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_____________________________________________________________ 

 

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 
«Ένωση καινοτοµίας» και «Νεολαία σε 
κίνηση». 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Κατά την περίοδο 2014-2020 το ΕΙΤ θα 
συµβάλει στην επίτευξη του γενικού 

στόχου του προγράµµατος «Ορίζοντας 

(2) Κατά την περίοδο 2014-2020 το ΕΙΤ θα 
συµβάλει στην επίτευξη του γενικού 

στόχου του προγράµµατος «Ορίζοντας 
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2020 - πρόγραµµα-πλαίσιο για την έρευνα 

και την καινοτοµία» που συστάθηκε µε τον 

κανονισµό ΧΧ/ΧΧΧΧ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (στο 
εξής "Ορίζοτας 2020"), µέσω της 
ολοκλήρωσης του τριγώνου της γνώσης 

που αποτελείται από την τριτοβάθµια 

εκπαίδευση, την έρευνα και την 

καινοτοµία. 

2020 - πρόγραµµα-πλαίσιο για την έρευνα 

και την καινοτοµία» που συστάθηκε µε τον 

κανονισµό ΧΧ/ΧΧΧΧ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (στο 
εξής «Ορίζοντας 2020»), µέσω της 
ολοκλήρωσης του τριγώνου της γνώσης 

που αποτελείται από την τριτοβάθµια 

εκπαίδευση, την έρευνα και την 

καινοτοµία µε στόχο την τόνωση της 
αριστείας και την επιτάχυνση της 
καινοτοµίας. 

Αιτιολόγηση 

Στόχος του ΕΙΤ είναι να ολοκληρώσει τα τρία στοιχεία του τριγώνου της γνώσης, προκειµένου να 

τονώσει την αριστεία, επιταχύνοντας έτσι την καινοτοµία. 

 

Τροπολογία  3 

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 διάδοση 
των αποτελεσµάτων µέσω της ανοιχτής 
πρόσβασης, την αδειοδότηση και τη 
διαχείριση των δικαιωµάτων διανοητικής 

ιδιοκτησίας καθορίζονται στους κανόνες 

συµµετοχής και στο στρατηγικό 
θεµατολόγιο καινοτοµίας του ΕΙΤ. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4α) Ως κορυφαίοι ευρωπαϊκοί θεσµοί 
καινοτοµίας, το ΕΙΤ και οι κοινότητες 
γνώσης και καινοτοµίας (στο εξής ΚΓΚ) 
θα πρέπει να διαδραµατίσουν καινοτόµο 
ρόλο στον προσδιορισµό και την 
προώθηση καινοτόµων πρακτικών για τη 
διαχείριση των δικαιωµάτων διανοητικής 
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ιδιοκτησίας, που να προάγουν τη 
διαφάνεια, τη µεταφορά και τη διάδοση 
της γνώσης. 

 

Τροπολογία  5 

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 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, το οποίο θα συγκεντρώσει σε µια 
κοινή πλατφόρµα όλες τις ΚΓΚ και την 
ευρύτερη κοινότητα των ενδιαφερόµενων 

µερών για να συζητήσουν θέµατα που 
ενδιαφέρουν όλες τις πλευρές. 

Προκειµένου να εξασφαλιστεί η 
συµµετοχή των ενδιαφεροµένων, το ΕΙΤ 
θα πρέπει να διοργανώσει σχετικές 
εκστρατείες ενηµέρωσης απευθυνόµενες 
σε ευρωπαϊκά πανεπιστήµια και εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές αρχές που 
συµµετέχουν στις πολιτικές Ε&Α&Κ· Το 
ΕΙΤ θα πρέπει επίσης να καταρτίσει 
διαδικασίες για τη συστηµατική 
διαβούλευση µε τους ενδιαφερόµενους 
στον εκάστοτε τοµέα δραστηριότητας· 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6α) Το ΕΙΤ θα πρέπει να προσέξει να 
εξασφαλίσει την κατάλληλη ισορροπία 
µεταξύ των διαφόρων παραγόντων του 
τριγώνου της γνώσης που συµµετέχουν 
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στις ΚΓΚ, µε ιδιαίτερη έµφαση στη 
συµµετοχή των µικρότερων παραγόντων 
και του ιδιωτικού τοµέα. Θα πρέπει 
ειδικότερα να επιδιώξει στενότερη 
συνεργασία µε τις ΜΜΕ, προκειµένου να 
εξασφαλίσει την ενεργή συµµετοχή τους 
στις δραστηριότητες των ΚΓΚ. Επίσης, 
οι δηµόσιες επιχειρήσεις και οι τοπικές 
αρχές, καθώς και οι µη κερδοσκοπικοί 
οργανισµοί, πρέπει να έχουν τη δέουσα 
συµµετοχή στις ΚΓΚ. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6α) Το EIT πρέπει να προωθήσει 
περαιτέρω την αναγνώριση, από τα 
κράτη µέλη, των τίτλων και των πτυχίων 
που φέρουν το σήµα αριστείας του. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6β) Το ΕΙΤ θα πρέπει να προωθεί, από 
την ίδια του τη φύση και σύνθεση, 
πολυεπιστηµονικές και διεπιστηµονικές 
προσεγγίσεις στην καινοτοµία και την 
επιχειρηµατικότητα, 
συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης µη 
τεχνολογικών λύσεων, οργανωτικών 
προσεγγίσεων, νέων επιχειρηµατικών 
µοντέλων, συστηµάτων καινοτοµίας και 
καινοτοµιών του δηµόσιου τοµέα, ως 
απαραίτητο συµπλήρωµα στις 
δραστηριότητες τεχνολογίας και 
τεχνολογικής καινοτοµίας. 
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Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6γ) Οι κοινωνικές επιχειρήσεις, όντας 
πολύ καινοτόµες από τη φύση τους λόγω 
των αγαθών ή υπηρεσιών που παρέχουν, 
µπορούν να συµβάλουν στην 
αντιµετώπιση των µεγάλων κοινωνιακών 
προκλήσεων. Η κοινωνική καινοτοµία 
και η κοινωνική επιχειρηµατικότητα θα 
πρέπει συνεπώς να συνιστούν, µε τον 
κατάλληλο τρόπο, σηµαντικό µέρος των 
δραστηριοτήτων του ΕΙΤ και των ΚΓΚ. 

 

Τροπολογία  10 

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. Ειδικότερα, 
το ΕΙΤ θα πρέπει να ενεργεί ως 
επενδυτής, και η χρηµατοδότησή του να 
αποσκοπεί στη µόχλευση περαιτέρω 
πηγών ιδιωτικής και δηµόσιας 
χρηµατοδότησης, συµπεριλαµβανοµένων 
άλλων κονδυλίων της Ένωσης. Το 
επίπεδο της µόχλευσης αυτής θα πρέπει 
να ορίζεται σαφώς. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Πρέπει να απλουστευτεί η σύνθεση των 

οργάνων του EIT. Η λειτουργία του 

(8) Πρέπει να απλουστευτεί η σύνθεση των 

οργάνων του EIT και να αντικατοπτρίζει 
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διοικητικού συµβουλίου του ΕΙΤ πρέπει να 

εξορθολογιστεί και να διασαφηνιστούν οι 

αντίστοιχοι ρόλοι και αρµοδιότητες του 

διοικητικού συµβουλίου και του διευθυντή 

του ΕΙΤ. 

τις τρεις πλευρές του τριγώνου της 
γνώσης, ενώ παράλληλα πρέπει να 
επιδιώκεται ισόρροπη εκπροσώπηση των 
δύο φύλων. 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 θα πρέπει να ενεργούν προς το 
συµφέρον του ΕΙΤ, µε ανεξαρτησία, 
αµεροληψία και διαφάνεια. 

 

Τροπολογία  12 

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) Το ΕΙΤ µπορεί να διαθέτει τον 
προϋπολογισµό του σε καθιερωµένες ΚΓΚ 
ή σε νεοεπιλεγόµενες ΚΓΚ. 

 Από το 2014, το ΕΙΤ θα κινήσει 
διαδικασία για την επιλογή έως και 
τεσσάρων ΚΓΚ στους θεµατικούς τοµείς 
προτεραιότητας που ορίζονται στο 
στρατηγικό θεµατολόγιο καινοτοµίας 
(ΣΘΚ). 

