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Τροπολογία 128
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

έχοντας υπόψη τη συμφωνία που 
εγκρίθηκε κατά την 21η διάσκεψη των 
μερών της UNFCCC (COP21) στο 
Παρίσι, στις 12 Δεκεμβρίου 2015 
(Συμφωνία του Παρισιού),

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 129
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική αναφορά 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

έχοντας υπόψη την Ατζέντα του 2030 των 
Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη και τους Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης (ΣΒΑ),

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου ή επειδή οι τροπολογίες συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.
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Τροπολογία 130
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική αναφορά 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 
το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο 
«Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» 
(COM(2019)0640 final),

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 131
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική αναφορά 3 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου με 
στόχο την επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας και για την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 
(ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα),

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 132
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το ΣΘΚ θα πρέπει να καθορίζει 
τους τομείς προτεραιότητας και τη 
μακροπρόθεσμη στρατηγική για το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας («ΕΙΤ») και να περιλαμβάνει 
αξιολόγηση του κοινωνικοοικονομικού του 
αντικτύπου και της ικανότητάς του να 
παράγει βέλτιστη προστιθέμενη αξία 
καινοτομίας. Στο ΣΘΚ θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα της 
παρακολούθησης και της αξιολόγησης του 
ΕΙΤ.

(2) Το ΣΘΚ θα πρέπει να καθορίζει τη 
μακροπρόθεσμη στρατηγική, τους στόχους 
και τις προτεραιότητες για το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
(«ΕΙΤ») και να περιλαμβάνει αξιολόγηση 
του κοινωνικοοικονομικού και 
κοινωνικοοικολογικού του αντικτύπου και 
της ικανότητάς του να παράγει βέλτιστη 
προστιθέμενη αξία καινοτομίας ως 
απάντηση στις κοινωνιακές προκλήσεις, 
ιδίως όσον αφορά τη συμβολή του στην 
επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου το αργότερο έως 
το 2040, η οποία συνδέεται με την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τους 
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του 
ΟΗΕ. Στο ΣΘΚ θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη τα αποτελέσματα της 
παρακολούθησης και της αξιολόγησης του 
ΕΙΤ.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 133
Elena Lizzi
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Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το ΣΘΚ θα πρέπει να καθορίζει 
τους τομείς προτεραιότητας και τη 
μακροπρόθεσμη στρατηγική για το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας («ΕΙΤ») και να περιλαμβάνει 
αξιολόγηση του κοινωνικοοικονομικού του 
αντικτύπου και της ικανότητάς του να 
παράγει βέλτιστη προστιθέμενη αξία 
καινοτομίας. Στο ΣΘΚ θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα της 
παρακολούθησης και της αξιολόγησης του 
ΕΙΤ.

(2) Το ΣΘΚ θα καθορίζει τους τομείς 
προτεραιότητας και τη μακροπρόθεσμη 
στρατηγική για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας («ΕΙΤ») και 
να περιλαμβάνει αξιολόγηση του 
κοινωνικοοικονομικού του αντικτύπου και 
της ικανότητάς του να παράγει βέλτιστη 
προστιθέμενη αξία καινοτομίας. Στο ΣΘΚ 
θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
αποτελέσματα της παρακολούθησης και 
της αξιολόγησης του ΕΙΤ.

Or. en

Τροπολογία 134
Elena Lizzi

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Το ΣΘΚ θα πρέπει να περιλαμβάνει 
ανάλυση των δυνατοτήτων κατάλληλης 
συνέργειας και συμπληρωματικότητας 
μεταξύ των δραστηριοτήτων του ΕΙΤ και 
άλλων πρωτοβουλιών, μέσων και 
προγραμμάτων της Ένωσης,

(3) Το ΣΘΚ θα πρέπει να περιλαμβάνει 
ανάλυση των δυνατοτήτων και αύξηση 
της κατάλληλης συνέργειας και 
συμπληρωματικότητας μεταξύ των 
δραστηριοτήτων του ΕΙΤ και άλλων 
πρωτοβουλιών, μέσων και προγραμμάτων 
της Ένωσης,

Or. en

Τροπολογία 135
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1α
Στόχοι του ΣΘΚ
1. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του 
κανονισμού για το EIT, το ΣΘΚ καθορίζει 
τη μακροπρόθεσμη στρατηγική, τους 
στόχους και τις προτεραιότητες του EIT 
για την περίοδο 2021 έως 2027 και 
καθορίζει τις βασικές δράσεις, τα 
στοχευμένα αποτελέσματα, τον 
αναμενόμενο κοινωνικοοικονομικό και 
κοινωνικοοικολογικό αντίκτυπό του, 
συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπού 
του στην επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου το 
αργότερο έως το 2040, κάτι που 
συνδέεται με τις πολιτικές 
προτεραιότητες στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, και 
στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ, καθώς και 
τους πόρους που απαιτούνται για αυτή 
την περίοδο.
2. Διασφαλίζει τη συνοχή του EIT με το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη».
3. Διασφαλίζει τις συνέργειες και τη 
συμπληρωματικότητα με άλλα συναφή 
ενωσιακά προγράμματα, προτεραιότητες 
και δεσμεύσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 136
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

Πρόταση απόφασης
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Παράρτημα I – σημείο 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παρόν στρατηγικό θεματολόγιο 
καινοτομίας (ΣΘΚ) καθορίζει την 
στρατηγική και τις προτεραιότητες του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας (ΕΙΤ) για την περίοδο 2021-
2027. Αποτελεί το κύριο έγγραφο 
πολιτικής του ΕΙΤ για την επόμενη 
περίοδο προγραμματισμού και καθορίζει 
τους στόχους του, τις βασικές δράσεις, τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα και τους 
απαιτούμενους πόρους. Το ΣΘΚ 
εξασφαλίζει την αναγκαία συμμόρφωση 
του ΕΙΤ με [την πρόταση «Oρίζων 
Eυρώπη»], η οποία αποτελεί το 
πρόγραμμα-πλαίσιο της Ένωσης για τη 
στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας 
για την περίοδο 2021-2027. Εξασφαλίζει 
επίσης τις κατάλληλες συνέργειες και 
συμπληρωματικότητα μεταξύ των 
δραστηριοτήτων του ΕΙΤ και άλλων 
πρωτοβουλιών, πολιτικών και μέσων της 
Ένωσης.

Το παρόν στρατηγικό θεματολόγιο 
καινοτομίας (ΣΘΚ) καθορίζει τη 
μακροπρόθεσμη στρατηγική και τις 
προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
(ΕΙΤ) για την περίοδο 2021-2027. 
Καθορίζει τους στόχους, τις βασικές 
δράσεις, τα αναμενόμενα αποτελέσματα 
και τον αντίκτυπο και τους απαιτούμενους 
πόρους του ΕΙΤ κατά την επόμενη 
περίοδο προγραμματισμού. Το ΣΘΚ 
εξασφαλίζει την αναγκαία συμμόρφωση 
του ΕΙΤ με [την πρόταση «Oρίζων 
Eυρώπη»], η οποία αποτελεί το 
πρόγραμμα-πλαίσιο της Ένωσης για την 
έρευνα και την καινοτομία για την 
περίοδο 2021-2027. Εξασφαλίζει επίσης 
τις κατάλληλες συνέργειες και 
συμπληρωματικότητα μεταξύ των 
δραστηριοτήτων του ΕΙΤ και άλλων 
προγραμμάτων, πολιτικών 
και δεσμεύσεων της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 137
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΣΘΚ για την περίοδο 2021-2027 
βασίζεται στην εκτίμηση επιπτώσεων που 
διενέργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Λαμβάνει υπόψη το σχέδιο ΣΘΚ που 
υπέβαλε το διοικητικό συμβούλιο του ΕΙΤ 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 20 
Δεκεμβρίου 2017, σύμφωνα με τον 
κανονισμό για το ΕΙΤ21. Επίσης, 

Το ΣΘΚ για την περίοδο 2021-2027 
βασίζεται στην εκτίμηση επιπτώσεων που 
διενέργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Λαμβάνει υπόψη το σχέδιο ΣΘΚ που 
υπέβαλε το διοικητικό συμβούλιο του ΕΙΤ 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 20 
Δεκεμβρίου 2017, σύμφωνα με τον 
κανονισμό για το ΕΙΤ21. Επίσης, 
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αποτυπώνει τη νέα [πρόταση «Ορίζων 
Ευρώπη»] που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή τον Ιούνιο του 2018 και, 
συγκεκριμένα, τον βασικό ρόλο του ΕΙΤ 
στο πλαίσιο του πυλώνα [Καινοτόμος 
Ευρώπη] (πυλώνας ΙΙΙ) και τη συμβολή 
του στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων 
προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
στόχων που έχουν καθοριστεί σχετικά με 
την κλιματική αλλαγή, καθώς και στην 
ευρωπαϊκή βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα (πυλώνας ΙΙ) και την 
επιστήμη αριστείας (πυλώνας Ι). Το ΣΘΚ 
εδράζεται στα διδάγματα που 
αποκομίστηκαν κατά τα τελευταία έτη 
λειτουργίας του ΕΙΤ καθώς και στα 
αποτελέσματα μιας ευρείας διαδικασίας 
διαβούλευσης με τα βασικά ενδιαφερόμενα 
μέρη.

αποτυπώνει τη νέα [πρόταση «Ορίζων 
Ευρώπη»] που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή τον Ιούνιο του 2018 και, 
συγκεκριμένα, τον βασικό ρόλο του ΕΙΤ 
στο πλαίσιο του πυλώνα [Καινοτόμος 
Ευρώπη] (πυλώνας ΙΙΙ) και τη συμβολή 
του στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων 
προκλήσεων, ιδίως τις δεσμεύσεις της 
Ένωσης για την εφαρμογή της 
Συμφωνίας του Παρισιού και των ΣΒΑ, 
καθώς και στην ευρωπαϊκή βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα (πυλώνας ΙΙ) και την 
επιστήμη αριστείας (πυλώνας Ι). Το ΣΘΚ 
εδράζεται στα διδάγματα που 
αποκομίστηκαν κατά τα τελευταία έτη 
λειτουργίας του ΕΙΤ καθώς και στα 
αποτελέσματα μιας ευρείας διαδικασίας 
διαβούλευσης με τα βασικά ενδιαφερόμενα 
μέρη.

_________________ _________________
21 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, για 
την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΕ L 97 της 
9.4.2008, σ. 1). Όπως τροποποιήθηκε με 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1292/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013 
(ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 174).

21 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, για 
την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΕ L 97 της 
9.4.2008, σ. 1). Όπως τροποποιήθηκε με 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1292/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013 
(ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 174).

Or. en

Τροπολογία 138
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Carlos Zorrinho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΣΘΚ για την περίοδο 2021-2027 
βασίζεται στην εκτίμηση επιπτώσεων που 
διενέργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Το ΣΘΚ για την περίοδο 2021-2027 
βασίζεται στην εκτίμηση επιπτώσεων που 
διενέργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
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Λαμβάνει υπόψη το σχέδιο ΣΘΚ που 
υπέβαλε το διοικητικό συμβούλιο του ΕΙΤ 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 20 
Δεκεμβρίου 2017, σύμφωνα με τον 
κανονισμό για το ΕΙΤ21. Επίσης, 
αποτυπώνει τη νέα [πρόταση «Ορίζων 
Ευρώπη»] που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή τον Ιούνιο του 2018 και, 
συγκεκριμένα, τον βασικό ρόλο του ΕΙΤ 
στο πλαίσιο του πυλώνα [Καινοτόμος 
Ευρώπη] (πυλώνας ΙΙΙ) και τη συμβολή 
του στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων 
προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
στόχων που έχουν καθοριστεί σχετικά με 
την κλιματική αλλαγή, καθώς και στην 
ευρωπαϊκή βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα (πυλώνας ΙΙ) και την 
επιστήμη αριστείας (πυλώνας Ι). Το ΣΘΚ 
εδράζεται στα διδάγματα που 
αποκομίστηκαν κατά τα τελευταία έτη 
λειτουργίας του ΕΙΤ καθώς και στα 
αποτελέσματα μιας ευρείας διαδικασίας 
διαβούλευσης με τα βασικά ενδιαφερόμενα 
μέρη.

Λαμβάνει υπόψη το σχέδιο ΣΘΚ που 
υπέβαλε το διοικητικό συμβούλιο του ΕΙΤ 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 20 
Δεκεμβρίου 2017, σύμφωνα με τον 
κανονισμό για το ΕΙΤ21. Επίσης, 
αποτυπώνει τη νέα [πρόταση «Ορίζων 
Ευρώπη»] που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή τον Ιούνιο του 2018 και, 
συγκεκριμένα, τον βασικό ρόλο του ΕΙΤ 
στο πλαίσιο του πυλώνα [Καινοτόμος 
Ευρώπη] (πυλώνας ΙΙΙ) και τη συμβολή 
του στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων 
και κοινωνιaκών προκλήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των στόχων που 
έχουν καθοριστεί σχετικά με την κλιματική 
αλλαγή, καθώς και στην ευρωπαϊκή 
βιομηχανική ανταγωνιστικότητα (πυλώνας 
ΙΙ) και την επιστήμη αριστείας (πυλώνας 
Ι). Το ΣΘΚ εδράζεται στα διδάγματα που 
αποκομίστηκαν κατά τα τελευταία έτη 
λειτουργίας του ΕΙΤ καθώς και στα 
αποτελέσματα μιας ευρείας διαδικασίας 
διαβούλευσης με τα βασικά ενδιαφερόμενα 
μέρη.

_________________ _________________
21 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, για 
την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΕ L 97 της 
9.4.2008, σ. 1). Όπως τροποποιήθηκε με 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1292/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013 
(ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 174).

21 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, για 
την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΕ L 97 της 
9.4.2008, σ. 1). Όπως τροποποιήθηκε με 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1292/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013 
(ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 174).

Or. en

Τροπολογία 139
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Το ΣΘΚ λαμβάνει υπόψη τον στρατηγικό 
σχεδιασμό του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη», έτσι ώστε να εξασφαλιστούν ο 
συντονισμός με τις δραστηριότητες του 
προγράμματος-πλαισίου και με άλλα 
σχετικά προγράμματα της Ένωσης και η 
συνεκτικότητα με τις προτεραιότητες και 
τις δεσμεύσεις της ΕΕ, καθώς και για να 
ενισχυθούν η συμπληρωματικότητα και οι 
συνέργειες με εθνικά και περιφερειακά 
προγράμματα και προτεραιότητες 
χρηματοδότησης.

Το ΣΘΚ λαμβάνει υπόψη τον στρατηγικό 
σχεδιασμό του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη», έτσι ώστε να εξασφαλιστούν ο 
συντονισμός με τις δραστηριότητες του 
προγράμματος-πλαισίου, καθώς και 
συνέργειες και συμπληρωματικότητα με 
άλλα σχετικά προγράμματα της Ένωσης 
και η συνεκτικότητα με τις προτεραιότητες 
και τις δεσμεύσεις της ΕΕ, ιδίως την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Στοχεύει 
επίσης στην ενίσχυση της 
συμπληρωματικότητας και των 
συνεργειών με εθνικά και περιφερειακά 
προγράμματα και προτεραιότητες 
χρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 140
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

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 πρωταρχικό σκεπτικό για τη 
σύστασή του παραμένει βάσιμο 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 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της έρευνας 
και της καινοτομίας (τρίγωνο της 
γνώσης), ενώ παράλληλα έδωσε ιδιαίτερη 
έμφαση στα επιχειρηματικά χαρίσματα και 
τις δεξιότητες καινοτομίας. Από τη 
δημιουργία του έως σήμερα, το ΕΙΤ έχει 
καθιερωθεί σταδιακά ως ένα επιτυχές 
μέσο για την αντιμετώπιση των 
κοινωνιακών προκλήσεων μέσω της 
ολοκλήρωσης του τριγώνου της γνώσης 
και της δημιουργίας πανευρωπαϊκών 
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οικοσυστημάτων καινοτομίας. Η 
ενδιάμεση αξιολόγηση του ΕΙΤ το 2017 
επιβεβαίωσε ότι το πρωταρχικό σκεπτικό 
για τη σύστασή του παραμένει βάσιμο και 
ότι το μοντέλο της ολοκλήρωσης του 
τριγώνου της γνώσης με βάση την 
καινοτομία εξακολουθεί να είναι επίκαιρο.

Or. en

Τροπολογία 141
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Carlos Zorrinho

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 πρωταρχικό σκεπτικό για τη 
σύστασή του παραμένει βάσιμο 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 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, των 
επιχειρήσεων, της έρευνας και της 
καινοτομίας (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 πρωταρχικό σκεπτικό για τη 
σύστασή του παραμένει βάσιμο και ότι το 
μοντέλο της ολοκλήρωσης του τριγώνου 
της γνώσης με βάση την καινοτομία 
εξακολουθεί να είναι επίκαιρο.

Or. en

Τροπολογία 142
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö
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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 των αυξανόμενων επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής, 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, δημόσιων 
οργανισμών και οργανισμών των 
τριτογενούς τομέα δεν ήταν ποτέ τόσο 
σημαντικά όσο σήμερα για την 
αντιμετώπιση των παγκόσμιων 
προκλήσεων που αφορούν την κλιματική 
αλλαγή, την απώλεια της βιοποικιλότητας 
και τη μη βιώσιμη χρήση των φυσικών 
πόρων, τη μετάβαση σε μια οικονομία 
μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου, τον ψηφιακό και 
κοινωνικό μετασχηματισμό, τις 
δημογραφικές μεταβολές ή το μέλλον της 
υγειονομικής περίθαλψης και των 
τροφίμων.

Or. en

Τροπολογία 143
Ignazio Corrao

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.1 – εδάφιο 2
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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 
και την κοινωνία στο σύνολό της, 
βάζοντας στο περιθώριο υπάρχουσες 
επιχειρηματικές δραστηριότητες αλλά και 
δημιουργώντας πρωτοφανείς ευκαιρίες, 
καθώς και νέες προκλήσεις. 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, συμπεριλαμβανομένης της 
διασποράς των πανδημιών, και των 
τροφίμων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διασπορά των πανδημιών και ο τρόπος αντιμετώπισής τους θα αποτελέσουν οπωσδήποτε 
παγκόσμια πρόκληση στο μέλλον.

Τροπολογία 144
Elena Lizzi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μία δεκαετία μετά τη δημιουργία του ΕΙΤ, Μία δεκαετία μετά τη δημιουργία του ΕΙΤ, 
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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.

ο ρυθμός της καινοτομίας έχει επιταχυνθεί. 
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 
υγειονομική περίθαλψη, τα τρόφιμα, τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό και τις 
δημογραφικές μεταβολές καθώς και νέες 
οικονομικές και βιομηχανικές 
στρατηγικές.

Or. en

Τροπολογία 145
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Από τη σύστασή του έως σήμερα, το ΕΙΤ 
έχει καθιερωθεί σταδιακά ως ένα 
επιτυχημένο μέσο για την αντιμετώπιση 
των κοινωνιακών προκλήσεων. Το ΕΙΤ 
λειτουργεί κυρίως μέσω των κοινοτήτων 
γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ), που 
αποτελούν ευρωπαϊκές συμπράξεις 
μεγάλης κλίμακας μεταξύ οργανισμών 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιχειρήσεων 
και ερευνητικών οργανισμών. Την 
παρούσα στιγμή υπάρχουν οχτώ ΚΓΚ που 
δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους 

Από τη σύστασή του έως σήμερα, το ΕΙΤ 
έχει καθιερωθεί σταδιακά ως ένα μοναδικό 
μέσο για την αντιμετώπιση των 
κοινωνιακών προκλήσεων μέσω της 
ολοκλήρωσης του τριγώνου της γνώσης. 
Το ΕΙΤ λειτουργεί κυρίως μέσω των 
κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας 
(ΚΓΚ), που αποτελούν ευρωπαϊκές 
συμπράξεις μεγάλης κλίμακας μεταξύ 
οργανισμών εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
επιχειρήσεων και ερευνητικών 
οργανισμών. Την παρούσα στιγμή 
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τομείς: κλιματική αλλαγή, ψηφιακός 
μετασχηματισμός, ενέργεια, τρόφιμα, 
υγεία, πρώτες ύλες, αστική κινητικότητα 
και μεταποίηση προστιθέμενης αξίας 
(βλέπε σχήμα 2).

υπάρχουν οχτώ ΚΓΚ που 
δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους 
τομείς: κλιματική αλλαγή, ψηφιακός 
μετασχηματισμός, ενέργεια, τρόφιμα, 
υγεία, πρώτες ύλες, αστική κινητικότητα 
και μεταποίηση προστιθέμενης αξίας 
(βλέπε σχήμα 2). Οι στόχοι του ΕΙΤ και 
των ΚΓΚ είναι πάντοτε συνεπείς με τις 
πιο σχετικές πολιτικές της Ένωσης, όπως 
η βιομηχανική στρατηγική, η πράσινη 
συμφωνία και το σχέδιο οικονομικής 
ανάκαμψης, και θα πρέπει να συμβάλλουν 
στην εφαρμογή τους.

Or. en

Τροπολογία 146
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Από τη σύστασή του έως σήμερα, το ΕΙΤ 
έχει καθιερωθεί σταδιακά ως ένα 
επιτυχημένο μέσο για την αντιμετώπιση 
των κοινωνιακών προκλήσεων. Το ΕΙΤ 
λειτουργεί κυρίως μέσω των κοινοτήτων 
γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ), που 
αποτελούν ευρωπαϊκές συμπράξεις 
μεγάλης κλίμακας μεταξύ οργανισμών 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιχειρήσεων 
και ερευνητικών οργανισμών. Την 
παρούσα στιγμή υπάρχουν οχτώ ΚΓΚ που 
δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους 
τομείς: κλιματική αλλαγή, ψηφιακός 
μετασχηματισμός, ενέργεια, τρόφιμα, 
υγεία, πρώτες ύλες, αστική κινητικότητα 
και μεταποίηση προστιθέμενης αξίας 
(βλέπε σχήμα 2).

Το ΕΙΤ λειτουργεί κυρίως μέσω των 
κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας 
(ΚΓΚ), που αποτελούν, σύμφωνα με τον 
κανονισμό για το πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη», ευρωπαϊκές συμπράξεις 
μεγάλης κλίμακας μεταξύ οργανισμών 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιχειρήσεων 
και ερευνητικών οργανισμών. Την 
παρούσα στιγμή υπάρχουν οχτώ ΚΓΚ που 
δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους 
τομείς: κλιματική αλλαγή, ψηφιακός 
μετασχηματισμός, ενέργεια, τρόφιμα, 
υγεία, πρώτες ύλες, αστική κινητικότητα 
και μεταποίηση προστιθέμενης αξίας.

Or. en
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Τροπολογία 147
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Carlos Zorrinho

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Από τη σύστασή του έως σήμερα, το ΕΙΤ 
έχει καθιερωθεί σταδιακά ως ένα 
επιτυχημένο μέσο για την αντιμετώπιση 
των κοινωνιακών προκλήσεων. Το ΕΙΤ 
λειτουργεί κυρίως μέσω των κοινοτήτων 
γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ), που 
αποτελούν ευρωπαϊκές συμπράξεις 
μεγάλης κλίμακας μεταξύ οργανισμών 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιχειρήσεων 
και ερευνητικών οργανισμών. Την 
παρούσα στιγμή υπάρχουν οχτώ ΚΓΚ που 
δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους 
τομείς: κλιματική αλλαγή, ψηφιακός 
μετασχηματισμός, ενέργεια, τρόφιμα, 
υγεία, πρώτες ύλες, αστική κινητικότητα 
και μεταποίηση προστιθέμενης αξίας 
(βλέπε σχήμα 2).

Από τη σύστασή του έως σήμερα, το ΕΙΤ 
έχει καθιερωθεί σταδιακά ως ένα 
επιτυχημένο μέσο για την αντιμετώπιση 
των κοινωνιακών προκλήσεων. Το ΕΙΤ 
λειτουργεί κυρίως μέσω των κοινοτήτων 
γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ), που 
αποτελούν ευρωπαϊκές συμπράξεις 
μεγάλης κλίμακας μεταξύ οργανισμών 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και 
οργανισμών έρευνας και καινοτομίας. Την 
παρούσα στιγμή υπάρχουν οχτώ ΚΓΚ που 
δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους 
τομείς: κλιματική αλλαγή, ψηφιακός 
μετασχηματισμός, ενέργεια, τρόφιμα, 
υγεία, πρώτες ύλες, αστική κινητικότητα 
και μεταποίηση προστιθέμενης αξίας 
(βλέπε σχήμα 2).

Or. en

Τροπολογία 148
Elena Lizzi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Από τη σύστασή του έως σήμερα, το ΕΙΤ 
έχει καθιερωθεί σταδιακά ως ένα 
επιτυχημένο μέσο για την αντιμετώπιση 
των κοινωνιακών προκλήσεων. Το ΕΙΤ 
λειτουργεί κυρίως μέσω των κοινοτήτων 
γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ), που 
αποτελούν ευρωπαϊκές συμπράξεις 
μεγάλης κλίμακας μεταξύ οργανισμών 

Από τη σύστασή του έως σήμερα, το ΕΙΤ 
έχει καθιερωθεί σταδιακά ως ένα μέσο για 
την αντιμετώπιση των κοινωνιακών 
προκλήσεων. Το ΕΙΤ λειτουργεί κυρίως 
μέσω των κοινοτήτων γνώσης και 
καινοτομίας (ΚΓΚ), που αποτελούν 
ευρωπαϊκές συμπράξεις μεγάλης κλίμακας 
μεταξύ οργανισμών εκπαίδευσης και 
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εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιχειρήσεων 
και ερευνητικών οργανισμών. Την 
παρούσα στιγμή υπάρχουν οχτώ ΚΓΚ που 
δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους 
τομείς: κλιματική αλλαγή, ψηφιακός 
μετασχηματισμός, ενέργεια, τρόφιμα, 
υγεία, πρώτες ύλες, αστική κινητικότητα 
και μεταποίηση προστιθέμενης αξίας 
(βλέπε σχήμα 2).

