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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα 

 * Διαδικασία διαβούλευσης 

 *** Διαδικασία έγκρισης 

 ***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση) 

 ***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση) 

 ***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση) 

 

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 

στο σχέδιο πράξης) 

 

 

 

 

 

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης 

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 

πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 

πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 

σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 

του τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 

έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 

υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών. 

 

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 

το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 

τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 

τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 

υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 

ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 

χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 

σημαίνονται ως εξής: [...]. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 294/2008 για την ίδρυση του 

Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 

(COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD)) 

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο (COM(2011)0817), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2 και το άρθρο 173, παράγραφος 3 της 

Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 

υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0467/2011), 

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

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

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

28ης Μαρτίου 20121,  

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, καθώς 

και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής 

Προϋπολογισμών, και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0403/2012), 

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

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 

επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο· 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 

στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια. 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» για (1) Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» για 

                                                 
1 ΕΕ C 181, 21.6.2012, σ. 122. 
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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. 

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 

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. 

(2) Κατά την περίοδο 2014-2020 το ΕΙΤ θα 

συμβάλει στην επίτευξη του γενικού 

στόχου του προγράμματος «Ορίζοντας 

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 (4) Οι κανόνες που αφορούν τη διάδοση 
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των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 

καθορίζονται στους κανόνες συμμετοχής. 
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 

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 
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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 

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 
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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. 

 

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. 
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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 

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 και να αντικατοπτρίζει 

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. 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

 

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 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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 
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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. 

 

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 

(17) Η αξιολόγηση του ΕΙΤ πρέπει να 

επιτρέπει άμεσες συγκρίσεις της 

απόδοσης και των βασικών δεικτών με 

τα σχετικά μέσα του «Ορίζοντας 2020» 
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2020", το 2017 και 2023. 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. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

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

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (-αα) 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 β (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (-αβ) 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, 

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»·" 
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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 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 

θέσπιση του προγράμματος "Erasmus για 

όλους." 

«7. Ως "Ίδρυμα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης" νοείται ένα ίδρυμα κατά την 

έννοια του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. XXX/20XX του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 

θέσπιση του προγράμματος "Erasmus για 

όλους".» 

 



 

PE489.664v03-00 20/81 RR\922123EL.doc 

EL 

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 

αντικατοπτρίζουν τα κύρια 

χαρακτηριστικά των κέντρων 

συστέγασης.» 
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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 

δραστηριοτήτων τους. 

«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 

δραστηριοτήτων τους, και οι οποίες 

συμβάλλουν στους γενικότερους στόχους 
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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) Διοικητικό 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 
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περιοδικά τις δραστηριότητές τους· 

εξασφαλίζει κατάλληλο επίπεδο 

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 
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επιχειρηματικότητα·  

 (η) προωθεί διεπιστημονικές προσεγγίσεις 

σχετικά με την καινοτομία, ιδίως την 

ενσωμάτωση μη τεχνολογικών λύσεων, 

οργανωτικές προσεγγίσεις, νέα 

επιχειρηματικά μοντέλα, καινοτομία 

συστημάτων και καινοτομία του 

δημόσιου τομέα· 

 (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 
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 ΚΓΚ 

 1. Οι ΚΓΚ αναλαμβάνουν συγκεκριμένα: 

 (α) δραστηριότητες καινοτομίας και 

επενδύσεις με ευρωπαϊκή προστιθέμενη 

αξία οι οποίες ενσωματώνουν πλήρως την 

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 
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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 

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 
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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. 

 

 

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 

2. Από το 2014, το ΕΙΤ προβαίνει στην 

επιλογή έως και τεσσάρων ΚΓΚ στους 

θεματικούς τομείς προτεραιότητας που 

ορίζονται στο ΣΘΚ. Με βάση τη 
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ΣΘΚ." 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 

Ευρωπαϊκής Ένωσης," 

Ο αριθμός των επιλεγόμενων ΚΓΚ 

εξαρτάται από την ωριμότητα και την 

προθυμία των ευρωπαϊκών κοινοπραξιών 

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 
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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. 

 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· 
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 (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 

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 
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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 

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. 
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 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 

(ΔΔΙ)· 

 (ε) από εισφορές κεφαλαίων, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

διαχειρίζεται το Ίδρυμα του ΕΙΤ· 

 (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. 
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 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% 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 
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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 

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 

Διάρκεια, συνέχιση και λύση μιας 

κοινότητας γνώσης και καινοτομίας 

Διάρκεια, συνέχιση και τερματισμός της 

χρηματοδότησης μιας κοινότητας γνώσης 

και καινοτομίας 

1. Με την επιφύλαξη των αποτελεσμάτων 

των περιοδικών αξιολογήσεων και των 

1. Το ΕΙΤ μπορεί να καταρτίσει 

συμφωνία πλαίσιο με μια ΚΓΚ για αρχική 
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ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν 

συγκεκριμένοι τομείς, η χρονική διάρκεια 

μιας ΚΓΚ κυμαίνεται συνήθως από επτά 

έως δεκαπέντε έτη. 

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 

συμφωνίας. 

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 

συμφωνίας. 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – σημείο 8 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8α) Στο άρθρο 8, παράγραφος 2, 

προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο: 

 «(βα) διάδοση βέλτιστων πρακτικών για 

ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως η 

αμοιβαία αναγνώριση των προσόντων και 

οι αποτελεσματικές πρακτικές 

διδασκαλίας». 
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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 

 

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 
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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 Δεκεμβρίου 

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 

ενημέρωση· 

(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 Δεκεμβρίου 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 

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 
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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 

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 
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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 

τους παράγοντες που διευκολύνουν την 

εκτέλεση των δραστηριοτήτων και να 

εντοπίζει ορθές πρακτικές." 

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 

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 
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προγράμματα και στις εργασίες του EIT.» 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισμού 

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

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008 

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (-αα) 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 β (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008 

Άρθρο 17 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (β) 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 
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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 Δεκεμβρίου 2020, ορίζεται σε 

3 182 230 000 ευρώ. Οι ετήσιες πιστώσεις 

εγκρίνονται από την αρμόδια για τον 

προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων του 

δημοσιονομικού πλαισίου. Η 

χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΙΤ στις 

ΚΓΚ χορηγείται στο πλαίσιο του εν λόγω 

χρηματοδοτικού κονδυλίου. 