 Από το 2018, σύµφωνα µε τον διαθέσιµο 
προϋπολογισµό και µετά από 
διαβούλευση µε τους ενδιαφερόµενους, το 
ΕΙΤ θα δηµοσιεύσει περαιτέρω 
προσκλήσεις για την επιλογή ΚΓΚ στους 
υπόλοιπους θεµατικούς τοµείς που 
προσδιορίζονται στο ΣΘΚ ή σε νέους 
θεµατικούς τοµείς που συνδέονται µε 
στόχους του Ορίζοντας 2020. 

 (9α) Πρέπει να δηµιουργηθούν και να 
επιλεγούν από το ΕΙΤ νέες ΚΓΚ, µε βάση 
διαφανή και ανταγωνιστική διαδικασία 
που να προσφέρει σαφήνεια και 
προβλεψιµότητα στους δυνητικούς 
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συµµετέχοντες. Η διαδικασία επιλογής 
ΚΓΚ θα πρέπει να βασίζεται σε ελάχιστες 
προϋποθέσεις µε βάση κριτήρια 
επιλεξιµότητας, και να ικανοποιεί 
κριτήρια επιλεξιµότητας που 
καταδεικνύουν τις δυνατότητες, την 
ποιότητα και τη βιωσιµότητα της 
πρότασης. 

 (9β) Το ΕΙΤ θα πρέπει να λαµβάνει 
υπόψη το γεγονός ότι δεν έχουν όλες οι 
ΚΓΚ τις ίδιες χρηµατοδοτικές ανάγκες, 
δεδοµένου ότι ορισµένες απαιτούν 
µεγαλύτερα κεφάλαια από άλλες. Το ΕΙΤ 
θα πρέπει συνεπώς να ορίζει το ποσό της 
χρηµατοδοτικής στήριξης που παρέχει 
στις ΚΓΚ. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Οι ΚΓΚ πρέπει να διευρύνουν τις 

εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες, µέσω 

της παροχής κύκλων µαθηµάτων 

επαγγελµατικής κατάρτισης. 

(10) Οι ΚΓΚ πρέπει να διευρύνουν τις 

εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες, µέσω 

της παροχής κύκλων µαθηµάτων 

επαγγελµατικής κατάρτισης, θερινών 
κύκλων κατάρτισης, κύκλων µαθηµάτων 
από απόσταση, και θέσεων πρακτικής 
άσκησης για µεταπτυχιακούς φοιτητές. 
Το ΕΙΤ θα πρέπει να επιδιώξει να 
αποκτήσει αναγνωρισιµότητα σε 
παγκόσµιο επίπεδο στον τοµέα της 
καινοτόµου επιχειρηµατικής κατάρτισης. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10α) Το ΕΙΤ και οι ΚΓΚ θα πρέπει να 
αναπτύξουν εκπαιδευτικές συνέργειες µε 
τις πολιτικές της ΕΕ και των κρατών 
µελών, προκειµένου να υποστηρίξουν τη 
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µελλοντική διαθεσιµότητα του αναγκαίου 
ανθρώπινου κεφαλαίου, που είναι 
απαραίτητη για την επιτυχία της 
ευρωπαϊκής πορείας προς την κατάκτηση 
ηγετικής θέσης στην επιστήµη, την 
τεχνολογία και την καινοτοµία. Για τον 
σκοπό αυτό, θα πρέπει να προωθηθούν η 
εκπαίδευση στις επιστήµες, την 
τεχνολογία, τη µηχανική και τα 
µαθηµατικά (STEM), και η 
επιχειρηµατική καθοδήγηση, και να 
προσφερθούν θέσεις πρακτικής άσκησης 
και επιχορηγήσεις σε νέους ευρωπαίους 
και αριστούχους µαθητές 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και 
φοιτητές. 

 

Τροπολογία  15 

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. 
Ο συντονισµός και η συνεργασία µεταξύ 
των ΚΓΚ θα πρέπει να αναληφθούν από 
το ΕΙΤ, προκειµένου να επιτυχγάνονται 
συνέργειες και να δηµιουργείται 
προστιθέµενη αξία από την 
αλληλεπιδραση µε το πλήθος των εταίρων 
του ΕΙΤ. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 12 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Οι ΚΓΚ πρέπει να επιδιώκουν 

συνέργειες µε τις σχετικές πρωτοβουλίες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(12) Οι ΚΓΚ πρέπει να επιδιώκουν 

συνέργειες µε σχετικές πρωτοβουλίες και 
µέσα σε ευρωπαϊκό επίπεδο στους τοµείς 
της έρευνας και της καινοτοµίας, µεταξύ 
άλλων µε τις ευρωπαϊκές εταιρικές 
σχέσεις καινοτοµίας, τις ευρωπαϊκές 
βιοµηχανικές καινοτοµίες στο πλαίσιο 
του σχεδίου ΣΕΤ και άλλες εταιρικές 
σχέσεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12α) Οι ΚΓΚ θα πρέπει να λειτουργούν 
ως «καταλύτες καινοτοµίας», και να 
µπορούν να παράγουν σε σηµαντικό 
αριθµό τους τόσο αναγκαίους αυτούς 
φορείς καινοτοµίας, οι οποίοι θα 
µεταδίδουν επιχειρηµατική αντίληψη και 
πείρα και θα µπορούν να δηµιουργούν 
καινοτόµες, βασισµένες στη γνώση ΜΜΕ 
και να µετασχηµατίζουν υπάρχουσες 
επιχειρήσεις. Οι ΚΓΚ θα πρέπει να 
αποτελούν σηµείο αναφοράς και εύκολο 
στην υιοθέτηση πρότυπο συνεργασίας για 
τις κοινότητες έρευνας, ανάπτυξης και 
καινοτοµίας σε ευρωπαϊκό, σε 
περιφερειακό και σε εθνικό επίπεδο, και 
να συµβάλλουν στη συγκέντρωση της 
δράσης των διαρθρωτικών ταµείων για 
την επίτευξη των στόχων καινοτοµίας 
της Ένωσης. 
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Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12β) Οι δαπάνες της Ένωσης και των 
κρατών µελών για σκοπούς έρευνας, 
καινοτοµίας και εκπαίδευσης πρέπει να 
συντονίζονται καλύτερα, για τη 
διασφάλιση συµπληρωµατικότητας, 
αυξηµένης αποτελεσµατικότητας και 
προβολής, καθώς και για την επίτευξη 
καλύτερων δηµοσιονοµικών συνεργειών. 

 

Τροπολογία  19 

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. Το ΕΙΤ θα 
πρέπει να προωθεί τη διεύρυνση της 
συµµετοχής και να τονώνει την αριστεία 
σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την πρόσβαση σε ευρωπαϊκά 
πανεπιστήµια υψηού επιπέδου, µικρές 
ερευνητικές οµάδες και παράγοντες του 
ιδιωτικού τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων 
νέων επιχειρήσεων υψηλής καινοτοµίας. 

 (13α) Το ΕΙΤ και οι ΚΓΚ θα πρέπει να 
αναπτύξουν δραστηριότητες προβολής 
και να καθιερώσουν διαύλους 
επικοινωνίας και ανταλλαγής 
πληροφοριών µε ιδρύµατα και άλλους 
εταίρους σε αναδυόµενα και δυνητικά 
κέντρα αριστείας, ιδιαίτερα όπου υπάρχει 
αποδεδειγµένη ζήτηση, προκειµένου να 
δραστηριοποιούνται και να συµµετέχουν 
στις δραστηριότητές τους. 
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Τροπολογία  20 

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. Ειδικότερα, σηµαντικό µέρος 
της ετήσιας χρηµατοδότησης των ΚΓΚ 
θα πρέπει να διατίθεται µε βάση 
µηχανισµό ανταγωνιστικής 
αναθεώρησης. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (14α) Είναι σηµαντικό να εξασφαλίζεται 
η χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση του 
ΕΙΤ και η υλοποίηση των ΚΓΚ µε τον 
πλέον αποτελεσµατικό και απλό για τους 
συµµετέχοντες τρόπο. Το ΕΙΤ θα πρέπει 
να επιδιώκει τη µείωση του διοικητικού 
φόρτου των ΚΓΚ. 

