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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) συστάθηκε με τον κανονισμό
(EΚ) 294/2008 με σκοπό να ενισχύσει την ικανότητα καινοτομίας της Ευρώπης. Αποτελεί 
την πρώτη προσπάθεια της ΕΕ να ενσωματώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την έρευνα και 
την καινοτομία στο λεγόμενο «τρίγωνο της γνώσης». Η ολοκλήρωση αυτή γίνεται κατά κύριο 
λόγο μέσω των κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ), στο πλαίσιο των οποίων 
δραστηριοποιούνται σε μακροπρόθεσμη βάση διάφοροι οργανισμοί με σκοπό την 
αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων. Το ΕΙΤ ξεκίνησε να λειτουργεί το 2010 και η έδρα 
του είναι στην Βουδαπέστη.

Η Επιτροπή υποβάλλει σήμερα τροπολογίες στον κανονισμό ίδρυσης του ΕΙΤ. Οι 
προτεινόμενες αλλαγές βασίζονται στα διδάγματα της αρχικής περιόδου, στις συστάσεις των 
εκθέσεων εξωτερικής αξιολόγησης καθώς και στα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων ευρείας 
εμβέλειας που πραγματοποιήθηκαν με τα ενδιαφερόμενα μέρη του ΕΙΤ. Ο παρών 
τροποποιητικός κανονισμός συνδέεται επίσης στενά με την πρόταση για το Στρατηγικό 
Θεματολόγιο Καινοτομίας (ΣΘΚ) ου ΕΙΚ που βασίζεται στην πρόταση του διοικητικού 
συμβουλίου του ΕΙΚ. 

Η άποψη του συντάκτη της παρούσης επικεντρώνεται στις εξής παραμέτρους: 

Βελτίωση των υποδομών διακυβέρνησης του ΕΙΤ και του διαλόγου με τα όργανα της ΕΕ
Η εμπειρία δείχνει ότι πρέπει να απλουστευτεί η σύνθεση των οργάνων του EIT. 
Συγκεκριμένα, πρέπει να αποσαφηνιστούν περαιτέρω τα καθήκοντα του διοικητικού 
συμβουλίου και του διευθυντή. Τα διοικητικό συμβούλιο και ο διευθυντής πρέπει να 
ενεργούν πάντοτε προς το συμφέρον του ΕΙΤ με ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα. 
Επισημαίνεται επίσης η σημασία της επαρκούς δραστηριοποίησης των θεσμικών οργάνων 
της ΕΕ κατά την εκπόνηση των προγραμμάτων εργασίας του ΕΙΤ.

Διεύρυνση της συμμετοχής σε όλα τα κράτη μέλη και εδραίωση συνεργιών μεταξύ των 
δομών του ΕΙΤ προς όφελος, κυρίως, των ΜΜΕ
Αρχές όπως ο ανοικτός χαρακτήρας, η διαφάνεια και η εξισορρόπηση των συμφερόντων 
πρέπει να βρεθούν στο επίκεντρο των αρχών διακυβέρνησης και της ολοένα διευρυνόμενης 
συμμετοχής νέων εισερχομένων, με νέες ιδέες, από ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό σημαίνει 
ιδίως ότι η αυξανόμενη συμμετοχή μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πρέπει να αποτελέσει 
τμήμα της στρατηγικής των ΚΓΚ για την ανάπτυξη. Μολονότι όλες οι αγορές δεν έχουν την 
ίδια διάρθρωση, είναι πολύ σημαντικό να δίνεται στις ΜΜΕ η ευκαιρία να συμμετέχουν 
πλήρως σε όλες τις κοινότητες γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ) Οι δημόσιες επιχειρήσεις και 
οι τοπικές αρχές, καθώς και οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, πρέπει επίσης να εμπλέκονται 
στις ΚΓΚ, αναλόγως της περίπτωσης.

