαν σε διαφορετικούς 
τομείς εξειδίκευσης σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο. 

Η δημιουργία των ΚΓΚ ως ενιαίων 
νομικών προσώπων υπό την ηγεσία ενός 
Γενικού Διευθυντή αποτελεί σαφή ρήξη με 
την παραδοσιακή προσέγγιση πολλαπλών 
δικαιούχων. Εξάλλου, όλες οι ΚΓΚ 
ακολουθούν τη λογική επιχειρησιακού 
σχεδίου για τον στρατηγικό σχεδιασμό των 
δραστηριοτήτων τους, και όλες οι ΚΓΚ 
έχουν εφαρμόσει τη μέθοδο της 
συστέγασης: με τη συγκέντρωση διάφορων 
ομάδων σε ένα φυσικό τόπο, 
χρησιμεύοντας ως συμψηφιστικό γραφείο 
για πολλές δραστηριότητες KΓΚ και 
συνδυάζοντας ικανότητες και δεξιότητες 
που αναπτύχθηκαν σε διαφορετικούς 
τομείς εξειδίκευσης σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο. Οι ΚΓΚ θα πρέπει να είναι σε 
θέση να κινητοποιούν επενδύσεις και 
μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις από τον 
επιχειρηματικό κλάδο.

Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – τίτλος 1.3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το EIT θα συμβάλλει δυναμικά στην 
επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο 

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

πλαίσιο του «Ορίζων 2020», ιδίως με την 
αντιμετώπιση των κοινωνικών 
προκλήσεων με συμπληρωματικό τρόπο σε 
άλλες πρωτοβουλίες στους εν λόγω τομείς. 
Στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020», το EIT θα 
αποτελεί μέρος του στόχου με τίτλο 
«Αντιμετώπιση των κοινωνικών 
προκλήσεων» αλλά σύμφωνα με την 
προσέγγιση απρόσκοπτης αλληλεπίδρασης 
των στόχων, θα συμβάλλει επίσης στο 
στόχο με τίτλο «Ηγετική θέση της 
βιομηχανίας και ανταγωνιστικά πλαίσια» 
παροτρύνοντας την έρευνα με γνώμονα τα 
αποτελέσματα και προωθώντας τη 
δημιουργία ανοικτών και χωρίς 
αποκλεισμούς προτύπων καινοτομίας 
μεταξύ καινοτόμων ΜΜΕ με υψηλό 
δυναμικό ανάπτυξης. Τέλος, θα συμβάλλει 
στη δημιουργία «άριστης επιστημονικής 
βάσης» με την προώθηση της 
κινητικότητας χωρίς φραγμούς 
επιστημονικού κλάδου, οικονομικού τομέα 
και χώρας, και με την ένταξη της 
επιχειρηματικότητας και μιας νοοτροπίας 
που να ευνοεί την ανάληψη κινδύνων σε 
καινοτόμες μορφές μεταπτυχιακών τίτλων. 
Το EIT θα συμβάλει συνεπώς σημαντικά 
στην προώθηση των βασικών όρων που 
χρειάζονται για την υλοποίηση του 
δυναμικού καινοτομίας στον τομέα της 
έρευνας στην ΕΕ και για την προώθηση 
της ολοκλήρωσης του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας (EΧΕ). Ένας μηχανισμός
συντονισμού μεταξύ του EIT και άλλων 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του 
«Ορίζων 2020» θα προταθεί από την 
Επιτροπή μετά από διαβούλευση με το 
ΕΙΤ και θα τεθεί σε εφαρμογή από το 
ΕΙΤ.
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Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – τίτλος 1.3 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Επιπλέον, υπάρχουν ευκαιρίες για 
ενισχυμένη αλληλεπίδραση με την 
πολιτική συνοχής της Ένωσης, μέσω της 
εξέτασης των διασυνδέσεων των τοπικών 
και των παγκοσμίων πτυχών της 
καινοτομίας. Ένας από τους κύριους 
ρόλους του ΚΓΚ EIT είναι να 
υποστηρίξουν τις περιφέρειες στις 
δραστηριότητες «έξυπνης εξειδίκευσης»
και «κλίμακας αριστείας» που θα δώσουν 
την ευκαιρία συμμετοχής παραγόντων 
από όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης
προκειμένου να συμμετάσχουν στο EIT
και να επωφεληθούν από αυτό. Τα κέντρα 
συστέγασης παρέχουν τη δυνατότητα 
διασυνοριακής συνεργασίας και είναι στην 
ιδανική θέση για να κεφαλαιοποιούν τα 
διάφορα συστήματα χρηματοδότησης από 
τις αντίστοιχές περιφέρειές τους Tα κέντρα 
συστέγασης διαδραματίζουν μέγιστο ρόλο 
στην ενίσχυση της τοπικής-παγκόσμιας 
συνδεσιμότητας των ΚΓΚ γενικότερα, 
συμπεριλαμβανομένης της στενής 
συνεργασίας με περιφερειακές αρχές, ιδίως 
αυτές που συμμετέχουν στον σχεδιασμό 
και στην υλοποίηση των περιφερειακών 
στρατηγικών καινοτομίας για έξυπνη 
εξειδίκευση (Regional Innovation 
Strategies for Smart Specialisation - RIS3). 
Επιπλέον, οι διασυνδέσεις των ΚΓΚ με τις 
τοπικές οργανώσεις ομίλων θα μπορούσαν 
να ενισχυθούν, έτσι ώστε να αυξηθεί η 
συμμετοχή των ΜΜΕ στις δραστηριότητες 
των ΚΓΚ. Οι ανακύπτουσες έννοιες των 
Περιφερειακών Κοινοτήτων Καινοτομίας 
και Υλοποίησης (ΠΚΚΥ) από τις ΚΓΚ 
παρέχουν ένα πρότυπο που μπορεί να 
συμβάλει ουσιαστικά στη συνδετικότητα 
και τους δεσμούς με την πολιτική 
συνοχής και τα μέσα χρηματοδότησής 
της. Μολονότι οι ευκαιρίες συνεργειών 
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των πρωτοβουλιών κοινού 
προγραμματισμού, των ευρωπαϊκών 
συμπράξεων καινοτομίας και των 
συμπράξεων μεταξύ του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα. 