κατάρτισης, επιχειρήσεων και ερευνητικών 
οργανισμών. Την παρούσα στιγμή 
υπάρχουν οχτώ ΚΓΚ που 
δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους 
τομείς: κλιματική αλλαγή, ψηφιακός 
μετασχηματισμός, ενέργεια, τρόφιμα, 
υγεία, πρώτες ύλες, αστική κινητικότητα 
και μεταποίηση προστιθέμενης αξίας 
(βλέπε σχήμα 2).

Or. en

Τροπολογία 149
Elena Lizzi

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 συστέγασης22 
(ΚΣ) 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 
πέντε έως δέκα κέντρων συστέγασης22 
(ΚΣ) 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. Ωστόσο, είναι 
απαραίτητο να διασφαλιστεί μια πιο 
δίκαιη κατανομή της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς του EIT μεταξύ των 
εταίρων των ΚΓΚ, αποφεύγοντας 
οποιαδήποτε γεωγραφική συγκέντρωση 
στην κατανομή των πόρων.

_________________ _________________
22 Κέντρο συστέγασης είναι μια 
γεωγραφική περιοχή όπου έχουν την έδρα 
τους οι ΚΓΚ που αποτελούν τους βασικούς 
εταίρους του τριγώνου της γνώσης και 
όπου μπορούν εύκολα να αλληλεπιδρούν 
μεταξύ τους, παρέχοντας το σημείο 

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

αναφοράς για τη δραστηριότητα των ΚΓΚ 
στη συγκεκριμένη περιοχή.

Or. en

Τροπολογία 150
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

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 συστέγασης22 
(ΚΣ) 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 
πέντε έως δέκα κέντρων συστέγασης22 
(ΚΣ) που προορίζονται να λειτουργούν ως 
γεωγραφικοί κόμβοι, οι οποίοι παρέχουν 
επίσης έναν φυσικό καθώς και εικονικό 
χώρο αλληλεπίδρασης εντός του τοπικού 
οικοσυστήματος καινοτομίας, 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 
υποδομών και δραστηριοτήτων των 
κύριων εταίρων του τριγώνου της γνώσης 
των ΚΓΚ.

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

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

Or. en

Τροπολογία 151
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Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Carlos Zorrinho

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 συστέγασης22 
(ΚΣ) 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 μέχρι στιγμής 
στο πλαίσιο πέντε έως δέκα κέντρων 
συστέγασης22 (ΚΣ) που προορίζονται να 
λειτουργούν ως περιφερειακοί 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 
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.

22 Κέντρο συστέγασης: φυσικός χώρος 
που δημιουργείται με ανοικτό και 
διαφανή τρόπο και ο οποίος καλύπτει μια 
γεωγραφική περιοχή όπου έχουν την έδρα 
τους οι ΚΓΚ που αποτελούν τους βασικούς 
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του κέντρου συστέγασης έχει προσαρμοστεί ώστε να είναι σύμφωνος με τον ορισμό 
που περιλαμβάνεται στον κανονισμό.

Τροπολογία 152
Elena Lizzi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.2 – εδάφιο 3 – περίπτωση 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης με ισχυρές συνιστώσες 
επιχειρηματικότητας με σκοπό την 
κατάρτιση της επόμενης γενιάς ταλέντων, 
συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού 
και της εφαρμογής προγραμμάτων που 
φέρουν το σήμα του ΕΙΤ23, ιδίως σε 
επίπεδο μάστερ και διδακτορικού·

– δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης με ισχυρές συνιστώσες 
επιχειρηματικότητας με σκοπό την 
κατάρτιση της επόμενης γενιάς ταλέντων, 
συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού 
και της εφαρμογής προγραμμάτων που 
φέρουν το σήμα του ΕΙΤ23, ιδίως σε 
επίπεδο μάστερ και διδακτορικού, και της 
ανάπτυξης προγραμμάτων και 
δραστηριοτήτων επιχειρηματικότητας 
και ψηφιακών δεξιοτήτων για την 
επανεκπαίδευση και την αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων των ανθρώπινων πόρων στο 
πλαίσιο της διά βίου μάθησης. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί στην ποιότητα 
των έργων και πρέπει να διασφαλιστεί 
ειδική παρακολούθηση σε ζητήματα 
φύλου με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς 
όπου οι γυναίκες εξακολουθούν να 
υποεκπροσωπούνται.

_________________ _________________
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».

Or. en

Τροπολογία 153
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και – δραστηριοτήτων τριτοβάθμιας 
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κατάρτισης με ισχυρές συνιστώσες 
επιχειρηματικότητας με σκοπό την 
κατάρτιση της επόμενης γενιάς ταλέντων, 
συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού 
και της εφαρμογής προγραμμάτων που 
φέρουν το σήμα του ΕΙΤ23, ιδίως σε 
επίπεδο μάστερ και διδακτορικού·

εκπαίδευσης και κατάρτισης με ισχυρές 
συνιστώσες επιχειρηματικότητας με σκοπό 
την κατάρτιση της επόμενης γενιάς 
ταλέντων, συμπεριλαμβανομένων του 
σχεδιασμού και της εφαρμογής 
προγραμμάτων που φέρουν το σήμα του 
ΕΙΤ23, ιδίως σε επίπεδο μάστερ και 
διδακτορικού· και μέσω της ανάπτυξης 
προγραμμάτων και δραστηριοτήτων 
ψηφιακών δεξιοτήτων για την 
επανεκπαίδευση και την αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων των ανθρώπινων πόρων στο 
πλαίσιο της διά βίου μάθησης· δίνοντας 
ιδιαίτερη προσοχή σε ζητήματα φύλου, 
ειδικά σε τομείς όπου οι γυναίκες 
εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται 
όπως οι ΤΠΕ, οι επιστήμες, η τεχνολογία, 
η μηχανική και τα μαθηματικά.

_________________ _________________
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».

Or. en

Τροπολογία 154
Robert Roos
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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 με σκοπό την 
κατάρτιση της επόμενης γενιάς ταλέντων, 
συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού 
και της εφαρμογής προγραμμάτων που 
φέρουν το σήμα του ΕΙΤ23, ιδίως σε 

– δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης στο πλαίσιο του τριγώνου της 
γνώσης με ισχυρές συνιστώσες 
επιχειρηματικότητας με σκοπό την 
κατάρτιση της επόμενης γενιάς ταλέντων·
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επίπεδο μάστερ και διδακτορικού·

_________________
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».

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό όλες οι δραστηριότητες των ΚΓΚ να βασίζονται στην ενσωμάτωση και των 
τριών συστατικών του τριγώνου της γνώσης, δηλ. εκπαίδευση, καινοτομία και δημιουργία 
επιχειρήσεων, διότι αυτός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την επίτευξη των στόχων του 
EIT και των ΚΓΚ συνολικά. Η ανάληψη δραστηριοτήτων που σχεδιάζονται μόνο σε 
εκπαιδευτικό πλαίσιο, προκειμένου να βελτιωθεί το ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό σύστημα, δεν 
εμπίπτει στην αποστολή του ΕΙΤ και των ΚΓΚ του.

Τροπολογία 155
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

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 με σκοπό την 
κατάρτιση της επόμενης γενιάς ταλέντων, 
συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού 
και της εφαρμογής προγραμμάτων που 
φέρουν το σήμα του ΕΙΤ23, ιδίως σε 
επίπεδο μάστερ και διδακτορικού·

– δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης με ισχυρές συνιστώσες 
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας με 
σκοπό την επανεκπαίδευση, την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την 
κατάρτιση της επόμενης γενιάς ταλέντων, 
συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού 
και της εφαρμογής προγραμμάτων που 
φέρουν το σήμα του ΕΙΤ23, ιδίως σε 
επίπεδο μάστερ και διδακτορικού·

_________________ _________________
23 Το σήμα του ΕΙΤ αποτελεί σφραγίδα 
ποιότητας που απονέμεται από το ΕΙΤ σε 

23 Το σήμα του ΕΙΤ αποτελεί σφραγίδα 
ποιότητας που απονέμεται από το ΕΙΤ σε 
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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».

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».

Or. en

Τροπολογία 156
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– δραστηριοτήτων που στηρίζουν την 
καινοτομία με σκοπό την ανάπτυξη 
καινοτόμων προϊόντων, διαδικασιών και 
υπηρεσιών ανταποκρινόμενων σε 
συγκεκριμένες επιχειρηματικές ευκαιρίες·

– δραστηριοτήτων που στηρίζουν την 
έρευνα και την καινοτομία με σκοπό την 
ανάπτυξη καινοτόμων και βιώσιμων 
προϊόντων, διαδικασιών, τεχνολογιών και 
υπηρεσιών και μη τεχνολογικών λύσεων 
ανταποκρινόμενων σε συγκεκριμένες 
επιχειρηματικές ευκαιρίες με οικονομικό ή 
κοινωνικό σκοπό·

Or. en

Τροπολογία 157
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– δραστηριοτήτων που στηρίζουν την 
καινοτομία με σκοπό την ανάπτυξη 
καινοτόμων προϊόντων, διαδικασιών και 
υπηρεσιών ανταποκρινόμενων σε 
συγκεκριμένες επιχειρηματικές ευκαιρίες·

– δραστηριοτήτων που στηρίζουν την 
έρευνα και την καινοτομία με σκοπό την 
ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, 
διαδικασιών και υπηρεσιών 
ανταποκρινόμενων σε συγκεκριμένες 
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επιχειρηματικές ευκαιρίες, με βάση την 
αριστεία·

Or. en

Τροπολογία 158
Elena Lizzi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– δραστηριοτήτων δημιουργίας και 
στήριξης επιχειρήσεων, όπως 
προγράμματα επιτάχυνσης που θα βοηθούν 
τους επιχειρηματίες να μετατρέπουν τις 
ιδέες τους σε επιτυχημένα εγχειρήματα και 
θα επιταχύνουν τη διαδικασία οικονομικής 
ανάπτυξης.

– δραστηριοτήτων δημιουργίας και 
στήριξης επιχειρήσεων, όπως 
προγράμματα επιτάχυνσης που θα βοηθούν 
τους επιχειρηματίες να μετατρέπουν τις 
ιδέες τους σε επιτυχημένα εγχειρήματα και 
θα επιταχύνουν τη διαδικασία οικονομικής 
ανάπτυξης. Πρέπει να δοθεί περισσότερη 
προσοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες 
που πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος του επιχειρηματικού σχεδίου των 
υφιστάμενων και νέων ΚΓΚ με στόχο την 
ανάπτυξη μιας πιο στενής και επικερδούς 
σχέσης με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ).

Or. en

Τροπολογία 159
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Carlos Zorrinho

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– δραστηριοτήτων δημιουργίας και 
στήριξης επιχειρήσεων, όπως 
προγράμματα επιτάχυνσης που θα βοηθούν 
τους επιχειρηματίες να μετατρέπουν τις 
ιδέες τους σε επιτυχημένα εγχειρήματα και 

– δραστηριοτήτων δημιουργίας και 
στήριξης επιχειρήσεων, όπως 
προγράμματα επιτάχυνσης που θα βοηθούν 
τους επιχειρηματίες να μετατρέπουν τις 
ιδέες τους σε επιτυχημένα εγχειρήματα και 
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θα επιταχύνουν τη διαδικασία οικονομικής 
ανάπτυξης.

θα επιταχύνουν τη διαδικασία ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 160
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.2 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλες, ωστόσο, οι υφιστάμενες και 
μελλοντικές ΚΓΚ καταβάλλουν κάθε 
δυνατή προσπάθεια για να δώσουν 
μεγαλύτερη προσοχή στην έρευνα που 
είναι ενσωματωμένη στο τρίγωνο της 
γνώσης, συμβάλλοντας μαζί με την 
εκπαίδευση και την καινοτομία στην 
επιχειρηματική ανάπτυξη και σε ένα 
οικοσύστημα καινοτομίας.

Or. en

Τροπολογία 161
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.2 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη 
διασφάλιση της ισορροπίας των φύλων 
και σε προσεγγίσεις που συνυπολογίζουν 
τη διάσταση του φύλου, ιδίως σε τομείς 
όπου οι γυναίκες εξακολουθούν να 
υποεκπροσωπούνται.

Or. en
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Τροπολογία 162
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.2 – εδάφιο 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλες οι υφιστάμενες και μελλοντικές ΚΓΚ 
διασφαλίζουν την ισορροπία μεταξύ των 
τριών πλευρών του τριγώνου της γνώσης, 
προκειμένου να διατηρηθεί το μοναδικό 
χαρακτηριστικό των ΚΓΚ.

Or. en

Τροπολογία 163
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Carlos Zorrinho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.2 – εδάφιο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση, η 
καλλιέργεια ταλέντων και η ανάπτυξη 
δεξιοτήτων βρίσκονται στο επίκεντρο του 
μοντέλου του ΕΙΤ. Καμία άλλη δράση της 
ΕΕ για την καινοτομία δεν περιλαμβάνει 
την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην αλυσίδα 
αξίας της καινοτομίας στον βαθμό που 
ισχύει για το ΕΙΤ. Το εκπαιδευτικό 
θεματολόγιο του ΕΙΤ είναι το κλειδί για 
την ανάπτυξη φορέων καινοτομίας με 
αυξημένες επιχειρηματικές ικανότητες και 
δεξιότητες. Έως το 2017, πάνω από 1 700 
απόφοιτοι ολοκλήρωσαν με επιτυχία ένα 
μεταπτυχιακό και/ή διδακτορικό 
πρόγραμμα που φέρει το σήμα του ΕΙΤ 
και χιλιάδες έχουν συμμετάσχει σε 
επιχειρηματικές και καινοτόμες 

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση, η 
καλλιέργεια ταλέντων και η ανάπτυξη 
δεξιοτήτων βρίσκονται στο επίκεντρο του 
μοντέλου του ΕΙΤ. Καμία άλλη δράση της 
ΕΕ για την καινοτομία δεν περιλαμβάνει 
την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην αλυσίδα 
αξίας της καινοτομίας στον βαθμό που 
ισχύει για το ΕΙΤ. Το εκπαιδευτικό 
θεματολόγιο του ΕΙΤ είναι το κλειδί για 
την ανάπτυξη φορέων καινοτομίας με 
αυξημένες επιχειρηματικές ικανότητες και 
δεξιότητες.
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δραστηριότητες και μορφές εκπαίδευσης.

Or. en

Τροπολογία 164
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Carlos Zorrinho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.2 – εδάφιο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ ξεχωρίζει από άλλα μέσα 
καινοτομίας χάρη στην έμφαση που δίνει 
στις παγκόσμιες προκλήσεις μέσω της 
ολοκλήρωσης του τριγώνου της γνώσης. 
Παρέχοντας επιχορηγήσεις διάρκειας έως 
και 15 ετών στις ΚΓΚ, το ΕΙΤ υλοποιεί τον 
μακροπρόθεσμο στόχο του, δηλ. την 
αντιμετώπιση των παγκόσμιων 
προκλήσεων με την παροχή καινοτόμων 
προϊόντων και υπηρεσιών και την 
εξασφάλιση συγκεκριμένων οφελών στην 
κοινωνία και τους συμπολίτες μας. Το ΕΙΤ 
έχει επίσης θέσει ως στόχο να καταστούν 
οι ΚΓΚ οικονομικά βιώσιμες μετά από 15 
έτη. Ο στόχος αυτός αποτελεί μοναδικό 
χαρακτηριστικό ενός μέσου καινοτομίας 
που επικεντρώνεται στις επιχειρήσεις και 
στην επίτευξη αποτελεσμάτων. Στο 
πλαίσιο αυτό, οι ΚΓΚ πρέπει να 
αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν 
στρατηγικές για τη δημιουργία εσόδων, 
προκειμένου να διατηρήσουν το 
οικοσύστημα καινοτομίας τους πέραν της 
περιόδου που καλύπτει η συμφωνία 
επιχορήγησής τους.

Το ΕΙΤ ξεχωρίζει από άλλα μέσα 
καινοτομίας χάρη στην έμφαση που δίνει 
στις παγκόσμιες και κοινωνιακές 
προκλήσεις μέσω της ολοκλήρωσης του 
τριγώνου της γνώσης. Παρέχοντας 
επιχορηγήσεις διάρκειας έως και 15 ετών 
στις ΚΓΚ, το ΕΙΤ υλοποιεί τον 
μακροπρόθεσμο στόχο του, δηλ. την 
αντιμετώπιση των παγκόσμιων και 
κοινωνιακών προκλήσεων με την παροχή 
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, 
βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής της 
Ευρώπης και εξασφαλίζοντας 
συγκεκριμένα οφέλη στην κοινωνία και 
τους συμπολίτες μας. Το ΕΙΤ έχει επίσης 
θέσει ως στόχο να καταστούν οι ΚΓΚ 
οικονομικά βιώσιμες μετά από 15 έτη το 
αργότερο. Ο στόχος αυτός αποτελεί 
μοναδικό χαρακτηριστικό ενός μέσου 
καινοτομίας που επικεντρώνεται στις 
επιχειρήσεις και στην επίτευξη 
αποτελεσμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, οι ΚΓΚ 
πρέπει να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν 
στρατηγικές για τη δημιουργία εσόδων, 
προκειμένου να διατηρήσουν το 
οικοσύστημα καινοτομίας τους πέραν της 
περιόδου που καλύπτει η συμφωνία 
επιχορήγησής τους. Οι δραστηριότητες 
καινοτομίας και οι προσανατολισμένες 
στην αγορά δραστηριότητες των ΚΓΚ θα 
πρέπει να είναι οικονομικά βιώσιμες το 
συντομότερο δυνατό. Ωστόσο, οι 
δραστηριότητες της τριτοβάθμιας 
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εκπαίδευσης, κατάρτισης και οι οριζόντια 
δομημένες δραστηριότητες των ΚΓΚ θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
συνεχίσουν να λαμβάνουν 
χρηματοδότηση από το ΕΙΤ μετά από 15 
χρόνια, έπειτα από θετική και ενδελεχή 
αξιολόγηση από ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες.

Or. en

Τροπολογία 165
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.2 – εδάφιο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ ξεχωρίζει από άλλα μέσα 
καινοτομίας χάρη στην έμφαση που δίνει 
στις παγκόσμιες προκλήσεις μέσω της 
ολοκλήρωσης του τριγώνου της γνώσης. 
Παρέχοντας επιχορηγήσεις διάρκειας έως 
και 15 ετών στις ΚΓΚ, το ΕΙΤ υλοποιεί τον 
μακροπρόθεσμο στόχο του, δηλ. την 
αντιμετώπιση των παγκόσμιων 
προκλήσεων με την παροχή καινοτόμων 
προϊόντων και υπηρεσιών και την 
εξασφάλιση συγκεκριμένων οφελών στην 
κοινωνία και τους συμπολίτες μας. Το ΕΙΤ 
έχει επίσης θέσει ως στόχο να καταστούν 
οι ΚΓΚ οικονομικά βιώσιμες μετά από 15 
έτη. Ο στόχος αυτός αποτελεί μοναδικό 
χαρακτηριστικό ενός μέσου καινοτομίας 
που επικεντρώνεται στις επιχειρήσεις και 
στην επίτευξη αποτελεσμάτων. Στο 
πλαίσιο αυτό, οι ΚΓΚ πρέπει να 
αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν 
στρατηγικές για τη δημιουργία εσόδων, 
προκειμένου να διατηρήσουν το 
οικοσύστημα καινοτομίας τους πέραν της 
περιόδου που καλύπτει η συμφωνία 
επιχορήγησής τους.

Το ΕΙΤ ξεχωρίζει από άλλα μέσα 
καινοτομίας χάρη στην έμφαση που δίνει 
στις παγκόσμιες προκλήσεις μέσω της 
ολοκλήρωσης του τριγώνου της γνώσης. 
Παρέχοντας επιχορηγήσεις διάρκειας έως 
και 15 ετών στις ΚΓΚ βάσει μιας 
μακροπρόθεσμης συμφωνίας-πλαίσιο 
εταιρικής σχέσης, το ΕΙΤ παρέχει 
μακροπρόθεσμη σταθερότητα στις ΚΓΚ 
και τους δικαιούχους τους, επιτρέποντάς 
τους να αντιμετωπίσουν τις παγκόσμιες 
προκλήσεις με την παροχή καινοτόμων 
και βιώσιμων προϊόντων, διαδικασιών, 
υπηρεσιών και λύσεων και την 
εξασφάλιση συγκεκριμένων οφελών στην 
κοινωνία και τους συμπολίτες μας. Το ΕΙΤ 
έχει επίσης θέσει ως στόχο να καταστούν 
οι ΚΓΚ οικονομικά βιώσιμες μετά από 15 
έτη. Ο στόχος αυτός αποτελεί μοναδικό 
χαρακτηριστικό που θα πρέπει να 
οδηγήσει σε ένα μέσο καινοτομίας που 
επικεντρώνεται στις επιχειρήσεις και στον 
αντίκτυπο. Στο πλαίσιο αυτό, οι ΚΓΚ 
αναπτύσσουν και εφαρμόζουν στρατηγικές 
για τη δημιουργία εσόδων σε στενή 
συνεργασία με το ΕΙΤ, προκειμένου να 
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επιτύχουν οικονομική ανεξαρτησία και να 
διατηρήσουν το οικοσύστημα καινοτομίας 
τους πέραν των μακροπρόθεσμων 
συμφωνιών-πλαισίων εταιρικής σχέσης 
με το ΕΙΤ.

Or. en

Τροπολογία 166
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

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 στην 
πραγματοποίηση τόσο επαυξητικών όσο 
και ανατρεπτικών καινοτομιών, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
αποτελεσματικά οι αδυναμίες της αγοράς 
και να βοηθηθεί ο μετασχηματισμός των 
οικονομικών κλάδων, να υποστηριχτεί η 
δημιουργία ΜΜΕ και νεοφυών 
επιχειρήσεων και να προωθηθεί μια 
βιώσιμη συστημική αλλαγή της 
οικονομίας και της κοινωνίας μας προς 
την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 
Επιτρέπει τη δημιουργία μακροπρόθεσμων 
επιχειρηματικών στρατηγικών για την 
αντιμετώπιση των παγκόσμιων και 
κοινωνιακών προκλήσεων και συμβάλλει 
στη δημιουργία συνθηκών-πλαισίου που 
είναι απαραίτητες για να αναπτυχθεί ένα 
εύρυθμο οικοσύστημα καινοτομίας και για 
να ενθαρρυνθεί η καινοτομία.

Or. en

Τροπολογία 167
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
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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 στην 
ανάπτυξη της ανθεκτικότητας, στην 
αύξηση της βιωσιμότητας και στην 
πραγματοποίηση τόσο επαυξητικών όσο 
και ανατρεπτικών καινοτομιών, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
αποτελεσματικά οι αδυναμίες της αγοράς, 
να βοηθηθεί ο μετασχηματισμός των 
οικονομικών κλάδων και να υποστηριχτεί 
η δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων, 
τεχνοβλαστών και μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ). 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.

Or. en

Τροπολογία 168
Elena Lizzi

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 

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 
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προκλήσεων και συμβάλλει στη 
δημιουργία συνθηκών-πλαισίου που είναι 
απαραίτητες για να αναπτυχθεί ένα 
εύρυθμο οικοσύστημα καινοτομίας και για 
να ενθαρρυνθεί η καινοτομία.

προκλήσεων και συμβάλλει στη 
δημιουργία συνθηκών-πλαισίου που είναι 
απαραίτητες για να αναπτυχθεί ένα 
εύρυθμο οικοσύστημα καινοτομίας και για 
να ενθαρρυνθεί η καινοτομία. Ευνοεί 
επίσης την υποστήριξη και τη δημιουργία 
νεοφυών επιχειρήσεων και ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 169
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho

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

Or. en

Τροπολογία 170
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Carlos Zorrinho

Πρόταση απόφασης
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Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.2 – εδάφιο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ παρέχει μια αποτελεσματική και 
αποδοτική πλατφόρμα για τη 
δρομολόγηση, την ανάπτυξη και τη 
διαχείριση ΚΓΚ με ισχυρά αποτελέσματα 
δικτύωσης και θετικές δευτερογενείς 
συνέπειες (βλ. σχήμα 2 παρακάτω). Το 
πρώτο κύμα ΚΓΚ (EIT Climate, EIT 
Digital και EIT InnoEnergy), που ξεκίνησε 
το 2009, έχει θεμελιωθεί και ωριμάσει και 
μετά το 2024 θα λήξουν οι συμφωνίες-
πλαίσια εταιρικής σχέσης τους, σύμφωνα 
με τη μέγιστη διάρκεια επιχορήγησής τους. 
Παράλληλα ωριμάζουν η δεύτερη και η 
τρίτη γενιά ΚΓΚ [EIT Health και EIT Raw 
Materials, (2014), EIT Food (2016)]. Οι 
δύο ΚΓΚ που συστήθηκαν τον Δεκέμβριο 
του 2018, η EIT Urban Mobility και η EIT 
Manufacturing, ξεκινούν τις εργασίες τους 
το 2019.

Το ΕΙΤ παρέχει μια αποτελεσματική και 
αποδοτική πλατφόρμα για τη 
δρομολόγηση, την ανάπτυξη και τη 
διαχείριση ΚΓΚ με ισχυρά αποτελέσματα 
δικτύωσης και θετικές δευτερογενείς 
συνέπειες (βλ. σχήμα 2 παρακάτω). Το 
πρώτο κύμα ΚΓΚ (EIT Digital, EIT 
Climate-KIC και EIT InnoEnergy), που 
εγκαινιάστηκε το 2009, έχει θεμελιωθεί και 
ωριμάσει·και μετά το 2024 θα πρέπει να 
λήξουν οι συμφωνίες-πλαίσια σύμπραξής 
τους, σύμφωνα με τη μέγιστη διάρκεια 
επιχορήγησής τους. Εντούτοις, η 
ενδεχόμενη παράταση της συμφωνίας-
πλαισίου εταιρικής σχέσης μπορεί να 
αποφασιστεί από το διοικητικό συμβούλιο 
του ΕΙΤ, έπειτα από διεξοδική και θετική 
αξιολόγηση από ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες. Η παράταση αυτή δεν 
υπερβαίνει τα τρία έτη. Παράλληλα 
ωριμάζουν η δεύτερη και η τρίτη γενιά 
ΚΓΚ [EIT Health και EIT Raw Materials, 
(2014), EIT Food (2016)]. Οι δύο ΚΓΚ 
που συστήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2018, 
η EIT Urban Mobility και η EIT 
Manufacturing, ξεκινούν τις εργασίες τους 
το 2019.

