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PR_COD_1recastingam

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

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία. 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (αναδιατύπωση)
(COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2019)0331),

– 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 (C9-0042/2019),

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της 
προτεινόμενης νομικής βάσης,

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

– έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από η Βουλή της Ρουμανίας, 
στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, και με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο 
νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

– έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 28ης Νοεμβρίου 2001, για μια πλέον 
συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων1,

– έχοντας υπόψη την από 10ης Ιανουαρίου 2020 επιστολή της Επιτροπής Νομικών 
Θεμάτων προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, σύμφωνα με το 
άρθρο 110 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 110, 59 και 40 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A9-
0120/2020),

Α. εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με τη συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η πρόταση της 
Επιτροπής δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην όσων προσδιορίζονται ως 
τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των 
αμετάβλητων διατάξεων προηγούμενων πράξεων και των τροποποιήσεων αυτών, η 

1 ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1.
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πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, 
χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω, λαμβάνοντας 
υπόψη τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

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

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Τα κράτη μέλη είναι πρωταρχικά 
υπεύθυνα για τη διατήρηση της ισχύος της 
ευρωπαϊκής βιομηχανικής, ανταγωνιστικής 
και καινοτόμου βάσης. Ωστόσο, η φύση 
και το μέγεθος του τολμήματος της 
καινοτομίας στην Ένωση απαιτούν επίσης 
την ανάληψη δράσης σε ενωσιακό επίπεδο.

(2) Τα κράτη μέλη είναι πρωταρχικά 
υπεύθυνα για τη διατήρηση της ισχύος της 
ευρωπαϊκής βιομηχανικής, ανταγωνιστικής 
και καινοτόμου βάσης. Ωστόσο, η φύση 
και το μέγεθος του τολμήματος της 
καινοτομίας απαιτούν επίσης την ανάληψη 
δράσης σε ενωσιακό επίπεδο.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Το ΕΙΤ, κυρίως μέσω των 
κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας 
(«ΚΓΚ»), θα πρέπει να στοχεύει στην 
ενίσχυση των οικοσυστημάτων 
καινοτομίας που αντιμετωπίζουν τις 

(4) Το ΕΙΤ, κυρίως μέσω των 
κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας 
(«ΚΓΚ»), έχει την αποστολή να συμβάλει 
στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και 
ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, 
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παγκόσμιες προκλήσεις. Θα πρέπει να 
έχει ως πρωταρχικό στόχο του τη 
συμβολή στην ανάπτυξη της ικανότητας 
της Ένωσης και των κρατών μελών για 
καινοτομία κατά τα υψηλότερα δυνατά 
πρότυπα. Για την επίτευξη αυτού του 
στόχου, το ΕΙΤ θα πρέπει να διευκολύνει 
και να ενισχύσει τη δικτύωση και τη 
συνεργασία και να δημιουργήσει 
συνέργειες μεταξύ των διαφόρων 
κοινοτήτων καινοτομίας στην Ευρώπη.

ενισχύοντας την ικανότητα των κρατών 
μελών και της Ένωσης για καινοτομία. 
Αποσκοπεί επίσης στην υλοποίηση των 
στρατηγικών προτεραιοτήτων της 
Ένωσης και στη συμβολή στην 
πραγματοποίηση των στόχων και των 
πολιτικών της ΕΕ, περιλαμβανομένης της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, του 
Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάκαμψης, των 
ευρωπαϊκών στρατηγικών για τα 
δεδομένα, τον τομέα των ψηφιακών 
μέσων, τις ΜΜΕ και τη βιομηχανία, 
καθώς και στην επίτευξη της 
στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης. 
Επιπλέον, θα πρέπει να συμβάλει στην 
αντιμετώπιση των παγκόσμιων 
προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των 
Ηνωμένων Εθνών, με βάση τις αρχές της 
Ατζέντας 2030 και της Συμφωνίας του 
Παρισιού, και στην επίτευξη μετάβασης 
σε μια οικονομία μηδενικού ισοζυγίου 
αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050 το 
αργότερο. Αυτή η μετάβαση θα καταστεί 
εφικτή μόνο με την προώθηση της 
έρευνας και της καινοτομίας, γεγονός που 
υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθούν 
οι ευνοϊκές συνθήκες και οι επενδύσεις 
στη βελτίωση της γνωσιακής βάσης και 
των ικανοτήτων της Ευρώπης στους 
τομείς της έρευνας και καινοτομίας, 
ιδίως σε πράσινες φιλικές προς το κλίμα 
τεχνολογίες και καινοτομίες.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Το ΕΙΤ θα πρέπει να διευκολύνει 
και να ενισχύσει τη δικτύωση και τη 
συνεργασία και να δημιουργήσει 
συνέργειες μεταξύ των διαφόρων 
κοινοτήτων καινοτομίας στην Ευρώπη, 
με τη διασφάλιση ευρείας γεωγραφικής 
κάλυψης, με στόχο τη γεφύρωση των 
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περιφερειακών ανισοτήτων και την 
αποτροπή του χάσματος στον τομέα της 
καινοτομίας, διατηρώντας παράλληλα ως 
πρώτιστο κριτήριο την αριστεία.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Οι στρατηγικοί τομείς 
προτεραιότητας καθώς και οι 
δημοσιονομικές ανάγκες του ΕΙΤ για 
χρονικό διάστημα επτά ετών, που καλύπτει 
το αντίστοιχο πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο («ΠΔΠ»), ορίζονται με το 
στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας 
(«ΣΘΚ»). Το ΣΘΚ θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την ευθυγράμμιση με το 
πρόγραμμα-πλαίσιο της Ένωσης για τη 
στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας 
και να προωθεί συνέργειες με άλλα 
συναφή ενωσιακά προγράμματα του ΠΔΠ, 
καθώς και με άλλες πρωτοβουλίες, 
πολιτικές και μέσα της Ένωσης, ιδίως με 
εκείνα που στηρίζουν την εκπαίδευση και 
την περιφερειακή ανάπτυξη. Δεδομένης 
της σημασίας του ΣΘΚ για την ενωσιακή 
πολιτική καινοτομίας και της 
προκύπτουσας πολιτικής σημασίας του 
κοινωνικοοικονομικού του αντικτύπου για 
την Ένωση, το ΣΘΚ θα πρέπει να εγκριθεί 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο κατόπιν προτάσεως της 
Επιτροπής η οποία θα βασίζεται σε 
συμβολή που παρέχει το ΕΙΤ.

(5) Οι στρατηγικοί τομείς 
προτεραιότητας καθώς και οι 
δημοσιονομικές ανάγκες του ΕΙΤ για 
χρονικό διάστημα επτά ετών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
βραχυπρόθεσμων δράσεων που 
αποσκοπούν την αντιμετώπιση της 
κρίσης COVID-19 και την ανάκαμψη, 
ορίζονται με το στρατηγικό θεματολόγιο 
καινοτομίας («ΣΘΚ»). Το ΣΘΚ θα πρέπει 
να εξασφαλίζει την ευθυγράμμιση με το 
«Ορίζων Ευρώπη» - το πρόγραμμα-
πλαίσιο για την έρευνα και την 
καινοτομία (Ορίζων Ευρώπη), ιδίως τα 
στρατηγικά σχέδια έρευνας και 
καινοτομίας, και να προωθεί συνέργειες 
με άλλα συναφή ενωσιακά προγράμματα 
του ΠΔΠ, καθώς και με άλλες 
πρωτοβουλίες, πολιτικές και μέσα της 
Ένωσης. Δεδομένης της σημασίας του 
ΣΘΚ για την ενωσιακή πολιτική 
καινοτομίας και της προκύπτουσας 
πολιτικής σημασίας του 
κοινωνικοοικονομικού του αντικτύπου, το 
ΣΘΚ θα πρέπει να εγκριθεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής η οποία 
θα βασίζεται σε συμβολή που παρέχει το 
ΕΙΤ. Οι εν λόγω συμβολές θα πρέπει 
επίσης να διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

Τροπολογία 5
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Η κρίση που έχει προκύψει λόγω 
της εξάπλωσης της νόσου COVID-19 έχει 
προκαλέσει τεράστιο αρνητικό αντίκτυπο 
στα συστήματα υγείας και τα οικονομικά 
συστήματα των κρατών μελών, 
προκαλώντας και κοινωνική 
αποδιοργάνωση. Για την αντιμετώπιση 
αυτών των επιπτώσεων είναι απαραίτητη 
η συνεργασία όλων των θεσμικών και 
λοιπών οργάνων και των οργανισμών της 
Ένωσης, το δε EIT θα πρέπει να 
συμβάλει στις προσπάθειες καινοτομίας 
που απαιτούνται για τη συνεκτική 
αντιμετώπιση της κρίσης. Επιπλέον, το 
EIT και οι ΚΓΚ του θα πρέπει να 
ενισχύσουν τις δράσεις του, προκειμένου 
να στηριχθούν οι πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι νεοφυείς 
επιχειρήσεις, καθώς και οι φοιτητές, 
ερευνητές, επιχειρηματίες και 
εργαζόμενοι, και να αυξηθεί η 
ανθεκτικότητά τους.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5β) Οι οικονομικοί κλυδωνισμοί που 
συνδέονται με την κρίση COVID-19 
έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε 
πανεπιστήμια, ερευνητές, επιχειρήσεις 
και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη του ΕΙΤ. 
Είναι σημαντικό να εντοπιστούν και να 
αντιμετωπιστούν οι σχετικές προκλήσεις, 
ιδίως η πρόσβαση σε χρηματοδότηση, 
προκειμένου να διασφαλιστεί το τρίγωνο 
της γνώσης και να αποκατασταθεί η 
εμπιστοσύνη μεταξύ όλων των 
ενδιαφερομένων. Μεσοπρόθεσμα, όλες οι 
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ΚΓΚ θα πρέπει να προσαρμοστούν στον 
αντίκτυπο του κλυδωνισμού και να 
αναπροσανατολίσουν την εστίαση και τις 
δραστηριότητές τους και, ως εκ τούτου, 
πρέπει να είναι εύκαμπτες και ευέλικτες 
ώστε να αναζητήσουν νέες ευκαιρίες.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5γ) Η εν εξελίξει έρευνα για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης 
της νόσου COVID-19 θα πρέπει να 
επιταχυνθεί. Το EIT θα πρέπει να 
ενισχύσει τον αντίκτυπο αυτής της 
έρευνας και να συμβάλει στον σχεδιασμό 
προϊόντων και καινοτόμων υπηρεσιών 
που θα προκύψουν από τη συγκεκριμένη 
έρευνα, διασφαλίζοντας ότι θα 
προσεγγίσουν όσο το δυνατόν 
περισσότερο κόσμο.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΙΤ 
και οι ΚΓΚ θα πρέπει να θεσπίσουν τα 
μέτρα ευελιξίας και τις δράσεις που 
απαιτούνται για να προσφέρουν την 
κατάλληλη στήριξη στο οικοσύστημά 
τους, με βάση το τρίγωνο της γνώσης, 
λαμβάνοντας, εφόσον είναι απαραίτητο, 
ειδικά μέτρα στήριξης για τους εταίρους 
και τους δικαιούχους τους, ακόμη και 
εκτός των ορίων των κοινοτήτων τους. 
Θα πρέπει να παράσχουν στους εταίρους, 
τους δικαιούχους και τους φοιτητές τους 
εργαλεία και μέσα για την προσαρμογή 



RR\1208053EL.docx 11/133 PE648.286v02-00

EL

τους σε μεθόδους πιο αποκεντρωμένης 
και απομακρυσμένης εργασίας, σε 
λιγότερες μετακινήσεις, σε μεγαλύτερη 
αβεβαιότητα και στη συνεχιζόμενη 
τήρηση των αποστάσεων.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Σύμφωνα με το πρόγραμμα-
πλαίσιο της Ένωσης για τη στήριξη της 
έρευνας και της καινοτομίας, οι 
δραστηριότητες του ΕΙΤ θα πρέπει να 
αντιμετωπίσουν τις μακροπρόθεσμες 
στρατηγικές προκλήσεις για την 
καινοτομία στην Ευρώπη, ιδίως σε 
υπερεπιστημονικούς ή/και 
διεπιστημονικούς τομείς, 
συμπεριλαμβανομένων των προκλήσεων 
που έχουν ήδη εντοπιστεί σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΙΤ πρέπει 
να προωθήσει τον τακτικό διάλογο με την 
κοινωνία των πολιτών.

(6) Σύμφωνα με το «Ορίζων 
Ευρώπη», οι δραστηριότητες του ΕΙΤ θα 
πρέπει να αντιμετωπίσουν τις 
μακροπρόθεσμες στρατηγικές προκλήσεις 
για την καινοτομία στην Ευρώπη, ιδίως σε 
υπερεπιστημονικούς ή/και 
διεπιστημονικούς τομείς, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης μη 
τεχνολογικών λύσεων, ως απαραίτητου 
συμπληρώματος στις δραστηριότητες 
καινοτομίας που έχουν ως γνώμονα την 
τεχνολογία. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΙΤ 
πρέπει να προωθήσει τον τακτικό διάλογο 
με την κοινωνία των πολιτών και με τα 
κέντρα έρευνας και καινοτομίας, τις 
ΜΜΕ, την τριτοβάθμια εκπαίδευση και 
τη βιομηχανία.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Το ΕΙΤ θα πρέπει να δώσει 
προτεραιότητα στη μεταφορά των 
δραστηριοτήτων του σχετικά με την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, την καινοτομία 
και την έρευνα προς το επιχειρηματικό 
πεδίο και την εμπορική χρήση τους, καθώς 
και στην υποστήριξη της δημιουργίας 
νεοσύστατων επιχειρήσεων, θυγατρικών 

(7) Το ΕΙΤ θα πρέπει να δώσει 
προτεραιότητα στη μεταφορά των 
δραστηριοτήτων του σχετικά με την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, την καινοτομία 
και την έρευνα, καθώς και των 
επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, 
προς ένα επιχειρηματικό πεδίο και προς 
την εμπορική χρήση τους. Στο πλαίσιο 
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επιχειρήσεων και μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων.

αυτό, θα πρέπει να στηρίζει την 
καινοτομία και την επιχειρηματική 
ικανότητα της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, να προωθεί την αριστεία 
στην έρευνα και να τονώνει, καθώς και 
να προωθεί, τη δημιουργία νεοσύστατων 
επιχειρήσεων, θυγατρικών επιχειρήσεων 
και ΜΜΕ.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Το EIT θα πρέπει να επιδιώκει τη 
στενότερη συνεργασία με ΜΜΕ, ώστε να 
διασφαλίσει την ενεργό συμμετοχή τους 
στις δραστηριότητες των ΚΓΚ. Επίσης, 
οι δημόσιες επιχειρήσεις και οι τοπικές 
αρχές, καθώς και οι μη κερδοσκοπικοί 
οργανισμοί, θα πρέπει να συμμετέχουν 
στις ΚΓΚ, κατά περίπτωση.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7β) Οι κοινωνικές επιχειρήσεις που 
είναι πολύ καινοτόμες από τη φύση τους, 
λόγω των αγαθών ή των υπηρεσιών που 
παρέχουν, της οργάνωσής τους ή των 
μεθόδων παραγωγής τις οποίες 
χρησιμοποιούν, της προώθησης 
δραστηριοτήτων κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας, θα πρέπει να 
αποτελούν μέρος των δραστηριοτήτων 
του EIT και των ΚΓΚ του.
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το ΕΙΤ θα πρέπει πρωταρχικά να 
λειτουργήσει μέσω αξιοκρατικών και 
αυτόνομων ευρωπαϊκών εταιρικών 
συμπράξεων μεγάλης κλίμακας με 
ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
ερευνητικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις 
και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς υπό τη 
μορφή βιώσιμων και μακροπρόθεσμα 
αυτοδύναμων στρατηγικών δικτύων στη 
διαδικασία της καινοτομίας, κίνητρο των 
οποίων θα είναι η αριστεία. Οι εταιρικές 
αυτές συμπράξεις θα πρέπει να επιλέγονται 
από το διοικητικό συμβούλιο του ΕΙΤ 
βάσει διαφανούς διαδικασίας για την 
επιλογή των άριστων, σύμφωνα με τα 
κριτήρια του προγράμματος-πλαισίου της 
Ένωσης για τη στήριξη της έρευνας και 
της καινοτομίας όσον αφορά την επιλογή 
ευρωπαϊκών εταιρικών συμπράξεων, και 
θα ορίζονται ως ΚΓΚ.

(8) Το ΕΙΤ θα πρέπει πρωταρχικά να 
λειτουργήσει μέσω αξιοκρατικών και 
αυτόνομων θεσμοθετημένων ευρωπαϊκών 
εταιρικών συμπράξεων με ιδρύματα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητικούς 
οργανισμούς, επιχειρήσεις και άλλους 
ενδιαφερόμενους φορείς υπό τη μορφή 
βιώσιμων και μακροπρόθεσμα 
αυτοδύναμων στρατηγικών δικτύων στη 
διαδικασία της καινοτομίας, κίνητρο των 
οποίων θα είναι η αριστεία. Οι εταιρικές 
αυτές συμπράξεις θα πρέπει να έχουν ως 
στόχο να καταστούν οικονομικά βιώσιμες 
με την κινητοποίηση κεφαλαίων από 
άλλες δημόσιες και ιδιωτικές πηγές και 
να προσελκύσουν και να αξιοποιήσουν το 
ευρύτερο δυνατό φάσμα νέων εταίρων. 
Θα πρέπει να επιλέγονται από το 
διοικητικό συμβούλιο του ΕΙΤ βάσει 
διαφανούς διαδικασίας για την επιλογή 
των άριστων, σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό και το «Ορίζων Ευρώπη» 
όσον αφορά την επιλογή ευρωπαϊκών 
εταιρικών συμπράξεων, και θα ορίζονται 
ως ΚΓΚ.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Η επιλογή και η δρομολόγηση 
νέων ΚΓΚ θα πρέπει να βασίζεται σε μια 
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ανοικτή, διαφανή και ανταγωνιστική 
διαδικασία που θα λαμβάνει υπόψη τον 
στρατηγικό σχεδιασμό του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», την ενδιάμεση 
επανεξέταση του ΕΙΤ και των ΚΓΚ, τον 
ρυθμό ανάκαμψης της Ένωσης μετά την 
πανδημία COVID 19 και τον 
προϋπολογισμό που διατίθεται στο ΕΙΤ 
για την αντίστοιχη δημοσιονομική 
περίοδο. Στη διαδικασία της διαχείρισης 
των ΚΓΚ, το ΕΙΤ θα πρέπει να λάβει 
υπόψη ότι δεν έχουν όλες οι ΚΓΚ τις ίδιες 
οικονομικές ανάγκες, καθώς ορισμένες 
είναι υψηλότερης έντασης κεφαλαίου από 
άλλες.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Λαμβανομένης υπόψη της 
ιδιαιτερότητας των ΚΓΚ, είναι αναγκαίο 
να προβλεφθούν ειδικές ελάχιστες 
προϋποθέσεις για τη δημιουργία ΚΓΚ, 
κατά παρέκκλιση από τους κανόνες 
συμμετοχής και διάδοσης του 
προγράμματος-πλαισίου της Ένωσης για 
τη στήριξη της έρευνας και της 
καινοτομίας. Ομοίως, ειδικοί κανόνες για 
την κυριότητα, τα δικαιώματα πρόσβασης, 
την εκμετάλλευση και τη διάδοση μπορεί 
να είναι απαραίτητοι για τις 
δραστηριότητες των ΚΓΚ με προστιθέμενη 
αξία.

(9) Λαμβανομένης υπόψη της 
ιδιαιτερότητας των ΚΓΚ, είναι αναγκαίο 
να προβλεφθούν ειδικές ελάχιστες 
προϋποθέσεις για τη δημιουργία ΚΓΚ. Οι 
προϋποθέσεις αυτές μπορούν, 
κατ’ εξαίρεση, να παρεκκλίνουν από τους 
κανόνες συμμετοχής και διάδοσης του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». 
Ομοίως, ειδικοί κανόνες για την 
κυριότητα, τα δικαιώματα πρόσβασης, την 
εκμετάλλευση και τη διάδοση μπορεί να 
είναι απαραίτητοι για τις δραστηριότητες 
των ΚΓΚ με προστιθέμενη αξία.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Το διοικητικό συμβούλιο θα 
κατευθύνει επίσης τις δραστηριότητες του 

(10) Το διοικητικό συμβούλιο θα 
κατευθύνει επίσης τις δραστηριότητες του 
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ΕΙΤ και θα συντονίζει την υποβολή 
εκθέσεων, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των δραστηριοτήτων των 
ΚΓΚ σύμφωνα με τις διατάξεις του 
προγράμματος-πλαισίου της Ένωσης για 
τη στήριξη της έρευνας και της 
καινοτομίας. Μεταξύ των μελών του 
διοικητικού συμβουλίου θα πρέπει να 
υπάρχει ισόρροπη εκπροσώπηση του 
επιχειρηματικού κόσμου και της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και/ή της 
έρευνας, καθώς και του τομέα της 
καινοτομίας.

ΕΙΤ και θα συντονίζει την υποβολή 
εκθέσεων, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των δραστηριοτήτων των 
ΚΓΚ σύμφωνα με τις διατάξεις του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Το 
διοικητικό συμβούλιο του ΕΙΤ θα πρέπει 
επίσης να μπορεί να διατυπώνει 
συστάσεις σχετικά με τους τρόπους 
μείωσης της διοικητικής επιβάρυνσης 
των ΚΓΚ. Μεταξύ των μελών του 
διοικητικού συμβουλίου θα πρέπει να 
υπάρχει ισόρροπη εκπροσώπηση του 
επιχειρηματικού τομέα, του τομέα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και του τομέα 
της έρευνας, καθώς και του τομέα της 
καινοτομίας. Με την αριστεία ως 
κατευθυντήρια αρχή, το διοικητικό 
Συμβούλιο του ΕΙΤ θα πρέπει επίσης να 
διασφαλίσει γεωγραφική ισορροπία και 
ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στη 
σύνθεσή του.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για να μπορέσουν να συμβάλουν 
στην ανταγωνιστικότητα και να 
ενισχύσουν τη διεθνή ελκυστικότητα της 
ευρωπαϊκής οικονομίας και της ικανότητας 
καινοτομίας της, το ΕΙΤ και οι ΚΓΚ θα 
πρέπει να είναι σε θέση να προσελκύσουν 
οργανισμούς-εταίρους, ερευνητές και 
φοιτητές από όλο τον κόσμο, μέσω και 
ενθάρρυνσης της κινητικότητάς τους, 
καθώς και να συνεργαστούν με 
οργανισμούς τρίτης χώρας.

(11) Για να μπορέσουν να συμβάλουν 
στην ανταγωνιστικότητα και να 
ενισχύσουν τη διεθνή ελκυστικότητα της 
ευρωπαϊκής οικονομίας και της ικανότητας 
καινοτομίας της και της επιχειρηματικής 
της ικανότητας, το ΕΙΤ και οι ΚΓΚ θα 
πρέπει να είναι σε θέση να προσελκύσουν 
οργανισμούς-εταίρους, ερευνητές και 
φοιτητές από όλο τον κόσμο, μεταξύ δε 
άλλων και από τις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές της Ένωσης, μέσω και 
ενθάρρυνσης της κινητικότητάς τους, 
καθώς και να συνεργαστούν με 
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οργανισμούς τρίτης χώρας.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Οι σχέσεις μεταξύ του ΕΙΤ και των 
ΚΓΚ θα πρέπει να διέπονται από 
συμφωνίες-πλαίσια εταιρικής σχέσης και 
συμφωνίες επιχορήγησης, στις οποίες θα 
σημειώνονται τα δικαιώματα και οι 
υποχρεώσεις των ΚΓΚ, θα εξασφαλίζεται 
ικανό επίπεδο συντονισμού και θα 
περιγράφεται ο μηχανισμός 
παρακολούθησης και αξιολόγησης των 
δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων 
των ΚΓΚ. Η συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής 
σχέσης θα πρέπει να εξασφαλίζει τη 
συνέχεια της χρηματοδοτικής συνεισφοράς 
του ΕΙΤ σε μια ΚΓΚ πέρα από το 
αντίστοιχο ΠΔΠ. Κατά παρέκκλιση από 
τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου12 (ο «δημοσιονομικός 
κανονισμός»), το ΕΙΤ θα πρέπει να είναι σε 
θέση να θεσπίσει μια τέτοια συμφωνία-
πλαίσιο εταιρικής σχέσης για αρχική 
περίοδο επτά ετών και να την παρατείνει 
πέραν της εν λόγω περιόδου για μέγιστη 
περίοδο επτά ετών.

(12) Οι σχέσεις μεταξύ του ΕΙΤ και των 
ΚΓΚ θα πρέπει να διέπονται από 
συμφωνίες-πλαίσια εταιρικής σχέσης και 
πολυετείς συμφωνίες επιχορήγησης, στις 
οποίες θα σημειώνονται τα δικαιώματα και 
οι υποχρεώσεις των ΚΓΚ, θα 
εξασφαλίζεται ικανό επίπεδο συντονισμού 
και θα περιγράφεται ο μηχανισμός 
παρακολούθησης και αξιολόγησης των 
δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων 
των ΚΓΚ. Η συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής 
σχέσης θα πρέπει να εξασφαλίζει τη 
συνέχεια της χρηματοδοτικής συνεισφοράς 
του ΕΙΤ σε μια ΚΓΚ πέρα από το 
αντίστοιχο ΠΔΠ. Κατά παρέκκλιση από 
τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου12 (ο «δημοσιονομικός 
κανονισμός»), το ΕΙΤ θα πρέπει να είναι σε 
θέση να θεσπίσει μια τέτοια συμφωνία-
πλαίσιο εταιρικής σχέσης για αρχική 
περίοδο επτά ετών. Με την επιφύλαξη 
θετικής αξιολόγησης της προόδου της 
ΚΓΚ όσον αφορά την επίτευξη των 
στόχων και των οροσήμων της, που 
πρέπει να πραγματοποιηθεί έως το έτος 4 
της πρώτης περιόδου, το ΕΙΤ θα πρέπει 
να μπορεί να επεκτείνει την εν λόγω 
συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης για 
περαιτέρω περίοδο μέγιστης διάρκειας 
επτά ετών, βάσει περαιτέρω αξιολόγησης 
με θετικό αποτέλεσμα. Σε περίπτωση 
παράτασης της αρχικής επταετούς 
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συμφωνίας, η ΚΓΚ υπόκειται και σε 
δεύτερη ενδιάμεση επανεξέταση, με βάση 
τα ίδια κριτήρια και την ίδια 
μεθοδολογία, προκειμένου να 
αποφασιστεί η περαιτέρω συνέχιση της 
ΚΓΚ.

__________________ __________________
12 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, 
σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες 
που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης, την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 
αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και 
της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 
30.7.2018, σ. 1).

12 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, 
σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες 
που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης, την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 
αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και 
της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 
30.7.2018, σ. 1).

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Με την επιφύλαξη του 
αποτελέσματος μιας τελικής αξιολόγησης 
πριν από τη λήξη του δέκατου τέταρτου 
έτους της συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής 
σχέσης, το διοικητικό συμβούλιο του ΕΙΤ 
μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν 
αυτό τεκμηριώνεται δεόντως, να 
αποφασίσει να παρατείνει τη συμφωνία 
εταιρικής σχέσης με μια ΚΓΚ από το 
πρώτο κύμα των ΚΓΚ. Η εν λόγω 
παράταση θα πρέπει να υπόκειται σε 
θετική εμπεριστατωμένη αξιολόγηση, από 
ανεξάρτητους εξωτερικούς 
εμπειρογνώμονες, της 
αποτελεσματικότητας των ΚΓΚ, υπό τον 
όρο ότι έχουν επιτύχει επαρκές επίπεδο 
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αντίκτυπου και οικονομικής 
βιωσιμότητας. Η παράταση θα πρέπει να 
είναι περιορισμένη όσον αφορά τη 
διάρκεια, τον προϋπολογισμό και την 
εμβέλεια των δραστηριοτήτων της ΚΓΚ 
που δεν είναι τόσο κοντά στην αγορά και, 
ως εκ τούτου, δεν μπορούν ακόμη να 
είναι οικονομικά βιώσιμες, αλλά 
παραμένουν ζωτικής σημασίας για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων, των 
δραστηριοτήτων και των ικανοτήτων της 
στην αντιμετώπιση πιεστικών 
κοινωνικών προκλήσεων.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Υπάρχει η ανάγκη υποστήριξης της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως 
αναπόσπαστης, παρότι συχνά απούσας, 
συνιστώσας της συνολικής στρατηγικής 
για την καινοτομία. Οι συμφωνίες-πλαίσια 
εταιρικής σχέσης ή οι συμφωνίες 
επιχορήγησης μεταξύ του ΕΙΤ και των 
ΚΓΚ θα πρέπει να προβλέπουν ότι τα 
πτυχία και οι τίτλοι που θα απονέμονται 
μέσω των ΚΓΚ θα πρέπει να απονέμονται 
από τα συμμετέχοντα ιδρύματα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα οποία θα 
πρέπει να ενθαρρύνονται να τα ονομάζουν 
«πτυχία και τίτλους του ΕΙΤ». 
Επιπροσθέτως, το ΕΙΤ θα πρέπει να 
ενισχύσει και να διευρύνει το πεδίο 
εφαρμογής των πτυχίων και τίτλων που 
φέρουν τη σφραγίδα του ΕΙΤ, προκειμένου 
να αυξηθεί η αναγνώρισή τους εκτός της 
κοινότητας του ΕΙΤ. Μέσω των 
δραστηριοτήτων και των εργασιών του, το 
ΕΙΤ πρέπει να βοηθήσει στην προώθηση 
της κινητικότητας για τους σπουδαστές, 
τους ερευνητές και το προσωπικό. Όλες 
αυτές οι δραστηριότητες θα πρέπει να 
διεξάγονται με την επιφύλαξη της οδηγίας 
2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

(13) Υπάρχει η ανάγκη υποστήριξης της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως 
αναπόσπαστης, παρότι συχνά απούσας, 
συνιστώσας της συνολικής στρατηγικής 
για την καινοτομία. Οι συμφωνίες-πλαίσια 
εταιρικής σχέσης ή οι συμφωνίες 
επιχορήγησης μεταξύ του ΕΙΤ και των 
ΚΓΚ θα πρέπει να προβλέπουν ότι τα 
πτυχία και οι τίτλοι που θα απονέμονται 
μέσω των ΚΓΚ θα πρέπει να απονέμονται 
από τα συμμετέχοντα ιδρύματα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα οποία θα 
πρέπει να ενθαρρύνονται να τα ονομάζουν 
«πτυχία και τίτλους του ΕΙΤ». 
Επιπροσθέτως, το ΕΙΤ θα πρέπει να 
ενισχύσει και να διευρύνει το πεδίο 
εφαρμογής των πτυχίων και τίτλων που 
φέρουν τη σφραγίδα του ΕΙΤ ώστε να 
συμπεριλάβει και τις δραστηριότητες διά 
βίου μάθησης και τα προγράμματα 
επαγγελματικής κατάρτισης και 
απόκτησης, βελτίωσης και αναβάθμισης 
δεξιοτήτων, προκειμένου να αυξηθεί η 
αναγνώρισή τους και εκτός της κοινότητας 
του ΕΙΤ. Μέσω των δραστηριοτήτων και 
των εργασιών του, το ΕΙΤ πρέπει να 
βοηθήσει στην προώθηση της 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου13. κινητικότητας για τους σπουδαστές, τους 
ερευνητές και το προσωπικό, καθώς και 
να προσφέρει ευκαιρίες διά βίου 
μάθησης, παροχής συμβουλών και 
καθοδήγησης. Όλες αυτές οι 
δραστηριότητες θα πρέπει να διεξάγονται 
με την επιφύλαξη της οδηγίας 2005/36/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου13.