Διαχείριση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
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Ο συντάκτης της παρούσης είναι της άποψης ότι οι κανόνες που αφορούν τη διαχείριση των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας πρέπει να εξασφαλίζουν την κατάλληλη ισορροπία 
μεταξύ των κατόχων των δικαιωμάτων και των χρηστών. Οι κανόνες οφείλουν να παρέχουν 
καθοδήγηση και μοντέλα που προωθούν την μεταφορά και διάδοση γνώσεων, τόσο στο 
πλαίσιο των ΚΓΚ όσο και ευρύτερα σε όλη την ΕΕ. 

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 κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι κανόνες που αφορούν τη διαχείριση των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και 
τη διάδοση των αποτελεσμάτων
καθορίζονται στους κανόνες συμμετοχής 
και πρέπει να διασφαλίζουν μια σωστή 
ισορροπία μεταξύ των κατόχων των 
δικαιωμάτων και των χρηστών. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε διαβούλευση με 
το ΕΙΤ, πρέπει να δίνει κατευθυντήριες 
γραμμές σε ό,τι αφορά τα καινοτόμα 
πρότυπα των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας που προωθούν τη διάδοση 
και μεταφορά των γνώσεων, τόσο στο 
πλαίσιο των ΚΓΚ όσο και, ευρύτερα, σε 
ολόκληρη την ΕΕ.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το EIT οφείλει να συνεργάζεται εκ του 
σύνεγγυς με μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ώστε να διασφαλίσει 
την ενεργή συμμετοχή τους στις 
δραστηριότητες των ΚΓΚ. Οι δημόσιες 



AD\909080EL.doc 5/11 PE491.107v02-00

EL

επιχειρήσεις και οι τοπικές αρχές, καθώς 
και οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, 
οφείλουν επίσης να δραστηριοποιούνται 
στις ΚΓΚ, εάν είναι σκόπιμο.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(7) Πρέπει να καθοριστεί το πεδίο 
συμμετοχής του EIT στις κοινότητες 
γνώσης και καινοτομίας (στο εξής ΚΓΚ) 
και να διευκρινιστούν οι πηγές των 
οικονομικών πόρων των ΚΓΚ. Πιο 
συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση της ΕΕ 
θα πρέπει να θεωρείται ως μόχλευση για 
ενθάρρυνση των ΚΓΚ να αναζητήσουν 
άλλες πηγές ιδιωτικής ή δημόσιας 
χρηματοδότησης, και στο μέλλον τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να 
εξετάσουν το ενδεχόμενο επανεξέτασης 
της χρήσης της χρηματοδότησης της ΕΕ 
ως μόχλευσης.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(8) Πρέπει να απλουστευτεί η σύνθεση των 
οργάνων του EIT. Η λειτουργία του 
διοικητικού συμβουλίου του ΕΙΤ πρέπει να 
εξορθολογιστεί και να διασαφηνιστούν οι 
αντίστοιχοι ρόλοι και αρμοδιότητες του 
διοικητικού συμβουλίου και του διευθυντή 
του ΕΙΤ. Το διοικητικό συμβούλιο και ο 
διευθυντής πρέπει να ενεργούν προς το 
συμφέρον του ΕΙΤ με ανεξάρτητο, 
αμερόληπτο και διαφανή τρόπο.
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Το τριετές πρόγραμμα εργασίας του EIT 
πρέπει να συνεκτιμά τις γνώμες της 
Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
τους ειδικούς στόχους του ΕΙΤ, όπως 
προβλέπεται στο πρόγραμμα «Ορίζων 
2020», και τη συμπληρωματικότητά του με 
τις πολιτικές και τα μέσα της ΕΕ. Τα εν 
λόγω θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να 
έχουν ικανοποιητικό βαθμό συμμετοχής 
όταν αρχίσει να εφαρμόζεται αυτό το 
πρόγραμμα.

Τροπολογία 6

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία έρχεται ως συνέχεια της προσθήκης της παραγράφου 10 από την πρόταση της 
Επιτροπής 2011/0384(COD).
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 3 – εδάφιο 1

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 καινοτομία και την 
έρευνα και τις επιχειρηματικές 
δραστηριότητες με τα υψηλότερα δυνατά 
πρότυπα. 