Κατά την έννοια του σημείου 17 της 

Διοργανικής 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 Δεκεμβρίου 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 Διοργανικής Συμφωνίας της XX/201z 

μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

του Συμβουλίου και της Επιτροπής 

σχετικά με τη συνεργασία σε θέματα 

προϋπολογισμού και χρηστής 

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 

Η Επιτροπή μεριμνά ώστε να υπάρχει 

ισορροπία μεταξύ της εμπειρίας από το 
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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. 

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 

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. 
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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· 

 

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 
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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 

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 
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 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. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Ευρώπη, προκειμένου να ανακάμψει από τις πολλαπλές κρίσεις που αντιμετωπίζει σήμερα, 

πρέπει να βρει τρόπους να αναπτύξει τις δυνατότητες της για καινοτομία με στόχο την 

παροχή βιώσιμων και αποτελεσματικών λύσεων όσον αφορά τις κοινωνικές προκλήσεις, 

όπως αυτές που αναφέρονται στο πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», καθώς επίσης την 

απασχόληση και τη δημιουργία αξίας. 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση, το 

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας (ΕΙΤ) ιδρύθηκε το 2008 με στόχο την ενίσχυση της 

ικανότητας καινοτομίας.  

Αποτελεί την πρώτη προσπάθεια της ΕΕ να ενσωματώσει τις τρεις πλευρές του τριγώνου της 

γνώσης (τριτοβάθμια εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία). Το ΕΙΤ ξεκίνησε να λειτουργεί το 

2010 με συνεισφορά 309 εκατομμυρίων ευρώ από την ΕΕ στον προϋπολογισμό του για το 

χρονικό διάστημα 2008-2013.  

Μέσω των δραστηριοτήτων των κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ), το ΕΙΤ προωθεί 

τη στενότερη συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων, των ερευνητικών κέντρων και των 

επιχειρήσεων με στόχο τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της έρευνας, της εκπαίδευσης και 

των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ στην 

καινοτομία.  

Από το 2010, λειτουργούν τρεις ΚΓΚ (ΚΓΚ για το κλίμα, εργαστήρια ΤΠΕ του EIT και ΚΓΚ 

InnoEnergy) μέσω 16 «κέντρων συστέγασης» σε 12 χώρες της ΕΕ και στις οποίες 

συμμετέχουν περισσότεροι από 200 εταίροι. 

Η ως τώρα πείρα από τις ΚΓΚ έχει δείξει έναν αυξανόμενο αριθμό συμμετεχόντων 

(συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας), θετικό μοχλευτικό αποτέλεσμα, εξορθολογισμός 

και ήδη χειροπιαστά αποτελέσματα (εκπαιδευθέντες και νεοσύστατες επιχειρήσεις).  

Η πρόταση της Επιτροπής  

Η Επιτροπή προτείνει να διατεθεί στο ΕΙΤ προϋπολογισμός περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ 

και υπαχθεί το πεδίο εφαρμογής του ΕΙΤ στο πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». Ο 

προϋπολογισμός θα χορηγηθεί σε δύο κονδύλια: το πρώτο για την ενοποίηση των 

υφιστάμενων ΚΓΚ και τη δημιουργία 3 νέων το 2014· το δεύτερο, μετά από αναθεώρηση στο 

τέλος του 2017, για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων των ΚΓΚ που έχουν δημιουργηθεί και 

για τη δημιουργία τριών νέων.  

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις της Επιτροπής για τον κανονισμό για το ΕΙΤ 

διευκρινίζουν περαιτέρω το εύρος των συνεισφορών του ΕΙΤ στις ΚΓΚ, τα κριτήρια 

σύστασής τους και τις αρχές αξιολόγησης, διάρκειας και λήξης τους.  

Από την άλλη πλευρά, το στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας (θα εγκριθεί σε ξεχωριστό 

έγγραφο) που συνοδεύει τον κανονισμό για το ΕΙΤ περιγράφει τις προτεραιότητες του ΕΙΤ 
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για την περίοδο 2014-2010, το πρόγραμμα εργασίας και τις λεπτομέρειες της λειτουργίας 

του, καθώς και τη χρηματοδότηση των ΚΓΚ.  

Η άποψη του εισηγητή 

1. Ο προϋπολογισμός και οι στόχοι του ΕΙΤ 

Μέχρι στιγμής, το ΕΙΤ φαίνεται να είναι ένα επιτυχημένο και υποσχόμενο μέσο για τη 

διεξαγωγή δραστηριοτήτων με γνώμονα την καινοτομία με ολοκληρωμένο και απλό τρόπο, 

και με συμμετοχή εταίρων από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα αλλά και τα πανεπιστήμια σε 

μια δυναμική διαδικασία καινοτομίας. 

Επίσης, σε σχέση με άλλες μορφές πρωτοβουλιών εταιρικών σχέσεων δημοσίου και 

ιδιωτικού τομέα, η διασύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με το στοιχείο της 

εκπαίδευσης παρέχει στο ΕΙΤ προστιθέμενη αξία την οποία δεν διαθέτουν προς το παρόν 

άλλες πρωτοβουλίες. 

Ως εκ τούτου, ο εισηγητής, στηρίζει τη σταδιακή κλιμάκωση του προϋπολογισμού για την 

περίοδο 2014-2020, όπως προτάθηκε από την Επιτροπή, και τη δημιουργία νέων ΚΓΚ. 

Οι νέες ΚΓΚ πρέπει να συσταθούν σε τομείς προτεραιότητας του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020» και βάσει των πυλώνων «Κοινωνικές προκλήσεις» και «Πρωτοπορία στις 

τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και στις βιομηχανικές τεχνολογίες».  

Αυτοί είναι οι τομείς στους οποίους η ΕΕ πρέπει να συγκεντρώσει τις προσπάθειές της ώστε 

να βρει και να εφαρμόσει καινοτόμες λύσεις και να προωθήσει επιχειρηματικές 

πρωτοβουλίες.  

Ο εισηγητής στηρίζει την πρόταση μεσοπρόθεσμης αξιολόγησης του ΕΙΤ για την αξιολόγηση 

της επίδοσής του, ωστόσο δεδομένου ότι ενσωματώνεται στο πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» δεν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος για το οποίον θα έπρεπε να υπόκειται σε 

διαφοροποιημένη αξιολόγηση σε σχέση με άλλα τμήματα του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020».  