__________________ __________________
13 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 36/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2005, για 
την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΕ L 255 
της 9.4.2008, σ. 22). Οδηγία όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 
(ΕΚ) αριθ. 1430/2007 της Επιτροπής (ΕΕ 
L 320 της 6.12.2007, σ. 3).

13 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 36/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2005, για 
την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΕ L 255 
της 9.4.2008, σ. 22). Οδηγία όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 
(ΕΚ) αριθ. 1430/2007 της Επιτροπής (ΕΕ 
L 320 της 6.12.2007, σ. 3).

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Θα πρέπει να θεσπιστούν 
κατάλληλες διατάξεις οι οποίες θα 
εγγυώνται την ευθύνη και τη διαφάνεια 
του ΕΙΤ. Με το καταστατικό του EIT θα 
πρέπει να θεσπιστούν κατάλληλοι 
κανόνες που θα ρυθμίζουν τη 
διακυβέρνηση και τη λειτουργία του.

(14) Θα πρέπει να θεσπιστούν 
κατάλληλες διατάξεις οι οποίες θα 
εγγυώνται την ευθύνη, τη διαφάνεια και το 
ανοιχτό πνεύμα του ΕΙΤ. Με το 
καταστατικό του EIT θα πρέπει να 
θεσπιστούν κατάλληλοι κανόνες που θα 
ρυθμίζουν τη διακυβέρνηση και τη 
λειτουργία του.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Αναμένεται ότι η βιομηχανία, ο 
χρηματοδοτικός τομέας και ο τομέας των 
υπηρεσιών θα πρέπει να συμβάλουν 
σημαντικά στον προϋπολογισμό των ΚΓΚ. 
Οι ΚΓΚ θα πρέπει να αποσκοπούν στη 
μεγιστοποίηση του ποσοστού των 
συνεισφορών του ιδιωτικού τομέα και 
στην επίτευξη οικονομικής βιωσιμότητας. 
Οι ΚΓΚ και οι οργανισμοί-εταίροι τους θα 
πρέπει να προβάλλουν το γεγονός ότι οι 
δραστηριότητές τους αναλαμβάνονται στο 
πλαίσιο του ΕΙΤ και ότι λαμβάνουν 
χρηματοδοτική συνεισφορά από τον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης.

(16) Αναμένεται ότι η κρίση της νόσου 
COVID-19 θα επηρεάσει τις 
χρηματοδοτικές συνεισφορές της 
βιομηχανίας, του χρηματοδοτικού τομέα 
και του τομέα των υπηρεσιών στον 
προϋπολογισμό των ΚΓΚ. Ωστόσο, οι 
ΚΓΚ θα πρέπει να αποσκοπούν στη 
μεγιστοποίηση του ποσοστού των 
συνεισφορών του ιδιωτικού τομέα και να 
καταβάλλουν από νωρίς ενεργούς 
προσπάθειες για την επίτευξη οικονομικής 
βιωσιμότητας. Οι ΚΓΚ και οι οργανισμοί-
εταίροι τους θα πρέπει να προβάλλουν το 
γεγονός ότι οι δραστηριότητές τους 
αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του ΕΙΤ και 
ότι λαμβάνουν χρηματοδοτική συνεισφορά 
από τον γενικό προϋπολογισμό της 
Ένωσης. Επιπλέον, θα πρέπει να ενισχυθεί 
η διαφάνεια της χρηματοδότησης, με τη 
δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με 
τα έργα που χρηματοδοτούνται και τη 
διάθεση των κεφαλαίων.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Το EIT θα πρέπει να διασφαλίζει 
ισορροπημένη κατανομή του 
προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια της 
περιόδου, καθώς και ομαλή μετάβαση 
από την τρέχουσα περίοδο στην επόμενη 
περίοδο του ΠΔΠ, ιδίως για τις εν 
εξελίξει δραστηριότητες.



RR\1208053EL.docx 21/133 PE648.286v02-00

EL

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Το ΕΙΤ θα πρέπει να 
καταρτίζει ενοποιημένη ετήσια 
έκθεση δραστηριοτήτων, στην οποία θα 
περιγράφονται οι δραστηριότητες και τα 
αποτελέσματα των πράξεων που 
διεξήχθησαν κατά το προηγούμενο 
ημερολογιακό έτος. Το ΕΙΤ θα πρέπει 
επίσης να καταρτίζει ενιαίο έγγραφο 
προγραμματισμού, που θα περιγράφει τις 
προβλεπόμενες πρωτοβουλίες όσον αφορά 
τον ετήσιο και τον πολυετή 
προγραμματισμό και που θα δίνει τη 
δυνατότητα στο ΕΙΤ να ανταποκρίνεται 
στις εσωτερικές και εξωτερικές εξελίξεις 
στους τομείς της επιστήμης, της 
τεχνολογίας, της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, της καινοτομίας και άλλους 
σχετικούς τομείς.

(19) Το ΕΙΤ θα πρέπει να 
καταρτίζει ενοποιημένη ετήσια 
έκθεση δραστηριοτήτων, στην οποία θα 
περιγράφονται οι δραστηριότητες και τα 
αποτελέσματα των πράξεων που 
διεξήχθησαν κατά το προηγούμενο 
ημερολογιακό έτος. Το ΕΙΤ θα πρέπει 
επίσης να καταρτίζει ενιαίο έγγραφο 
προγραμματισμού, που θα περιγράφει τις 
προβλεπόμενες πρωτοβουλίες όσον αφορά 
τον ετήσιο και τον πολυετή 
προγραμματισμό και που θα δίνει τη 
δυνατότητα στο ΕΙΤ να ανταποκρίνεται 
στις εσωτερικές και εξωτερικές εξελίξεις 
στους τομείς της επιστήμης, της 
τεχνολογίας, της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, της έρευνας και της 
καινοτομίας και άλλους σχετικούς τομείς. 
Αυτό το ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού 
θα πρέπει να εξετάζει τις πτυχές του 
διετούς προγράμματος αντιμετώπισης 
των κρίσεων. Τα εν λόγω έγγραφα θα 
πρέπει να διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή για λόγους ενημέρωσης.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Είναι σκόπιμο η Επιτροπή να 
προβεί σε ανεξάρτητες, εξωτερικές 

(20) Είναι σκόπιμο η Επιτροπή να 
προβεί σε ανεξάρτητες, εξωτερικές 
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αξιολογήσεις της λειτουργίας του 
ΕΙΤ, συμπεριλαμβανομένων των ΚΓΚ, 
ιδίως ενόψει της προετοιμασίας για το 
ΣΘΚ. Οι αξιολογήσεις αυτές θα πρέπει να 
εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίον το ΕΙΤ 
εκπληρώνει την αποστολή του, να 
καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες του 
ΕΙΤ και των ΚΓΚ και να αξιολογούν τη 
συνάφεια, την αποτελεσματικότητα, την 
αποδοτικότητα, την ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία και τη συνοχή τους. Οι 
αξιολογήσεις αυτές θα πρέπει να 
τροφοδοτούν τις αξιολογήσεις των 
προγραμμάτων της Επιτροπής που 
προβλέπονται στο πρόγραμμα-πλαίσιο της 
Ένωσης για τη στήριξη της έρευνας και 
της καινοτομίας.

αξιολογήσεις της λειτουργίας του 
ΕΙΤ, συμπεριλαμβανομένων των ΚΓΚ, 
ιδίως ενόψει της προετοιμασίας για το 
ΣΘΚ. Οι αξιολογήσεις αυτές θα πρέπει να 
εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίον το ΕΙΤ 
εκπληρώνει την αποστολή του, να 
καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες του 
ΕΙΤ και των ΚΓΚ και να αξιολογούν τη 
συνάφεια, την αποτελεσματικότητα, την 
αποδοτικότητα, την ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία, τον ανοικτό 
χαρακτήρα, τις δραστηριότητες 
ευαισθητοποίησης, την επικοινωνία, την 
προβολή, τη διάδοση των 
αποτελεσμάτων, τον αντίκτυπο και τη 
συνοχή τους. Οι αξιολογήσεις αυτές θα 
πρέπει να τροφοδοτούν τις αξιολογήσεις 
των προγραμμάτων της Επιτροπής που 
προβλέπονται στο πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη».

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Οι ΚΓΚ του ΕΙΤ οργανώνονται 
γύρω από κέντρα συνεγκατάστασης και 
κόμβους καινοτομίας, αλλά συχνά 
χρησιμοποιούν διαφορετικούς όρους για 
την ονομασία τους (κόμβοι, κέντρα, 
γραφεία κ.λπ.). Το ΕΙΤ πρέπει να 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για 
τον εξορθολογισμό της ορολογίας που 
συνδέεται με τη δομή κάθε ΚΓΚ, με 
σκοπό την περαιτέρω απλούστευση, 
αποσαφήνιση και βελτίωση της 
αναγνωρισιμότητας του ΕΙΤ.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20β) Το ΕΙΤ, κυρίως μέσω των ΚΓΚ 
του και του Σχεδίου Περιφερειακής 
Καινοτομίας του ΕΙΤ, θα πρέπει να 
επιδιώκει την ενίσχυση των 
οικοσυστημάτων καινοτομίας, για την 
ανάπτυξη μιας συνολικής ενωσιακής 
ικανότητας για καινοτομία που να 
αντιμετωπίζει τις παγκόσμιες 
προκλήσεις, προωθώντας την 
ολοκλήρωση των επιχειρήσεων, της 
έρευνας, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
και της επιχειρηματικότητας.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20γ) Οι ΚΓΚ, οι οποίες λειτουργούν ως 
παράγοντες προώθησης της καινοτομίας 
μέσω των κέντρων συστέγασης και των 
κόμβων καινοτομίας τους, θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τις προτεραιότητες 
των κρατών μελών στον τομέα της 
στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης, και 
ως εκ τούτου, να βελτιώσουν τις 
ικανότητες καινοτομίας τους 
αντανακλώντας πλήρως τις 
περιφερειακές ικανότητες και 
προοπτικές, τις ευκαιρίες, τις αδυναμίες, 
καθώς και τους τοπικούς παράγοντες, τις 
δραστηριότητες και τις αγορές τους.

Τροπολογία 29
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20δ) Οι συνέργειες του ΕΙΤ, μέσω των 
ΚΓΚ του, με τα κονδύλια της πολιτικής 
συνοχής, θα πρέπει να ενισχυθούν 
περαιτέρω, προκειμένου να προωθηθεί η 
περιφερειακή και διαπεριφερειακή 
συνεργασία μεταξύ των παραγόντων του 
τριγώνου της γνώσης και των 
διαχειριστικών αρχών, καθώς και να 
ενισχυθεί ο συνολικός αντίκτυπος και η 
προβολή του ΕΙΤ.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20ε) Είναι απολύτως απαραίτητο να 
προωθούνται ισχυρές συνέργειες μεταξύ 
του EIT και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Καινοτομίας (ΕΣΚ). Οι ΚΓΚ θα πρέπει να 
ενθαρρύνουν τη δημιουργία καινοτόμων 
επιχειρήσεων σε στενή συνέργεια με το 
ΕΣΚ, ενώ παράλληλα θα πρέπει να 
αποφεύγονται οι επικαλύψεις, οι δε 
δικαιούχοι του EIT θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση για 
στήριξη στα μέσα του ΕΣΚ επιπλέον των 
υπηρεσιών που παρέχονται από τις ΚΓΚ 
του ΕΙΤ. Οι νεοφυείς εταιρείες με υψηλές 
προοπτικές ανάπτυξης που λαμβάνουν 
στήριξη από τις ΚΓΚ έχουν δυνατότητα 
πιο άμεσης πρόσβασης στις δράσεις του 
ΕΣΚ, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις 
του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», 
προκειμένου να μπορέσουν να 
αναπτυχθούν ταχύτερα.
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Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20στ) Το ΕΙΤ θα πρέπει να ενθαρρύνει 
την καινοτομία στις δραστηριότητές του 
και θα πρέπει να στηρίζει την 
ενσωμάτωση της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης στο οικοσύστημα 
καινοτομίας, ιδίως με την τόνωση της 
επιχειρηματικής εκπαίδευσης, την 
προώθηση της διεπιστημονικής 
συνεργασίας μεταξύ της βιομηχανίας και 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της 
έρευνας και με τον προσδιορισμό των 
δεξιοτήτων των μελλοντικών φορέων 
καινοτομίας για την αντιμετώπιση 
παγκόσμιων προκλήσεων, στις οποίες 
περιλαμβάνονται οι προηγμένες ψηφιακές 
δεξιότητες και οι δεξιότητες 
βιωσιμότητας και καινοτομίας. Τα 
προγράμματα στήριξης που προσφέρει το 
ΕΙΤ θα πρέπει να απευθύνονται σε 
δικαιούχους του ΕΣΚ, ενώ οι νεοφυείς 
εταιρείες που προκύπτουν από ΚΓΚ θα 
πρέπει να έχουν ταχεία πρόσβαση σε 
δράσεις του ΕΣΚ.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 ζ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20ζ) Με στόχο την αποφυγή των 
στεγανών και της επικάλυψης 
προσπαθειών και στρατηγικών, το ΕΙΤ 
και το ΕΣΚ θα πρέπει να προβλέπουν 
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αμοιβαίες και συστηματικές ανταλλαγές 
πληροφοριών, καθώς και ένα κοινό μέλος 
σε κάθε διοικητικό συμβούλιο.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 η (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20η) Εντός του πεδίου εφαρμογής του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και 
σύμφωνα με τον στρατηγικό του 
σχεδιασμό, το EIT θα πρέπει να είναι σε 
θέση να αποφασίζει να παρουσιάσει νέες 
ΚΓΚ σε τομείς προτεραιότητας που 
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση νέων και 
αναδυομένων παγκόσμιων προκλήσεων. 
Η πρώτη τέτοια ΚΓΚ θα πρέπει να αφορά 
τους πολιτιστικούς και τους 
δημιουργικούς τομείς και βιομηχανίες 
(ΠΔΤΒ), ενώ η δεύτερη θα πρέπει να 
αφορά τους τομείς και τα οικοσυστήματα 
που σχετίζονται με τα ύδατα, τη θάλασσα 
και τη ναυτιλία.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 θ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20θ) Το EIT θα πρέπει να είναι σε θέση 
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να αποφασίσει την παρουσίαση νέων 
ΚΓΚ σε τομείς προτεραιότητας, σύμφωνα 
με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και 
με τον στρατηγικό σχεδιασμό του, οι 
οποίες θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση 
νέων και αναδυόμενων παγκόσμιων και 
κοινωνικών προκλήσεων. Η πρώτη 
τέτοια ΚΓΚ θα πρέπει να αφορά τους 
πολιτιστικούς και τους δημιουργικούς 
τομείς και βιομηχανίες (ΠΔΤΒ), και θα 
πρέπει να ξεκινήσει το 2022, με τη 
δυνατότητα να αναβληθεί η έναρξη έως 
το 2023 σε περίπτωση που το διοικητικό 
συμβούλιο του ΕΙΤ κρίνει ότι απαιτείται 
περαιτέρω διαβούλευση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη πριν από την έναρξη 
της πρόσκλησης υποβολήςπροτάσεων. Η 
δεύτερη τέτοια ΚΓΚ θα πρέπει να αφορά 
τους τομείς και τα οικοσυστήματα που 
σχετίζονται με τα ύδατα, τη θάλασσα και 
τη ναυτιλία, και θα πρέπει να ξεκινήσει το 
2025, μετά από θετική αξιολόγηση των 
επιπτώσεων που θα πρέπει να έχει 
διεξαχθεί έως το 2023.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «καινοτομία»: η διαδικασία, με την 
οποία αναπτύσσονται νέες ιδέες ως 
απόκριση σε κοινωνικές ή οικονομικές 
ανάγκες και ζήτηση και δημιουργούν νέα 
προϊόντα, υπηρεσίες ή επιχειρηματικά και 
οργανωτικά μοντέλα που εισάγονται με 
επιτυχία σε μια υφιστάμενη αγορά ή 
μπορούν να δημιουργήσουν νέες αγορές 
και παράγουν αξία για την κοινωνία·

(1) «καινοτομία»: η διαδικασία, με την 
οποία αναπτύσσονται νέες ιδέες ως 
απόκριση σε κοινωνικές, οικονομικές ή 
περιβαλλοντικές ανάγκες και ζήτηση και 
δημιουργούν νέα προϊόντα, υπηρεσίες ή 
επιχειρηματικά, οργανωτικά και 
κοινωνικά μοντέλα που εισάγονται με 
επιτυχία σε μια υφιστάμενη αγορά ή 
μπορούν να δημιουργήσουν νέες αγορές 
και παράγουν αξία για την κοινωνία·

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «κοινότητες γνώσης και 
καινοτομίας» (ΚΓΚ): 
αυτόνομες ευρωπαϊκές εταιρικές 
συμπράξεις μεγάλης κλίμακας με 
ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, 
ερευνητικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις 
και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς στη 
διαδικασία της καινοτομίας, υπό τη μορφή 
ενός στρατηγικού δικτύου, ανεξάρτητα 
από την ακριβή νομική μορφή τους, 
βασισμένου σε κοινό μεσοπρόθεσμο και 
μακροπρόθεσμο σχεδιασμό καινοτομίας 
για την επίτευξη των εγχειρημάτων του 
ΕΙΤ και τη συμβολή στην επίτευξη των 
στόχων που ορίζονται στο πρόγραμμα-
πλαίσιο της Ένωσης για τη στήριξη της 
έρευνας και της καινοτομίας·

(2) «κοινότητες γνώσης και 
καινοτομίας» ή ΚΓΚ: αυτόνομες 
ευρωπαϊκές θεσμοθετημένες εταιρικές 
συμπράξεις, όπως αναφέρονται στο 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», με 
ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, 
ερευνητικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις 
και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς στη 
διαδικασία της καινοτομίας, υπό τη μορφή 
ενός στρατηγικού δικτύου, ανεξάρτητα 
από την ακριβή νομική μορφή τους, 
βασισμένου σε κοινό μεσοπρόθεσμο και 
μακροπρόθεσμο σχεδιασμό καινοτομίας 
για την επίτευξη των εγχειρημάτων του 
ΕΙΤ και τη συμβολή στην επίτευξη των 
στόχων που ορίζονται στο πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη»·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) «κέντρο συστέγασης ΚΓΚ»: 
φυσικός χώρος που δημιουργείται με 
ανοικτό και διαφανή τρόπο και ο οποίος 
καλύπτει μια γεωγραφική περιοχή, όπου 
οι εταίροι ενός τριγώνου της γνώσης μιας 
ΚΓΚ μπορούν εύκολα να αλληλεπιδρούν, 
παρέχοντας το σημείο επαφής για τη 
δραστηριότητα της ΚΓΚ στη 
συγκεκριμένη περιοχή·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.
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Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) «πρόγραμμα αντιμετώπισης της 
κρίσης»: ένα διετές σχέδιο στο πλαίσιο 
του οποίου το ΕΙΤ θέτει τις 
προτεραιότητές του για την αντιμετώπιση 
των αναγκών κάθε ΚΓΚ, με στόχο την 
αντιμετώπιση της κρίσης COVID-19 και 
την προσαρμογή στην περίοδο μετά την 
κρίση·

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2γ) «κόμβος καινοτομίας EIT»: ένας 
τοπικός κοινοτικός κόμβος που 
συστήνεται σε ευρύ φάσμα κρατών 
μελών, ιδίως στα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες στα οποία απευθύνεται το 
Περιφερειακό Σχέδιο Καινοτομίας, στο 
πλαίσιο του οποίου οι ΚΓΚ μπορούν να 
συνεργαστούν με τοπικούς παράγοντες 
του τριγώνου της γνώσης, προκειμένου να 
επιτύχουν στόχους καινοτομίας σε όλη 
την έκταση της Ένωσης, ώστε να 
διασφαλίσει μια πιο ισορροπημένη 
γεωγραφική παρουσία των 
δραστηριοτήτων της κοινότητας του 
ΕΙΤ, να αποτελέσει σημείο εισόδου για 
την αλληλεπίδραση με τοπικούς 
παράγοντες, να κινητοποιήσει και να 
διεθνοποιήσει τα τοπικά δίκτυα, να 
δημιουργήσει συνέργειες και να 
προωθήσει την ενεργή ενσωμάτωση των 
οικοσυστημάτων σε κάθε επίπεδο και να 
συντονίσει τις προσπάθειες των ΚΓΚ για 
την προώθηση της 
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συμπληρωματικότητας και της 
συνεργασίας στο πλαίσιο του τριγώνου 
της γνώσης, με φιλοδοξία να καταστούν 
περιφερειακά κέντρα συστέγασης·

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2δ) «δίκτυο αξιωματικών-συνδέσμων 
των χωρών του ΕΙΤ»: δίκτυο εθνικών 
αντιπροσώπων που ορίζονται από τις 
κυβερνήσεις των κρατών μελών και των 
χωρών που είναι συνδεδεμένες με το 
«Ορίζων Ευρώπη», στο πλαίσιο των 
εθνικών σημείων επαφής για το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», το οποίο 
έχει αναλάβει να διευκολύνει μια πιο 
διαρθρωμένη διάδοση των ευκαιριών, 
των αποτελεσμάτων και των 
επιτευγμάτων της κοινότητας του ΕΙΤ, 
καθώς και να ενθαρρύνει την αμοιβαία 
ανταλλαγή γνώσεων, συμβουλών και 
βέλτιστων πρακτικών, σύμφωνα με τον 
θεσμικό ρόλο του ΕΙΤ·

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) «οργανισμός-εταίρος»: 
κάθε νομική οντότητα που είναι μέλος 
ΚΓΚ και μπορεί να περιλαμβάνει, 
ειδικότερα, ιδρύματα ανώτατης 
εκπαίδευσης, παρόχους επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, ερευνητικούς 
οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 
περιφερειακές και τοπικές αρχές, ιδρύματα 
και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς·

(3) «οργανισμός-εταίρος»: κάθε 
νομική οντότητα που είναι μέλος ΚΓΚ και 
μπορεί να περιλαμβάνει, ειδικότερα, 
ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, 
παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, ερευνητικούς οργανισμούς, 
δημόσιους φορείς, δημόσιες ή ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 
περιφερειακές και τοπικές αρχές, ιδρύματα 
και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς·
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Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) «στρατηγικό θεματολόγιο 
καινοτομίας» («ΣΘΚ»): έγγραφο πολιτικής 
που περιγράφει τους τομείς 
προτεραιότητας και τη μακροπρόθεσμη 
στρατηγική του ΕΙΤ για μελλοντικές 
πρωτοβουλίες, καθώς και την ικανότητά 
του να παράγει τη βέλτιστη προστιθέμενη 
αξία καινοτομίας, και περιλαμβάνει 
επισκόπηση των σχεδιαζόμενων 
δραστηριοτήτων έρευνας, καινοτομίας και 
ανώτατης εκπαίδευσης για χρονικό 
διάστημα επτά ετών, το οποίο καλύπτει το 
αντίστοιχο ΠΔΠ·

(7) «στρατηγικό θεματολόγιο 
καινοτομίας» ή «ΣΘΚ»: έγγραφο 
πολιτικής που περιγράφει τη στρατηγική 
και τις προτεραιότητες του ΕΙΤ για 
μελλοντικές πρωτοβουλίες, καθώς και την 
ικανότητά του να παράγει τη βέλτιστη 
προστιθέμενη αξία καινοτομίας, και 
περιλαμβάνει τους στόχους, τις βασικές 
δράσεις, τις σχεδιαζόμενες 
δραστηριότητες έρευνας, καινοτομίας και 
ανώτατης εκπαίδευσης, τον τρόπο 
λειτουργίας του, τον αναμενόμενο 
αντίκτυπο και τους απαραίτητους πόρους 
για χρονικό διάστημα επτά ετών, το οποίο 
καλύπτει το πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη» και το αντίστοιχο ΠΔΠ·

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) «περιφερειακό σχέδιο καινοτομίας» 
(«ΠΣΚ»): σχέδιο ευαισθητοποίησης που 
αποσκοπεί στη δημιουργία εταιρικών 
σχέσεων μεταξύ ιδρυμάτων ανώτατης 
εκπαίδευσης, ερευνητικών οργανισμών, 
επιχειρήσεων, και άλλων ενδιαφερομένων, 
με στόχο την προαγωγή της καινοτομίας σε 
ολόκληρη την Ένωση· 

(8) «περιφερειακό σχέδιο καινοτομίας» 
ή «ΠΣΚ»: σχέδιο ευαισθητοποίησης που 
αποσκοπεί στη δημιουργία εταιρικών 
σχέσεων μεταξύ ιδρυμάτων ανώτατης 
εκπαίδευσης, ερευνητικών οργανισμών, 
επιχειρήσεων, και άλλων ενδιαφερομένων, 
σε χώρες με χαμηλές επιδόσεις στην Ε&Κ 
όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 15α 
του κανονισμού [xxx] για τη θέσπιση του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», 
καθώς και, στο μέτρο που αυτές δεν είναι 
χώρες με χαμηλές επιδόσεις Ε&Κ, σε 
χώρες και περιφέρειες των χωρών αυτών 
που υπολείπονται σε μικρότερο ή 
μεγαλύτερο βαθμό στον τομέα της 
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καινοτομίας σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό 
πίνακα αποτελεσμάτων στον τομέα της 
καινοτομίας, με στόχο την προαγωγή της 
καινοτομίας σε ολόκληρη την Ένωση και 
τη γεφύρωση των περιφερειακών 
ανισοτήτων και, κατά συνέπεια, τον 
μετριασμό του χάσματος στον τομέα της 
καινοτομίας·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) «επιχειρηματικό σχέδιο των ΚΓΚ»: 
έγγραφο που περιγράφει τους στόχους και 
τις προγραμματισμένες δραστηριότητες 
των ΚΓΚ με προστιθέμενη αξία·

(10) «πολυετές επιχειρησιακό σχέδιο 
των ΚΓΚ»: έγγραφο που περιγράφει τους 
στόχους και τις προγραμματισμένες 
δραστηριότητες των ΚΓΚ με προστιθέμενη 
αξία, τα ορόσημα, τους στόχους και τον 
αντίκτυπο των ΚΓΠ που συμβάλλουν 
στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων 
προκλήσεων, και που περιέχει μια 
οικονομική εκτίμηση των οικονομικών 
πηγών και της χρηματοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών 
του που αποσκοπούν στην επίτευξη 
οικονομικής βιωσιμότητας, ανοίγματος 
σε νέους εταίρους και πιο ισόρροπης 
γεωγραφικής συμμετοχής στις 
δραστηριότητές του·

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 12
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) «μνημόνιο συνεργασίας»: η 
συμφωνία μεταξύ του EIT και μιας ΚΓΚ 
με στόχο τη διατήρηση μιας ΚΓΚ ως 
ενεργού μέλους της κοινότητας του ΕΙΤ 
μετά την ημερομηνία λήξης της 
συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης, 
χωρίς καμία χρηματοδοτική συνεισφορά 
από το ΕΙΤ·

διαγράφεται

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) «οικονομική βιωσιμότητα»: η 
ικανότητα μιας ΚΓΚ να χρηματοδοτεί 
ανεξάρτητα τις δραστηριότητές της στο 
πλαίσιο του τριγώνου της γνώσης μετά την 
ημερομηνία λήξης της συμφωνίας-
πλαισίου εταιρικής σχέσης.

(13) «οικονομική βιωσιμότητα»: η 
ικανότητα μιας ΚΓΚ να παράγει επαρκές 
εισόδημα για να χρηματοδοτεί το 
μεγαλύτερο μέρος ή το σύνολο των 
δραστηριοτήτων της στο πλαίσιο του 
τριγώνου της γνώσης, περιλαμβανομένου 
ενός σημαντικού μέρους του κόστους 
διατήρησης του οικοσυστήματος, 
ανεξάρτητα από τις συνεισφορές του ΕΙΤ.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
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 Ένωσης, ενισχύοντας την ικανότητα 
των κρατών μελών και της Ένωσης για 
καινοτομία, προκειμένου να 
ανταποκριθούν στις μεγάλες προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Για να 
επιτύχει τον στόχο του αυτό, το ΕΙΤ θα 
επιδιώξει την προώθηση συνεργειών και 
του συντονισμού, και την ολοκλήρωση 

1. Στόχος του ΕΙΤ είναι να συμβάλει 
στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και 
ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, 
ενισχύοντας την ικανότητα των κρατών 
μελών και της Ένωσης για καινοτομία. 
Αποσκοπεί επίσης στην υλοποίηση των 
στρατηγικών προτεραιοτήτων της 
Ένωσης και στη συμβολή στην 
πραγματοποίηση των στόχων και των 
πολιτικών της ΕΕ, περιλαμβανομένης της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, του 
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της ανώτατης εκπαίδευσης, της 
καινοτομίας και της έρευνας με τα 
υψηλότερα δυνατά πρότυπα, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης 
της επιχειρηματικότητας.

Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάκαμψης, των 
ευρωπαϊκών στρατηγικών για τα 
δεδομένα, τον τομέα των ψηφιακών 
μέσων, τις ΜΜΕ και τη βιομηχανία, 
καθώς και στην επίτευξη της 
στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης. 
Επιπλέον, συμβάλλει στην αντιμετώπιση 
των παγκόσμιων προκλήσεων, 
περιλαμβανομένων των ΣΒΑ, με βάση τις 
αρχές της Ατζέντας 2030 και της 
Συμφωνίας του Παρισιού, και στην 
επίτευξη μετάβασης σε μια οικονομία 
μηδενικού ισοζυγίου αερίων του 
θερμοκηπίου έως το 2050 το αργότερο.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ συμβάλλει στην επίτευξη των 
γενικών και ειδικών στόχων του 
προγράμματος-πλαισίου της Ένωσης για 
τη στήριξη της έρευνας και της 
καινοτομίας.

2. Για την περίοδο προϋπολογισμού 
2021-2027, το ΕΙΤ συμβάλλει στην 
επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων 
του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ειδικοί στόχοι του ΕΙΤ είναι:
α) να ενισχυθεί ο αντίκτυπος των 
ΚΓΚ και η διαφάνειά τους, και να 
προωθηθεί η ολοκλήρωση του τριγώνου 
της γνώσης·
β) να αυξηθεί ο ανοικτός 
χαρακτήρας των ΚΓΚ με τη συμμετοχή 
ευρύτερου φάσματος ενδιαφερομένων 
από ολόκληρη την Ένωση·
γ) να αυξηθεί η ικανότητα 
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας 



RR\1208053EL.docx 35/133 PE648.286v02-00

EL

στον τομέα της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης σε ολόκληρη την Ένωση, με 
την καθοδήγηση και την παρακολούθηση 
των ΚΓΚ ως προς την προώθηση 
καλύτερης ενσωμάτωσης στα 
οικοσυστήματα καινοτομίας και 
θεσμικής αλλαγής στα ιδρύματα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΤΕ)·
δ) να αυξηθεί η περιφερειακή 
εμβέλεια του ΕΙΤ και των ΚΓΚ του, 
καθώς και να διασφαλιστεί καλύτερη 
διάδοση και αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν περιφερειακές 
ανισότητες ως προς την ικανότητα 
καινοτομίας σε ολόκληρη την Ένωση και 
εντός των μεμονωμένων κρατών μελών 
και να διασφαλιστεί ισόρροπη 
γεωγραφική κάλυψη·
ε) να εφαρμοστεί διετές πρόγραμμα 
αντιμετώπισης της κρίσης, με την 
απαραίτητη ευελιξία, ώστε να είναι σε 
θέση να συμβάλει στην προστασία των 
σημερινών οικοσυστημάτων καινοτομίας 
και να βοηθήσει τα ενδιαφερόμενα μέρη 
του ΕΙΤ να προετοιμαστούν για την 
οικονομική ανάκαμψη.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ΣΘΚ καθορίζει τομείς 
προτεραιότητας και στρατηγική για το 
ΕΙΤ για την οικεία επταετή 
περίοδο, λαμβανομένου υπόψη του 
προγράμματος-πλαισίου της Ένωσης για 
τη στήριξη της έρευνας και της 
καινοτομίας, και περιλαμβάνει 
αξιολόγηση του κοινωνικοοικονομικού του 
αντικτύπου και της ικανότητάς του να 
παράγει τη βέλτιστη προστιθέμενη αξία 
καινοτομίας. Στο ΣΘΚ λαμβάνονται υπόψη 
τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και 

1. Το ΣΘΚ καθορίζει τη στρατηγική 
και τις προτεραιότητες για το ΕΙΤ για την 
οικεία επταετή περίοδο, 
συμπεριλαμβανομένων των 
βραχυπρόθεσμων δράσεων για την 
αντιμετώπιση της κρίσης COVID-19 και 
της επακόλουθης ανάκαμψης, 
λαμβανομένου υπόψη του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», 
συμπεριλαμβανομένου του στρατηγικού 
σχεδιασμού του. Το ΣΘΚ περιλαμβάνει 
επίσης αξιολόγηση του αναμενόμενου 
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αξιολόγησης του ΕΙΤ που αναφέρονται στο 
άρθρο 19.

κοινωνικοοικονομικού του αντικτύπου και 
των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης 
του ΕΙΤ και της ικανότητάς του ΕΙΤ να 
παράγει τα βέλτιστα οικοσυστήματα 
καινοτομίας και τη βέλτιστη προστιθέμενη 
αξία καινοτομίας Στο ΣΘΚ λαμβάνονται 
υπόψη τα αποτελέσματα της 
παρακολούθησης και αξιολόγησης του ΕΙΤ 
που αναφέρονται στο άρθρο 19.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ΣΘΚ ευθυγραμμίζεται με τους 
στόχους του προγράμματος-πλαισίου της 
Ένωσης για τη στήριξη της έρευνας και 
της καινοτομίας, τον στρατηγικό πολυετή 
προγραμματισμό, την υποβολή εκθέσεων, 
τις απαιτήσεις παρακολούθησης και 
αξιολόγησης και άλλες απαιτήσεις του εν 
λόγω προγράμματος, και προωθεί 
συνέργειες με άλλα σχετικά ενωσιακά 
προγράμματα του αντίστοιχου ΠΔΠ, ιδίως 
με εκείνα που στηρίζουν την εκπαίδευση 
και την περιφερειακή ανάπτυξη. Θεσπίζει 
επίσης κατάλληλες συνέργειες και 
συμπληρωματικότητα μεταξύ των 
δραστηριοτήτων του ΕΙΤ και άλλων 
πρωτοβουλιών, πολιτικών και μέσων της 
Ένωσης.

2. Το ΣΘΚ ευθυγραμμίζεται με τους 
στόχους του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη», τον στρατηγικό πολυετή 
προγραμματισμό, την υποβολή εκθέσεων, 
τις απαιτήσεις παρακολούθησης και 
αξιολόγησης και άλλες απαιτήσεις του εν 
λόγω προγράμματος, και προωθεί 
συνέργειες με άλλα σχετικά ενωσιακά 
προγράμματα του αντίστοιχου ΠΔΠ. 
Θεσπίζει επίσης κατάλληλες συνέργειες 
και συμπληρωματικότητα μεταξύ των 
δραστηριοτήτων του ΕΙΤ και άλλων 
πρωτοβουλιών, πολιτικών και μέσων της 
Ένωσης, ιδίως δε της Πρωτοβουλίας για 
τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, του ΕΣΚ, 
των αποστολών και των ευρωπαϊκών 
εταιρικών σχέσεων που αναφέρονται στο 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη». Η 
Επιτροπή προσφέρει στο EIT όλη την 
απαραίτητη στήριξη για τη δημιουργία 
κατάλληλων συνεργειών και 
συμπληρωματικότητας με άλλες 
δραστηριότητες του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», καθώς και με άλλες 
ενωσιακές πρωτοβουλίες και 
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προγράμματα, αποφεύγοντας παράλληλα 
την αλληλεπικάλυψη.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το ΣΘΚ περιλαμβάνει εκτίμηση 
των δημοσιονομικών αναγκών και πηγών 
ενόψει της μελλοντικής λειτουργίας, 
μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και 
χρηματοδότησης του ΕΙΤ. Θα περιέχει 
επίσης ενδεικτικό χρηματοοικονομικό 
σχέδιο που καλύπτει την περίοδο 
του αντίστοιχου ΠΔΠ.

3. Το ΣΘΚ περιλαμβάνει εκτίμηση 
των δημοσιονομικών αναγκών και πηγών 
ενόψει της μελλοντικής λειτουργίας, 
μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και 
χρηματοδότησης του ΕΙΤ, 
συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών 
πτυχών που συνδέονται με το Ευρωπαϊκό 
Σχέδιο Ανάκαμψης. Θα περιέχει επίσης 
ενδεικτικό χρηματοοικονομικό σχέδιο που 
καλύπτει την περίοδο του αντίστοιχου 
ΠΔΠ.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το ΕΙΤ υποβάλλει τη συνεισφορά 
του στην πρόταση της Επιτροπής για το 
ΣΘΚ.

4. Το ΕΙΤ, λαμβάνοντας υπόψη την 
άποψη και τις πληροφορίες από τις 
υφιστάμενες ΚΓΚ, καταρτίζει ένα σχέδιο 
ΣΘΚ, το υποβάλλει στην Επιτροπή και το 
δημοσιοποιεί.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο 
απαρτίζεται από μέλη υψηλού επιπέδου με 
πείρα στους τομείς της ανώτατης 
εκπαίδευσης, της καινοτομίας, της έρευνας 

α) το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο 
απαρτίζεται από μέλη υψηλού επιπέδου με 
αποδεδειγμένα εξαιρετική πείρα στους 
τομείς της ανώτατης εκπαίδευσης, της 
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και των επιχειρήσεων. Το διοικητικό 
συμβούλιο έχει την ευθύνη για τη 
διεύθυνση των δραστηριοτήτων του ΕΙΤ 
για την επιλογή, τον καθορισμό, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
ΚΓΚ, και για όλες τις υπόλοιπες 
στρατηγικές αποφάσεις·

καινοτομίας, της έρευνας και των 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός 
μέλους που είναι επίσης μέλος του 
διοικητικού συμβουλίου του ΕΣΚ. Το 
διοικητικό συμβούλιο έχει την ευθύνη για 
τη διεύθυνση των δραστηριοτήτων του ΕΙΤ 
για την επιλογή, τον καθορισμό, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
ΚΓΚ, μεταξύ άλλων για τη λήψη των 
κατάλληλων διορθωτικών μέτρων σε 
περίπτωση χαμηλών επιδόσεων, και για 
όλες τις υπόλοιπες στρατηγικές αποφάσεις· 
Η επιλογή του διοικητικού συμβουλίου 
λαμβάνει υπόψη κριτήρια σχετικά με την 
ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων και 
τη γεωγραφική ισορροπία·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η εκτελεστική επιτροπή, η οποία 
απαρτίζεται από επιλεγμένα μέλη και τον 
πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η 
εκτελεστική επιτροπή επικουρεί το 
διοικητικό συμβούλιο κατά την εκτέλεση 
των καθηκόντων του και προετοιμάζει τις 
συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου 
σε συνεργασία με τον διευθυντή·

β) η εκτελεστική επιτροπή, η οποία 
απαρτίζεται από επιλεγμένα μέλη που 
εκπροσωπούν και τις τρεις διαστάσεις 
του τριγώνου της γνώσης και τον πρόεδρο 
του διοικητικού συμβουλίου. Η 
εκτελεστική επιτροπή επικουρεί το 
διοικητικό συμβούλιο κατά την εκτέλεση 
των καθηκόντων του και προετοιμάζει τις 
συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου 
σε συνεργασία με τον διευθυντή·

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ο διευθυντής, ο οποίος διορίζεται 
από το διοικητικό συμβούλιο και είναι ο 
νόμιμος εκπρόσωπός του ΕΙΤ είναι 
αρμόδιος για τις δραστηριότητες και την 
καθημερινή διαχείρισή του. Ο διευθυντής 
λογοδοτεί στο διοικητικό συμβούλιο, στο 
οποίο υποβάλλει εκθέσεις σε τακτική βάση 
σχετικά με την εξέλιξη των 
δραστηριοτήτων του ΕΙΤ και όλων των 
άλλων δραστηριοτήτων για τις οποίες είναι 
αρμόδιος·

γ) ο διευθυντής, ο οποίος διορίζεται 
από το διοικητικό συμβούλιο και είναι ο 
νόμιμος εκπρόσωπός του ΕΙΤ και είναι 
αρμόδιος για την υλοποίηση των 
αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου 
και για τις δραστηριότητες και την 
καθημερινή διαχείρισή του. Ο διευθυντής 
λογοδοτεί στο διοικητικό συμβούλιο, στο 
οποίο υποβάλλει εκθέσεις σε τακτική βάση 
σχετικά με την εξέλιξη των 
δραστηριοτήτων του ΕΙΤ και όλων των 
άλλων δραστηριοτήτων για τις οποίες είναι 
αρμόδιος, συμπεριλαμβανομένης της 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΕΙΤ. 
Ο διευθυντής υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε τακτική 
βάση, τουλάχιστον μετά από κάθε 
διαδικασία παρακολούθησης και 
αξιολόγησης·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι λεπτομερείς διατάξεις όσον 
αφορά τα όργανα του ΕΙΤ ορίζονται στο 
καταστατικό του ΕΙΤ, που επισυνάπτεται 
ως παράρτημα στον παρόντα κανονισμό.

2. Οι λεπτομερείς διατάξεις όσον 
αφορά τα όργανα και τη διακυβέρνηση 
του ΕΙΤ ορίζονται στο καταστατικό του 
ΕΙΤ, που επισυνάπτεται ως παράρτημα 
στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ειδικότερα, για να επιτύχει τον στόχο του, 
το EIT:

Ειδικότερα, για να επιτύχει τους γενικούς 
και ειδικούς στόχους που τίθενται στο 
άρθρο 3, το EIT:

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προσδιορίζει, σύμφωνα με το ΣΘΚ, 
τις κύριες προτεραιότητες και 
δραστηριότητές του·

α) προσδιορίζει τις δραστηριότητές 
του, σύμφωνα με τις κύριες 
προτεραιότητες που τίθενται στο ΣΘΚ·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 – στοιχεόι α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) καταρτίζει ένα διετές πρόγραμμα 
αντιμετώπισης της κρίσης σε συνεργασία 
με τις ΚΓΚ·

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προβάλλει την αποστολή του στους 
επίδοξους οργανισμούς-εταίρους και 
ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους στις 

β) διασφαλίζει τον ανοιχτό 
χαρακτήρα του και προβάλλει την 
αποστολή του στους επίδοξους 
οργανισμούς-εταίρους, για να ενθαρρύνει 
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δραστηριότητές του· τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητές 
του, ιδίως μεταξύ των ΜΜΕ και των 
αναδυόμενων κέντρων αριστείας στις 
χώρες και τις περιφέρειες της ΕΕ που 
είναι επιλέξιμες για δράσεις στο πλαίσιο 
του ΠΣΚ·

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) επιλέγει και ορίζει τις ΚΓΚ στους 
τομείς προτεραιότητας σύμφωνα με το 
άρθρο 9 και καθορίζει τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις τους βάσει συμφωνιών-
πλαισίων εταιρικής σχέσης και συμφωνιών 
επιχορήγησης, τους παρέχει κατάλληλη 
υποστήριξη, εφαρμόζει τα ενδεδειγμένα 
μέτρα ποιοτικού ελέγχου και 
παρακολουθεί διαρκώς και αξιολογεί 
περιοδικά τις δραστηριότητές τους·

γ) επιλέγει και ορίζει τις ΚΓΚ στους 
τομείς προτεραιότητας σύμφωνα με το 
άρθρο 9 και καθορίζει τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις τους βάσει συμφωνιών-
πλαισίων εταιρικής σχέσης και συμφωνιών 
επιχορήγησης, τους παρέχει κατάλληλες 
στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές και 
υποστήριξη, εφαρμόζει τα κατάλληλα 
μέτρα ποιοτικού ελέγχου, στενή 
παρακολούθηση και θέτει όρους και 
λαμβάνει κατάλληλα και διορθωτικά 
μέτρα σε περίπτωση ανεπαρκών 
επιδόσεων με βάση τα αποτελέσματα των 
αξιολογήσεων σύμφωνα με το άρθρο 11 
και παρακολουθεί διαρκώς και 
παρακολουθεί διαρκώς και αξιολογεί 
περιοδικά τις δραστηριότητές τους και τα 
βήματά τους προς την επίτευξη 
οικονομικής βιωσιμότητας·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) διευθύνει την υλοποίηση του ΠΣΚ 
παρέχοντας τα μέσα για τη δημιουργία 
κόμβων καινοτομίας σε κράτη μέλη του 
ΕΙΤ στα οποία εφαρμόζεται το ΠΣΚ·

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) προωθεί τη διάδοση βέλτιστων 
πρακτικών για την ολοκλήρωση του 
τριγώνου της γνώσης, μεταξύ άλλων 
μεταξύ των ΚΓΚ, με στόχο να αναπτύξει 
μια κοινή αντίληψη καινοτομίας και 
μεταφοράς γνώσης, και ενθαρρύνει τη 
συμμετοχή σε δραστηριότητες 
ευαισθητοποίησης, συμπεριλαμβανομένου 
του ΠΣΚ·

στ) προωθεί τη διάδοση βέλτιστων 
πρακτικών για την ολοκλήρωση του 
τριγώνου της γνώσης, μεταξύ άλλων 
μεταξύ των ΚΓΚ και σε ολόκληρη την 
Ένωση, με στόχο να αναπτύξει μια κοινή 
αντίληψη καινοτομίας και μεταφοράς 
γνώσης, και ενθαρρύνει τη συμμετοχή και 
το άνοιγμα σε νέα μέλη σε δραστηριότητες 
ευαισθητοποίησης, συμπεριλαμβανομένου 
του ΠΣΚ·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) δημιουργεί ένα ειδικό δίκτυο 
εθνικών αξιωματικών-συνδέσμων ως 
μέρος των εθνικών σημείων επαφής για 
το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», 
προκειμένου να ενθαρρυνθεί η αμοιβαία 
μεταφορά γνώσεων, συμβουλών και 
βέλτιστων πρακτικών σύμφωνα με τον 
ρόλο του ΕΙΤ·
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Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ β) προωθεί την ευρεία διάδοση, την 
επικοινωνία και την αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων και των ευκαιριών που 
προσφέρει η κοινότητα του ΕΙΤ, μεταξύ 
άλλων μέσω του δικτύου εθνικών 
αξιωματικών-συνδέσμων, προκειμένου να 
αυξηθεί η ευαισθητοποίηση, η προβολή 
και η γνώση του ΕΙΤ σε ολόκληρη την 
Ένωση, καθώς και να ενθαρρυνθεί η 
συμμετοχή στις δραστηριότητες της 
κοινότητας του ΕΙΤ·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ γ) στηρίζει τις ΚΓΚ ως προς την 
ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής 
στρατηγικής οικονομικής βιωσιμότητας 
για την κινητοποίηση κεφαλαίων από 
άλλες δημόσιες και ιδιωτικές πηγές·

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο η
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) προωθεί διεπιστημονικές 
προσεγγίσεις σχετικά με την καινοτομία, 
συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης 
τεχνολογικών, κοινωνικών και μη 
τεχνολογικών λύσεων, οργανωτικών 
προσεγγίσεων και επιχειρηματικών 
μοντέλων·

η) προωθεί διεπιστημονικές 
προσεγγίσεις σχετικά με την καινοτομία, 
σε όλους τους τομείς, ιδίως μέσω της 
ενσωμάτωσης τεχνολογικών, κοινωνικών 
και μη τεχνολογικών λύσεων, της 
βιωσιμότητας και της κλιματικής 
ουδετερότητας ήδη από τη φάση του 
σχεδιασμού, οργανωτικών προσεγγίσεων, 
επιχειρηματικού ήθους και νέων 
επιχειρηματικών μοντέλων·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) εξασφαλίζει συμπληρωματικότητα 
και συνέργεια μεταξύ των δραστηριοτήτων 
του ΕΙΤ και άλλων ενωσιακών 
προγραμμάτων, όπου είναι σκόπιμο·

θ) εξασφαλίζει συμπληρωματικότητα 
και συνέργεια μεταξύ των δραστηριοτήτων 
του ΕΙΤ και άλλων ενωσιακών 
προγραμμάτων, όπου είναι σκόπιμο, όπως 
αναφέρεται στο πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη»·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο θ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ α) αναπτύσσει και παρέχει 
καθοδήγηση σχετικά με καινοτόμα 
μοντέλα δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας, προωθώντας τη μεταφορά 
και διάδοση γνώσεων, τόσο στο πλαίσιο 
των ΚΓΚ όσο και ευρύτερα σε όλη την 
Ένωση·

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο θ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ β) παρέχει την απαραίτητη 
υποστήριξη και τις συνέργειες με ΚΓΚ για 
την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων·

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο θ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ γ) διασφαλίζει ότι όλες οι ΚΓΚ 
μπορούν να λειτουργούν με την 
απαραίτητη ευελιξία για την προσαρμογή 
των δραστηριοτήτων τους στις 
αυξημένες απαιτήσεις που προκύπτουν 
από την κρίση COVID-19 και για τη 
συμβολή τους στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο 
Ανάκαμψης·

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο ι
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) διοργανώνει τακτικές συνόδους του 
φόρουμ ενδιαφερομένων μερών για την 
ενημέρωσή τους σχετικά τις 
δραστηριότητες του ΕΙΤ, τις εμπειρίες, τις 
βέλτιστες πρακτικές και τη συμβολή του 
στις πολιτικές και τους στόχους της 
Ένωσης για την καινοτομία, την έρευνα 
και την εκπαίδευση και για να μπορούν να 
εκφράζουν τις απόψεις τους·

ι) διοργανώνει τακτικές συνόδους του 
φόρουμ ενδιαφερομένων μερών 
τουλάχιστον σε ετήσια βάση για να 
κοινοποιηθούν και να συζητηθούν οι 
δραστηριότητες του ΕΙΤ, να γίνει 
ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων 
πρακτικών και να μελετηθεί η συμβολή 
του στις πολιτικές και τους στόχους της 
Ένωσης για την καινοτομία, την έρευνα 
και την εκπαίδευση και για να μπορούν να 
εκφράζουν τις απόψεις τους·

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) διοργανώνει συνόδους της ομάδας 
αντιπροσώπων των κρατών 
μελών τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, 
ανεξάρτητα από τις συνόδους του φόρουμ 
ενδιαφερόμενων μερών, ώστε να 
εξασφαλίζεται η ορθή επικοινωνία και ροή 
πληροφοριών με το ΕΙΤ, και να 
πληροφορούνται για τα επιτεύγματα, να 
συμβουλεύουν το ΕΙΤ και τις ΚΓΚ και να 
ανταλλάσσουν εμπειρίες μαζί τους. 
Η ομάδα αντιπροσώπων των κρατών 
μελών θα διασφαλίζει επίσης τις 
κατάλληλες συνέργειες και 
συμπληρωματικότητες ανάμεσα στις 
δραστηριότητες του ΕΙΤ και των ΚΓΚ 
και τα εθνικά προγράμματα και 
πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένης της 
ενδεχόμενης εθνικής συγχρηματοδότησης 
των δραστηριοτήτων των ΚΓΚ·

ια) διοργανώνει συνόδους της ομάδας 
αντιπροσώπων των κρατών 
μελών ανεξάρτητα από τις συνόδους του 
φόρουμ ενδιαφερόμενων μερών, το οποίο 
αναφέρεται στο στοιχείο ι), ώστε να 
εξασφαλίζεται η ορθή επικοινωνία και ροή 
πληροφοριών με το ΕΙΤ, και να 
πληροφορούνται για τα επιτεύγματα, να 
συμβουλεύουν το ΕΙΤ και τις ΚΓΚ και να 
ανταλλάσσουν εμπειρίες μαζί τους.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.



RR\1208053EL.docx 47/133 PE648.286v02-00

EL

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια α) διευκολύνει τη δημιουργία 
εγκαταστάσεων κοινών υπηρεσιών της 
κοινότητας του ΕΙΤ, με στόχο την από 
κοινού διαχείριση για όλες τις ΚΓΚ·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο ια β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια β) ενθαρρύνει τη διαδικτύωση, σε 
βάθος χρόνου, των διαφόρων κόμβων 
καινοτομίας του ΕΙΤ σε όλα τα κράτη 
μέλη, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
συνεργασία μεταξύ της κοινότητας του 
ΕΙΤ και των τοπικών οικοσυστημάτων 
καινοτομίας·

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) σχεδιάζει και συντονίζει τις 
δράσεις στήριξης που αναλαμβάνουν οι 
ΚΓΚ για την ανάπτυξη ικανοτήτων 
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στα 
ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
για την ενσωμάτωσή τους στα 
οικοσυστήματα καινοτομίας.

ιβ) σχεδιάζει, συντονίζει και 
παρακολουθεί την εφαρμογή των 
δράσεων στήριξης που αναλαμβάνουν οι 
ΚΓΚ για την ανάπτυξη των ικανοτήτων 
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στα 
ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα 
ιδρύματα επαγγελματικής κατάρτισης, τις 
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ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, και 
για την ενσωμάτωσή τους στα 
οικοσυστήματα καινοτομίας, σε ολόκληρη 
την Ένωση και σύμφωνα με την 
προσέγγιση του τριγώνου της γνώσης·

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο ιβα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ α) σχεδιάζει και δρομολογεί μια 
πρωτοβουλία για την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, σε συνεργασία με την 
Επιτροπή και με βάση τη συμβολή των 
ΚΓΚ, για τη στήριξη της ανάπτυξης της 
καινοτομίας και της επιχειρηματικής 
ικανότητας στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, η οποία θα υλοποιηθεί από 
τις ΚΓΚ και μέσω αυτών·

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο ιβ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ β) διευρύνει το πεδίο εφαρμογής και 
ενισχύει την εκτός της κοινότητας του 
ΕΙΤ αναγνώριση και προβολή των 
πτυχίων και των τίτλων που απονέμονται 
από συμμετέχοντα ιδρύματα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
θεωρούνται πτυχία και τίτλοι του ΕΙΤ, 
και τα επεκτείνει σε προγράμματα διά 
βίου μάθησης, καθοδήγησης, 
επαγγελματικής κατάρτισης, απόκτησης 
και αναβάθμισης προσόντων, 
διασφαλίζοντας παράλληλα μια 
προσέγγιση ισόρροπης εκπροσώπησης 
των φύλων, και τα οποία μπορούν να 
απονέμονται σε πιστοποιημένα και 
ειδικευμένα ιδρύματα κατάρτισης·
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Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο ιβ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ γ) ενισχύει την προβολή και 
αναγνώριση των δραστηριοτήτων που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΙΤ στο 
ευρύτερο κοινό και επεκτείνει το σήμα 
EIT, με στόχο τη βελτίωση της προβολής 
και της αναγνώρισης του ΕΙΤ στα 
εκπαιδευτικά προγράμματα που 
βασίζονται σε εταιρικές σχέσεις μεταξύ 
διαφόρων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, ερευνητικών κέντρων και 
επιχειρήσεων, βελτιώνοντας παράλληλα 
τη συνολική του ποιότητα με την 
προσφορά προγραμμάτων μάθησης μέσω 
της εφαρμογής στην πράξη και 
στοχευμένης επιχειρηματικής 
εκπαίδευσης, καθώς και διεθνούς και 
διατομεακής κινητικότητας, αλλά και 
κινητικότητας μεταξύ οργανισμών και 
διατομεακής κινητικότητας·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή συνδράμει το EIT και τις 
ΚΓΚ για τον προσδιορισμό συνεργειών με 
άλλα προγράμματα της Ένωσης.
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Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ομάδα αντιπροσώπων των κρατών 
μελών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
στοιχείο ια) αποτελείται από έναν 
αντιπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος και 
έναν αντιπρόσωπο από κάθε συνδεδεμένη 
χώρα.

Τροπολογία 83
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμβουλεύει το διοικητικό συμβούλιο και 
τον διευθυντή του ΕΙΤ για σημαντικά από 
στρατηγική άποψη ζητήματα. 
Διασφαλίζει επίσης τις κατάλληλες 
συνέργειες και συμπληρωματικότητες 
ανάμεσα στις δραστηριότητες του ΕΙΤ 
και των ΚΓΚ και τα εθνικά προγράμματα 
και πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένης 
της δυνητικής εθνικής 
συγχρηματοδότησης των 
δραστηριοτήτων των ΚΓΚ.

Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δραστηριότητες καινοτομίας και 
επενδύσεις με ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης 
και της ανάπτυξης καινοτόμων 
επιχειρήσεων, οι οποίες ενσωματώνουν 
πλήρως την ερευνητική και την 
τριτοβάθμια εκπαιδευτική διάσταση για τη 
δημιουργία κρίσιμης μάζας, προωθώντας 

α) δραστηριότητες καινοτομίας και 
επενδύσεις με ενωσιακή προστιθέμενη 
αξία, συμπεριλαμβανομένης της 
διευκόλυνσης και της στήριξης της 
ανάπτυξης καινοτόμων και νεοφυών 
επιχειρήσεων, οι οποίες ενσωματώνουν 
πλήρως την ερευνητική και την 
τριτοβάθμια εκπαιδευτική διάσταση για τη 
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επίσης τη διάδοση και την αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων·

δημιουργία κρίσιμης μάζας, προωθώντας 
επίσης τη διάδοση και την αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πειραματισμό, ανάπτυξη 
πρωτοτύπων και επίδειξη με άξονα 
την καινοτομία σε τομείς ζωτικού 
οικονομικού και κοινωνιακού 
ενδιαφέροντος, και αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων της ενωσιακής και της 
εθνικής έρευνας, με δυνατότητα ενίσχυσης 
της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης σε 
διεθνές επίπεδο και εξεύρεσης λύσεων για 
τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει 
η ευρωπαϊκή κοινωνία·

β) έρευνα, πειραματισμό, ανάπτυξη 
πρωτοτύπων και επίδειξη με άξονα 
την καινοτομία σε τομείς ζωτικού 
οικονομικού και κοινωνιακού 
ενδιαφέροντος, και αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων της ενωσιακής και της 
εθνικής έρευνας, με δυνατότητα ενίσχυσης 
της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης σε 
διεθνές επίπεδο και εξεύρεσης λύσεων για 
τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει 
η ευρωπαϊκή κοινωνία, 
συμπεριλαμβανομένων των υγειονομικών 
και των ψηφιακών προκλήσεων·

Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δραστηριότητες εκπαίδευσης και 
κατάρτισης ιδίως 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 
διευρύνουν τη βάση ικανοτήτων της ΕΕ, 

γ) δραστηριότητες εκπαίδευσης και 
κατάρτισης ιδίως σε επίπεδο 
μεταπτυχιακού και διδακτορικού, καθώς 
και κύκλους μαθημάτων επαγγελματικής 
κατάρτισης σε γνωστικά αντικείμενα που 
προσφέρονται για την αντιμετώπιση των 
μελλοντικών ευρωπαϊκών 
κοινωνικοοικονομικών και 
κοινωνικοοικολογικών αναγκών και 
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προωθούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων στον 
τομέα της καινοτομίας, τη βελτίωση των 
διευθυντικών και επιχειρηματικών 
δεξιοτήτων, την προσέλκυση και 
διατήρηση των καλύτερων, και την 
κινητικότητα ερευνητών και φοιτητών, και 
προάγουν την κοινοχρησία της γνώσης, 
την καθοδήγηση και τη δικτύωση μεταξύ 
των κατόχων τίτλων σπουδών και 
κατάρτισης με τη σφραγίδα του ΕΙΤ·

διευρύνουν τη βάση ικανοτήτων της ΕΕ, 
προωθούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
σχετικών με την καινοτομία, τη βελτίωση 
των διευθυντικών και επιχειρηματικών 
δεξιοτήτων και την κινητικότητα 
ερευνητών και φοιτητών, και προάγουν 
την κοινοχρησία της γνώσης, την 
καθοδήγηση και τη δικτύωση μεταξύ όσων 
συμμετέχουν σε δραστηριότητες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης με τη 
σφραγίδα του ΕΙΤ·

Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) δράσεις στήριξης των ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την 
καλύτερη ενσωμάτωσή τους στις 
αλυσίδες αξίας και τα οικοσυστήματα 
καινοτομίας και τον συνδυασμό αυτών με 
άλλους βασικούς φορείς καινοτομίας από 
το τρίγωνο της γνώσης και, κατά 
συνέπεια, τη βελτίωση της ανάπτυξης της 
στρατηγικής τους ικανότητας·

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) δραστηριότητες ευαισθητοποίησης 
και διάδοση βέλτιστων πρακτικών στον 
τομέα της καινοτομίας, με επίκεντρο την 
ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ της 
ανώτατης εκπαίδευσης, της έρευνας και 
του επιχειρηματικού κόσμου, 
συμπεριλαμβανομένων του τομέα των 
υπηρεσιών και του χρηματοπιστωτικού 
τομέα·

δ) δραστηριότητες ευαισθητοποίησης 
και διάδοση βέλτιστων πρακτικών στον 
τομέα της καινοτομίας, με επίκεντρο την 
ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας και 
διεπιστημονικής μάθησης μεταξύ της 
ανώτατης εκπαίδευσης, της έρευνας, 
οργανώσεων του δημοσίου και του 
τριτογενούς τομέα, καθώς και του 
επιχειρηματικού κόσμου, 
συμπεριλαμβανομένων του τομέα των 
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υπηρεσιών και του χρηματοπιστωτικού 
τομέα·

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) δραστηριότητες ΠΣΚ, πλήρως 
ενσωματωμένες στο πλαίσιο της 
πολυετούς στρατηγικής των ΚΓΚ, 
προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα 
καινοτομίας και να αναπτυχθούν βιώσιμα 
οικοσυστήματα καινοτομίας σε ολόκληρη 
την Ένωση με σκοπό τη μείωση των 
ανισοτήτων και του χάσματος ως προς 
τις επιδόσεις της καινοτομίας σε 
ολόκληρη την Ένωση και τη διασφάλιση 
μιας πιο ισόρροπης από γεωγραφική 
άποψη συμμετοχής στην Κοινότητα του 
ΕΙΤ σε ολόκληρη την Ένωση·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) επιδίωξη συνεργειών και 
συμπληρωματικότητας μεταξύ των 
δραστηριοτήτων των ΚΓΚ και των 
υπαρχόντων ευρωπαϊκών, εθνικών και 
περιφερειακών προγραμμάτων, όπου είναι 
σκόπιμο.

ε) επιδίωξη συνεργειών και 
συμπληρωματικότητας μεταξύ των 
δραστηριοτήτων των ΚΓΚ και των 
υπαρχόντων ευρωπαϊκών, εθνικών και 
περιφερειακών προγραμμάτων, ιδίως του 
ΕΣΚ, άλλων ευρωπαϊκών εταιρικών 
σχέσεων και αποστολών, καθώς και 
πανεπιστημίων, ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και ερευνητικών κέντρων, 
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όπου είναι σκόπιμο·

Τροπολογία 91

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) κινητοποίηση πόρων από 
δημόσιες και ιδιωτικές πηγές και εσόδων 
που προκύπτουν από τις δραστηριότητές 
τους, σύμφωνα με το άρθρο 17, με στόχο 
την αύξηση του ποσοστού του 
προϋπολογισμού τους·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε β) δημιουργία αρχείου το οποίο θα 
παρουσιάζει τη σχέση μεταξύ των 
εφευρέσεων και των διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας των ΚΓΚ και την 
ταυτοποίηση των κατόχων τους·

Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη των συμφωνιών-
πλαισίων εταιρικής σχέσης και των 
συμφωνιών επιχορήγησης μεταξύ του ΕΙΤ 
και των ΚΓΚ, οι ΚΓΚ διαθέτουν 

2. Με την επιφύλαξη των συμφωνιών-
πλαισίων εταιρικής σχέσης και των 
πολυετών συμφωνιών επιχορήγησης 
μεταξύ του ΕΙΤ και των ΚΓΚ, οι ΚΓΚ 
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σημαντική και καθολική αυτονομία όσον 
αφορά τον καθορισμό της εσωτερικής 
οργάνωσης και σύνθεσής τους, καθώς και 
του ακριβούς προγράμματος και των 
μεθόδων εργασίας τους. Ειδικότερα, οι 
ΚΓΚ:

διαθέτουν σημαντική και καθολική 
αυτονομία όσον αφορά τον καθορισμό της 
εσωτερικής οργάνωσης και σύνθεσής τους, 
καθώς και του ακριβούς προγράμματος και 
των μεθόδων εργασίας τους, υπό τον όρο 
ότι αυτό το πρόγραμμα και αυτές οι 
μέθοδοι εργασίας οδηγούν σε πρόοδο 
όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του 
ΕΙΤ και των ΚΓΚ. Ειδικότερα, οι ΚΓΚ:

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 94
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) καθιερώνουν ρυθμίσεις εσωτερικής 
διακυβέρνησης που αντικατοπτρίζουν το 
τρίγωνο της γνώσης το οποίο σχηματίζουν 
η ανώτατη εκπαίδευση, η έρευνα και η 
καινοτομία,

α) καθιερώνουν ρυθμίσεις εσωτερικής 
διαφανούς διακυβέρνησης που 
αντικατοπτρίζουν το τρίγωνο της γνώσης 
το οποίο σχηματίζουν η ανώτατη 
εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτομία, 

Τροπολογία 95

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εξασφαλίζουν ότι είναι ανοικτές σε 
νέα μέλη όταν τα μέλη αυτά παρέχουν 
πρόσθετα οφέλη στην εταιρική σχέση,

β) εξασφαλίζουν ότι είναι ανοικτές 
στο ευρύτερο δυνατό φάσμα νέων μελών, 
όταν τα μέλη αυτά παρέχουν πρόσθετα 
οφέλη στην εταιρική σχέση, σε ολόκληρη 
την Ένωση, μεταξύ άλλων μέσω σαφών 
και διαφανών κριτηρίων εισόδου και 
εξόδου και ανοικτών προσκλήσεων,

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.
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Τροπολογία 96

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) λειτουργούν χωρίς αποκλεισμούς 
και με διαφάνεια, σύμφωνα με τους 
εσωτερικούς κανόνες τους,

γ) θεσπίζουν εσωτερικούς κανόνες 
που διασφαλίζουν τη λειτουργία των ΚΓΚ 
χωρίς αποκλεισμούς και με διαφάνεια, 
σύμφωνα με κώδικες χρηστής 
διακυβέρνησης που θα πρέπει να 
καθοριστούν στους εν λόγω εσωτερικούς 
κανόνες,

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 97

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) αναπτύσσουν, στο πλαίσιο του 
πολυετούς τους επιχειρησιακού σχεδίου, 
ένα διετές στρατηγικό σχέδιο που 
παρουσιάζει αναλυτικά τις πρωτοβουλίες 
που προβλέπονται για τον μετριασμό των 
συνεπειών της κρίσης της νόσου COVID-
19, ενώ παράλληλα αποδίδουν ιδιαίτερη 
προσοχή σε δράσεις που αποσκοπούν 
στην αύξηση της ανθεκτικότητας των 
πολύ μικρών επιχειρήσεων, των ΜΜΕ 
και των νεοφυών επιχειρήσεων, αλλά και 
των φοιτητών, ερευνητών και 
εργαζομένων,

Τροπολογία 98
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) σε συνέργεια με άλλα σκέλη 
καινοτομίας της Ένωσης και με άλλα 
θεσμικά και λοιπά όργανα και 
οργανισμούς της Ένωσης, και 
προκειμένου να ανταποκριθούν στο 
ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης, 
δημοσιεύουν ειδικές προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων, προάγουν 
πρωτοβουλίες χρησιμοποιώντας τις 
οικείες εταιρικές σχέσεις, οικοσυστήματα 
και κοινότητες, αναπτύσσουν 
μεμονωμένα έργα και έργα μεταξύ ΚΓΚ 
για την υποστήριξη της αναδιάρθρωσης 
των επιχειρήσεων και τον προσδιορισμό 
πολύ μικρών επιχειρήσεων, των ΜΜΕ, 
των νεοφυών επιχειρήσεων και άλλων 
ενδιαφερόμενων μερών που χρειάζονται 
στήριξη και, για παράδειγμα, καλύτερη 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση,

Τροπολογία 99

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ γ) προτείνουν πρωτοβουλίες που 
αποσκοπούν στην υποστήριξη του 
οικοσυστήματός τους βάσει του τριγώνου 
της γνώσης, ενώ παράλληλα παραμένουν 
αρκετά ευέλικτες για την κατάρτιση 
μέτρων που είναι πλήρως κατάλληλα για 
τους εταίρους και τους δικαιούχους τους 
και πέρα και από τις υφιστάμενες 
κοινότητές τους·

Τροπολογία 100

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) θεσπίζουν και υλοποιούν 
στρατηγικές για οικονομική βιωσιμότητα.

ε) θεσπίζουν και υλοποιούν 
στρατηγικές για την επίτευξη οικονομικής 
βιωσιμότητας,

Τροπολογία 101

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) αναπτύσσουν δραστηριότητες 
ευαισθητοποίησης, ιδίως με αναδυόμενα 
ιδρύματα και κέντρα αριστείας σε 
περιφέρειες της Ένωσης με χαμηλότερες 
επιδόσεις έναντι άλλων περιφερειών,

Τροπολογία 102

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η σχέση μεταξύ ΕΙΤ και ΚΓΚ 
βασίζεται σε συμφωνίες-πλαίσια εταιρικής 
σχέσης και συμφωνίες επιχορήγησης.

3. Η σχέση μεταξύ ΕΙΤ και ΚΓΚ 
βασίζεται σε συμφωνίες-πλαίσια εταιρικής 
σχέσης και πολυετείς συμφωνίες 
επιχορήγησης και σε μια σαφώς 
προσδιορισμένη στρατηγική 
μακροπρόθεσμης συνεργασίας. 

Τροπολογία 103

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Κατά την επιλογή των σχεδίων και 
των εταίρων, και όταν απαιτείται 
αυστηρά ο διαχωρισμός προτάσεων ίσης 
ποιότητας, μετά από αξιολόγηση που 



RR\1208053EL.docx 59/133 PE648.286v02-00

EL

βασίζεται στο κριτήριο της αριστείας, οι 
ΚΓΚ δίνουν προτεραιότητα στις 
προτάσεις που πληρούν ένα ή 
περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια:
α) ένταξη μεγαλύτερου αριθμού 
χωρών ή περιφερειών που συμμετέχουν 
στο ΠΣΚ·
β) ένταξη μεγαλύτερου αριθμού 
περιφερειών ή χωρών που δεν 
συμμετέχουν ακόμη στην κοινότητα των 
ΚΓΚ·
γ) συμμετοχή περιφερειών και 
χωρών που δεσμεύονται να συνεισφέρουν 
με κονδύλια ΕΔΕΤ·
δ) συμμετοχή μεγαλύτερου αριθμού 
ΜΜΕ·
ε) διασφάλιση καλύτερης ισορροπία 
μεταξύ των φύλων.

Τροπολογία 104

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφαρμόζονται οι κανόνες συμμετοχής και 
διάδοσης του προγράμματος-πλαισίου της 
Ένωσης για τη στήριξη της έρευνας και 
της καινοτομίας. Κατά παρέκκλιση από 
τους εν λόγω κανόνες:

Εφαρμόζονται οι κανόνες συμμετοχής και 
διάδοσης του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη». Κατά παρέκκλιση από τους εν 
λόγω κανόνες:

Τροπολογία 105

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στις δραστηριότητες των ΚΓΚ με 
προστιθέμενη αξία ενδέχεται να 
εφαρμόζονται ειδικοί κανόνες για την 
κυριότητα, τα δικαιώματα πρόσβασης, την 
εκμετάλλευση και τη διάδοση.

β) στις δραστηριότητες των ΚΓΚ με 
προστιθέμενη αξία ενδέχεται να 
εφαρμόζονται ειδικοί κανόνες για την 
κυριότητα, τα δικαιώματα πρόσβασης, την 
εκμετάλλευση και τη διάδοση, κατά 
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περίπτωση.

Τροπολογία 106

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η επιλογή και ο καθορισμός μιας 
εταιρικής σύμπραξης από το EIT ως 
κοινότητας γνώσης και καινοτομίας θα 
γίνεται με ανταγωνιστική, ανοικτή και 
διαφανή διαδικασία. Εφαρμόζονται τα 
κριτήρια του προγράμματος-πλαισίου της 
Ένωσης για τη στήριξη της έρευνας και 
της καινοτομίας για την 
επιλογή ευρωπαϊκών εταιρικών 
συμπράξεων. Το διοικητικό συμβούλιο του 
ΕΙΤ μπορεί να προσδιορίσει περαιτέρω τα 
κριτήρια αυτά και να δημοσιεύσει 
κριτήρια για την επιλογή των ΚΓΚ με 
βάση τις αρχές της αριστείας και της 
συνάφειας με την καινοτομία.

1. Η επιλογή και ο καθορισμός μιας 
εταιρικής σύμπραξης από το EIT ως 
κοινότητας γνώσης και καινοτομίας θα 
γίνεται με ανταγωνιστική, ανοικτή και 
διαφανή διαδικασία. Εφαρμόζονται οι 
ισχύουσες προϋποθέσεις και τα κριτήρια 
του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για 
την επιλογή ευρωπαϊκών εταιρικών 
συμπράξεων. Το διοικητικό συμβούλιο του 
ΕΙΤ προσδιορίζει περαιτέρω τα κριτήρια 
αυτά, εγκρίνοντας και δημοσιεύοντας 
κριτήρια για την επιλογή των ΚΓΚ με 
βάση τις αρχές της αριστείας, της 
ισόρροπης γεωγραφικής διάδοσης και της 
συνάφειας με την καινοτομία κατά την 
αντιμετώπιση των κοινωνικών 
προκλήσεων και την εφαρμογή των 
πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 107

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Το EIT προβαίνει στην επιλογή και 
στον καθορισμό των ΚΓΚ με βάση τα 
πεδία προτεραιότητας και το 
χρονοδιάγραμμα που καθορίζονται στο 
ΣΘΚ και λαμβάνοντας υπόψη τις 
προτεραιότητες όπως αυτές ορίζονται 
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στον στρατηγικό σχεδιασμό του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». 

Τροπολογία 108

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ελάχιστη προϋπόθεση για τη 
σύσταση ΚΓΚ είναι η συμμετοχή 
τουλάχιστον τριών ανεξάρτητων 
οργανισμών-εταίρων εγκατεστημένων σε 
τουλάχιστον τρία διαφορετικά κράτη μέλη.

3. Οι ελάχιστες προϋποθέσεις για τη 
σύσταση ΚΓΚ είναι η συμμετοχή 
τουλάχιστον τριών ανεξάρτητων 
οργανισμών-εταίρων, οι οποίοι 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα ίδρυμα 
ανώτατης εκπαίδευσης, ένα ίδρυμα 
έρευνας και μια ιδιωτική επιχείρηση και 
οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε 
τουλάχιστον τρία διαφορετικά κράτη μέλη. 

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 109

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Επιπροσθέτως του όρου της 
παραγράφου 3, τουλάχιστον τα δύο τρίτα 
των οργανισμών-εταίρων που αποτελούν 
μια ΚΓΚ είναι εγκατεστημένοι στα κράτη 
μέλη. Σε κάθε μια από τις ΚΓΚ 
συμμετέχουν τουλάχιστον ένα ίδρυμα 
ανώτατης εκπαίδευσης, ένας ερευνητικός 
οργανισμός και μία ιδιωτική επιχείρηση.

4. Επιπροσθέτως του όρου της 
παραγράφου 3, τουλάχιστον τα δύο τρίτα 
των οργανισμών-εταίρων που αποτελούν 
μια ΚΓΚ είναι εγκατεστημένοι στα κράτη 
μέλη. Η ισορροπημένη γεωγραφική 
κάλυψη, συμπεριλαμβανομένης της 
συμμετοχής των ΠΣΚ και της 
συμμετοχής νέων εταίρων, λαμβάνεται 
ιδιαίτερα υπόψη κατά τη διαδικασία 
επιλογής και ορισμού.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
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κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 110

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το EIT θεσπίζει και δημοσιεύει 
κριτήρια και διαδικασίες για τη 
χρηματοδότηση, την παρακολούθηση και 
την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων των 
ΚΓΚ πριν από την έναρξη της διαδικασίας 
επιλογής νέων ΚΓΚ. Η ομάδα 
αντιπροσώπων των κρατών μελών που 
αναφέρεται στο άρθρο 6 στοιχείο ια) 
ενημερώνεται άμεσα γι’ αυτά.

5. Το EIT θεσπίζει και δημοσιεύει 
κριτήρια και διαδικασίες για τη 
χρηματοδότηση, την παρακολούθηση και 
την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων των 
ΚΓΚ πριν από την έναρξη της διαδικασίας 
επιλογής νέων ΚΓΚ. Η ομάδα 
αντιπροσώπων των κρατών μελών που 
αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, το 
δίκτυο εθνικών αξιωματικών-συνδέσμων 
για το ΕΙΤ και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ενημερώνονται άμεσα 
γι’ αυτά.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία111

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ οργανώνει, χρησιμοποιώντας 
δείκτες που ορίζονται, μεταξύ άλλων, στο 
πρόγραμμα-πλαίσιο της Ένωσης για τη 
στήριξη της έρευνας και της 
καινοτομίας και στο ΣΘΚ, και σε στενή 
συνεργασία με την Επιτροπή, συνεχή 
παρακολούθηση και περιοδικές εξωτερικές 
αξιολογήσεις των αποτελεσμάτων και του 
αντίκτυπου κάθε ΚΓΚ. Τα αποτελέσματα 
των ανωτέρω μέτρων παρακολούθησης και 
αξιολόγησης κοινοποιούνται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Το ΕΙΤ οργανώνει, χρησιμοποιώντας 
δείκτες που ορίζονται, μεταξύ άλλων, στο 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και στο 
ΣΘΚ, και σε στενή συνεργασία με την 
Επιτροπή, συνεχή παρακολούθηση και 
περιοδικές εξωτερικές αξιολογήσεις των 
αποτελεσμάτων, του αντίκτυπου και των 
ενεργειών που πραγματοποιούνται για την 
επίτευξη οικονομικής βιωσιμότητας κάθε 
ΚΓΚ. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω 
μέτρων παρακολούθησης και αξιολόγησης 
κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό 
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Συμβούλιο και δημοσιοποιούνται. Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και 
δημοσιοποιούνται.

Τροπολογία 112

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη του 
αποτελέσματος εμπεριστατωμένης 
ενδιάμεσης αξιολόγησης πριν από τη λήξη 
της αρχικής περιόδου επτά ετών, το 
διοικητικό συμβούλιο μπορεί να 
αποφασίσει να παρατείνει την ισχύ μιας 
συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης με 
μια ΚΓΚ πέρα από την αρχική 
περίοδο, για άλλη μία περίοδο επτά ετών 
κατ’ ανώτατο όριο ή να παύσει τη 
χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΙΤ και να 
μην παρατείνει τη συμφωνία-πλαίσιο 
εταιρικής σχέσης. Το διοικητικό 
συμβούλιο θα λάβει υπόψη ιδίως το 
επίπεδο οικονομικής βιωσιμότητας που 
πέτυχε η ΚΓΚ, την ικανότητα να 
εξασφαλίζει ότι είναι ανοικτή σε νέα μέλη, 
καθώς και τα όρια της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς της Ένωσης που αναφέρεται 
στο άρθρο 20 και τη συνάφεια με τους 
στόχους του ΕΙΤ.

2. Με την επιφύλαξη του 
αποτελέσματος εμπεριστατωμένης 
ενδιάμεσης αξιολόγησης από 
ανεξάρτητους εξωτερικούς 
εμπειρογνώμονες, που θα διεξαχθεί έως 
τη λήξη του τέταρτου έτους της αρχικής 
επταετούς περιόδου, το διοικητικό 
συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να 
διατηρήσει την ισχύ μιας συμφωνίας-
πλαισίου εταιρικής σχέσης με μια ΚΓΚ 
έως τη λήξη της αρχικής περιόδου ή να 
παύσει τη χρηματοδοτική συνεισφορά του 
ΕΙΤ. Το διοικητικό συμβούλιο θα λάβει 
υπόψη ιδίως τη συνάφεια με τις 
παγκόσμιες και κοινωνικές προκλήσεις 
της Ένωσης, τα κριτήρια του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για την 
υλοποίηση, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των ευρωπαϊκών εταιρικών 
συμπράξεων, την επίτευξη των στόχων 
που έχει θέσει η ίδια η ΚΓΚ, τις 
προσπάθειες συντονισμού της ΚΓΚ με 
άλλες σχετικές πρωτοβουλίες έρευνας και 
καινοτομίας, το επίπεδο οικονομικής 
βιωσιμότητας που πέτυχε η ΚΓΚ, την 
ικανότητά της να εξασφαλίζει ότι είναι 
ανοικτή σε νέα μέλη και την επιτυχία της 
στην προσέλκυση νέων εταίρων, τη 
διαφάνεια της διακυβέρνησής της, την 
ικανότητά της να αναπτύσσει βιώσιμα 
οικοσυστήματα καινοτομίας και τη 
γεωγραφική της κάλυψη και την 
ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων, 
καθώς και τα όρια της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς της Ένωσης που αναφέρεται 
στο άρθρο 20 και τη συνάφεια με τους 
στόχους του ΕΙΤ.
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Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει τις 
ενδιάμεσες αυτές αξιολογήσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο και τις δημοσιοποιεί.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 113

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Στο τέλος της αρχικής επταετούς 
περιόδου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί 
να αποφασίσει να παρατείνει τη 
συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης για 
νέα επταετή περίοδο επτά ετών. Η 
απόφαση αυτή βασίζεται στα κριτήρια 
της παραγράφου 2 και στην τελική 
αξιολόγηση των επιδόσεων της ΚΓΚ, η 
οποία θα πραγματοποιείται πριν από τη 
λήξη της αρχικής επταετούς περιόδου. Το 
EIT διαβουλεύεται με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο πριν παρατείνει την αρχική 
επταετή περίοδο.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 114

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Σε περίπτωση παράτασης της 
επταετούς συμφωνίας, η ΚΓΚ υπόκειται 
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σε νέα ενδιάμεση επανεξέταση πριν από 
το τέλος του τέταρτου έτους της δεύτερης 
επταετούς περιόδου, βάσει των ίδιων 
κριτηρίων και της ίδιας μεθοδολογίας.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 115

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που από τις 
αξιολογήσεις μιας ΚΓΚ προκύψει ότι τα 
αποτελέσματα είναι ανεπαρκή ή ότι δεν 
υφίσταται ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, 
το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει τα 
ενδεδειγμένα μέτρα όπως μείωση, 
τροποποίηση ή απόσυρση της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς του ΕΙΤ, ή 
λύση της συμφωνίας -πλαισίου εταιρικής 
σχέσης.

3. Σε περίπτωση που από τις 
αξιολογήσεις μιας ΚΓΚ προκύψει ότι τα 
αποτελέσματα είναι ανεπαρκή ή ότι δεν 
υφίσταται ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, 
το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει τα 
ενδεδειγμένα διορθωτικά μέτρα όπως 
μείωση, τροποποίηση ή απόσυρση της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς του ΕΙΤ, ή 
λύση της συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής 
σχέσης.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 116

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Με την επιφύλαξη του 
αποτελέσματος της τελικής αξιολόγησης 
πριν από τη λήξη του δέκατου τέταρτου 
έτους της συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής 
σχέσης, το EIT μπορεί να συνάψει 

4. Με την επιφύλαξη του 
αποτελέσματος της τελικής αξιολόγησης 
πριν από τη λήξη του δέκατου τέταρτου 
έτους της συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής 
σχέσης, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, 
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μνημόνιο συνεργασίας με μια ΚΓΚ. υπό αυστηρές προϋποθέσεις και ύστερα 
από ενδελεχή αξιολόγηση από 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, να 
αποφασίσει να παρατείνει τη συμφωνία-
πλαίσιο εταιρικής σχέσης με μια ΚΓΚ. Η 
παρατεινόμενη αυτή συμφωνία-πλαίσιο 
εταιρικής σχέσης υπόκειται σε:
α) θετική εμπεριστατωμένη 
αξιολόγηση της ΚΓΚ από τους 
εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και το 
διοικητικό συμβούλιο, λαμβάνοντας 
υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης που 
ορίζονται στην παράγραφο 2·
β) λεπτομερές σχέδιο της ΚΓΚ που 
εκθέτει τους λόγους για τους οποίους θα 
πρέπει να παραταθεί η συμφωνία-πλαίσιο 
εταιρικής σχέσης·
γ) περιορισμό ως προς τη διάρκεια, 
το πεδίο εφαρμογής και τον 
προϋπολογισμό, καλύπτοντας 
δραστηριότητες τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και οριζόντια 
διαρθρωμένες δραστηριότητες της ΚΓΚ 
που δεν μπορούν ακόμη να είναι 
οικονομικά βιώσιμες, αλλά παραμένουν 
ζωτικής σημασίας για την εκπλήρωση 
των καθηκόντων, των δραστηριοτήτων 
και των ικανοτήτων της στην 
αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων.
Οι δραστηριότητες αυτές περιγράφονται 
λεπτομερώς. Η περιγραφή αυτή 
υποβάλλεται προς αξιολόγηση από το 
διοικητικό συμβούλιο.

Τροπολογία 117

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα πτυχία και οι τίτλοι σπουδών 
που αφορούν τις τριτοβάθμιες 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες στις οποίες 
αναφέρεται το άρθρο 7 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) απονέμονται από συμμετέχοντα 

1. Τα πτυχία και οι τίτλοι σπουδών 
που αφορούν τις τριτοβάθμιες 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες στις οποίες 
αναφέρεται το άρθρο 7 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) απονέμονται από συμμετέχοντα 
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ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες και 
διαδικασίες πιστοποίησης. Οι συμφωνίες-
πλαίσια εταιρικής σχέσης και οι συμφωνίες 
επιχορήγησης μεταξύ του EIT και των 
ΚΓΚ προβλέπουν ότι αυτά τα πτυχία και οι 
τίτλοι σπουδών μπορούν επίσης να 
θεωρούνται πτυχία και τίτλοι του ΕΙΤ.

ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
πιστοποιημένα ιδρύματα κατάρτισης 
σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες και 
διαδικασίες πιστοποίησης. Οι συμφωνίες-
πλαίσια εταιρικής σχέσης και οι συμφωνίες 
επιχορήγησης μεταξύ του EIT και των 
ΚΓΚ προβλέπουν ότι αυτά τα πτυχία και οι 
τίτλοι σπουδών θεωρούνται επίσης πτυχία 
και τίτλοι του ΕΙΤ.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 118

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το EIT ενθαρρύνει τα 
συμμετέχοντα ιδρύματα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης:

2. Το EIT ενθαρρύνει τα 
συμμετέχοντα ιδρύματα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και τα πιστοποιημένα 
ιδρύματα κατάρτισης:

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 119

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) να προωθούν και να προβάλλουν 
το σήμα του ΕΙΤ στην κατάρτιση και τα 
διπλώματά τους·
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 120

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) να εντάσσονται σε μεγαλύτερο 
βαθμό σε αλυσίδες καινοτομίας, 
αναπτύσσοντας διάφορες στρατηγικές με 
στόχο την αποτελεσματική συνεργασία με 
οικοσυστήματα καινοτομίας και 
επιχειρήσεις και την προώθηση μιας 
επιχειρηματικής νοοτροπίας·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 121

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο β γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β γ) να δημιουργούν προγράμματα με 
επίκεντρο τη διά βίου μάθηση και την 
πιστοποίηση·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 122
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην 
ισορροπία των φύλων και στις 
προσεγγίσεις που λαμβάνουν υπόψη τη 
διάσταση του φύλου, ιδίως σε τομείς 
όπως οι ΤΠΕ, η επιστήμη, η τεχνολογία, 
η μηχανική και τα μαθηματικά, όπου οι 
γυναίκες εξακολουθούν να 
υποεκπροσωπούνται.

Τροπολογία 123

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το EIT και οι ΚΓΚ μεριμνούν ώστε 
οι δραστηριότητές τους να διεξάγονται με 
μεγάλη διαφάνεια. Ειδικότερα, το ΕΙΤ και 
οι ΚΓΚ πρέπει να προβούν στη σύσταση 
ενός προσβάσιμου και ελεύθερου 
δικτυακού τόπου που να παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με 
τις δραστηριότητές τους.

1. Το EIT και οι ΚΓΚ μεριμνούν ώστε 
οι δραστηριότητές τους να διεξάγονται με 
μεγάλη διαφάνεια. Ειδικότερα, το ΕΙΤ και 
οι ΚΓΚ πρέπει να προβούν στη σύσταση 
ενός προσβάσιμου και ελεύθερου 
δικτυακού τόπου που να παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με 
τις δραστηριότητές τους και τις ευκαιρίες 
που προσφέρουν, ιδίως τις ανοικτές 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.

