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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης ζητεί να οριστεί στη νομοθεσία που διέπει το ΕΙΤ ένα υψηλό 
πρότυπο για την καινοτομία στο πλαίσιο του νέου του στρατηγικού θεματολογίου 
καινοτομίας (SIA) του 2021-2027.

Μπορεί η εκπαίδευση στον επιχειρηματικό και εμπορικό τομέα να είναι ζωτική, όμως το ΕΙΤ 
είναι και τεχνολογικό ίδρυμα. Οι δε επιστημονικές και τεχνικές εφευρέσεις αποτελούν επίσης 
τη βάση για καλύτερες, μακράς διάρκειας καινοτομίες. Θα πρέπει επομένως όλες οι 
κοινότητες γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ) και όλα τα ευρωπαϊκά ιδρύματα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (ΙΤΕ) που συμμετέχουν στο Ινστιτούτο να δώσουν μεγαλύτερο βάρος στην 
τεχνική εκπαίδευση.

1. Το SIA ορίζει τη στρατηγική, τους στόχους και τις προτεραιότητες του EIT για την 
περίοδο 2021-2027 και καθορίζει τις βασικές του δράσεις, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
και τους αναγκαίους πόρους για την περίοδο αυτή. 

2. Διασφαλίζει την ευθυγράμμιση του EIT με το «Ορίζων Ευρώπη».

3. Εγγυάται τη συνεργασία και τις συμπληρωματικές δράσεις με άλλα συναφή ενωσιακά 
προγράμματα, προτεραιότητες και δεσμεύσεις.

4. Καθιερώνει επίσης το περιφερειακό σχέδιο καινοτομίας (ΠΣΚ), που συμβάλλει σε μια 
καλύτερη γεωγραφική ισορροπία.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής και τον ρόλο του EIT 
στην προαγωγή της ενωσιακής ανταγωνιστικότητας μέσα από τη στήριξη του 
οικοσυστήματος καινοτομίας, στο μέτρο που το Ινστιτούτο έχει συμβάλει με επιτυχία στη 
διεύρυνση του «τριγώνου της γνώσης». 

Το EIT αποτελεί έναν από τους βασικούς φορείς στοχοκεντρικής καινοτομίας, ικανό να 
επιλύει κοινωνικά ζητήματα σε πεδία όπως: της βιώσιμης καινοτομίας· της καινοτομίας και 
των επιχειρηματικών δεξιοτήτων σε πλαίσιο διά βίου μάθησης· των υψηλών προτύπων στην 
τεχνική και επιχειρηματική τριτοβάθμια εκπαίδευση· των νέων αγοραστραφών λύσεων στην 
αντιμετώπιση των παγκόσμιων προβλημάτων· των συνεργειών και της προστιθέμενης αξίας 
σε ολόκληρο το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη».

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης διαπιστώνει κάποιες σημαίνουσες επιτυχίες, κυρίως στα εξής 
πεδία: 

- ΚΓΚ InnoEnergy - Αποθήκευση ενέργειας - Υπερπυκνωτές κυρτού γραφενίου για 
αυτοκινητοβιομηχανία και αεροδιαστημική βιομηχανία με επαναφόρτιση σε λιγότερα από 
2 δευτερόλεπτα και με διάρκεια ζωής άνω του ενός εκατομμυρίου χρήσεων,

- ΚΓΚ ClimateChange - Χρήση ενέργειας - Αυτόματη συσκευή ελέγχου κλιματισμού - 
πλέον ο σημαντικότερος ανταγωνιστής του Google Nest στην Ευρώπη,
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- ΚΓΚ Health - Κινητές συσκευές που επιτρέπουν την πρόβλεψη μακροχρόνιων 
παθολογικών καταστάσεων όπως Alzheimer και κολπικής μαρμαρυγής.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης αναγνωρίζει τις επιτυχίες των υφιστάμενων ΚΓΚ και καλεί 
το EIT να συνεχίσει να προωθεί την ανάπτυξη και τον αντίκτυπό τους και να πλαισιώνει το 
πέρασμά τους στην οικονομική βιωσιμότητα μετά την εκπνοή των συμφωνιών-πλαισίων 
εταιρικής σύμπραξης.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης χαιρετίζει την προτεινόμενη δρομολόγηση μιας νέας ΚΓΚ 
στο πεδίο των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (ΚΠΔ) το 2021 για να 
απελευθερώσει το δυναμικό της πολιτιστικής δημιουργικότητας, και ειδικά την ψηφιακή και 
τεχνολογική ανάπτυξη, και να συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 
έξυπνης ανάπτυξης της Ευρώπης.

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 απόφασης
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1a
Γενικοί στόχοι

Οι γενικοί στόχοι του ΕΙΤ είναι:
α) η ενίσχυση σε ολόκληρη την 
Ένωση βιώσιμων οικοσυστημάτων 
καινοτομίας τα οποία βασίζονται στις 
προκλήσεις, και τα οποία 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· 
και
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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». Η 
υλοποίηση πραγματοποιείται μέσω της 
υποστήριξης των ΚΓΚ και με 
δραστηριότητες που θα συντονίζονται 
από το ΕΙΤ.

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1β
Ειδικοί στόχοι

Ειδικοί στόχοι του ΕΙΤ είναι:
α) η ενίσχυση του αντικτύπου των 
ΚΓΚ και η ολοκλήρωση του τριγώνου της 
γνώσης·
β) η αύξηση της ικανότητας 
καινοτομίας στον τομέα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της 
προώθησης των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (ΙΤΕ)·
γ) η αύξηση της περιφερειακής 
εμβέλειας του ΕΙΤ, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν σε όλη την ΕΕ οι 
ανισότητες στην ικανότητα καινοτομίας.

Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1γ
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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 ΚΠΔ:
α) θα προωθήσει την τεχνική 
καινοτομία διασυνδέοντας επιχειρήσεις 
και έρευνα διατομεακά και 
διεπιστημονικά σε τοπικό, περιφερειακό, 
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) θα εξασφαλίσει το κατάλληλο 
περιβάλλον ώστε να διασφαλιστεί 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·
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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· 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 
σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ ιδρύθηκε το 2008 για να συμβάλλει 
στη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας και 
της ανταγωνιστικότητας, ενισχύοντας την 
ικανότητα των κρατών μελών και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για καινοτομία. 
Υπήρξε πρωτοπόρο στην ολοκλήρωση της 
εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων και της 
έρευνας (τρίγωνο της γνώσης), ενώ 
παράλληλα έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα 
επιχειρηματικά χαρίσματα και τις 
δεξιότητες καινοτομίας. Η ενδιάμεση 
αξιολόγηση του ΕΙΤ το 2018 επιβεβαίωσε 
ότι το βασικό σκεπτικό για τη σύστασή του 
παραμένει έγκυρο και ότι το μοντέλο της 
ολοκλήρωσης του τριγώνου της γνώσης με 
βάση την καινοτομία εξακολουθεί να είναι 
επίκαιρο.

Το ΕΙΤ ιδρύθηκε το 2008 για να συμβάλλει 
στη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας και 
της ανταγωνιστικότητας, ενισχύοντας την 
ικανότητα των κρατών μελών και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για καινοτομία. 
Υπήρξε πρωτοπόρο στην ολοκλήρωση της 
εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων και της 
έρευνας (τρίγωνο της γνώσης), ενώ 
παράλληλα έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα 
επιχειρηματικά χαρίσματα και τις 
δεξιότητες καινοτομίας. Η ενδιάμεση 
αξιολόγηση του ΕΙΤ το 2018 επιβεβαίωσε 
ότι το βασικό σκεπτικό για τη σύστασή του 
παραμένει έγκυρο και ότι το μοντέλο της 
ολοκλήρωσης του τριγώνου της γνώσης με 
βάση την καινοτομία εξακολουθεί να είναι 
επίκαιρο. Η προστιθέμενη αξία του ΕΙΤ 
έγκειται στο μοναδικό μοντέλο 
καινοτομίας του, το οποίο θα πρέπει να 
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διατηρηθεί και να υποστηριχθεί από την 
παρούσα SIA.

Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μία δεκαετία μετά τη δημιουργία του ΕΙΤ, 
ο ρυθμός της καινοτομίας έχει επιταχυνθεί 
με γεωμετρική πρόοδο. Η καινοτομία 
μετασχηματίζει τους οικονομικούς τομείς, 
βάζοντας στο περιθώριο υπάρχουσες 
επιχειρηματικές δραστηριότητες αλλά και 
δημιουργώντας πρωτοφανείς ευκαιρίες. Εν 
μέσω της αναδιάταξης της παγκόσμιας 
οικονομικής τάξης και της έντασης του 
παγκόσμιου ανταγωνισμού, επιτείνεται και 
η εξάρτηση της ΕΕ από το ανθρώπινο 
ταλέντο και την ικανότητα καινοτομίας 
του. Ο συνεργατικός σχεδιασμός, η 
συνεργασία και η συνδημιουργία μεταξύ 
επιστημονικών κλάδων και μεταξύ της 
εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων και της 
έρευνας δεν ήταν ποτέ τόσο σημαντικά 
όσο σήμερα για την αντιμετώπιση των 
παγκόσμιων προκλήσεων που αφορούν την 
κλιματική αλλαγή και τη μη βιώσιμη 
χρήση των φυσικών πόρων, τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό, τις δημογραφικές 
μεταβολές ή το μέλλον της υγειονομικής 
περίθαλψης και των τροφίμων.

Μία δεκαετία μετά τη δημιουργία του ΕΙΤ, 
ο ρυθμός της καινοτομίας έχει επιταχυνθεί 
με γεωμετρική πρόοδο. Η καινοτομία 
μετασχηματίζει τους οικονομικούς τομείς, 
βάζοντας στο περιθώριο υπάρχουσες 
επιχειρηματικές δραστηριότητες αλλά και 
δημιουργώντας πρωτοφανείς ευκαιρίες. Εν 
μέσω της αναδιάταξης της παγκόσμιας 
οικονομικής τάξης και της έντασης του 
παγκόσμιου ανταγωνισμού, επιτείνεται και 
η εξάρτηση της ΕΕ από το ανθρώπινο 
ταλέντο και την ικανότητα καινοτομίας 
του. Ο συνεργατικός σχεδιασμός, η 
συνεργασία και η συνδημιουργία μεταξύ 
επιστημονικών κλάδων και μεταξύ της 
εκπαίδευσης, της έρευνας, των 
επιχειρήσεων, των δημοσίων οργανισμών 
και οργανώσεων του τριτογενούς τομέα, 
και της κοινωνίας των πολιτών δεν ήταν 
ποτέ τόσο σημαντικά όσο σήμερα για την 
αντιμετώπιση των παγκόσμιων 
προκλήσεων που αφορούν την κλιματική 
αλλαγή και τη μη βιώσιμη χρήση των 
φυσικών πόρων, τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό, τις πολιτιστικές και 
δημογραφικές μεταβολές ή το μέλλον της 
υγειονομικής περίθαλψης και των 
τροφίμων.

Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Χάρη στην [πρόταση για το πρόγραμμα Χάρη στο «Ορίζων Ευρώπη», η 
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«Ορίζων Ευρώπη»] για ένα νέο 
πρόγραμμα-πλαίσιο με σκοπό τη στήριξη 
της έρευνας και της καινοτομίας για την 
περίοδο 2021-2027, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ανέλαβε την αταλάντευτη 
δέσμευση να ενισχύσει περαιτέρω το 
δυναμικό καινοτομίας της Ευρώπης, έτσι 
ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις 
προκλήσεις του μέλλοντος. Ο διακριτός 
ρόλος του ΕΙΤ για την προώθηση της 
καινοτομίας, καθώς φέρνει σε επαφή τις 
επιχειρήσεις, τους εκπαιδευτικούς και τους 
ερευνητικούς φορείς, τις δημόσιες αρχές 
και την κοινωνία των πολιτών, ενισχύεται 
χάρη στη θέση που κατέχει εντός του 
[πυλώνα «Καινοτόμος Ευρώπη»] στην 
[πρόταση του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη»]. Η [πρόταση για το πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη»] αντικατοπτρίζει την 
αυξανόμενη φιλοδοξία της ΕΕ σχετικά με 
την καινοτομία και την ανάγκη επίτευξης 
των στόχων που την αφορούν.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε την 
αταλάντευτη δέσμευση να ενισχύσει 
περαιτέρω το δυναμικό καινοτομίας της 
Ευρώπης, έτσι ώστε να μπορεί να 
ανταποκριθεί στις προκλήσεις του 
μέλλοντος. Ο διακριτός ρόλος του ΕΙΤ για 
την προώθηση της καινοτομίας, καθώς 
φέρνει σε επαφή τις επιχειρήσεις, τους 
εκπαιδευτικούς και τους ερευνητικούς 
φορείς, τις δημόσιες αρχές και την 
κοινωνία των πολιτών, ενισχύεται χάρη 
στη θέση που κατέχει εντός του [πυλώνα 
«Καινοτόμος Ευρώπη»] στο «Ορίζων 
Ευρώπη». Το «Ορίζων Ευρώπη» 
αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη 
επιστημονική και τεχνική φιλοδοξία της 
ΕΕ. Το ΕΙΤ θα παρέχει την αναγκαία 
αριστεία στην επιχειρηματικότητα στην 
εκπαίδευση και την τεχνική καινοτομία.

Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κάθε ΚΓΚ οργανώνεται στο πλαίσιο 
πέντε έως δέκα κέντρων συστέγασης 
(ΚΣ22) που προορίζονται να λειτουργούν 
ως γεωγραφικοί κόμβοι για την πρακτική 
ολοκλήρωση του τριγώνου της γνώσης. Η 
οργάνωση και η διάρθρωσή τους 
υπαγορεύεται από το αντίστοιχο εθνικό και 
περιφερειακό πλαίσιο στον τομέα της 
καινοτομίας. Βασίζεται σε ένα 
πανευρωπαϊκό δίκτυο υφιστάμενων 
εργαστηρίων, γραφείων ή 
πανεπιστημιακών εκτάσεων των κύριων 
εταίρων των ΚΓΚ.

Η κάθε ΚΓΚ οργανώνεται στο πλαίσιο 
κέντρων συστέγασης (ΚΣ22) που 
προορίζονται να λειτουργούν ως 
γεωγραφικοί κόμβοι για την πρακτική 
ολοκλήρωση του τριγώνου της γνώσης. Η 
οργάνωση και η διάρθρωσή τους 
υπαγορεύεται από το αντίστοιχο εθνικό και 
περιφερειακό πλαίσιο στον τομέα της 
καινοτομίας. Βασίζεται σε ένα 
πανευρωπαϊκό δίκτυο υφιστάμενων 
εργαστηρίων, γραφείων ή 
πανεπιστημιακών εκτάσεων των κύριων 
εταίρων των ΚΓΚ.

__________________ __________________
22 Κέντρο συστέγασης είναι μια 
γεωγραφική περιοχή όπου έχουν την έδρα 
τους οι ΚΓΚ που αποτελούν τους βασικούς 

22 Κέντρο συστέγασης είναι μια 
γεωγραφική περιοχή όπου έχουν την έδρα 
τους οι ΚΓΚ που αποτελούν τους βασικούς 
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εταίρους του τριγώνου της γνώσης και 
όπου μπορούν εύκολα να αλληλεπιδρούν 
μεταξύ τους, παρέχοντας το σημείο 
αναφοράς για τη δραστηριότητα των ΚΓΚ 
στη συγκεκριμένη περιοχή.

εταίρους του τριγώνου της γνώσης και 
όπου μπορούν εύκολα να αλληλεπιδρούν 
μεταξύ τους, παρέχοντας το σημείο 
αναφοράς για τη δραστηριότητα των ΚΓΚ 
στη συγκεκριμένη περιοχή.

Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.2 – εδάφιο 3 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης με ισχυρές συνιστώσες 
επιχειρηματικότητας για την κατάρτιση της 
επόμενης γενιάς ταλέντων, 
συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και 
της εφαρμογής προγραμμάτων που φέρουν 
το σήμα του ΕΙΤ23, ιδίως σε επίπεδο 
μεταπτυχιακού και διδακτορικού 
διπλώματος·

— δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης με ισχυρές συνιστώσες 
επιχειρηματικότητας για την κατάρτιση της 
επόμενης γενιάς ταλέντων, 
συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και 
της εφαρμογής προγραμμάτων που φέρουν 
το σήμα του ΕΙΤ23, ιδίως σε επίπεδο 
μεταπτυχιακού και διδακτορικού 
διπλώματος, σε όλους τους τομείς 
STEΑM·

__________________ __________________
23 Το σήμα του ΕΙΤ αποτελεί σφραγίδα 
ποιότητας που απονέμεται από το ΕΙΤ σε 
εκπαιδευτικά προγράμματα ΚΓΚ που 
συμμορφώνονται με συγκεκριμένα 
ποιοτικά κριτήρια όσον αφορά, μεταξύ 
άλλων, την επιχειρηματική εκπαίδευση και 
τα καινοτόμα προγράμματα «μάθησης 
μέσω της εφαρμογής στην πράξη».

23 Το σήμα του ΕΙΤ αποτελεί σφραγίδα 
ποιότητας που απονέμεται από το ΕΙΤ σε 
εκπαιδευτικά προγράμματα ΚΓΚ που 
συμμορφώνονται με συγκεκριμένα 
ποιοτικά κριτήρια όσον αφορά, μεταξύ 
άλλων, την επιχειρηματική εκπαίδευση και 
τα καινοτόμα προγράμματα «μάθησης 
μέσω της εφαρμογής στην πράξη».

Τροπολογία 9

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.2 – εδάφιο 3 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— δραστηριοτήτων που στηρίζουν 
την καινοτομία για την ανάπτυξη 
καινοτόμων προϊόντων, διαδικασιών και 
υπηρεσιών που ανταποκρίνονται σε 
συγκεκριμένες επιχειρηματικές ευκαιρίες·

— δραστηριοτήτων καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας για τη συμβολή 
στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, 
διαδικασιών και υπηρεσιών που 
ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες 
επιχειρηματικές ευκαιρίες και προσδίδουν 
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μια κοινωνιακή προστιθέμενη αξία·

Τροπολογία 10

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.2 – εδάφιο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η προσέγγιση του ΕΙΤ συμβάλλει στην 
πραγματοποίηση τόσο επαυξητικών όσο 
και ανατρεπτικών καινοτομιών, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
αποτελεσματικά οι αδυναμίες της αγοράς 
και να βοηθηθεί ο μετασχηματισμός των 
οικονομικών κλάδων. Επιτρέπει τη 
δημιουργία μακροπρόθεσμων 
επιχειρηματικών στρατηγικών για την 
αντιμετώπιση των παγκόσμιων 
προκλήσεων και συμβάλλει στη 
δημιουργία συνθηκών-πλαισίου που είναι 
απαραίτητες για να αναπτυχθεί ένα 
εύρυθμο οικοσύστημα καινοτομίας και για 
να ενθαρρυνθεί η καινοτομία.

Η προσέγγιση του ΕΙΤ συμβάλλει τόσο 
στις επαυξητικές όσο και στις 
ανατρεπτικές καινοτομίες, προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι 
αδυναμίες της αγοράς και να βοηθηθεί ο 
μετασχηματισμός των οικονομικών 
κλάδων. Επιτρέπει τη δημιουργία 
μακροπρόθεσμων επιχειρηματικών 
στρατηγικών για την αντιμετώπιση των 
παγκόσμιων προκλήσεων και συμβάλλει 
στη δημιουργία συνθηκών-πλαισίου που 
είναι απαραίτητες για να αναπτυχθεί ένα 
εύρυθμο οικοσύστημα καινοτομίας και για 
να ενθαρρυνθεί η καινοτομία.

Τροπολογία 11

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρώτον, οι σημερινές οικονομίες 
αναπτύσσονται ολοένα και περισσότερο 
χάρη στις δεξιότητες και τις ικανότητες 
των ατόμων και των οργανώσεων να 
μετατρέπουν τις ιδέες σε προϊόντα και 
υπηρεσίες. Οι δεξιότητες καινοτομίας και 
η επιχειρηματική κουλτούρα είναι 
καταλυτικής σημασίας σήμερα, ιδίως στον 
τεχνολογικό και τον επιστημονικό τομέα, 
αλλά ολοένα και περισσότερο και σε 
άλλους τομείς. Είναι απόλυτη ανάγκη να 
ενισχυθεί περαιτέρω η ικανότητα 
καινοτομίας των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Το ΕΙΤ κατέχει 
μοναδική θέση ώστε να ανταποκριθεί στις 

Πρώτον, οι σημερινές κοινωνίες και 
οικονομίες αναπτύσσονται ολοένα και 
περισσότερο χάρη στις δεξιότητες και τις 
ικανότητες των ατόμων και των 
οργανώσεων να μετατρέπουν τις ιδέες σε 
προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες. Οι 
δεξιότητες καινοτομίας και η 
επιχειρηματική κουλτούρα είναι 
καταλυτικής σημασίας σήμερα, ιδίως στον 
τεχνολογικό και τον επιστημονικό τομέα, 
αλλά ολοένα και περισσότερο και σε 
άλλους τομείς, όπως είναι οι τέχνες και οι 
ανθρωπιστικές επιστήμες. Είναι απόλυτη 
ανάγκη να ενισχυθεί περαιτέρω η 
ικανότητα καινοτομίας των ιδρυμάτων 
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ανάγκες αυτές στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη. 
Το ΕΙΤ κατέχει μοναδική θέση ώστε να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτές στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη».

Τροπολογία 12

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεύτερον, η φυσική εγγύτητα αποτελεί 
καθοριστικό παράγοντα για την προώθηση 
της καινοτομίας. Οι πρωτοβουλίες που 
αποσκοπούν στην ανάπτυξη των δικτύων 
καινοτομίας και οι οποίες παρέχουν 
υπηρεσίες για τη στήριξη της δημιουργίας, 
της διάδοσης και της μεταφοράς γνώσεων 
παίζουν κομβικό ρόλο για την προώθηση 
της αλληλεπίδρασης μεταξύ επιχειρήσεων, 
ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, ερευνητικών 
οργανισμών, κρατικών αρχών και ιδιωτών. 
Παρόλα αυτά, οι επιδόσεις έρευνας και 
καινοτομίας διαφέρουν σημαντικά στο 
εσωτερικό της ΕΕ, όπως αντικατοπτρίζεται 
στον ετήσιο ευρωπαϊκό πίνακα 
αποτελεσμάτων για την καινοτομία. Έχει 
καταλυτική σημασία η καινοτομία να είναι 
απαλλαγμένη από αποκλεισμούς και να 
έχει τις ρίζες της σε τοπικό επίπεδο. Οι 
δραστηριότητες του ΕΙΤ, χάρη στην 
«τοποκεντρική» τους προσέγγιση, είναι 
πλέον κατάλληλες να συμβάλουν στην 
ενίσχυση των τοπικών οικοσυστημάτων 
καινοτομίας.

Δεύτερον, η φυσική εγγύτητα αποτελεί 
καθοριστικό παράγοντα για την προώθηση 
της καινοτομίας και της βιωσιμότητας. Οι 
πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην 
ανάπτυξη των δικτύων καινοτομίας και οι 
οποίες παρέχουν υπηρεσίες για τη στήριξη 
της δημιουργίας, της διάδοσης και της 
μεταφοράς γνώσεων παίζουν κομβικό ρόλο 
για την προώθηση της αλληλεπίδρασης 
μεταξύ επιχειρήσεων, ακαδημαϊκών 
ιδρυμάτων, ερευνητικών οργανισμών, 
κρατικών αρχών και ιδιωτών σε όλους 
τους τομείς. Παρόλα αυτά, οι επιδόσεις 
έρευνας και καινοτομίας διαφέρουν 
σημαντικά στο εσωτερικό της ΕΕ, όπως 
αντικατοπτρίζεται στον ετήσιο ευρωπαϊκό 
πίνακα αποτελεσμάτων για την 
καινοτομία. Έχει καταλυτική σημασία η 
καινοτομία να είναι απαλλαγμένη από 
αποκλεισμούς και να έχει τις ρίζες της σε 
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι 
δραστηριότητες του ΕΙΤ, χάρη στην 
«τοποκεντρική» τους προσέγγιση, είναι 
πλέον κατάλληλες να συμβάλουν στην 
ενίσχυση των τοπικών και περιφερειακών 
οικοσυστημάτων καινοτομίας και να 
παράσχουν νέα πρότυπα για μια βιώσιμη 
οικονομία.

Τροπολογία 13
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ, ως αναπόσπαστο τμήμα του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», θα 
συνεισφέρει στην επίτευξη των 
πρωταρχικών στόχων και προτεραιοτήτων 
του. Οι ΚΓΚ θα αποτελούν μέρος των 
θεσμοθετημένων ευρωπαϊκών εταιρικών 
συμπράξεων, δηλ. θα ακολουθούν ένα 
σύνολο αρχών και κριτηρίων για τον 
κύκλο ζωής, έτσι ώστε να διασφαλίζεται 
μια πιο συνεκτική, ανοιχτή και με γνώμονα 
τον αντίκτυπο προσέγγιση. Ως εκ τούτου, 
οι γενικοί στόχοι του ΕΙΤ 
αντικατοπτρίζουν τον συνολικό ρόλο του 
στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» καθώς 
και τη θέση του στον [πυλώνα 
«Καινοτόμος Ευρώπη»].