 

Τροπολογία  22 

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 
"Ορίζοντας 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 και τις απόψεις που εκφράζουν 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο. Πρέπει, επίσης, να 
καθιερωθεί ένας τακτικός διάλογος 
µεταξύ του ΕΙΤ και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. 
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Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Η αξιολόγηση του ΕΙΤ πρέπει να 
παρέχει επίκαιρη πληροφόρηση για την 

αξιολόγηση του προγράµµατος "Ορίζοντας 
2020", το 2017 και 2023. 

(17) Η αξιολόγηση του ΕΙΤ πρέπει να 
επιτρέπει άµεσες συγκρίσεις της 
απόδοσης και των βασικών δεικτών µε 
τα σχετικά µέσα του «Ορίζοντας 2020» 
και να παρέχει επίκαιρη πληροφόρηση για 
την αξιολόγηση του προγράµµατος 
«Ορίζοντας 2020», το 2017 και 2023· 

 

Τροπολογία  24 

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 πρέπει να βελτιώσει την 
παρακολούθηση της εφαρµογής ειδικών 

πτυχών των δραστηριοτήτων του ΕΙΤ, ενώ 
το ΕΙΤ θα πρέπει να βελτιώσει την 
παρακολούθηση των ΚΓΚ. Η 
παρακολούθηση αυτή θα πρέπει να είναι 
προσανατολισµένη στα αποτελέσµατα. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (19α) Οι δραστηριότητες του ΕΙΤ πρέπει 
να εξασφαλίζουν απόλυτη διαφάνεια, 
λογοδοσία και δηµοκρατικό έλεγχο των 
συνεισφορών από τον προϋπολογισµό της 
Ένωσης, ειδικά όσον αφορά τη συµβολή 
τους, τόσο την αναµενόµενη όσο και την 
υλοποιούµενη, στην εκπλήρωση των 
στόχων της Ένωσης. 
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Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 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: 

 "1. Ως «καινοτοµία» νοείται η 
διαδικασία, συµπεριλαµβανοµένων των 
αποτελεσµάτων της, που συνδυάζει 
διάφορους τύπους γνώσης, ικανοτήτων 
και δεξιοτήτων, και µε την οποία νέες 
ιδέες συµβάλλουν στην κάλυψη των 
αναγκών της κοινωνίας και της 
οικονοµίας και δηµιουργούν νέα 
προϊόντα, υπηρεσίες ή επιχειρηµατικά 
και οργανωτικά µοντέλα που προσφέρουν 
αξία στην κοινωνία και µπορούν να 
καθιερωθούν µε επιτυχία σε µια 
υφιστάµενη αγορά ή µπορούν να 
δηµιουργήσουν νέες αγορές». 

 

Τροπολογία  27 

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 

 (-αα) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείµενο: 

 "2. «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 στη µορφή ενός 
στρατηγικού δικτύου, ανεξάρτητα από 
την ακριβή νοµική µορφή του, 



 

 

 PE519.314/ 14 

 EL 

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 
«Ορίζοντας 2020»·" 

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  28 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 – στοιχείο α α (νέο) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 294/2008 

Άρθρο 2 – παράγραφος 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (αα) Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείµενο: 

 «5. ως "οργανισµός-εταίρος" νοείται 
κάθε οργανισµός που είναι µέλος ΚΓΚ και 
µπορεί να περιλαµβάνει, ειδικότερα, 
ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, 
ερευνητικούς οργανισµούς, δηµόσιες ή 
ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, 
περιφερειακές και τοπικές αρχές, 
ιδρύµατα και µη κερδοσκοπικούς 
οργανισµούς·» 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 294/2008 

Άρθρο 2 – παράγραφος 7  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Ως "Ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης" 

νοείται ένα ίδρυµα κατά την έννοια του 

άρθρου 2 της απόφασης (ΕΚ) 
αριθ.XXX/20XX του Ευρωπαϊκού 

«7. Ως "Ίδρυµα τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης" νοείται ένα ίδρυµα κατά την 

έννοια του άρθρου 2 του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. XXX/20XX του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη 

θέσπιση του προγράµµατος "Erasmus για 

όλους." 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη 

θέσπιση του προγράµµατος "Erasmus για 

όλους".» 

 

Τροπολογία  30 

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 

 (βα) Η παράγραφος 9 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείµενο: 

 "9. «ως "στρατηγικό θεµατολόγιο 
καινοτοµίας" (ΣΘΚ) νοείται έγγραφο 
πολιτικής που περιγράφει τη 
µακροπρόθεσµη στρατηγική του ΕΙΤ για 
µελλοντικές πρωτοβουλίες, 
συµπεριλαµβανοµένης επισκόπησης των 
σχεδιαζόµενων δραστηριοτήτων έρευνας, 
καινοτοµίας και τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης για χρονικό διάστηµα επτά 
ετών»." 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 294/2008 

Άρθρο 2 – παράγραφος 9 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 «9α. ως "Περιφερειακό σχέδιο 
καινοτοµίας" νοείται ένα σχέδιο που 
αποσκοπεί στη διεύρυνση της 
συµµετοχής στις δραστηριότητες των 
ΚΓΚ και αφορά εταιρικές σχέσεις µεταξύ 
ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, 
ερευνητικών οργανισµών, επιχειρήσεων, 
ΜΜΕ και άλλων ενδιαφεροµένων από 
αναδυόµενα κέντρα αριστείας, που 
φιλοδοξούν και µπορούν να βελτιώσουν 
τη θέση τους στην κλίµακα αριστείας και 
να εξελιχτούν σε οικοσυστήµατα που 
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αντικατοπτρίζουν τα κύρια 
χαρακτηριστικά των κέντρων 
συστέγασης.» 

 

Τροπολογία  32 

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 που περιλαµβάνει 
πραγµατικές και εικονικές διασκέψεις και 
εκδηλώσεις, προσβάσιµη σε εκπροσώπους 
των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 
αρχών, οµάδων συµφερόντων και 

µεµονωµένων οντοτήτων από το χώρο των 

επιχειρήσεων, της τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης και της έρευνας, συνδέσµων, 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
και οµίλων (cluster), καθώς και άλλων 

ενδιαφερόµενων µερών από το τρίγωνο της 

γνώσης». 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 294/2008 

Άρθρο 2 – παράγραφος 11 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

11. Ως "δραστηριότητες των ΚΓΚ µε 

προστιθέµενη αξία " νοούνται οι 

δραστηριότητες που διεξάγονται από 

οργανισµούς-εταίρους που συµβάλλουν 

στην ολοκλήρωση του τριγώνου της 

γνώσης που αποτελείται από την έρευνα, 

την καινοτοµία και την τριτοβάθµια 

εκπαίδευση, συµπεριλαµβανοµένης της 

δηµιουργίας ΚΓΚ και του καθορισµού των 

διοικητικών και συντονιστικών 

«11. Ως "δραστηριότητες των ΚΓΚ µε 

προστιθέµενη αξία" νοούνται οι 

δραστηριότητες που διεξάγονται από 

οργανισµούς-εταίρους που συµβάλλουν 

στην ολοκλήρωση του τριγώνου της 

γνώσης που αποτελείται από την έρευνα, 

την καινοτοµία και την τριτοβάθµια 

εκπαίδευση, συµπεριλαµβανοµένης της 

δηµιουργίας ΚΓΚ και του καθορισµού των 

διοικητικών και συντονιστικών 
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δραστηριοτήτων τους. δραστηριοτήτων τους, και οι οποίες 
συµβάλλουν στους γενικότερους στόχους 
του ΕΙΤ.» 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 2 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 294/2008 

Άρθρο 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Αποστολή και στόχοι Αποστολή και στόχος 

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 

αυτό το ΕΙΤ θα επιδιώξει την προαγωγή 

και την ολοκλήρωση της τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης, της καινοτοµίας και της 

έρευνας µε τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα. 

Στόχος του ΕΙΤ είναι να συµβάλει στη 

βιώσιµη οικονοµική και κοινωνική 
ανάπτυξη στην Ευρώπη και στην 

ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, 

ενισχύοντας και επιταχύνοντας την 
ικανότητα των κρατών µελών και της 

Ένωσης στην για την αντιµετώπιση των 
µεγάλων κοινωνιακών προκλήσεων που 
αντιµετωπίζει η ευρωπαϊκή κοινωνία. Για 
να επιτύχει τον στόχο του αυτό, το ΕΙΤ θα 

την προαγωγή των συνεργειών και της 
ολοκλήρωσης της τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης, της καινοτοµίας, της έρευνας 
και της επιχειρηµατικότητας σε επίπεδο 
αριστείας. 