Τροπολογία 124

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το ΕΙΤ και οι ΚΓΚ διαθέτουν 
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με όλες 
τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων 
που εκδίδουν. Οι εν λόγω πληροφορίες 
διατίθενται εγκαίρως, με δυνατότητα 
αναζήτησης και εντοπισμού στις σχετικές 
κοινές επιγραμμικές βάσεις δεδομένων 
των χρηματοδοτούμενων από την Ένωση 
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έργων έρευνας και καινοτομίας, σύμφωνα 
με τον κανονισμό [xxx] για τη θέσπιση 
του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 125

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά 
με τις διαδικασίες παρακολούθησης και 
αξιολόγησης που αναφέρονται στα άρθρα 
11 και 18.

Τροπολογία 126

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι συνεισφορές των οργανισμών-
εταίρων στη χρηματοδότηση των ΚΓΚ 
καθορίζονται σύμφωνα με τα ποσοστά 
συγχρηματοδότησης που αναφέρονται 
στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου 
και αντικατοπτρίζουν τη στρατηγική των 
ΚΓΚ για οικονομική βιωσιμότητα.

6. Οι συνεισφορές των οργανισμών-
εταίρων και άλλων δημόσιων πηγών από 
τρίτες χώρες καθώς και ιδιωτικών 
χρηματοδοτικών πηγών στη 
χρηματοδότηση των ΚΓΚ καθορίζονται 
σύμφωνα με τα ποσοστά 
συγχρηματοδότησης που αναφέρονται 
στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου 
και αντικατοπτρίζουν τη στρατηγική των 
ΚΓΚ για οικονομική βιωσιμότητα.

Τροπολογία 127

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Το ΕΙΤ καθιερώνει μηχανισμό 
ανταγωνιστικής κατανομής για την 
παραχώρηση σημαντικού μεριδίου της 
ετήσιας οικονομικής συνεισφοράς του 
προς τις ΚΓΚ. Στον μηχανισμό αυτό 
περιλαμβάνονται τα επιχειρηματικά σχέδια 
και οι επιδόσεις των ΚΓΚ, που μετρούνται 
με διαρκή παρακολούθηση, και ιδίως η 
πρόοδος που σημειώνουν όσον αφορά την 
επίτευξη οικονομικής βιωσιμότητας.

7. Το ΕΙΤ καθιερώνει μηχανισμό 
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στις 
επιδόσεις κατανομής για την παραχώρηση 
σημαντικού μεριδίου της ετήσιας 
οικονομικής συνεισφοράς του προς τις 
ΚΓΚ. Στον μηχανισμό αυτό 
περιλαμβάνονται τα επιχειρηματικά σχέδια 
των ΚΓΚ, ο ανοικτός χαρακτήρας τους 
απέναντι σε νέα μέλη, οι στρατηγικές 
διάδοσής τους, η γεωγραφική τους 
διασπορά καθώς και οι επιδόσεις των 
οικείων επιχειρηματικών σχεδίων που 
μετρούνται με διαρκή παρακολούθηση, και 
ιδίως η πρόοδος που σημειώνουν όσον 
αφορά την επίτευξη οικονομικής 
βιωσιμότητας. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται 
στις δράσεις που υλοποιούνται για τον 
μετριασμό των επιπτώσεων της κρίσης 
της νόσου COVID-19 και την ανάπτυξη 
καινοτόμων ιδεών.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 128

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) εκτίμηση των αναγκών σε 
προσωπικό που απορρέουν από τα νέα 
καθήκοντα·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.
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Τροπολογία 129

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) πτυχές του διετούς προγράμματος 
αντιμετώπισης της κρίσης·

Τροπολογία 130

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κατάλληλους δείκτες για την 
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των 
ΚΓΚ και του ΕΙΤ, ακολουθώντας μια 
προσέγγιση με γνώμονα τον αντίκτυπο·

γ) κατάλληλες ποσοτικές και 
ποιοτικούς μεθόδους, εργαλεία και 
δείκτες για την παρακολούθηση των 
δραστηριοτήτων του ΕΙΤ και των ΚΓΚ, 
ακολουθώντας μια προσέγγιση με γνώμονα 
τον αντίκτυπο και βασιζόμενη στις 
επιδόσεις·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 131

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το EIT εγκρίνει ενοποιημένη 
ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, η οποία 
περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες 
σχετικά με τις δραστηριότητες του ΕΙΤ και 
των ΚΓΚ κατά το προηγούμενο 
ημερολογιακό έτος, και σχετικά με τη 
συμβολή του ΕΙΤ στους στόχους του 
προγράμματος-πλαισίου της Ένωσης για 
τη στήριξη της έρευνας και της 

2. Το EIT εγκρίνει ενοποιημένη 
ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, η οποία 
περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες 
σχετικά με τις δραστηριότητες του ΕΙΤ και 
των ΚΓΚ κατά το προηγούμενο 
ημερολογιακό έτος και σχετικά με τη 
συμβολή του ΕΙΤ στους στόχους του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», καθώς 
και στις πολιτικές και τους στόχους της 
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καινοτομίας και στις πολιτικές και τους 
στόχους της Ένωσης για την καινοτομία, 
την έρευνα και την εκπαίδευση. Επίσης, 
αξιολογεί τα αποτελέσματα σε σχέση με 
τους στόχους και το χρονοδιάγραμμα που 
είχαν τεθεί, τους κινδύνους που συνδέονται 
με τις δραστηριότητες που 
διεκπεραιώθηκαν, τη χρήση των πόρων και 
τη γενική λειτουργία του ΕΙΤ. Η 
ενοποιημένη ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων περιλαμβάνει περαιτέρω 
αναλυτικές πληροφορίες σύμφωνα με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες του ΕΙΤ.

Ένωσης για την καινοτομία, την έρευνα 
και την εκπαίδευση. Επίσης, αξιολογεί τα 
αποτελέσματα σε σχέση με τους στόχους 
και το χρονοδιάγραμμα που είχαν τεθεί, 
τους κινδύνους που συνδέονται με τις 
δραστηριότητες που διεκπεραιώθηκαν, τη 
χρήση των πόρων, συμπεριλαμβανομένης 
της συμβολής του στον στόχο της 
ενσωμάτωσης του κλίματος στο πλαίσιο 
του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» με 
ανάλυση κατά ΚΓΚ, και τη γενική 
λειτουργία του ΕΙΤ. Η ενοποιημένη ετήσια 
έκθεση δραστηριοτήτων περιλαμβάνει 
περαιτέρω αναλυτικές πληροφορίες 
σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς 
κανόνες του ΕΙΤ. 

Τροπολογία 132

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε έτος ο διευθυντής του ΕΙΤ 
παρουσιάζει την ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων στις αρμόδιες επιτροπές 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 133

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή προβλέπει 
αξιολογήσεις του ΕΙΤ με τη συνδρομή 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που 
επιλέγονται με διαφανή διαδικασία 
σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς 
κανόνες του. Αυτές οι αξιολογήσεις 
εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο το ΕΙΤ 
εκπληρώνει την αποστολή του, καλύπτουν 
όλες τις δραστηριότητες του ΕΙΤ και των 
ΚΓΚ και αξιολογούν την ευρωπαϊκή 

2. Η Επιτροπή προβλέπει 
αξιολογήσεις του ΕΙΤ με τη συνδρομή 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που 
επιλέγονται με διαφανή διαδικασία 
σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς 
κανόνες του. Αυτές οι αξιολογήσεις 
εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο το ΕΙΤ 
εκπληρώνει την αποστολή του, καλύπτουν 
όλες τις δραστηριότητες του ΕΙΤ και των 
ΚΓΚ και αξιολογούν την ευρωπαϊκή 
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προστιθέμενη αξία του ΕΙΤ, τον αντίκτυπο 
των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται, 
κατά πόσον αυτές είναι αποτελεσματικές, 
βιώσιμες, αποδοτικές και καίριες, καθώς 
και τη συνοχή ή/και τη 
συμπληρωματικότητά τους με τις συναφείς 
εθνικές και ενωσιακές πολιτικές, 
συμπεριλαμβανομένων των συνεργειών με 
άλλα μέρη του προγράμματος-πλαισίου 
της Ένωσης για τη στήριξη της έρευνας 
και της καινοτομίας. Στις αξιολογήσεις 
συνεκτιμώνται οι απόψεις των 
ενδιαφερόμενων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο 
και σε εθνικό επίπεδο, και από αυτές 
τροφοδοτούνται οι αξιολογήσεις των 
προγραμμάτων της Επιτροπής που 
προβλέπονται στο πρόγραμμα-πλαίσιο της 
Ένωσης για τη στήριξη της έρευνας και 
της καινοτομίας.

προστιθέμενη αξία του ΕΙΤ, τον αντίκτυπο 
των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται, 
κατά πόσον αυτές είναι αποτελεσματικές, 
βιώσιμες, αποδοτικές και καίριες, καθώς 
και τη συνοχή ή/και τη 
συμπληρωματικότητά τους με τις συναφείς 
εθνικές και ενωσιακές πολιτικές, 
συμπεριλαμβανομένων των συνεργειών με 
άλλα μέρη του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη», και ιδίως το ΕΣΚ, άλλες 
εταιρικές σχέσεις και αποστολές. Η 
αξιολόγηση θα αξιολογεί επίσης τις 
πτυχές που σχετίζονται με τον αντίκτυπο 
του ΠΣΚ και τον αναοικτό χαρακτήρα 
του στη συμμετοχή νέων εταίρων. Στις 
αξιολογήσεις συνεκτιμώνται οι απόψεις 
των ενδιαφερόμενων τόσο σε ευρωπαϊκό 
όσο και σε εθνικό επίπεδο, και από αυτές 
τροφοδοτούνται οι αξιολογήσεις των 
προγραμμάτων της Επιτροπής που 
προβλέπονται στο πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη». 

Τροπολογία 134

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19α
Ενδιάμεση επανεξέταση του ΕΙΤ

Το EIT υπόκειται σε ενδελεχή ενδιάμεση 
επανεξέταση από την Επιτροπή, με βάση 
τις περιοδικές αξιολογήσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 19. Η 
επανεξέταση διενεργείται με τη συνδρομή 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, το 
αργότερο τρία έτη μετά την έναρξη της 
προσεχούς οικονομικής περιόδου. Η 
ενδιάμεση επανεξέταση αξιολογεί, μεταξύ 
άλλων:
α) τα αποτελέσματα και τον 
αντίκτυπο της εκπαιδευτικής 
πρωτοβουλίας και την πιθανή συνέχισή 
της·
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β) την αποτελεσματικότητα των 
στρατηγικών οικονομικής βιωσιμότητας 
των ΚΓΚ·
γ) την εφαρμογή και τον αντίκτυπο 
του ΠΣΚ·
δ) τη σκοπιμότητα της περαιτέρω 
αύξησης της συνεργασίας μεταξύ του ΕΙΤ 
και όλων των φορέων υλοποίησης στο 
πλαίσιο του πυλώνα III του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», 
προκειμένου να εξεταστεί κατά πόσον το 
ΕΙΤ θα μπορούσε να διαδραματίσει πιο 
οριζόντιο ρόλο σε όλους τους πυλώνες 
και/ή να δημιουργηθεί μια 
μονοαπευθυντική θυρίδα για την 
καινοτομία με ένα σύνολο διαφορετικών 
συμπληρωματικών δραστηριοτήτων.

Τροπολογία 135

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνεισφορά της Ένωσης μπορεί να 
παρέχεται μέσω χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς από το πρόγραμμα-πλαίσιο 
της Ένωσης για τη στήριξη της έρευνας 
και της καινοτομίας και από άλλα 
ενωσιακά προγράμματα, με την επιφύλαξη 
των ποσών που αποφασίζονται στο 
αντίστοιχο ΠΔΠ.

Η συνεισφορά της Ένωσης παρέχεται 
μέσω χρηματοδοτικής συνεισφοράς ύψους 
[4 % ] του συνολικού προϋπολογισμού του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και 
από άλλα ενωσιακά προγράμματα, με την 
επιφύλαξη των ποσών που αποφασίζονται 
στο αντίστοιχο ΠΔΠ. Το ΕΙΤ μπορεί να 
λάβει πρόσθετους χρηματοδοτικούς 
πόρους από άλλα ενωσιακά 
προγράμματα.

Τροπολογία 136

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 24α
Μεταβατικές διατάξεις
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Οι συμφωνίες που συνάπτει το ΕΙΤ 
διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν 
κατά την έναρξη της αντίστοιχης 
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 137

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται 
από 15 μέλη που διορίζονται από την 
Επιτροπή, η οποία μεριμνά ώστε να 
υπάρχει ισορροπία μεταξύ εκείνων που 
έχουν πείρα στις επιχειρήσεις, στην 
ανώτατη εκπαίδευση και στην έρευνα. Η 
θητεία των μελών του διοικητικού 
συμβουλίου είναι τετραετής. Η Επιτροπή 
μπορεί να παρατείνει τη θητεία αυτή μία 
φορά και για μία διετία, κατόπιν πρότασης 
του διοικητικού συμβουλίου.

Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται 
από 15 μέλη, συμπεριλαμβανομένου ενός 
μέλους του ΕΣΚ, που διορίζονται από την 
Επιτροπή, η οποία μεριμνά ώστε να 
υπάρχει ισορροπία μεταξύ εκείνων που 
έχουν πείρα στις επιχειρήσεις, στην 
ανώτατη εκπαίδευση, στην καινοτομία και 
στην έρευνα. Η θητεία των μελών του 
διοικητικού συμβουλίου είναι τετραετής. Η 
Επιτροπή μπορεί να παρατείνει τη θητεία 
αυτή μία φορά και για μία διετία, κατόπιν 
πρότασης του διοικητικού συμβουλίου.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 138

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει αν 
είναι αναγκαίο στην Επιτροπή κατάλογο 
των επικρατέστερων υποψηφίων για τον 

διαγράφεται
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διορισμό ενός ή περισσότερων νέων 
μελών. Οι υποψήφιοι που 
περιλαμβάνονται στον εν λόγω κατάλογο 
επιλέγονται με βάση το αποτέλεσμα 
διαφανούς και ανοικτής διαδικασίας, η 
οποία εκκινείται από το ΕΙΤ.

Τροπολογία 139

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
διορίζονται με διαφάνεια από την 
Επιτροπή και διαθέτουν αποδεδειγμένη 
εξαιρετική πείρα στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, την έρευνα, την καινοτομία 
και τις επιχειρήσεις. Ο εν λόγω διορισμός 
πραγματοποιείται μετά από ανοικτή 
πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Τροπολογία 140

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μεριμνά ώστε να υπάρχει 
ισορροπία μεταξύ της πείρας από τους 
χώρους της ανώτατης εκπαίδευσης, της 
καινοτομίας, των επιχειρήσεων και της 
έρευνας, καθώς επίσης ισορροπία ως προς 
το φύλο και γεωγραφική ισορροπία, και 
συνεκτιμά τις διαφορετικές συνθήκες που 
υπάρχουν στους τομείς της ανώτατης 
εκπαίδευσης, της καινοτομίας και της 
έρευνας στην Ένωση.

Η Επιτροπή διασφαλίζει την ισορροπία 
μεταξύ της πείρας από τους χώρους της 
ανώτατης εκπαίδευσης, της καινοτομίας, 
των επιχειρήσεων και της έρευνας, καθώς 
επίσης ισορροπία ως προς το φύλο και 
γεωγραφική ισορροπία, και συνεκτιμά τις 
διαφορετικές συνθήκες που υπάρχουν 
στους τομείς της ανώτατης εκπαίδευσης, 
της καινοτομίας και της έρευνας στην 
Ένωση.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.
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Τροπολογία 141

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 1 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει, αν 
είναι αναγκαίο, στην Επιτροπή κατάλογο 
των επικρατέστερων υποψηφίων για τον 
διορισμό ενός ή περισσότερων νέων 
μελών. Οι υποψήφιοι που 
περιλαμβάνονται στον εν λόγω κατάλογο 
επιλέγονται με βάση το αποτέλεσμα 
διαφανούς και ανοικτής διαδικασίας, η 
οποία εκκινείται από το ΕΙΤ. 

Τροπολογία 142

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 1 – εδάφιο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή διορίζει νέο μέλος ή μέλη 
σύμφωνα με τη διαδικασία των εδαφίων 
2 και 3.

Τροπολογία 143

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το διοικητικό συμβούλιο, κατά την 
άσκηση της αρμοδιότητας του για τη 
διεύθυνση των δραστηριοτήτων του ΕΙΤ, 
λαμβάνει στρατηγικές αποφάσεις, και 
ειδικότερα:

1. Το διοικητικό συμβούλιο, κατά την 
άσκηση της αρμοδιότητας του για τη 
διεύθυνση των δραστηριοτήτων του ΕΙΤ, 
λαμβάνει στρατηγικές αποφάσεις, και πιο 
συγκεκριμένα:

Τροπολογία 144
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εγκρίνει τη συμβολή του ΕΙΤ στην 
πρόταση της Επιτροπής για το στρατηγικό 
θεματολόγιο καινοτομίας του ΕΙΤ (ΣΘΚ),

α) εγκρίνει τη συμβολή του ΕΙΤ στην 
πρόταση της Επιτροπής για το στρατηγικό 
θεματολόγιο καινοτομίας του ΕΙΤ (ΣΘΚ), 
αφού λάβει υπόψη τη γνωμοδότηση των 
υπαρχουσών ΚΓΚ,

Τροπολογία 145

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εγκρίνει κριτήρια και διαδικασίες 
για τη χρηματοδότηση, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
δραστηριοτήτων των ΚΓΚ, 
συμπεριλαμβανομένης της μέγιστης 
κατανομής κονδυλίων του ΕΙΤ σε αυτές,

γ) εγκρίνει κριτήρια και διαδικασίες 
για τη χρηματοδότηση, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
δραστηριοτήτων των ΚΓΚ, 
συμπεριλαμβανομένης της μέγιστης 
κατανομής κονδυλίων του ΕΙΤ σε αυτές, 
λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 11, και αποφασίζει 
τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση 
ανεπαρκών επιδόσεων όσον αφορά τους 
στόχους των ΚΓΚ,

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 146

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) εγκρίνει τη διαδικασία επιλογής 
των ΚΓΚ,

δ) εγκρίνει τη διαδικασία επιλογής 
των ΚΓΚ και ενημερώνει αμέσως την 
ομάδα εκπροσώπων των κρατών μελών 
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που αναφέρεται στο άρθρο 6.2, το δίκτυο 
των εθνικών αξιωματικών-συνδέσμων για 
το ΕΙΤ, καθώς και τις εθνικές και 
περιφερειακές αρχές της εν λόγω 
διαδικασίας,

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 147

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) επιλέγει και ορίζει μια εταιρική 
σύμπραξη ως ΚΓΚ, ή ανακαλεί την 
επιλογή του, αν χρειαστεί,

ε) επιλέγει και ορίζει μια εταιρική 
σύμπραξη ως ΚΓΚ, με βάση τις αρχές της 
αριστείας, της ισόρροπης γεωγραφικής 
εκπροσώπησης, του κύκλου εργασιών 
των εταίρων και της καινοτομίας, 
σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται 
στο άρθρο 9, ή ανακαλεί την επιλογή του, 
αν χρειαστεί,

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 148

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) εξουσιοδοτεί τον διευθυντή να 
παρατείνει τις συμφωνίες-πλαίσια 
εταιρικής σχέσης με τις ΚΓΚ πέραν της 
αρχικά καθορισμένης περιόδου,

ζ) εξουσιοδοτεί τον διευθυντή να 
παρατείνει τις συμφωνίες-πλαίσια 
εταιρικής σχέσης με τις ΚΓΚ πέραν της 
αρχικά καθορισμένης περιόδου, που έχει 
ως βάση ένα θετικό αποτέλεσμα των 
αξιολογήσεων που προβλέπονται στα 
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άρθρα 10 και 11, 

Τροπολογία 149

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) λαμβάνει κατάλληλα μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης, 
τροποποίησης ή ανάκλησης της 
οικονομικής συνεισφοράς του ΕΙΤ στις 
ΚΓΚ, ή της καταγγελίας των συμφωνιών-
πλαισίων εταιρικής σχέσης με αυτές,

ι) λαμβάνει κατάλληλα μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης, 
τροποποίησης ή ανάκλησης της 
οικονομικής συνεισφοράς του ΕΙΤ στις 
ΚΓΚ, σε περίπτωση χαμηλών επιδόσεων, 
ή της καταγγελίας των συμφωνιών-
πλαισίων εταιρικής σχέσης με αυτές, βάσει 
του αποτελέσματος των αξιολογήσεων 
που προβλέπονται στα άρθρα 10, 11 και 
17,

Τροπολογία 150

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) μπορεί κατ’ εξαίρεση να 
αποφασίσει (με πλειοψηφία δύο τρίτων) 
να ζητήσει την παραίτηση του προέδρου 
του συμβουλίου ή του διευθύνοντος 
συμβούλου μιας ΚΓΚ σε περίπτωση που 
διαπιστωθεί αμέλεια, ανεπαρκής 
απόδοση ή σοβαρό παράπτωμα και να 
εκδώσει, εάν κριθεί απαραίτητο, μη 
δεσμευτικές συστάσεις για την εσωτερική 
αναδιοργάνωση της οικείας ΚΓΚ·

Τροπολογία 151

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – στοιχείο ιβ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) αποφασίζει τον σχεδιασμό και τον 
συντονισμό των δράσεων στήριξης που 
αναλαμβάνουν οι ΚΓΚ για την ανάπτυξη 
ικανοτήτων επιχειρηματικότητας και 
καινοτομίας στα ιδρύματα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και για την ενσωμάτωσή τους 
στα οικοσυστήματα καινοτομίας.

ιβ) αποφασίζει τον σχεδιασμό και τον 
συντονισμό των δράσεων στήριξης που 
αναλαμβάνουν οι ΚΓΚ για την ανάπτυξη 
ικανοτήτων επιχειρηματικότητας και 
καινοτομίας στα ιδρύματα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και στα πιστοποιημένα 
ιδρύματα κατάρτισης και για την 
ενσωμάτωσή τους στα οικοσυστήματα 
καινοτομίας. 

Τροπολογία 152

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – στοιχείο ιβ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ α) προωθεί τη δημιουργία 
συνεργειών μεταξύ του ΕΙΤ και των ΚΓΚ 
και των ενωσιακών προγραμμάτων-
πλαισίων, καθώς και των εθνικών και 
περιφερειακών προγραμμάτων 
χρηματοδότησης.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 153

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει 
άλλες διαδικαστικές και επιχειρησιακές 
αποφάσεις που είναι αναγκαίες για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων του και των 
δραστηριοτήτων του ΕΙΤ. Ειδικότερα:

2. Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει 
άλλες διαδικαστικές και επιχειρησιακές 
αποφάσεις που είναι αναγκαίες για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων του και των 
δραστηριοτήτων του ΕΙΤ. Πιο 
συγκεκριμένα:
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Τροπολογία 154

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) καθορίζει τη διαδικασία επιλογής 
της εκτελεστικής επιτροπής,

γ) καθορίζει μια ανοικτή και διαφανή 
διαδικασία επιλογής της εκτελεστικής 
επιτροπής,

Τροπολογία 155

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει 
αποφάσεις σύμφωνα με τον κανονισμό 
υπηρεσιακής κατάστασης των 
υπαλλήλων και το καθεστώς που 
εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζονται 
στον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) 
αριθ. 259/68 του Συμβουλίου35, σχετικά 
με το προσωπικό του ΕΙΤ και τους όρους 
της απασχόλησής του, και ειδικότερα:

διαγράφεται

α) εγκρίνει εκτελεστικά μέτρα για την 
εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής 
κατάστασης των υπαλλήλων και του 
καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό 
προσωπικό κατά το άρθρο 110 
παράγραφος 2 του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης,
β) ασκεί, σύμφωνα με το στοιχείο γ), 
τις αρμοδιότητες που ανατίθενται από 
τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης 
στην αρμόδια αρχή για τους διορισμούς 
και από το καθεστώς που εφαρμόζεται 
στο λοιπό προσωπικό στην αρμόδια αρχή 
για τη σύναψη των συμβάσεων 
πρόσληψης («αρμοδιότητες της αρμόδιας 
αρχής για τους διορισμούς»),
γ) εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 110 
παράγραφος 2 του κανονισμού 
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υπηρεσιακής κατάστασης, απόφαση 
βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 1 του 
κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης 
και του άρθρου 6 του καθεστώτος που 
εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, για 
την ανάθεση στον διευθυντή σχετικών 
αρμοδιοτήτων της αρμόδιας αρχής για 
τους διορισμούς και για τον καθορισμό 
των προϋποθέσεων υπό τις οποίες η εν 
λόγω ανάθεση αρμοδιοτήτων μπορεί να 
ανασταλεί. Ο διευθυντής εξουσιοδοτείται 
να αναθέτει περαιτέρω τις αρμοδιότητες 
αυτές,
δ) εκδίδει απόφαση για την 
προσωρινή αναστολή, όταν το απαιτούν 
εξαιρετικές περιστάσεις, της ανάθεσης 
στον διευθυντή των αρμοδιοτήτων της 
αρμόδιας αρχής για τους διορισμούς και 
των αρμοδιοτήτων που ο τελευταίος 
ανέθεσε περαιτέρω, και τις ασκεί το ίδιο 
ή τις αναθέτει σε ένα από τα μέλη του ή 
σε άλλο μέλος του προσωπικού πλην του 
διευθυντή.
__________________
35 ΕΕ L 56 της 4.3, 1968, σ. 1.

Τροπολογία 156

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 4 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εκτελεστική επιτροπή 
απαρτίζεται από τέσσερα μέλη και τον 
πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, ο 
οποίος είναι επίσης πρόεδρος της 
εκτελεστικής επιτροπής. Τα τέσσερα μέλη 
πλην του προέδρου επιλέγονται από το 
διοικητικό συμβούλιο μεταξύ των μελών 
του διοικητικού συμβουλίου, έτσι ώστε να 
υπάρχει ισορροπία μεταξύ εκείνων που 
έχουν πείρα στις επιχειρήσεις, στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην έρευνα. 
Η θητεία των μελών της εκτελεστικής 
επιτροπής είναι διετής, με δυνατότητα 

2. Η εκτελεστική επιτροπή 
απαρτίζεται από τρία μέλη και τον 
πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, ο 
οποίος είναι επίσης πρόεδρος της 
εκτελεστικής επιτροπής. Τα τρία μέλη 
πλην του προέδρου επιλέγονται από το 
διοικητικό συμβούλιο μεταξύ των μελών 
του διοικητικού συμβουλίου, έτσι ώστε να 
υπάρχει ισορροπία μεταξύ εκείνων που 
έχουν πείρα στις επιχειρήσεις, στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην έρευνα. 
Η θητεία των μελών της εκτελεστικής 
επιτροπής είναι διετής, με δυνατότητα 
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ανανέωσης μία φορά. ανανέωσης μία φορά. 

Τροπολογία 157

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 4 – σημείο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10α. Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει 
αποφάσεις σύμφωνα με τον κανονισμό 
υπηρεσιακής κατάστασης των 
υπαλλήλων και το καθεστώς που 
εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζονται 
στον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) 
αριθ. 259/68 του Συμβουλίου1α, σχετικά 
με το προσωπικό του ΕΙΤ και τους όρους 
της απασχόλησής του. Πιο συγκεκριμένα:
α) εγκρίνει εκτελεστικά μέτρα για την 
εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής 
κατάστασης των υπαλλήλων και του 
καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό 
προσωπικό κατά το άρθρο 110 
παράγραφος 2 του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης,
β) σύμφωνα με το στοιχείο γ) της εν 
λόγω παραγράφου, ασκεί τις 
αρμοδιότητες που ανατίθενται από τον 
κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης 
στην αρμόδια αρχή για τους διορισμούς 
και από το καθεστώς που εφαρμόζεται 
στο λοιπό προσωπικό στην αρμόδια αρχή 
για τη σύναψη των συμβάσεων 
πρόσληψης («αρμοδιότητες της αρμόδιας 
αρχής για τους διορισμούς»),
γ) σύμφωνα με το άρθρο 110 
παράγραφος 2 του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης, εκδίδει 
απόφαση, βάσει του άρθρου 2 
παράγραφος 1 του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης και του 
άρθρου 6 του καθεστώτος που 
εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, για 
την ανάθεση στον διευθυντή σχετικών 
αρμοδιοτήτων της αρμόδιας αρχής για 
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τους διορισμούς και για τον καθορισμό 
των προϋποθέσεων υπό τις οποίες η εν 
λόγω ανάθεση αρμοδιοτήτων μπορεί να 
ανασταλεί·
δ) εκδίδει απόφαση για την 
προσωρινή αναστολή, όταν το απαιτούν 
εξαιρετικές περιστάσεις, της ανάθεσης 
στον διευθυντή των αρμοδιοτήτων της 
αρμόδιας αρχής για τους διορισμούς και 
των αρμοδιοτήτων που ο τελευταίος 
ανέθεσε περαιτέρω, και τις ασκεί το ίδιο 
ή τις αναθέτει σε ένα από τα μέλη του ή 
σε άλλο μέλος του προσωπικού πλην του 
διευθυντή.
__________________
1α ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 158

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 5 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η θητεία του διευθυντή είναι 
τετραετής. Το διοικητικό συμβούλιο, 
κατόπιν πρότασης της Επιτροπής που 
λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση των 
επιδόσεων του διευθυντή και τα 
μελλοντικά καθήκοντα και προκλήσεις του 
ΕΙΤ, μπορεί να παρατείνει τη θητεία αυτή 
μία φορά και για περίοδο που δεν ξεπερνά 
τα δύο έτη. Διευθυντής του οποίου η 
θητεία έχει παραταθεί δεν επιτρέπεται να 
συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής για 
την ίδια θέση.