Η αριστεία είναι η κύρια κινητήρια 
δύναμη για το ΕΙΤ. Επιδιώκει να 
επεκτείνει τις φιλοδοξίες των ήδη 
υφισταμένων ΚΓΚ και να ενθαρρύνει στις 
κοινότητες καινοτομίας το υψηλότερο 
επίπεδο ποιότητας στην έρευνα και 
καινοτομία. Η γεωγραφική κάλυψη και η 
συμβολή στην αντιμετώπιση των κενών 
στην καινοτομία στα κράτη μέλη και στις 
συνδεδεμένες χώρες αποτελεί σημαντικό 
μέρος της στρατηγικής ατζέντας του ΕΙΤ 
για το 2021-2027, καθώς και η επέκταση 
των ευκαιριών για την παροχή ποιοτικής 
ανώτατης εκπαίδευσης στις χώρες, και 
ιδίως τις χώρες και τις περιοχές που 
υπολείπονται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο 
βαθμό στον τομέα της καινοτομίας, οι 
οποίες περιλαμβάνονται στο περιφερειακό 
σχέδιο καινοτομίας (ΠΣΚ). Το ΕΙΤ, ως 
αναπόσπαστο τμήμα του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», θα συνεισφέρει στην 
ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας της 
Ένωσης και στην επίτευξη των 
πρωταρχικών στόχων και προτεραιοτήτων 
του. Οι ΚΓΚ θα αποτελέσουν μέρος των 
θεσμοθετημένων ευρωπαϊκών εταιρικών 
συμπράξεων, δηλ. θα ακολουθούν ένα 
σύνολο αρχών και κριτηρίων για τον 
κύκλο ζωής, όπως ορίζονται στο «Ορίζων 
Ευρώπη», έτσι ώστε να διασφαλίζεται μια 
πιο συνεκτική, διαφανή, ανοιχτή και με 
γνώμονα τον αντίκτυπο προσέγγιση. Οι 
γενικοί στόχοι του ΕΙΤ αντικατοπτρίζουν 
τον συνολικό ρόλο του στο πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη» καθώς και τη θέση του 
στον [πυλώνα «Καινοτόμος Ευρώπη»].

Τροπολογία 14

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 2 – σημείο 2.1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πρωταρχικοί τομείς παρέμβασης του 
ΕΙΤ καθορίζονται στην [πρόταση του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»]. Το 
ΕΙΤ θα συνεχίσει να στηρίζει τις 
Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας 
(ΚΓΚ) του, προκειμένου να ενισχύσει τα 
οικοσυστήματα καινοτομίας που 
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των 
παγκόσμιων προκλήσεων. Για τον σκοπό 
αυτό θα ενισχύσει την ολοκλήρωση μεταξύ 
εκπαίδευσης, έρευνας και επιχειρήσεων, 
κάτι που θα δημιουργήσει περιβάλλοντα 
που ευνοούν την καινοτομία. Θα 
προωθήσει και θα στηρίξει επίσης μια νέα 
γενιά επιχειρηματιών, και θα ενθαρρύνει 
τη δημιουργία καινοτόμων εταιρειών σε 
στενή συνέργεια και συμπληρωματικότητα 
με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας 
(ΕΣΚ). Στο πλαίσιο αυτό, πρόκειται ιδίως:

Οι πρωταρχικοί τομείς παρέμβασης του 
ΕΙΤ καθορίζονται στο «Ορίζων Ευρώπη». 
Το ΕΙΤ θα συνεχίσει να στηρίζει τις 
Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας 
(ΚΓΚ) του, προκειμένου να ενισχύσει την 
ποιότητα των κοινοτήτων καινοτομίας 
στην Ένωση που συμβάλλουν στην 
αντιμετώπιση των παγκόσμιων 
προκλήσεων. Για τον σκοπό αυτό θα 
ενισχύσει την ολοκλήρωση μεταξύ 
τεχνικής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, 
έρευνας και επιχειρήσεων, κάτι που θα 
δημιουργήσει περιβάλλοντα που ευνοούν 
την καινοτομία. Θα προωθήσει και θα 
στηρίξει επίσης μια νέα γενιά 
επιχειρηματιών, και θα ενθαρρύνει τη 
δημιουργία καινοτόμων εταιρειών σε 
στενή συνέργεια και συμπληρωματικότητα 
με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας 
(ΕΣΚ). Στο πλαίσιο αυτό, πρόκειται ιδίως:

Τροπολογία 15

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 2 – σημείο 2.1 – εδάφιο 1 – σημείο -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) να ενθαρρύνει την επιστημονική 
και τεχνική εκπαίδευση υψηλού επιπέδου 
που είναι ισορροπημένη από άποψη 
φύλων σε όλα τα κράτη μέλη·

Τροπολογία 16Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 2 – σημείο 2.1 – εδάφιο 2 – στοιχείο -1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1α) να εργαστεί για την ισορροπία των 
φύλων στην τεχνική και επιχειρηματική 
εκπαίδευση σε όλα τα κράτη μέλη·
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Τροπολογία 17

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 2 – σημείο 2.1 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) να ενισχύσει βιώσιμα 
οικοσυστήματα καινοτομίας σε ολόκληρη 
την Ευρώπη,

(1) να ενισχύσει βιώσιμα 
οικοσυστήματα καινοτομίας σε ολόκληρη 
την Ένωση,

Τροπολογία 18

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 2 – σημείο 2.1 – εδάφιο 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) να προωθήσει την καινοτομία και 
την επιχειρηματικότητα μέσω της 
βελτίωσης στον τομέα της εκπαίδευσης·

(2) να προωθήσει την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας και 
καινοτομίας σε μια προοπτική δια βίου 
μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της 
αύξησης των ικανοτήτων των ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ολόκληρη 
την Ένωση, και να στηρίξει τον 
επιχειρηματικό τους μετασχηματισμό, 
μεταξύ άλλων στον τομέα της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας·

Τροπολογία 19

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 2 – σημείο 2.2 – εδάφιο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα διερευνηθούν επίσης οι ευκαιρίες για 
συνέργειες μεταξύ του σκέλους «Διάδοση 
της αριστείας» του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη» και των δραστηριοτήτων 
ευαισθητοποίησης που στηρίζει το ΕΙΤ. 
Συγκεκριμένα, οι χώρες-στόχος του 
σκέλους «Διάδοση της αριστείας» του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» θα 
μπορέσουν να αξιοποιήσουν την 
εμπειρογνωμοσύνη και την υποστήριξη 
του ΕΙΤ ώστε να αναπτύξουν κατάντη 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
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δραστηριότητες (δηλ. κοντά στην αγορά), 
ως ομάδα-στόχος για δραστηριότητες 
ευαισθητοποίησης του ΕΙΤ.

Τροπολογία 20

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.1 – σημείο 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ολοκλήρωση του τριγώνου της γνώσης 
από το ΕΙΤ και τις ΚΓΚ στο επίπεδο της 
ΕΕ, των κρατών μελών, καθώς και σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο θα 
συνεχίσουν να αποτελούν βασικό στόχο 
για την ενίσχυση των συστημάτων 
καινοτομίας και για την εξασφάλιση της 
βιωσιμότητάς τους, καθώς και για την 
εξεύρεση νέων λύσεων στις παγκόσμιες 
προκλήσεις. Το ΕΙΤ θα συνεχίσει να 
στηρίζει ένα χαρτοφυλάκιο ΚΓΚ (βλ. 
σχήμα 2) και να ενισχύει περαιτέρω την 
επιτυχημένη πλατφόρμα του για τη 
σύσταση, την ανάπτυξη και τη διαχείρισή 
τους. Οι ΚΓΚ θα συνεχίσουν να 
λειτουργούν μέσω των κέντρων 
συστέγασης. Οι ΚΓΚ θα συνεχίσουν να 
επιδιώκουν την οικονομική βιωσιμότητά 
τους για να καταστούν ανεξάρτητες από 
την επιχορήγηση του ΕΙΤ μακροπρόθεσμα 
(το αργότερο μετά την παρέλευση 15 ετών) 
μέσω της προσέλκυσης δημόσιων και 
ιδιωτικών επενδύσεων.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία 21

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.1 – σημείο 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ θα αυξήσει περαιτέρω τον 
περιφερειακό αντίκτυπό του με 
περισσότερη διαφάνεια προς δυνητικούς 
εταίρους και ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς 
και μια πιο δομημένη περιφερειακή 

Για να βελτιώσει την γεωγραφική 
ισορροπία, το ΕΙΤ θα αυξήσει περαιτέρω 
τον περιφερειακό αντίκτυπό του με 
περισσότερη διαφάνεια προς δυνητικούς 
εταίρους και ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς 
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στρατηγική των ΚΓΚ, στην οποία θα 
καλλιεργούνται δεσμοί με σχετικές 
έξυπνες στρατηγικές εξειδίκευσης.

και μια πιο δομημένη περιφερειακή 
στρατηγική των ΚΓΚ, στην οποία θα 
καλλιεργούνται δεσμοί με σχετικές 
έξυπνες στρατηγικές εξειδίκευσης.

Τροπολογία 22

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.1 – σημείο 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο προϋπολογισμός του ΕΙΤ που 
διατίθεται για την εφαρμογή των 
δραστηριοτήτων του ΕΙΤ σχετικά με το 
ΠΣΚ θα ανέρχεται σε τουλάχιστον 10 % 
της συνολικής χρηματοδοτικής στήριξης 
του ΕΙΤ προς τις ΚΓΚ, με αποτέλεσμα 
την αύξηση του αριθμού των εταίρων 
ΚΓΚ από στοχοθετημένες περιφέρειες σε 
χώρες που είναι επιλέξιμες για το ΠΣΚ. Η 
στήριξη από το ΠΣΚ θα πρέπει να 
ενθαρρύνει την ισορροπία μεταξύ φύλων 
σε όλα τα πεδία.

Τροπολογία 23

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.1 – σημείο 2 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το περιφερειακό σχέδιο καινοτομίας του 
ΕΙΤ, το οποίο καθοδηγεί το ΕΙΤ και 
εφαρμόζουν οι ΚΓΚ, υλοποιήθηκε μέχρι 
στιγμής σε εθελοντική βάση. Από το 2021 
και μετά το εν λόγω σχέδιο θα αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της πολυετούς 
στρατηγικής των ΚΓΚ. Το ΕΙΤ θα 
συνεχίσει να παρέχει καθοδήγηση και 
στήριξη στις ΚΓΚ για την προετοιμασία 
των πολυετών στρατηγικών τους όσον 
αφορά το περιφερειακό σχέδιο 
καινοτομίας, όπως επίσης και για την 
εφαρμογή τους. Οι δραστηριότητες του 

Το ΕΙΤ διασφαλίζει ότι οι 
δραστηριότητες του ΠΣΚ του ΕΙΤ 
χρησιμοποιούνται για την προσέλκυση 
και τη διευκόλυνση της ένταξης πιθανών 
νέων εταίρων που προσθέτουν αξία στις 
ΚΓΚ, επεκτείνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο 
την πανευρωπαϊκή κάλυψη του ΕΙΤ, και 
εντάσσονται πλήρως στις πολυετείς 
στρατηγικές των ΚΓΚ. Το περιφερειακό 
σχέδιο καινοτομίας του ΕΙΤ, το οποίο 
καθοδηγεί το ΕΙΤ και εφαρμόζουν οι ΚΓΚ, 
υλοποιήθηκε μέχρι στιγμής σε εθελοντική 
βάση. Από το 2021 και μετά το εν λόγω 
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ΕΙΤ σχετικά με το ΠΣΚ θα 
εξακολουθήσουν με την ενισχυμένη 
στήριξη της ικανότητας καινοτομίας των 
χωρών και των περιφερειών που υστερούν 
στον τομέα της καινοτομίας. Ο 
προϋπολογισμός του ΕΙΤ που διατίθεται 
για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων 
του ΕΙΤ σχετικά με το περιφερειακό 
σχέδιο καινοτομίας θα ανέρχεται σε 
τουλάχιστον 10 % της συνολικής 
χρηματοδοτικής στήριξης του ΕΙΤ προς 
τις ΚΓΚ, με αποτέλεσμα την αύξηση του 
αριθμού των εταίρων ΚΓΚ από τις 
στοχοθετημένες περιφέρειες. Οι 
δραστηριότητες που στηρίζονται μέσω του 
περιφερειακού σχεδίου καινοτομίας έχουν 
σκοπό:

σχέδιο θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της πολυετούς στρατηγικής των ΚΓΚ, 
επεκτείνοντας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο 
το πεδίο του ΕΙΤ. Το ΕΙΤ θα συνεχίσει να 
παρέχει καθοδήγηση και στήριξη στις 
ΚΓΚ για την προετοιμασία και υλοποίηση 
των πολυετών στρατηγικών τους όσον 
αφορά το περιφερειακό σχέδιο 
καινοτομίας. Οι δραστηριότητες του ΕΙΤ 
σχετικά με το ΠΣΚ θα εξακολουθήσουν με 
την ενισχυμένη στήριξη της ικανότητας 
καινοτομίας των χωρών ΕΕ-13 καθώς και 
άλλων χωρών που υστερούν σε μικρότερο 
ή μεγαλύτερο βαθμό στον τομέα της 
καινοτομίας. Οι δραστηριότητες που 
στηρίζονται μέσω του περιφερειακού 
σχεδίου καινοτομίας έχουν σκοπό:

Τροπολογία 24

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.1 – σημείο 2 – εδάφιο 2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— να βελτιώσουν τις ικανότητες 
καινοτομίας του τοπικού οικοσυστήματος, 
μέσω δραστηριοτήτων ανάπτυξης 
ικανοτήτων και στενότερης 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των τοπικών 
φορέων καινοτομίας (ομάδες, δίκτυα, 
περιφερειακές αρχές, ΙΤΕ, ερευνητικοί 
οργανισμοί, ιδρύματα επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης)·

— να βελτιώσουν τις ικανότητες 
καινοτομίας του τοπικού οικοσυστήματος, 
μέσω δραστηριοτήτων ανάπτυξης 
ικανοτήτων και στενότερης 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των τοπικών 
φορέων καινοτομίας (ΜΜΕ, ομάδες, 
δίκτυα, περιφερειακές αρχές, ΙΤΕ, 
ερευνητικοί οργανισμοί, ιδρύματα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης)·

Τροπολογία 25

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.1 – σημείο 2 – εδάφιο 2 – περίπτωση 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— να στηρίξουν τον στόχο της 
προσέλκυσης νέων εταίρων στις ΚΓΚ με 
τη δημιουργία νέων κέντρων συστέγασης 
με σκοπό τη βελτίωση της γεωγραφικής 
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ισορροπίας·

Τροπολογία 26

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.1 – σημείο 2 – εδάφιο 2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— να συνδέσουν τα τοπικά 
οικοσυστήματα καινοτομίας με τα 
πανευρωπαϊκά οικοσυστήματα 
καινοτομίας μέσω της συνεργασίας των 
ΚΓΚ του ΕΙΤ και των κέντρων 
συστέγασης τους.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία 27

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.1 – σημείο 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
καλύτερη ενσωμάτωση των ΚΓΚ στα 
τοπικά οικοσυστήματα καινοτομίας, η 
κάθε ΚΓΚ θα πρέπει να αναπτύξει και να 
εφαρμόσει μια στρατηγική με στόχο την 
ενίσχυση της σχέσης με τους 
περιφερειακούς και τοπικούς φορείς 
καινοτομίας, και το ΕΙΤ θα 
παρακολουθήσει ενεργά την εφαρμογή της 
στρατηγικής αυτής. Οι ΚΓΚ θα πρέπει να 
ενσωματώσουν στην πολυετή στρατηγική 
και το επιχειρησιακό τους σχέδιο μια 
προσέγγιση της καινοτομίας με γνώμονα 
τον τοπικό παράγοντα. Θα πρέπει να 
αξιοποιήσουν τα κέντρα συστέγασης (και 
το περιφερειακό σχέδιο καινοτομίας), 
εκμεταλλευόμενες έτσι τον ρόλο τους ως 
πύλης πρόσβασης στην κοινότητα ΚΓΚ σε 
συνεργασία με τους συστεγαζόμενους 
εταίρους. Οι ΚΓΚ θα πρέπει να 
αποδεικνύουν τη σύνδεσή τους με τις 
τοπικές έξυπνες στρατηγικές εξειδίκευσης 
και με τις δραστηριότητες των σχετικών 
θεματικών πλατφορμών και των 

Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
καλύτερη ενσωμάτωση των ΚΓΚ στα 
τοπικά οικοσυστήματα καινοτομίας, η 
κάθε ΚΓΚ θα πρέπει να αναπτύξει και να 
εφαρμόσει μια στρατηγική με στόχο την 
ενίσχυση της σχέσης με τους 
περιφερειακούς και τοπικούς φορείς 
καινοτομίας, ιδίως από τις χώρες της ΕΕ-
13, και το ΕΙΤ θα παρακολουθήσει ενεργά 
την εφαρμογή της στρατηγικής αυτής. Οι 
ΚΓΚ θα πρέπει να ενσωματώσουν στην 
πολυετή στρατηγική και το επιχειρησιακό 
τους σχέδιο μια προσέγγιση της 
καινοτομίας με γνώμονα τον τοπικό 
παράγοντα. Θα πρέπει να αξιοποιήσουν τα 
κέντρα συστέγασης (και το περιφερειακό 
σχέδιο καινοτομίας), εκμεταλλευόμενες 
έτσι τον ρόλο τους ως πύλης πρόσβασης 
στην κοινότητα ΚΓΚ σε συνεργασία με 
τους συστεγαζόμενους εταίρους. Οι ΚΓΚ 
θα πρέπει να αποδεικνύουν τη σύνδεσή 
τους με τις τοπικές έξυπνες στρατηγικές 
εξειδίκευσης και με τις δραστηριότητες 
των σχετικών θεματικών πλατφορμών και 



PE644.924v02-00 20/41 AD\1206355EL.docx

EL

διαπεριφερειακών πρωτοβουλιών, 
συμπεριλαμβανομένων των αρχών 
διαχείρισης των ΕΔΕΤ. Το ΕΙΤ θα 
παρακολουθεί επίσης πώς λειτουργούν τα 
κέντρα συστέγασης και πώς 
ενσωματώνονται στα τοπικά 
οικοσυστήματα καινοτομίας.

των διαπεριφερειακών πρωτοβουλιών, 
συμπεριλαμβανομένων των αρχών 
διαχείρισης των ΕΔΕΤ. Το ΕΙΤ θα 
παρακολουθεί επίσης πώς λειτουργούν τα 
κέντρα συστέγασης και οι δικαιούχοι του 
ΠΣΚ, και πώς ενσωματώνονται στα τοπικά 
οικοσυστήματα καινοτομίας.

Τροπολογία 28

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.1 – σημείο 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με βάση την πρόταση που υπέβαλε το 
διοικητικό συμβούλιο του ΕΙΤ καθώς και 
μια ανάλυση της εν λόγω πρότασης, 
προτείνεται να συσταθεί μια πρώτη ΚΓΚ 
στο πεδίο των κλάδων του πολιτισμού και 
της δημιουργικότητας (ΚΠΔ) το 2022 με 
πρόσκληση υποβολής προτάσεων που 
πρόκειται να δημοσιευθεί το 2021. Ο εν 
λόγω τομέας προτεραιότητας έχει την 
ισχυρότερη συμπληρωματικότητα με τις 
οκτώ ΚΓΚ που έχουν ήδη συσταθεί από το 
ΕΙΤ, καθώς και με τους πιθανούς τομείς 
προτεραιότητας για άλλες ευρωπαϊκές 
εταιρικές συμπράξεις που θα 
δρομολογηθούν στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Οι 
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 
κλάδοι χαρακτηρίζονται από έντονο 
κατακερματισμό και όσοι καινοτομούν και 
ιδρύουν επιχειρήσεις δεν διαθέτουν τις 
απαιτούμενες δεξιότητες 
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Οι 
εν λόγω στενώσεις κρίνεται ότι θα 
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα με 
μια ΚΓΚ, χάρη ακριβώς στην προσέγγιση 
που εφαρμόζει για την ολοκλήρωση του 
τριγώνου της γνώσης, τη μακροπρόθεσμη 

Με βάση την πρόταση που υπέβαλε το 
διοικητικό συμβούλιο του ΕΙΤ καθώς και 
μια ανάλυση της εν λόγω πρότασης, 
προτείνεται να συσταθεί μια πρώτη ΚΓΚ 
στο πεδίο των κλάδων του πολιτισμού και 
της δημιουργικότητας (ΚΠΔ) το 2022 με 
μια διαφανή και ανοικτή πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων που πρόκειται να 
δημοσιευθεί το 2021. Ο εν λόγω τομέας 
προτεραιότητας έχει την ισχυρότερη 
συμπληρωματικότητα με τις οκτώ ΚΓΚ 
που έχουν ήδη συσταθεί από το ΕΙΤ, 
καθώς και με τους πιθανούς τομείς 
προτεραιότητας για άλλες ευρωπαϊκές 
εταιρικές συμπράξεις που θα 
δρομολογηθούν στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Ο ΚΠΔ 
συνιστά ένα τμήμα της οικονομίας με 
υψηλό αναπτυξιακό δυναμικό και πολλές 
πρωτοβουλίες στο επίπεδο της τοπικής 
κοινωνίας, και είναι ιδιαίτερα ελκυστικός 
στους πολίτες. Έχουν ισχυρά ερείσματα 
στις τοπικές και περιφερειακές 
κοινότητές τους. Είναι και αυτός ένας 
τομέας με μεγάλο δυναμικό εμπορικής 
τεχνικής καινοτομίας κατά τα πρότυπα 
του ΕΙΤ. Ωστόσο, οι εν λόγω κλάδοι 
χαρακτηρίζονται από έντονο 
κατακερματισμό και όσοι καινοτομούν και 
ιδρύουν επιχειρήσεις δεν διαθέτουν τις 
απαιτούμενες δεξιότητες 
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Οι 
εν λόγω στενώσεις κρίνεται ότι θα 
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προοπτική της και την τοποκεντρική 
πολιτική της. Ένα ενημερωτικό δελτίο που 
συνοψίζει τις προκλήσεις στους ΚΠΔ 
καθώς και ο αναμενόμενος αντίκτυπος της 
ΚΓΚ περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1Β 
του παρόντος ΣΘΚ.

αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα με 
μια ΚΓΚ, χάρη ακριβώς στην προσέγγιση 
που εφαρμόζει για την ολοκλήρωση του 
τριγώνου της γνώσης, τη μακροπρόθεσμη 
προοπτική της και την τοποκεντρική 
πολιτική της. Ένα ενημερωτικό δελτίο που 
συνοψίζει τις προκλήσεις στους ΚΠΔ 
καθώς και ο αναμενόμενος αντίκτυπος της 
ΚΓΚ περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1Β 
του παρόντος ΣΘΚ.

Τροπολογία 29

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.2. Στήριξη της ικανότητας 
καινοτομίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

3.2. Στήριξη της ικανότητας 
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Τροπολογία 30

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Χάρη στο μοντέλο ολοκλήρωσης του 
τριγώνου της γνώσης, το ΕΙΤ συνέβαλε 
ώστε να γεφυρωθεί το επίμονο χάσμα 
μεταξύ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της 
έρευνας και της καινοτομίας. 
Συγκεκριμένα το ΕΙΤ αποτελεί κομβικό 
εργαλείο για την ανάπτυξη του 
ανθρώπινου κεφαλαίου χάρη στην ειδοποιό 
έμφαση που αποδίδει στην επιχειρηματική 
εκπαίδευση. Ωστόσο, ο αντίκτυπος του 
ΕΙΤ εξακολουθεί να περιορίζεται στους 
εταίρους των ΚΓΚ.

Χάρη στο μοντέλο ολοκλήρωσης του 
τριγώνου της γνώσης, το ΕΙΤ συνέβαλε 
ώστε να γεφυρωθεί το επίμονο χάσμα 
μεταξύ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της 
έρευνας και της καινοτομίας. 
Συγκεκριμένα το ΕΙΤ αποτελεί κομβικό 
εργαλείο για την ανάπτυξη του 
ανθρώπινου κεφαλαίου χάρη στην ειδοποιό 
έμφαση που αποδίδει στην επιχειρηματική 
εκπαίδευση. Ωστόσο, ο αντίκτυπος του 
ΕΙΤ εξακολουθεί να είναι περιορισμένος 
και θα πρέπει να επεκταθεί πέραν από 
τους εταίρους των ΚΓΚ.

Τροπολογία 31
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.2 – εδάφιο 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στήριξη και ενίσχυση της πολιτιστικής 
και καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, με 
παράλληλη προώθηση της διασυνοριακής 
αναγνώρισης των καλλιτεχνικών 
ικανοτήτων και δεξιοτήτων.

Τροπολογία 32

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να στηριχθεί ευρύτερα η 
καινοτομία, τα ιδρύματα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης στην Ευρώπη πρέπει να 
διακατέχονται από καινοτόμο και 
επιχειρηματικό πνεύμα ως προς την 
προσέγγιση τους στην εκπαίδευση, την 
έρευνα και τη συνεργασία τους με τις 
επιχειρήσεις, καθώς και το γενικότερο 
τοπικό οικοσύστημα καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των 
πολιτών.