Στο πρόγραµµα "Ορίζοντας 2020" 

καθορίζονται οι γενικοί στόχοι του EIT, οι 

ειδικοί στόχοι και οι δείκτες 

αποτελεσµάτων για την περίοδο 2014-

2020. 

Στο πρόγραµµα "Ορίζοντας 2020" 

καθορίζονται οι γενικοί στόχοι του EIT, οι 

ειδικοί στόχοι και οι δείκτες 

αποτελεσµάτων για την περίοδο 2014-

2020. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 2 α (νέο) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 294/2008 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2α) Στο άρθρο 4, παράγραφος 1, το 
στοιχείο α) αντικαθίσταται από το 
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ακόλουθο κείµενο: 

 «(α) ∆ιοικητικό συµβούλιο αποτελούµενο 
από ισόρροπα κατανεµηµένο αριθµό 
µελών υψηλού επιπέδου µε πείρα στην 
τριτοβάθµια εκπαίδευση, την έρευνα, την 
τεχνολογία και τις επιχειρήσεις. Το 
διοικητικό συµβούλιο είναι αρµόδιο να 
διευθύνει τις δραστηριότητες του ΕΙΤ για 
την επιλογή, τον καθορισµό και την 
αξιολόγηση των ΚΓΚ και για όλες τις 
υπόλοιπες στρατηγικές αποφάσεις.» 

Αιτιολόγηση 

Στα όργανα του ΕΙΤ χρειάζεται ισορροπία µεταξύ παραγόντων από την εκπαίδευση, την έρευνα, 

την καινοτοµία και τις επιχειρήσεις. 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 4  

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 294/2008 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το άρθρο 5 παράγραφος 1 τροποποιείται 
ως εξής: 

(4) Το άρθρο 5 παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

(α) το στοιχείο α) διαγράφεται. «1. Για να επιτύχει τον στόχο του το EIT:  

 (α) εντοπίζει τις βασικές προτεραιότητες 
και δραστηριότητές του για την επίτευξη 
των γενικών και των ειδικών στόχων του· 

(β) παρεµβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο 
θ): 

(β) προβάλλει την αποστολή του στους 
δυνητικούς οργανισµούς εταίρους, ιδίως 
τις ΜΜΕ και τα αναδυόµενα και τα 
δυνητικά κέντρα αριστείας, προκειµένου 
να ενθαρρύνει και να διευκολύνει τη 
συµµετοχή τους στις δραστηριότητές του· 

 (γ) επιλέγει και ορίζει τις ΚΓΚ, σύµφωνα 
µε το άρθρο 7, και καθορίζει τα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους 
βάσει συµφωνίας· τους παρέχει 
κατάλληλη και γρήγορη υποστήριξη· 
εφαρµόζει τα ενδεδειγµένα µέτρα ελέγχου 
ποιότητας· παρακολουθεί και αξιολογεί 
περιοδικά τις δραστηριότητές τους· 
εξασφαλίζει κατάλληλο επίπεδο 



 

 

 PE519.314/ 19 

 EL 

συντονισµού, διευκολύνει την ουσιαστική 
επικοινωνία και τη θεµατική συνεργασία 
µεταξύ των ΚΓΚ και µεταξύ των κέντρων 
συστέγασης·  

 (δ) κινητοποιεί κεφάλαια από δηµόσιες 
και ιδιωτικές πηγές και χρησιµοποιεί 
τους πόρους του σύµφωνα µε τον 
παρόντα κανονισµό. Προσπαθεί ιδίως να 
χρηµατοδοτήσει ένα σηµαντικό και 
ολοένα µεγαλύτερο ποσοστό του 
προϋπολογισµού του από ιδιωτικές πηγές 
και από έσοδα που παράγονται από τις 
δικές του δραστηριότητες· 

 (ε) ενθαρρύνει την αναγνώριση, στα 
κράτη µέλη, των πτυχίων και των τίτλων 
που απονέµονται από τα συµµετέχοντα 
ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και 
µπορούν να χαρακτηρίζονται πτυχία και 
τίτλοι του ΕΙΤ· 

 (στ) προωθεί τη διάδοση ορθών 
πρακτικών για την ολοκλήρωση του 
τριγώνου της γνώσης µε στόχο την 
ανάπτυξη κοινής αντίληψης καινοτοµίας 
και µεταφοράς γνώσης· 

 (στ α) δραστηριοποιείται για την 
καθιέρωση δεσµών, µέσω των ΚΓΚ, µε 
ιδρύµατα από αναδυόµενα κέντρα 
αριστείας που έχουν το δυναµικό για να 
καταστούν κέντρα συστέγασης, 
προκειµένου να διευρύνει την ικανότητα 
καινοτοµίας της Ένωσης· Για τούτο 
µπορεί να απαιτηθεί η υποστήριξη της 
συνεργασίας ΚΓΚ και εταιρικών σχέσεων 
από αναδυόµενα κέντρα αριστείας µέσω 
ενός περιφερειακού σχεδίου καινοτοµίας, 
συµπεριλαµβανοµένων αδελφοποιήσεων, 
ανταλλαγών ανθρώπινου δυναµικού και 
διαρθρωµένης κινητικότητας· 

 (ζ) αναπτύσσει τις δυνατότητες και την 
εµπειρογνωµοσύνη του προκειµένου να 
καταστεί όργανο παγκοσµίου κύρους 
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, την 
έρευνα, την καινοτοµία και την 
επιχειρηµατικότητα·  

 (η) προωθεί διεπιστηµονικές προσεγγίσεις 
σχετικά µε την καινοτοµία, ιδίως την 
ενσωµάτωση µη τεχνολογικών λύσεων, 
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οργανωτικές προσεγγίσεις, νέα 
επιχειρηµατικά µοντέλα, καινοτοµία 
συστηµάτων και καινοτοµία του 
δηµόσιου τοµέα· 

 (θ) εξασφαλίζει συµπληρωµατικότητα, 
συνέργεια και συνέπεια µεταξύ των 
δραστηριοτήτων του ΕΙΤ και άλλων 
ενωσιακών προγραµµάτων. 

 (ι) προωθεί τις ΚΓΚ ως άριστους 
εταίρους στην καινοτοµία εντός και εκτός 
Ένωσης· 

 (ια) καταρτίζει «οδηγό βέλτιστων 
πρακτικών» για τη διάδοση ορθών 
πρακτικών και τη µεταφορά πείρας από 
υπάρχουσες ΚΓΚ σε νέες· 

"(θ) 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." 

(ιβ) συγκαλεί, τουλάχιστον µια φορά 
ετησίως, το φόρουµ ενδιαφεροµένων 

µερών για ανταλλαγή απόψεων και 
διάλογο µε τους ενδιαφερόµενους, 
σχετικά µε τις δραστηριότητες του ΕΙΤ, τις 

εµπειρίες, τις ορθές πρακτικές και τη 

συµβολή του στις πολιτικές και στόχους 

της Ένωσης, όσον αφορά την καινοτοµία, 

την έρευνα και την εκπαίδευση, καθώς και 
για την καταγραφή των αντιδράσεων 
όσον αφορά το θεµατολόγιο, τη 
στρατηγική και τη δράση του ΕΙΤ. 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 5 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 294/2008 

Άρθρο 6 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Στο άρθρο 6 παράγραφος 1, το στοιχείο γ) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείµενο: 

 «Άρθρο 6 

 ΚΓΚ 

 1. Οι ΚΓΚ αναλαµβάνουν συγκεκριµένα: 

 (α) δραστηριότητες καινοτοµίας και 
επενδύσεις µε ευρωπαϊκή προστιθέµενη 
αξία οι οποίες ενσωµατώνουν πλήρως την 
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ερευνητική και την τριτοβάθµια 
εκπαιδευτική διάσταση για τη δηµιουργία 
κρίσιµης µάζας, προωθώντας επίσης τη 
διάδοση και την αξιοποίηση των 
αποτελεσµάτων· 

 (β) έρευνα αιχµής και µε άξονα την 
τεχνολογία σε τοµείς ζωτικού 
οικονοµικού και κοινωνιακού 
ενδιαφέροντος και αξιοποίηση των 
αποτελεσµάτων της ευρωπαϊκής και της 
εθνικής έρευνας, µε δυνατότητα 
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της 
Ευρώπης σε διεθνές επίπεδο και 
εξεύρεσης λύσεων για τις µεγάλες 
κοινωνιακές προκλήσεις·» 