3. Η θητεία του διευθυντή είναι 
τετραετής. Το διοικητικό συμβούλιο, 
κατόπιν πρότασης της Επιτροπής που 
λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση των 
επιδόσεων του διευθυντή και τα βέλτιστα 
συμφέροντα, καθώς και τα μελλοντικά 
καθήκοντα και προκλήσεις του ΕΙΤ, 
μπορεί να παρατείνει τη θητεία αυτή μία 
φορά και για περίοδο που δεν ξεπερνά τα 
τέσσερα έτη. Διευθυντής του οποίου η 
θητεία έχει παραταθεί δεν επιτρέπεται να 
συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής για 
την ίδια θέση. 
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Τροπολογία 159

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 5 – σημείο 6 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) προετοιμάζει και διευθύνει τη 
διαδικασία επιλογής για τις ΚΓΚ και 
μεριμνά ώστε η διαδικασία αυτή, στα 
διάφορα στάδιά της, να διεξάγεται με 
διαφάνεια και αντικειμενικότητα, υπό την 
επίβλεψη του διοικητικού συμβουλίου,

ε) προετοιμάζει και διευθύνει τη 
διαδικασία επιλογής για τις ΚΓΚ και 
μεριμνά ώστε η διαδικασία αυτή, στα 
διάφορα στάδιά της, να διεξάγεται με 
διαφάνεια και αντικειμενικότητα, υπό την 
επίβλεψη του διοικητικού συμβουλίου, 
επισυνάπτοντας λεπτομερή έκθεση της 
διαδικασίας επιλογής στην ενοποιημένη 
ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων,

Τροπολογία 160

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 5 – σημείο 6 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) εξασφαλίζει την εφαρμογή 
αποτελεσματικών διαδικασιών 
παρακολούθησης και αξιολόγησης, 
σχετικών με τις επιδόσεις του ΕΙΤ, 
σύμφωνα με το άρθρο 19, υπό την 
επίβλεψη του διοικητικού συμβουλίου,

ι) εξασφαλίζει την εφαρμογή 
αποτελεσματικών διαδικασιών 
παρακολούθησης και αξιολόγησης, 
σχετικών με τις επιδόσεις του ΕΙΤ, 
σύμφωνα με το άρθρο 19, και εφαρμόζει 
τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα σε 
περίπτωση ανεπαρκών επιδόσεων ως 
προς τους στόχους και τον σκοπό του 
ΕΙΤ, υπό την επίβλεψη του διοικητικού 
συμβουλίου,

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 161

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 5 – σημείο 6 – στοιχείο ιδ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ) μεριμνά για την ουσιαστική 
επικοινωνία με τα θεσμικά όργανα της 
Ένωσης, υπό την επίβλεψη του 
διοικητικού συμβουλίου,

ιδ) μεριμνά για την ουσιαστική 
επικοινωνία με τα θεσμικά όργανα της 
Ένωσης, ιδίως μέσω ετήσιων 
παρουσιάσεων προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, υπό την 
επίβλεψη του διοικητικού συμβουλίου,

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 162

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 6 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το προσωπικό του EIT αποτελείται 
από υπαλλήλους που απασχολούνται 
απευθείας από το ΕΙΤ. Για το προσωπικό 
του EIT ισχύει ο κανονισμός υπηρεσιακής 
κατάστασης, το καθεστώς που 
εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό και οι 
κανόνες που θεσπίζονται με συμφωνία 
μεταξύ των θεσμικών οργάνων της 
Ένωσης για την εφαρμογή τους.

1. Το προσωπικό του EIT αποτελείται 
από υπαλλήλους που απασχολούνται 
απευθείας από το ΕΙΤ. Για το προσωπικό 
του EIT ισχύει ο κανονισμός υπηρεσιακής 
κατάστασης, το καθεστώς που 
εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό και οι 
κανόνες που θεσπίζονται με συμφωνία 
μεταξύ των θεσμικών οργάνων της 
Ένωσης για την εφαρμογή τους. Η 
παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται στο 
προσωπικό του ΕΙΤ του οποίου οι 
συμβάσεις λήγουν το 2020.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), που ιδρύθηκε το 2008, έχει 
ως αποστολή την τόνωση της βιώσιμης ανάπτυξης της οικονομίας και της 
ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, μέσα από την ενίσχυση της ικανότητας των κρατών μελών 
και της Ένωσης για καινοτομία. Ειδικότερα, το EIT ενισχύει την ικανότητα καινοτομίας της 
Ένωσης και αντιμετωπίζει τις κοινωνιακές προκλήσεις μέσω της ολοκλήρωσης του τριγώνου 
της γνώσης το οποίο σχηματίζουν η τριτοβάθμια εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτομία. 

Το ΕΙΤ λειτουργεί μέσω των κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ): μεγάλης κλίμακας 
ευρωπαϊκές εταιρικές σχέσεις που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες κοινωνικές προκλήσεις, 
συσπειρώνοντας οργανισμούς της εκπαίδευσης, της έρευνας και του κόσμου των 
επιχειρήσεων, και τους παρέχει επιχορηγήσεις, παρακολουθώντας παράλληλα τις 
δραστηριότητές τους, στηρίζοντας τη συνεργασία μεταξύ των ΚΓΚ και διαδίδοντας 
αποτελέσματα και ορθές πρακτικές. 

Ο κανονισμός του 2008 καθόρισε την αποστολή και τα καθήκοντα του ΕΙΤ και το πλαίσιο 
λειτουργίας του. Τροποποιήθηκε το 2013 προκειμένου, μεταξύ άλλων, να ευθυγραμμιστεί με 
το πρόγραμμα «Ορίζων 2020». 

Στις 11 Ιουλίου 2019, η Επιτροπή δημοσίευσε τις νέες προτάσεις της για το ΕΙΤ, που 
συνίστανται σε πρόταση αναδιατύπωσης σχετικά με επικαιροποιημένο κανονισμό για το ΕΙΤ 
και πρόταση απόφασης για το νέο στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας (ΣΘΚ) για το ΕΙΤ για 
την περίοδο 2021-2027. 

Η αναδιατύπωση του κανονισμού για το ΕΙΤ συνίσταται στην έκδοση ενός νέου κανονισμού, 
ο οποίος ενσωματώνει σε ένα ενιαίο κείμενο τόσο τις ουσιαστικές τροποποιήσεις που 
επιφέρει στον ισχύοντα κανονισμό όσο και τις αμετάβλητες διατάξεις του εν λόγω 
κανονισμού. Η Επιτροπή έκρινε αναγκαία την επικαιροποίηση του κανονισμού, δεδομένου 
ότι οι διατάξεις του υφιστάμενου κανονισμού για το ΕΙΤ παραπέμπουν άμεσα στο πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020», το οποίο λήγει στο τέλος του έτους. Ως εκ τούτου, η πρόταση 
αναδιατύπωσης αποσκοπεί στη διασφάλιση της ευθυγράμμισης του κανονισμού του ΕΙΤ με 
το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», ιδίως με την αφαίρεση των αναφορών στο πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020» και με την εφαρμογή των αποφάσεων που θα ληφθούν στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

Ο προτεινόμενος κανονισμός για το ΕΙΤ επικεντρώνεται στις βασικές αρχές λειτουργίας του 
ΕΙΤ και των ΚΓΚ του. Αποσκοπεί στην εξασφάλιση μεγαλύτερης νομικής σαφήνειας έναντι 
του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», καθώς και στην κατοχύρωση της αρχής της 
οικονομικής βιωσιμότητας για τις ΚΓΚ. Για την περίοδο 2021-2027, το ΕΙΤ αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
καθορίζει το σχέδιο προϋπολογισμού ύψους 3 δισεκατομμυρίων EUR για το επόμενο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), καθώς και το σκεπτικό, την προστιθέμενη αξία, 
τους τομείς παρέμβασης και τις γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων του. 

Η εισηγήτρια υποστηρίζει το ΕΙΤ, την αποστολή και τα επιτεύγματά του μέχρι σήμερα και, 
σε γενικές γραμμές, χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για μεγαλύτερη νομική σαφήνεια 
έναντι του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», καθώς και για την κατοχύρωση της αρχής της 
οικονομικής βιωσιμότητας για τις ΚΓΚ. Ωστόσο, η εισηγήτρια έχει εκφράσει επανειλημμένα 
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σοβαρές αντιρρήσεις όσον αφορά την απόφαση της Επιτροπής να κάνει χρήση της 
διαδικασίας αναδιατύπωσης, καθώς συνιστά περιττό και εικονικό περιορισμό για τους 
συννομοθέτες. Πράγματι, η εισηγήτρια θεωρεί ότι πρέπει να τροποποιηθούν πολλές 
σημαντικές πτυχές της πρότασης και, ως εκ τούτου, προτείνει τροποποιήσεις που θα 
καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα ζητήματα:

Η εισηγήτρια απορρίπτει την πρόταση της Επιτροπής να καταστεί ο κανονισμός 
«χρονικά ουδέτερος» και, ως εκ τούτου, εισάγει τις αναγκαίες τροποποιήσεις για να 
τροποποιηθεί. Εν προκειμένω, η εισηγήτρια προτείνει διάφορες τροποποιήσεις του κειμένου 
με σκοπό να ενισχυθεί η ευθυγράμμισή του με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» στους 
τομείς της απλούστευσης των διαδικασιών, της σαφήνειας και των περιορισμών στον τύπο 
παρεκκλίσεων από τους κανόνες του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», της αυξημένης 
συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας, μεταξύ άλλων.

Όσον αφορά τη διαφάνεια και τον ανοικτό χαρακτήρα, η εισηγήτρια υποβάλλει διάφορες 
προτάσεις για τη βελτίωση των πτυχών αυτών στο πλαίσιο των διαδικασιών και των 
κατευθυντήριων γραμμών του ΕΙΤ και των ΚΓΚ, καθώς και των προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων για εταίρους και έργα. Μια βελτίωση αυτών των πτυχών θα οδηγήσει επίσης σε 
καλύτερη διάδοση της ικανότητας καινοτομίας σε ολόκληρη την Ένωση και θα συμβαδίσει 
με το Περιφερειακό Σχέδιο Καινοτομίας. 

Αν και θεωρεί ότι η υψηλή αυτονομία των ΚΓΚ αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για την επιτυχία 
τους, η εισηγήτρια θεωρεί ότι η αυτονομία αυτή πρέπει να συμβαδίζει με την αυξημένη 
παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων και των αποτελεσμάτων 
τους σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία. Αυτό θα επιτρέψει επίσης την καλύτερη 
εφαρμογή της αρχής της οικονομικής βιωσιμότητας, με τη συνεκτίμηση των 
ιδιαιτεροτήτων κάθε ΚΓΚ. Εν προκειμένω, η εισηγήτρια προτείνει διάφορες 
τροποποιήσεις.

Όσον αφορά τις πτυχές της πρότασης για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την κατάρτιση, η 
εισηγήτρια πιστεύει ότι το σήμα του ΕΙΤ πρέπει να προωθηθεί περαιτέρω με τη διασφάλιση 
ότι όλα τα συμμετέχοντα πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα μάστερ θα πρέπει να 
λαμβάνουν το σήμα του ΕΙΤ και ότι χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες για να 
εξασφαλιστεί ότι οι ενότητες κατάρτισης και διά βίου μάθησης θα μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιούν το σήμα.

Οι ευρωπαϊκοί τομείς των υδάτων, της θάλασσας και της ναυτιλίας είναι κορυφαίοι σε 
παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά την επιστήμη και την τεχνολογική ανάπτυξη, υπάρχει άριστο 
επίπεδο επιστημονικής, τεχνολογικής και επιχειρηματικής ικανότητας για καινοτομία, μέσω 
στενής συνεργασίας με εταίρους σε όλο το τρίγωνο της γνώσης, με ευρεία ικανότητα 
ανάπτυξης καινοτομιών. Συνεπώς, η εισηγήτρια θεωρεί ότι μια ΚΓΚ στο πλαίσιο του ΕΙΤ, 
που θα αφορά μια Γαλάζια Νέα Συμφωνία, θα αντιμετώπιζε μια μείζονα 
κοινωνικοοικονομική και σημαντική κοινωνική πρόκληση και, παράλληλα, θα δημιουργούσε 
βιώσιμες, κυκλικές και γαλάζιες οικονομίες που θα βασίζονται σε υγιή υδάτινα και θαλάσσια 
οικοσυστήματα, όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα Ορίζων Ευρώπη. 

Τέλος, όσον αφορά τους πόρους, ο εισηγητής επαναλαμβάνει τη θέση του Κοινοβουλίου που 
ζητεί να διατεθεί στο ΕΙΤ το 4 % του προϋπολογισμού του προγράμματος Ορίζων 
Ευρώπη και εισάγει διάφορες τροποποιήσεις για να διασφαλιστεί ότι θα εξασφαλιστούν 
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κατάλληλες συνθήκες απασχόλησης στο ΕΙΤ, με σκοπό να διατηρηθεί υψηλό επίπεδο 
εμπειρογνωμοσύνης και να υλοποιηθούν οι πρόσθετες αρμοδιότητες που ανατίθενται στο 
ΕΙΤ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

D(2020)737

Κύριο Cristian-Silviu BUŞOI
Πρόεδρο της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
ASP 11E108
Βρυξέλλες

Θέμα: Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (αναδιατύπωση) 
(COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))

Κύριε Πρόεδρε,

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων εξέτασε την πρόταση που αναφέρεται ανωτέρω, σύμφωνα με 
το σχετικό με την αναδιατύπωση άρθρο 110 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η παράγραφος 3 του εν λόγω άρθρου ορίζει τα εξής: 

«Εάν η αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση ουδεμία τροποποίηση επιφέρει 
επί της ουσίας πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί έτσι με την ίδια την πρόταση, ενημερώνει 
σχετικώς την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή. 

Στην περίπτωση αυτή, και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 169 και 170, γίνονται δεκτές από 
την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή μόνο οι τροπολογίες επί της πρότασης που αφορούν τα 
τμήματά της που περιλαμβάνουν τροποποιήσεις.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής δύναται να δεχθεί, κατ’ εξαίρεση και 
ανά περίπτωση, τροπολογίες επί τμημάτων της πρότασης που παραμένουν αμετάβλητα, εφόσον 
κρίνει ότι τούτο επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους εσωτερικής συνοχής του κειμένου ή επειδή 
οι εν λόγω τροπολογίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με άλλες παραδεκτές τροπολογίες. Οι λόγοι 
αυτοί πρέπει να εκτίθενται σε γραπτή αιτιολόγηση των τροπολογιών.»

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας των Νομικών Υπηρεσιών 
του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η οποία εξέτασε την πρόταση 
αναδιατύπωσης και, σύμφωνα με τις συστάσεις του εισηγητή, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 
θεωρεί ότι η εν λόγω πρόταση δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πέραν όσων έχουν 
χαρακτηριστεί ως τέτοιες και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων 
των προηγούμενων πράξεων με αυτές τις αλλαγές, η πρόταση περιέχει μια απλή κωδικοποίηση 
των υφιστάμενων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους.

Η επιτροπή σημειώνει, ωστόσο, ότι, μετά την εξέταση της πρότασης, η Συμβουλευτική Ομάδα 
Εργασίας διαπίστωσε τα εξής: 

1. Τα ακόλουθα σημεία θα έπρεπε να έχουν επισημανθεί με την γκρίζα σκίαση, η οποία 
χρησιμοποιείται γενικά για να επισημαίνονται οι ουσιαστικές αλλαγές:

https://www.europarl.europa.eu/meps/el/38420/CRISTIAN-SILVIU_BUSOI/home
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- η διαγραφή ολόκληρου του κειμένου της αιτιολογικής σκέψης 6 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 294/2008·

- στο άρθρο 6 στοιχείο ζ), η προσθήκη των τελικών λέξεων «προωθώντας τις ΚΓΚ ως άριστους 
εταίρους ως προς την καινοτομία»·

- στο άρθρο 11 παράγραφος 3, η προσθήκη των λέξεων «πλαισίου εταιρικής σχέσης» πριν από 
τη λέξη «συμφωνίας»·

- στο άρθρο 17 παράγραφος 5, η αντικατάσταση των λέξεων «από το γενικό προϋπολογισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης» με τις λέξεις «από άλλο πρόγραμμα της Ένωσης»·

- στο παράρτημα Ι, τμήμα 2, σημείο 2 στοιχείο θ), αντικατάσταση των λέξεων «γλωσσική 
πολιτική» με τις λέξεις «γλώσσες εργασίας»·

- στο παράρτημα Ι, τμήμα 6, σημείο 1, διαγραφή των λέξεων «τον διευθυντή».

2. Στο άρθρο 11 παράγραφος 2, η προσθήκη της λέξης «Ένωσης» θα έπρεπε να έχει 
επισημανθεί με βέλη προσαρμογής.

3. Στο άρθρο 22, η υφιστάμενη διατύπωση της παραγράφου 4 του άρθρο 21 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 294/2008, η οποία επισημαίνεται εξ ολοκλήρου με την ένδειξη «ουσιαστική 
διαγραφή», θα πρέπει να έχει ως εξής: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χορηγεί, με βάση σύσταση 
του Συμβουλίου, πριν από τις 15 Μαΐου του έτους Ν + 2, απαλλαγή στον διευθυντή για το έτος 
Ν, όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΕΙΤ.».

Επομένως, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, κατά τη συνεδρίασή της στις 9 Ιανουαρίου 2020, 
με 21 ψήφους υπέρ, καμία κατά και 1 αποχή1, συνιστά στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας 
και Ενέργειας, ως αρμόδια επί της ουσίας, να προχωρήσει στην εξέταση της ως άνω πρότασης 
σύμφωνα με το άρθρο 110 του Κανονισμού.

Με εκτίμηση,

Lucy NETHSINGHA

Συνημμ.: Γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας.

1 Ήταν παρόντες οι ακόλουθοι βουλευτές: Lucy Nethsingha (πρόεδρος), Marion Walsmann 
(αντιπρόεδρος), Ibán García Del Blanco (αντιπρόεδρος), Raffaele Stancanelli (αντιπρόεδρος), 
Gunnar Beck, Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Esteban 
Gonzáles Pons, Jackie Jones, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Sabrina 
Pignedoli, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Liesje Schreinemacher, Marie Toussaint, Edina Tóth 
(εξ ονόματος του József Szájer σύμφωνα με το άρθρο 209 παράγραφος (7)), Bettina Vollath 
και Axel Voss.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βρυξέλλες, 7 Νοεμβρίου 2019

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (αναδιατύπωση)
COM(2019)0331 of 11.3.2020 – 2019/0151(COD)

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για την πλέον 
συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων και, 
κυρίως, το σημείο 9, η συμβουλευτική ομάδα εργασίας που αποτελείται από τις αντίστοιχες 
νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, 
συνεδρίασε στις 18 και 26 Σεπτεμβρίου 2019 προκειμένου να εξετάσει, μεταξύ άλλων, την 
προαναφερθείσα πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή. 

Κατά τις συνεδριάσεις αυτές2, η συμβουλευτική ομάδα εργασίας, στο πλαίσιο της εξέτασης της 
πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 294/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας 
και Τεχνολογίας, διαπίστωσε ομόφωνα τα εξής:

1. Τα ακόλουθα σημεία θα έπρεπε να έχουν επισημανθεί με την γκρίζα σκίαση, η οποία 
χρησιμοποιείται γενικά για να επισημαίνονται οι ουσιαστικές αλλαγές:

- η διαγραφή ολόκληρου του κειμένου της αιτιολογικής σκέψης 6 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 294/2008·

- στο άρθρο 6 στοιχείο ζ), η προσθήκη των τελικών λέξεων «προωθώντας τις ΚΓΚ ως άριστους 

2 Η συμβουλευτική ομάδα εργασίας εργάστηκε με βάση την αγγλική έκδοση της πρότασης, 
η οποία αποτελεί την πρωτότυπη γλωσσική έκδοση του υπό συζήτηση κειμένου.
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εταίρους ως προς την καινοτομία»·

- στο άρθρο 11 παράγραφος 3, η προσθήκη των λέξεων «πλαισίου εταιρικής σχέσης» πριν από 
τη λέξη «συμφωνίας»·

- στο άρθρο 17 παράγραφος 5, η αντικατάσταση των λέξεων «από το γενικό προϋπολογισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης» με τις λέξεις «από άλλο πρόγραμμα της Ένωσης»·

- στο παράρτημα Ι, τμήμα 2, σημείο 2 στοιχείο θ), αντικατάσταση των λέξεων «γλωσσική 
πολιτική» με τις λέξεις «γλώσσες εργασίας»·

- στο παράρτημα Ι, τμήμα 6, σημείο 1, διαγραφή των λέξεων «τον διευθυντή».

2. Στο άρθρο 11 παράγραφος 2, η προσθήκη της λέξης «Ένωσης» θα έπρεπε να έχει 
επισημανθεί με βέλη προσαρμογής.

3. Στο άρθρο 22, η υφιστάμενη διατύπωση της παραγράφου 4 του άρθρο 21 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 294/2008, η οποία επισημαίνεται εξ ολοκλήρου με την ένδειξη «ουσιαστική 
διαγραφή», θα πρέπει να έχει ως εξής: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χορηγεί, με βάση σύσταση 
του Συμβουλίου, πριν από τις 15 Μαΐου του έτους Ν + 2, απαλλαγή στον διευθυντή για το έτος 
Ν, όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΕΙΤ.».

Επομένως, η εξέταση της πρότασης οδήγησε τη συμβουλευτική ομάδα στο ομόφωνο 
συμπέρασμα ότι η πρόταση δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές τροποποιήσεις, πλην εκείνων που 
προσδιορίζονται ως τέτοιες. Η συμβουλευτική ομάδα συμπέρανε, επίσης, όσον αφορά την 
κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων της προηγούμενης πράξης, σε συνδυασμό με τις 
ως άνω επί της ουσίας τροποποιήσεις, ότι η πρόταση συνιστά απλώς και μόνο κωδικοποίηση 
του ισχύοντος νομοθετικού κειμένου, χωρίς τροποποίηση της ουσίας του.

F. DREXLER T. BLANCHET L. ROMERO REQUENA

Jurisconsultus Jurisconsultus Γενικός Διευθυντής
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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 
το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (αναδιατύπωση)
(COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Christian Ehler

(*) Συνδεδεμένη επιτροπή – Άρθρο 57 του Κανονισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), που ιδρύθηκε το 2008, έχει 
ως αποστολή την τόνωση της βιώσιμης ανάπτυξης της οικονομίας και της 
ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, μέσα από την ενίσχυση της ικανότητας των κρατών μελών 
και της Ένωσης για καινοτομία. Ειδικότερα, το EIT ενισχύει την ικανότητα καινοτομίας της 
Ένωσης και αντιμετωπίζει τις κοινωνιακές προκλήσεις μέσω της ολοκλήρωσης του τριγώνου 
της γνώσης το οποίο σχηματίζουν η τριτοβάθμια εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτομία. 

Το ΕΙΤ λειτουργεί μέσω των κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ): μεγάλης κλίμακας 
ευρωπαϊκές εταιρικές σχέσεις που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες κοινωνικές προκλήσεις, 
συσπειρώνοντας οργανισμούς της εκπαίδευσης, της έρευνας και του κόσμου των 
επιχειρήσεων, και τους παρέχει επιχορηγήσεις, παρακολουθώντας παράλληλα τις 
δραστηριότητές τους, στηρίζοντας τη συνεργασία μεταξύ των ΚΓΚ και διαδίδοντας 
αποτελέσματα και ορθές πρακτικές. 

Ο κανονισμός του 2008 καθόρισε την αποστολή και τα καθήκοντα του ΕΙΤ και το πλαίσιο 
λειτουργίας του. Τροποποιήθηκε το 2013 προκειμένου, μεταξύ άλλων, να ευθυγραμμιστεί με 
το πρόγραμμα «Ορίζων 2020». 

Στις 11 Ιουλίου 2019, η Επιτροπή δημοσίευσε τις νέες προτάσεις της για το ΕΙΤ, που 
συνίστανται σε πρόταση αναδιατύπωσης σχετικά με επικαιροποιημένο κανονισμό για το ΕΙΤ 
και πρόταση απόφασης για το νέο στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας (ΣΘΚ) για το ΕΙΤ για 
την περίοδο 2021-2027. 

Η αναδιατύπωση του κανονισμού για το ΕΙΤ συνίσταται στην έκδοση ενός νέου κανονισμού, 
ο οποίος ενσωματώνει σε ένα ενιαίο κείμενο τόσο τις ουσιαστικές τροποποιήσεις που 
επιφέρει στον ισχύοντα κανονισμό όσο και τις αμετάβλητες διατάξεις του εν λόγω 
κανονισμού. Η Επιτροπή έκρινε αναγκαία την επικαιροποίηση του κανονισμού, δεδομένου 
ότι οι διατάξεις του υφιστάμενου κανονισμού για το ΕΙΤ παραπέμπουν άμεσα στο πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020», το οποίο λήγει στο τέλος του έτους. Ως εκ τούτου, η πρόταση 
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αναδιατύπωσης αποσκοπεί στη διασφάλιση της ευθυγράμμισης του κανονισμού του ΕΙΤ με 
το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», ιδίως με την αφαίρεση των αναφορών στο πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020» και με την εφαρμογή των αποφάσεων που θα ληφθούν στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

Ο προτεινόμενος κανονισμός για το ΕΙΤ επικεντρώνεται στις βασικές αρχές λειτουργίας του 
ΕΙΤ και των ΚΓΚ του. Αποσκοπεί στην εξασφάλιση μεγαλύτερης νομικής σαφήνειας έναντι 
του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», καθώς και στην κατοχύρωση της αρχής της 
οικονομικής βιωσιμότητας για τις ΚΓΚ. Για την περίοδο 2021-2027, το ΕΙΤ αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
καθορίζει το σχέδιο προϋπολογισμού του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» ύψους 3 
δισεκατομμυρίων EUR για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), καθώς και 
το σκεπτικό, την προστιθέμενη αξία, τους τομείς παρέμβασης και τις γενικές γραμμές των 
δραστηριοτήτων του. 

Ο συντάκτης γνωμοδότησης θεωρεί ότι η εν λόγω δέσμη νομοθετικών μέτρων ενισχύει την 
αποστολή του ΕΙΤ, ευθυγραμμίζοντας παράλληλα τους στόχους του με το πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη», δεδομένου ότι:

 αυξάνει τον περιφερειακό αντίκτυπο των ΚΓΚ μέσω της βελτίωσης της διαφάνειας 
προς τους δυνητικούς εταίρους και τους συμφεροντούχους, και της βελτίωσης των 
διαρθρωμένων περιφερειακών στρατηγικών των ΚΓΚ· συμπεριλαμβανομένων των 
συνδέσμων με τις σχετικές στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης,

 ενισχύει την ικανότητα καινοτομίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ώστε να 
ενσωματώνεται μεγαλύτερος αριθμός ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αξιακές 
αλυσίδες και οικοσυστήματα καινοτομίας,

 δρομολογεί νέες ΚΓΚ σε τομείς προτεραιότητας που πρέπει να επιλεγούν ανάλογα με 
τη συνάφειά τους με τις πολιτικές προτεραιότητες του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη». 

 Η πρώτη νέα ΚΓΚ σχεδιάζεται να δρομολογηθεί το 2022 και θα ανήκει στον τομέα των 
κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (ΚΠΔ), σύμφωνα με την ομάδα 
«Πολυδεκτικές και δημιουργικές κοινωνίες» του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», 
όπως εγκρίθηκε στη μερική συμφωνία του Απριλίου 2019.

Συνολικά, ο συντάκτης γνωμοδότησης εκφράζει την ικανοποίησή του για την προσπάθεια 
που κατέβαλε η Επιτροπή στην παρούσα πρόταση. Ωστόσο, ο συντάκτης γνωμοδότησης 
θεωρεί ότι η πρόταση υστερεί σε καίριες λεπτομέρειες και σε νομική σαφήνεια και ότι η 
αναδιατύπωση ίσως να μην αποτελούσε την καλύτερη δυνατή ακολουθητέα διαδικασία. Εν 
προκειμένω, ο εισηγητής προτείνει μια σειρά τροπολογιών, εστιάζοντας ιδίως στην παροχή 
μεγαλύτερης νομικής σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου στον κανονισμό. 

Τα βασικότερα σημεία του σχεδίου γνωμοδότησης είναι τα ακόλουθα:

 Εξασφάλιση της χρηματοδότησης του ΕΙΤ με προϋπολογισμό 4 % του συνολικού 
προϋπολογισμού του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», όπως εγκρίθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 Διασφάλιση της σύστασης μιας ΚΓΚ για τους κλάδους του πολιτισμού και της 
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δημιουργικότητας (ΚΠΔ) ως βασική προτεραιότητα του ΕΙΤ για την περίοδο 2021-
2027, εξασφαλίζοντας ιδίως επαρκή χρηματοδότηση για τη δημιουργία της χωρίς να 
τίθεται σε κίνδυνο η οικονομική βιωσιμότητα των υφιστάμενων ΚΓΚ. Ο εισηγητής θα 
ήθελε να τονίσει ειδικότερα ότι όλες οι προσπάθειες και οι πόροι θα πρέπει να 
αφιερωθούν στη συγκρότηση της ΚΓΚ των ΚΠΔ πριν εξεταστεί η έναρξη μιας 
δεύτερης ΚΓΚ μετά το 2025,

 Αποσαφήνιση της συνολικής πρότασης, ιδίως όσον αφορά τους γενικούς και ειδικούς 
στόχους και τις συνέργειες με άλλα προγράμματα.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Οι στρατηγικοί τομείς 
προτεραιότητας καθώς και οι 
δημοσιονομικές ανάγκες του ΕΙΤ για 
χρονικό διάστημα επτά ετών, που καλύπτει 
το αντίστοιχο πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο («ΠΔΠ»), ορίζονται με το 
στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας 
(«ΣΘΚ»). Το ΣΘΚ θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την ευθυγράμμιση με το 
πρόγραμμα-πλαίσιο της Ένωσης για τη 
στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας 
και να προωθεί συνέργειες με άλλα 
συναφή ενωσιακά προγράμματα του ΠΔΠ, 
καθώς και με άλλες πρωτοβουλίες, 
πολιτικές και μέσα της Ένωσης, ιδίως με 
εκείνα που στηρίζουν την εκπαίδευση και 
την περιφερειακή ανάπτυξη. Δεδομένης 
της σημασίας του ΣΘΚ για την ενωσιακή 
πολιτική καινοτομίας και της 
προκύπτουσας πολιτικής σημασίας του 
κοινωνικοοικονομικού του αντικτύπου για 
την Ένωση, το ΣΘΚ θα πρέπει να εγκριθεί 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο κατόπιν προτάσεως της 
Επιτροπής η οποία θα βασίζεται σε 

(5) Οι στρατηγικοί τομείς 
προτεραιότητας καθώς και οι 
δημοσιονομικές ανάγκες του ΕΙΤ για 
χρονικό διάστημα επτά ετών, που καλύπτει 
το αντίστοιχο πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο («ΠΔΠ»), ορίζονται με το 
στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας 
(«ΣΘΚ»). Το ΣΘΚ θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την ευθυγράμμιση με το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» – το 
πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και 
την καινοτομία («Ορίζων Ευρώπη») και 
να προωθεί συνέργειες με άλλα συναφή 
ενωσιακά προγράμματα του ΠΔΠ, καθώς 
και με άλλες πρωτοβουλίες, πολιτικές και 
μέσα της Ένωσης, ιδίως με εκείνα που 
στηρίζουν την εκπαίδευση και την 
περιφερειακή ανάπτυξη. Δεδομένης της 
σημασίας του ΣΘΚ για την ενωσιακή 
πολιτική καινοτομίας και της 
προκύπτουσας πολιτικής σημασίας του 
κοινωνικοοικονομικού του αντικτύπου για 
την Ένωση, το ΣΘΚ θα πρέπει να εγκριθεί 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο κατόπιν προτάσεως της 
Επιτροπής η οποία θα βασίζεται σε 
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συμβολή που παρέχει το ΕΙΤ. συμβολή που παρέχει το ΕΙΤ.