Προκειμένου να στηριχθεί ευρύτερα η 
καινοτομία, τα ιδρύματα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης στην Ευρώπη πρέπει να 
διακατέχονται από καινοτόμο και 
επιχειρηματικό πνεύμα ως προς την 
προσέγγιση τους στην εκπαίδευση, την 
έρευνα και τη συνεργασία τους με τις 
επιχειρήσεις, καθώς και τις γενικότερες 
τοπικές κοινότητες καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των 
πολιτών και άλλων ενδιαφερομένων 
φορέων, με ιδιαίτερη μέριμνα για την 
ισότητα των φύλων και τη συμμετοχή 
των ατόμων με αναπηρία.

Τροπολογία 33

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να να μπορέσουν να λειτουργούν ως 
περισσότερο καινοτόμες επιχειρηματικές 
οργανώσεις, τα ΙΤΕ χρειάζονται σαφή 
στρατηγική, μεθοδολογικό πλαίσιο και 
δέσμευση πόρων. Ορμώμενο από την 
εμπειρία του, το ΕΙΤ βρίσκεται σε ιδανική 
θέση για να υποστηρίξει την ανάπτυξη 

Το ΕΙΤ στοχεύει ιδίως τα ΙΤΕ από χώρες 
που υπολείπονται σε μικρότερο ή 
μεγαλύτερο βαθμό στον τομέα της 
καινοτομίας και άλλες περιφέρειες 
χαμηλών επιδόσεων που επιθυμούν να 
ενισχύσουν το αποτύπωμα καινοτομίας 
τους και τις στρατηγικές τους έξυπνης 
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ικανοτήτων επιχειρηματικότητας και 
καινοτομίας στα ΙΤΕ στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

εξειδίκευσης. Το ΕΙΤ θα διαθέσει για το 
μέτρο αυτό τουλάχιστον το 25 % του 
συνολικού προϋπολογισμού που 
αφιερώνεται στις δραστηριότητες αυτές. 
Για να μπορέσουν να λειτουργούν ως 
περισσότερο καινοτόμες επιχειρηματικές 
οργανώσεις, τα ΙΤΕ χρειάζονται σαφή και 
φιλόδοξη στρατηγική, μεθοδολογικό 
πλαίσιο και δέσμευση πόρων. Ορμώμενο 
από την εμπειρία του, το ΕΙΤ βρίσκεται σε 
ιδανική θέση για να υποστηρίξει την 
ανάπτυξη ικανοτήτων επιχειρηματικότητας 
και καινοτομίας στα ΙΤΕ στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

Τροπολογία 34

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευρύτερη 
διάδοση και η καλύτερη κατανόηση των 
ευκαιριών που προσφέρει το ΕΙΤ, το 
τελευταίο θα εξετάσει αν είναι δυνατόν να 
παρέχει ενισχυμένη καθοδήγηση και 
βοήθεια σχετικά με πτυχές που αφορούν τη 
συμμετοχή στις ΚΓΚ του ΕΙΤ στο σύνολο 
της Ευρώπης μέσω της αξιοποίησης των 
υφιστάμενων δικτύων ενημέρωσης σε όλη 
την Ευρώπη.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευρύτερη 
διάδοση και η καλύτερη κατανόηση των 
ευκαιριών που προσφέρει το Ινστιτούτο, 
το τελευταίο θα παρέχει ενισχυμένη 
καθοδήγηση και βοήθεια σε νέους 
δυνητικούς εταίρους σχετικά με πτυχές 
που αφορούν τη συμμετοχή στις ΚΓΚ του 
ΕΙΤ στο σύνολο της Ευρώπης μέσω της 
αξιοποίησης των υφιστάμενων δικτύων 
ενημέρωσης και της δημιουργίας, όπου 
είναι αναγκαίο, νέων.

Τροπολογία 35

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ θα οργανώνει τακτές συνεδριάσεις 
με την ομάδα αντιπροσώπων των κρατών 
μελών καθώς και με συναφείς υπηρεσίες 
της Επιτροπής, τουλάχιστον δύο φορές το 
χρόνο, για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη 
επικοινωνία και ροή πληροφοριών με τα 

Το ΕΙΤ θα οργανώνει ετήσιες 
συνεδριάσεις με την ομάδα αντιπροσώπων 
των κρατών μελών καθώς και την 
Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και συμβουλευτικούς οργανισμούς της 
ΕΕ, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
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κράτη μέλη και σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και 
για να παρέχεται η κατάλληλη ενημέρωση 
σχετικά με τις επιδόσεις και τα 
επιτεύγματα των δραστηριοτήτων που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΙΤ. Η ομάδα 
αντιπροσώπων των κρατών μελών θα 
παράσχει επίσης την κατάλληλη στήριξη 
όσον αφορά τη σύνδεση των 
δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται 
από το ΕΙΤ με τα εθνικά προγράμματα και 
πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένης της 
ενδεχόμενης εθνικής συγχρηματοδότησης 
των εν λόγω δραστηριοτήτων.

των Περιφερειών και η Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, για 
να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη 
επικοινωνία και ροή πληροφοριών με τα 
κράτη μέλη και σε επίπεδο ΕΕ. Η ομάδα 
αντιπροσώπων των κρατών μελών θα 
παράσχει επίσης την κατάλληλη στήριξη 
όσον αφορά τη σύνδεση των 
δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται 
από το ΕΙΤ με τα εθνικά προγράμματα και 
πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένης της 
ενδεχόμενης εθνικής συγχρηματοδότησης 
των εν λόγω δραστηριοτήτων.

Τροπολογία 36

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο 1 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ θα συνεχίσει να διευθύνει και να 
παρέχει στρατηγική καθοδήγηση στην 
κοινότητα αποφοίτων του ΕΙΤ (σε 
συνεργασία με το συμβούλιο αποφοίτων 
του ΕΙΤ), προκειμένου να μεγιστοποιήσει 
τον επιχειρηματικό και κοινωνιακό 
αντίκτυπό του, καθώς και τη συνεχή 
συμμετοχή των μελών του σε 
δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται 
από το ΕΙΤ. Κατά τη διάρκεια της 
περιόδου 2021-2027 η κοινότητα θα 
συνεχίσει να αναπτύσσεται και θα 
συμπεριλαμβάνει τους αποφοίτους που 
συμμετέχουν στις δράσεις για τη στήριξη 
των ικανοτήτων καινοτομίας των ΙΤΕ.

Το ΕΙΤ θα συνεχίσει να διευθύνει και να 
παρέχει στρατηγική καθοδήγηση στην 
κοινότητα αποφοίτων του ΕΙΤ26 (σε 
συνεργασία με το συμβούλιο αποφοίτων 
του ΕΙΤ), προκειμένου να μεγιστοποιήσει 
τον επιχειρηματικό και κοινωνιακό 
αντίκτυπό του, καθώς και τη συνεχή 
συμμετοχή των μελών του σε 
δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται 
από το ΕΙΤ. Το ΕΙΤ αναλύει και 
κοινοποιεί τις βέλτιστες πρακτικές, ώστε 
να αναπτυχθούν περαιτέρω οι κοινότητες 
αποφοίτων. Οι απόφοιτοι θα πρέπει να 
συμμετέχουν στη συλλογή κεφαλαίων για 
τις ΚΓΚ και, το σημαντικότερο, να 
στηρίζουν τις ικανότητες καινοτομίας των 
ΙΤΕ μέσω της παροχής καθοδήγησης 
στους νέους σπουδαστές και ερευνητές.

__________________ __________________

κοινότητα αποφοίτων του ΕΙΤ φέρνει σε 
επαφή επιχειρηματίες και παράγοντες 
αλλαγής που έχουν συμμετάσχει σε 
εκπαιδευτικά ή επιχειρηματικά 
προγράμματα που διοργάνωσαν ΚΓΚ. Η 
κοινότητα αντιπροσωπεύει δίκτυο άνω των 

κοινότητα αποφοίτων του ΕΙΤ φέρνει σε 
επαφή επιχειρηματίες και παράγοντες 
αλλαγής που έχουν συμμετάσχει σε 
εκπαιδευτικά ή επιχειρηματικά 
προγράμματα που διοργάνωσαν ΚΓΚ. Η 
κοινότητα αντιπροσωπεύει δίκτυο άνω των 
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5 000 μελών. 5 000 μελών.

Τροπολογία 37

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέχρι στιγμής, οι ορθές πρακτικές και τα 
διδάγματα που προέρχονται από τις ΚΓΚ 
δεν έχουν κωδικοποιηθεί επαρκώς και δεν 
έχουν διαδοθεί αποτελεσματικά. Κατά τη 
λειτουργία που επιτελεί ως εταίρος γνώσης 
για τους φορείς χάραξης πολιτικής και για 
ολόκληρη την κοινότητα καινοτομίας, το 
ΕΙΤ θα αναπτύξει περαιτέρω τον ρόλο που 
διαδραματίζει ως ινστιτούτο καινοτομίας 
ικανό να ανιχνεύει, να αναλύει, να 
κωδικοποιεί, να διαδίδει καινοτόμους 
πρακτικές, διδάγματα και αποτελέσματα, 
αλλά και να μεριμνά για την απορρόφησή 
τους από τις δραστηριότητες που 
χρηματοδοτεί το ίδιο (εκπαίδευση και 
κατάρτιση, στήριξη στην καινοτομία, 
στήριξη στην επιχειρηματικότητα) σε 
ευρύτερη κλίμακα. Η δραστηριότητα αυτή 
θα έχει ως βάση τους δεσμούς και τις 
συνέργειες με τις άλλες πρωτοβουλίες 
εντός του [πυλώνα «Καινοτόμος Ευρώπη»] 
στο πλαίσιο της [πρότασης για το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»].

Μέχρι στιγμής, οι ορθές πρακτικές και τα 
διδάγματα που προέρχονται από τις ΚΓΚ 
δεν έχουν κωδικοποιηθεί επαρκώς και δεν 
έχουν διαδοθεί αποτελεσματικά. Κατά τη 
λειτουργία που επιτελεί ως εταίρος γνώσης 
για τους φορείς χάραξης πολιτικής και για 
ολόκληρη την κοινότητα καινοτομίας, το 
ΕΙΤ θα αναπτύξει περαιτέρω τον ρόλο που 
διαδραματίζει ως ινστιτούτο καινοτομίας 
και κέντρο αριστείας ικανό να ανιχνεύει, 
να αναλύει, να κωδικοποιεί, να διαδίδει 
καινοτόμους πρακτικές, διδάγματα και 
αποτελέσματα, αλλά και να μεριμνά για 
την απορρόφησή τους από τις 
δραστηριότητες που χρηματοδοτεί το ίδιο 
(εκπαίδευση και κατάρτιση, στήριξη στην 
καινοτομία, στήριξη στην 
επιχειρηματικότητα) σε ευρύτερη κλίμακα. 
Η δραστηριότητα αυτή θα έχει ως βάση 
τους δεσμούς και τις συνέργειες με τις 
άλλες πρωτοβουλίες εντός του [πυλώνα 
«Καινοτόμος Ευρώπη»] στο πλαίσιο του 
«Ορίζων Ευρώπη». Για να έχει τη διαρκή 
στήριξη της Ένωσης και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το ΕΙΤ θα 
πρέπει να διεξάγει τακτικές ενημερωτικές 
συνεδριάσεις για τους ευρωβουλευτές. 
Στις ενημερωτικές συνεδριάσεις θα 
πρέπει να συμμετέχουν ερευνητές και 
επιχειρήσεις εταίροι όπως και ηγέτες και 
στελέχη και να προβλέπονται ευκαιρίες 
για έλεγχο και ανταλλαγή ιδεών.

Αιτιολόγηση

Πολλοί ευρωβουλευτές έχουν μικρή γνώση του ΕΙΤ, των επιτυχιών του και του τρόπου 
λειτουργίας του. Αυτό πρέπει να διορθωθεί.
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Τροπολογία 38

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνει μια 
σειρά μέτρων που έχουν σκοπό την 
προσαρμογή και τη βελτίωση της 
τρέχουσας λειτουργίας του ΕΙΤ και των 
ΚΓΚ. Το διοικητικό συμβούλιο του ΕΙΤ θα 
παρακολουθεί με αποτελεσματικό και 
στρατηγικό τρόπο την εφαρμογή των 
μέτρων αυτών στο επίπεδο του ΕΙΤ, και θα 
παρέχει τα αναγκαία κίνητρα και έλεγχο, 
συγκεκριμένα μέσω της διαδικασίας 
διάθεσης των κονδυλίων, ώστε να 
εξασφαλιστεί η εφαρμογή τους από τις 
ΚΓΚ.