"(γ) δραστηριότητες εκπαίδευσης και 

κατάρτισης σε επίπεδο µεταπτυχιακού και 

διδακτορικού καθώς και κύκλους 

µαθηµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης σε 

γνωστικά αντικείµενα που προσφέρονται 

για την αντιµετώπιση των µελλοντικών 

ευρωπαϊκών κοινωνικοοικονοµικών 

αναγκών και που προωθούν την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων στον τοµέα της καινοτοµίας, τη 

βελτίωση των διευθυντικών και 

επιχειρηµατικών δεξιοτήτων και την 

κινητικότητα ερευνητών και 

φοιτητών/σπουδαστών·" 

(γ) δραστηριότητες εκπαίδευσης και 

κατάρτισης σε επίπεδο µεταπτυχιακού και 

διδακτορικού καθώς και κύκλους 

µαθηµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης σε 

γνωστικά αντικείµενα που προσφέρονται 

για την αντιµετώπιση των µελλοντικών 

ευρωπαϊκών κοινωνικοοικονοµικών 

αναγκών και των αναγκών της αγοράς 
εργασίας της Ένωσης, για τη διεύρυνση 
της βάσης προσόντων της Ένωσης και 
την προσέλκυση και διατήρηση 
ανθρώπινου δυναµικού υψηλής 
κατάρτισης· προώθηση της ανάπτυξης 
δεξιοτήτων στον τοµέα της καινοτοµίας, 

βελτίωση των διευθυντικών και 

επιχειρηµατικών δεξιοτήτων και της 

κινητικότητας ερευνητών και 

φοιτητών/σπουδαστών, 
συµπεριλαµβανοµένης της υποστήριξης 
της δικτύωσης και των επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων των αποδεκτών τίτλων 
σπουδών και κατάρτισης από το ΕΙΤ· 

 (δ) διάδοση βέλτιστων πρακτικών στον 
τοµέα της καινοτοµίας, µε επίκεντρο την 
ανάπτυξη συνεργασίας µεταξύ της 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, της έρευνας 
και του επιχειρηµατικού κόσµου, 
συµπεριλαµβανοµένων του τοµέα των 
υπηρεσιών και του χρηµατοπιστωτικού 
τοµέα. 

 (ε) ολοκλήρωση και συντονισµός, στον 
µέγιστο δυνατό βαθµό, µε τις υπάρχουσες 
ευρωπαϊκές, εθνικές και περιφερειακές 
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πρωτοβουλίες και τα τοπικά µέσα στον 
τοµέα της έρευνας, ανάπτυξης και 
καινοτοµίας. 

 2. Οι ΚΓΚ διαθέτουν ουσιαστική και 
καθολική αυτονοµία όσον αφορά τον 
καθορισµό της εσωτερικής οργάνωσης 
και της σύνθεσής τους. Συγκεκριµένα οι 
ΚΓΚ: 

 α) ορίζουν διοικητικό συµβούλιο του 
οποίου η σύνθεση τηρεί την ισορροπία 
µεταξύ εκπροσώπων της τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης, της έρευνας και των 
επιχειρηµατικών τοµέων· 

 β) είναι ανοικτές σε νέα µέλη, ιδίως σε 
ΜΜΕ, που µπορούν να προσθέσουν αξία 
στην εταιρική σχέση, µε γνώµονα τη 
συνέχεια της εταιρικής σχέσης· 

 γ) λειτουργούν µε ανοικτό και διαφανή 
τρόπο, σύµφωνα µε κώδικες 
διακυβέρνησης που ανταποκρίνονται στη 
βέλτιστη πρακτική· 

 2α. Οι ΚΓΚ καθορίζουν το ακριβές 
θεµατολόγιο και τις µεθόδους εργασίας 
τους. Ειδικότερα οι ΚΓΚ: 

 α) καταρτίζουν ετήσιο επιχειρηµατικό 
σχέδιο δραστηριοτήτων µε 
συγκεκριµένους στόχους, ορόσηµα και 
βασικούς δείκτες επιδόσεων· 

 β) χαράζουν στρατηγικές για την επίτευξη 
οικονοµικής βιωσιµότητας που οδηγεί 
στη σταδιακή µείωση της 
χρηµατοδότησης από την ΕΕ· 

 γ) αναπτύσσουν δραστηριότητες 
προβολής, ιδίως µε αναδυόµενα ιδρύµατα 
και κέντρα αριστείας όπως µέσω του 
περιφερειακού σχεδίου καινοτοµίας, και 
διεξάγουν τακτικά διαβουλεύσεις µε τους 
ενδιαφεροµένους. 

 3. Η σχέση µεταξύ ΕΙΤ και ΚΓΚ 
βασίζεται σε συµβατική συµφωνία. 

Αιτιολόγηση 

Οι ΚΓΚ διαθέτουν µεγάλη αυτονοµία, ωστόσο είναι απαραίτητο να διευκρινιστούν τα ελάχιστα 

χαρακτηριστικά, οι γενικές αρχές και τα καθήκοντά τους. 
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Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 6 

Κανονισµός ΕΚ αριθ. 294/2008 

Άρθρο 7 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής: Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείµενο: 

 «Άρθρο 7 

(α) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 
1α: 

Επιλογή κοινοτήτων γνώσης και 
καινοτοµίας 

 1. Οι εταιρικές σχέσεις επιλέγονται και 
σχεδιάζονται από το ΕΙΤ για να 
µετατραπούν σε ΚΓΚ µε ανταγωνιστική, 
ανοιχτή και διαφανή διαδικασία, και µε 
βάση την ποιότητά τους, µε την 
προϋπόθεση να ικανοποιούν ελάχιστες 
προϋποθέσεις επιλεξιµότητας και να 
πληρούν τα κριτήρια επιλογής που 
παρατίθενται στις παραγράφους 3 και 4. 
Τα λεπτοµερή κριτήρια για την επιλογή 
ΚΓΚ, τα οποία βασίζονται στις αρχές της 
αριστείας και της συνάφειας µε την 
καινοτοµία, εγκρίνονται και 
δηµοσιεύονται από το ΕΙΤ· στη 
διαδικασία επιλογής συµµετέχουν 
εξωτερικοί και ανεξάρτητοι 
εµπειρογνώµονες. 

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

2. Από το 2014, το ΕΙΤ προβαίνει στην 
επιλογή έως και τεσσάρων ΚΓΚ στους 
θεµατικούς τοµείς προτεραιότητας που 
ορίζονται στο ΣΘΚ. Με βάση τη 
διαθεσιµότητα οικονοµικών πόρων, το 
ΕΙΤ µπορεί, από το 2018, µετά από 
διαβούλευση µε τους ενδιαφεροµένους, να 
κινήσει νέα διαδικασία επιλογής σε 
άλλους θεµατικούς τοµείς του ΣΘΚ ή σε 
νέα πεδία που θα προσδιοριστούν. 

(β) Στην παράγραφο 2 προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο η): 

 

"(η) ετοιµότητα για τη δηµιουργία 
συνεργειών µε άλλες πρωτοβουλίες της 

Ο αριθµός των επιλεγόµενων ΚΓΚ 
εξαρτάται από την ωριµότητα και την 
προθυµία των ευρωπαϊκών κοινοπραξιών 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης," να δηµιουργήσουν αξιόπιστες ΚΓΚ, τον 
πιθανό αντίκτυπο στην κοινωνία και την 
οικονοµία και τις ευκαιρίες για συνέργειες 
µε άλλες πρωτοβουλίες, όπως επίσης την 
ικανότητα απορρόφησης του ΕΙΤ και τον 
διαθέσιµο προϋπολογισµό. Η αναγνώριση 
νέων ΚΓΚ βασίζεται στην αξία και τις 
δυνατότητες κάθε εξεταζόµενης ΚΓΚ, και 
δεν θα πρέπει να εξαρτάται από τις 
επιδόσεις των άλλων ΚΓΚ. Το ΕΙΤ ορίζει 
το κατάλληλο ύψος και τη διάρκεια της 
συνεισφοράς του στις νέες ΚΓΚ. 

(γ) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείµενο: 

 

"3. Ελάχιστη προϋπόθεση για τη 
σύσταση ΚΓΚ είναι η συµµετοχή 
τουλάχιστον τριών οργανισµών-εταίρων 

εγκατεστηµένων σε τουλάχιστον 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." 