διαφέρουν ανάλογα με τον θεματικό τομέα 
μιας ΚΓΚ, ορισμένες πρωτοβουλίες και 
προγράμματα σε επίπεδο ΕΕ φαίνεται να 
είναι ιδιαίτερα πρόσφορες για την 
απόρροια πλεονεκτημάτων από τη 
συνεργασία και τον συντονισμό. Επειδή η 
ίδια η έννοια του EIT/των ΚΓΚ στηρίζεται 
στην πρόσθεση αξίας στην υφιστάμενη 
ευρωπαϊκή αριστεία, οι KΓΚ – οι 
σημερινές και οι μελλοντικές – θα 
επιδιώκουν εξ ορισμού να εκμεταλλευτούν 
στο μέγιστο αυτές τις συνέργειες. Οι KΓΚ 
θα προσθέσουν αξία σε πρωτοβουλίες οι 
οποίες μπορεί να υπάρχουν στους 
σχετικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων 
των πρωτοβουλιών κοινού 
προγραμματισμού, των ευρωπαϊκών 
συμπράξεων καινοτομίας και των 
συμπράξεων μεταξύ του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα.

Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Τίτλος 1.3 – εδάφιο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην πράξη, οι ευκαιρίες συνεργειών θα 
υλοποιηθούν με διαφορετικούς τρόπους, 
από KΓΚ σε KΓΚ και από πρόκληση σε 
πρόκληση. Σήμερα, έχουν αναπτυχθεί 
διασυνδέσεις με άλλες πρωτοβουλίες σε 
επίπεδο KΓΚ, οι οποίες διαφέρουν 
ανάλογα με τις ιδιομορφίες και τον 
θεματικό τομέα κάθε ΚΓΚ. 