Or. en

Τροπολογία 171
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.2 – εδάφιο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ παρέχει μια αποτελεσματική και 
αποδοτική πλατφόρμα για τη 
δρομολόγηση, την ανάπτυξη και τη 

Το ΕΙΤ παρέχει μια αποτελεσματική και 
αποδοτική πλατφόρμα για τη 
δρομολόγηση, την ανάπτυξη και τη 
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διαχείριση ΚΓΚ με ισχυρά αποτελέσματα 
δικτύωσης και θετικές δευτερογενείς 
συνέπειες (βλ. σχήμα 2 παρακάτω). Το 
πρώτο κύμα ΚΓΚ (EIT Climate, EIT 
Digital και EIT InnoEnergy), που ξεκίνησε 
το 2009, έχει θεμελιωθεί και ωριμάσει και 
μετά το 2024 θα λήξουν οι συμφωνίες-
πλαίσια εταιρικής σχέσης τους, σύμφωνα 
με τη μέγιστη διάρκεια επιχορήγησής 
τους. Παράλληλα ωριμάζουν η δεύτερη 
και η τρίτη γενιά ΚΓΚ [EIT Health και EIT 
Raw Materials, (2014), EIT Food (2016)]. 
Οι δύο ΚΓΚ που συστήθηκαν τον 
Δεκέμβριο του 2018, η EIT Urban 
Mobility και η EIT Manufacturing, 
ξεκινούν τις εργασίες τους το 2019.

διαχείριση ΚΓΚ με ισχυρά αποτελέσματα 
δικτύωσης και θετικές δευτερογενείς 
συνέπειες (βλ. σχήμα 2 παρακάτω). Το 
πρώτο κύμα ΚΓΚ (EIT Climate, EIT 
Digital και EIT InnoEnergy), που ξεκίνησε 
το 2009, έχει θεμελιωθεί και ωριμάσει και 
μετά το 2024 θα πρέπει να λήξουν οι 
συμφωνίες-πλαίσια εταιρικής σχέσης τους, 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού 
για το EIT. Παράλληλα ωριμάζουν η 
δεύτερη και η τρίτη γενιά ΚΓΚ [EIT 
Health και EIT Raw Materials, (2014), EIT 
Food (2016)]. Οι δύο ΚΓΚ που 
συστήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2018, η 
EIT Urban Mobility και η EIT 
Manufacturing, ξεκινούν τις εργασίες τους 
το 2019.

Or. en

Τροπολογία 172
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Πρόταση απόφασης
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ παρέχει μια αποτελεσματική και 
αποδοτική πλατφόρμα για τη 
δρομολόγηση, την ανάπτυξη και τη 
διαχείριση ΚΓΚ με ισχυρά αποτελέσματα 
δικτύωσης και θετικές δευτερογενείς 
συνέπειες (βλ. σχήμα 2 παρακάτω). Το 
πρώτο κύμα ΚΓΚ (EIT Climate, EIT 
Digital και EIT InnoEnergy), που ξεκίνησε 
το 2009, έχει θεμελιωθεί και ωριμάσει και 
μετά το 2024 θα λήξουν οι συμφωνίες-
πλαίσια εταιρικής σχέσης τους, σύμφωνα 
με τη μέγιστη διάρκεια επιχορήγησής τους. 
Παράλληλα ωριμάζουν η δεύτερη και η 
τρίτη γενιά ΚΓΚ [EIT Health και EIT Raw 
Materials, (2014), EIT Food (2016)]. Οι 
δύο ΚΓΚ που συστήθηκαν τον Δεκέμβριο 
του 2018, η EIT Urban Mobility και η EIT 
Manufacturing, ξεκινούν τις εργασίες τους 

Το ΕΙΤ παρέχει μια αποτελεσματική και 
αποδοτική πλατφόρμα για τη 
δρομολόγηση, την ανάπτυξη και τη 
διαχείριση ΚΓΚ με ισχυρά αποτελέσματα 
δικτύωσης και θετικές δευτερογενείς 
συνέπειες (βλ. σχήμα 2 παρακάτω). Το 
πρώτο κύμα ΚΓΚ (EIT Climate, EIT 
Digital και EIT InnoEnergy), που ξεκίνησε 
το 2009, έχει θεμελιωθεί και ωριμάσει και 
μετά το 2024 θα λήξουν οι συμφωνίες-
πλαίσια εταιρικής σχέσης τους, σύμφωνα 
με τη μέγιστη διάρκεια επιχορήγησής τους. 
Παράλληλα ωριμάζουν η δεύτερη και η 
τρίτη γενιά ΚΓΚ [EIT Health και EIT Raw 
Materials, (2014), EIT Food (2016)]. Οι 
δύο ΚΓΚ που συστήθηκαν τον Δεκέμβριο 
του 2018, η EIT Urban Mobility και η EIT 
Manufacturing, ξεκίνησαν τις εργασίες 
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το 2019. τους το 2019.

Or. en

Τροπολογία 173
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Carlos Zorrinho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.2 – εδάφιο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέσω των οκτώ ΚΓΚ του με πάνω από 
1 000 εταίρους από τους χώρους των 
επιχειρήσεων, της έρευνας και της 
εκπαίδευσης, το ΕΙΤ αποτελεί το 
μεγαλύτερο οικοσύστημα καινοτομίας που 
υποστηρίζει η ΕΕ. Το ΕΙΤ παρείχε στήριξη 
σε πάνω από 1 200 νεοφυείς και 
καινοτόμες επιχειρήσεις, κάτι που τους 
επέτρεψε να προσελκύσουν εξωτερικά 
κονδύλια άνω των 890 εκατ. EUR και να 
δημιουργήσουν πάνω από 6 000 θέσεις 
εργασίας. Πάνω από το 50 % των εταίρων 
ΚΓΚ προέρχονται από τον επιχειρηματικό 
τομέα (βιομηχανία, ΜΜΕ και νεοφυείς 
επιχειρήσεις), γεγονός που αποδεικνύει την 
εγγύτητά τους με την αγορά. Η αύξηση 
του αριθμού των εταίρων σε κάθε ΚΓΚ 
αντανακλά την ελκυστικότητα και το 
μακροπρόθεσμο δυναμικό του μοντέλου 
του ΕΙΤ. Έως το 2019 πάνω από 600 
επιχειρήσεις, 250 ιδρύματα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, 200 ερευνητικοί οργανισμοί 
και περισσότερες από 50 οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών και αρχές 
συμμετείχαν στις ΚΓΚ του EIT.

Μέσω των οκτώ ΚΓΚ του με πάνω από 
1 000 εταίρους από τους χώρους των 
επιχειρήσεων, της έρευνας και της 
εκπαίδευσης, το ΕΙΤ αποτελεί το 
μεγαλύτερο οικοσύστημα καινοτομίας που 
υποστηρίζει η ΕΕ. Το ΕΙΤ παρείχε στήριξη 
σε πάνω από 1 200 νεοφυείς και 
καινοτόμες επιχειρήσεις, κάτι που τους 
επέτρεψε να προσελκύσουν εξωτερικά 
κονδύλια άνω των 890 εκατ. EUR και να 
δημιουργήσουν πάνω από 6 000 θέσεις 
εργασίας. Πάνω από το 50 % των εταίρων 
ΚΓΚ προέρχονται από τον επιχειρηματικό 
τομέα (βιομηχανία, ΜΜΕ και νεοφυείς 
επιχειρήσεις), γεγονός που αποδεικνύει την 
εγγύτητά τους με την αγορά. Έως το 2019 
πάνω από 600 επιχειρήσεις, 250 ιδρύματα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 200 
ερευνητικοί οργανισμοί και περισσότερες 
από 50 οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών και αρχές συμμετείχαν στις ΚΓΚ 
του EIT.

Or. en

Τροπολογία 174
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Ville Niinistö

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.2 – εδάφιο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υπό το πρίσμα των συνεχιζόμενων 
περιφερειακών ανισοτήτων όσον αφορά τις 
επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας, το 
ΕΙΤ δρομολόγησε ένα περιφερειακό σχέδιο 
καινοτομίας το 2014 για να διευρύνει την 
περιφερειακή εμβέλειά του στις χώρες με 
περιορισμένες και μέτριες επιδόσεις στον 
τομέα της καινοτομίας. Μέσω του σχεδίου 
αυτού, το ΕΙΤ επέκτεινε τις 
δραστηριότητές του σε ολόκληρη την 
Ευρώπη και προσφέρει την παρούσα 
στιγμή ευκαιρίες σε περιφέρειες με 
χαμηλές επιδόσεις στον τομέα της 
καινοτομίας ώστε να συμμετάσχουν σε 
δραστηριότητες στο τρίγωνο της γνώσης 
στο πλαίσιο της κοινότητας των ΚΓΚ. 
Αυτό αντανακλάται στο μερίδιο της 
χρηματοδότησης του ΕΙΤ που διατίθεται 
στους εταίρους της ΕΕ των 13 (8,3% σε 
σύγκριση με 4,8% στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων 2020» από το 
2018).

Υπό το πρίσμα των συνεχιζόμενων 
περιφερειακών ανισοτήτων όσον αφορά τις 
επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας, το 
ΕΙΤ δρομολόγησε ένα περιφερειακό σχέδιο 
καινοτομίας το 2014 για να διευρύνει την 
περιφερειακή εμβέλειά του στις χώρες και 
τις περιφέρειες με περιορισμένες και 
μέτριες επιδόσεις στον τομέα της 
καινοτομίας. Μέσω του σχεδίου αυτού, το 
ΕΙΤ πρέπει να επεκτείνει περαιτέρω τις 
δραστηριότητές του σε ολόκληρη την 
Ευρώπη και προσφέρει ευκαιρίες σε χώρες 
και περιφέρειες με χαμηλότερες επιδόσεις 
στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας 
ώστε να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες 
στο τρίγωνο της γνώσης στο πλαίσιο της 
κοινότητας του ΕΙΤ, 
συμπεριλαμβανομένης της πιθανής 
δημιουργίας νέων κέντρων συστέγασης 
σε περιφέρειες και χώρες με 
περιορισμένες και μέτριες επιδόσεις στον 
τομέα της καινοτομίας. Οι ΚΓΚ 
επιδιώκουν να συνεργαστούν στενά με τις 
διαχειριστικές αρχές σε όλες τις 
περιφέρειες προκειμένου να ενθαρρύνουν 
την ευρύτερη χρήση και τη 
συμπληρωματικότητα με τα κονδύλια της 
ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία.

Or. en

Τροπολογία 175
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen 
Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.2 – εδάφιο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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Υπό το πρίσμα των συνεχιζόμενων 
περιφερειακών ανισοτήτων όσον αφορά τις 
επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας, το 
ΕΙΤ δρομολόγησε ένα περιφερειακό σχέδιο 
καινοτομίας το 2014 για να διευρύνει την 
περιφερειακή εμβέλειά του στις χώρες με 
περιορισμένες και μέτριες επιδόσεις στον 
τομέα της καινοτομίας. Μέσω του σχεδίου 
αυτού, το ΕΙΤ επέκτεινε τις 
δραστηριότητές του σε ολόκληρη την 
Ευρώπη και προσφέρει την παρούσα 
στιγμή ευκαιρίες σε περιφέρειες με 
χαμηλές επιδόσεις στον τομέα της 
καινοτομίας ώστε να συμμετάσχουν σε 
δραστηριότητες στο τρίγωνο της γνώσης 
στο πλαίσιο της κοινότητας των ΚΓΚ. 
Αυτό αντανακλάται στο μερίδιο της 
χρηματοδότησης του ΕΙΤ που διατίθεται 
στους εταίρους της ΕΕ των 13 (8,3% σε 
σύγκριση με 4,8% στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων 2020» από το 
2018).

Υπό το πρίσμα των συνεχιζόμενων 
περιφερειακών ανισοτήτων όσον αφορά τις 
επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας, το 
ΕΙΤ δρομολόγησε ένα περιφερειακό σχέδιο 
καινοτομίας το 2014 για να διευρύνει την 
περιφερειακή εμβέλειά του στις χώρες με 
περιορισμένες και μέτριες επιδόσεις στον 
τομέα της καινοτομίας. Μέσω του σχεδίου 
αυτού, το ΕΙΤ πρέπει να επεκτείνει 
περαιτέρω τις δραστηριότητές του σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. Το περιφερειακό 
σχέδιο καινοτομίας πρέπει να ασχολείται 
με την προσφορά νέων ευκαιριών για 
χώρες με χαμηλές επιδόσεις στον τομέα 
Ε&Κ (όπως ορίζονται από το πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη») και χώρες με 
περιορισμένες και μέτριες επιδόσεις στον 
τομέα της καινοτομίας (σύμφωνα με τον 
ευρωπαϊκό πίνακα αποτελεσμάτων για 
την καινοτομία) ώστε να συμμετάσχουν 
σε δραστηριότητες στο τρίγωνο της 
γνώσης στο πλαίσιο της κοινότητας του 
ΕΙΤ. Το περιφερειακό σχέδιο καινοτομίας 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί επίσης για τη 
δημιουργία νέων κέντρων συστέγασης 
στις εν λόγω χώρες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί το πεδίο εφαρμογής των χωρών στις οποίες στοχεύει το 
περιφερειακό σχέδιο καινοτομίας. Η αναφορά στα συγκεκριμένα πρότυπα του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη» και στα ετήσια αποτελέσματα του ευρωπαϊκού πίνακα αποτελεσμάτων για 
την καινοτομία επιτυγχάνει αυτό και συνδέει το ΣΘΚ του EIT με τα σχετικά έγγραφα πολιτικής.

Τροπολογία 176
Elena Lizzi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.2 – εδάφιο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υπό το πρίσμα των συνεχιζόμενων 
περιφερειακών ανισοτήτων όσον αφορά τις 
επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας, το 

Υπό το πρίσμα των συνεχιζόμενων 
περιφερειακών ανισοτήτων όσον αφορά τις 
επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας, το 
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ΕΙΤ δρομολόγησε ένα περιφερειακό σχέδιο 
καινοτομίας το 2014 για να διευρύνει την 
περιφερειακή εμβέλειά του στις χώρες με 
περιορισμένες και μέτριες επιδόσεις στον 
τομέα της καινοτομίας. Μέσω του σχεδίου 
αυτού, το ΕΙΤ επέκτεινε τις 
δραστηριότητές του σε ολόκληρη την 
Ευρώπη και προσφέρει την παρούσα 
στιγμή ευκαιρίες σε περιφέρειες με 
χαμηλές επιδόσεις στον τομέα της 
καινοτομίας ώστε να συμμετάσχουν σε 
δραστηριότητες στο τρίγωνο της γνώσης 
στο πλαίσιο της κοινότητας των ΚΓΚ. 
Αυτό αντανακλάται στο μερίδιο της 
χρηματοδότησης του ΕΙΤ που διατίθεται 
στους εταίρους της ΕΕ των 13 (8,3% σε 
σύγκριση με 4,8% στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων 2020» από το 
2018).

ΕΙΤ δρομολόγησε ένα περιφερειακό σχέδιο 
καινοτομίας το 2014 για να διευρύνει την 
περιφερειακή εμβέλειά του στις χώρες με 
περιορισμένες και μέτριες επιδόσεις στον 
τομέα της καινοτομίας. Μέσω του σχεδίου 
αυτού, το ΕΙΤ πρέπει να αυξήσει και να 
επεκτείνει ακόμα περισσότερο τις 
δραστηριότητές του σε ολόκληρη την 
Ευρώπη με σκοπό να προσφέρει νέες 
ευκαιρίες σε περιφέρειες με χαμηλές 
επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας και 
να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες στο 
τρίγωνο της γνώσης στο πλαίσιο της 
κοινότητας του ΕΙΤ.

Or. en

Τροπολογία 177
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.2 – εδάφιο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υπό το πρίσμα των συνεχιζόμενων 
περιφερειακών ανισοτήτων όσον αφορά τις 
επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας, το 
ΕΙΤ δρομολόγησε ένα περιφερειακό σχέδιο 
καινοτομίας το 2014 για να διευρύνει την 
περιφερειακή εμβέλειά του στις χώρες με 
περιορισμένες και μέτριες επιδόσεις στον 
τομέα της καινοτομίας. Μέσω του σχεδίου 
αυτού, το ΕΙΤ επέκτεινε τις 
δραστηριότητές του σε ολόκληρη την 
Ευρώπη και προσφέρει την παρούσα 
στιγμή ευκαιρίες σε περιφέρειες με 
χαμηλές επιδόσεις στον τομέα της 
καινοτομίας ώστε να συμμετάσχουν σε 
δραστηριότητες στο τρίγωνο της γνώσης 

Υπό το πρίσμα των συνεχιζόμενων 
περιφερειακών ανισοτήτων όσον αφορά τις 
επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας, το 
ΕΙΤ δρομολόγησε ένα περιφερειακό σχέδιο 
καινοτομίας το 2014 για να διευρύνει την 
περιφερειακή εμβέλειά του στις 
περιφέρειες και χώρες με περιορισμένες 
και μέτριες επιδόσεις στον τομέα της 
καινοτομίας. Μέσω του σχεδίου αυτού, το 
ΕΙΤ επέκτεινε τις δραστηριότητές του σε 
ολόκληρη την Ευρώπη και προσφέρει την 
παρούσα στιγμή ευκαιρίες σε περιφέρειες 
και χώρες με περιορισμένες και μέτριες 
επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας, 
σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό πίνακα 



AM\1204114EL.docx 39/197 PE650.625v01-00

EL

στο πλαίσιο της κοινότητας των ΚΓΚ. 
Αυτό αντανακλάται στο μερίδιο της 
χρηματοδότησης του ΕΙΤ που διατίθεται 
στους εταίρους της ΕΕ των 13 (8,3% σε 
σύγκριση με 4,8% στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων 2020» από το 
2018).

αποτελεσμάτων για την καινοτομία, ώστε 
να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες στο 
τρίγωνο της γνώσης στο πλαίσιο της 
κοινότητας του ΕΙΤ.

Or. en

Τροπολογία 178
Ignazio Corrao

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.2 – εδάφιο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υπό το πρίσμα των συνεχιζόμενων 
περιφερειακών ανισοτήτων όσον αφορά τις 
επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας, το 
ΕΙΤ δρομολόγησε ένα περιφερειακό σχέδιο 
καινοτομίας το 2014 για να διευρύνει την 
περιφερειακή εμβέλειά του στις χώρες με 
περιορισμένες και μέτριες επιδόσεις στον 
τομέα της καινοτομίας. Μέσω του σχεδίου 
αυτού, το ΕΙΤ επέκτεινε τις 
δραστηριότητές του σε ολόκληρη την 
Ευρώπη και προσφέρει την παρούσα 
στιγμή ευκαιρίες σε περιφέρειες με 
χαμηλές επιδόσεις στον τομέα της 
καινοτομίας ώστε να συμμετάσχουν σε 
δραστηριότητες στο τρίγωνο της γνώσης 
στο πλαίσιο της κοινότητας των ΚΓΚ. 
Αυτό αντανακλάται στο μερίδιο της 
χρηματοδότησης του ΕΙΤ που διατίθεται 
στους εταίρους της ΕΕ των 13 (8,3% σε 
σύγκριση με 4,8% στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων 2020» από το 
2018).

Υπό το πρίσμα των συνεχιζόμενων 
περιφερειακών ανισοτήτων όσον αφορά τις 
επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας, το 
ΕΙΤ δρομολόγησε ένα περιφερειακό σχέδιο 
καινοτομίας το 2014 για να διευρύνει την 
περιφερειακή εμβέλειά του στις χώρες με 
περιορισμένες και μέτριες επιδόσεις στον 
τομέα της καινοτομίας. Μέσω του σχεδίου 
αυτού, το ΕΙΤ πρέπει να επεκτείνει 
περαιτέρω τις δραστηριότητές του σε 
ολόκληρη την Ευρώπη και να προσφέρει 
την παρούσα στιγμή ευκαιρίες σε 
περιφέρειες και χώρες με περιορισμένες 
και μέτριες επιδόσεις στον τομέα της 
καινοτομίας, όπως ορίζεται από τον 
ευρωπαϊκό πίνακα αποτελεσμάτων για 
την καινοτομία (EIS) και τον 
περιφερειακό πίνακα αποτελεσμάτων για 
την καινοτομία, ώστε να συμμετάσχουν σε 
δραστηριότητες του τριγώνου της γνώσης 
στο πλαίσιο μιας κοινότητας των ΚΓΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθεί ο ευρωπαϊκός πίνακας αποτελεσμάτων για την καινοτομία 
και ο περιφερειακός πίνακας αποτελεσμάτων για την καινοτομία, καθώς αυτά είναι επίσημα 
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εργαλεία της ΕΕ για τον καθορισμό των περιφερειών και των χωρών με χαμηλές επιδόσεις στον 
τομέα της έρευνας και της καινοτομίας.

Τροπολογία 179
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Carlos Zorrinho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.2 – εδάφιο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ μπόρεσε να παραμείνει ευέλικτο 
και να διαμορφώσει τις αρχές και τους 
κανόνες διακυβέρνησης για την επιτυχή 
διαχείριση των ΚΓΚ εντός του συνολικού 
πλαισίου του προγράμματος «Ορίζων 
2020» σύμφωνα με τον κανονισμό για το 
ΕΙΤ. Η επιχειρησιακή του ανεξαρτησία του 
επέτρεψε να δοκιμάσει και να εφαρμόσει 
αποτελεσματικά σειρά νεωτερισμών στη 
διαχείριση των δικαιούχων του, όπως ένας 
ανταγωνιστικός χρηματοδοτικός 
μηχανισμός, στόχοι οικονομικής 
βιωσιμότητας και ειδικοί βασικοί δείκτες 
επιδόσεων.

Το ΕΙΤ μπόρεσε να παραμείνει ευέλικτο 
και να διαμορφώσει τις αρχές και τους 
κανόνες διακυβέρνησης για την επιτυχή 
διαχείριση των ΚΓΚ εντός του συνολικού 
πλαισίου του προγράμματος «Ορίζων 
2020» σύμφωνα με τον κανονισμό για το 
ΕΙΤ. Η επιχειρησιακή του ανεξαρτησία του 
επέτρεψε να δοκιμάσει και να εφαρμόσει 
αποτελεσματικά σειρά νεωτερισμών στη 
διαχείριση των δικαιούχων του, όπως ένας 
ανταγωνιστικός χρηματοδοτικός 
μηχανισμός, στόχοι οικονομικής 
βιωσιμότητας και ειδικοί βασικοί δείκτες 
επιδόσεων. Το ΕΙΤ και οι ΚΓΚ του 
λειτουργούν όσο το δυνατόν περισσότερο 
στο πλαίσιο της πρότυπης συμφωνίας 
επιχορήγησης του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη» και εφαρμόζουν τις 
παρεκκλίσεις από τους κανόνες του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» που 
ορίζονται στον κανονισμό [κανονισμός 
για το ΕΙΤ] μόνο όταν απαιτείται για την 
επίτευξη των στόχων τους και όταν είναι 
δεόντως αιτιολογημένες και υπόκεινται 
σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη.

Or. en
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.2 – εδάφιο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ μπόρεσε να παραμείνει ευέλικτο 
και να διαμορφώσει τις αρχές και τους 
κανόνες διακυβέρνησης για την επιτυχή 
διαχείριση των ΚΓΚ εντός του συνολικού 
πλαισίου του προγράμματος «Ορίζων 
2020» σύμφωνα με τον κανονισμό για το 
ΕΙΤ. Η επιχειρησιακή του ανεξαρτησία του 
επέτρεψε να δοκιμάσει και να εφαρμόσει 
αποτελεσματικά σειρά νεωτερισμών στη 
διαχείριση των δικαιούχων του, όπως ένας 
ανταγωνιστικός χρηματοδοτικός 
μηχανισμός, στόχοι οικονομικής 
βιωσιμότητας και ειδικοί βασικοί δείκτες 
επιδόσεων.

Το ΕΙΤ μπόρεσε να παραμείνει ευέλικτο 
και να διαμορφώσει τις αρχές και τους 
κανόνες διακυβέρνησης για την επιτυχή 
διαχείριση των ΚΓΚ εντός του συνολικού 
πλαισίου του προγράμματος «Ορίζων 
2020» σύμφωνα με τον κανονισμό για το 
ΕΙΤ. Η επιχειρησιακή του ανεξαρτησία του 
επέτρεψε να δοκιμάσει και να εφαρμόσει 
αποτελεσματικά σειρά νεωτερισμών στη 
διαχείριση των δικαιούχων του, όπως ένας 
ανταγωνιστικός χρηματοδοτικός 
μηχανισμός, στόχοι οικονομικής 
βιωσιμότητας και ειδικοί βασικοί δείκτες 
επιδόσεων.

Το EIT και οι ΚΓΚ του λειτουργούν όσο 
το δυνατόν περισσότερο στο πλαίσιο της 
πρότυπης συμφωνίας επιχορήγησης του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». 
Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες 
του μοντέλου των ΚΓΚ του EIT, στο 
άρθρο 8 του κανονισμού για το EIT 
προβλέπονται παρεκκλίσεις από τους 
κανόνες συμμετοχής και διάδοσης του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

Or. en

Τροπολογία 181
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.2 – εδάφιο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ μπόρεσε να παραμείνει ευέλικτο 
και να διαμορφώσει τις αρχές και τους 
κανόνες διακυβέρνησης για την επιτυχή 
διαχείριση των ΚΓΚ εντός του συνολικού 
πλαισίου του προγράμματος «Ορίζων 
2020» σύμφωνα με τον κανονισμό για το 

Το ΕΙΤ μπόρεσε να παραμείνει ευέλικτο 
και να διαμορφώσει τις αρχές και τους 
κανόνες διακυβέρνησης για την επιτυχή 
διαχείριση των ΚΓΚ εντός του συνολικού 
πλαισίου του προγράμματος «Ορίζων 
2020» σύμφωνα με τον κανονισμό για το 
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ΕΙΤ. Η επιχειρησιακή του ανεξαρτησία του 
επέτρεψε να δοκιμάσει και να εφαρμόσει 
αποτελεσματικά σειρά νεωτερισμών στη 
διαχείριση των δικαιούχων του, όπως ένας 
ανταγωνιστικός χρηματοδοτικός 
μηχανισμός, στόχοι οικονομικής 
βιωσιμότητας και ειδικοί βασικοί δείκτες 
επιδόσεων.