3. 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· 

(δ) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείµενο: 

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»· 

"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." 

γ) τουλάχιστον τα δύο τρίτα των 
οργανισµών-εταίρων που αποτελούν µια 

ΚΓΚ είναι εγκατεστηµένοι στα κράτη 

µέλη· 

 δ) Σε κάθε µια από τις ΚΓΚ συµµετέχουν 
τουλάχιστον ένα ίδρυµα τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης και µια ιδιωτική επιχείρηση. 
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 4. Τα κριτήρια επιλογής για τον ορισµό 
ΚΓΚ συνίστανται στα ακόλουθα: 

 (α) τρέχουσες και µελλοντικές 
δυνατότητες για προώθηση της 
ικανότητας καινοτοµίας και 
επιχειρηµατικότητας στο πλαίσιο της 
εταιρικής σχέσης, καθώς και της 
αριστείας της στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση, την έρευνα και την 
καινοτοµία· 

 (β) ικανότητα της εταιρικής σχέσης να 
συµβάλλει στην επίτευξη των ειδικών 
στόχων των πυλώνων «Κοινωνικές 
προκλήσεις» και/ή «Πρωτοπορία στις 
τεχνολογίες γενικής εφαρµογής και στις 
βιοµηχανικές τεχνολογίες» όπως 
ορίζονται στο πρόγραµµα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020», καθώς και των 
στόχων του ΣΘΚ· 

 (γ) 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· 

 (δ) ικανότητα της εταιρικής σύµπραξης 
να εξασφαλίσει βιώσιµη και 
µακροπρόθεσµα αυτοτελή 
χρηµατοδότηση µαζί µε ουσιαστική και 
ολοένα αυξανόµενη συµµετοχή του 
ιδιωτικού τοµέα, της βιοµηχανίας και 
των υπηρεσιών· 

 (ε) συµµετοχή, στην εταιρική σχέση, 
οργανισµών που δρουν εντός του 
τριγώνου γνώσης της τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης, της έρευνας και της 
καινοτοµίας, και κατάλληλη ισορροπία 
µεταξύ των τριών αυτών στοιχείων· 

 (-στ) επίδειξη του ανοικτού χαρακτήρα 
και της διαφάνειας της διακυβέρνησής 
του, και στρατηγική για την προσέλκυση 
νεοεισερχοµένων· 

 (στ) επίδειξη προγράµµατος για τη 
διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας, 
που να προσιδιάζει στον οικείο τοµέα και 
να συνάδει µε τις αρχές και τις 
κατευθυντήριες γραµµές του ΕΙΤ για τη 
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διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας, 
συµπεριλαµβανοµένου του τρόπου µε τον 
οποίο λαµβάνονται υπόψη οι συνεισφορές 
των διαφόρων οργανισµών-εταίρων· 

 (ζ) µέτρα για την υποστήριξη της 
συµµετοχής και της συνεργασίας µε τον 
ιδιωτικό τοµέα, συµπεριλαµβανοµένου 
του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και ιδίως 
των ΜΜΕ, καθώς και της δηµιουργίας 
νέων επιχειρήσεων, θυγατρικών 
επιχειρήσεων και ΜΜΕ για την εµπορική 
εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων των 
δραστηριοτήτων ΚΓΚ· 

 (η) µέτρα στήριξης της συµµετοχής και 
της συνεργασίας µε 
κοινωνικοοικονοµικούς παράγοντες, 
συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων 
αρχών, των επιχειρήσεων του δηµοσίου 
τοµέα και των µη κερδοσκοπικών 
οργανισµών, όπως απαιτείται· 

 (θ) ετοιµότητα για αλληλεπίδραση µε 
άλλους οργανισµούς και δίκτυα εκτός των 
ΚΓΚ, συµπεριλαµβανοµένων 
αναδυόµενων ιδρυµάτων και κέντρων 
αριστείας, µε στόχο την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών και αριστείας·» 

 (ι) ετοιµότητα για την ανάπτυξη 
συνεργειών µε άλλες πρωτοβουλίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα της 
έρευνας, ανάπτυξης και καινοτοµίας, και 
εταιρικών σχέσων συµπληρωµατικότητας 
µε άλλα προγράµµατα καινοτοµίας σε 
ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και/ή 
τοπικό επίπεδο. 

 4. Η επιλογή των αναδυόµενων και 
δυνητικών κέντρων αριστείας που θα 
ενταχθούν στο περιφερειακό σχέδιο 
καινοτοµίας γίνεται µε ανοικτές και 
διαφανείς προσκλήσεις για εκδήλωση 
ενδιαφέροντος, τη διαχείριση και 
διεκπεραίωση των οποίων αναλαµβάνουν 
οι ΚΓΚ. Τα κριτήρια επιλογής 
καταρτίζονται από τις ΚΓΚ (σύµφωνα µε 
τα κριτήρια επιλογής ΚΓΚ που εκτίθενται 
στην παράγραφο 2) σε συνεργασία µε το 
ΕΙΤ, το οποίο και τα δηµοσιεύει. 

(ε) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος  
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5: 

«5. Το EIT θεσπίζει κριτήρια και 
διαδικασίες για τη χρηµατοδότηση, 

παρακολούθηση και αξιολόγηση των 

δραστηριοτήτων των ΚΓΚ πριν από την 

έναρξη της διαδικασίας επιλογής νέων 

ΚΓΚ.» 

5. Το EIT θεσπίζει κριτήρια και 

διαδικασίες για τη χρηµατοδότηση, την 

παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 

δραστηριοτήτων των ΚΓΚ πριν από την 

έναρξη της διαδικασίας επιλογής νέων 

ΚΓΚ.» 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 6 α (νέο) 

Κανονισµός ΕΚ/294/2008 

Άρθρο 7 -α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6α) Παρεµβάλλεται το εξής άρθρο: 

 «Άρθρο 7-α 

 Πηγές και αρχές χρηµατοδότησης 

 1. Το EIT χρηµατοδοτείται µε 
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 υποχρεωτικές ή εθελοντικές 
συνεισφορές 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 έσοδα από 
δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας 
(∆∆Ι)· 

 (ε) από εισφορές κεφαλαίων, 
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που 
διαχειρίζεται το Ίδρυµα του ΕΙΤ· 
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 (στ) από κληροδοτήµατα, δωρεές και 
συνεισφορές ιδιωτών, οργανισµών, 
ιδρυµάτων ή άλλων εθνικών φορέων· 

 (ζ) από τη συνεισφορά του ΕΙΤ· 

 (η) από χρηµατοδοτικά µέσα, 
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που 
χρηµατοδοτούνται από το γενικό 
προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

 Οι συνεισφορές µπορεί να περιλαµβάνουν 
εισφορές σε είδος. 

 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 για τη 
διάθεση σηµαντικού µεριδίου της ετήσιας 
χρηµατοδοτικής συνεισφοράς του στις 
ΚΓΚ. Ο µηχανισµός ανταγωνιστικής 
αναθεώρησης περιλαµβάνει την 
αξιολόγηση της ποιότητας και του 
δυναµικού των σχεδίων που προτείνονται 
στα ετήσια επιχειρηµατικά σχέδια των 
ΚΓΚ, καθώς και την επίδοση 
προηγούµενων ετών, όπως καταγράφηκε 
βάσει της συνεχούς παρακολούθησης 
σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος α· 

(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% 
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της συνολικής συµµετοχής των ταµείων της ΕΕ) καθώς και τον µηχανισµό ανταγωνιστικής 

αναθεώρησης των ετήσιων κονδυλίων για τις ΚΓΚ. 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 7 

Κανονισµός ΕΚ/294/2008 

Άρθρο 7 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Αρχές αξιολόγησης και παρακολούθησης 

των κοινοτήτων γνώσης και καινοτοµίας 

Αρχές παρακολούθησης και αξιολόγησης 

των κοινοτήτων γνώσης και καινοτοµίας 

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." 

Το EIT διοργανώνει ανά τριετία, 
χρησιµοποιώντας βασικούς ποσοτικούς 
και ποιοτικούς δείκτες επιδόσεων, 
παρακολούθηση και εξωτερικές 

αξιολογήσεις των αποτελεσµάτων και του 

αντίκτυπου κάθε επιµέρους ΚΓΚ. Τα 
αποτελέσµατα της αξιολόγησης 
δηµοσιοποιούνται. 