Το παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνει μια 
σειρά μέτρων που έχουν σκοπό την 
προσαρμογή και τη βελτίωση της 
τρέχουσας λειτουργίας του ΕΙΤ και των 
ΚΓΚ. Το διοικητικό συμβούλιο του ΕΙΤ θα 
παρακολουθεί με αποτελεσματικό και 
στρατηγικό τρόπο την εφαρμογή των 
μέτρων αυτών στο επίπεδο του ΕΙΤ, και θα 
παρέχει τα αναγκαία κίνητρα και έλεγχο, 
μεταξύ άλλων και μέσω μιας διαδικασίας 
διάθεσης των κονδυλίων βάσει επιδόσεων, 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι ΚΓΚ θα 
πραγματοποιούν αλλαγές, διατηρώντας 
πάντοτε τα υψηλότερα πρότυπα.

Τροπολογία 39

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.4 – σημείο 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ θα παρέχει επιχειρησιακές 
κατευθυντήριες γραμμές στις ΚΓΚ και θα 
παρακολουθεί τις τελευταίες σύμφωνα με 
τις αρχές της χρηστής διαχείρισης, τις 
αρχές και τα κριτήρια που προβλέπονται 
για τις ευρωπαϊκές εταιρικές συμπράξεις 
στον κανονισμό για το πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη» και σύμφωνα με τις 
προτεραιότητες του εν λόγω 
προγράμματος. Με τον τρόπο αυτό θα 
μεγιστοποιηθεί η απόδοση και ο 
αντίκτυπός τους.

Το ΕΙΤ θα παρέχει επιχειρησιακές 
κατευθυντήριες γραμμές στις ΚΓΚ και θα 
παρακολουθεί συνεχώς τις τελευταίες 
σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής 
διαχείρισης που ορίζονται στον κανονισμό 
ΕΙΤ, τις αρχές και τα κριτήρια που 
προβλέπονται για τις ευρωπαϊκές εταιρικές 
συμπράξεις στον κανονισμό για το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», καθώς και 
σύμφωνα με τις προτεραιότητες του εν 
λόγω προγράμματος. Με τον τρόπο αυτό 
θα μεγιστοποιηθεί η απόδοση και ο 
αντίκτυπός τους. Θα λαμβάνονται τα 
κατάλληλα διορθωτικά μέτρα σε 
περίπτωση που μια ΚΓΚ υστερεί η δεν 
αποδίδει επαρκή αποτελέσματα σύμφωνα 
με τους δείκτες επιδόσεων.
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Τροπολογία 40

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.4 – σημείο 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα που διασφαλίζουν ότι οι ΚΓΚ 
θα συνεχίσουν να χαρακτηρίζονται από 
ανοικτό πνεύμα καθώς και ότι υπάρχει 
διαφάνεια στο στάδιο της υλοποίησης θα 
βελτιωθούν σημαντικά με κοινές 
διατάξεις για τα νέα μέλη οι οποίες 
προσθέτουν αξία στις εταιρικές 
συμπράξεις. Θα εκτελούν επίσης τις 
δραστηριότητές τους με πλήρη διαφάνεια. 
Οι ΚΓΚ θα παραμείνουν δυναμικές 
εταιρικές σχέσεις στις οποίες θα μπορούν 
να συμμετέχουν νέοι εταίροι, και 
συγκεκριμένα ολοένα και μεγαλύτερο 
μερίδιο ΜΜΕ, με βάση την αριστεία και 
τη στρατηγική καταλληλότητα. Για να 
περιοριστεί η συγκέντρωση της 
χρηματοδότησης και να διασφαλιστεί ότι 
οι δραστηριότητες των ΚΓΚ επωφελούνται 
από ευρύ δίκτυο εταίρων, η διαδικασία για 
τη σύνταξη του επιχειρησιακού σχεδίου 
(και ιδίως για τον προσδιορισμό των 
προτεραιοτήτων, την επιλογή των 
δραστηριοτήτων και τη διάθεση των 
κονδυλίων) θα χαρακτηρίζεται από 
περισσότερη διαφάνεια και λιγότερους 
αποκλεισμούς. Τέλος, οι ΚΓΚ θα 
αυξήσουν το μερίδιο των προσκλήσεων, 
ιδίως για έργα καινοτομίας ανοιχτά σε 
τρίτους. Όλα τα μέτρα αυτά θα αυξήσουν 
τον αριθμό των οντοτήτων που 
συμμετέχουν στις δραστηριότητες των 
ΚΓΚ. Τέλος, οι ΚΓΚ, στο πλαίσιο της 
υποχρέωσής τους για την τακτική υποβολή 
εκθέσεων, θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή νέων 
εταίρων.

Το ΕΙΤ διασφαλίζει ότι υπάρχει διαφάνεια 
στο στάδιο της υλοποίησης καθώς και ότι 
οι ΚΓΚ θα συνεχίσουν να 
χαρακτηρίζονται από ανοικτό πνεύμα για 
τα νέα μέλη, ιδίως με τη χορήγηση 
χρηματοδότησης για τη δημιουργία νέων 
CLC. Αυτό θα επιτευχθεί με την 
εφαρμογή σαφών και συνεκτικών 
κριτηρίων προσχώρησης για τα νέα μέλη 
που προσθέτουν αξία στις εταιρικές 
συμπράξεις. Θα εκτελούν επίσης τις 
δραστηριότητές τους με πλήρη διαφάνεια. 
Οι ΚΓΚ θα παραμείνουν δυναμικές 
εταιρικές σχέσεις στις οποίες θα μπορούν 
να συμμετέχουν νέοι εταίροι, και 
συγκεκριμένα ολοένα και μεγαλύτερο 
μερίδιο ΜΜΕ, με βάση την αριστεία και 
την ικανότητά τους να συμβάλλουν στα 
οικοσυστήματα καινοτομίας, σε τοπικό, 
περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό 
επίπεδο. Με στόχο τον σεβασμό της 
γεωγραφικής ισορροπίας και για να 
περιοριστεί η συγκέντρωση της 
χρηματοδότηση στις χώρες της ΕΕ-15, 
καθώς και να διασφαλιστεί ότι οι 
δραστηριότητες των ΚΓΚ επωφελούνται 
από ευρύ δίκτυο εταίρων, η διαδικασία για 
τη σύνταξη του επιχειρησιακού σχεδίου 
(και ιδίως για τον προσδιορισμό των 
προτεραιοτήτων, την επιλογή των 
δραστηριοτήτων και τη διάθεση των 
κονδυλίων) θα χαρακτηρίζεται από 
περισσότερη διαφάνεια και λιγότερους 
αποκλεισμούς, προωθώντας έτσι τη 
συμμετοχή από τις χώρες της ΕΕ-13. Οι 
ΚΓΚ θα αυξήσουν το μερίδιο των 
προσκλήσεων, ιδίως για έργα καινοτομίας 
ανοιχτά σε τρίτους. Όλα τα μέτρα αυτά θα 
συμβάλουν στην αύξηση του αριθμού των 
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οντοτήτων που συμμετέχουν στις 
δραστηριότητες των ΚΓΚ. Τέλος, οι ΚΓΚ, 
στο πλαίσιο της υποχρέωσής τους για την 
τακτική υποβολή εκθέσεων, 
περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά με τη 
συμμετοχή νέων εταίρων.

Τροπολογία 41

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.4 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α) Παγκόσμια γόνιμη αλληλεπίδραση
Οι μελλοντικές δεξιότητες θα απαιτήσουν 
κριτική σκέψη, διανοητική ευελιξία, 
δημιουργικότητα και διακλαδική 
θεώρηση. Το EIT θα στηρίξει την 
επιτυχία της Ευρώπης μέσα από μια 
φιλόδοξη γόνιμη αλληλεπίδραση μεταξύ 
πεδίων με διαφορετικά αντικείμενα, και 
ειδικότερα μέσα από την προαγωγή της 
αλληλεπίδρασης ερευνητών και ηγετών 
της καινοτομίας ανεξαρτήτως ΚΓΚ. 
Τούτο θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω 
ετήσιων ή εξαμηνιαίων διασκέψεων 
μεταξύ ΚΓΚ ενός ή περισσότερων πεδίων 
(επίσης με συμμετοχή σπουδαστών και 
ερευνητών - βλ. σημείο 3.1 Κοινότητες 
γνώσης και καινοτομίας - Στήριξη στις 
υπάρχουσες ΚΓΚ).

Τροπολογία 42

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.4 – σημείο 4 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β) Συμμετοχή ΜΜΕ και νεοφυών 
επιχειρήσεων
Δεδομένου ότι το 99 % όλων των 
επιχειρήσεων στην Ένωση είναι ΜΜΕ 
και ότι τα πέντε τελευταία έτη αυτές 
δημιούργησαν το 85 % περίπου των νέων 
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θέσεων εργασίας, το EIT οφείλει να 
διασφαλίσει τη συμμετοχή των μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων («ΜΜΕ») και 
των νεοφυών επιχειρήσεων μεταξύ των 
επιχειρηματικών εταίρων των ΚΓΚ. Τα 
τέλη συμμετοχής είναι σημαντική πηγή 
χρηματοδότησης για όλες τις ΚΓΚ, όμως 
και η ισόρροπη συμμετοχή των ΜΜΕ και 
των νεοφυών επιχειρήσεων είναι 
ουσιώδης για τη διάδοση της 
εκπαίδευσης επί θεμάτων καινοτομίας 
και επιχειρηματικότητας. Ειδικότερα, η 
συμμετοχή των ΜΜΕ και των νεοφυών 
επιχειρήσεων στις χώρες του ΠΣΚ είναι 
ζωτική για τη σωστή λειτουργία των 
ΚΓΚ. Σε συμφωνία με την αρχική 
δήλωση αποστολής του ΕΙΤ, τούτο:
(1) θα βοηθήσει στον εντοπισμό 
κοινωνιακών προβλημάτων στα κράτη 
μέλη·
(2) θα δημιουργήσει τοπική 
οικονομική ανάπτυξη· και
(3) θα συμβάλλει στη διάχυση σε όλη 
την Ένωση των ευκαιριών απασχόλησης 
υψηλής ειδίκευσης.
Βάσει των ανωτέρω, το EIT θα πρέπει να 
εφαρμόζει αυστηρά τις αρχές της 
ανοιχτότητας και της διαφάνειας κατά 
την επιλογή των επιχειρηματικών 
εταίρων και κατά τη διαδικασία 
κατάρτισης των επιχειρηματικών 
σχεδίων. Οι ΜΜΕ που συμμετέχουν στην 
ανάπτυξη νέων εφευρέσεων και 
καινοτομιών θα πρέπει να διαθέτουν 
προσυμφωνημένες συμβάσεις αγοράς από 
μεγάλες εταιρείες που συμμετέχουν στην 
αντίστοιχη ΚΓΚ.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το 99 % όλων των επιχειρήσεων στην ΕΕ είναι ΜΜΕ και ότι τα πέντε τελευταία 
έτη αυτές δημιούργησαν το 85 % περίπου των νέων θέσεων εργασίας, το EIT οφείλει να 
διασφαλίσει τη συμμετοχή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων («ΜΜΕ») και των νεοφυών 
επιχειρήσεων μεταξύ των επιχειρηματικών εταίρων των ΚΓΚ. Οι προσυμφωνημένες συμβάσεις 
αγοράς είναι ένας από τους τρόπους συμμετοχής των ΜΜΕ στις ΚΓΚ χωρίς να χρειάζεται να 
καταβάλλουν δυσβάστακτα τέλη συμμετοχής.
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Τροπολογία 43

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.4 – σημείο 6 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατόπιν διεξοδικής και ανεξάρτητης 
μελέτης, σε στενή συνεργασία με την 
Επιτροπή, το ΕΙΤ θα καθορίσει, μέχρι τα 
τέλη του 2023, τις σχέσεις του με τις ΚΓΚ 
που θα σταματήσουν να λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις κατά τη διάρκεια της 
περιόδου προγραμματισμού 2021-2027. 
Εφόσον υπάρξει θετική έκβαση της 
τελικής επανεξέτασης, το ΕΙΤ μπορεί να 
συνάψει «μνημόνιο συνεργασίας» με κάθε 
ΚΓΚ, με σκοπό να διατηρηθεί η 
συνεργασία με τις ΚΓΚ ύστερα από τη 
λήξη της συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής 
σχέσης. Το εν λόγω μνημόνιο θα πρέπει να 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
συνδέονται με:

Το ΕΙΤ θα θεσπίσει τις γενικές αρχές που 
θα διέπουν τη σχέση με τις ΚΓΚ μετά τη 
λήξη της συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής 
σχέσης, σύμφωνα με το πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για τις 
ευρωπαϊκές εταιρικές συμπράξεις· 
Κατόπιν διεξοδικής και ανεξάρτητης 
μελέτης, σε στενή συνεργασία με την 
Επιτροπή, το ΕΙΤ θα καθορίσει, μέχρι τα 
τέλη του 2023, τις σχέσεις του με τις ΚΓΚ 
που θα σταματήσουν να λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις κατά τη διάρκεια της 
περιόδου προγραμματισμού 2021-2027. 
Εφόσον υπάρξει θετική έκβαση της 
τελικής επανεξέτασης, το ΕΙΤ μπορεί να 
συνάψει «μνημόνιο συνεργασίας» με κάθε 
ΚΓΚ, με σκοπό να διατηρηθεί η 
συνεργασία με τις ΚΓΚ ύστερα από τη 
λήξη της συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής 
σχέσης. Το εν λόγω μνημόνιο θα πρέπει να 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
συνδέονται με:

Τροπολογία 44

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.4 – σημείο 6 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— τη χρήση της επωνυμίας του ΕΙΤ, 
τη συμμετοχή στα βραβεία του ΕΙΤ και σε 
άλλες πρωτοβουλίες που οργανώνει αυτό·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
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Τροπολογία 45

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.5 – εδάφιο 2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— Το πρόγραμμα Erasmus και το EIT 
θα δημιουργήσουν συνέργειες μεταξύ των 
αντίστοιχων κοινοτήτων τους. Η 
συνεργασία θα αποσκοπεί στη διασφάλιση 
της πρόσβασης των εκπαιδευόμενων στο 
πλαίσιο του Erasmus, που συμμετέχουν σε 
ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
εταίρων 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.