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008 
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – 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 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. Όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να 
εκφράζουν τις απόψεις τους.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία έρχεται ως συνέχεια της προσθήκης της παραγράφου 10 από την πρόταση της 
Επιτροπής 2011/0384(COD).
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Τροπολογία 9

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Η πλειονότητα των οργανισμών-εταίρων 
που αποτελούν μια ΚΓΚ είναι 
εγκατεστημένοι στα κράτη μέλη. Κάθε
ΚΓΚ απαρτίζεται από τουλάχιστον ένα 
ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μια 
ιδιωτική οντότητα.

ΑιτιολόγησηΗ τροπολογία έρχεται ως συνέχεια της προσθήκης της παραγράφου 10 από την 
πρόταση της Επιτροπής 2011/0384(COD).

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008
Άρθρο 15 – εδάφιο 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, βασισμένο στο ΣΘΚ, εφόσον 
εγκριθεί, που περιέχει δήλωση των κύριων 
προτεραιοτήτων και σχεδιαζόμενων 
πρωτοβουλιών, καθώς και εκτίμηση των 
χρηματοδοτικών αναγκών και πηγών και 
μια εξέταση της οικονομικής 
βιωσιμότητας 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 στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 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 και η Επιτροπή γνωμοδοτεί 
εντός τριμήνου όσον αφορά τους ειδικούς 
στόχους του ΕΙΤ, όπως καθορίζονται στο 
πρόγραμμα «Ορίζων 2020», και τη 
συμπληρωματικότητά τους με τις πολιτικές 
και μέσα της Ένωσης. Το ΕΙΤ λαμβάνει 
δεόντως υπόψη του τις εν λόγω γνώμες
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·

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 1 – σημείο 2 – εδάφιο 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η Επιτροπή μεριμνά ώστε να υπάρχει 
ισορροπία μεταξύ της εμπειρίας από το 
χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της 
καινοτομίας, των επιχειρήσεων και της 
έρευνας, καθώς και μεταξύ των δύο φύλων 
και συνεκτιμά τη διευρυνόμενη 
συμμετοχή των τομέων της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, της καινοτομίας και της 
έρευνας στην Ένωση.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
ενεργούν προς το συμφέρον του ΕΙΤ με 
ανεξαρτησία, διαφάνεια και αμεροληψία
διαφυλάσσοντας τους στόχους και την 
αποστολή του, την ταυτότητα, την 
αυτονομία και τη συνοχή του. 
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Τροπολογία 13

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(ζ) καθορίζει, σε συμφωνία με την 
Επιτροπή, τις κατάλληλες αμοιβές των 
μελών του διοικητικού συμβουλίου και της 
εκτελεστικής επιτροπής·

Τροπολογία 14

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιστ) προάγει το ΕΙΤ διεθνώς, με σκοπό να 
ασκεί μεγαλύτερη έλξη και να το 
καταστήσει όργανο παγκοσμίου κύρους 
όσον αφορά την αριστεία στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, την έρευνα και 
την καινοτομία·

(ιστ) προάγει το ΕΙΤ διεθνώς, με σκοπό να 
ασκεί μεγαλύτερη επιστημονική, 
ακαδημαϊκή και ιδίως επιχειρηματική
έλξη και να το καταστήσει όργανο 
παγκοσμίου κύρους όσον αφορά την 
αριστεία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
την έρευνα και την καινοτομία·

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 4 – σημείο 3 – στοιχείο ιγ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιγ) μεριμνά για την ορθή επικοινωνία με 
τα θεσμικά όργανα της ΕΕ·
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 4 – σημείο 3 – στοιχείο ιδ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιδ) ενεργεί προς το συμφέρον του ΕΙΤ με 
ανεξαρτησία, διαφάνεια και αμεροληψία,
διαφυλάσσοντας τους στόχους και την 
αποστολή του, την ταυτότητα, την 
αυτονομία και τη συνοχή του.
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