ΕΙΤ. Η επιχειρησιακή του ανεξαρτησία του 
επέτρεψε να δοκιμάσει και να εφαρμόσει 
αποτελεσματικά σειρά νεωτερισμών στη 
διαχείριση των δικαιούχων του, όπως ένας 
ανταγωνιστικός χρηματοδοτικός 
μηχανισμός, στόχοι οικονομικής 
βιωσιμότητας και ειδικοί βασικοί δείκτες 
επιδόσεων. Το ΕΙΤ και όλες οι ΚΓΚ, νέες 
και υφιστάμενες, λειτουργούν και 
ακολουθούν την πρότυπη συμφωνία 
επιχορήγησης του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», προκειμένου να 
απλοποιήσουν και να μειώσουν το 
διοικητικό κόστος για τους δικαιούχους.

Or. en
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.2 – εδάφιο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ μπόρεσε να παραμείνει ευέλικτο 
και να διαμορφώσει τις αρχές και τους 
κανόνες διακυβέρνησης για την επιτυχή 
διαχείριση των ΚΓΚ εντός του συνολικού 
πλαισίου του προγράμματος «Ορίζων 
2020» σύμφωνα με τον κανονισμό για το 
ΕΙΤ. Η επιχειρησιακή του ανεξαρτησία του 
επέτρεψε να δοκιμάσει και να εφαρμόσει 
αποτελεσματικά σειρά νεωτερισμών στη 
διαχείριση των δικαιούχων του, όπως ένας 
ανταγωνιστικός χρηματοδοτικός 
μηχανισμός, στόχοι οικονομικής 
βιωσιμότητας και ειδικοί βασικοί δείκτες 
επιδόσεων.

Το ΕΙΤ μπόρεσε να παραμείνει ευέλικτο 
και να διαμορφώσει τις αρχές και τους 
κανόνες διακυβέρνησης για την επιτυχή 
διαχείριση των ΚΓΚ εντός του συνολικού 
πλαισίου του προγράμματος «Ορίζων 
2020» σύμφωνα με τον κανονισμό για το 
ΕΙΤ. Η επιχειρησιακή του ανεξαρτησία του 
επέτρεψε να δοκιμάσει και να εφαρμόσει 
αποτελεσματικά σειρά νεωτερισμών στη 
διαχείριση των δικαιούχων του, όπως ένας 
ανταγωνιστικός χρηματοδοτικός 
μηχανισμός, ο οποίος γίνεται το τυπικό 
καθεστώς χρηματοδότησης, στόχοι 
οικονομικής βιωσιμότητας και ειδικοί 
βασικοί δείκτες επιδόσεων.

Or. en
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Τροπολογία 183
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen, Fredrick Federley, Martina 
Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ αποτελεί μέρος του γενικότερου 
πλαισίου στο πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη». Το πλαίσιο αυτό έχει σκοπό, 
μεταξύ άλλων, την παραγωγή 
επιστημονικών, οικονομικών/τεχνολογικών 
και κοινωνιακών αποτελεσμάτων, έτσι 
ώστε να ενισχυθούν οι επιστημονικές και 
τεχνολογικές βάσεις της Ένωσης, την 
υλοποίηση των στρατηγικών πολιτικών 
προτεραιοτήτων της Ένωσης, την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητάς της σε όλα τα 
κράτη μέλη, και συγκεκριμένα στον 
βιομηχανικό τομέα, και την αντιμετώπιση 
των παγκόσμιων προκλήσεων, όπως είναι 
οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης. Βασική 
προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση του 
εγχειρήματος αυτού είναι να καλύψει τη 
συνεχή ανάγκη ενίσχυσης της ικανότητας 
καινοτομίας στο σύνολο της Ένωσης. Η 
ΕΕ αντιμετωπίζει συγκεκριμένα τρεις 
προκλήσεις που θα διαμορφώσουν τις 
δράσεις του ΕΙΤ το 2021-2027, όπως 
αποτυπώνονται στους γενικούς στόχους 
του.

Το ΕΙΤ αποτελεί μέρος του γενικότερου 
πλαισίου στο πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη». Το πλαίσιο αυτό έχει σκοπό, 
μεταξύ άλλων, την παραγωγή 
επιστημονικών, οικονομικών/τεχνολογικών 
και κοινωνιακών αποτελεσμάτων, έτσι 
ώστε να ενισχυθούν οι επιστημονικές και 
τεχνολογικές βάσεις της Ένωσης, την 
υλοποίηση των στρατηγικών πολιτικών 
προτεραιοτήτων της Ένωσης, την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητάς της σε όλα τα 
κράτη μέλη, και συγκεκριμένα στον 
βιομηχανικό τομέα, και την αντιμετώπιση 
των παγκόσμιων προκλήσεων, όπως είναι 
οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης. Βασική 
προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση του 
εγχειρήματος αυτού είναι να καλύψει τη 
συνεχή ανάγκη ενίσχυσης της ικανότητας 
καινοτομίας στο σύνολο της Ένωσης. Η 
ΕΕ αντιμετωπίζει συγκεκριμένα τρεις 
προκλήσεις που θα διαμορφώσουν τις 
δράσεις του ΕΙΤ το 2021-2027, όπως 
αποτυπώνονται στους γενικούς στόχους 
του. Το EIT και οι ΚΓΚ του λειτουργούν 
όσο το δυνατόν περισσότερο στο πλαίσιο 
της πρότυπης συμφωνίας επιχορήγησης 
του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Οι 
παρεκκλίσεις από τους κανόνες του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» που 
προβλέπονται στον κανονισμό… 
[κανονισμός για το ΕΙΤ] περιορίζονται 
και δικαιολογούνται δεόντως μόνο από 
τους στόχους του ΕΙΤ και των ΚΓΚ του.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Υπογραμμίζεται ότι οι παρεκκλίσεις από την πρότυπη συμφωνία επιχορήγησης του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» θα πρέπει πράγματι να αποτελούν εξαίρεση και όχι τον 
κανόνα.

Τροπολογία 184
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ αποτελεί μέρος του γενικότερου 
πλαισίου στο πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη». Το πλαίσιο αυτό έχει σκοπό, 
μεταξύ άλλων, την παραγωγή 
επιστημονικών, οικονομικών/τεχνολογικών 
και κοινωνιακών αποτελεσμάτων, έτσι 
ώστε να ενισχυθούν οι επιστημονικές και 
τεχνολογικές βάσεις της Ένωσης, την 
υλοποίηση των στρατηγικών πολιτικών 
προτεραιοτήτων της Ένωσης, την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητάς της σε όλα τα 
κράτη μέλη, και συγκεκριμένα στον 
βιομηχανικό τομέα, και την αντιμετώπιση 
των παγκόσμιων προκλήσεων, όπως είναι 
οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης. Βασική 
προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση του 
εγχειρήματος αυτού είναι να καλύψει τη 
συνεχή ανάγκη ενίσχυσης της ικανότητας 
καινοτομίας στο σύνολο της Ένωσης. Η 
ΕΕ αντιμετωπίζει συγκεκριμένα τρεις 
προκλήσεις που θα διαμορφώσουν τις 
δράσεις του ΕΙΤ το 2021-2027, όπως 
αποτυπώνονται στους γενικούς στόχους 
του.

Το ΕΙΤ αποτελεί μέρος του γενικότερου 
πλαισίου στο πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη». Το πλαίσιο αυτό έχει σκοπό, 
μεταξύ άλλων, την παραγωγή 
επιστημονικών, οικονομικών/τεχνολογικών 
και κοινωνιακών αποτελεσμάτων, έτσι 
ώστε να ενισχυθούν οι επιστημονικές και 
τεχνολογικές βάσεις της Ένωσης, την 
υλοποίηση των στρατηγικών πολιτικών 
προτεραιοτήτων της Ένωσης, την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητάς της σε όλα τα 
κράτη μέλη, και συγκεκριμένα στον 
βιομηχανικό τομέα, και την αντιμετώπιση 
των παγκόσμιων και κοινωνιακών 
προκλήσεων, όπως είναι η κλιματική 
αλλαγή και οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης. 
Βασική προϋπόθεση για την επιτυχή 
έκβαση του εγχειρήματος αυτού είναι να 
καλύψει τη συνεχή ανάγκη ενίσχυσης της 
ικανότητας καινοτομίας στο σύνολο της 
Ένωσης για την οποία θα χρειαστούν όλα 
τα διαθέσιμα ταλέντα. Ως εκ τούτου, 
καθίσταται αναγκαία η ενεργή 
ενθάρρυνση της συμμετοχής των 
γυναικών. Η ΕΕ αντιμετωπίζει 
συγκεκριμένα τέσσερις προκλήσεις που θα 
διαμορφώσουν τις δράσεις του ΕΙΤ το 
2021-2027, όπως αποτυπώνονται στους 
γενικούς στόχους του.

Or. en
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ αποτελεί μέρος του γενικότερου 
πλαισίου στο πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη». Το πλαίσιο αυτό έχει σκοπό, 
μεταξύ άλλων, την παραγωγή 
επιστημονικών, οικονομικών/τεχνολογικών 
και κοινωνιακών αποτελεσμάτων, έτσι 
ώστε να ενισχυθούν οι επιστημονικές και 
τεχνολογικές βάσεις της Ένωσης, την 
υλοποίηση των στρατηγικών πολιτικών 
προτεραιοτήτων της Ένωσης, την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητάς της σε όλα τα 
κράτη μέλη, και συγκεκριμένα στον 
βιομηχανικό τομέα, και την αντιμετώπιση 
των παγκόσμιων προκλήσεων, όπως είναι 
οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης. Βασική 
προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση του 
εγχειρήματος αυτού είναι να καλύψει τη 
συνεχή ανάγκη ενίσχυσης της ικανότητας 
καινοτομίας στο σύνολο της Ένωσης. Η 
ΕΕ αντιμετωπίζει συγκεκριμένα τρεις 
προκλήσεις που θα διαμορφώσουν τις 
δράσεις του ΕΙΤ το 2021-2027, όπως 
αποτυπώνονται στους γενικούς στόχους 
του.

Το ΕΙΤ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του 
γενικότερου πλαισίου στο πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη». Το πλαίσιο αυτό έχει 
σκοπό, μεταξύ άλλων, την παραγωγή 
επιστημονικών, οικονομικών/τεχνολογικών 
και κοινωνιακών αποτελεσμάτων, έτσι 
ώστε να ενισχυθούν οι επιστημονικές και 
τεχνολογικές βάσεις της Ένωσης, την 
υλοποίηση των στρατηγικών πολιτικών 
προτεραιοτήτων της Ένωσης, την ενίσχυση 
της βιωσιμότητας και 
ανταγωνιστικότητας σε όλα τα κράτη 
μέλη και την αντιμετώπιση των 
κοινωνιακών παγκόσμιων προκλήσεων, 
όπως είναι οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης 
και η δέσμευση της ΕΕ βάσει της 
Συμφωνίας του Παρισιού. Βασική 
προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση του 
εγχειρήματος αυτού είναι να καλύψει τη 
συνεχή ανάγκη ενίσχυσης της ικανότητας 
καινοτομίας στο σύνολο της Ένωσης. Η 
ΕΕ αντιμετωπίζει συγκεκριμένα τρεις 
προκλήσεις που θα διαμορφώσουν τις 
δράσεις του ΕΙΤ το 2021-2027, όπως 
αποτυπώνονται στους γενικούς στόχους 
του.

Or. en
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ αποτελεί μέρος του γενικότερου 
πλαισίου στο πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη». Το πλαίσιο αυτό έχει σκοπό, 
μεταξύ άλλων, την παραγωγή 
επιστημονικών, οικονομικών/τεχνολογικών 
και κοινωνιακών αποτελεσμάτων, έτσι 
ώστε να ενισχυθούν οι επιστημονικές και 
τεχνολογικές βάσεις της Ένωσης, την 
υλοποίηση των στρατηγικών πολιτικών 
προτεραιοτήτων της Ένωσης, την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητάς της σε όλα τα 
κράτη μέλη, και συγκεκριμένα στον 
βιομηχανικό τομέα, και την αντιμετώπιση 
των παγκόσμιων προκλήσεων, όπως είναι 
οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης. Βασική 
προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση του 
εγχειρήματος αυτού είναι να καλύψει τη 
συνεχή ανάγκη ενίσχυσης της ικανότητας 
καινοτομίας στο σύνολο της Ένωσης. Η 
ΕΕ αντιμετωπίζει συγκεκριμένα τρεις 
προκλήσεις που θα διαμορφώσουν τις 
δράσεις του ΕΙΤ το 2021-2027, όπως 
αποτυπώνονται στους γενικούς στόχους 
του.

Το ΕΙΤ αποτελεί μέρος του γενικότερου 
πλαισίου στο πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη». Το πλαίσιο αυτό έχει σκοπό, 
μεταξύ άλλων, την παραγωγή 
επιστημονικών, οικονομικών/τεχνολογικών 
και κοινωνιακών αποτελεσμάτων, έτσι 
ώστε να ενισχυθούν οι επιστημονικές και 
τεχνολογικές βάσεις της Ένωσης, την 
υλοποίηση των στρατηγικών πολιτικών 
προτεραιοτήτων της Ένωσης, την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητάς της σε όλα τα 
κράτη μέλη, και συγκεκριμένα στον 
βιομηχανικό τομέα, και την αντιμετώπιση 
των παγκόσμιων προκλήσεων, όπως είναι 
οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης. Βασική 
προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση του 
εγχειρήματος αυτού είναι να καλύψει τη 
συνεχή ανάγκη ενίσχυσης της ικανότητας 
καινοτομίας στο σύνολο της Ένωσης, 
καθώς και η βελτίωση και αύξηση της 
εμπλοκής με τις ΜΜΕ. Η ΕΕ 
αντιμετωπίζει συγκεκριμένα τρεις 
προκλήσεις που θα διαμορφώσουν τις 
δράσεις του ΕΙΤ το 2021-2027, όπως 
αποτυπώνονται στους γενικούς στόχους 
του.

Or. en

Τροπολογία 187
Ignazio Corrao

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ αποτελεί μέρος του γενικότερου 
πλαισίου στο πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη». Το πλαίσιο αυτό έχει σκοπό, 
μεταξύ άλλων, την παραγωγή 
επιστημονικών, οικονομικών/τεχνολογικών 
και κοινωνιακών αποτελεσμάτων, έτσι 
ώστε να ενισχυθούν οι επιστημονικές και 
τεχνολογικές βάσεις της Ένωσης, την 

Το ΕΙΤ αποτελεί μέρος του γενικότερου 
πλαισίου στο πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη». Το πλαίσιο αυτό έχει σκοπό, 
μεταξύ άλλων, την παραγωγή 
επιστημονικών, οικονομικών/τεχνολογικών 
και κοινωνιακών αποτελεσμάτων, έτσι 
ώστε να ενισχυθούν οι επιστημονικές και 
τεχνολογικές βάσεις της Ένωσης, την 
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υλοποίηση των στρατηγικών πολιτικών 
προτεραιοτήτων της Ένωσης, την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητάς της σε όλα τα 
κράτη μέλη, και συγκεκριμένα στον 
βιομηχανικό τομέα, και την αντιμετώπιση 
των παγκόσμιων προκλήσεων, όπως είναι 
οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης. Βασική 
προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση του 
εγχειρήματος αυτού είναι να καλύψει τη 
συνεχή ανάγκη ενίσχυσης της ικανότητας 
καινοτομίας στο σύνολο της Ένωσης. Η 
ΕΕ αντιμετωπίζει συγκεκριμένα τρεις 
προκλήσεις που θα διαμορφώσουν τις 
δράσεις του ΕΙΤ το 2021-2027, όπως 
αποτυπώνονται στους γενικούς στόχους 
του.

υλοποίηση των στρατηγικών πολιτικών 
προτεραιοτήτων της Ένωσης, την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητάς της σε όλα τα 
κράτη μέλη, και συγκεκριμένα στον 
βιομηχανικό τομέα, και την αντιμετώπιση 
των παγκόσμιων προκλήσεων, όπως είναι 
οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης. Βασική 
προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση του 
εγχειρήματος αυτού είναι να καλύψει τη 
συνεχή ανάγκη ενίσχυσης της ικανότητας 
καινοτομίας στο σύνολο της Ένωσης και 
να διοχετεύσει τα αποτελέσματα της Ε&Α 
στην αγορά. Η ΕΕ αντιμετωπίζει 
συγκεκριμένα τρεις προκλήσεις που θα 
διαμορφώσουν τις δράσεις του ΕΙΤ το 
2021-2027, όπως αποτυπώνονται στους 
γενικούς στόχους του.

Or. en

Τροπολογία 188
Robert Roos
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ασταθής κατάσταση που οφείλεται 
στην εξάπλωση της νόσου COVID-19 είχε 
σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία και, 
ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να 
εντοπιστούν οι δυσμενείς επιπτώσεις στα 
πανεπιστήμια, στους ερευνητές, στις 
επιχειρήσεις και σε άλλους 
ενδιαφερόμενους φορείς, προκειμένου να 
διασφαλιστεί το τρίγωνο της γνώσης και 
να επανεδραιωθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ 
όλων των παραγόντων.
Θα υπάρξουν επίσης μακροπρόθεσμες 
επιπτώσεις στην κοινωνία και την 
οικονομία μας, οι οποίες θα 
ανακαλυφθούν κατά τα προσεχή έτη. 
Ενδεχομένως, μπορεί να προκληθεί 
μεγαλύτερος πλεονασμός στις αλυσίδες 
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εφοδιασμού, να καταβληθούν 
προσπάθειες για την 
επανεκβιομηχανοποίηση της Ευρώπης, 
να πραγματοποιηθεί επαναπατρισμός της 
στρατηγικής παραγωγής και να αυξηθεί η 
ψηφιοποίηση.
Ανάμεσα στην κρίση της νόσου COVID-
19 και την ομαλοποίηση της κατάστασης 
αναμένεται ένα διάστημα οικονομικών 
αναταραχών. Είναι απαραίτητο να 
δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα 
αντιμετώπισης κρίσεων για το ΕΙΤ που 
θα αφορά τα δύο πρώτα έτη 2021-2022 
με μια ρήτρα αναθεώρησης είτε για την 
παράταση του προγράμματος 
αντιμετώπισης κρίσεων είτε για την 
υποβολή νέας πρότασης για το ΣΘΚ που 
θα αφορά την κατάσταση μετά την κρίση. 
Το διοικητικό συμβούλιο του ΕΙΤ θα 
εξουσιοδοτηθεί να εφαρμόζει τα εν λόγω 
μέτρα αντιμετώπισης κρίσεων σε μια 
τέτοια κατάσταση έκτακτης ανάγκης που 
προκαλείται από «ανωτέρα βία».
Οι βασικές προκλήσεις για την περίοδο 
2021-2022 είναι
1) η προστασία του υπάρχοντος 
οικοσυστήματος καινοτομίας με βάση το 
υπάρχον τρίγωνο της γνώσης με επιπλέον 
ευελιξία στις υφιστάμενες ΚΓΚ·
2) η επίδειξη ευελιξίας προκειμένου να 
προετοιμαστούν οι οικονομίες για την 
επιστροφή στην κανονικότητα μετά τον 
κορωνοϊό·
3) να περικοπούν όλα τα μη ουσιώδη 
καθήκοντα του EIT και να 
επικεντρωθούν όλα τα οικονομικά μέσα 
στη σταθεροποίηση των υφιστάμενων 
ΚΓΚ.
Μια πρόσθετη οριζόντια πρόκληση για το 
ΕΙΤ είναι η δημιουργία ενός δυναμικού 
δικτύου καινοτομίας όπου το ΕΙΤ θα 
υποστηρίξει τις ΚΓΚ ώστε να γίνουν 
οικονομικά βιώσιμοι και υπεύθυνα 
ανεξάρτητοι φορείς. Είναι ζωτικής 
σημασίας να μειωθούν στο ελάχιστο οι 
διοικητικές απαιτήσεις από το EIT στις 
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υφιστάμενες ΚΓΚ.

Or. en

Τροπολογία 189
Robert Roos
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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 ανάγκες αυτές στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη».

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 190
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρώτον, οι σημερινές οικονομίες Πρώτον, οι σημερινές κοινωνίες και 
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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 ανάγκες αυτές στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη».

οικονομίες αναπτύσσονται ολοένα και 
περισσότερο χάρη στις δεξιότητες και τις 
ικανότητες των ατόμων και των 
οργανώσεων να μετατρέπουν τις ιδέες σε 
καινοτόμα προϊόντα, διαδικασίες, 
επιχειρηματικά μοντέλα, υπηρεσίες και να 
επιτυγχάνουν κοινωνιακές, αντίστοιχα 
συστημικές αλλαγές. Οι αυξημένες 
επενδύσεις στην εκπαίδευση και την 
Ε&Α, οι δεξιότητες καινοτομίας, η 
επιχειρηματική κουλτούρα είναι 
καταλυτικής σημασίας, ιδίως στον 
τεχνολογικό και τον επιστημονικό τομέα, 
αλλά και σε άλλους τομείς, όπως οι 
κοινωνικές και οι ανθρωπιστικές 
επιστήμες. Είναι απόλυτη ανάγκη να 
ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία μεταξύ 
επιστημονικών κλάδων και να 
διασφαλιστούν τακτικά κυκλώματα 
διεπιστημονικής μάθησης μεταξύ 
εκπαίδευσης, επιχειρήσεων και έρευνας, 
εάν η Ένωση θέλει να επιτύχει στη 
μετάβασή της προς μια ανθεκτική, 
ψηφιακή κοινωνία μηδενικού ισοζυγίου 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 
Έχοντας τους απαραίτητους 
οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, 
το ΕΙΤ κατέχει μοναδική θέση ώστε να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτές στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη».

Or. en

Τροπολογία 191
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Carlos Zorrinho

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 

Πρώτον, οι σημερινές οικονομίες 
αναπτύσσονται ολοένα και περισσότερο 
χάρη στις δεξιότητες και τις ικανότητες 
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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 
ανάγκες αυτές στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

των ατόμων και των οργανώσεων να 
μετατρέπουν τις ιδέες σε προϊόντα και 
υπηρεσίες. Οι δεξιότητες καινοτομίας και 
η επιχειρηματική κουλτούρα είναι 
καταλυτικής σημασίας σήμερα, εάν η 
Ένωση θέλει να επιτύχει στη μετάβασή 
της προς μια ανταγωνιστική ψηφιακή, 
απαλλαγμένη από ανθρακούχες εκπομπές 
και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία και να 
υπερέχει στον τεχνολογικό και τον 
επιστημονικό τομέα, αλλά 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 ανάγκες αυτές 
στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη».

Or. en

Τροπολογία 192
Robert Roos
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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 

διαγράφεται
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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.

Or. en

Τροπολογία 193
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

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 
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οικοσυστημάτων καινοτομίας και να 
παράσχουν νέα μοντέλα για μια βιώσιμη 
οικονομία.

Or. en

Τροπολογία 194
Elena Lizzi

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. 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. Οι δραστηριότητες του EIT 
και των ΚΓΚ πρέπει να συνδέονται 
περισσότερο με περιφερειακές έξυπνες 
στρατηγικές εξειδίκευσης.

Or. en

Τροπολογία 195
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Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Carlos Zorrinho

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. 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 και 
στον περιφερειακό 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 και περιφερειακών 
οικοσυστημάτων καινοτομίας.

Or. en

Τροπολογία 196
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao 
Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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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. 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 και 
αναγνωρίζεται στο πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη». 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύνδεση του ΣΘΚ με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη».

Τροπολογία 197
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

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, 

Δεύτερον, η εγγύτητα (φυσική και 
εικονική) αποτελεί καθοριστικό 
παράγοντα για την προώθηση της 
καινοτομίας. Οι πρωτοβουλίες που 
αποσκοπούν στην ανάπτυξη των δικτύων 
καινοτομίας και οι οποίες παρέχουν 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 198
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Carlos Zorrinho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.3 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τρίτον, η κυκλοφορία ταλέντων και οι 
πόροι χρηματοδότησης της έρευνας και 
της καινοτομίας στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού χώρου έρευνας και 
εκπαίδευσης είναι πολύ ανισομερείς. 
Καθώς υπάρχουν θύλακες αριστείας 
παντού στην Ευρώπη, το ΕΙΤ θεσπίζει 
μέτρα για την επέκταση της γεωγραφικής 
του κάλυψης στην Ένωση, τη μείωση της 
ανισομερούς κυκλοφορίας εγκεφάλων 
εντός της Ένωσης και την προώθηση της 
αμφίδρομης κυκλοφορίας ταλέντων 
σπουδαστών, ερευνητών και καινοτόμων 
επιχειρήσεων.
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Or. en

Τροπολογία 199
Robert Roos
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.3 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τέλος, για να εξασφαλιστεί ο δυναμισμός 
των οικοσυστημάτων καινοτομίας 
απαιτείται ένας συνδυασμός γνώσης, 
υποδομών και ταλέντου. Πρέπει να 
δημιουργηθούν οι συνθήκες-πλαίσιο για 
τη συνεργασία μεταξύ της ευρωπαϊκής 
έρευνας, της εκπαίδευσης και της 
καινοτομίας σε συνδυασμό με ισχυρές 
συνέργειες για να εξασφαλιστεί η 
κατάλληλη και αποδοτική επένδυση 
πεπερασμένων πόρων στην έρευνα και 
την καινοτομία. Η εμβάθυνση της 
ολοκλήρωσης του τριγώνου της γνώσης 
μέσω των υφιστάμενων και των νέων 
ΚΓΚ είναι ένας αποδεδειγμένος τρόπος 
για την προώθηση ενός περιβάλλοντος 
που θα ενθαρρύνει την καινοτομία και 
αποτελεί κατευθυντήριο στόχο του ΕΙΤ.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 200
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.3 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τέλος, για να εξασφαλιστεί ο δυναμισμός 
των οικοσυστημάτων καινοτομίας 
απαιτείται ένας συνδυασμός γνώσης, 

Τέλος, για να εξασφαλιστεί ο δυναμισμός 
των οικοσυστημάτων καινοτομίας και 
αυτών που προωθούν την κοινωνική και 
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υποδομών και ταλέντου. Πρέπει να 
δημιουργηθούν οι συνθήκες-πλαίσιο για τη 
συνεργασία μεταξύ της ευρωπαϊκής 
έρευνας, της εκπαίδευσης και της 
καινοτομίας σε συνδυασμό με ισχυρές 
συνέργειες για να εξασφαλιστεί η 
κατάλληλη και αποδοτική επένδυση 
πεπερασμένων πόρων στην έρευνα και την 
καινοτομία. Η εμβάθυνση της 
ολοκλήρωσης του τριγώνου της γνώσης 
μέσω των υφιστάμενων και των νέων ΚΓΚ 
είναι ένας αποδεδειγμένος τρόπος για την 
προώθηση ενός περιβάλλοντος που θα 
ενθαρρύνει την καινοτομία και αποτελεί 
κατευθυντήριο στόχο του ΕΙΤ.