2. Αρχές επιλογής των ΚΓΚ 

Ο εισηγητής πιστεύει ότι το αντικείμενο και ο αριθμός των ΚΓΚ που δημιουργεί το ΕΙΤ δεν 

πρέπει να προκαθορίζονται. 

Η σταδιακή καθιέρωση νέων ΚΓΚ και ο καθορισμός των προτεραιοτήτων τους που προτείνει 

η Επιτροπή δεν αιτιολογείται επαρκώς. Άλλα θέματα μπορεί να θεωρηθούν επείγοντα ή το 

ίδιο υποσχόμενα με τα προτεινόμενα.  

Ο εισηγητής προτείνει εναλλακτικά να υπόκειται η επιλογή των ΚΓΚ σε μια ανοικτή, 

διαφανή και ανταγωνιστική διαδικασία. Βάσει της υποβληθείσας πρότασης, το ΕΣΕ θα 

μπορεί να καθορίζει όσες ΚΓΚ είναι οικονομικά εφικτό, εφόσον πληρούν τα κριτήρια 

επιλογής και ποιότητας και το πεδίο εφαρμογής τους εμπίπτει στις προτεραιότητες του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020».  
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Κατά την επιλογή το ΕΙΤ πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι ορισμένες ΚΓΚ δεν έχουν την ίδια 

ένταση κεφαλαίου με άλλες.  

3. Αρχές χρηματοδότησης των ΚΓΚ 

Μηχανισμός ανταγωνιστικής αναθεώρησης 

Όπως έχει καθιερώσει ήδη από το 2012 το ΕΙΤ, οι ΚΓΚ πρέπει να ανταγωνίζονται ετησίως 

για τον διαθέσιμο προϋπολογισμό. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί η αποτελεσματική 

χρηματοδότηση μόνο των πιο υποσχόμενων και ωφέλιμων έργων, και θα αποφευχθούν 

ενδεχόμενα απρόσμενα οφέλη για ορισμένα έργα, που θα μπορούσε να προκαλέσει η 

προκαθορισμένη κατανομή.  

Η ετήσια συνεισφορά θα βασίζεται στην αξιολόγηση των ετήσιων επιχειρηματικών σχεδίων, 

των στόχων, των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων και των περαιτέρω δυνατοτήτων των ΚΓΚ.  

Ο εισηγητής προτείνει να συμπεριληφθούν στον κανονισμό οι αρχές της ανταγωνιστικής 

κατανομής.  

Μοχλευτικό αποτέλεσμα 

Το ΕΙΤ έχει μέχρι στιγμής συνεισφέρει το 25% του προϋπολογισμού των ΚΓΚ, ενώ το 75% 

αποτελεί συνεισφορά άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών εταίρων (συμπεριλαμβανομένων των 

ίδιων πόρων των εταίρων, της δημόσιας χρηματοδότησης από κράτη μέλη, κονδυλίων άλλων 

πρωτοβουλιών της ΕΕ όπως το ΠΠ7 και διαρθρωτικά ταμεία και μελλοντικά του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020»).  

Ο εισηγητής προτείνει να συμπεριληφθεί αυτή η αρχή στον κανονισμό.  

Επιπλέον, υφίσταται η ανάγκη να αποφευχθεί η υπονόμευση του αποτελέσματος συνεργειών 

του ΕΙΤ λόγω της υπερβολικά ευρείας χρήσης κονδυλίων της ΕΕ για τη «μόχλευση» άλλων 

κονδυλίων της ΕΕ. Ο εισηγητής προτείνει περαιτέρω αύξηση του κατωφλίου από τις ΚΓΚ σε 

μέγιστο ποσοστό 25% των κονδυλίων της ΕΕ πλέον της συνεισφοράς του ΕΙΤ. 

Διασφάλιση της βιωσιμότητας 

Τέλος, προκειμένου να εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμα η βιωσιμότητα της χρηματοδότησης, η 

Επιτροπή εξετάζει τη μεσοπρόθεσμη αυτοχρηματοδότηση ορισμένων δραστηριοτήτων των 

ΚΓΚ. Για να επιτευχθεί αυτό, η ανάπτυξη στρατηγικής για τη χρηματοδότηση πρέπει σαφώς 

να περιλαμβάνεται στα καθήκοντα των ΚΓΚ. 

4. Προγραμματισμός, παρακολούθηση και αξιολόγηση 

Ο εισηγητής προτείνει να εγκρίνεται μελλοντικά το ΣΘΚ από το διοικητικό συμβούλιο και να 

ενσωματώνεται στο μελλοντικό πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (πρόγραμμα πλαίσιο 

«Ορίζοντας 2021-2028»). Από την άλλη πλευρά, οι φορείς λήψης αποφάσεων πρέπει να 

διαθέτουν μεγαλύτερη εποπτεία όσον αφορά την έγκριση των τριετών προγραμμάτων 

εργασίας του ΕΙΤ.  

Στην αρχική φάση του ΕΙΤ, το πρώτο σχέδιο του τριετούς προγράμματος εργασιών 
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υποβλήθηκε για σχολιασμό στο Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Ο εισηγητής 

πιστεύει ότι αυτό πρέπει να ισχύσει και για τα επόμενα τριετή προγράμματα εργασιών του 

ΕΙΤ.  

Επιπλέον, προτείνεται η καθιέρωση τακτικού διαλόγου μεταξύ του διευθυντή του ΕΙΤ και του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της δημοσίευσης της ετήσιας έκθεσης του ΕΙΤ.  

Επίσης, το ΕΙΤ προβλέπει την καθιέρωση συστήματος παρακολούθησης το οποίο θα αφορά 

τα τέσσερα επίπεδα δραστηριότητας (το επίπεδο του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020», το επίπεδο του ΕΙΤ, το επίπεδο του συνόλου των ΚΓΚ και το επίπεδο των 

μεμονωμένων ΚΓΚ). Ο εισηγητής προτείνει να συμπεριληφθούν αυτές οι αρχές στον 

κανονισμό.  