(Η τροπολογία εφαρμόζεται στο σύνολο του 
κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Προκειμένου να συμβάλει στην 
αντιμετώπιση των νέων και αναδυόμενων 
παγκόσμιων προκλήσεων, το ΕΙΤ πρέπει 
να συστήσει νέες ΚΓΚ σε τομείς 
προτεραιότητας που θα επιλεγούν βάσει 
κριτηρίων τα οποία θα αξιολογούν, 
μεταξύ άλλων, τη σχέση τους με τις 
πολιτικές προτεραιότητες του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», 
καθώς και την προστιθέμενη αξία τους 
και το δυναμικό τους να αντιμετωπιστούν 
μέσω του μοντέλου του ΕΙΤ. Η σύσταση 
νέων ΚΓΚ πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον 
στρατηγικό σχεδιασμό του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη» και τον 
προϋπολογισμό που διατίθεται στο ΕΙΤ 
για το αντίστοιχο ΠΔΠ.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική 
λογική του κειμένου.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11β) Το ΕΙΤ θα πρέπει να προωθεί την 
πολυεπιστημονική και διατομεακή 
συνεργασία ως έναν από τους βασικούς 
τομείς στους οποίους πραγματοποιείται η 
καινοτομία. Θα πρέπει να επιδιώκει την 
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προώθηση της συνεργασίας μεταξύ της 
οικονομικής, τεχνολογικής, κοινωνικής 
και επιστημονικής σφαίρας, 
συμπεριλαμβανομένων των τεχνών και 
των ανθρωπιστικών επιστημών. Το ΕΙΤ 
θα πρέπει να συμβάλει στην ανάδυση 
κοινοτήτων θετικών επιστημών, 
τεχνολογίας, μηχανικής, τέχνης και 
μαθηματικών (STEAM), ενισχύοντας 
τους δεσμούς μεταξύ των ΚΓΚ.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική 
λογική του κειμένου.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11γ) Οι Κλάδοι του Πολιτισμού και της 
Δημιουργικότητας (ΚΠΔ) συνιστούν ένα 
τμήμα της οικονομίας με υψηλό 
αναπτυξιακό δυναμικό και πολλές 
πρωτοβουλίες στο επίπεδο της τοπικής 
κοινωνίας, και είναι ιδιαίτερα ελκυστικοί 
στους πολίτες. Έχουν ισχυρά ερείσματα 
στα τοπικά και περιφερειακά 
οικοσυστήματά τους. Ωστόσο, οι εν λόγω 
τομείς χαρακτηρίζονται ακόμα από 
έντονο κατακερματισμό και όσοι 
καινοτομούν και ιδρύουν επιχειρήσεις δεν 
διαθέτουν τις απαιτούμενες δεξιότητες 
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. 
Μια ΚΓΚ, επομένως, πρέπει να βοηθά 
στην αντιμετώπιση τέτοιων προκλήσεων, 
χάρη στην προσέγγισή της για την 
προώθηση της ενσωμάτωσης του 
τριγώνου της γνώσης, τη μακροπρόθεσμη 
προοπτική και την τοποκεντρική της 
προσέγγιση, και με την ολιστική και 
ολοκληρωμένη διάστασή της. Ο τομέας 
των ΚΠΔ έχει επίσης την ισχυρότερη 
συμπληρωματικότητα με τις οκτώ 
υφιστάμενες ΚΓΚ, καθώς και με τους 
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πιθανούς τομείς προτεραιότητας για 
άλλες ευρωπαϊκές εταιρικές συμπράξεις 
που θα δρομολογηθούν στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Ως εκ 
τούτου, θα πρέπει να ξεκινήσει το 2022 
μια πρώτη ΚΓΚ για τους ΚΠΔ. 
Δεδομένου ότι θα καλύπτει σχεδόν όλους 
τους τομείς της ζωής των πολιτών της 
Ένωσης, της κοινωνίας και της 
οικονομίας, η ΚΓΚ αυτή θα είναι 
ιδιαίτερα επωφελής ως προς τον 
οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο της, 
επιτυγχάνοντας αποδέσμευση 
στρατηγικών ευκαιριών για την 
οικονομική, τεχνολογική και κοινωνική 
καινοτομία.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική 
λογική του κειμένου.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11δ) Μια ΚΓΚ του ΕΙΤ για τους ΚΠΔ 
θα ενδυναμώσει τις ευκαιρίες δικτύωσης, 
τη συνεργασία, τη συνδημιουργία και τη 
μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ της 
εκπαίδευσης, της έρευνας και των 
επιχειρήσεων, εντός των τομέων του 
πολιτισμού και της δημιουργικότητας, 
καθώς και με άλλους τομείς της 
κοινωνίας και της οικονομίας. 
Αναμένεται να λειτουργήσει ως 
καταλύτης για πρωτοβουλίες από τη 
βάση προς την κορυφή και από την 
κορυφή προς τη βάση σε περιφερειακό, 
εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Θα 
αναπτύξει επίσης το αναγκαίο πλαίσιο 
προϋποθέσεων για τη δημιουργία και τη 
μεγέθυνση νέων επιχειρήσεων σε 
καινοτόμα οικοσυστήματα. Αναμένεται 
να παράσχει σε ερευνητές και σε 
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σπουδαστές σε πολλούς τομείς σπουδών 
(όπως είναι οι τέχνες, οι ανθρωπιστικές 
επιστήμες, οι σπουδές σχετικά με τις 
επιχειρήσεις, οι κοινωνικές επιστήμες και 
οι εφαρμοσμένες επιστήμες), καθώς και 
στους επιχειρηματίες στους ΚΠΔ και σε 
άλλους τομείς, τις γνώσεις και τις 
δεξιότητες που χρειάζονται για να 
εξεύρουν καινοτόμους λύσεις και για να 
τις μετατρέψουν σε νέες οικονομικές 
ευκαιρίες.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική 
λογική του κειμένου.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «καινοτομία»: η διαδικασία, με την 
οποία αναπτύσσονται νέες ιδέες ως 
απόκριση σε κοινωνικές ή οικονομικές 
ανάγκες και ζήτηση και δημιουργούν νέα 
προϊόντα, υπηρεσίες ή επιχειρηματικά και 
οργανωτικά μοντέλα που εισάγονται με 
επιτυχία σε μια υφιστάμενη αγορά ή 
μπορούν να δημιουργήσουν νέες αγορές 
και παράγουν αξία για την κοινωνία·

(1) «καινοτομία»: η διαδικασία, 
συμπεριλαμβανομένου του 
αποτελέσματος, με την οποία 
αναπτύσσονται νέες ιδέες ως απόκριση σε 
κοινωνικές ή οικονομικές ανάγκες και 
ζήτηση και δημιουργούν νέα προϊόντα, 
υπηρεσίες, διαδικασίες, εμπειρίες ή 
επιχειρηματικά και οργανωτικά μοντέλα 
που εισάγονται με επιτυχία σε μια 
υφιστάμενη αγορά ή μπορούν να 
δημιουργήσουν νέες αγορές και παράγουν 
αξία για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί η εσωτερική λογική και η συνοχή 
του κειμένου.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) ως «κέντρο συστέγασης» νοείται 
μια γεωγραφική περιοχή όπου έχουν την 
έδρα τους οι βασικοί εταίροι του 
τριγώνου της γνώσης των ΚΓΚ και όπου 
μπορούν εύκολα να αλληλεπιδρούν 
μεταξύ τους, παρέχοντας το σημείο 
αναφοράς για τη δραστηριότητα των 
ΚΓΚ στη συγκεκριμένη περιοχή·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί η εσωτερική λογική και η συνοχή 
του κειμένου.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) «οργανισμός-εταίρος»: 
κάθε νομική οντότητα που είναι μέλος 
ΚΓΚ και μπορεί να περιλαμβάνει, 
ειδικότερα, ιδρύματα ανώτατης 
εκπαίδευσης, παρόχους επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, ερευνητικούς 
οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 
περιφερειακές και τοπικές αρχές, ιδρύματα 
και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς·

(3) «οργανισμός-εταίρος»: κάθε 
νομική οντότητα που είναι μέλος ΚΓΚ και 
μπορεί να περιλαμβάνει, ειδικότερα, 
ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, 
παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, ερευνητικούς οργανισμούς, 
δημόσιους φορείς, δημόσιες και ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, κοινωνικές επιχειρήσεις, 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 
περιφερειακές και τοπικές αρχές, ιδρύματα 
και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς από 
ολόκληρη την Ένωση·

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική 
λογική του κειμένου.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) «στρατηγικό θεματολόγιο 
καινοτομίας» («ΣΘΚ»): έγγραφο 
πολιτικής που περιγράφει τους τομείς 
προτεραιότητας και τη μακροπρόθεσμη 
στρατηγική του ΕΙΤ για μελλοντικές 
πρωτοβουλίες, καθώς και την ικανότητά 
του να παράγει τη βέλτιστη προστιθέμενη 
αξία καινοτομίας, και περιλαμβάνει 
επισκόπηση των σχεδιαζόμενων 
δραστηριοτήτων έρευνας, καινοτομίας 
και ανώτατης εκπαίδευσης για χρονικό 
διάστημα επτά ετών, το οποίο καλύπτει το 
αντίστοιχο ΠΔΠ·

(7) «στρατηγικό θεματολόγιο 
καινοτομίας» («ΣΘΚ»): πράξη που 
καθορίζει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική 
και τις προτεραιότητες του ΕΙΤ και ορίζει 
τους στόχους του, τις βασικές δράσεις, 
την ικανότητά του να παράγει τη βέλτιστη 
προστιθέμενη αξία καινοτομίας, τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα και τους 
πόρους που απαιτούνται για χρονικό 
διάστημα επτά ετών, το οποίο καλύπτει το 
αντίστοιχο ΠΔΠ·

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική 
λογική του κειμένου.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) «περιφερειακό σχέδιο καινοτομίας» 
(«ΠΣΚ»): σχέδιο ευαισθητοποίησης που 
αποσκοπεί στη δημιουργία εταιρικών 
σχέσεων μεταξύ ιδρυμάτων ανώτατης 
εκπαίδευσης, ερευνητικών οργανισμών, 
επιχειρήσεων, και άλλων 
ενδιαφερομένων, με στόχο την προαγωγή 
της καινοτομίας σε ολόκληρη την 
Ένωση·

(8) «περιφερειακό σχέδιο καινοτομίας» 
(«ΠΣΚ»): σχέδιο προώθησης της 
ολοκλήρωσης του τριγώνου της γνώσης 
και της ικανότητας καινοτομίας των 
χωρών που υπολείπονται σε μικρότερο ή 
μεγαλύτερο βαθμό στον τομέα της 
καινοτομίας, ιδίως με την προσέλκυση 
και την ενσωμάτωση νέων εταίρων στις 
ΚΓΚ·

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική 
λογική του κειμένου, ιδίως όσον αφορά τον ακριβέστερο ορισμό των ΠΣΚ.
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) «επιχειρηματικό σχέδιο των ΚΓΚ»: 
έγγραφο που περιγράφει τους στόχους και 
τις προγραμματισμένες δραστηριότητες 
των ΚΓΚ με προστιθέμενη αξία·

(10) «επιχειρηματικό σχέδιο των ΚΓΚ»: 
έγγραφο, προσαρτημένο στη συμφωνία 
επιχορήγησης, που περιγράφει τους 
στόχους, τους τρόπους επίτευξής τους και 
τα αναμενόμενα αποτελέσματα της ΚΓΚ 
για τη σχετική περίοδο, καθώς και τις 
προγραμματισμένες δραστηριότητες της 
ΚΓΚ με προστιθέμενη αξία και τις 
σχετικές χρηματοδοτικές ανάγκες και 
πόρους·

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
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 Ένωσης, ενισχύοντας την ικανότητα 
των κρατών μελών και της Ένωσης για 
καινοτομία, προκειμένου να 
ανταποκριθούν στις μεγάλες προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Για να 
επιτύχει το στόχο αυτό θα επιδιώξει την 
προώθηση συνεργειών και του 
συντονισμού, και την ολοκλήρωση της 
ανώτατης εκπαίδευσης, της καινοτομίας 
και της έρευνας με τα υψηλότερα δυνατά 
πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της 
προώθησης της επιχειρηματικότητας.

Στόχος του ΕΙΤ είναι να συμβάλει στην 
αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων 
που αντιμετωπίζει η κοινωνία και να 
ενισχύσει τη βιώσιμη οικονομική 
ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της 
Ένωσης, ενισχύοντας την ικανότητα όλων 
των κρατών μελών και της Ένωσης για 
επιστημονική, οικονομική, τεχνολογική 
και κοινωνική καινοτομία. Για να επιτύχει 
το στόχο αυτό θα επιδιώξει την προώθηση 
συνεργειών και του συντονισμού μεταξύ 
όλων των εταίρων και όλων των κλάδων, 
και με την ολοκλήρωση της ανώτατης 
εκπαίδευσης, της καινοτομίας και της 
έρευνας με τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα, 
καθώς και με την στήριξη της 
επιχειρηματικότητας.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική 
λογική του κειμένου.
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ συμβάλλει στην επίτευξη των 
γενικών και ειδικών στόχων του 
προγράμματος-πλαισίου της Ένωσης για 
τη στήριξη της έρευνας και της 
καινοτομίας.

Για την περίοδο 2021-2027, το ΕΙΤ θα 
συμβάλει ιδίως στην επίτευξη των γενικών 
και των ειδικών στόχων του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», 
λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τον 
στρατηγικό σχεδιασμό.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Γενικοί στόχοι

Οι γενικοί στόχοι του ΕΙΤ είναι:
α) η ενίσχυση βιώσιμων 
οικοσυστημάτων καινοτομίας 
ανταποκρινόμενων σε καθημερινά 
προβλήματα (challenges-based) σε 
ολόκληρη την Ένωση, που βοηθούν στην 
αντιμετώπιση των παγκόσμιων 
προκλήσεων·
β) η προαγωγή της ανάπτυξης 
επιχειρηματικών και καινοτόμων 
δεξιοτήτων μέσα από μια προοπτική διά 
βίου μάθησης, μεταξύ άλλων και με την 
αύξηση των ικανοτήτων των ενωσιακών 
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε 
όλη την Ένωση και τη στήριξη του 
επιχειρηματικού μετασχηματισμού τους· 
καθώς και
γ) η παρουσίαση στην αγορά νέων 
λύσεων για τις παγκόσμιες και 
κοινωνιακές προκλήσεις·
Το ΕΙΤ αναπτύσσει συνέργειες με άλλα 
προγράμματα της Ένωσης και προσδίδει 
προστιθέμενη αξία στο πλαίσιο του 
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προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», όπως 
εκτίθεται στο Παράρτημα Ια. Η 
υλοποίηση πραγματοποιείται μέσω της 
υποστήριξης των ΚΓΚ και με 
δραστηριότητες που θα συντονίζονται 
από το ΕΙΤ.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική 
λογική του κειμένου.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3β
Ειδικοί στόχοι

Ειδικοί στόχοι του ΕΙΤ είναι:
α)  να ενισχυθεί ο αντίκτυπος των 
ΚΓΚ και η ολοκλήρωση του τριγώνου της 
γνώσης·
β) να αυξηθεί η ικανότητα 
καινοτομίας στον τομέα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της 
προώθησης των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (ΙΤΕ)·
γ) να αυξηθεί η περιφερειακή 
εμβέλεια του ΕΙΤ, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν σε όλη την ΕΕ οι 
ανισότητες στην ικανότητα καινοτομίας.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική 
λογική του κειμένου.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1



PE644.884v02-00 108/133 AD\1206270EL.docx

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ΣΘΚ καθορίζει τομείς 
προτεραιότητας και στρατηγική για το 
ΕΙΤ για την οικεία επταετή 
περίοδο, λαμβανομένου υπόψη του 
προγράμματος-πλαισίου της Ένωσης για 
τη στήριξη της έρευνας και της 
καινοτομίας, και περιλαμβάνει 
αξιολόγηση του κοινωνικοοικονομικού του 
αντικτύπου και της ικανότητάς του να 
παράγει τη βέλτιστη προστιθέμενη αξία 
καινοτομίας. Στο ΣΘΚ λαμβάνονται 
υπόψη τα αποτελέσματα της 
παρακολούθησης και αξιολόγησης του ΕΙΤ 
που αναφέρονται στο άρθρο 19.

1. Το ΣΘΚ καθορίζει τη στρατηγική 
και τις προτεραιότητες του ΕΙΤ για την 
οικεία επταετή περίοδο, σύμφωνα με τους 
στόχους και τις προτεραιότητες του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». 
Περιλαμβάνει αξιολόγηση του 
κοινωνικοοικονομικού του αντικτύπου και 
της ικανότητάς του να παράγει τη βέλτιστη 
προστιθέμενη αξία καινοτομίας σε 
ολόκληρη την Ένωση. Το ΣΘΚ 
ευθυγραμμίζεται με τους στόχους, τον 
στρατηγικό πολυετή σχεδιασμό, την 
υποβολή εκθέσεων, την παρακολούθηση 
και την αξιολόγηση και με άλλες 
απαιτήσεις του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη» και λαμβάνει υπόψη τα 
αποτελέσματα της παρακολούθησης και 
αξιολόγησης του ΕΙΤ που αναφέρονται στο 
άρθρο 19.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική 
λογική του κειμένου.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ΣΘΚ ευθυγραμμίζεται με τους 
στόχους του προγράμματος-πλαισίου της 
Ένωσης για τη στήριξη της έρευνας και 
της καινοτομίας, τον στρατηγικό πολυετή 
προγραμματισμό, την υποβολή εκθέσεων, 
τις απαιτήσεις παρακολούθησης και 
αξιολόγησης και άλλες απαιτήσεις του εν 
λόγω προγράμματος, και προωθεί 
συνέργειες με άλλα σχετικά ενωσιακά 
προγράμματα του αντίστοιχου ΠΔΠ, 
ιδίως με εκείνα που στηρίζουν την 
εκπαίδευση και την περιφερειακή 
ανάπτυξη. Θεσπίζει επίσης κατάλληλες 

2. Το ΣΘΚ διασφαλίζει τη συνοχή με 
τις προκλήσεις του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», καθώς και τη 
συμπληρωματικότητα με το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Καινοτομίας («ΕΣΚ») που 
συστάθηκε στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». 
Προωθεί και θεσπίζει κατάλληλες 
συνέργειες και συμπληρωματικότητες 
μεταξύ των δραστηριοτήτων του ΕΙΤ και 
άλλων πρωτοβουλιών, πολιτικών και 
μέσων της Ένωσης, καθώς και εθνικών 
και περιφερειακών προγραμμάτων για τη 
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συνέργειες και συμπληρωματικότητα 
μεταξύ των δραστηριοτήτων του ΕΙΤ και 
άλλων πρωτοβουλιών, πολιτικών και 
μέσων της Ένωσης.

στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας, 
της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης 
δεξιοτήτων, της βιώσιμης και 
ανταγωνιστικής βιομηχανίας, της 
επιχειρηματικότητας και της 
περιφερειακής ανάπτυξης.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική 
λογική του κειμένου.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το ΣΘΚ περιλαμβάνει εκτίμηση 
των δημοσιονομικών αναγκών και πηγών 
ενόψει της μελλοντικής λειτουργίας, 
μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και 
χρηματοδότησης του ΕΙΤ. Θα περιέχει 
επίσης ενδεικτικό χρηματοοικονομικό 
σχέδιο που καλύπτει την περίοδο του 
αντίστοιχου ΠΔΠ.

3. Το ΣΘΚ περιλαμβάνει εκτίμηση 
των δημοσιονομικών αναγκών που 
απορρέουν από την υλοποίηση της 
στρατηγικής που έχει καθοριστεί, και 
πηγών ενόψει της μελλοντικής 
λειτουργίας, μακροπρόθεσμης ανάπτυξης 
και χρηματοδότησης του ΕΙΤ. Θα περιέχει 
επίσης ενδεικτικό χρηματοοικονομικό 
σχέδιο που καλύπτει την περίοδο του 
αντίστοιχου ΠΔΠ.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί η εσωτερική λογική και η συνοχή 
του κειμένου.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προβάλλει την αποστολή του στους 
επίδοξους οργανισμούς-εταίρους και 
ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους στις 
δραστηριότητές του·

β) προβάλλει την αποστολή του στους 
επίδοξους οργανισμούς-εταίρους και 
ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους στις 
δραστηριότητές του, ιδίως από τα κράτη 
μέλη που υποεκπροσωπούνται σε μεγάλο 
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βαθμό στο ΕΙΤ·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί η εσωτερική λογική και η συνοχή 
του κειμένου.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) επιλέγει και ορίζει τις ΚΓΚ στους 
τομείς προτεραιότητας σύμφωνα με το 
άρθρο 9 και καθορίζει τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις τους βάσει συμφωνιών-
πλαισίων εταιρικής σχέσης και συμφωνιών 
επιχορήγησης, τους παρέχει κατάλληλη 
υποστήριξη, εφαρμόζει τα ενδεδειγμένα 
μέτρα ποιοτικού ελέγχου και 
παρακολουθεί διαρκώς και αξιολογεί 
περιοδικά τις δραστηριότητές τους·

γ) δρομολογεί νέες ΚΓΚ, 
λαμβάνοντας υπόψη τον στρατηγικό 
σχεδιασμό του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη» και τον προϋπολογισμό που 
διατίθεται στο ΕΙΤ για την περίοδο του 
αντίστοιχου ΠΔΠ, στους τομείς 
προτεραιότητας που επιλέγονται βάσει 
κριτηρίων τα οποία αξιολογούν, μεταξύ 
άλλων, τη συνάφειά τους με τις πολιτικές 
προτεραιότητες του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη» και την προστιθέμενη 
αξία και το δυναμικό τους, προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν μελλοντικές και 
αναδυόμενες παγκόσμιες και κοινωνιακές 
προκλήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 9 και 
καθορίζει τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τους βάσει συμφωνιών-
πλαισίων εταιρικής σχέσης και συμφωνιών 
επιχορήγησης, τους παρέχει κατάλληλη 
υποστήριξη, εφαρμόζει τα ενδεδειγμένα 
μέτρα ποιοτικού ελέγχου και 
παρακολουθεί διαρκώς και αξιολογεί 
περιοδικά τις δραστηριότητές τους· 

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική 
λογική του κειμένου.
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Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ενισχύει την εκτός της κοινότητας 
του ΕΙΤ αναγνώριση των πτυχίων και των 
τίτλων που απονέμονται από συμμετέχοντα 
ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και θα 
μπορούν να θεωρούνται πτυχία και τίτλοι 
του ΕΙΤ, και τα επεκτείνει σε 
προγράμματα διά βίου μάθησης·

ε) ενισχύει την εκτός της κοινότητας 
του ΕΙΤ αναγνώριση και προώθηση των 
πτυχίων και των τίτλων που φέρουν το 
σήμα του ΕΙΤ και απονέμονται από 
συμμετέχοντα ιδρύματα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και τα επεκτείνει σε 
προγράμματα δια βίου μάθησης·

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική 
λογική του κειμένου.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) προωθεί τη διάδοση βέλτιστων 
πρακτικών για την ολοκλήρωση του 
τριγώνου της γνώσης, μεταξύ άλλων 
μεταξύ των ΚΓΚ, με στόχο να αναπτύξει 
μια κοινή αντίληψη καινοτομίας και 
μεταφοράς γνώσης, και ενθαρρύνει τη 
συμμετοχή σε δραστηριότητες 
ευαισθητοποίησης, συμπεριλαμβανομένου 
του ΠΣΚ·

στ) προωθεί τη διάδοση βέλτιστων 
πρακτικών για την ολοκλήρωση του 
τριγώνου της γνώσης, μεταξύ άλλων 
μεταξύ των ΚΓΚ και σε ολόκληρη την 
Ένωση μεταξύ άλλων μέσω του ΠΣΚ του 
ΕΙΤ, με στόχο να αναπτύξει μια κοινή 
αντίληψη καινοτομίας και μεταφοράς 
γνώσης, και ενθαρρύνει τη συμμετοχή σε 
δραστηριότητες ευαισθητοποίησης·

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική 
λογική του κειμένου.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο θ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) εξασφαλίζει συμπληρωματικότητα 
και συνέργεια μεταξύ των δραστηριοτήτων 
του ΕΙΤ και άλλων ενωσιακών 
προγραμμάτων, όπου είναι σκόπιμο·

θ) εξασφαλίζει συμπληρωματικότητα 
και συνέργεια μεταξύ των δραστηριοτήτων 
του ΕΙΤ και άλλων ενωσιακών 
προγραμμάτων·

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική 
λογική του κειμένου.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι κοινότητες γνώσης και 
καινοτομίας αναλαμβάνουν 
συγκεκριμένα:

1. Το EIT παγιώνει τις ήδη 
υφιστάμενες ΚΓΚ, προωθεί την ανάπτυξη 
και τον αντίκτυπό τους και πλαισιώνει το 
πέρασμά τους στην οικονομική 
βιωσιμότητα μετά την εκπνοή των 
συμφωνιών-πλαισίων εταιρικής 
σύμπραξης. Το EIT παρέχει στήριξη στις 
ΚΓΚ που διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια 
δραστηριοτήτων του τριγώνου της 
γνώσης, και τούτο μέσα από:

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική 
λογική του κειμένου.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δραστηριότητες καινοτομίας και 
επενδύσεις με ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης 
και της ανάπτυξης καινοτόμων 

α) δραστηριότητες καινοτομίας και 
επενδύσεις με ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία, συμπεριλαμβανομένης της 
διευκόλυνσης της δημιουργίας και της 
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επιχειρήσεων, 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·

ανάπτυξης καινοτόμων νεοφυών 
επιχειρήσεων και κοινωνικών 
επιχειρήσεων, καθώς και άλλων μορφών 
οργάνωσης, σε συμπληρωματικότητα με 
το ΕΙΤ και τα προγράμματα InvestEU, 
Erasmus+ και «Δημιουργική Ευρώπη» 
ενσωματώνοντας πλήρως την ερευνητική 
και την τριτοβάθμια εκπαιδευτική 
διάσταση για τη δημιουργία κρίσιμης 
μάζας, προωθώντας επίσης τη διάδοση και 
την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων·

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική 
λογική του κειμένου.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πειραματισμό, ανάπτυξη 
πρωτοτύπων και επίδειξη με άξονα 
την καινοτομία σε τομείς ζωτικού 
οικονομικού και κοινωνιακού 
ενδιαφέροντος, και αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων της ενωσιακής και της 
εθνικής έρευνας, με δυνατότητα ενίσχυσης 
της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης σε 
διεθνές επίπεδο και εξεύρεσης λύσεων για 
τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει 
η ευρωπαϊκή κοινωνία·

β) πειραματισμό, ανάπτυξη 
πρωτοτύπων και επίδειξη με άξονα 
την καινοτομία σε τομείς ζωτικού 
οικονομικού, κοινωνιακού και 
πολιτισμικού ενδιαφέροντος, και 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων 
της ενωσιακής και της εθνικής έρευνας, με 
δυνατότητα ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης σε 
διεθνές επίπεδο και εξεύρεσης λύσεων για 
τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει 
η ευρωπαϊκή κοινωνία·

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική 
λογική του κειμένου.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δραστηριότητες εκπαίδευσης και 
κατάρτισης ιδίως 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 
διευρύνουν τη βάση ικανοτήτων της ΕΕ, 
προωθούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων στον 
τομέα της καινοτομίας, τη βελτίωση των 
διευθυντικών και επιχειρηματικών 
δεξιοτήτων, την προσέλκυση και 
διατήρηση των καλύτερων, και την 
κινητικότητα ερευνητών και φοιτητών, και 
προάγουν την κοινοχρησία της γνώσης, 
την καθοδήγηση και τη δικτύωση μεταξύ 
των κατόχων τίτλων σπουδών και 
κατάρτισης με τη σφραγίδα του ΕΙΤ·

γ) δραστηριότητες εκπαίδευσης και 
κατάρτισης με ισχυρή επιχειρηματική 
συνιστώσα, ιδίως 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 
διευρύνουν τη βάση ικανοτήτων της ΕΕ, 
προωθούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων στον 
τομέα της καινοτομίας, τη βελτίωση των 
διευθυντικών και επιχειρηματικών 
δεξιοτήτων, την προσέλκυση και 
διατήρηση των καλύτερων, και την 
κινητικότητα ερευνητών και φοιτητών, και 
προάγουν την κοινοχρησία της γνώσης, 
την καθοδήγηση και τη δικτύωση μεταξύ 
όσων συμμετέχουν σε δραστηριότητες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΕΙΤ, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που φέρουν 
τη σφραγίδα του ΕΙΤ·

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική 
λογική του κειμένου.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) δραστηριότητες ευαισθητοποίησης 
και διάδοση βέλτιστων πρακτικών στον 
τομέα της καινοτομίας, με επίκεντρο την 
ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ της 
ανώτατης εκπαίδευσης, της έρευνας και 
του επιχειρηματικού κόσμου, 
συμπεριλαμβανομένων του τομέα των 
υπηρεσιών και του χρηματοπιστωτικού 
τομέα·

δ) δραστηριότητες ευαισθητοποίησης 
και διάδοση βέλτιστων πρακτικών στο 
πεδίο της καινοτομίας, με επίκεντρο την 
ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ της 
ανώτατης εκπαίδευσης, της έρευνας και 
του επιχειρηματικού κόσμου, 
συμπεριλαμβανομένων του τομέα των 
υπηρεσιών και του χρηματοπιστωτικού 
τομέα·
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική 
λογική του κειμένου.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) στήριξη δράσεων που φέρνουν σε 
επαφή ιδρύματα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (ΙΤΕ) και άλλους βασικούς 
παράγοντες καινοτομίας, όπως οι 
επιχειρήσεις, για να εργαστούν σε τομείς 
στρατηγικής ανάπτυξης ικανοτήτων, 
προκειμένου να στηρίξουν τα ΙΤΕ στην 
καλύτερη ενσωμάτωσή τους σε αξιακές 
αλυσίδες και οικοσυστήματα 
καινοτομίας·

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική 
λογική του κειμένου.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) επιδίωξη συνεργειών και 
συμπληρωματικότητας μεταξύ των 
δραστηριοτήτων των ΚΓΚ και των 
υπαρχόντων ευρωπαϊκών, εθνικών και 
περιφερειακών προγραμμάτων, όπου είναι 
σκόπιμο.