συστημική καινοτομία, απαιτείται ένας 
συνδυασμός γνώσης, υποδομών, ταλέντου 
και επαρκών χρηματοδοτικών πόρων. 
Πρέπει να δημιουργηθούν οι συνθήκες-
πλαίσιο για τη συνεργασία μεταξύ της 
ευρωπαϊκής έρευνας, της εκπαίδευσης και 
της επιχειρηματικότητας σε συνδυασμό 
με ισχυρές συνέργειες για να εξασφαλιστεί 
η κατάλληλη και αποδοτική επένδυση 
πεπερασμένων πόρων στην έρευνα και την 
καινοτομία. Η εμβάθυνση της 
ολοκλήρωσης του τριγώνου της γνώσης 
μέσω των υφιστάμενων και των νέων 
ΚΓΚ, η προσέγγιση και η ενσωμάτωση 
νέων εταίρων σε άλλους τομείς, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 
του τριτογενούς τομέα και των δημοσίων 
οργανισμών, ιδίως σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο, είναι 
αποδεδειγμένοι τρόποι για την προώθηση 
ενός περιβάλλοντος που θα ενθαρρύνει την 
καινοτομία και αποτελεί κατευθυντήριο 
στόχο του ΕΙΤ.

Or. en

Τροπολογία 201
Robert Roos
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Άνοδος του πήχη: το ΕΙΤ την 
περίοδο 2021-2027

2. Προστασία του υφιστάμενου 
οικοσυστήματος με βάση το τρίγωνο της 
γνώσης

Or. en

Τροπολογία 202
Robert Roos
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
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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»].

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 203
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

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 

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 που ορίζεται 
στο άρθρο 8 και στο παράρτημα ΙΙΙ του 
κανονισμού [xxx] [για τη θέσπιση του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»]. Ως εκ 
τούτου, οι γενικοί στόχοι του ΕΙΤ 
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αντικατοπτρίζουν τον συνολικό ρόλο του 
στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» καθώς 
και τη θέση του στον [πυλώνα 
«Καινοτόμος Ευρώπη»].

αντικατοπτρίζουν τον συνολικό ρόλο του 
στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» καθώς 
και τη θέση του στον [πυλώνα 
«Καινοτόμος Ευρώπη»]. Συνεπώς, θα 
συνεργαστεί στενά με άλλους φορείς 
υλοποίησης του πυλώνα «Καινοτόμος 
Ευρώπη» του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη» και θα καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να συμβάλει στη 
δημιουργία μιας «υπηρεσίας μίας στάσης 
για την καινοτομία».

Or. en

Τροπολογία 204
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Carlos Zorrinho

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»].

Το ΕΙΤ, ως αναπόσπαστο τμήμα του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», θα 
συνεισφέρει στην επίτευξη των 
πρωταρχικών στόχων και προτεραιοτήτων 
του. Στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», οι ΚΓΚ θεωρούνται 
θεσμοθετημένες ευρωπαϊκές εταιρικές 
συμπράξεις, 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»].

Or. en

Τροπολογία 205
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Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

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

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 εταιριών σε 
στενή συνεργασία και 
συμπληρωματικότητα με το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Καινοτομίας (ΕΣΚ). Στο 
πλαίσιο αυτό, πρόκειται ιδίως:

Οι πρωταρχικοί τομείς παρέμβασης του 
ΕΙΤ καθορίζονται στα παραρτήματα Ι και 
Ια του κανονισμού [xxx] για τη θέσπιση 
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 και κοινωνιακών 
προκλήσεων. Για τον σκοπό αυτό θα 
ενισχύσει την ολοκλήρωση μεταξύ 
εκπαίδευσης, έρευνας και 
επιχειρηματικότητας, κάτι που θα 
δημιουργήσει περιβάλλοντα που ευνοούν 
την καινοτομία. Θα προωθήσει και θα 
στηρίξει επίσης μια νέα γενιά 
επιχειρηματιών, ιδίως αντιμετωπίζοντας 
επίσης το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων 
στον επιχειρηματικό τομέα, και θα 
ενθαρρύνει τη δημιουργία καινοτόμων 
εταιριών σε στενή συνεργασία και 
συμπληρωματικότητα με το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Καινοτομίας (ΕΣΚ). Στο 
πλαίσιο αυτό, πρόκειται ιδίως:

Or. en

Τροπολογία 206
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Carlos Zorrinho

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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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 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 και κοινωνιακών 
προκλήσεων. Για τον σκοπό αυτό θα 
ενισχύει την ολοκλήρωση μεταξύ 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έρευνας και 
καινοτομίας 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:

Or. en

Τροπολογία 207
Elena Lizzi

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

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 

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 
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τη δημιουργία καινοτόμων εταιρειών σε 
στενή συνέργεια και συμπληρωματικότητα 
με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας 
(ΕΣΚ). Στο πλαίσιο αυτό, πρόκειται ιδίως:

τη δημιουργία καινοτόμων εταιρειών, με 
ιδιαίτερη προσοχή στις ΜΜΕ, σε στενή 
συνεργασία και συμπληρωματικότητα με 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας 
(ΕΣΚ). Στο πλαίσιο αυτό, πρόκειται ιδίως:

Or. en

Τροπολογία 208
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

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 Ευρώπη λαμβάνοντας υπόψη τις 
περιφερειακές ανισότητες·

Or. en

Τροπολογία 209
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Carlos Zorrinho

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 
καινοτομίας και επιχειρηματικών 
δεξιοτήτων μέσω της βελτίωσης της 
εκπαίδευσης με λιγότερους αποκλεισμούς, 
υποστηρίζοντας ένα πρόγραμμα 
διασυνοριακών ανταλλαγών στην ΕΕ και 
την καθοδήγηση, από μια οπτική διά βίου 
μάθησης· αυτό συμπεριλαμβάνει την 
αύξηση των ικανοτήτων των ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ολόκληρη 
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την Ένωση και την υποστήριξη του 
επιχειρηματικού τους μετασχηματισμού·

Or. en

Τροπολογία 210
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

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 τις δεξιότητες 
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας 
μέσω της καθοδήγησης για την παροχή 
υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και από 
μια οπτική διά βίου μάθησης·

Or. en

Τροπολογία 211
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 2 – σημείο 2.1 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) να φέρει στην αγορά νέες λύσεις 
στις παγκόσμιες προκλήσεις.

(3) να φέρει στην αγορά νέες λύσεις 
στις παγκόσμιες και κοινωνιακές 
προκλήσεις ή να διευκολύνει άλλες 
μορφές βιώσιμης απορρόφησης στην 
κοινωνία.

Or. en

Τροπολογία 212
Lina Gálvez Muñoz
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εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Carlos Zorrinho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 2 – σημείο 2.1 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) να φέρει στην αγορά νέες λύσεις 
στις παγκόσμιες προκλήσεις.

(3) να φέρει στην αγορά νέες λύσεις 
και προϊόντα στις παγκόσμιες και 
κοινωνιακές προκλήσεις.

Or. en

Τροπολογία 213
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 2 – σημείο 2.1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) να μειώσει το χάσμα μεταξύ των 
δύο φύλων στην τεχνική και 
επιχειρηματική εκπαίδευση και να 
προωθήσει προσεγγίσεις που λαμβάνουν 
υπόψη τη διάσταση του φύλου στον 
τομέα της καινοτομίας σε όλα τα κράτη 
μέλη.

Or. en

Τροπολογία 214
Robert Roos
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ΚΓΚ προσδιορίζουν τις ΜΜΕ και τις 
νεοφυείς επιχειρήσεις που χρειάζονται 
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παροχή ρευστότητας και προσφέρουν 
αυτήν την υποστήριξη για μια 
καθορισμένη χρονική περίοδο 
προκειμένου να διασφαλιστεί η επιβίωσή 
τους. Οι ΚΓΚ θα πρέπει να εξοικειωθούν 
με τα διάφορα εθνικά μέτρα στήριξης, 
επομένως απαιτείται αυξημένη 
συμμετοχή των κρατών μελών και θα 
βοηθήσουν τους εταίρους τους να έχουν 
πρόσβαση σε οικονομική στήριξη.

Or. en

Τροπολογία 215
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Carlos Zorrinho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 2 – σημείο 2.1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να ενισχυθεί ο αντίκτυπος των 
ΚΓΚ και η ολοκλήρωση του τριγώνου της 
γνώσης·

α) να ενισχυθεί ο αντίκτυπος των 
ΚΓΚ και να ενισχυθεί η ολοκλήρωση του 
τριγώνου της γνώσης·

Or. en

Τροπολογία 216
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 2 – σημείο 2.1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να αυξηθεί η ικανότητα 
καινοτομίας στον τομέα της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης μέσω της προώθησης 
θεσμικών αλλαγών στα ιδρύματα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΤΕ)·

β) να αυξηθεί η επιχειρηματική 
ικανότητα και η ικανότητα καινοτομίας 
στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
μέσω της προώθησης θεσμικών αλλαγών 
στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(ΙΤΕ) και της ενσωμάτωσής τους στα 
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οικοσυστήματα καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία 217
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 2 – σημείο 2.1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) να αυξηθούν ο ανοικτός 
χαρακτήρας και η διαφάνεια των ΚΓΚ με 
τη συμπερίληψη και την παροχή 
υπηρεσιών σε ευρύτερο φάσμα 
ενδιαφερομένων σε ολόκληρη την Ένωση 
και τη συμβολή τους έτσι στην αύξηση 
των ικανοτήτων καινοτομίας σε 
ολόκληρη την Ευρώπη με την ενίσχυση 
των τοπικών οικοσυστημάτων 
καινοτομίας και τη σύνδεσή τους με τα 
πανευρωπαϊκά οικοσυστήματα 
καινοτομίας μέσω της συνεργασίας με τις 
ΚΓΚ του ΕΙΤ·

Or. en

Τροπολογία 218
Elena Lizzi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 2 – σημείο 2.1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να αυξηθεί η περιφερειακή 
εμβέλεια του ΕΙΤ, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν περιφερειακές ανισότητες 
ως προς την ικανότητα καινοτομίας στο 
σύνολο της ΕΕ.

γ) να αυξηθεί η περιφερειακή 
εμβέλεια του ΕΙΤ, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν περιφερειακές ανισότητες 
ως προς την ικανότητα καινοτομίας στο 
σύνολο της ΕΕ και στα επιμέρους κράτη 
μέλη και να εξασφαλιστεί ισόρροπη 
γεωγραφική κάλυψη επίσης μέσω 
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καλύτερης σύνδεσης με τις τοπικές 
έξυπνες στρατηγικές εξειδίκευσης.

Or. en

Τροπολογία 219
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 2 – σημείο 2.1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να αυξηθεί η περιφερειακή 
εμβέλεια του ΕΙΤ, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν περιφερειακές ανισότητες 
ως προς την ικανότητα καινοτομίας στο 
σύνολο της ΕΕ.

γ) να αυξηθεί η περιφερειακή και 
τοπική εμβέλεια του ΕΙΤ και των ΚΓΚ 
του, καθώς και να βελτιωθεί η διάδοση 
και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
περιφερειακές ανισότητες ως προς την 
ικανότητα καινοτομίας στο σύνολο της ΕΕ 
και στα κράτη μέλη και να βελτιωθεί η 
ισόρροπη γεωγραφική κάλυψη.

Or. en

Τροπολογία 220
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Carlos Zorrinho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 2 – σημείο 2.1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να αυξηθεί η περιφερειακή 
εμβέλεια του ΕΙΤ, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν περιφερειακές ανισότητες 
ως προς την ικανότητα καινοτομίας στο 
σύνολο της ΕΕ.

γ) να αυξηθεί η περιφερειακή 
εμβέλεια του ΕΙΤ, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν περιφερειακές ανισότητες 
ως προς την ικανότητα καινοτομίας στο 
σύνολο της ΕΕ και στα κράτη μέλη.

Or. en



AM\1204114EL.docx 69/197 PE650.625v01-00

EL

Τροπολογία 221
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Carlos Zorrinho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 2 – σημείο 2.1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) να αυξηθούν ο ανοικτός 
χαρακτήρας και η διαφάνεια των ΚΓΚ, με 
τη συμμετοχή ευρύτερου φάσματος 
ενδιαφερομένων από ολόκληρη την 
Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 222
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 2 – σημείο 2.2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υλοποιώντας τους στόχους αυτούς, το ΕΙΤ 
θα συμβάλει στη συνολική επίτευξη των 
επιστημονικών, οικονομικών/τεχνολογικών 
και κοινωνιακών αποτελεσμάτων του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Θα 
συνεχίσει να ενισχύει τα οικοσυστήματα 
καινοτομίας που συμβάλλουν στην 
αντιμετώπιση των παγκόσμιων 
προκλήσεων, προωθώντας την 
ολοκλήρωση του τριγώνου της γνώσης 
στους τομείς δραστηριότητας των ΚΓΚ. Η 
διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» θα 
εξασφαλίσει στενότερο συντονισμό μεταξύ 
των δραστηριοτήτων του ΕΙΤ και του 
υπόλοιπου προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη». Με βάση το αποδεδειγμένο 

Υλοποιώντας τους στόχους αυτούς, το ΕΙΤ 
θα συμβάλει στη συνολική επίτευξη των 
επιστημονικών, 
οικονομικών/τεχνολογικών, κοινωνιακών 
και περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Θα 
συνεχίσει να ενισχύει τα οικοσυστήματα 
καινοτομίας που συμβάλλουν στην 
αντιμετώπιση των παγκόσμιων 
προκλήσεων, προωθώντας την 
ολοκλήρωση του τριγώνου της γνώσης 
στους τομείς δραστηριότητας των ΚΓΚ. Η 
διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» θα 
εξασφαλίσει στενότερο συντονισμό μεταξύ 
των δραστηριοτήτων του ΕΙΤ και του 
υπόλοιπου προγράμματος «Ορίζων 
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ιστορικό επιδόσεών του, το ΕΙΤ θα 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον 
πυλώνα «Καινοτόμος Ευρώπη».

Ευρώπη». Με βάση το αποδεδειγμένο 
ιστορικό επιδόσεών του, το ΕΙΤ θα 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον 
πυλώνα «Καινοτόμος Ευρώπη» και στο 
σύνολο του προγράμματος-πλαισίου 
«Ορίζων Ευρώπη».

Or. en

Τροπολογία 223
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Carlos Zorrinho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 2 – σημείο 2.2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υλοποιώντας τους στόχους αυτούς, το ΕΙΤ 
θα συμβάλει στη συνολική επίτευξη των 
επιστημονικών, οικονομικών/τεχνολογικών 
και κοινωνιακών αποτελεσμάτων του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Θα 
συνεχίσει να ενισχύει τα οικοσυστήματα 
καινοτομίας που συμβάλλουν στην 
αντιμετώπιση των παγκόσμιων 
προκλήσεων, προωθώντας την 
ολοκλήρωση του τριγώνου της γνώσης 
στους τομείς δραστηριότητας των ΚΓΚ. Η 
διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» θα 
εξασφαλίσει στενότερο συντονισμό μεταξύ 
των δραστηριοτήτων του ΕΙΤ και του 
υπόλοιπου προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη». Με βάση το αποδεδειγμένο 
ιστορικό επιδόσεών του, το ΕΙΤ θα 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον 
πυλώνα «Καινοτόμος Ευρώπη».

Υλοποιώντας τους στόχους αυτούς, το ΕΙΤ 
θα συμβάλει στη συνολική επίτευξη των 
επιστημονικών, οικονομικών/τεχνολογικών 
και κοινωνιακών αποτελεσμάτων του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Θα 
συνεχίσει να ενισχύει τα οικοσυστήματα 
καινοτομίας που συμβάλλουν στην 
αντιμετώπιση των παγκόσμιων και 
κοινωνιακών προκλήσεων, προωθώντας 
την ολοκλήρωση του τριγώνου της γνώσης 
στους τομείς δραστηριότητας των ΚΓΚ. Η 
διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» θα 
εξασφαλίσει στενότερο συντονισμό μεταξύ 
των δραστηριοτήτων του ΕΙΤ και του 
υπόλοιπου προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη». Με βάση το αποδεδειγμένο 
ιστορικό επιδόσεών του, το ΕΙΤ θα 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον 
πυλώνα «Καινοτόμος Ευρώπη».

Or. en

Τροπολογία 224
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
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Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι στενές συνέργειες μεταξύ του ΕΙΤ και 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας 
θα συμβάλουν καθοριστικά στον 
αντίκτυπο του πυλώνα [«Καινοτόμος 
Ευρώπη»]. Το ΕΙΤ και το ΕΣΚ θα 
διεξάγουν συμπληρωματικές 
δραστηριότητες με σκοπό τον 
εξορθολογισμό της στήριξης που 
παρέχεται σε καινοτόμες επιχειρήσεις. Με 
βάση την εμπειρογνωμοσύνη των ΚΓΚ 
του, το ΕΙΤ θα παρέχει υπηρεσίες για την 
επιτάχυνση των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων και κατάρτιση στους 
δικαιούχους χρηματοδότησης του ΕΣΚ.

Οι στενές συνέργειες μεταξύ του ΕΙΤ και 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας 
θα συμβάλουν καθοριστικά στον 
αντίκτυπο του πυλώνα [«Καινοτόμος 
Ευρώπη»]. Το ΕΙΤ και το ΕΣΚ θα 
διεξάγουν συμπληρωματικές 
δραστηριότητες με σκοπό τον 
εξορθολογισμό της στήριξης που 
παρέχεται σε καινοτόμες επιχειρήσεις. Με 
βάση την εμπειρογνωμοσύνη των ΚΓΚ 
του, το ΕΙΤ θα παρέχει υπηρεσίες για την 
επιτάχυνση των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων και κατάρτιση στους 
δικαιούχους χρηματοδότησης του ΕΣΚ. Τα 
προγράμματα στήριξης που προσφέρει το 
ΕΙΚΤ απευθύνονται σε δικαιούχους του 
ΕΣΚ, ενώ οι νεοφυείς εταιρείες που 
προκύπτουν από τις ΚΓΚ του ΕΙΚΤ έχουν 
ταχεία πρόσβαση σε δράσεις του ΕΣΚ.

Or. en

Τροπολογία 225
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι στενές συνέργειες μεταξύ του ΕΙΤ και 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας 
θα συμβάλουν καθοριστικά στον 
αντίκτυπο του πυλώνα [«Καινοτόμος 
Ευρώπη»]. Το ΕΙΤ και το ΕΣΚ θα 
διεξάγουν συμπληρωματικές 
δραστηριότητες με σκοπό τον 
εξορθολογισμό της στήριξης που 

Οι στενές συνέργειες, μεταξύ άλλων μέσω 
της συνεργασίας σε επίπεδο 
διακυβέρνησης, μεταξύ του ΕΙΤ και του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας θα 
συμβάλουν καθοριστικά στον αντίκτυπο 
του πυλώνα [«Καινοτόμος Ευρώπη»]. Το 
ΕΙΤ και το ΕΣΚ θα διεξάγουν 
συμπληρωματικές δραστηριότητες με 
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παρέχεται σε καινοτόμες επιχειρήσεις. Με 
βάση την εμπειρογνωμοσύνη των ΚΓΚ 
του, το ΕΙΤ θα παρέχει υπηρεσίες για την 
επιτάχυνση των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων και κατάρτιση στους 
δικαιούχους χρηματοδότησης του ΕΣΚ.

σκοπό τον εξορθολογισμό της στήριξης 
που παρέχεται σε καινοτόμες εταιρείες, 
συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών για την 
επιτάχυνση των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων και της κατάρτισης.

Or. en

Τροπολογία 226
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Carlos Zorrinho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 2 – σημείο 2.2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ θα διευκολύνει περαιτέρω την 
πρόσβαση των δικαιούχων του ΕΣΚ στα 
οικοσυστήματα καινοτομίας των ΚΓΚ και 
στους συναφείς παράγοντες του τριγώνου 
της γνώσης. Με τον τρόπο αυτό οι 
δικαιούχοι του ΕΣΚ δύνανται να 
συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες 
των ΚΓΚ και να επωφελούνται από τις 
υπηρεσίες τους. Παράλληλα, οι δικαιούχοι 
του ΕΙΤ θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση 
στα μέσα του ΕΣΚ, όταν δεν είναι 
διαθέσιμη η παροχή στήριξης από τις 
ΚΓΚ του ΕΙΤ. Το ΕΣΚ μπορεί να βοηθήσει 
τις νεοσύστατες επιχειρήσεις που 
στηρίζονται από τις ΚΓΚ και διαθέτουν 
υψηλό δυναμικό ανάπτυξης ώστε να 
επεκταθούν με γοργούς ρυθμούς. 
Συγκεκριμένα, οι περισσότερο καινοτόμες 
επιχειρήσεις οι οποίες έχουν λάβει στήριξη 
από τις ΚΓΚ μπορούν, εάν επιλεγούν στο 
πλαίσιο του ΕΣΚ, να επωφελούνται από τη 
μεικτή χρηματοδότηση που παρέχεται από 
τον μηχανισμό επιτάχυνσης του ΕΣΚ και/ή 
από τη χρηματοδοτική στήριξη των 
μηχανισμών InvestEU.

Το ΕΙΤ θα διευκολύνει περαιτέρω την 
πρόσβαση των δικαιούχων του ΕΣΚ στα 
οικοσυστήματα καινοτομίας των ΚΓΚ και 
στους συναφείς παράγοντες του τριγώνου 
της γνώσης. Με τον τρόπο αυτό οι 
δικαιούχοι του ΕΣΚ δύνανται να 
συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες 
των ΚΓΚ και να επωφελούνται από τις 
υπηρεσίες τους. Παράλληλα, οι δικαιούχοι 
του ΕΙΤ θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση 
για στήριξη στα μέσα του ΕΣΚ, για 
επιπλέον στήριξη των υπηρεσιών που 
παρέχουν οι ΚΓΚ του ΕΙΤ. Το ΕΣΚ μπορεί 
να βοηθήσει τις νεοσύστατες επιχειρήσεις 
που στηρίζονται από τις ΚΓΚ και 
διαθέτουν υψηλό δυναμικό ανάπτυξης 
ώστε να επεκταθούν με γοργούς ρυθμούς. 
Συγκεκριμένα, οι περισσότερο καινοτόμες 
επιχειρήσεις οι οποίες έχουν λάβει στήριξη 
από τις ΚΓΚ μπορούν, εάν επιλεγούν στο 
πλαίσιο του ΕΣΚ, να επωφελούνται από 
ταχεία πρόσβαση στις δράσεις του ΕΣΚ, 
ιδίως τη μεικτή χρηματοδότηση που 
παρέχεται από τον μηχανισμό επιτάχυνσης 
του ΕΣΚ και/ή από τη χρηματοδοτική 
στήριξη των μηχανισμών InvestEU.

Or. en



AM\1204114EL.docx 73/197 PE650.625v01-00

EL

Τροπολογία 227
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 2 – σημείο 2.2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ θα διευκολύνει περαιτέρω την 
πρόσβαση των δικαιούχων του ΕΣΚ στα 
οικοσυστήματα καινοτομίας των ΚΓΚ και 
στους συναφείς παράγοντες του τριγώνου 
της γνώσης. Με τον τρόπο αυτό οι 
δικαιούχοι του ΕΣΚ δύνανται να 
συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες 
των ΚΓΚ και να επωφελούνται από τις 
υπηρεσίες τους. Παράλληλα, οι δικαιούχοι 
του ΕΙΤ θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση 
στα μέσα του ΕΣΚ, όταν δεν είναι 
διαθέσιμη η παροχή στήριξης από τις 
ΚΓΚ του ΕΙΤ. Το ΕΣΚ μπορεί να βοηθήσει 
τις νεοσύστατες επιχειρήσεις που 
στηρίζονται από τις ΚΓΚ και διαθέτουν 
υψηλό δυναμικό ανάπτυξης ώστε να 
επεκταθούν με γοργούς ρυθμούς. 
Συγκεκριμένα, οι περισσότερο καινοτόμες 
επιχειρήσεις οι οποίες έχουν λάβει στήριξη 
από τις ΚΓΚ μπορούν, εάν επιλεγούν στο 
πλαίσιο του ΕΣΚ, να επωφελούνται από τη 
μεικτή χρηματοδότηση που παρέχεται από 
τον μηχανισμό επιτάχυνσης του ΕΣΚ και/ή 
από τη χρηματοδοτική στήριξη των 
μηχανισμών InvestEU.

Το ΕΙΤ θα διευκολύνει περαιτέρω την 
πρόσβαση των δικαιούχων του ΕΣΚ στα 
οικοσυστήματα καινοτομίας των ΚΓΚ και 
στους συναφείς παράγοντες του τριγώνου 
της γνώσης. Με τον τρόπο αυτό οι 
δικαιούχοι του ΕΣΚ δύνανται να 
συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες 
των ΚΓΚ και να επωφελούνται από τις 
υπηρεσίες τους. Παράλληλα, οι δικαιούχοι 
του ΕΙΤ θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση 
για στήριξη στα μέσα του ΕΣΚ επιπλέον 
των υπηρεσιών που παρέχουν οι ΚΓΚ του 
ΕΙΤ. Το ΕΣΚ μπορεί να βοηθήσει τις 
νεοσύστατες επιχειρήσεις που στηρίζονται 
από τις ΚΓΚ και διαθέτουν υψηλό 
δυναμικό ανάπτυξης ώστε να επεκταθούν 
με γοργούς ρυθμούς. Οι περισσότερο 
καινοτόμες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν 
λάβει στήριξη από τις ΚΓΚ μπορούν, εάν 
επιλεγούν στο πλαίσιο του ΕΣΚ, να 
επωφελούνται από ταχεία πρόσβαση στη 
στήριξη που παρέχει το ΕΣΚ, ιδίως από 
τη μεικτή χρηματοδότηση που παρέχεται 
από τον μηχανισμό επιτάχυνσης του ΕΣΚ 
και/ή από τη χρηματοδοτική στήριξη των 
μηχανισμών InvestEU.