5. Διεύρυνση της έννοιας της καινοτομίας 

Πέραν των τεχνολογικών λύσεων 

Σήμερα, οι δραστηριότητες του ΕΙΤ προσανατολίζονται κυρίως στη στήριξη της παράδοσης 

τεχνολογικών και βιομηχανικών λύσεων. Μολονότι είναι απαραίτητες, δεν επαρκούν σε 

καμία περίπτωση για την ανταπόκριση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ΕΕ.  

Ο εισηγητής θεωρεί ότι οι μη τεχνολογικές λύσεις, οι οργανωτικές λύσεις, οι λύσεις 

καινοτομίας συστημάτων και οι λύσεις καινοτομίας δημοσίου τομέα απαιτούν την ίδια 

προσοχή με τις τεχνολογικές λύσεις.  

Παρομοίως, πρέπει να εξεταστεί η προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, διότι ο 

χαρακτήρας των κοινωνικών επιχειρήσεων είναι συνήθως πολύ καινοτόμος, λόγω των 

αγαθών ή υπηρεσιών που παρέχουν ή των οργανωτικών μοντέλων τους.  

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 

Δεδομένου ότι η Κίνα καθίσταται η χώρα με τον υψηλότερο αριθμό κατάθεσης διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας, η ΕΕ πρέπει να αναπτύξει μια «ευφυή» πολιτική δικαιωμάτων διανοητικής 

ιδιοκτησίας η οποία θα της επιτρέψει να ξεχωρίσει1.  

Οι αδυναμίες της αγοράς που αφορούν πρακτικές ΔΔΙ επιδρούν αρνητικά ιδίως στις ΜΜΕ, 

για παράδειγμα, εμποδίζοντας τη συμμετοχή στις ανταλλαγές ΔΔΙ, οι οποίες λαμβάνουν χώρα 

γενικά μεταξύ μεγαλύτερων παραγόντων της αγοράς, και οφείλονται μεταξύ άλλων στην 

αξιοποίηση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με δικαστικά μέσα.  

Το ΕΙΤ, ως το ηγετικό ευρωπαϊκό ίδρυμα καινοτομίας, πρέπει να αναπτύξει και να προωθήσει 

καινοτόμες πρακτικές προσαρμοσμένες στους τυπικούς ευρωπαίους παράγοντες. 

Το ΕΙΤ και οι ΚΓΚ θα αποτελέσουν «εργαστήριο» για τη στήριξη της ανάπτυξης 

διαφοροποιημένων πολιτικών ΔΔΙ, το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τα 

συμφέροντα διάφορων τομέων και παραγόντων σε όλη την Ευρώπη, ιδίως των ΜΜΕ, των 

                                                 

1 Το 2010, ο λόγος των εγχώριων αιτήσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας προς τον παγκόσμιο όγκο διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας ήταν 15,1% στην Ευρώπη (στάσιμος), 53,6% στις ΗΠΑ (μειούμενος), 82,1% στην Ιαπωνία 

(στάσιμος) και 72,7% στην Κίνα (έντονα αυξητικός).  
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πανεπιστημίων και των δημόσιων αρχών.  

6. Διακυβέρνηση και συμμετοχή 

Μολονότι οι ΚΓΚ αποτελούν καινοτόμες μορφές και δομές αυτοοργάνωσης που 

προσομοιάζουν στις επιχειρήσεις, πρέπει να καθοριστούν ορισμένα ελάχιστα κοινά 

χαρακτηριστικά για όλες τις ΚΓΚ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τηρούνται οι αρχές του 

ανοικτού χαρακτήρα, της διαφάνειας και της ισορροπίας συμφερόντων. Αυτή η ανάγκη είναι 

ακόμη σημαντικότερη λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΚΓΚ χρηματοδοτούνται εν μέρει από τον 

δημόσιο προϋπολογισμό.  

Ειδικότερα, η δομή των ΚΓΚ πρέπει να τους επιτρέπει να εξελίσσονται και να αποφεύγουν 

φαινόμενα περιχαράκωσης ή κλειστής εξυπηρέτησης. Πρέπει να μπορούν να εντάσσονται 

στις ΚΓΚ και να συμμετέχουν στις δραστηριότητές τους νέοι εταίροι, ενώ οι προτεινόεμνοι 

κανόνες για τα ΔΔΙ πρέπει να παρέχουν τις ίδιες ευκαιρίες σε όλους τους παράγοντες.  

Η διεύρυνση της συμμετοχής νεοεισερχομένων και ιδίως η αυξημένη συμμετοχή των ΜΜΕ 

πρέπει να αποτελεί μέρος της στρατηγικής για το ΕΙΤ και τις ΚΓΚ.  

Οι ΚΓΚ πρέπει, όπως προβλέπεται από το ΕΙΤ, να καθιερώσουν επίσης φόρουμ 

ενδιαφερομένων μερών στον ειδικό τομέα δραστηριοτήτων τους, το οποίο θα συνέρχεται μία 

φορά ετησίως. 

Το ΕΙΤ πρέπει, επίσης, να παρέχει σε περιφέρειες της Ευρώπης με χαμηλότερες επιδόσεις τη 

δυνατότητα να επωφελούνται από τις ΚΓΚ και να συμμετέχουν σε αυτές, ιδίως δε σε 

περιφέρειες που έχουν σήμερα μεγαλύτερη ανάγκη για καινοτομία προκειμένου να βγουν από 

την κρίση.  

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

Η συμπληρωματικότητα των ΚΓΚ με άλλες δραστηριότητες που ορίζονται στο πρόγραμμα 

πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» χρειάζεται να διευρινιστεί περαιτέρω.  

Υπάρχουν διάφορα ανοικτά ερωτήματα σχετικά με τον ειδικό ρόλο της ΚΓΚ στο περίπλοκο 

ερευνητικό περιβάλλον της ΕΕ, ιδίως σε σχέση με τις πρωτοβουλίες κοινού 

προγραμματισμού, τις ευρωπαϊκές τεχνολογικές πλατφόρμες, τις κοινές τεχνολογικές 

πρωτοβουλίες, τα ERA-Net αλλά και το πρόγραμμα «Erasmus για όλους», τις συμμαχίες 

γνώσης και τις τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων, και τις δράσεις Marie Curie.  

Ο εισηγητής θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να πραγματοποιήσει εμπεριστατωμένη 

αξιολόγηση των διαφόρων τύπων εταιρικών σχέσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα οι οποίες 

έχουν καθιερωθεί στο πλαίσιο των προγραμμάτων της στον τομέα της έρευνας και 

καινοτομίας. 

