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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 
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:
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 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 
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:
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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 
συμβολή που παρέχει το ΕΙΤ.

(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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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.
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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)

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·
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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

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 

(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 
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δραστηριοτήτων έρευνας, καινοτομίας 
και ανώτατης εκπαίδευσης για χρονικό 
διάστημα επτά ετών, το οποίο καλύπτει το 
αντίστοιχο ΠΔΠ·

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.

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 
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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.

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 
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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 
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.
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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

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 

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 
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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.

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 
συνέργειες και συμπληρωματικότητα 
μεταξύ των δραστηριοτήτων του ΕΙΤ και 
άλλων πρωτοβουλιών, πολιτικών και 
μέσων της Ένωσης.

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 
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 
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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 
βαθμό στο ΕΙΤ·

Αιτιολόγηση

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

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 

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 
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μπορούν να θεωρούνται πτυχία και τίτλοι 
του ΕΙΤ, και τα επεκτείνει σε 
προγράμματα διά βίου μάθησης·

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

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·
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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 
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·

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δραστηριότητες εκπαίδευσης και 
κατάρτισης ιδίως σε επίπεδο 
μεταπτυχιακού και διδακτορικού, καθώς 

γ) δραστηριότητες εκπαίδευσης και 
κατάρτισης με ισχυρή επιχειρηματική 
συνιστώσα, ιδίως σε επίπεδο 
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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·

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·

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 31
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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 
γίνεται με ανταγωνιστική, ανοικτή και 
διαφανή διαδικασία. Εφαρμόζονται τα 
κριτήρια του προγράμματος-πλαισίου της 

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 και με σεβασμό της 
γεωγραφικής ισορροπίας. Εφαρμόζονται 
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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.

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, 
εθνικό και ενωσιακό επίπεδο·
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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 

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 
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δικτυακού τόπου που να παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με 
τις δραστηριότητές τους.

δικτυακού τόπου που να παρέχει 
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 

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 
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πόρων. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 
δημοσιοποιούνται.

πόρων. Τα αποτελέσματα των 
αξιολογήσεων δημοσιοποιούνται και 
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 
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της καινοτομίας.

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 
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συνεισφορά της Ένωσης παρέχεται μέσω 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς της τάξης 
του 4 % από τον συνολικό προϋπολογισμό 
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 
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αυτές,

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 
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συμπληρωματικότητα με άλλα 
προγράμματα ή μέσα της Ένωσης, 
μεταξύ άλλων ενισχύοντας τη στήριξή 
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·
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– σχεδιασμός και υλοποίηση των 
δραστηριοτήτων του ΕΙΤ, με στόχο να 
μεγιστοποιούνται οι συνέργειες και η 
συμπληρωματικότητα με άλλα μέρη του 
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 
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Erasmus +, το πρόγραμμα «Δημιουργική 
Ευρώπη», το πρόγραμμα COSME 
Plus/ενιαίο πρόγραμμα αγοράς, το 
πρόγραμμα InvestEU)·
– 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. 
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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 
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 
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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 
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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