Or. en

Τροπολογία 228
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 2 – σημείο 2.2 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ θα διευκολύνει περαιτέρω την 
πρόσβαση των δικαιούχων του ΕΣΚ στα 
οικοσυστήματα καινοτομίας των ΚΓΚ και 
στους συναφείς παράγοντες του τριγώνου 
της γνώσης. Με τον τρόπο αυτό οι 
δικαιούχοι του ΕΣΚ δύνανται να 
συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες 
των ΚΓΚ και να επωφελούνται από τις 
υπηρεσίες τους. Παράλληλα, οι δικαιούχοι 
του ΕΙΤ θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση 
στα μέσα του ΕΣΚ, όταν δεν είναι 
διαθέσιμη η παροχή στήριξης από τις 
ΚΓΚ του ΕΙΤ. Το ΕΣΚ μπορεί να βοηθήσει 
τις νεοσύστατες επιχειρήσεις που 
στηρίζονται από τις ΚΓΚ και διαθέτουν 
υψηλό δυναμικό ανάπτυξης ώστε να 
επεκταθούν με γοργούς ρυθμούς. 
Συγκεκριμένα, οι περισσότερο καινοτόμες 
επιχειρήσεις οι οποίες έχουν λάβει στήριξη 
από τις ΚΓΚ μπορούν, εάν επιλεγούν στο 
πλαίσιο του ΕΣΚ, να επωφελούνται από τη 
μεικτή χρηματοδότηση που παρέχεται από 
τον μηχανισμό επιτάχυνσης του ΕΣΚ και/ή 
από τη χρηματοδοτική στήριξη των 
μηχανισμών InvestEU.

Το ΕΙΤ θα διευκολύνει περαιτέρω την 
πρόσβαση των δικαιούχων του ΕΣΚ στα 
οικοσυστήματα καινοτομίας των ΚΓΚ και 
στους συναφείς παράγοντες του τριγώνου 
της γνώσης. Με τον τρόπο αυτό οι 
δικαιούχοι του ΕΣΚ δύνανται να 
συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες 
των ΚΓΚ και να επωφελούνται από τις 
υπηρεσίες τους. Παράλληλα, οι δικαιούχοι 
του ΕΙΤ θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση 
για στήριξη στα μέσα του ΕΣΚ επιπλέον 
των υπηρεσιών που παρέχουν οι ΚΓΚ του 
ΕΙΤ. Το ΕΣΚ μπορεί να βοηθήσει τις 
νεοσύστατες επιχειρήσεις που στηρίζονται 
από τις ΚΓΚ και διαθέτουν υψηλό 
δυναμικό ανάπτυξης ώστε να επεκταθούν 
με γοργούς ρυθμούς. Συγκεκριμένα, οι 
περισσότερο καινοτόμες επιχειρήσεις οι 
οποίες έχουν λάβει στήριξη από τις ΚΓΚ 
μπορούν, εάν επιλεγούν στο πλαίσιο του 
ΕΣΚ, να επωφελούνται από ταχεία 
πρόσβαση στις δράσεις του ΕΣΚ, ιδίως 
από τη μεικτή χρηματοδότηση που 
παρέχεται από τον μηχανισμό επιτάχυνσης 
του ΕΣΚ και/ή από τη χρηματοδοτική 
στήριξη των μηχανισμών InvestEU.

Or. en

Τροπολογία 229
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao 
Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 2 – σημείο 2.2 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ΚΓΚ θα τονώσουν τη δημιουργία 
καινοτόμων εταιρειών σε στενή συνέργεια 
και συμπληρωματικότητα με το ΕΣΚ. Οι 
δικαιούχοι του EIT θα μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση στα μέσα του ΕΣΚ για 
στήριξη επιπλέον των υπηρεσιών που 



AM\1204114EL.docx 75/197 PE650.625v01-00

EL

παρέχονται από τις ΚΓΚ του ΕΙΤ, ενώ οι 
νεοφυείς επιχειρήσεις με υψηλό δυναμικό 
ανάπτυξης που υποστηρίζονται από τις 
ΚΓΚ θα έχουν πρόσβαση στις δράσεις του 
ΕΣΚ, ώστε να επεκταθούν με γοργούς 
ρυθμούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστούν συνέργειες μεταξύ του ΕΙΤ και των μέσων του ΕΣΚ και η 
μεταξύ τους συνεργασία.

Τροπολογία 230
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 2 – σημείο 2.2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ θα εξασφαλίσει επίσης ισχυρότερες 
συνέργειες με προγράμματα και 
πρωτοβουλίες στον πυλώνα [«Επιστήμη 
αριστείας»], προκειμένου να επιταχυνθεί η 
μεταφορά των γνώσεων που προκύπτουν 
από «την έρευνα για την έρευνα» σε 
συγκεκριμένες εφαρμογές που ωφελούν 
την κοινωνία. Συγκεκριμένα, όσον αφορά 
τις δράσεις «Marie Skłodowska-Curie» 
(MSCA), το ΕΙΤ θα συνεργαστεί για την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας από τους 
υποτρόφους.

Το ΕΙΤ θα εξασφαλίσει επίσης ισχυρότερες 
συνέργειες με όλες τις αποστολές και τις 
σχετικές συμπράξεις, όπως για 
παράδειγμα οι PRIMA, IMI, EDCTP, 
FCH, ECSEL και με προγράμματα και 
πρωτοβουλίες στον πυλώνα [«Επιστήμη 
αριστείας»], προκειμένου να επιταχυνθεί η 
μεταφορά των γνώσεων που προκύπτουν 
από «την έρευνα για την έρευνα» σε 
συγκεκριμένες εφαρμογές που ωφελούν 
την κοινωνία. Συγκεκριμένα, όσον αφορά 
τις δράσεις «Marie Skłodowska-Curie» 
(MSCA) και το ΕΣΕ, το ΕΙΤ θα 
συνεργαστεί για την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας από 
τους υποτρόφους του MSCA και του ΕΣΕ. 
Η συνεργασία αυτή διατίθεται σε 
εθελοντική βάση και δεν αυξάνει τον 
διοικητικό φόρτο για τους δικαιούχους.

Or. en
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Τροπολογία 231
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 2 – σημείο 2.2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ θα εξασφαλίσει επίσης ισχυρότερες 
συνέργειες με προγράμματα και 
πρωτοβουλίες στον πυλώνα [«Επιστήμη 
αριστείας»], προκειμένου να επιταχυνθεί η 
μεταφορά των γνώσεων που προκύπτουν 
από «την έρευνα για την έρευνα» σε 
συγκεκριμένες εφαρμογές που ωφελούν 
την κοινωνία. Συγκεκριμένα, όσον αφορά 
τις δράσεις «Marie Skłodowska-Curie» 
(MSCA), το ΕΙΤ θα συνεργαστεί για την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας από τους 
υποτρόφους.

Το ΕΙΤ θα εξασφαλίσει επίσης ισχυρότερες 
συνέργειες με προγράμματα και 
πρωτοβουλίες στον πυλώνα [«Επιστήμη 
αριστείας»], προκειμένου να επιταχυνθεί η 
μεταφορά των γνώσεων που προκύπτουν 
από «την έρευνα για την έρευνα» σε 
συγκεκριμένες εφαρμογές που ωφελούν 
την κοινωνία. Συγκεκριμένα, όσον αφορά 
τις δράσεις «Marie Skłodowska-Curie» 
(MSCA) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Έρευνας (ΕΣΕ), το ΕΙΤ θα συνεργαστεί 
για την ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας 
και επιχειρηματικότητας από τους 
υποτρόφους του MSCA και του ΕΣΕ.

Or. en

Τροπολογία 232
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Carlos Zorrinho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 2 – σημείο 2.2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ θα εξασφαλίσει επίσης ισχυρότερες 
συνέργειες με προγράμματα και 
πρωτοβουλίες στον πυλώνα [«Επιστήμη 
αριστείας»], προκειμένου να επιταχυνθεί η 
μεταφορά των γνώσεων που προκύπτουν 
από «την έρευνα για την έρευνα» σε 
συγκεκριμένες εφαρμογές που ωφελούν 
την κοινωνία. Συγκεκριμένα, όσον αφορά 
τις δράσεις «Marie Skłodowska-Curie» 
(MSCA), το ΕΙΤ θα συνεργαστεί για την 

Το ΕΙΤ θα εξασφαλίσει επίσης ισχυρότερες 
συνέργειες με προγράμματα και 
πρωτοβουλίες στον πυλώνα [«Επιστήμη 
αριστείας»], προκειμένου να επιταχυνθεί η 
μεταφορά των γνώσεων που προκύπτουν 
από «την έρευνα για την έρευνα» σε 
συγκεκριμένες εφαρμογές που ωφελούν 
την κοινωνία. Συγκεκριμένα, όσον αφορά 
τις δράσεις «Marie Skłodowska-Curie» 
(MSCA) και το ΕΣΕ, το ΕΙΤ θα 
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ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας από τους 
υποτρόφους.

συνεργαστεί για την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας από 
τους υποτρόφους του MSCA και του ΕΣΕ.

Or. en

Τροπολογία 233
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 2 – σημείο 2.2 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ θα συμβάλει στον πυλώνα 
[«Παγκόσμιες προκλήσεις και ευρωπαϊκή 
βιομηχανική ανταγωνιστικότητα»] και θα 
συμπληρώσει τις σχετικές δραστηριότητες 
που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των 
παγκόσμιων προκλήσεων και στην αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ σε 
παγκόσμια κλίμακα. Συγκεκριμένα, μέσω 
των ΚΓΚ του, το ΕΙΤ θα επιδιώξει να 
συμβάλει στις σχετικές αποστολές και 
θεματικές ομάδες και άλλες ευρωπαϊκές 
εταιρικές συμπράξεις. Θα στηρίξει ιδίως 
μέτρα από την πλευρά της ζήτησης και θα 
παρέχει υπηρεσίες εκμετάλλευσης για την 
τόνωση της μεταφοράς τεχνολογίας και 
την επιτάχυνση της εμπορικής αξιοποίησης 
των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται.

Το ΕΙΤ θα συμβάλει στον πυλώνα 
[«Παγκόσμιες προκλήσεις και ευρωπαϊκή 
βιομηχανική ανταγωνιστικότητα»] και θα 
συμπληρώσει τις σχετικές δραστηριότητες 
που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των 
παγκόσμιων κοινωνιακών προκλήσεων 
και στην αύξηση της βιωσιμότητας και 
της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ σε 
παγκόσμια κλίμακα. Συγκεκριμένα, μέσω 
των ΚΓΚ του, το ΕΙΤ θα επιδιώξει να 
συμβάλει στις σχετικές αποστολές και 
θεματικές ομάδες και άλλες ευρωπαϊκές 
εταιρικές συμπράξεις. Θα στηρίξει ιδίως 
μέτρα από την πλευρά της ζήτησης και θα 
παρέχει υπηρεσίες εκμετάλλευσης για την 
τόνωση της μεταφοράς τεχνολογίας και 
την επιτάχυνση της εμπορικής αξιοποίησης 
των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται.

Or. en

Τροπολογία 234
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen 
Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 2 – σημείο 2.2 – εδάφιο 7
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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 
δραστηριότητες (δηλ. κοντά στην αγορά), 
ως ομάδα-στόχος για δραστηριότητες 
ευαισθητοποίησης του ΕΙΤ.

Θα διερευνηθούν επίσης οι ευκαιρίες για 
συνέργειες μεταξύ του σκέλους 
«Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση 
της αριστείας» του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη» και των δραστηριοτήτων του 
περιφερειακού σχεδίου καινοτομίας και 
άλλων δραστηριοτήτων 
ευαισθητοποίησης που στηρίζει το ΕΙΤ. 
Στόχος είναι να επιτευχθεί πιο ισόρροπη 
εκπροσώπηση των δραστηριοτήτων του 
ΕΙΤ σε ολόκληρη την Ένωση. Το ΕΙΤ 
καθοδηγεί τις ΚΓΚ για την καλύτερη 
αξιοποίηση του περιφερειακού σχεδίου 
καινοτομίας. 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 δραστηριότητες (δηλ. κοντά στην 
αγορά), ως ομάδα-στόχος για 
δραστηριότητες ευαισθητοποίησης του 
ΕΙΤ. Ο προϋπολογισμός του 
περιφερειακού σχεδίου καινοτομίας 
χρησιμοποιείται επίσης ως μέσο 
μόχλευσης των ΕΔΕΤ. Αυτές οι 
συνέργειες θα χρησιμοποιηθούν για τη 
δημιουργία, εντός του ΕΙΤ, 
προγραμμάτων χρηματοδότησης 
παρόμοιων με τις δράσεις διεύρυνσης του 
προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα 
και την καινοτομία (ομαδική δράση, 
αδελφοποιήσεις και πανεπιστημιακές 
έδρες ΕΧΕ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ενισχυθούν οι συνέργειες μεταξύ του EIT και άλλων τμημάτων του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», καθώς και άλλων μέσων της ΕΕ.

Τροπολογία 235
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
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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 
δραστηριότητες (δηλ. κοντά στην αγορά), 
ως ομάδα-στόχος για δραστηριότητες 
ευαισθητοποίησης του ΕΙΤ.

Θα διερευνηθούν επίσης οι ευκαιρίες για 
συνέργειες μεταξύ του σκέλους 
«Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση 
της αριστείας» του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη» και των δραστηριοτήτων του 
περιφερειακού σχεδίου καινοτομίας και 
άλλων δραστηριοτήτων 
ευαισθητοποίησης που στηρίζει το ΕΙΤ. 
Στόχος είναι να επιτευχθεί πιο ισόρροπη 
εκπροσώπηση των δραστηριοτήτων του 
ΕΙΤ σε ολόκληρη την Ένωση. Το ΕΙΤ 
καθοδηγεί τις ΚΓΚ για την καλύτερη 
αξιοποίηση του περιφερειακού σχεδίου 
καινοτομίας. 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 δραστηριότητες (δηλ. κοντά στην 
αγορά), ως ομάδα-στόχος για 
δραστηριότητες ευαισθητοποίησης του 
ΕΙΤ. Ο προϋπολογισμός του 
περιφερειακού σχεδίου καινοτομίας 
χρησιμοποιείται από τις ΚΓΚ επίσης ως 
μέσο μόχλευσης των ΕΔΕΤ. Αυτές οι 
συνέργειες θα χρησιμοποιηθούν από τις 
ΚΓΚ για τη δημιουργία προγραμμάτων 
χρηματοδότησης παρόμοιων με τις 
δράσεις διεύρυνσης του προγράμματος-
πλαισίου για την έρευνα και την 
καινοτομία (ομαδική δράση και 
αδελφοποιήσεις).

Or. en

Τροπολογία 236
Robert Roos
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση απόφασης
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Παράρτημα I – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Προετοιμασία για την προσεχή 
επιστροφή στην κανονικότητα μετά τον 
κορωνοϊό
Μεσοπρόθεσμα θα είναι απαραίτητο να 
αναδιαρθρωθούν οι ΚΓΚ ώστε να 
προσαρμοστούν στη νέα κανονικότητα 
μετά τον κορωνοϊό. Θα πρέπει να υπάρξει 
επαναπροσανατολισμός με βάση τη 
ζήτηση σε δραστηριότητες που 
σχετίζονται με τη νόσο COVID-19 για την 
EIT Health και όλες οι άλλες ΚΓΚ θα 
πρέπει να προσαρμοστούν στη νέα 
κανονικότητα με μεγαλύτερη εστίαση 
στην ψηφιοποίηση, τη νέα μεταποιητική 
βιομηχανία στην Ευρώπη, τις νέες 
αλυσίδες παραγωγής κ.λπ. Οι ΚΓΚ θα 
πρέπει να είναι ενεργές και ευέλικτες 
προκειμένου να αναζητήσουν νέες 
ευκαιρίες τα επόμενα χρόνια.

Or. en

Τροπολογία 237
Robert Roos
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. τόνωση του ταλέντου και της 
ικανότητας για καινοτομία της Ευρώπης

3. εστίαση σε ό,τι λειτουργεί

Or. en

Τροπολογία 238
Robert Roos
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση απόφασης
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Παράρτημα Ι – σημείο 3 – εδάφιο -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1 Το πρωταρχικό σκεπτικό του ΕΙΤ 
είναι το μοντέλο ολοκλήρωσης του 
τριγώνου της γνώσης με βάση την 
καινοτομία. Ειδικά σε μια περίοδο 
κρίσης, οι ΚΓΚ θα πρέπει να 
επικεντρωθούν στα σημεία στα οποία να 
προσφέρουν την κατάλληλη προστιθέμενη 
αξία.
Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη 
κατάρτισης ανθρώπων προκειμένου να 
αναβαθμιστούν οι δεξιότητές τους, οι 
ΚΓΚ θα πρέπει να παρέχουν κατάρτιση. 
Το EIT θα πρέπει, ωστόσο, να 
καταργήσει σταδιακά τα εκπαιδευτικά 
του προγράμματα με τη σφραγίδα του 
EIT, ιδίως σε επίπεδο μάστερ και 
διδακτορικού, και να εστιάσει στην 
κατάρτιση και την εκπαίδευση στο 
πλαίσιο του τριγώνου της γνώσης. Είναι 
σημαντικό όλες οι δραστηριότητες της 
ΚΓΚ να βασίζονται στην ενσωμάτωση 
και των τριών τμημάτων του τριγώνου 
της γνώσης. Η βελτίωση του ευρωπαϊκού 
εκπαιδευτικού συστήματος αποτελεί 
σημαντικό καθήκον, αλλά δεν εμπίπτει 
στην αποστολή του ΕΙΤ και των ΚΓΚ 
του.

Or. en

Τροπολογία 239
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ, με οδηγό τον ενισχυμένο ρόλο 
του, θα δώσει έμφαση στις δράσεις με τις 
οποίες εξασφαλίζει προστιθέμενη αξία στο 

Το ΕΙΤ, με οδηγό τον ενισχυμένο ρόλο 
του, θα δώσει έμφαση στις δράσεις με τις 
οποίες εξασφαλίζει προστιθέμενη αξία στο 
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επίπεδο της ΕΕ και συμβάλλει στην 
επίτευξη των στόχων του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», και θα κατευθύνει 
αντίστοιχα την στρατηγική του για την 
περίοδο 2021-2027. Πρώτον, το ΕΙΤ θα 
συνεχίσει να στηρίζει την ικανότητα και τα 
οικοσυστήματα καινοτομίας μέσω των 
ΚΓΚ, της περαιτέρω ανάπτυξης και 
επέκτασής τους, καθώς και της 
δημιουργίας νέων. Δεύτερον, με βάση την 
εμπειρία του από την ολοκλήρωση του 
τριγώνου της γνώσης, το ΕΙΤ θα στηρίξει 
άμεσα την ανάπτυξη ικανοτήτων 
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στον 
τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Τέλος, λαμβάνοντας περισσότερο 
αποτελεσματικά εγκάρσια μέτρα, το ΕΙΤ 
θα διασφαλίσει την ενίσχυση του 
αντικτύπου του στο επίπεδο της ΕΕ. 
Επιπλέον, το ΕΙΤ θα βελτιώσει επίσης τις 
δραστηριότητές του σε ορισμένους τομείς 
προκειμένου να γίνει αποτελεσματικότερο, 
αποδοτικότερο και να αυξήσει τον 
αντίκτυπό του.

επίπεδο της ΕΕ και συμβάλλει στην 
επίτευξη των στόχων του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», και θα κατευθύνει 
αντίστοιχα την στρατηγική του για την 
περίοδο 2021 -2027. Πρώτον, το ΕΙΤ θα 
συνεχίσει να στηρίζει την ικανότητα και τα 
οικοσυστήματα καινοτομίας μέσω των 
ΚΓΚ, της περαιτέρω ανάπτυξης, της 
εξασφάλισης ότι είναι ανοικτές σε νέους 
εταίρους, της ενίσχυσης της διαφάνειας 
και της χρηστής διακυβέρνησης και της 
επέκτασής τους. Δεύτερον, με βάση την 
εμπειρία του από την ολοκλήρωση του 
τριγώνου της γνώσης, το ΕΙΤ θα στηρίξει 
την ανάπτυξη ικανοτήτων 
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στον 
τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Τέλος, λαμβάνοντας περισσότερο 
αποτελεσματικά μέτρα, το ΕΙΤ 
διασφαλίζει τη συνεχή ενίσχυση του 
αντικτύπου και της προβολής του στο 
επίπεδο της ΕΕ. Επιπλέον, το ΕΙΤ θα 
συνεχίσει επίσης να βελτιώνει τις 
δραστηριότητές του σε ορισμένους τομείς, 
συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής 
βιωσιμότητας, της βιωσιμότητας και της 
κλιματικής ουδετερότητας μέσω του 
σχεδιασμού, της προβολής των 
δραστηριοτήτων του, της ισόρροπης 
εκπροσώπησης των φύλων και της 
γεωγραφικής κάλυψης, προκειμένου να 
γίνει αποτελεσματικότερο, αποδοτικότερο 
και να αυξήσει τον αντίκτυπό του.

Or. en

Τροπολογία 240
Elena Lizzi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ, με οδηγό τον ενισχυμένο ρόλο 
του, θα δώσει έμφαση στις δράσεις με τις 
οποίες εξασφαλίζει προστιθέμενη αξία στο 

Το ΕΙΤ, με οδηγό τον ενισχυμένο ρόλο 
του, θα δώσει έμφαση στις δράσεις με τις 
οποίες εξασφαλίζει προστιθέμενη αξία στο 
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επίπεδο της ΕΕ και συμβάλλει στην 
επίτευξη των στόχων του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», και θα κατευθύνει 
αντίστοιχα την στρατηγική του για την 
περίοδο 2021-2027. Πρώτον, το ΕΙΤ θα 
συνεχίσει να στηρίζει την ικανότητα και τα 
οικοσυστήματα καινοτομίας μέσω των 
ΚΓΚ, της περαιτέρω ανάπτυξης και 
επέκτασής τους, καθώς και της 
δημιουργίας νέων. Δεύτερον, με βάση την 
εμπειρία του από την ολοκλήρωση του 
τριγώνου της γνώσης, το ΕΙΤ θα στηρίξει 
άμεσα την ανάπτυξη ικανοτήτων 
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στον 
τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Τέλος, λαμβάνοντας περισσότερο 
αποτελεσματικά εγκάρσια μέτρα, το ΕΙΤ 
θα διασφαλίσει την ενίσχυση του 
αντικτύπου του στο επίπεδο της ΕΕ. 
Επιπλέον, το ΕΙΤ θα βελτιώσει επίσης τις 
δραστηριότητές του σε ορισμένους τομείς 
προκειμένου να γίνει αποτελεσματικότερο, 
αποδοτικότερο και να αυξήσει τον 
αντίκτυπό του.

επίπεδο της ΕΕ και συμβάλλει στην 
επίτευξη των στόχων του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», και θα κατευθύνει 
αντίστοιχα την στρατηγική του για την 
περίοδο 2021-2027. Πρώτον, το ΕΙΤ θα 
συνεχίσει να στηρίζει την ικανότητα και τα 
οικοσυστήματα καινοτομίας μέσω των 
ΚΓΚ, της περαιτέρω ανάπτυξης και 
επέκτασής τους, καθώς και της 
δημιουργίας νέων. Δεύτερον, με βάση την 
εμπειρία του από την ολοκλήρωση του 
τριγώνου της γνώσης, το ΕΙΤ θα στηρίξει 
άμεσα την ανάπτυξη ικανοτήτων 
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στον 
τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Τέλος, λαμβάνοντας περισσότερο 
αποτελεσματικά εγκάρσια μέτρα, το ΕΙΤ 
θα διασφαλίσει την ενίσχυση του 
αντικτύπου του στο επίπεδο της ΕΕ. 
Επιπλέον, το ΕΙΤ θα βελτιώσει επίσης τις 
δραστηριότητές του σε ορισμένους τομείς, 
όπως η επίτευξη οικονομικής 
βιωσιμότητας των ΚΓΚ, ο ανοικτός 
χαρακτήρας και η διαφάνεια όλων των 
δραστηριοτήτων του, η ποιοτική 
προσέγγιση, η γεωγραφική κάλυψη και η 
μεγαλύτερη σύνδεση με τις ΜΜΕ 
προκειμένου να γίνει αποτελεσματικότερο, 
αποδοτικότερο και να αυξήσει τον 
αντίκτυπό του.

Or. en

Τροπολογία 241
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Carlos Zorrinho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ, με οδηγό τον ενισχυμένο ρόλο 
του, θα δώσει έμφαση στις δράσεις με τις 
οποίες εξασφαλίζει προστιθέμενη αξία στο 
επίπεδο της ΕΕ και συμβάλλει στην 

Το ΕΙΤ, με οδηγό τον ενισχυμένο ρόλο 
του, θα δώσει έμφαση στις δράσεις με τις 
οποίες εξασφαλίζει προστιθέμενη αξία στο 
επίπεδο της ΕΕ και συμβάλλει στην 
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επίτευξη των στόχων του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», και θα κατευθύνει 
αντίστοιχα την στρατηγική του για την 
περίοδο 2021-2027. Πρώτον, το ΕΙΤ θα 
συνεχίσει να στηρίζει την ικανότητα και τα 
οικοσυστήματα καινοτομίας μέσω των 
ΚΓΚ, της περαιτέρω ανάπτυξης και 
επέκτασής τους, καθώς και της 
δημιουργίας νέων. Δεύτερον, με βάση την 
εμπειρία του από την ολοκλήρωση του 
τριγώνου της γνώσης, το ΕΙΤ θα στηρίξει 
άμεσα την ανάπτυξη ικανοτήτων 
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στον 
τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Τέλος, λαμβάνοντας περισσότερο 
αποτελεσματικά εγκάρσια μέτρα, το ΕΙΤ 
θα διασφαλίσει την ενίσχυση του 
αντικτύπου του στο επίπεδο της ΕΕ. 
Επιπλέον, το ΕΙΤ θα βελτιώσει επίσης τις 
δραστηριότητές του σε ορισμένους τομείς 
προκειμένου να γίνει αποτελεσματικότερο, 
αποδοτικότερο και να αυξήσει τον 
αντίκτυπό του.