Στην πράξη, οι ευκαιρίες συνεργειών θα 
υλοποιηθούν με διαφορετικούς τρόπους, 
από KΓΚ σε KΓΚ και από πρόκληση σε 
πρόκληση. Σήμερα, έχουν αναπτυχθεί 
διασυνδέσεις με άλλες πρωτοβουλίες σε 
επίπεδο KΓΚ, οι οποίες διαφέρουν 
ανάλογα με τις ιδιομορφίες και τον 
θεματικό τομέα κάθε ΚΓΚ. Επιπλέον, το
EIT θα πρέπει να ενισχύσει τις συνέργειες 
και την αλληλεπίδραση των ΚΓΚ στο 
πλαίσιο των πυλών του «Ορίζων 2020»
και με άλλες πρωτοβουλίες, λαμβάνοντας 
παράλληλα δεόντως υπόψη τον κίνδυνο 
επικαλύψεων.
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Τροπολογία 9

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – τίτλος 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 
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. 

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 με σαφή 
και διαφανή διαδικασία. Η αξιολόγηση 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων θα 
υποστηρίζεται από εξωτερικούς, 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Με τον 
τρόπο αυτό, το EIT δεν θα πρέπει να 
καθορίζει μόνον τον ευρύτερο 
προσανατολισμό και τα οράματα, αλλά 
πρέπει να παρέχει στις KΓΚ τον 
κατάλληλο βαθμό υποστήριξης και 
παρακολούθησης των επιδόσεών τους και 
να υποβάλλει έκθεση σχετικά, χωρίς να 
είναι εξαιρετικά λεπτομερής και χωρίς να 
προκαλεί πρόσθετο διοικητικό φόρτο. 
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.. 

Τροπολογία 10

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – τίτλος 2.1 – εδάφιο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 11

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – υπότιτλος 2.1.1 – εδάφιο 5 – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ενθαρρύνει τις ΚΓΚ να αναπτύξουν 
μεγαλύτερη ποικιλία εκπαιδευτικών και 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων και να 
παρέχουν τις σχετικές συμβουλές σε 
ολόκληρη την ΕΕ.

Τροπολογία 12

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – υπότιτλος 2.1.2 – εδάφιο 5 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 13

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – τίτλος 2.2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 14

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – τίτλος 2.2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το EIT θα διαδραματίσει ρόλο στην 
υποστήριξη της ανάπτυξης της 
καινοτόμου πολιτικής για τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας και των 
πρακτικών που θα μπορέσουν να 
ανταποκριθούν στις ανάγκες και τα 
συμφέροντα των ενδιαφερομένων σε 
ολόκληρη την Ευρώπη και ιδιαίτερα των 
ΜΜΕπ. Τούτο θα συμβάλλει στο να 
μεταφράζονται καλύτερα τα 
αποτελέσματα της έρευνας σε νέα 
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καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.

Τροπολογία 15

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – τίτλος 2.2 – εδάφιο 9 – περίπτωση 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο 
στην ανάπτυξη της καινοτόμου πολιτικής 
για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας και των πρακτικών που θα 
μπορέσουν να ανταποκριθούν στις 
ανάγκες και τα συμφέροντα των 
ενδιαφερομένων σε ολόκληρη την 
Ευρώπη και ιδιαίτερα των ΜΜΕπ.

Τροπολογία 16

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – τίτλος 2.2 – εδάφιο 9 – περίπτωση 4β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ενισχύσει τη συμμετοχή του ιδιωτικού 
τομέα και ιδιαίτερα των ΜΜΕπ στο 
τρίγωνο της γνώσης.