Στόχος θα πρέπει να είναι η αξιολόγηση των αποτελεσματικότερων μοντέλων εταιρικής 

σχέσης, η αναγνώριση των βασικών χαρακτηριστικών για την επιτυχία, όπως επίσης ο 

εξορθολογισμός και η απλούστευση του περιβάλλοντος έρευνας και καινοτομίας στο 

μελλοντικό πλαίσιο χρηματοδότησης. 

20.9.2012 
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (*) 

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 294/2008 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού 

Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 

(COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD)) 

Συντάκτρια γνωμοδότησης(*): Χρυσούλα Παλιαδέλη 

(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 50 του Κανονισμού 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) συστάθηκε το 2008 μέσω 

κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με σκοπό να συμβάλει στη 

βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση και ανταγωνιστικότητα. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω 

ενίσχυσης της ικανότητας καινοτομίας της ΕΕ και των κρατών μελών της. Ως εκ τούτου, 

στόχος του ΕΙΤ είναι να προάγει την ολοκλήρωση του τριγώνου της γνώσης, που αποτελείται 

από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία, κυρίως μέσω των 

κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ). 

 

Η πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 294/2008 σχετικά με την ίδρυση του 

Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, προτείνει ορισμένες αλλαγές.  

 

Στόχος των εν λόγω αλλαγών είναι να δοθεί απάντηση στα ζητήματα που εγέρθηκαν κατά τη 

διαβούλευση σχετικά με το ρόλο και τη λειτουργία του ινστιτούτου, λαμβάνοντας συγχρόνως 

υπόψη το νέο στρατηγικό θεματολόγιο για την καινοτομία του EIT για την περίοδο 2014 έως 

2020. 

 

Η συντάκτρια γνωμοδότησης χαιρετίζει και υποστηρίζει πλήρως την πρωτοβουλία της 

Επιτροπής να αναθέσει έναν ειδικό ρόλο στο EIT για την εφαρμογή του προγράμματος 

«Ορίζοντας 2020», Ο ρόλος αυτό θα πρέπει να επικεντρωθεί στην εμβάθυνση των 

συνεργειών μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας, της έρευνας και των επιχειρήσεων, και να 

προσελκύσει ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων μερών. 

 

Παρά ταύτα, η συντάκτρια γνωμοδότησης κρίνει ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η 

ευαισθητοποίηση σχετικά με το ρόλο και την ύπαρξη του EIT.  

 

Από την πλευρά του, το EIT οφείλει να ενθαρρύνει περισσότερο τα ανώτατα εκπαιδευτικά 
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ιδρύματα που ανήκουν στις ΚΓΚ, με στόχο την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών τους 

επί οιουδήποτε ζητήματος κοινού ενδιαφέροντος ήθελε προκύψει, ή που θα προκύψει 

αναπόφευκτα κατά τα επόμενα έτη. Τα ζητήματα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν την 

αμοιβαία αναγνώριση των προσόντων, κοινές διαδικασίες πιστοποίησης για τους τίτλους και 

τα πτυχία, πρακτικές διδασκαλίας και οτιδήποτε άλλο παρεμφερές. 

 

Η παρούσα πρόταση που αποσκοπεί στην ενσωμάτωση νέων κύκλων μαθημάτων 

επαγγελματικής κατάρτισης στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των ΚΓΚ δεν θα πρέπει, επί 

του παρόντος, να ξεπεράσει το πλαίσιο της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. 

 

Η συντάκτρια γνωμοδότησης υποστηρίζει επίσης τα σχέδια εξορθολογισμού των δομών 

διακυβέρνησης και διαχείρισης του EIT, καθώς και σαφούς κατανομής των καθηκόντων. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 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 

(4) Οι κανόνες που αφορούν τη διαχείριση 

των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 

καθορίζονται στους κανόνες συμμετοχής. 

(4) Οι κανόνες που αφορούν τη διαχείριση 

των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 

καθορίζονται στους κανόνες συμμετοχής. 

Παρά ταύτα, το ΕΙΤ θα πρέπει να 

διαδραματίζει καινοτόμο ρόλο στην 

ανάπτυξη εργαλείων διαχείρισης των 

δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 

τα οποία να ευνοούν τη διαφάνεια και την 

ανταλλαγή, ώστε να μπορούν και 

δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς (και 

ειδικότερα οι μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις (ΜΜΕ)) να συμμετέχουν 

στην έρευνα και την εκμετάλλευση των 

εφευρέσεων. 
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Τροπολογία 2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6α) Το EIT οφείλει να προωθήσει 

περαιτέρω την εκ μέρους των κρατών 

μελών αναγνώριση των τίτλων και των 

πτυχίων του που φέρουν το οικείο σήμα 

αριστείας. 

 

Τροπολογία 3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6β) Το ΕΙΤ θα πρέπει να προωθεί 

πολυτομεακές προσεγγίσεις της 

καινοτομίας, συμπεριλαμβανόμενης της 

ανάπτυξης μη τεχνολογικών λύσεων, 

οργανωτικών προσεγγίσεων, νέων 

επιχειρηματικών προτύπων, ανοικτής 

έρευνας και άλλων συνεργατικών 

προσεγγίσεων. 

 

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 και να αντικατοπτρίζει 

τις τρεις διαστάσεις του τριγώνου της 

γνώσης. Η λειτουργία του διοικητικού 

συμβουλίου του ΕΙΤ πρέπει να 

εξορθολογιστεί και να διασαφηνιστούν οι 

αντίστοιχοι ρόλοι και αρμοδιότητες του 

διοικητικού συμβουλίου, του διευθυντή 

και της εκτελεστικής επιτροπής του ΕΙΤ.  
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Τροπολογία 5 

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 για τους 

μεταπτυχιακούς φοιτητές. 

 

Τροπολογία 6 

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. 