επίτευξη των στόχων του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», και θα κατευθύνει 
αντίστοιχα την στρατηγική του για την 
περίοδο 2021-2027. Πρώτον, το ΕΙΤ θα 
συνεχίσει να στηρίζει την ικανότητα και τα 
οικοσυστήματα καινοτομίας μέσω των 
ΚΓΚ, της περαιτέρω ανάπτυξης και 
επέκτασής τους, καθώς και της 
δημιουργίας νέων. Δεύτερον, με βάση την 
εμπειρία του από την ολοκλήρωση του 
τριγώνου της γνώσης, το ΕΙΤ θα στηρίξει 
άμεσα την ανάπτυξη ικανοτήτων 
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στον 
τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Τέλος, λαμβάνοντας περισσότερο 
αποτελεσματικά εγκάρσια μέτρα, το ΕΙΤ 
θα διασφαλίσει την ενίσχυση του 
αντικτύπου του στο επίπεδο της ΕΕ. 
Επιπλέον, το ΕΙΤ θα βελτιώσει επίσης τις 
δραστηριότητές του σε ορισμένους τομείς, 
όπως η καθοδήγηση των ΚΓΚ προς την 
οικονομική βιωσιμότητα, η διασφάλιση 
του ανοικτού χαρακτήρα και της 
διαφάνειας στη λειτουργία του ΕΙΤ και 
των ΚΓΚ και η ισορροπία μεταξύ των 
φύλων και η γεωγραφική ισορροπία, 
προκειμένου να γίνει αποτελεσματικότερο, 
αποδοτικότερο και να αυξήσει τον 
αντίκτυπό του.

Or. en

Τροπολογία 242
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

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 

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 
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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.

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 και να 
ενισχύει περαιτέρω την επιτυχημένη 
πλατφόρμα του για τη σύσταση, την 
ανάπτυξη, την παρακολούθηση και την 
παροχή στρατηγικής εποπτείας και 
καθοδήγησης σε αυτές. Οι ΚΓΚ θα 
συνεχίσουν να λειτουργούν μέσω των 
κέντρων συστέγασης που επιλέγονται 
σύμφωνα με διαφανείς ανοικτές 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. Οι 
ΚΓΚ θα συνεχίσουν να επιδιώκουν την 
οικονομική βιωσιμότητά τους για να 
καταστούν ανεξάρτητες από την 
επιχορήγηση του ΕΙΤ μακροπρόθεσμα (με 
στόχο να επιτευχθεί αυτό μετά την 
παρέλευση 15 ετών λειτουργίας) μέσω της 
προσέλκυσης δημόσιων και ιδιωτικών 
επενδύσεων.

Or. en

Τροπολογία 243
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Carlos Zorrinho

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. 

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 
και κοινωνιακές προκλήσεις. Το ΕΙΤ θα 
συνεχίσει να στηρίζει ένα χαρτοφυλάκιο 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 244
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ θα διαθέσει μεγάλο μέρος του 
προϋπολογισμού του στην στήριξη των 
ΚΓΚ. Θα παρακολουθεί και θα αναλύει τις 
επιδόσεις τους και θα μεριμνά ώστε να 
επιτυγχάνουν τους στόχους που 
προβλέπονται από το ΕΙΤ και το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη». Πέραν της 
χρηματοδοτικής στήριξης, με βάση τα 
διδάγματα του παρελθόντος, το ΕΙΤ θα 
παρέχει στις ΚΓΚ στρατηγική εποπτεία και 
καθοδήγηση για οριζόντια και ειδικά 
ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της 
εξεύρεσης συνεργειών στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και 
άλλων πρωτοβουλιών της ΕΕ. 
Συγκεκριμένα, το ΕΙΤ θα στηρίξει τις ΚΓΚ 
για τη δημιουργία διεπαφών και την 
προώθηση κοινών δραστηριοτήτων με 
σχετικές ευρωπαϊκές εταιρικές συμπράξεις 
και άλλες ενωσιακές πρωτοβουλίες και 
προγράμματα.

Το ΕΙΤ θα διαθέσει μεγάλο μέρος του 
προϋπολογισμού του στην στήριξη των 
ΚΓΚ. Θα παρακολουθεί και θα αναλύει τις 
επιδόσεις τους βάσει ποιοτικών και 
ποσοτικών προσεγγίσεων και δεικτών 
ακολουθώντας μια προσέγγιση με 
γνώμονα τον αντίκτυπο που μπορεί 
επίσης να οδηγήσει σε κυκλώματα 
διεπιστημονικής μάθησης, 
διασφαλίζοντας ότι επιτυγχάνουν τους 
στόχους που προβλέπονται από το ΕΙΤ και 
το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη». Πέραν 
της χρηματοδοτικής στήριξης, με βάση τα 
διδάγματα του παρελθόντος, το ΕΙΤ 
παρέχει στις ΚΓΚ στρατηγική εποπτεία και 
καθοδήγηση για οριζόντια και ειδικά 
ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της 
εξεύρεσης συνεργειών στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και 
άλλων πρωτοβουλιών της ΕΕ και διεθνών 
πρωτοβουλιών. Συγκεκριμένα, το ΕΙΤ 
στηρίζει τις ΚΓΚ για τη δημιουργία 
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διεπαφών και την προώθηση κοινών 
δραστηριοτήτων με σχετικές ευρωπαϊκές 
εταιρικές συμπράξεις, αποστολές του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», το 
ΕΣΚ και άλλες ενωσιακές πρωτοβουλίες 
και προγράμματα.

Or. en

Τροπολογία 245
Robert Roos
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα παρακολουθεί επίσης την απονομή 
του σήματος ΕΙΤ στα προγράμματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης των ΚΓΚ 
και θα εξετάσει τη δημιουργία ενός 
αποτελεσματικότερου μηχανισμού 
διασφάλισης της ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής 
αναγνώρισης και πιστοποίησης για το 
σήμα EIT.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 246
Elena Lizzi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα παρακολουθεί επίσης την απονομή του 
σήματος ΕΙΤ στα προγράμματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης των ΚΓΚ και 
θα εξετάσει τη δημιουργία ενός 
αποτελεσματικότερου μηχανισμού 
διασφάλισης της ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής 

Θα παρακολουθεί επίσης και θα βελτιώσει 
την απονομή του σήματος ΕΙΤ στα 
προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης 
των ΚΓΚ και θα εξετάσει τη δημιουργία 
ενός αποτελεσματικότερου μηχανισμού 
διασφάλισης της ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής 
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αναγνώρισης και πιστοποίησης για το 
σήμα EIT.

αναγνώρισης και πιστοποίησης για το 
σήμα EIT, προκειμένου να ενισχύσει τη 
σημασία του σήματος ΕΙΤ.

Or. en

Τροπολογία 247
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα παρακολουθεί επίσης την απονομή του 
σήματος ΕΙΤ στα προγράμματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης των ΚΓΚ και 
θα εξετάσει τη δημιουργία ενός 
αποτελεσματικότερου μηχανισμού 
διασφάλισης της ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής 
αναγνώρισης και πιστοποίησης για το 
σήμα EIT.

Παρακολουθεί επίσης την απονομή του 
σήματος ΕΙΤ στα προγράμματα 
εκπαίδευσης, κατάρτισης, καθοδήγησης 
και επανεκπαίδευσης των ΚΓΚ και 
εξετάζει τη δημιουργία ενός 
αποτελεσματικότερου μηχανισμού 
διασφάλισης της ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής 
αναγνώρισης και προβολής για το σήμα 
EIT.

Or. en

Τροπολογία 248
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.1 – σημείο 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ θα διευκολύνει τις κοινές 
υπηρεσίες προς τις ΚΓΚ και τις 
ανταλλαγές εμπειριών και ορθών 
πρακτικών μεταξύ τους, ενώ θα προωθεί τη 
μεταξύ τους συνεργασία (δραστηριότητες 
μεταξύ ΚΓΚ) τόσο για θεματικά όσο και 
για οριζόντια ζητήματα. Οι 

Το ΕΙΤ διευκολύνει τη δημιουργία κοινών 
υπηρεσιών και διευκολύνσεων, με στόχο 
την από κοινού διαχείριση των ειδικών 
επιχειρησιακών καθηκόντων που είναι 
κοινά σε πολλές ΚΓΚ. Επίσης, 
διευκολύνει τις ανταλλαγές εμπειριών και 
ορθών πρακτικών μεταξύ τους, ενώ 
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δραστηριότητες μεταξύ ΚΓΚ διαθέτουν το 
υψηλότερο δυναμικό εκεί όπου μια σειρά 
ΚΓΚ έχουν ήδη θέσει κοινές 
προτεραιότητες ενωσιακής πολιτικής για 
τις οποίες δεν υπάρχουν ειδικές ΚΓΚ. Η 
συμμετοχή διαφορετικών κοινοτήτων ΚΓΚ 
σε ειδικές κοινές δράσεις αμοιβαίου 
οφέλους παρουσιάζει υψηλό δυναμικό για 
συνέργειες. Το ΕΙΤ θα προωθήσει τις 
δραστηριότητες αυτές και θα συμμετάσχει 
ενεργά στον καθορισμό του περιεχομένου 
και της δομής των δραστηριοτήτων μεταξύ 
ΚΓΚ. Θα παρακολουθεί την εφαρμογή 
τους καθώς και τα αποτελέσματα που 
επιτυγχάνουν, έτσι ώστε οι εν λόγω 
δραστηριότητες να καταστούν 
αναπόσπαστο μέρος των στρατηγικών των 
ΚΓΚ.

προωθεί τη μεταξύ τους συνεργασία 
(δραστηριότητες μεταξύ ΚΓΚ) τόσο για 
θεματικά όσο και για οριζόντια ζητήματα. 
Η γόνιμη αλληλεπίδραση μεταξύ 
διαφορετικών θεματικών πεδίων είναι 
ολοένα και πιο σημαντική για τη 
δημιουργικότητα, την καινοτομία και την 
επιχειρηματικότητα. Οι δραστηριότητες 
μεταξύ ΚΓΚ διαθέτουν το υψηλότερο 
δυναμικό εκεί όπου μια σειρά ΚΓΚ έχουν 
ήδη θέσει κοινές προτεραιότητες 
ενωσιακής πολιτικής και για τις οποίες δεν 
υπάρχουν ειδικές ΚΓΚ. Η συμμετοχή 
διαφορετικών κοινοτήτων ΚΓΚ σε ειδικές 
κοινές δράσεις αμοιβαίου οφέλους 
παρουσιάζει υψηλό δυναμικό για 
συνέργειες. Το ΕΙΤ προωθεί τις 
δραστηριότητες αυτές και συμμετέχει 
ενεργά στον καθορισμό του περιεχομένου 
και της δομής των δραστηριοτήτων μεταξύ 
ΚΓΚ. Παρακολουθεί την εφαρμογή τους 
καθώς και τα αποτελέσματα που 
επιτυγχάνουν, έτσι ώστε να διασφαλίσει 
τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των εν 
λόγω δραστηριοτήτων ως αναπόσπαστου 
μέρους των πολυετών στρατηγικών του 
ΕΙΤ και των ΚΓΚ.

Or. en

Τροπολογία 249
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.1 – σημείο 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ θα διευκολύνει τις κοινές 
υπηρεσίες προς τις ΚΓΚ και τις 
ανταλλαγές εμπειριών και ορθών 
πρακτικών μεταξύ τους, ενώ θα προωθεί τη 
μεταξύ τους συνεργασία (δραστηριότητες 
μεταξύ ΚΓΚ) τόσο για θεματικά όσο και 
για οριζόντια ζητήματα. Οι 

Το ΕΙΤ θα διευκολύνει τη δημιουργία 
κοινών υπηρεσιών της κοινότητας του 
ΕΙΤ, που στοχεύουν στον από κοινού 
χειρισμό συγκεκριμένων επιχειρησιακών 
καθηκόντων κοινών για όλες τις ΚΓΚ. Το 
ΕΙΤ θα διευκολύνει επίσης τις ανταλλαγές 
εμπειριών και ορθών πρακτικών μεταξύ 
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δραστηριότητες μεταξύ ΚΓΚ διαθέτουν το 
υψηλότερο δυναμικό εκεί όπου μια σειρά 
ΚΓΚ έχουν ήδη θέσει κοινές 
προτεραιότητες ενωσιακής πολιτικής για 
τις οποίες δεν υπάρχουν ειδικές ΚΓΚ. Η 
συμμετοχή διαφορετικών κοινοτήτων ΚΓΚ 
σε ειδικές κοινές δράσεις αμοιβαίου 
οφέλους παρουσιάζει υψηλό δυναμικό για 
συνέργειες. Το ΕΙΤ θα προωθήσει τις 
δραστηριότητες αυτές και θα συμμετάσχει 
ενεργά στον καθορισμό του περιεχομένου 
και της δομής των δραστηριοτήτων μεταξύ 
ΚΓΚ. Θα παρακολουθεί την εφαρμογή 
τους καθώς και τα αποτελέσματα που 
επιτυγχάνουν, έτσι ώστε οι εν λόγω 
δραστηριότητες να καταστούν 
αναπόσπαστο μέρος των στρατηγικών των 
ΚΓΚ.

τους, ενώ θα προωθεί τη μεταξύ τους 
συνεργασία (δραστηριότητες μεταξύ ΚΓΚ) 
τόσο για θεματικά όσο και για οριζόντια 
ζητήματα. Οι δραστηριότητες μεταξύ ΚΓΚ 
διαθέτουν το υψηλότερο δυναμικό εκεί 
όπου μια σειρά ΚΓΚ έχουν ήδη θέσει 
κοινές προτεραιότητες ενωσιακής 
πολιτικής για τις οποίες δεν υπάρχουν 
ειδικές ΚΓΚ. Η συμμετοχή διαφορετικών 
κοινοτήτων ΚΓΚ σε ειδικές κοινές δράσεις 
αμοιβαίου οφέλους παρουσιάζει υψηλό 
δυναμικό για συνέργειες και κυκλώματα 
διεπιστημονικής μάθησης. Το ΕΙΤ θα 
προωθήσει τις δραστηριότητες αυτές και 
θα συμμετάσχει ενεργά στον καθορισμό 
του περιεχομένου και της δομής των 
δραστηριοτήτων μεταξύ ΚΓΚ. Θα 
παρακολουθεί την εφαρμογή τους καθώς 
και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνουν, 
έτσι ώστε οι εν λόγω δραστηριότητες να 
καταστούν αναπόσπαστο μέρος των 
στρατηγικών του ΕΙΤ και των ΚΓΚ.

Or. en

Τροπολογία 250
Ignazio Corrao

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 
στρατηγική των ΚΓΚ, στην οποία θα 
καλλιεργούνται δεσμοί με σχετικές 
έξυπνες στρατηγικές εξειδίκευσης.

Το ΕΙΤ αυξάνει περαιτέρω τον 
περιφερειακό αντίκτυπό του με 
περισσότερη διαφάνεια των ΚΓΚ προς ένα 
ευρύ φάσμα πανευρωπαϊκών δυνητικών 
εταίρων και ενδιαφερομένων μερών, της 
ισόρροπης γεωγραφικής κάλυψης, της 
ενίσχυσης της διάδοσης και αξιοποίησης 
των αποτελεσμάτων, καθώς και μια πιο 
δομημένη περιφερειακή στρατηγική των 
ΚΓΚ. Κατά την επιλογή εταίρων, έργων ή 
νέων κέντρων συστέγασης, η αριστεία θα 
αποτελεί το κριτήριο επιλογής. Στις 
περιπτώσεις αξιολόγησης ίσης ποιότητας, 
οι ΚΓΚ δίνουν προτεραιότητα σε 
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προτάσεις που:
- περιλαμβάνουν μεγαλύτερο αριθμό 
περιφερειών και χωρών που έχουν 
περιορισμένες και μέτριες επιδόσεις στον 
τομέα της καινοτομίας σύμφωνα με τον 
ευρωπαϊκό πίνακα αποτελεσμάτων για 
την καινοτομία και τον περιφερειακό 
πίνακα επιδόσεων·
- αφορούν περιφέρειες και χώρες που 
δεσμεύονται να συνεισφέρουν με 
κονδύλια ΕΔΕΤ·
Επιπλέον, κάθε ΚΓΚ θα πρέπει να 
αναπτύξει και να εφαρμόσει πολυετή 
στρατηγική, ενσωματωμένη στα 
επιχειρησιακά της σχέδια, με στόχο την 
ενίσχυση της σχέσης με τους 
περιφερειακούς και τοπικούς φορείς 
καινοτομίας. Οι ΚΓΚ θα πρέπει να 
αποδεικνύουν, κατά περίπτωση, τη 
σύνδεσή τους με τις έξυπνες στρατηγικές 
εξειδίκευσης και με τις δραστηριότητες 
των θεματικών πλατφορμών και των 
διαπεριφερειακών πρωτοβουλιών, 
συμπεριλαμβανομένων των αρχών 
διαχείρισης των ΕΔΕΤ. Το ΕΙΤ 
παρακολουθεί συνεχώς την εφαρμογή 
αυτών των εδαφικών στρατηγικών, 
συμπεριλαμβανομένου του 
αποτελέσματος μόχλευσης στα ΕΔΕΤ. Το 
ΕΙΤ παρακολουθεί επίσης πώς 
λειτουργούν τα κέντρα συστέγασης και 
πώς ενσωματώνονται στα τοπικά 
οικοσυστήματα καινοτομίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να εισαχθεί η χρήση του ευρωπαϊκού πίνακα αποτελεσμάτων για την 
καινοτομία και του περιφερειακού πίνακα αποτελεσμάτων για την καινοτομία, καθώς αυτά 
είναι επίσημα εργαλεία της ΕΕ για τον καθορισμό των περιφερειών και των χωρών με χαμηλές 
επιδόσεις στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας.

Τροπολογία 251
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Ville Niinistö

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 
στρατηγική των ΚΓΚ, στην οποία θα 
καλλιεργούνται δεσμοί με σχετικές 
έξυπνες στρατηγικές εξειδίκευσης.

Το ΕΙΤ αυξάνει περαιτέρω τον 
περιφερειακό αντίκτυπό του μέσω της 
αυξημένης διαφάνειας των ΚΓΚ προς ένα 
ευρύ φάσμα δυνητικών εταίρων και 
ενδιαφερομένων μερών, της ισόρροπης 
γεωγραφικής κάλυψης, της ενίσχυσης της 
διάδοσης και αξιοποίησης των 
αποτελεσμάτων και της βελτίωσης της 
δομής της περιφερειακής στρατηγικής 
των ΚΓΚ. Κάθε ΚΓΚ εκπονεί μια τέτοια 
περιφερειακή στρατηγική ως 
αναπόσπαστο μέρος των πολυετών 
στρατηγικών και επιχειρηματικών 
σχεδίων τους που αποσκοπούν στην 
ενίσχυση της σχέσης με περιφερειακούς 
και τοπικούς φορείς καινοτομίας και 
οικοσυστήματα. Ενώ η αριστεία 
παραμένει το κύριο κριτήριο των ΚΓΚ 
κατά την επιλογή εταίρων, έργων και 
κέντρων συστέγασης που προσθέτουν 
αξία στην ΚΓΚ, δίδεται ιδιαίτερη 
προσοχή στην οικοδόμηση βιώσιμων 
δομών και οικοσυστημάτων καινοτομίας 
σε περιφέρειες και χώρες με 
περιορισμένες και μέτριες επιδόσεις στον 
τομέα της καινοτομίας, οι οποίες 
αντίστοιχα δεν είναι ακόμη ενεργές στην 
κοινότητα των ΚΓΚ. 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 
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.

Or. en
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Τροπολογία 252
Elena Lizzi

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 
στρατηγική των ΚΓΚ, στην οποία θα 
καλλιεργούνται δεσμοί με σχετικές 
έξυπνες στρατηγικές εξειδίκευσης.

Το ΕΙΤ θα αυξήσει περαιτέρω τον 
περιφερειακό αντίκτυπό του με 
περισσότερη διαφάνεια προς δυνητικούς 
εταίρους και ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς 
και μια πιο δομημένη περιφερειακή 
στρατηγική των ΚΓΚ, στην οποία θα 
καλλιεργούνται δεσμοί με σχετικές 
έξυπνες στρατηγικές εξειδίκευσης, καθώς 
και με ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 253
Ignazio Corrao

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 αυτές 
θα εξακολουθήσουν με την ενισχυμένη 
στήριξη της ικανότητας καινοτομίας των 
χωρών και των περιφερειών που υστερούν 
στον τομέα της καινοτομίας. Ο 

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 καθίσταται 
υποχρεωτικό και αναπόσπαστο μέρος των 
πολυετών στρατηγικών των ΚΓΚ. Το ΕΙΤ 
εξασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες του 
περιφερειακού σχεδίου καινοτομίας 
χρησιμοποιούνται ως γέφυρα i) προς 
συναφείς έξυπνες στρατηγικές 
εξειδίκευσης για την έρευνα και τον 
καινοτομία, λειτουργώντας έτσι 
καταλυτικά για άλλες επενδύσεις, ιδίως 
τα ΕΔΕΤ, και ii) προς την ενσωμάτωση 
πιθανών νέων εταίρων, επεκτείνοντας 
έτσι την γεωγραφική κάλυψη των ΚΓΚ. 
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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:

Το ΕΙΤ συνεχίζει να παρέχει καθοδήγηση 
και στήριξη στις ΚΓΚ για την 
προετοιμασία και την υλοποίηση των 
πολυετών δραστηριοτήτων τους όσον 
αφορά το περιφερειακό σχέδιο 
καινοτομίας, έτσι ώστε να παρέχουν 
στήριξη της ικανότητας καινοτομίας των 
χωρών και των περιφερειών, 
συμπεριλαμβανομένων των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών, που έχουν 
περιορισμένες και μέτριες επιδόσεις στον 
τομέα της καινοτομίας σύμφωνα με τον 
ευρωπαϊκό πίνακα αποτελεσμάτων για 
την καινοτομία και τον περιφερειακό 
πίνακα επιδόσεων. Ο προϋπολογισμός του 
ΕΙΤ που διατίθεται για την εφαρμογή των 
δραστηριοτήτων του ΕΙΤ σχετικά με το 
περιφερειακό σχέδιο καινοτομίας 
ανέρχεται σε 10 έως 15 % της συνολικής 
χρηματοδοτικής στήριξης του ΕΙΤ προς τις 
ΚΓΚ, με αποτέλεσμα τη διευκόλυνση της 
αύξησης του αριθμού των εταίρων ΚΓΚ 
από τις στοχοθετημένες περιφέρειες. Οι 
δραστηριότητες που στηρίζονται μέσω του 
ΠΣΚ έχουν σκοπό:

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να εισαχθεί η χρήση του ευρωπαϊκού πίνακα αποτελεσμάτων για την 
καινοτομία και του περιφερειακού πίνακα αποτελεσμάτων για την καινοτομία, καθώς αυτά 
είναι επίσημα εργαλεία της ΕΕ για τον καθορισμό των περιφερειών και των χωρών με χαμηλές 
επιδόσεις στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας.

Τροπολογία 254
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen 
Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

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 

Το περιφερειακό σχέδιο καινοτομίας του 
ΕΙΤ, το οποίο καθοδηγεί το ΕΙΤ και 
εφαρμόζουν οι ΚΓΚ, υλοποιήθηκε μέχρι 
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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 αυτές 
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:

στιγμής σε εθελοντική βάση. Από το 2021 
και μετά το εν λόγω σχέδιο καθίσταται 
υποχρεωτικό και αναπόσπαστο μέρος των 
πολυετών στρατηγικών των ΚΓΚ. Το ΕΙΤ 
εξασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες του 
περιφερειακού σχεδίου καινοτομίας 
χρησιμοποιούνται ως γέφυρα i) προς 
συναφείς έξυπνες στρατηγικές 
εξειδίκευσης για την έρευνα και τον 
καινοτομία, λειτουργώντας έτσι 
καταλυτικά για άλλες επενδύσεις, ιδίως 
τα ΕΔΕΤ, και ii) προς την ενσωμάτωση 
πιθανών νέων εταίρων, επεκτείνοντας 
έτσι την γεωγραφική κάλυψη 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 αυτές 
θα εξακολουθήσουν με την ενισχυμένη 
στήριξη της ικανότητας καινοτομίας των 
χωρών με χαμηλές επιδόσεις στον τομέα 
Ε&Κ, καθώς και των χωρών που 
υπολείπονται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο 
βαθμό στον τομέα της καινοτομίας, ώστε 
να προωθηθεί η ένταξή τους στις 
κοινότητες ΚΓΚ. Ο προϋπολογισμός του 
ΕΙΤ που διατίθεται για την εφαρμογή των 
δραστηριοτήτων του ΕΙΤ σχετικά με το 
περιφερειακό σχέδιο καινοτομίας θα 
ανέρχεται σε τουλάχιστον 15 % 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:

Or. en

Αιτιολόγηση

Το περιφερειακό σχέδιο καινοτομίας πρέπει να χρηματοδοτηθεί επαρκώς καθώς αφορά μια 
πολύ ευρεία γεωγραφική περιοχή που αποτελείται από 17 χώρες της ΕΕ.
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Τροπολογία 255
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

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 αυτές 
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:

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 καθίσταται 
υποχρεωτικό και αναπόσπαστο μέρος των 
πολυετών στρατηγικών των ΚΓΚ. Το ΕΙΤ 
εξασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες του 
περιφερειακού σχεδίου καινοτομίας 
χρησιμοποιούνται ως γέφυρα i) προς 
συναφείς έξυπνες στρατηγικές 
εξειδίκευσης για την έρευνα και τον 
καινοτομία, λειτουργώντας έτσι 
καταλυτικά για άλλες επενδύσεις, ιδίως 
τα ΕΔΕΤ, και ii) προς την ενσωμάτωση 
πιθανών νέων εταίρων, επεκτείνοντας 
έτσι την γεωγραφική κάλυψη των ΚΓΚ. 
Το ΕΙΤ συνεχίζει να παρέχει καθοδήγηση 
και στήριξη στις ΚΓΚ για την 
προετοιμασία και την υλοποίηση των 
πολυετών δραστηριοτήτων τους όσον 
αφορά το περιφερειακό σχέδιο 
καινοτομίας, έτσι ώστε να παρέχουν 
στήριξη της ικανότητας καινοτομίας των 
χωρών και των περιφερειών, 
συμπεριλαμβανομένων των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών, που υστερούν στον 
τομέα της καινοτομίας και έχουν 
περιορισμένη συμμετοχή στις 
δραστηριότητες των ΚΓΚ. Ο 
προϋπολογισμός του ΕΙΤ που διατίθεται 
για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων του 
ΕΙΤ σχετικά με το περιφερειακό σχέδιο 
καινοτομίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον 15 % της συνολικής 
χρηματοδοτικής στήριξης του ΕΙΤ προς τις 
ΚΓΚ, με αποτέλεσμα τη διευκόλυνση της 
αύξησης του αριθμού των εταίρων ΚΓΚ 
από τις στοχοθετημένες περιφέρειες. Οι 
δραστηριότητες που στηρίζονται μέσω του 
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ΠΣΚ έχουν σκοπό:

Or. en

Τροπολογία 256
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Carlos Zorrinho

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 αυτές 
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:

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 αυτές 
θα εξακολουθήσουν με την ενισχυμένη 
στήριξη της ικανότητας καινοτομίας των 
χωρών και των περιφερειών, 
συμπεριλαμβανομένων των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών, 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:

Or. en
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Τροπολογία 257
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

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 αυτές 
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:

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 
δεσμευτικό και αναπόσπαστο μέρος των 
πολυετών στρατηγικών 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 αυτές 
θα εξακολουθήσουν με την ενισχυμένη 
στήριξη της ικανότητας καινοτομίας των 
χωρών και των περιφερειών που υστερούν 
στον τομέα της καινοτομίας και την 
ενίσχυση της ένταξής τους και της 
συμμετοχής τους στις κοινότητες των 
ΚΓΚ, επεκτείνοντας έτσι την 
πανευρωπαϊκή κάλυψη του EIT. Οι 
δραστηριότητες που στηρίζονται μέσω του 
περιφερειακού σχεδίου καινοτομίας έχουν 
σκοπό:

Or. en

Τροπολογία 258
Elena Lizzi
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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 αυτές 
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:

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 αυτές 
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 κατ’ ανώτατο 
όριο στο 15 % 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:

Or. en

Τροπολογία 259
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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– 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)·

– να συμβάλουν στη βελτίωση των 
ικανοτήτων καινοτομίας του τοπικού και 
περιφερειακού οικοσυστήματος, μέσω 
δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων 
και στενότερης αλληλεπίδρασης μεταξύ 
των τοπικών και περιφερειακών φορέων 
καινοτομίας (ομάδες, δίκτυα, 
περιφερειακές αρχές, ΙΤΕ, ερευνητικοί 
οργανισμοί, ιδρύματα επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης)·

Or. en

Τροπολογία 260
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

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.