Τροπολογία 17

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – υπότιτλος 2.3 – εδάφιο 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή ενίσχυσε τις προσπάθειες της 
για την υποστήριξη του EIT στην 
προσπάθειά του να καταρτίσει ένα χρηστό 
και σταθερό σύστημα παρακολούθησης με 
γνώμονα τα αποτελέσματα. Αυτό το 
σύστημα παρακολούθησης θα 
εξασφαλίσει: ότι το EIT και οι ΚΓΚ είναι 
πλήρως υπόλογοι, την ποιότητα των 
επιτευγμάτων τους, τη συμβολή τους στις 

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

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

Τροπολογία 18

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – τίτλος 3.2 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διασυνδέσεις του EIT και των ΚΓΚ όχι 
μόνον θέτουν το πλαίσιο για την 
επιτυχημένη λειτουργία των ΚΓΚ, αλλά 
αποτελούν επίσης τον πυρήνα της 
διαδικασίας αμοιβαίας μάθησης 
προσφέροντας στο ΕΙΤ τη δυνατότητα να 
διαδραματίσει τον ρόλο του ως πεδίο 
δοκιμής για νέα υποδείγματα καινοτομίας. 
Το ΕΙΤ πρέπει να παρέχει στις ΚΓΚ τις 
ενδεικνυόμενες προϋποθέσεις-πλαίσιο με 
σαφή και συνεκτική καθοδήγηση σε όλα 
τα στάδια της διαδικασίας χωρίς ωστόσο 
να είναι υπερβολικά περιοριστική. Οι 

Οι διασυνδέσεις του EIT και των ΚΓΚ όχι 
μόνον θέτουν το πλαίσιο για την 
επιτυχημένη λειτουργία των ΚΓΚ, αλλά 
αποτελούν επίσης τον πυρήνα της 
διαδικασίας αμοιβαίας μάθησης 
προσφέροντας στο ΕΙΤ τη δυνατότητα να 
διαδραματίσει τον ρόλο του ως πεδίο 
δοκιμής για νέα υποδείγματα καινοτομίας. 
Το ΕΙΤ πρέπει να παρέχει στις ΚΓΚ τις 
ενδεικνυόμενες προϋποθέσεις-πλαίσιο με 
σαφή και συνεκτική καθοδήγηση σε όλα 
τα στάδια της διαδικασίας χωρίς ωστόσο 
να είναι υπερβολικά περιοριστική. Η 
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διασυνδέσεις της κεντρικής διοίκησης του 
EIT και των ΚΓΚ πρέπει να είναι 
συστηματικές και να βασίζονται στην 
εμπιστοσύνη προκειμένου να επιτευχθεί η
μέγιστη αποτελεσματικότητα. Σ' αυτό 
πρέπει να συμβάλουν τόσο οι συμβατικές 
σχέσεις μεταξύ του EIT και των ΚΓΚ 
καθώς και οι οργανωτικές ρυθμίσεις της 
κεντρικής διοίκησης του EIT. 

καθοδήγηση αυτή θα μπορούσε ιδιαίτερα 
να καλύπτει τη διαχείριση των ΚΓΚ και 
τη συνεργασία με τους εταίρους τους. Οι 
διασυνδέσεις της κεντρικής διοίκησης του 
EIT και των ΚΓΚ πρέπει να είναι 
συστηματικές, τακτικές, καθώς επίσης 
σαφείς και διαφανείς και να βασίζονται 
στην εμπιστοσύνη προκειμένου να 
επιτευχθεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα. 
Σ' αυτό πρέπει να συμβάλουν τόσο οι 
συμβατικές σχέσεις μεταξύ του EIT και 
των ΚΓΚ καθώς και οι οργανωτικές 
ρυθμίσεις της κεντρικής διοίκησης του 
EIT. 

Τροπολογία 19

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – τίτλος 3.2 – εδάφιο 3 – περίπτωση 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

παρέχει καθοδήγηση για τη διαχείριση 
των ΚΓΚ και τη συνεργασία με τους 
εταίρους τους. 

Τροπολογία 20

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Τίτλος 3.3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εξάλλου, η ενεργός διαβούλευση με άλλα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ, ιδίως με τις 
αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής, από 
την αρχή της διαδικασίας θα βοηθήσει 
στην αύξηση των συνεργειών και της 
αμοιβαίας μάθησης με άλλες πρωτοβουλίες 
της ΕΕ. 

Εξάλλου, η ενεργός διαβούλευση με άλλα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ από την αρχή της 
διαδικασίας θα βοηθήσει στην αύξηση των 
συνεργειών και της αμοιβαίας μάθησης με 
άλλες πρωτοβουλίες της ΕΕ. Το ΕΙΤ θα 
διατηρεί τακτικό διάλογο με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της Επιτροπής.