 

Τροπολογία 7 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008 

Άρθρο 2 – παράγραφος 7  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ως «Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» 

νοείται ένα ίδρυμα κατά την έννοια του 

άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

XXX/20XX του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 

θέσπιση του προγράμματος «Erasmus για 

όλους». 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.) 
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Τροπολογία 8 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008 

Άρθρο 2 – παράγραφος 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

10. Ως «Φόρουμ ενδιαφερόμενων μερών» 

νοείται ένας χώρος συζήτησης 

προσβάσιμος σε εκπροσώπους των 

εθνικών και περιφερειακών αρχών, 

ομάδων συμφερόντων και μεμονωμένων 

οντοτήτων από το χώρο των επιχειρήσεων, 

της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της 

έρευνας, οργανώσεων ομίλων (cluster), 

καθώς και άλλα ενδιαφερόμενων μερών 

από το τρίγωνο της γνώσης». 

10. Ως «Φόρουμ ενδιαφερόμενων μερών» 

νοείται μια πλατφόρμα συζήτησης 

προσβάσιμη σε εκπροσώπους των εθνικών 

και περιφερειακών αρχών, ομάδων 

συμφερόντων και μεμονωμένων 

οντοτήτων από το χώρο των επιχειρήσεων, 

της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της 

έρευνας, οργανώσεων ομίλων (cluster), 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
καθώς και άλλα ενδιαφερόμενων μερών 

από το τρίγωνο της γνώσης». 

 

Τροπολογία 9 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – σημείο 2 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008 

Άρθρο 3 – παράγραφος 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 

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 ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 

οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας 

της Ευρώπης, ενισχύοντας την ικανότητα 

των κρατών μελών και της Ένωσης στην 

καινοτομία. Τούτο θα επιτευχθεί μέσω 

συνεργειών, συνεργασίας και 

ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, των δραστηριοτήτων 

έρευνας και της καινοτομίας, με τα 

υψηλότερα δυνατά πρότυπα. 

 

Τροπολογία 10 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – σημείο 3 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3a) Το άρθρο 4, παράγραφος 2, 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

 «2. Η Επιτροπή διορίζει παρατηρητές 

που εκπροσωπούν τις τρεις διαστάσεις 

του τριγώνου της γνώσης οι οποίοι θα 

λαμβάνουν μέρος στις συνεδριάσεις του 

διοικητικού συμβουλίου.» 

 

Τροπολογία 11 

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. 

 

Τροπολογία 12Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο α 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1α. Το EIT προβαίνει στην επιλογή και 

στον καθορισμό των ΚΓΚ με βάση τα 

πεδία προτεραιότητας και το 

1α. Το EIT προβαίνει στην επιλογή των 

ΚΓΚ και στον καθορισμό όσο το δυνατόν 

περισσότερων ΚΓΚ από οικονομική 
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χρονοδιάγραμμα που καθορίζονται στο 

ΣΘΚ. 
άποψη βάσει της ποιότητάς τους και 

εφόσον πληρούν ελάχιστα κριτήρια 

επιλογής και ανάθεσης. 

 

Τροπολογία 13 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο α α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (αα) Στην παράγραφο 2, το στοιχείο ζ) 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

 «(ζ) ετοιμότητα αλληλεπίδρασης με 

άλλους οργανισμούς και δίκτυα εκτός 

των ΚΓΚ με στόχο την ανταλλαγή 

ορθών πρακτικών και αριστείας, καθώς 

και με περιφέρειες με χαμηλότερη 

επίδοση.» 

 

Τροπολογία 14 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο γ 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008 

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ελάχιστη προϋπόθεση για τη σύσταση 

ΚΓΚ είναι η συμμετοχή τουλάχιστον τριών 

οργανισμών-εταίρων εγκατεστημένων σε 

τουλάχιστον δύο διαφορετικά κράτη μέλη. 

Όλοι οι εν λόγω οργανισμοί-εταίροι πρέπει 

να είναι ανεξάρτητοι ο ένας από τον άλλο, 

κατά την έννοια του άρθρου 7 των 

κανόνων συμμετοχής.» 

3. Ελάχιστη προϋπόθεση για τη σύσταση 

ΚΓΚ είναι η συμμετοχή τουλάχιστον τριών 

οργανισμών-εταίρων εγκατεστημένων σε 

τουλάχιστον δύο διαφορετικά κράτη μέλη. 

Όταν μία από τις οργανώσεις εταίρους 

είναι ένας Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής 

Συνεργασίας(ΕΟΕΣ), το ΕΙΤ προβλέπει 

ειδικές διατάξεις που να λαμβάνουν 

υπόψη το διεθνή χαρακτήρα του ΕΟΕΣ. 

Όλοι οι εν λόγω οργανισμοί-εταίροι πρέπει 

να είναι ανεξάρτητοι ο ένας από τον άλλο, 

κατά την έννοια του άρθρου 7 των 

κανόνων συμμετοχής.» 
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Τροπολογία 15 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – σημείο 8 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8a) Στο άρθρο 8, παράγραφος 2, 

προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο: 

 «(β α) διάδοση των βέλτιστων πρακτικών 

για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, 

όπως η αμοιβαία αναγνώριση των 

προσόντων και οι αποτελεσματικές 

πρακτικές διδασκαλίας.» 

 

Τροπολογία 16 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – σημείο 12 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008 

Άρθρο 15 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) ετήσια έκθεση πριν από τις 30 Ιουνίου 

κάθε έτους. Η εν λόγω έκθεση 

περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που 

διεξήγαγε το ΕΙΤ το προηγούμενο 

ημερολογιακό έτος και αξιολογεί τα 

αποτελέσματα σε σχέση με τους στόχους 

και το χρονοδιάγραμμα που είχαν τεθεί, με 

τους κινδύνους που συνδέονται με τις 

δραστηριότητες που διεκπεραιώθηκαν, με 

τη χρήση των πόρων και με τη γενική 

λειτουργία του ΕΙΤ. 