 Η παρακολούθηση γίνεται µε γνώµονα τα 
αποτελέσµατα και παρέχει συγκρίσιµους 
δείκτες, προκειµένου η συµβολή των ΚΓΚ 
να αξιολογείται σε σύγκριση µε άλλα 
σχετικά µέσα του «Ορίζοντας 2020» 
µέσω ετήσιου πίνακα επιδόσεων του ΕΙΤ. 

 Η 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 για τις 
ΚΓΚ· 

 γ) την επίδοση των επιµέρους KΓΚ µε 
βάση τους ιδιαίτερους στόχους και 
βασικούς δείκτες επιδόσεών τους, όπως 
καθορίζονται στα επιµέρους 
επιχειρησιακά σχέδια των ΚΓΚ. 

 2. Η επίδοση των ΚΓΚ µετρούµενη µε 
βάση τη συνεχή παρακολούθηση αποτελεί 
τη βάση του µηχανισµού ανταγωνιστικής 
αναθεώρησης για τη χορήγηση της 
ετήσιας οικονοµικής συνεισφοράς του 
ΕΙΤ στις ΚΓΚ, όπως ορίζεται στο άρθρο 
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7α παράγραφος 4α. 

 3. Στην ανάπτυξη του συστήµατος 
συνεχούς παρακολούθησης λαµβάνεται 
υπόψη ο προκαταρκτικός κατάλογος 
δεικτών που παρέχεται στο παράρτηµα 
ΙΙ.» 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 8 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 294/2008 

Άρθρο 7 β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 7β Άρθρο 7β 

∆ιάρκεια, συνέχιση και λύση µιας 
κοινότητας γνώσης και καινοτοµίας 

∆ιάρκεια, συνέχιση και τερµατισµός της 
χρηµατοδότησης µιας κοινότητας γνώσης 
και καινοτοµίας 

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. Το ΕΙΤ µπορεί να καταρτίσει 
συµφωνία πλαίσιο µε µια ΚΓΚ για αρχική 
περίοδο επτά ετών. 

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. Ανάλογα µε τα αποτελέσµατα της 
συνεχούς παρακολούθησης και των 
περιοδικών αξιολογήσεων, σύµφωνα µε 
το άρθρο 7α, το διοικητικό συµβούλιο 
µπορεί να αποφασίζει την παράταση της 
χρηµατοδότησης της λειτουργίας µιας 
ΚΓΚ, εφόσον η τελευταία έχει αποδειχτεί 
ότι επιτυγχάνει τους στόχους της και τους 
στόχους του ΕΙΤ. Το διοικητικό 
συµβούλιο εφαρµόζει µια προσέγγιση 
κατά περίπτωση και λαµβάνει υπόψη ότι 
δεν θα έχουν όλες οι ΚΓΚ τις ίδιες 
οικονοµικές ανάγκες, το ίδιο µέγεθος και 
την ίδια διάρκεια. 

3. Σε περίπτωση που από τις αξιολογήσεις 

µιας ΚΓΚ προκύψει ότι τα αποτελέσµατα 

είναι ανεπαρκή, το διοικητικό συµβούλιο 

λαµβάνει τα ενδεδειγµένα µέτρα όπως 

µείωση, τροποποίηση ή απόσυρση της 

χρηµατοδοτικής υποστήριξης ή λύση της 

3. Σε περίπτωση που από τις αξιολογήσεις 

µιας ΚΓΚ προκύψει ότι τα αποτελέσµατα 

είναι ανεπαρκή, το διοικητικό συµβούλιο 

λαµβάνει τα ενδεδειγµένα µέτρα όπως 

µείωση, τροποποίηση ή απόσυρση της 

χρηµατοδοτικής υποστήριξης ή λύση της 
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συµφωνίας. συµφωνίας. 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 8 α (νέο) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 294/2008 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8α) Στο άρθρο 8, παράγραφος 2, 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο: 

 «(γ) διάδοση βέλτιστων πρακτικών για 
ζητήµατα κοινού ενδιαφέροντος, όπως η 
αµοιβαία αναγνώριση των προσόντων και 
οι αποτελεσµατικές πρακτικές 
διδασκαλίας». 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 9 α (νέο) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 294/2008 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9α) Το άρθρο 13, παράγραφος 2, 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 «2. Πριν από τη δηµοσίευση της 
πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων για 
την επιλογή των ΚΓΚ, 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 .» 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 10 – εισαγωγικό µέρος 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 294/2008 

Άρθρο 14 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

(10) Το άρθρο 14 διαγράφεται. 

(Βλέπε 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  45 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 12 

Κανονισµός ΕΚ/294/2008 

Άρθρο 15 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το EIT εγκρίνει: Το EIT εγκρίνει: 

(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 ∆εκεµβρίου 

κάθε έτους. Η Επιτροπή γνωµοδοτεί εντός 

τριµήνου όσον αφορά τους ειδικούς 
στόχους του ΕΙΤ, όπως καθορίζονται στο 
πρόγραµµα "Ορίζοντας 2020", και τη 
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 

(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, 
λαµβανοµένης υπόψη της οικονοµικής 
βιωσιµότητας κάθε ΚΓΚ. Πρέπει επίσης 
να περιέχει κατάλληλους δείκτες για την 

παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της 

ΚΓΚ και του ΕΙΤ ακολουθώντας µια 
προσέγγιση µε γνώµονα τα 
αποτελέσµατα. Το προκαταρκτικό 
κυλιόµενο τριετές πρόγραµµα εργασίας 

υποβάλλεται από το ΕΙΤ στην Επιτροπή, 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο στις 31 ∆εκεµβρίου κάθε έτους. 
Η Επιτροπή γνωµοδοτεί και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο µπορούν να εκφράσουν τις 
απόψεις τους εντός τριµήνου. Το ΕΙΤ 
λαµβάνει δεόντως υπόψη του τις γνώµες 
και τις απόψεις που εκφράζονται και σε 
περίπτωση διαφωνίας αιτιολογεί τη θέση 

του. Το ΕΙΤ διαβιβάζει το τελικό 

πρόγραµµα εργασίας στο Ευρωπαϊκό 
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ενηµέρωση· Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Επιτροπή, 

την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική 

Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών προς ενηµέρωση· 

 

(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 που δηµοσιεύεται 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. 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 13 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 294/2008 

Άρθρο 16 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το άρθρο 16 τροποποιείται ως εξής: Το άρθρο 16 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείµενο: 

(α) στην παράγραφο 2 ο αριθµός «πέντε» 
αντικαθίσταται από τον αριθµό «τρία»· 

«Άρθρο 16 

(β) παρεµβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 2α: 

Παρακολούθηση και αξιολόγηση του ΕΙΤ 

 1. Το EIT µεριµνά ώστε οι 
δραστηριότητές του, 
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων τις οποίες 
διαχειρίζονται οι ΚΓΚ, υπόκεινται σε 
συστηµατική παρακολούθηση και 
περιοδική ανεξάρτητη αξιολόγηση, ώστε 
να εξασφαλίζονται η υψηλότερη δυνατή 
ποιότητα του αποτελέσµατος, η 
επιστηµονική αριστεία και η πλέον 
αποδοτική δυνατή χρήση των πόρων. Η 
αξιολόγηση αυτή γίνεται µε γνώµονα τα 
αποτελέσµατα. Τα αποτελέσµατα των 
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αξιολογήσεων δηµοσιοποιούνται. 

 2. Έως τον Ιούνιο του 2011 και ανά 
τριετία από την έναρξη ισχύος νέου 
δηµοσιονοµικού πλαισίου, η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση για τη µεσοπρόθεσµη 
αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του 
ΕΙΤ και των ΚΓΚ. Η αξιολόγηση αυτή 
βασίζεται σε ανεξάρτητη εξωτερική 
αξιολόγηση και εξετάζει τον τρόπο µε τον 
οποίο το ΕΙΤ εκπληρώνει την αποστολή 
του. Καλύπτει όλες τις δραστηριότητες 
του ΕΙΤ και των ΚΓΚ, και αξιολογεί την 
προστιθέµενη αξία του ΕΙΤ, τον 
αντίκτυπο των δραστηριοτήτων που 
αναλαµβάνονται, κατά πόσον αυτές είναι 
αποτελεσµατικές, βιώσιµες, αποδοτικές 
και ουσιαστικές, καθώς και τη σχέση 
ή/και τη συµπληρωµατικότητά τους µε 
τις υπάρχουσες εθνικές και κοινοτικές 
πολιτικές, για την υποστήριξη της 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, της 
καινοτοµίας και της έρευνας. Στην 
αξιολόγηση λαµβάνονται υπόψη οι 
απόψεις των ενδιαφερόµενων κύκλων 
τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό 
επίπεδο. 