Τροπολογία 21
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 22

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνεπώς, χρειάζεται μια γνήσια αλλαγή 
στα συστήματα και στα παραδείγματά μας 
καινοτομίας. Ακόμα πολύ συχνά, ενώ 
υπάρχει σαφώς η αριστεία στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην έρευνα και 
στην καινοτομία σε ολόκληρη την ΕΕ, τα 
πεδία αυτά εξακολουθούν να παραμένουν 
κατακερματισμένα. Η Ευρώπη χρειάζεται 
να υπερνικήσει αυτή την έλλειψη 
στρατηγικής συνεργασίας πέρα από τα 
σύνορα χωρών, τομέων και επιστημονικών 

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

κλάδων. Επιπλέον, η Ευρώπη έχει μια
ισχυρή, ανοιχτή και πραγματική 
επιχειρησιακή κουλτούρα, με σημαντική 
ποικιλομορφία μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων, η οποία είναι ουσιαστική 
για την καλλιέργεια και τον προσδιορισμό 
της αξίας της έρευνας και της καινοτομίας, 
για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και 
για την επίτευξη πραγματικής εξάπλωσης
των καινοτομιών στην αγορά σε 
δυνητικούς τομείς υψηλής ανάπτυξης. Η 
Ευρώπη χρειάζεται να προωθήσει τον ρόλο 
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
ως κινητήρων καινοτομίας, επειδή τα 
ταλαντούχα άτομα πρέπει να εφοδιάζονται 
με τις σωστές δεξιότητες, γνώσεις και 
νοοτροπίες προκειμένου να προωθήσουν
την ανάπτυξη της καινοτομίας.

Τροπολογία 23

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η δημιουργία των ΚΓΚ ως ενιαίων 
νομικών προσώπων υπό την ηγεσία ενός 
Γενικού Διευθυντή αποτελεί σαφή ρήξη με 
την παραδοσιακή προσέγγιση πολλαπλών 
δικαιούχων. Εξάλλου, όλες οι ΚΓΚ 
ακολουθούν τη λογική επιχειρησιακού 
σχεδίου για τον στρατηγικό σχεδιασμό των 
δραστηριοτήτων τους, και όλες οι ΚΓΚ 
έχουν εφαρμόσει τη μέθοδο της 
συστέγασης: με τη συγκέντρωση διάφορων 
ομάδων σε ένα φυσικό τόπο, 
χρησιμεύοντας ως συμψηφιστικό γραφείο 
για πολλές δραστηριότητες KΓΚ και 
συνδυάζοντας ικανότητες και δεξιότητες 
που αναπτύχθηκαν σε διαφορετικούς 
τομείς εξειδίκευσης σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο.

Η δημιουργία των ΚΓΚ ως ενιαίων 
νομικών προσώπων υπό την ηγεσία ενός 
Γενικού Διευθυντή αποτελεί σαφή ρήξη με 
την παραδοσιακή προσέγγιση πολλαπλών 
δικαιούχων. Εξάλλου, όλες οι ΚΓΚ 
ακολουθούν τη λογική επιχειρησιακού 
σχεδίου για τον στρατηγικό σχεδιασμό των 
δραστηριοτήτων τους, και όλες οι ΚΓΚ 
έχουν εφαρμόσει τη μέθοδο της 
συστέγασης: με τη συγκέντρωση διάφορων 
ομάδων σε ένα φυσικό τόπο, 
χρησιμεύοντας ως συμψηφιστικό γραφείο 
για πολλές δραστηριότητες KΓΚ και 
συνδυάζοντας ικανότητες και δεξιότητες 
που αναπτύχθηκαν σε διαφορετικούς 
τομείς εξειδίκευσης σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο. Οι ΚΓΚ θα πρέπει να είναι σε 
θέση να κινητοποιούν επενδύσεις και 
μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις από τον 
ιδιωτικό, τον δημόσιο και από τρίτους 
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κλάδους.

Τροπολογία 24

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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