— Το πρόγραμμα Erasmus και το EIT 
θα δημιουργήσουν συνέργειες μεταξύ των 
αντίστοιχων κοινοτήτων τους. Η 
συνεργασία θα αποσκοπεί στη διασφάλιση 
της πρόσβασης των εκπαιδευόμενων στο 
πλαίσιο του Erasmus, που συμμετέχουν σε 
ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
εταίρων 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. 
Τα ανωτέρω θα πρέπει να καλύπτουν και 
τους σπουδαστές που συμμετέχουν σε 
πρακτική άσκηση και επαγγελματική 
κατάρτιση στο πλαίσιο του Erasmus 
PRO.

Τροπολογία 46

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.5 – εδάφιο 2 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— Θα διασφαλιστούν συνέργειες, 
όπου είναι δυνατόν, με την πρωτοβουλία 
για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, η οποία 
θα μπορούσε να συμβάλει στην 
ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων 
εκπαίδευσης του ΕΙΤ ώστε να επιτευχθεί 
συστημικός αντίκτυπος.

— Θα διασφαλιστούν συνέργειες με 
την πρωτοβουλία για τα ευρωπαϊκά 
πανεπιστήμια, ώστε να διασφαλιστεί ότι 
οι δραστηριότητες εκπαίδευσης του ΕΙΤ 
θα ενταχθούν στον βασικό κορμό και έτσι 
θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην 
εκπαίδευση στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 47

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.5 – εδάφιο 6 – περίπτωση 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— Το νέο πρόγραμμα «Δημιουργική 
Ευρώπη» θα έχει ιδιαίτερη σημασία για τις 
δραστηριότητες μιας μελλοντικής ΚΓΚ 
σχετικά με τους κλάδους του πολιτισμού 
και της δημιουργικότητας (ΚΠΔ). Θα 
αναπτυχθούν ισχυρές συνέργειες και 
συμπληρωματικότητα με το πρόγραμμα σε 
τομείς όπως οι δημιουργικές δεξιότητες, οι 
θέσεις εργασίας και τα επιχειρηματικά 
μοντέλα.

— Το νέο πρόγραμμα «Δημιουργική 
Ευρώπη» θα έχει ιδιαίτερη σημασία για τις 
δραστηριότητες μιας μελλοντικής ΚΓΚ 
σχετικά με τους κλάδους του πολιτισμού 
και της δημιουργικότητας (ΚΠΔ). Θα 
αναπτυχθούν ισχυρές συνέργειες και 
συμπληρωματικότητα με το πρόγραμμα σε 
τομείς όπως οι δημιουργικές δεξιότητες 
και η αναγνώριση και πιστοποίησή τους, 
με εστίαση στην ανάπτυξη νέων 
τεχνολογιών, καθώς και στις θέσεις 
εργασίας, τη διασυνοριακή κινητικότητα, 
τις διατομεακές προσεγγίσεις όσον αφορά 
τη δημιουργικότητα και τα επιχειρηματικά 
μοντέλα.

Τροπολογία 48

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 4 – σημείο 4.1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ θα δρομολογήσει νέα δράση 
στήριξης για τη διευκόλυνση της 
δημιουργίας νέων CLC στα κράτη μέλη 
που δεν εκπροσωπούνται ή εξακολουθούν 
να υποεκπροσωπούνται στις υφιστάμενες 
ΚΓΚ.

Τροπολογία 49

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – σημείο 4 – σημείο 4.2 – εδάφιο -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Τα φιλόδοξα πρότυπα για τις ΚΓΚ 
θα πρέπει να διευκολύνουν και να 
στηρίζουν όποια έρευνα και καινοτομία 
είναι καλύτερη και πιο φιλόδοξη·
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Τροπολογία 50

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 4 – σημείο 4.2 – εδάφιο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ θα μεριμνήσει ώστε τα στοιχεία 
που συλλέγει μέσω του εσωτερικού του 
συστήματος παρακολούθησης, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αποτελεσμάτων από τις ΚΓΚ, να 
ενσωματώνονται πλήρως στο συνολικό 
σύστημα διαχείρισης δεδομένων στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη». Το ΕΙΤ θα εξασφαλίσει ότι οι 
λεπτομερείς πληροφορίες που προκύπτουν 
από τη διαδικασία παρακολούθησης και 
αξιολόγησης υποβάλλονται εγκαίρως και 
είναι προσβάσιμες σε κοινή ηλεκτρονική 
βάση δεδομένων σχετικά με την 
υλοποίηση του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη». Επιπλέον, το ΕΙΤ θα φροντίσει 
ώστε να υποβάλλονται ειδικές εκθέσεις 
σχετικά με τον ποσοτικό και ποιοτικό 
αντίκτυπο, συμπεριλαμβανομένων των 
δεσμεύσεων και των χρηματοδοτικών 
συνεισφορών που όντως χορηγήθηκαν.

Για να βελτιωθεί η διαφάνεια και ο 
ανοικτός χαρακτήρας, το ΕΙΤ θα 
μεριμνήσει ώστε τα στοιχεία που συλλέγει 
μέσω του εσωτερικού του συστήματος 
παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων 
των αποτελεσμάτων από τις ΚΓΚ, να είναι 
πλήρως προσβάσιμα και να 
ενσωματώνονται πλήρως στο συνολικό 
σύστημα διαχείρισης δεδομένων στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη». Το ΕΙΤ θα εξασφαλίσει ότι οι 
λεπτομερείς πληροφορίες που προκύπτουν 
από τη διαδικασία παρακολούθησης και 
αξιολόγησης υποβάλλονται εγκαίρως και 
είναι προσβάσιμες σε κοινή ηλεκτρονική 
βάση δεδομένων σχετικά με την 
υλοποίηση του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη». Επιπλέον, το ΕΙΤ θα φροντίσει 
ώστε να υποβάλλονται ειδικές εκθέσεις 
σχετικά με τον ποσοτικό και ποιοτικό 
αντίκτυπο, συμπεριλαμβανομένων των 
δεσμεύσεων και των χρηματοδοτικών 
συνεισφορών που όντως χορηγήθηκαν.

Τροπολογία 51

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 6 – σημείο 7 – εδάφιο 2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— Οι παραγωγοί, οι διανομείς, οι 
ραδιοτηλεοπτικοί φορείς, οι 
κινηματογράφοι και όλοι οι τύποι 
πολιτιστικών οργανισμών πρέπει να 
καινοτομήσουν για να προσελκύσουν νέες 
γενιές κοινού.

— Οι καλλιτέχνες, οι δημιουργοί, οι 
παραγωγοί, οι διανομείς, οι 
ραδιοτηλεοπτικοί φορείς, οι 
κινηματογράφοι και όλοι οι τύποι 
πολιτιστικών οργανισμών πρέπει να 
καινοτομήσουν για να προωθήσουν την 
ενεργό συμμετοχή στους δημιουργικούς 
τομείς, να στηρίξουν τη συμμετοχή και 
την ανάπτυξη του κοινού όλων των 
ηλικιών, ιδίως του νεανικού κοινού, σε 
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ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής, 
να αναπτύξουν νέες διαδικασίες, 
υπηρεσίες, πολιτιστικό περιεχόμενο και 
νέες μορφές δημιουργικών πρακτικών 
που παρέχουν κοινωνιακή αξία.

Τροπολογία 52

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 6 – σημείο 7 – εδάφιο 2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— Η έλλειψη επιχειρηματικότητας και 
οριζόντιων δεξιοτήτων στους ΚΠΔ28 
αφορά τόσο τους αναδυόμενους υποτομείς 
όσο και αυτούς που είναι ήδη ώριμοι, 
καθώς υπόκεινται σε εκτενή ψηφιακό 
μετασχηματισμό. Οι δεξιότητες αυτές 
χρειάζονται για την καινοτομία και είναι 
ζωτικής σημασίας υπό το πρίσμα των 
αλλαγών στην αγορά εργασίας που 
αντιμετωπίζει ο συγκεκριμένος τομέας.

— Η έλλειψη επιχειρηματικότητας και 
οριζόντιων δεξιοτήτων στους ΚΠΔ28 
αφορά τόσο τους αναδυόμενους υποτομείς 
όσο και τους ώριμους που υπόκεινται σε 
εκτενή ψηφιακό μετασχηματισμό. Οι 
δεξιότητες αυτές χρειάζονται για την 
καινοτομία και είναι ζωτικής σημασίας υπό 
το πρίσμα των αλλαγών στην αγορά 
εργασίας που αντιμετωπίζει ο 
συγκεκριμένος τομέας.

__________________ __________________
28 Οι σπουδές στον τομέα του πολιτισμού 
και της δημιουργικότητας στα ευρωπαϊκά 
πανεπιστήμια επικεντρώνονται κυρίως στο 
«δημιουργικό κομμάτι» και οι απόφοιτοι 
δεν είναι πάντοτε έτοιμοι να εισέλθουν στη 
σύγχρονη αγορά εργασίας, καθώς δεν 
διαθέτουν δεξιότητες που αγκαλιάζουν 
διάφορους τομείς (επιχειρηματικότητα, 
ψηφιακή τεχνολογία, οικονομική 
διαχείριση). Όσον αφορά τα ΙΤΕ, η ΕΕ 
υπολείπεται των ΗΠΑ στις σπουδές 
Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης (ενώ τα πανεπιστήμια της ΕΕ 
έχουν καλύτερες επιδόσεις σε πιο 
παραδοσιακές σπουδές, όπως είναι η 
τέχνη, το σχέδιο ή οι τέχνες του θεάματος).

28 Οι σπουδές στον τομέα του πολιτισμού 
και της δημιουργικότητας στα ευρωπαϊκά 
πανεπιστήμια επικεντρώνονται κυρίως στο 
«δημιουργικό κομμάτι» και οι απόφοιτοι 
δεν είναι πάντοτε έτοιμοι να εισέλθουν στη 
σύγχρονη αγορά εργασίας, καθώς δεν 
διαθέτουν δεξιότητες που αγκαλιάζουν 
διάφορους τομείς (επιχειρηματικότητα, 
ψηφιακή τεχνολογία, οικονομική 
διαχείριση). Όσον αφορά τα ΙΤΕ, η ΕΕ 
υπολείπεται των ΗΠΑ στις σπουδές 
Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης (ενώ τα πανεπιστήμια της ΕΕ 
έχουν καλύτερες επιδόσεις σε πιο 
παραδοσιακές σπουδές, όπως είναι η 
τέχνη, το σχέδιο ή οι τέχνες του θεάματος).

Τροπολογία 53
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 6 – σημείο 7 – εδάφιο 3 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— Η συνεργασία μεταξύ ερευνητών 
και μεταξύ του τομέα της έρευνας και της 
βιομηχανίας είναι περιορισμένη. Επίσης, ο 
συντονισμός των προσπαθειών έρευνας και 
ανάπτυξης, της διάδοσης μεθόδων, 
αποτελεσμάτων και βέλτιστων πρακτικών 
είναι ανεπαρκής. Επιπλέον, το μεγαλύτερο 
μέρος της έρευνας στους ΚΠΔ δεν έχει 
μεταφραστεί, κάτι που οδηγεί σε 
επαναλήψεις, καθώς οι ερευνητές συχνά 
δεν είναι ενήμεροι σχετικά με παρόμοια 
έργα.