 3. Η αξιολόγηση αφορά τις πτυχές της 
προώθησης 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. 

 Η αξιολόγηση του ΕΙΤ συντονίζεται µε 
την αξιολόγηση παρόµοιων µέσων στο 
πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020» (Κοινές 
Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες, συµπράξεις 
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα) και 
εξασφαλίζει την ευθυγράµµιση µε τους 
δείκτες του «Ορίζοντας 2020». 

"2α. Η Επιτροπή µπορεί να διεξαγάγει 
περαιτέρω αξιολογήσεις για θέµατα ή 

ζητήµατα στρατηγικής σηµασίας, µε τη 

συνδροµή ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων, 

προκειµένου να εξετάζει την πρόοδο που 

σηµειώνει το ΕΙΤ όσον αφορά τους 

καθορισµένους στόχους, να προσδιορίζει 

4. Η Επιτροπή µπορεί να διεξάγει 
περαιτέρω αξιολογήσεις για θέµατα ή 

ζητήµατα στρατηγικής σηµασίας, µε τη 

συνδροµή ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων, 

προκειµένου να εξετάζει την πρόοδο που 

σηµειώνει το ΕΙΤ όσον αφορά τους 

καθορισµένους στόχους, να προσδιορίζει 
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τους παράγοντες που διευκολύνουν την 

εκτέλεση των δραστηριοτήτων και να 

εντοπίζει ορθές πρακτικές." 

τους παράγοντες που διευκολύνουν την 

εκτέλεση των δραστηριοτήτων και να 

εντοπίζει ορθές πρακτικές. 

 5. Η Επιτροπή διαβιβάζει τα 
αποτελέσµατα της αξιολόγησης, µαζί µε 
τη γνώµη της, και, όπου είναι σκόπιµο, 
ενδεχόµενες προτάσεις τροποποίησης του 
παρόντος κανονισµού, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών. Το διοικητικό συµβούλιο 
λαµβάνει δεόντως υπόψη τα 
συµπεράσµατα των αξιολογήσεων στα 
προγράµµατα και στις εργασίες του EIT.» 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 14 – στοιχείο -α (νέο) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 294/2008 

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (-α) Στο άρθρο 17, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 «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 παράγει 
προστιθέµενη αξία καινοτοµίας για την 
Ένωση. Το ΣΘΚ λαµβάνει υπόψη τα 
αποτελέσµατα της παρακολούθησης και 
αξιολόγησης του ΕΙΤ που αναφέρονται 
στο άρθρο 16.» 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 14 – στοιχείο αα (νέο) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 294/2008 

Άρθρο 17 – παράγραφος 4 



 

 

 PE519.314/ 36 

 EL 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (αα) Στο άρθρο 17, η παράγραφος 4 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 «4. Η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη και 
ενσωµατώνει τις σχετικές πτυχές του 
ΣΘΚ στη µελλοντική της πρόταση 
σχετικά µε ένα κοινό πλαίσιο 
στρατηγικής για την έρευνα και την 
καινοτοµία για την προσεχή περίοδο 
προγραµµατισµού". 

 

Τροπολογία  49 

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 "Ορίζοντας 2020" για την 
εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, κατά 

την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 

έως τις 31 ∆εκεµβρίου 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. 

Κατά την έννοια του σηµείου 17 της 
∆ιοργανικής Συµφωνίας, της xxx/201z, 
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Συµβουλίου και της Επιτροπής, για 
τη συνεργασία σε δηµοσιονοµικά θέµατα 
και τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση, 
το χρηµατοδοτικό κονδύλιο από το 

πρόγραµµα «Ορίζοντας 2020» για την 
εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, κατά 

την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 

έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2020, ορίζεται σε 
[3.182.230.000 ευρώ] κατ’ ανώτατο όριο. 
Το εν λόγω ποσό αποτελεί την κύρια 
αναφορά για την αρµόδια για τον 
προϋπολογισµό αρχή κατά την ετήσια 
διαδικασία του προϋπολογισµού. Οι 
ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την 

αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή µε 
την επιφύλαξη των διατάξεων του 
Κανονισµού για το πολυετές 
δηµοσιονοµικό πλαίσιο 2014-2020 και 
της ∆ιοργανικής Συµφωνίας της XX/201z 
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Συµβουλίου και της Επιτροπής 
σχετικά µε τη συνεργασία σε θέµατα 
προϋπολογισµού και χρηστής 
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δηµοσιονοµικής διαχείρισης. Η 
χρηµατοδοτική συνεισφορά του ΕΙΤ στις 

ΚΓΚ χορηγείται στο πλαίσιο του εν λόγω 

χρηµατοδοτικού κονδυλίου. 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα – τµήµα 1 – σηµείο 2 – παράγραφος 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  51 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα – τµήµα 1 – σηµείο 2 – παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή ενηµερώνει το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για τη 

διαδικασία επιλογής και τον τελικό 
διορισµό των εν λόγω µελών του 

διοικητικού συµβουλίου. 

Η Επιτροπή ενηµερώνει το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για τη 

διαδικασία επιλογής πριν από τον τελικό 
διορισµό των εν λόγω µελών του 

διοικητικού συµβουλίου. Πριν 
προχωρήσει στους διορισµούς η 
Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συµβούλιο µπορούν να εκφράσουν 
ρητά τη γνώµη τους για τους υποψηφίους 
που έχουν επιλεγεί. 

Αιτιολόγηση 

Στόχος είναι να εξασφαλιστεί διαφάνεια στη διαδικασία διορισµού των µελών του διοικητικού 

συµβουλίου. 

 

Τροπολογία  52 
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Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα – τµήµα 1 – σηµείο 2 – παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η Επιτροπή παύει οποιοδήποτε µέλος ή 
οποιαδήποτε µέλη του διοικητικού 
συµβουλίου σε περίπτωση αθέτησης 
καθηκόντων, σύµφωνα µε τα συµφέροντα 
της Ένωσης. Λαµβάνει τη σχετική 
απόφαση µε βάση τη γνώµη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου. 

 

Τροπολογία  53 

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.  

 

Τροπολογία  54 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα – τµήµα 2 – σηµείο 1 – στοιχείο ιε 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ιε) αποφασίζει για το γλωσσικό καθεστώς 

του EIT, λαµβάνοντας υπόψη τις 

ισχύουσες αρχές περί πολυγλωσσίας και 
τις πρακτικές απαιτήσεις των 
λειτουργιών του. 

(ιε) µεριµνά ώστε το ΕΙΤ να 
συµµορφώνεται προς τις ισχύουσες αρχές 
περί πολυγλωσσίας· 
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Τροπολογία  55 

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  56 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα – τµήµα 2 – σηµείο 1 – στοιχείο ιστ α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (ιστ α) προβάλλει την Ένωση µέσω του 
ΕΙΤ. 

 

Τροπολογία  57 

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 Ένωσης· 

 

Τροπολογία  58 

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 
αντικειµενικότητα, διαφυλάσσοντας τους 
στόχους και την αποστολή του, την 
ταυτότητα, την αυτονοµία και τη συνοχή 



 

 

 PE519.314/ 40 

 EL 

του. 

 

Τροπολογία  59 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα I α (νέο) 

 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Παράρτηµα I α 

 Ενδεικτικός κατάλογος γενικών δεικτών 
επιδόσεων για την παρακολούθηση των 
ΚΓΚ 

 Συνεισφορές: 

 α) Ανάλυση συνεισφορών εταίρων (σε 
είδος και σε µετρητά) στον ετήσιο 
προϋπολογισµό 

 β) Ανάλυση προϋπολογισµού ανά τύπο 
δραστηριότητας (έρευνα, εκπαίδευση, 
καινοτοµία, γενικά έξοδα) 

 Αποτέλεσµα και αντίκτυπος: 

 α) αριθµός εκπαιδευτικών προγραµµάτων 
και εκπαιδευθέντων 

 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. 

 

 

 

 