(β) ετήσια έκθεση 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. 
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18.9.2012 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας Έρευνας και Ενέργειας 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 294/2008 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού 

Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 

(COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD)) 

Συντάκτης γνωμοδότησης: Ivars Godmanis 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας που 

είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

 

Τροπολογία  1 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. επισημαίνει ότι το δημοσιονομικό 

κονδύλιο που αναφέρεται στη νομοθετική 

πρόταση συνιστά απλώς ένδειξη προς τη 

νομοθετική αρχή και ότι το ακριβές ύψος 

του δεν μπορεί να καθοριστεί, έως ότου 

επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την 

πρόταση κανονισμού για το πολυετές 

δημοσιονομικό πλαίσιο των ετών 2014-

2020· 

 

Τροπολογία  2 
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Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία 

 1β. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 8ης 

Ιουνίου 2011 σχετικά με τις «Επενδύσεις 

στο μέλλον: ένα νέο Πολυετές 

Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια 

ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη 

χωρίς αποκλεισμούς"1· επαναλαμβάνει 

ότι απαιτούνται επαρκείς πρόσθετοι 

πόροι για το προσεχές ΠΔΠ προκειμένου 

να είναι σε θέση η Ένωση να εκπληρώσει 

αφενός τις υφιστάμενες πολιτικές της 

προτεραιότητες και τα νέα καθήκοντα 

που προβλέπονται στη Συνθήκη της 

Λισαβόνας και, αφετέρου, να αντιδρά σε 

απρόβλεπτα γεγονότα· επισημαίνει ότι, 

ακόμη και με αύξηση του επιπέδου των 

πόρων για το επόμενο ΠΔΠ κατά 5% σε 

σχέση με το επίπεδο του 2013, θα είναι 

δυνατή μόνο μια περιορισμένη συμβολή 

στην επίτευξη των συμφωνημένων 

στόχων και δεσμεύσεων της Ένωσης και 

την αρχή της ενωσιακής αλληλεγγύης· 

καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που 

δεν συμμερίζεται αυτή την προσέγγιση, 

να εντοπίσει με σαφήνεια ποιες από τις 

πολιτικές προτεραιότητες ή σχέδιά του 

θα μπορούσαν να εγκαταλειφθούν εξ 

ολοκλήρου, παρά την αποδεδειγμένη 

ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τους· 

 _______________ 

 1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 

P7_TA(2011)0266. 

 

Τροπολογία  3 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1γ. υπενθυμίζει, επιπλέον, τη θέση του ότι 

το προσεχές ΠΔΠ πρέπει να εξασφαλίζει 
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μεγαλύτερη συγκέντρωση των 

δημοσιονομικών πόρων σε τομείς που 

τονώνουν την ανάπτυξη της οικονομίας 

και την ανταγωνιστικότητα, όπως είναι η 

έρευνα και η καινοτομία, σύμφωνα με τις 

αρχές της ευρωπαϊκής προστιθέμενης 

αξίας και αριστείας· 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η στρατηγική «Eυρώπη 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  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) Το ΕΙΤ θα προσελκύσει επίσης 

σημαντικούς πόρους από τον ιδιωτικό 

τομέα για τις δραστηριότητές του, 

ενισχύοντας κατά συνέπεια την 

ικανότητα της ΕΕ στην καινοτομία. 
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Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6α) Ο αντίκτυπος της χρηματοδότησης 

του ΕΙΤ της Ένωσης πρέπει να 

μεγιστοποιηθεί με την κινητοποίηση, τη 

συγκέντρωση και τη μόχλευση δημόσιων 

και ιδιωτικών χρηματοδοτικών πόρων. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Πρέπει να καθοριστεί το πεδίο 

συμμετοχής του EIT στις κοινότητες 

γνώσης και καινοτομίας (στο εξής ΚΓΚ) 

και να διευκρινιστούν οι πηγές των 

οικονομικών πόρων των ΚΓΚ. 

(7) Πρέπει να καθοριστεί το πεδίο 

συμμετοχής του EIT στις κοινότητες 

γνώσης και καινοτομίας (στο εξής ΚΓΚ) 

και να διευκρινιστούν οι πηγές των 

οικονομικών πόρων των ΚΓΚ. Το ΕΙΤ 

πρέπει να αναπτύσσει μεγαλύτερη 

συνέργεια και όσο το δυνατόν 

περισσότερη συμπληρωματικότητα με τα 

διαρθρωτικά ταμεία. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

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 τις σχετικές πρωτοβουλίες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συνέργειες 

αυτές δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο 

την αρχή της αριστείας στην έρευνα, την 

καινοτομία και την εκπαίδευση, την 

οποία πρέπει να υπηρετεί το ΕΙΤ. 
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Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12α) Οι δαπάνες της ΕΕ και των κρατών 

μελών για σκοπούς έρευνας, καινοτομίας 

και εκπαίδευσης πρέπει να συντονίζονται 

καλύτερα, για την εξασφάλιση 

συμπληρωματικότητας, αυξημένης 

αποτελεσματικότητας και προβολής, 

καθώς και για την επίτευξη καλύτερων 

δημοσιονομικών συνεργειών. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13α) Η αριστεία πρέπει να αποτελεί την 

κινητήρια δύναμη του ΕΙΤ στο σύνολό 

του, με την προώθηση της διεύρυνσης 

της συμμετοχής προκειμένου να τονωθεί 

η αριστεία σε ολόκληρη την Ευρώπη, 

συμπεριλαμβανομένης της έννοιας της 

«κλίμακας αριστείας», κάτι που θα 

ενθαρρύνει περαιτέρω τη συμμετοχή 

ισχυρών μονάδων «αριστείας εν τω 

γεννάσθαι». 

 

Τροπολογία  11 

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 

(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 
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των ΚΓΚ. των ΚΓΚ, καθώς η εφαρμογή μέτρων 

απλούστευσης έχει καίρια σημασία. 

 

Τροπολογία  12 

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. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 (νέα) 

 

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 ενισχύσει το 

ρόλο της, όσον αφορά την παρακολούθηση 

της εφαρμογής ειδικών πτυχών των 

δραστηριοτήτων του ΕΙΤ. Η Επιτροπή 

πρέπει να παρακολουθεί σε ετήσια βάση 

την εφαρμογή του προγράμματος με τη 

βοήθεια βασικών δεικτών για την 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των 

επιπτώσεων. Οι δείκτες αυτοί, 

συμπεριλαμβανομένων σχετικών 

γραμμών βάσης, πρέπει να παρέχουν την 

ελάχιστη βάση για την αξιολόγηση του 

βαθμού στον οποίο έχουν επιτευχθεί οι 

στόχοι του ΕΙΤ. 
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Τροπολογία  14 

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 

συμμετοχή τους, τόσο την αναμενόμενη 

όσο και την υλοποιούμενη, στην 

εκπλήρωση των στόχων της Ένωσης. 