— Η συνεργασία μεταξύ ερευνητών 
και μεταξύ του τομέα της έρευνας και της 
βιομηχανίας, των δημόσιων οργανισμών 
και των οργανώσεων του τριτογενούς 
τομέα, είναι περιορισμένη. Επίσης, ο 
συντονισμός των προσπαθειών έρευνας και 
ανάπτυξης, της διάδοσης μεθόδων, 
αποτελεσμάτων και βέλτιστων πρακτικών 
είναι ανεπαρκής. Το μεγαλύτερο μέρος της 
έρευνας στους ΚΠΔ δεν έχει μεταφραστεί 
στις περισσότερες επίσημες γλώσσες της 
Ένωσης, κάτι που οδηγεί σε επαναλήψεις, 
καθώς οι ερευνητές συχνά δεν είναι 
ενήμεροι σχετικά με παρόμοια έργα.

Τροπολογία 54

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 6 – σημείο 7 – εδάφιο 3 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— Σημαντικό τμήμα των 
περιφερειακών προτεραιοτήτων έξυπνης 
εξειδίκευσης παραπέμπει στον πολιτισμό 
υπό διαφορετικές οπτικές γωνίες (π.χ. 
πολιτιστική κληρονομικά, δημιουργικοί 
κλάδοι κ.λπ.). Δεδομένου του σημαντικού 
ρόλου του πολιτισμού και της 
δημιουργικότητας για την οικονομική και 
την κοινωνική ανάπτυξη των πόλεων και 
των περιφερειών, καθώς και της 
ικανότητάς τους να συμβάλουν περαιτέρω 
στην αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικών 
με τις ανισότητες στο σύνολο της 
Ευρώπης, το δυναμικό των ΚΓΚ όσον 
αφορά τους ΚΠΔ είναι μεγάλο.

— Σημαντικό τμήμα των 
περιφερειακών προτεραιοτήτων έξυπνης 
εξειδίκευσης παραπέμπει στον πολιτισμό 
υπό διαφορετικές οπτικές γωνίες (π.χ. 
πολιτιστική κληρονομικά, βιντεοπαιχνίδια, 
παραγωγή πολυμέσων, σχέδιο, 
αρχιτεκτονική κ.λπ.). Δεδομένου του 
σημαντικού ρόλου του πολιτισμού και της 
δημιουργικότητας για την οικονομική και 
την κοινωνική ανάπτυξη των πόλεων και 
των περιφερειών, καθώς και της 
ικανότητάς τους να συμβάλουν περαιτέρω 
στην αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικών 
με τις ανισότητες στο σύνολο της 
Ευρώπης, το δυναμικό των ΚΓΚ όσον 
αφορά τους ΚΠΔ είναι μεγάλο.
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Τροπολογία 55

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 6 – σημείο 7 – εδάφιο 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις προκλήσεις που συνδέονται με την 
ευρωπαϊκή απασχόληση, την οικονομική 
ανθεκτικότητα και την έξυπνη ανάπτυξη 
περιλαμβάνονται οικονομικά θέματα, 
όπως η ανεργία (ιδίως η ανεργία των 
νέων) και ο παγκόσμιος ανταγωνισμός.

Οι ΚΠΔ μπορούν να προωθήσουν την 
καινοτομία σε άλλους τομείς της 
οικονομίας. Στις τρέχουσες προκλήσεις 
που συνδέονται με την ευρωπαϊκή 
οικονομική ανθεκτικότητα και την έξυπνη 
ανάπτυξη περιλαμβάνονται η έλλειψη 
καινοτομίας και δεξιοτήτων (ιδίως 
ψηφιακών δεξιοτήτων), η ανεργία (ιδίως 
η ανεργία των νέων), η υποαπασχόληση, 
καθώς και ο αυξανόμενος παγκόσμιος 
ανταγωνισμός.

Τροπολογία 56

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 6 – σημείο 7 – εδάφιο 4 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πρέπει 
να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της 
ψηφιοποίησης και της παγκοσμιοποίησης, 
καθώς και του ισχυρού αντικτύπου τους 
στον τρόπο που παράγουν και διανέμουν 
τα έργα τους οι καλλιτέχνες, όπως επίσης 
και στη σχέση που διατηρούν με το κοινό 
τους. Η κατάρρευση των αγορών DVD, οι 
νέες προσδοκίες των καταναλωτών και η 
συνεχιζόμενη ισχύς των αμερικανικών 
εταιρειών παραγωγής σε συνδυασμό με 
την άνοδο παγκόσμιων ψηφιακών 
κολοσσών, όπως η Amazon, η ITunes, η 
Google και το Netflix έχουν επηρεάσει την 
παραδοσιακή αξιακή αλυσίδα.

— Οι ευρωπαϊκοί τομείς του 
πολιτισμού και της δημιουργικότητας 
πρέπει να αντιμετωπίσουν την πρόκληση 
της ψηφιοποίησης και της 
παγκοσμιοποίησης, καθώς και του ισχυρού 
αντικτύπου τους στον τρόπο που παράγουν 
και διανέμουν τα έργα τους οι καλλιτέχνες, 
όπως επίσης και στη σχέση που διατηρούν 
με το κοινό τους. Η κατάρρευση των 
παραδοσιακών μορφών, οι νέες 
προσδοκίες των καταναλωτών και η 
αυξανόμενη συγκέντρωση της αγοράς 
από μικρό αριθμό μη ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων σε συνδυασμό με την άνοδο 
παγκόσμιων ψηφιακών κολοσσών, όπως η 
Amazon, η ITunes, η Google και το Netflix 
έχουν επηρεάσει την παραδοσιακή αξιακή 
αλυσίδα.



AD\1206355EL.docx 37/41 PE644.924v02-00

EL

Τροπολογία 57

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 6 – σημείο 7 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τέλος, ο ρόλος της Ευρώπης ως 
παγκόσμιου παράγοντα περιλαμβάνει την 
ανάγκη να ενισχυθεί η διάδοση του 
πολιτιστικού περιεχομένου που 
δημιουργείται στην Ευρώπη. Η Ευρώπη 
πρέπει να παραμείνει ανταγωνιστική στον 
παγκόσμιο ψηφιακό αγώνα για τη 
δημιουργία νέων τεχνολογιών (π.χ. τεχνητή 
νοημοσύνη, διαδίκτυο των αντικειμένων, 
αλυσίδα συστοιχιών) για τις οποίες οι ΚΠΔ 
είναι σημαντικοί παραγωγοί περιεχομένου, 
προϊόντων και υπηρεσιών σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Επιπλέον, σε παγκόσμιο επίπεδο, 
οι ΚΠΔ (π.χ. σχέδιο, αρχιτεκτονική κ.λπ.) 
συνεισφέρουν ενεργά στη βιώσιμη 
ανάπτυξη και προωθούν την πράσινη 
καινοτομία, ενώ το πολιτιστικό 
περιεχόμενο (λογοτεχνία, ταινίες και 
τέχνες) μπορεί να αυξήσει την 
ευαισθητοποίηση για τα οικολογικά 
προβλήματα και να επηρεάσει την κοινή 
γνώμη.

Τέλος, ο ρόλος της Ευρώπης ως 
παγκόσμιου παράγοντα περιλαμβάνει την 
ανάγκη να ενισχυθεί η διάδοση του 
πολιτιστικού περιεχομένου που 
δημιουργείται στην Ευρώπη. Η Ευρώπη 
πρέπει να παραμείνει ανταγωνιστική στον 
παγκόσμιο ψηφιακό αγώνα για τη 
δημιουργία και ανάπτυξη νέων 
τεχνολογιών (π.χ. μηχανική μάθηση και 
τεχνητή νοημοσύνη, διαδίκτυο των 
αντικειμένων, αλυσίδα συστοιχιών) για τις 
οποίες οι ΚΠΔ είναι σημαντικοί 
παραγωγοί περιεχομένου, προϊόντων και 
υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Επιπλέον, σε παγκόσμιο επίπεδο, οι ΚΠΔ 
(π.χ. σχέδιο, αρχιτεκτονική κ.λπ.) 
συνεισφέρουν ενεργά στη βιώσιμη 
ανάπτυξη και προωθούν την πράσινη 
καινοτομία, ενώ το πολιτιστικό 
περιεχόμενο (λογοτεχνία, ταινίες και 
τέχνες) μπορεί να αυξήσει την 
ευαισθητοποίηση για τα οικολογικά 
προβλήματα και να επηρεάσει την κοινή 
γνώμη.

Τροπολογία 58

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 6 – σημείο 8 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια ΚΓΚ του ΕΙΤ για τους ΚΠΔ —που θα 
εφαρμόζει μια ολιστική και ολοκληρωμένη 
προσέγγιση— θα συμβάλει στην 
αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων που 
περιγράφονται παραπάνω. Η ΚΓΚ αυτή, η 
οποία θα καλύπτει σχεδόν όλους τους 
τομείς της ζωής, της κοινωνίας και της 
οικονομίας, θα είναι ιδιαίτερα επωφελής 
ως προς τον οικονομικό και κοινωνικό 

Μια ΚΓΚ του ΕΙΤ για τους ΚΠΔ - που θα 
εφαρμόζει μια ολιστική και ολοκληρωμένη 
προσέγγιση - θα προσπαθήσει για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
αναφέρονται παραπάνω. Η ΚΓΚ αυτή, η 
οποία θα καλύπτει σχεδόν όλους τους 
τομείς της ζωής, της κοινωνίας και της 
οικονομίας, θα είναι ιδιαίτερα επωφελής 
ως προς τον οικονομικό και κοινωνικό 
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αντίκτυπο της, καθώς και την 
αποδέσμευση στρατηγικών ευκαιριών για 
την οικονομική, τεχνολογική και 
κοινωνική καινοτομία.

αντίκτυπο της, καθώς και την 
αποδέσμευση στρατηγικών ευκαιριών για 
την οικονομική, τεχνολογική και 
κοινωνική καινοτομία.

Τροπολογία 59

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 6 – σημείο 8 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι καινοτομίες με γνώμονα τον πολιτισμό 
και τη δημιουργικότητα προωθούν την 
ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα είτε άμεσα, 
με τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και 
θέσεων εργασίας, είτε έμμεσα, καθώς 
προσπορίζουν διατομεακά οφέλη στην 
ευρύτερη οικονομία, βελτιώνουν την 
ποιότητα ζωής και αυξάνουν την 
ελκυστικότητα της Ευρώπης. Οι ΚΠΔ 
θεωρούνται όλο και περισσότερο ως νέες 
πηγές για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη και απασχόληση, 
απασχολώντας ήδη πάνω από 12 
εκατομμύρια ανθρώπους στην ΕΕ, το 
οποίο αντιστοιχεί στο 7,5 % του συνόλου 
των εργαζομένων στην ΕΕ.

Οι καινοτομίες με γνώμονα τον πολιτισμό 
και τη δημιουργικότητα αντιμετωπίζουν 
τις κοινωνιακές προκλήσεις και 
προωθούν την ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα είτε άμεσα, με τη 
δημιουργία νέων επιχειρήσεων, 
οργανώσεων και θέσεων εργασίας, είτε 
έμμεσα, καθώς προσπορίζουν διατομεακά 
οφέλη στην ευρύτερη οικονομία, 
βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και 
αυξάνουν την ελκυστικότητα της 
Ευρώπης. Οι ΚΠΔ θεωρούνται ολοένα και 
περισσότερο ως πηγές έξυπνης, βιώσιμης 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και 
θέσεων εργασίας, απασχολώντας πάνω από 
12 εκατ. άτομα στην ΕΕ, αριθμός που 
αντιπροσωπεύει πάνω από το 7,5% του 
συνολικού απασχολούμενου δυναμικού 
στην ΕΕ.

Τροπολογία 60

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 6 – σημείο 9 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια ΚΓΚ του ΕΙΤ για τους ΚΠΔ είναι η 
πλέον κατάλληλη λύση για να 
αντιμετωπιστούν οι κύριες οικονομικές και 
κοινωνικές προκλήσεις που περιγράφονται 
παραπάνω. Η δημιουργικότητα αποτελεί 
βασικό μοχλό καινοτομίας. Μια ΚΓΚ για 
τους ΚΠΔ έχει την ικανότητα να 
αποδεσμεύσει το δυναμικό της 

Μια ΚΓΚ του ΕΙΤ για τους ΤΠΔ είναι η 
πλέον κατάλληλη λύση για να 
αντιμετωπιστούν οι κύριες οικονομικές, 
κοινωνικές και κοινωνιακές προκλήσεις 
που περιγράφονται παραπάνω. Η 
δημιουργικότητα αποτελεί βασικό μοχλό 
καινοτομίας. Μια ΚΓΚ για τους ΚΠΔ έχει 
την ικανότητα να αποδεσμεύσει το 
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πολιτιστικής δημιουργικότητας και να 
συμβάλει στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της έξυπνης 
ανάπτυξης της Ευρώπης.

δυναμικό της καλλιτεχνικής, πολιτιστικής 
δημιουργικότητας και να συμβάλει στην 
ενίσχυση του κοινωνικού μοντέλου, της 
παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας και της 
έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης της 
Ευρώπης.
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