ε) επιδίωξη συνεργειών και 
συμπληρωματικότητας μεταξύ των 
δραστηριοτήτων των ΚΓΚ και των 
υπαρχόντων ευρωπαϊκών, εθνικών και 
περιφερειακών προγραμμάτων.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική 
λογική του κειμένου.
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Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εξασφαλίζουν ότι είναι ανοικτές σε 
νέα μέλη όταν τα μέλη αυτά παρέχουν 
πρόσθετα οφέλη στην εταιρική σχέση,

β) εξασφαλίζουν ότι είναι ανοικτές σε 
νέα μέλη από ολόκληρη την Ένωση όταν 
τα μέλη αυτά παρέχουν πρόσθετα οφέλη 
στην εταιρική σχέση, ώστε να 
διασφαλίζεται η γεωγραφική ισορροπία·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί η εσωτερική λογική και η συνοχή 
του κειμένου.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) θεσπίζουν και υλοποιούν 
στρατηγικές για οικονομική βιωσιμότητα.

ε) θεσπίζουν και υλοποιούν 
στρατηγικές για την επίτευξη των στόχων 
επιδόσεων, καθώς και για την επίτευξη 
οικονομικής βιωσιμότητας.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί η εσωτερική λογική και η συνοχή 
του κειμένου.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η επιλογή και ο καθορισμός μιας 
εταιρικής σύμπραξης από το EIT ως 
κοινότητας γνώσης και καινοτομίας θα 

1. Η επιλογή και ο καθορισμός μιας 
εταιρικής σύμπραξης από το EIT ως 
κοινότητας γνώσης και καινοτομίας θα 
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γίνεται με ανταγωνιστική, ανοικτή και 
διαφανή διαδικασία. Εφαρμόζονται τα 
κριτήρια του προγράμματος-πλαισίου της 
Ένωσης για τη στήριξη της έρευνας και 
της καινοτομίας για την επιλογή 
ευρωπαϊκών εταιρικών συμπράξεων. Το 
διοικητικό συμβούλιο του ΕΙΤ μπορεί να 
προσδιορίσει περαιτέρω τα κριτήρια αυτά, 
θεσπίζοντας και δημοσιεύοντας κριτήρια 
για την επιλογή των ΚΓΚ με βάση τις 
αρχές της αριστείας και της συνάφειας με 
την καινοτομία.

γίνεται με ανταγωνιστική, ανοικτή και 
διαφανή διαδικασία και με σεβασμό της 
γεωγραφικής ισορροπίας. Εφαρμόζονται 
τα κριτήρια του προγράμματος-πλαισίου 
της Ένωσης για τη στήριξη της έρευνας 
και της καινοτομίας για την επιλογή 
ευρωπαϊκών εταιρικών συμπράξεων. Το 
διοικητικό συμβούλιο του ΕΙΤ μπορεί να 
προσδιορίσει περαιτέρω τα κριτήρια αυτά, 
θεσπίζοντας και δημοσιεύοντας κριτήρια 
για την επιλογή των ΚΓΚ με βάση τις 
αρχές της αριστείας και της συνάφειας με 
την καινοτομία.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί η εσωτερική λογική και η συνοχή 
του κειμένου.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9α
Δρομολόγηση μιας νέας ΚΓΚ στο πεδίο 

των κλάδων του πολιτισμού και της 
δημιουργικότητας

1. Κατά την περίοδο από το 2021 
έως το 2027, δρομολογείται μια νέα ΚΓΚ 
στο πεδίο των κλάδων του πολιτισμού και 
της δημιουργικότητας (CCS/ΚΠΔ), για να 
απελευθερώσει το δυναμικό της 
πολιτιστικής δημιουργικότητας και να 
συμβάλει στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της έξυπνης 
ανάπτυξης της Ευρώπης και στην 
αντιμετώπιση των κοινωνιακών 
προκλήσεων.
2. Αυτή η ΚΓΚ για τους ΤΠΔ:
α) θα προωθήσει την τεχνική 
καινοτομία διασυνδέοντας επιχειρήσεις 
και έρευνα διατομεακά και 
διεπιστημονικά σε τοπικό, περιφερειακό, 
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εθνικό και ενωσιακό επίπεδο·
β) θα εκπαιδεύσει την επόμενη γενιά 
φορέων καινοτομίας στους τομείς των 
ΚΠΔ εξοπλίζοντάς τους με τις 
επιχειρηματικές, τεχνικές και ψηφιακές 
δεξιότητες που χρειάζονται για να 
αναπτυχθούν μέσα σε ένα ταχέως 
μεταβαλλόμενο περιβάλλον·
γ) θα συμβάλει στην ανάπτυξη του 
σωστού πλαισίου προϋποθέσεων ώστε οι 
ιδέες να μετατρέπονται σε νέες 
τεχνολογικές εξελίξεις και σε κοινωνικές 
καινοτομίες που θα βελτιώνουν την 
ποιότητα ζωής και θα ωφελούν τους 
πολίτες της Ένωσης·
δ) εξασφάλιση του κατάλληλου 
περιβάλλοντος ώστε να αναπτυχθεί ένα 
πλαίσιο πιστοποίησης των καλλιτεχνικών, 
πολιτιστικών και δημιουργικών 
ικανοτήτων και μελετών, καθώς και η 
ταυτόχρονη αναγνώριση των τίτλων και 
άλλων δεξιοτήτων μεταξύ των κρατών 
μελών για την προώθηση της 
κινητικότητας, της προβολής και της 
πρόσβασης σε ευκαιρίες χωρίς διακρίσεις 
για τους πολίτες της Ένωσης που ασκούν 
το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας
ε) θα προωθήσει τη δημιουργία και 
ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων στους ΚΠΔ 
προσελκύοντας από τον επιχειρηματικό 
κόσμο επενδύσεις, αναγκαίους πόρους και 
μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις, 
συμπληρωματικά με άλλα εργαλεία·
στ) θα καλλιεργήσει συνέργειες με τις 
υπάρχουσες ΚΓΚ, καθώς και με άλλες 
ευρωπαϊκές εταιρικές συμπράξεις, 
προγράμματα και πρωτοβουλίες, ώστε η 
καινοτομία να αναπτυχθεί και σε άλλους 
οικονομικούς τομείς πέραν των ΚΠΔ· 
καθώς και
ζ) θα ενισχύσει τη θέση της Ένωσης 
ως παγκόσμιου παράγοντα στους ΚΠΔ, 
αξιοποιώντας τη δημιουργικότητα και 
την πολιτιστική πολυμορφία των πολιτών 
της Ένωσης και προωθώντας την 
προβολή και την προώθηση της 
ευρωπαϊκής κουλτούρας και καινοτομίας 
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σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική 
λογική του κειμένου.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ οργανώνει, χρησιμοποιώντας 
δείκτες που ορίζονται, μεταξύ άλλων, στο 
πρόγραμμα-πλαίσιο της Ένωσης για τη 
στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας 
και στο ΣΘΚ, και σε στενή συνεργασία με 
την Επιτροπή, συνεχή παρακολούθηση και 
περιοδικές εξωτερικές αξιολογήσεις των 
αποτελεσμάτων, της απόδοσης και του 
αντίκτυπου κάθε ΚΓΚ. Τα αποτελέσματα 
των ανωτέρω μέτρων παρακολούθησης και 
αξιολόγησης κοινοποιούνται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο και δημοσιοποιούνται.

Το ΕΙΤ οργανώνει, χρησιμοποιώντας 
δείκτες που ορίζονται, μεταξύ άλλων, στο 
πρόγραμμα-πλαίσιο της Ένωσης για τη 
στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας 
και στο ΣΘΚ, και σε στενή συνεργασία με 
την Επιτροπή, συνεχή παρακολούθηση και 
περιοδικές εξωτερικές αξιολογήσεις των 
αποτελεσμάτων, των επιδόσεων, της 
απόδοσης και του αντίκτυπου κάθε ΚΓΚ. 
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω μέτρων 
παρακολούθησης και αξιολόγησης 
κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και 
δημοσιοποιούνται.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί η εσωτερική λογική και η συνοχή 
του κειμένου.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το EIT και οι ΚΓΚ μεριμνούν ώστε 
οι δραστηριότητές τους να διεξάγονται με 
μεγάλη διαφάνεια. Ειδικότερα, το ΕΙΤ και 
οι ΚΓΚ πρέπει να προβούν στη σύσταση 
ενός προσβάσιμου και ελεύθερου 
δικτυακού τόπου που να παρέχει 

1. Το EIT και οι ΚΓΚ μεριμνούν ώστε 
οι δραστηριότητές τους να διεξάγονται με 
μεγάλη διαφάνεια. Ειδικότερα, το ΕΙΤ και 
οι ΚΓΚ πρέπει να προβούν στη σύσταση 
ενός εύκολα προσβάσιμου και ελεύθερου 
δικτυακού τόπου που να παρέχει 
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πληροφορίες σχετικά με 
τις δραστηριότητές τους.

ολοκληρωμένες και επικαιροποιημένες 
πληροφορίες σχετικά με τις 
δραστηριότητές τους.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί η εσωτερική λογική και η συνοχή 
του κειμένου.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κατάλληλους δείκτες για την 
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των 
ΚΓΚ και του ΕΙΤ, ακολουθώντας μια 
προσέγγιση με γνώμονα τον αντίκτυπο·

γ) κατάλληλους δείκτες για την 
παρακολούθηση και αξιολόγηση των 
δραστηριοτήτων των ΚΓΚ και του ΕΙΤ, 
ακολουθώντας μια προσέγγιση με γνώμονα 
τον αντίκτυπο·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί η εσωτερική λογική και η συνοχή 
του κειμένου.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το EIT μεριμνά ώστε οι 
δραστηριότητές του, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων τις οποίες 
διαχειρίζονται οι ΚΓΚ, να υπόκεινται σε 
συνεχή και συστηματική παρακολούθηση 
και ανεξάρτητη αξιολόγηση σύμφωνα με 
τους δημοσιονομικούς κανόνες του, ώστε 
να διασφαλίζεται η υψηλότερη δυνατή 
ποιότητα του αποτελέσματος, η 
επιστημονική αριστεία και η 
αποτελεσματικότερη δυνατή χρήση των 
πόρων. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 

1. Το EIT μεριμνά ώστε οι 
δραστηριότητές του, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων τις οποίες 
διαχειρίζονται οι ΚΓΚ, να υπόκεινται σε 
συνεχή και συστηματική παρακολούθηση 
και ανεξάρτητη αξιολόγηση σύμφωνα με 
τους δημοσιονομικούς κανόνες του, ώστε 
να διασφαλίζεται η υψηλότερη δυνατή 
ποιότητα του αποτελέσματος, η 
επιστημονική αριστεία και η 
αποτελεσματικότερη δυνατή χρήση των 
πόρων. Τα αποτελέσματα των 
αξιολογήσεων δημοσιοποιούνται και 
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δημοσιοποιούνται. δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο που 
αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 
του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί η εσωτερική λογική και η συνοχή 
του κειμένου.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή 
προβλέπει αξιολογήσεις του ΕΙΤ με τη 
συνδρομή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων 
που επιλέγονται με διαφανή διαδικασία 
σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς 
κανόνες του. Αυτές οι αξιολογήσεις 
εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο το ΕΙΤ 
εκπληρώνει την αποστολή του, καλύπτουν 
όλες τις δραστηριότητες του ΕΙΤ και των 
ΚΓΚ και αξιολογούν την ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία του ΕΙΤ, τον αντίκτυπο, 
την αποτελεσματικότητα, τη βιωσιμότητα, 
την αποδοτικότητα και τη συνάφεια των 
δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται, 
καθώς και τη συνοχή ή/και τη 
συμπληρωματικότητά τους με συναφείς 
εθνικές και ενωσιακές πολιτικές, 
συμπεριλαμβανομένων των συνεργειών με 
άλλα μέρη του ενωσιακού προγράμματος-
πλαισίου για την έρευνα και την 
καινοτομία. Στις αξιολογήσεις 
συνεκτιμώνται οι απόψεις των 
ενδιαφερόμενων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο 
και σε εθνικό επίπεδο, και από αυτές 
τροφοδοτούνται οι αξιολογήσεις των 
προγραμμάτων της Επιτροπής που 
προβλέπονται στο πρόγραμμα-πλαίσιο της 
Ένωσης για τη στήριξη της έρευνας και 
της καινοτομίας.

2. Η Επιτροπή προβλέπει 
αξιολογήσεις του ΕΙΤ με τη συνδρομή 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων 
αντίστοιχων προσόντων, που επιλέγονται 
με αξιοκρατική και διαφανή διαδικασία, 
σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς 
κανόνες του. Αυτές οι αξιολογήσεις 
εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο το ΕΙΤ 
εκπληρώνει την αποστολή του, καλύπτουν 
όλες τις δραστηριότητες του ΕΙΤ και των 
ΚΓΚ και αξιολογούν την ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία του ΕΙΤ, τον αντίκτυπο, 
την αποτελεσματικότητα, τη βιωσιμότητα, 
την αποδοτικότητα και τη συνάφεια των 
δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται, 
καθώς και τη συνοχή ή/και τη 
συμπληρωματικότητά τους με συναφείς 
εθνικές και ενωσιακές πολιτικές, 
συμπεριλαμβανομένων των συνεργειών με 
άλλα μέρη του ενωσιακού προγράμματος-
πλαισίου για την έρευνα και την 
καινοτομία. Στις αξιολογήσεις 
συνεκτιμώνται οι απόψεις των 
ενδιαφερόμενων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο 
και σε εθνικό επίπεδο, και από αυτές 
τροφοδοτούνται οι αξιολογήσεις των 
προγραμμάτων της Επιτροπής που 
προβλέπονται στο πρόγραμμα-πλαίσιο της 
Ένωσης για τη στήριξη της έρευνας και 
της καινοτομίας.
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί η εσωτερική λογική και η συνοχή 
του κειμένου.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να διεξάγει 
περαιτέρω αξιολογήσεις για θέματα ή 
ζητήματα στρατηγικής σημασίας, με τη 
συνδρομή ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων που επιλέγονται με 
διαφανή διαδικασία, προκειμένου να 
εξετάζει την πρόοδο που σημειώνει το ΕΙΤ 
όσον αφορά τους καθορισμένους στόχους, 
να προσδιορίζει τους παράγοντες που 
διευκολύνουν τη διεξαγωγή των 
δραστηριοτήτων και να εντοπίζει βέλτιστες 
πρακτικές. Κατά την 
πραγματοποίηση αυτών των περαιτέρω 
αξιολογήσεων, η Επιτροπή λαμβάνει 
πλήρως υπόψη τον διοικητικό αντίκτυπο 
στο ΕΙΤ και τις ΚΓΚ.

3. Η Επιτροπή μπορεί να διεξάγει 
περαιτέρω αξιολογήσεις για θέματα ή 
ζητήματα στρατηγικής σημασίας, με τη 
συνδρομή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων 
αντίστοιχων προσόντων, που επιλέγονται 
με αξιοκρατική και διαφανή διαδικασία, 
προκειμένου να εξετάζει την πρόοδο που 
σημειώνει το ΕΙΤ όσον αφορά τους 
καθορισμένους στόχους, να προσδιορίζει 
τους παράγοντες που διευκολύνουν τη 
διεξαγωγή των δραστηριοτήτων και να 
εντοπίζει βέλτιστες πρακτικές. Κατά την 
πραγματοποίηση αυτών των περαιτέρω 
αξιολογήσεων, η Επιτροπή λαμβάνει 
πλήρως υπόψη τον διοικητικό αντίκτυπο 
στο ΕΙΤ και τις ΚΓΚ.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί η εσωτερική λογική και η συνοχή 
του κειμένου.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 
2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2027, η 
συνεισφορά της Ένωσης παρέχεται μέσω 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς της τάξης 
του 4 % από τον συνολικό προϋπολογισμό 
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του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική 
λογική του κειμένου.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνεισφορά της Ένωσης μπορεί να 
παρέχεται μέσω χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς από το πρόγραμμα-πλαίσιο 
της Ένωσης για τη στήριξη της έρευνας 
και της καινοτομίας και από άλλα 
ενωσιακά προγράμματα, με την επιφύλαξη 
των ποσών που αποφασίζονται στο 
αντίστοιχο ΠΔΠ.

Το ΕΙΤ μπορεί να λάβει πρόσθετους 
χρηματοδοτικούς πόρους από άλλα 
ενωσιακά προγράμματα.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική 
λογική του κειμένου.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) λαμβάνει κατάλληλα μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης, 
τροποποίησης ή ανάκλησης της 
οικονομικής συνεισφοράς του ΕΙΤ στις 
ΚΓΚ, ή της καταγγελίας των συμφωνιών-
πλαισίων εταιρικής σχέσης με αυτές,

ι) λαμβάνει κατάλληλα μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης, 
τροποποίησης ή ανάκλησης της 
οικονομικής συνεισφοράς του ΕΙΤ στις 
ΚΓΚ, αφού παράσχει επαρκή 
αιτιολόγηση, ή της καταγγελίας των 
συμφωνιών-πλαισίων εταιρικής σχέσης με 
αυτές,



PE644.884v02-00 124/133 AD\1206270EL.docx

EL

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική 
λογική του κειμένου.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 6 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το προσωπικό του EIT αποτελείται 
από υπαλλήλους που απασχολούνται 
απευθείας από το ΕΙΤ. Για το προσωπικό 
του EIT ισχύει ο κανονισμός υπηρεσιακής 
κατάστασης, το καθεστώς που 
εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό και οι 
κανόνες που θεσπίζονται με συμφωνία 
μεταξύ των θεσμικών οργάνων της 
Ένωσης για την εφαρμογή τους.

1. Το προσωπικό του EIT αποτελείται 
από υπαλλήλους που απασχολούνται 
απευθείας από το ΕΙΤ. Για το προσωπικό 
του EIT ισχύει ο κανονισμός υπηρεσιακής 
κατάστασης, το καθεστώς που 
εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό και οι 
κανόνες που θεσπίζονται με συμφωνία 
μεταξύ των θεσμικών οργάνων της 
Ένωσης για την εφαρμογή τους. Ως 
μεταβατικό μέτρο, η παρούσα διάταξη 
εφαρμόζεται στο προσωπικό του ΕΙΤ των 
οποίων οι συμβάσεις λήγουν το 2020.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική 
λογική του κειμένου.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Με βάση το ευρύ πεδίο δράσης και τον 
ιδιαίτερο ρόλο του, το ΕΙΤ δημιουργεί 
συνέργειες και να εξασφαλίζει τη 
συμπληρωματικότητα με άλλα 
προγράμματα ή μέσα της Ένωσης, 
μεταξύ άλλων ενισχύοντας τη στήριξή 
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του στις ΚΓΚ στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων τους όσον αφορά τον 
προγραμματισμό και την υλοποίηση.
1. Συνέργειες με το πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη»: Το ΕΙΤ δημιουργεί 
ισχυρές συνέργειες με το σύνολο του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». 
Ειδικότερα, οι συνέργειες με το ΕΣΚ θα 
είναι καίριας σημασίας για τον αντίκτυπο 
του πυλώνα «Καινοτόμος Ευρώπη», 
καθώς και για τη στήριξη των 
οικοσυστημάτων. Στο πλαίσιο του 
πυλώνα [Παγκόσμιες προκλήσεις και 
ευρωπαϊκή βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα], μέσω των οικείων 
ΚΓΚ, το ΕΙΤ μπορεί να συνεργάζεται με 
τις ευρωπαϊκές εταιρικές συμπράξεις, να 
συμβάλλει στις αποστολές, να στηρίζει 
μέτρα από την πλευρά της ζήτησης και 
να παρέχει υπηρεσίες εκμετάλλευσης για 
την τόνωση της μεταφοράς τεχνολογίας 
και την επιτάχυνση της εμπορικής 
αξιοποίησης των αποτελεσμάτων που 
επιτυγχάνονται από τους θεματικούς 
συνεργατικούς σχηματισμούς ή άλλες 
ευρωπαϊκές εταιρικές συμπράξεις. Το 
EIT εντείνει τις προσπάθειές του για την 
αξιοποίηση των συνεργειών και της 
συμπληρωματικότητας μεταξύ 
υφιστάμενων ΚΓΚ και διαφόρων 
παραγόντων και πρωτοβουλιών σε 
ενωσιακό και παγκόσμιο επίπεδο, καθώς 
και για την διεύρυνση του δικτύου 
συνεργαζόμενων οργανισμών του τόσο 
από στρατηγική όσο και από 
επιχειρησιακή άποψη, ενώ παράλληλα 
αποφεύγονται οι επικαλύψεις, με τους 
εξής τρόπους:
– στενή συνεργασία με το ΕΣΚ και 
το InvestEU για τον εξορθολογισμό της 
στήριξης (ήτοι, χρηματοδότηση και 
υπηρεσίες) που παρέχεται σε καινοτόμους 
νεοφυείς και επεκτεινόμενες επιχειρήσεις, 
ιδίως μέσω των ΚΓΚ·
– σχεδιασμός και υλοποίηση των 
δραστηριοτήτων του ΕΙΤ, με στόχο να 
μεγιστοποιούνται οι συνέργειες και η 
συμπληρωματικότητα με άλλα μέρη του 
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προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»·
– συνεργασία με τα κράτη μέλη της 
ΕΕ, τόσο σε εθνικό όσο και σε 
περιφερειακό επίπεδο, ανάπτυξη 
διαρθρωμένου διαλόγου και συντονισμός 
των προσπαθειών για τη δημιουργία 
συνεργειών με εθνικές και περιφερειακές 
πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένων 
στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης, 
ενδεχομένως και μέσω της εφαρμογής 
των «ευρωπαϊκών οικοσυστημάτων 
καινοτομίας», με στόχο τον εντοπισμό, 
την ανταλλαγή και τη διάδοση των 
βέλτιστων πρακτικών και διδαγμάτων·
– ανταλλαγή και διάδοση 
καινοτόμων πρακτικών και διδαγμάτων 
σε ολόκληρη την Ένωση και πέραν 
αυτής, ώστε να συμβάλει στην πολιτική 
για την καινοτομία στην Ένωση, σε 
συντονισμό με άλλα μέρη του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»·
– συνεισφορά σε συζητήσεις 
πολιτικής για την καινοτομία και 
συμβολή στον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση των προτεραιοτήτων 
πολιτικής της Ένωσης μέσω της 
συνεχούς συνεργασίας με όλες τις 
σχετικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, με άλλα προγράμματα της 
Ένωσης και με τα ενδιαφερόμενα μέρη 
τους, και περαιτέρω διερεύνηση 
ευκαιριών στο πλαίσιο πρωτοβουλιών 
εφαρμογής πολιτικής·
— αξιοποίηση συνεργειών με άλλα 
προγράμματα της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
στηρίζουν την ανάπτυξη του ανθρώπινου 
κεφαλαίου και την καινοτομία (όπως η 
ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της 
επιστήμης και της τεχνολογίας (COST), 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ 
+), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το πρόγραμμα 
Erasmus +, το πρόγραμμα «Δημιουργική 
Ευρώπη», το πρόγραμμα COSME 
Plus/ενιαίο πρόγραμμα αγοράς, το 
πρόγραμμα InvestEU)·
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– ανάπτυξη στρατηγικών 
συμμαχιών με σημαντικούς παράγοντες 
καινοτομίας σε ενωσιακό και διεθνές 
επίπεδο και στήριξη των ΚΓΚ ώστε να 
αναπτυχθούν συνεργασίες και δεσμοί με 
βασικούς εταίρους του τριγώνου της 
γνώσης από τρίτες χώρες, με σκοπό τη 
δημιουργία νέων αγορών ή ευκαιριών για 
λύσεις που υποστηρίζονται από τις ΚΓΚ 
και την προσέλκυση χρηματοδότησης και 
ταλέντων εκτός της Ένωσης. Προωθείται 
η συμμετοχή τρίτων χωρών με σεβασμό 
για τις αρχές της αμοιβαιότητας και του 
αμοιβαίου οφέλους.
Επιπλέον, η ΚΓΚ για τους ΤΠΔ θα 
δημιουργήσει ισχυρές συνέργειες με 
συναφείς πρωτοβουλίες πολιτικής στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη» και ιδίως του πυλώνα ΙΙ με την 
ομάδα [Πολυδεκτική και ασφαλής 
κοινωνία] και τους τομείς παρέμβασης 
σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά 
και τη δημοκρατία. Η ΚΓΚ για τους ΤΠΔ 
θα προσπαθήσει επίσης να συμπληρώσει 
αποτελεσματικά και άλλα μέρη του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και 
την παρέμβαση του υφιστάμενου 
Ψηφιακού EIT.
2. Συνέργειες με το Erasmus+: Το 
πρόγραμμα Erasmus+ και το EIT 
δημιουργούν συνέργειες μεταξύ των 
αντίστοιχων κοινοτήτων τους. Η 
συνεργασία αποσκοπεί στη διασφάλιση 
της πρόσβασης των εκπαιδευόμενων στο 
πλαίσιο του Erasmus, που συμμετέχουν 
σε ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης 
που είναι εταίροι των ΚΓΚ, σε θερινά 
σχολεία των ΚΓΚ ή σε άλλες σχετικές 
δραστηριότητες κατάρτισης (για 
παράδειγμα, σχετικά με την 
επιχειρηματικότητα και τη διαχείριση της 
καινοτομίας) και στη δημιουργία επαφών 
με το δίκτυο αποφοίτων των ΚΓΚ. 
Διασφαλίζονται συνέργειες, όπου είναι 
δυνατόν, με την πρωτοβουλία για τα 
ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, που 
συμβάλλουν στην ενσωμάτωση των 
δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης του ΕΙΤ ώστε να επιτευχθεί 
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συστημικός αντίκτυπος.
3.Συνέργειες με το πρόγραμμα «Ψηφιακή 
Ευρώπη»: Τα κέντρα συστέγασης των 
ΚΓΚ συνεργάζονται με τους ευρωπαϊκούς 
κόμβους ψηφιακής καινοτομίας για την 
υποστήριξη του ψηφιακού 
μετασχηματισμού της βιομηχανίας και 
των οργανισμών του δημόσιου τομέα. Η 
ΚΓΚ για τους ΤΠΔ μπορεί επίσης να 
προσφέρει πολύτιμες οριζόντιες εισροές 
σε διάφορες δραστηριότητες που θα 
υλοποιούνται στην ομάδα [Ψηφιοποίηση 
και βιομηχανία], ιδίως όσον αφορά τις 
τεχνολογίες μεταποίησης στις οποίες η 
ανάγκη δημιουργίας νέων προϊόντων 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους 
ΤΠΔ.
4. Συνέργειες με τα ταμεία της 
πολιτικής συνοχής (ιδίως ΕΤΠΑ και 
ΕΔΕΤ+): Οι ΚΓΚ του EIT, μέσω των 
κέντρων συστέγασής τους, προωθούν την 
περιφερειακή και διαπεριφερειακή 
συνεργασία μεταξύ των παραγόντων του 
τριγώνου της γνώσης (εκπαίδευση, 
έρευνα, επιχειρήσεις) και των 
διαχειριστικών αρχών, σε συνέργεια με 
τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για τη διαπεριφερειακή συνεργασία και 
τις επενδύσεις σε συναφείς 
προτεραιότητες έξυπνης εξειδίκευσης.
5. Συνέργειες με το InvestEU: Οι 
ΚΓΚ του EIT επιδιώκουν τη συνεργασία 
του συμβουλευτικού κόμβου InvestEU για 
την παροχή τεχνικής υποστήριξης και 
συνδρομής στις κοινοπραξίες που 
υποστηρίζονται από ΚΓΚ για την 
προετοιμασία, την ανάπτυξη και την 
υλοποίηση έργων. Στο πλαίσιο της 
περιορισμένης πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση για τους τομείς του 
πολιτισμού και της δημιουργικότητας, θα 
επιδιωχθούν συνέργειες με τον μηχανισμό 
εγγύησης του πολιτιστικού και 
δημιουργικού τομέα, έναν χρηματοδοτικό 
μηχανισμό για την ενίσχυση των 
πολιτιστικών και δημιουργικών έργων 
χάρη στην παροχή ασφάλισης στους 
ενδιάμεσους χρηματοδοτικούς 
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οργανισμούς.
6. Συνέργειες με το πρόγραμμα 
«Δημιουργική Ευρώπη»: Το πρόγραμμα 
«Δημιουργική Ευρώπη» αφορά ειδικά τις 
δραστηριότητες της ΚΓΚ για τους ΤΠΔ, 
δεδομένου ότι οι άξονες και ειδικές 
προσκλήσεις του αντικατοπτρίζουν 
ορισμένες από τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει ο τομέας. Ως εκ τούτου, θα 
αναπτυχθούν ισχυρές συνέργειες και 
συμπληρωματικότητα μεταξύ της ΚΓΚ 
για τους ΤΠΔ και του προγράμματος 
«Δημιουργική Ευρώπη».

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική 
λογική του κειμένου.
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