 

Τροπολογία  15 

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, της 

έρευνας, οργανώσεων ομίλων (cluster), 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
καθώς και άλλων ενδιαφερόμενων μερών 

από το τρίγωνο της γνώσης. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – σημείο 2 
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008 

Άρθρο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Στόχος του ΕΙΤ είναι να συμβάλει στη 

βιώσιμη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 

οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας 

της Ευρώπης, ενισχύοντας την ικανότητα 

των κρατών μελών και της Ένωσης στην 

καινοτομία. Για να επιτύχει το στόχο του 

αυτό το ΕΙΤ θα επιδιώξει την προαγωγή 

και την ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, της καινοτομίας και της 

έρευνας με τα υψηλότερα δυνατά 

πρότυπα. Στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 

2020» καθορίζονται οι γενικοί στόχοι του 

EIT, οι ειδικοί στόχοι και οι δείκτες 

αποτελεσμάτων για την περίοδο 2014-

2020.» 

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 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.» 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – σημείο 7 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008 

Άρθρο 7 α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το EIT διοργανώνει, βάσει βασικών 

δεικτών επιδόσεων και σε συνεργασία με 

την Επιτροπή, συνεχή παρακολούθηση και 

περιοδικές εξωτερικές αξιολογήσεις των 

αποτελεσμάτων και του αντίκτυπου κάθε 

επιμέρους ΚΓΚ.» 

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.» Οι δείκτες αυτοί, 

συμπεριλαμβανομένων σχετικών 

γραμμών βάσης, πρέπει να παρέχουν την 

ελάχιστη βάση για την αξιολόγηση του 

βαθμού στον οποίο έχουν επιτευχθεί οι 

στόχοι του προγράμματος. Για τη 

βελτίωση της επίτευξης των 

αποτελεσμάτων του ΕΙΤ, οι 

δραστηριότητες των ΚΓΚ πρέπει να 

έχουν μετρήσιμο αντίκτυπο στη 

δημιουργία βιώσιμων καινοτόμων 

επιχειρήσεων σε φάση εκκίνησης και 
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τεχνοβλαστών, ιδίως με την υποστήριξη 

της δικτύωσης και των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων των αποδεκτών 

διπλωμάτων και κατάρτισης από το ΕΙΤ. 
 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – σημείο 15 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008 

Άρθρο 19 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το χρηματοδοτικό κονδύλιο από το 

πρόγραμμα «Ορίζων 2020» για την 

εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, κατά 

την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 

έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, ορίζεται σε 

[3 182 230 000 ευρώ] Οι ετήσιες πιστώσεις 

εγκρίνονται από την αρμόδια για τον 

προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων του 

δημοσιονομικού πλαισίου. Η 

χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΙΤ στις 

ΚΓΚ χορηγείται στο πλαίσιο του εν λόγω 

χρηματοδοτικού κονδυλίου.» 

Κατά την έννοια του σημείου 17 της 

Διοργανικής Συμφωνίας, της .../…, 

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 «Ορίζων 2020» για την 

εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, κατά 

την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 

έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, ορίζεται σε 

3 182 230 000 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο. 

Το ποσόν αυτό αποτελεί, για την αρμόδια 

για τον προϋπολογισμό αρχή, την κύρια 

αναφορά 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 Διοργανικής Συμφωνίας της 

XX/201z μεταξύ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 

Επιτροπής σχετικά με τη συνεργασία σε 

θέματα προϋπολογισμού και χρηστής 

δημοσιονομικής διαχείρισης. Η 

χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΙΤ στις 

ΚΓΚ χορηγείται στο πλαίσιο του εν λόγω 

χρηματοδοτικού κονδυλίου.» 
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 294/2008 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού 

Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 

(COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD)) 

Συντάκτης γνωμοδότησης: Alajos Mészáros 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 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. 
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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  

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 
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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 

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. 
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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. 

 

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 
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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). 

 

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.  
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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). 

 

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. 
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Αιτιολόγηση 

Η 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 

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· 

(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 

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· 
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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.  

 

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· 
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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· 

 

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. 

 



 

PE489.664v03-00 80/81 RR\922123EL.doc 

EL 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Τίτλος Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 294/2008 σχετικά με την 

ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 

Έγγραφα αναφοράς COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD) 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας 

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια 

ITRE 

13.12.2011 
   

Γνωμοδότηση της 

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια 

JURI 

13.12.2011 

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης 

  Ημερομηνία ορισμού 

Alajos Mészáros 

19.12.2011 

Εξέταση στην επιτροπή 30.5.2012 19.6.2012   

Ημερομηνία έγκρισης 10.7.2012    

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +: 

–: 

0: 

23 

0 

0 

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 

ψηφοφορία 

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian 

Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de 

Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz 

White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, 

Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca 

Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka 

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 

ψηφοφορία 

Piotr Borys, Luis de Grandes Pascual, Eva Lichtenberger, Dagmar 

Roth-Behrendt, József Szájer, Axel Voss 

 
 

 

 



 

RR\922123EL.doc 81/81 PE489.664v03-00 

 EL 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Τίτλος Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 294/2008 σχετικά με την 

ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 

Έγγραφα αναφοράς COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD) 

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ 30.11.2011    

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας 

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια 

ITRE 

13.12.2011 
   

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες) 

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια 

BUDG 

13.12.2011 

EMPL 

13.12.2011 

CULT 

13.12.2011 

JURI 

13.12.2011 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει 

 Ημερομηνία της απόφασης 

EMPL 

19.1.2012 
   

Συνδεδεμέν-η(-ες) επιτροπ-ή(-ές) 

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια 

CULT 

20.4.2012 
   

Εισηγητής(ές) 

 Ημερομηνία ορισμού 

Philippe 

Lamberts 

20.1.2012 

   

Εξέταση στην επιτροπή 23.1.2012 18.6.2012 17.9.2012 8.10.2012 

Ημερομηνία έγκρισης 28.11.2012    

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +: 

–: 

0: 

46 

0 

0 

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 

ψηφοφορία 

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, 

Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, 

Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, 

Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona 

Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, 

Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz 

Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Aldo Patriciello, 

Herbert Reul, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, 

Britta Thomsen, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Catherine 

Trautmann, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-

Quadras, Δημήτριος Δρούτσας, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς 

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 

ψηφοφορία 

Yves Cochet, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Vladimír 

Remek, Silvia-Adriana Ţicău 

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) 

παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία 

Alexandra Thein 

Ημερομηνία κατάθεσης 7.12.2012 

 
 