– να προσελκύσουν νέους εταίρους 
στις ΚΓΚ του ΕΙΤ, να επεκτείνουν τη 
γεωγραφική κάλυψη των ΚΓΚ του ΕΙΤ 
επίσης μέσω των κόμβων καινοτομίας 
και να συνδέσουν τα τοπικά 
οικοσυστήματα καινοτομίας με 
πανευρωπαϊκά οικοσυστήματα 
καινοτομίας μέσω συνεργασίας με τις 
ΚΓΚ του ΕΙΤ και τα κέντρα συστέγασής 
τους και να συνδέσουν τα τοπικά 
οικοσυστήματα καινοτομίας με τα 
πανευρωπαϊκά οικοσυστήματα 
καινοτομίας μέσω της συνεργασίας των 
ΚΓΚ του ΕΙΤ και των κέντρων 
συστέγασης.

Or. en

Τροπολογία 261
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö
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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.

– να συνδέσουν τα τοπικά 
οικοσυστήματα καινοτομίας με τα 
πανευρωπαϊκά οικοσυστήματα 
καινοτομίας μέσω της προσέλκυσης νέων 
συνεργατών, της επέκτασης της 
γεωγραφικής κάλυψης και της 
συνεργασίας των ΚΓΚ του ΕΙΤ και των 
κέντρων συστέγασης.

Or. en

Τροπολογία 262
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Αξιοποίηση επιπλέον ιδιωτικής 
και δημόσιας χρηματοδότησης

Or. en

Τροπολογία 263
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

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 

διαγράφεται
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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 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους εξορθολογισμού του κειμένου αυτή η διατύπωση ενσωματώνεται στην πρώτη 
παράγραφο του σημείου 2

Τροπολογία 264
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

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 

Το ΕΙΤ αυξάνει περαιτέρω τον 
περιφερειακό αντίκτυπό του μέσω της 
αυξημένης διαφάνειας των ΚΓΚ προς ένα 
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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 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.

ευρύ φάσμα πανευρωπαϊκών δυνητικών 
εταίρων και ενδιαφερομένων μερών, της 
ισόρροπης γεωγραφικής κάλυψης, της 
ενίσχυσης της διάδοσης και αξιοποίησης 
των αποτελεσμάτων και της βελτίωσης 
της δομής της περιφερειακής 
στρατηγικής των ΚΓΚ. Κατά την επιλογή 
των σχεδίων και των εταίρων, και όταν 
απαιτείται αυστηρά ο διαχωρισμός 
προτάσεων ίσης ποιότητας, μετά από 
αξιολόγηση που βασίζεται στο κριτήριο 
της αριστείας, οι ΚΓΚ δίνουν 
προτεραιότητα στις προτάσεις που:

- περιλαμβάνουν μεγαλύτερο αριθμό 
περιφερειών ή χωρών με χαμηλές 
επιδόσεις στον τομέα της έρευνας και της 
καινοτομίας, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό 
πίνακα αποτελεσμάτων για την 
καινοτομία, τον περιφερειακό πίνακα 
επιδόσεων και τις χώρες διεύρυνσης της 
συμμετοχής όπως ορίζονται από το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»·
- περιλαμβάνουν μεγαλύτερο αριθμό 
περιφερειών ή χωρών που δεν 
συμμετέχουν ακόμη στην κοινότητα των 
ΚΓΚ·
- αφορούν περιφέρειες και χώρες που 
δεσμεύονται να συνεισφέρουν με 
κονδύλια ΕΔΕΤ·
Οι ΚΓΚ εμβαθύνουν την ενσωμάτωσή 
τους στα τοπικά οικοσυστήματα 
καινοτομίας και μέσω των κόμβων 
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καινοτομίας, οι οποίοι πρέπει να 
λειτουργούν ως σημεία εισόδου για τη 
διάδραση με τοπικούς φορείς και 
παράγοντες του τριγώνου της γνώσης. Οι 
κόμβοι καινοτομίας μπορούν να 
συμβάλουν στην ανάπτυξη συνεργειών, τη 
διεθνοποίηση των τοπικών δικτύων, την 
εύρεση χρηματοδότησης και ευκαιριών 
για σχέδια, την παροχή συμβουλών στις 
δημόσιες αρχές σχετικά με τις 
συμπληρωματικότητες, καθώς και στη 
στήριξη των δικαιούχων. Οι κόμβοι 
καινοτομίας μπορούν επίσης να 
εξελιχθούν σε περιφερειακά κέντρα 
συστέγασης.
Επιπλέον, κάθε ΚΓΚ θα πρέπει να 
αναπτύξει και να εφαρμόσει πολυετή 
στρατηγική, ενσωματωμένη στα 
επιχειρησιακά της σχέδια, με στόχο την 
ενίσχυση της σχέσης με τους 
περιφερειακούς και τοπικούς φορείς 
καινοτομίας. Οι ΚΓΚ θα πρέπει να 
αποδεικνύουν, κατά περίπτωση, τη 
σύνδεσή τους με τις έξυπνες στρατηγικές 
εξειδίκευσης και με τις δραστηριότητες 
των θεματικών πλατφορμών και των 
διαπεριφερειακών πρωτοβουλιών, 
συμπεριλαμβανομένων των αρχών 
διαχείρισης των ΕΔΕΤ. Το ΕΙΤ 
παρακολουθεί συνεχώς την εφαρμογή 
αυτών των εδαφικών στρατηγικών, 
συμπεριλαμβανομένου του 
αποτελέσματος μόχλευσης στα ΕΔΕΤ. Το 
ΕΙΤ παρακολουθεί επίσης πώς 
λειτουργούν τα κέντρα συστέγασης και 
πώς ενσωματώνονται στα τοπικά 
οικοσυστήματα καινοτομίας.

Or. en

Τροπολογία 265
Robert Roos
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.1 – σημείο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιλογή και δρομολόγηση νέων ΚΓΚ αναβάλλεται έως την αξιολόγηση της περιόδου κρίσης.

Τροπολογία 266
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να συμβάλει στην 
αντιμετώπιση των νέων και αναδυόμενων 
παγκόσμιων προκλήσεων, το ΕΙΤ 
προκηρύσσει προσκλήσεις για τη 
δημιουργία νέων ΚΓΚ σε τομείς 
προτεραιότητας που θα επιλεγούν βάσει 
κριτηρίων. Στα κριτήρια αυτά θα 
αξιολογηθούν, μεταξύ άλλων, η σχέση των 
νέων ΚΓΚ με τις πολιτικές 
προτεραιότητες του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», καθώς και το 
δυναμικό τους και η προστιθέμενη αξία 
τους, τα οποία θα εξετάζονται μέσω του 
μοντέλου του ΕΙΤ. Η σύσταση των νέων 
ΚΓΚ θα λαμβάνει υπόψη τον στρατηγικό 
σχεδιασμό του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη» και τον προϋπολογισμό που 
διατίθεται στο ΕΙΤ για την περίοδο 2021-
2027. Τα σχετικά κριτήρια επιλογής για τις 
ευρωπαϊκές συμπράξεις, τα οποία 
καθορίζονται στο παράρτημα III του 
[κανονισμού για το πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη»], θα συμπεριληφθούν στην 
πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τις 
ΚΓΚ και θα αποτελέσουν τη βάση της 
αξιολόγησης.

Προκειμένου να συμβάλει στην 
αντιμετώπιση των νέων και αναδυόμενων 
παγκόσμιων προκλήσεων, το ΕΙΤ 
προκηρύσσει ανοικτές και διαφανείς 
προσκλήσεις για τη δημιουργία νέων ΚΓΚ 
σε θεματικούς τομείς στρατηγικής 
σημασίας που θα επιλεγούν βάσει 
κριτηρίων. Στα κριτήρια αυτά θα 
αξιολογηθούν, μεταξύ άλλων, η 
προστιθέμενη αξία των νέων ΚΓΚ στην 
αντιμετώπιση κοινωνιακών προκλήσεων 
και πολιτικών προτεραιοτήτων της ΕΕ, 
ιδίως όσον αφορά την επίτευξη μηδενικού 
ισοζυγίου εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου το αργότερο έως το 2040 
και την επίτευξη των ΣΒΑ, καθώς και το 
δυναμικό τους και η προστιθέμενη αξία 
τους, τα οποία θα εξετάζονται μέσω του 
μοντέλου του ΕΙΤ. Η σύσταση των νέων 
ΚΓΚ λαμβάνει υπόψη τον στρατηγικό 
σχεδιασμό του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη» και τον προϋπολογισμό που 
διατίθεται στο ΕΙΤ για την περίοδο 2021-
2027. Τα σχετικά κριτήρια επιλογής για τις 
ευρωπαϊκές συμπράξεις, τα οποία 
καθορίζονται στο παράρτημα III του 
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[κανονισμού για το πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη»] και το άρθρο 9 του κανονισμού 
για το ΕΙΤ, θα συμπεριληφθούν στην 
πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τις 
ΚΓΚ και θα αποτελέσουν τη βάση της 
αξιολόγησης.

Or. en

Τροπολογία 267
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

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 

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 τομέων του πολιτισμού και 
της δημιουργικότητας (ΤΠΔ) το 2022 με 
πρόσκληση υποβολής προτάσεων που 
πρόκειται να δημοσιευθεί το 2021, καθώς 
και μια δεύτερη ΚΓΚ στον τομέα των 
υδάτων, της θάλασσας και της ναυτιλίας, 
ο οποίος προσδιορίζεται ως τομέας 
προτεραιότητας από το διοικητικό 
συμβούλιο του ΕΙΤ. Η δεύτερη αυτή ΚΓΚ 
θα συσταθεί το 2025 με μια πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων που θα δημοσιευθεί 
το 2024.
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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 
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.

Or. en

Τροπολογία 268
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

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 

Με βάση την πρόταση που υπέβαλε το 
διοικητικό συμβούλιο του ΕΙΤ σχετικά με 
πιθανούς μελλοντικούς θεματικούς τομείς 
και κοινωνιακές προκλήσεις, καθώς και 
μια ανάλυση της εν λόγω πρότασης, θα 
συσταθεί μια πρώτη ΚΓΚ στο πεδίο των 
τομέων του πολιτισμού και της 
δημιουργικότητας (ΤΠΔ) το 2024 με 
πρόσκληση υποβολής προτάσεων που 
πρόκειται να δημοσιευθεί το 2023. 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 ΤΠΔ 
συνιστούν ένα τμήμα της οικονομίας με 
υψηλό αναπτυξιακό δυναμικό και πολλές 
πρωτοβουλίες στο επίπεδο της τοπικής 
κοινωνίας, και είναι ιδιαίτερα ελκυστικοί 
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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 
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.

στους πολίτες. Έχουν ισχυρά ερείσματα 
στα τοπικά και περιφερειακά 
οικοσυστήματά τους. Από τη φύση τους, 
οι εν λόγω κλάδοι χαρακτηρίζονται από 
έντονο κατακερματισμό και όσοι 
καινοτομούν και ιδρύουν επιχειρήσεις 
πρέπει να βελτιώσουν τις οικείες 
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 προοπτική της 
και την τοποκεντρική πολιτική της. Ένα 
ενημερωτικό δελτίο που συνοψίζει τις 
προκλήσεις στους ΤΠΔ καθώς και ο 
αναμενόμενος αντίκτυπος της ΚΓΚ 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1Β του 
παρόντος ΣΘΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι δεν έχουν ακόμη εξεταστεί οι μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις της κρίσης της νόσου 
COVID στις υπάρχουσες ΚΓΚ, η σύσταση των πρώτων νέων ΚΓΚ αναβάλλεται για το 2024, 
προκειμένου να διατίθεται καλύτερη επισκόπηση των υπόλοιπων χρηματοδοτικών μέσων και 
μελλοντικών αναγκών. Η τροποποίηση της διατύπωσης από «Κλάδοι του πολιτισμού και της 
δημιουργικότητας (ΚΠΔ)» σε «Τομέα του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (ΤΠΔ)» 
εφαρμόζεται σε όλο το κείμενο.

Τροπολογία 269
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο τομέας προτεραιότητας ΤΠΔ έχει την 
ισχυρότερη συμπληρωματικότητα με τις 
οκτώ ΚΓΚ που έχουν ήδη συσταθεί από 
το ΕΙΤ, καθώς και με τους πιθανούς 
τομείς προτεραιότητας για άλλες 
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ευρωπαϊκές εταιρικές συμπράξεις που θα 
δρομολογηθούν στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Οι 
ΤΠΔ είναι τομείς υψηλής αναπτυξιακής 
δυναμικότητας, με πολλές πρωτοβουλίες 
σε επίπεδο βάσης και ισχυρή απήχηση 
μεταξύ των πολιτών. 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. Οι 
στενώσεις που προκαλούνται 
αντιμετωπίζονται καλύτερα από μια ΚΓΚ 
χάρη στην προσέγγιση της ολοκλήρωσης 
του τριγώνου της γνώσης, τη 
μακροπρόθεσμη προοπτική και την 
προσέγγιση με τοπική διάσταση που 
ακολουθεί. Ένα ενημερωτικό δελτίο που 
συνοψίζει τις προκλήσεις στους ΤΠΔ 
καθώς και ο αναμενόμενος αντίκτυπος 
της ΚΓΚ περιλαμβάνεται στο παράρτημα 
1Β του παρόντος ΣΘΚ.

Or. en

Τροπολογία 270
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πεδίο προτεραιότητας των υδάτων, 
της θάλασσας και της ναυτιλίας και των 
οικοσυστημάτων καλύπτει ευρύ φάσμα 
παραδοσιακών και αναδυόμενων 
οικονομικών τομέων, οι οποίοι 
συνδέονται εγγενώς με ένα 
περιβαλλοντικό φυσικό κεφάλαιο που 
δέχεται πιέσεις. Αυτό το πεδίο θα 
διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην 
επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης, 
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βιώσιμης και ανταγωνιστικής Ένωσης 
έως το 2050, δεδομένου ότι οι νέες 
τεχνολογίες και η ανάγκη απαλλαγής της 
οικονομίας από τις ανθρακούχες 
εκπομπές οδηγούν στην αύξηση της 
χρήσης και της εκμετάλλευσης των 
θαλάσσιων και υδάτινων πόρων. Οι 
θάλασσες, οι ωκεανοί και τα εσωτερικά 
ύδατα διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο 
στις κλιματικές διαδικασίες, στην 
ανθρώπινη υγεία και ευημερία, στην 
παροχή τροφίμων, στη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, στις κρίσιμες υπηρεσίες 
οικοσυστημάτων, στις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και σε άλλους πόρους. Η 
επεξεργασία λυμάτων μειώνει την 
ποσότητα ενέργειας που χρησιμοποιείται, 
τα παθογόνα βακτήρια από την 
αποξήρανση της ιλύος καθαρισμού 
λυμάτων και γενικά αυξάνει την 
αποτελεσματικότητα και ποιότητα της 
μονάδας. Αυτό το πεδίο προτεραιότητας 
είναι συμπληρωματικό προς τις οκτώ 
υφιστάμενες ΚΓΚ. Ένα ενημερωτικό 
δελτίο που συνοψίζει τις προκλήσεις στο 
πεδίο των υδάτων, καθώς και ο 
αναμενόμενος αντίκτυπος της 
μελλοντικής ΚΓΚ περιλαμβάνεται στο 
παράρτημα 1Β(νέο) της παρούσας 
απόφασης.

Or. en

Τροπολογία 271
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Carlos Zorrinho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.1 – σημείο 3 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με βάση τον προτεινόμενο 
προϋπολογισμό για το ΕΙΤ, το 2025 
μπορεί να δρομολογηθεί η δημιουργία 
μιας δεύτερης νέας ΚΓΚ με πρόσκληση 

Σε περίπτωση που καταστεί διαθέσιμος 
πρόσθετος προϋπολογισμός εκτός από 
αυτόν του EIT,θα μπορούσαν να 
επιλεγούν άλλες ΚΓΚ, λαμβάνοντας 
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που θα δημοσιευθεί το 2024, ύστερα από 
τροποποίηση του παραρτήματος 1Α, 
ώστε να προστεθούν ένας ή περισσότεροι 
νέοι τομείς προτεραιότητας. Ο/Οι εν λόγω 
νέος/νέοι τομέας/-είς θα επιλεγεί/-ούν υπό 
το πρίσμα των προτάσεων του 
διοικητικού συμβουλίου του ΕΙΤ. Οι 
προτάσεις αυτές θα λαμβάνουν υπόψη 
τους τομείς προτεραιότητας που πρέπει να 
προσδιορίζονται στο σχέδιο στρατηγικής 
έρευνας και καινοτομίας του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και τα 
προβλεπόμενα κριτήρια για την επιλογή 
των ευρωπαϊκών εταιρικών συμπράξεων, 
ιδίως τη διαφάνεια, την ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία, τη συνοχή και τις 
συνέργειες. Τα κριτήρια για την επιλογή 
νέων ΚΓΚ θα συμμορφώνονται με τα 
κριτήρια στο πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη». Επίσης, θα στηρίζουν την 
υλοποίηση των προτεραιοτήτων πολιτικής 
της ΕΕ, όπως είναι οι αποστολές και οι 
στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης. Είναι δυνατόν 
να επιλεγεί και άλλη μία ή περισσότερες 
νέες ΚΓΚ σε περίπτωση που καταστεί 
διαθέσιμος πρόσθετος προϋπολογισμός.

υπόψη τον/τους τομέα/-είς 
προτεραιότητας της πρότασης του 
διοικητικού συμβουλίου του ΕΙΤ, τους 
τομείς προτεραιότητας που πρέπει να 
προσδιορίζονται στο σχέδιο στρατηγικής 
έρευνας και καινοτομίας του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και τα 
προβλεπόμενα κριτήρια για την επιλογή 
των ευρωπαϊκών εταιρικών συμπράξεων, 
ιδίως τη διαφάνεια, την ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία, τη συνοχή και τις 
συνέργειες. Τα κριτήρια για την επιλογή 
νέων ΚΓΚ θα συμμορφώνονται με τα 
κριτήρια στο πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη». Επίσης, θα στηρίζουν την 
υλοποίηση των προτεραιοτήτων πολιτικής 
της ΕΕ, όπως είναι οι αποστολές και οι 
στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 272
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.1 – σημείο 3 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με βάση τον προτεινόμενο 
προϋπολογισμό για το ΕΙΤ, το 2025 
μπορεί να δρομολογηθεί η δημιουργία μιας 
δεύτερης νέας ΚΓΚ με πρόσκληση που θα 
δημοσιευθεί το 2024, ύστερα από 
τροποποίηση του παραρτήματος 1Α, ώστε 
να προστεθούν ένας ή περισσότεροι νέοι 
τομείς προτεραιότητας. Ο/Οι εν λόγω 

Με βάση την ενδιάμεση αξιολόγηση του 
ΕΙΤ και των ΚΓΚ, καθώς και τον 
υπόλοιπο προϋπολογισμό, το 2026 μπορεί 
να δρομολογηθεί η δημιουργία μιας 
δεύτερης νέας ΚΓΚ με πρόσκληση που θα 
δημοσιευθεί το 2025, ύστερα από 
τροποποίηση του παραρτήματος 1Α, ώστε 
να προστεθούν ένας ή περισσότεροι νέοι 
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νέος/νέοι τομέας/-είς θα επιλεγεί/-ούν υπό 
το πρίσμα των προτάσεων του διοικητικού 
συμβουλίου του ΕΙΤ. Οι προτάσεις αυτές 
θα λαμβάνουν υπόψη τους τομείς 
προτεραιότητας που πρέπει να 
προσδιορίζονται στο σχέδιο στρατηγικής 
έρευνας και καινοτομίας του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και τα 
προβλεπόμενα κριτήρια για την επιλογή 
των ευρωπαϊκών εταιρικών συμπράξεων, 
ιδίως τη διαφάνεια, την ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία, τη συνοχή και τις 
συνέργειες. Τα κριτήρια για την επιλογή 
νέων ΚΓΚ θα συμμορφώνονται με τα 
κριτήρια στο πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη». Επίσης, θα στηρίζουν την 
υλοποίηση των προτεραιοτήτων πολιτικής 
της ΕΕ, όπως είναι οι αποστολές και οι 
στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης. Είναι δυνατόν 
να επιλεγεί και άλλη μία ή περισσότερες 
νέες ΚΓΚ σε περίπτωση που καταστεί 
διαθέσιμος πρόσθετος προϋπολογισμός.

τομείς προτεραιότητας. Ο/Οι εν λόγω 
νέος/νέοι τομέας/-είς θα επιλεγεί/-ούν υπό 
το πρίσμα των προτάσεων του διοικητικού 
συμβουλίου του ΕΙΤ. Οι προτάσεις αυτές 
θα λαμβάνουν υπόψη τους τομείς 
προτεραιότητας που πρέπει να 
προσδιορίζονται στο σχέδιο στρατηγικής 
έρευνας και καινοτομίας του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και τα 
προβλεπόμενα κριτήρια για την επιλογή 
των ευρωπαϊκών εταιρικών συμπράξεων, 
ιδίως τη διαφάνεια, την ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία, τη συνοχή και τις 
συνέργειες. Τα κριτήρια για την επιλογή 
νέων ΚΓΚ θα συμμορφώνονται με τα 
κριτήρια στο πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη» και θα βασίζονται στο 
περιεχόμενο του άρθρου 9 του 
κανονισμού ΕΙΤ. Επίσης, θα στηρίζουν 
την υλοποίηση των προτεραιοτήτων 
πολιτικής της ΕΕ, όπως είναι οι αποστολές 
και οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης, η 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η 
επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου που σχετίζεται 
με αυτήν. Είναι δυνατόν να επιλεγεί και 
άλλη μία ή περισσότερες νέες ΚΓΚ υπό 
την προϋπόθεση ότι θα καταστεί 
διαθέσιμος πρόσθετος προϋπολογισμός.

Or. en

Τροπολογία 273
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen 
Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.1 – σημείο 3 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με βάση τον προτεινόμενο 
προϋπολογισμό για το ΕΙΤ, το 2025 μπορεί 
να δρομολογηθεί η δημιουργία μιας 
δεύτερης νέας ΚΓΚ με πρόσκληση που θα 
δημοσιευθεί το 2024, ύστερα από 
τροποποίηση του παραρτήματος 1Α, 

Με βάση τον προτεινόμενο 
προϋπολογισμό για το ΕΙΤ, το 2026 μπορεί 
να δρομολογηθεί η δημιουργία μιας 
δεύτερης νέας ΚΓΚ με πρόσκληση που θα 
δημοσιευθεί το 2025. Για τον σκοπό αυτό 
η Επιτροπή θα αξιολογήσει, έως το 2023, 
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ώστε να προστεθούν ένας ή περισσότεροι 
νέοι τομείς προτεραιότητας. Ο/Οι εν λόγω 
νέος/νέοι τομέας/-είς θα επιλεγεί/-ούν υπό 
το πρίσμα των προτάσεων του 
διοικητικού συμβουλίου του ΕΙΤ. Οι 
προτάσεις αυτές θα λαμβάνουν υπόψη 
τους τομείς προτεραιότητας που πρέπει να 
προσδιορίζονται στο σχέδιο στρατηγικής 
έρευνας και καινοτομίας του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και τα 
προβλεπόμενα κριτήρια για την επιλογή 
των ευρωπαϊκών εταιρικών συμπράξεων, 
ιδίως τη διαφάνεια, την ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία, τη συνοχή και τις 
συνέργειες. Τα κριτήρια για την επιλογή 
νέων ΚΓΚ θα συμμορφώνονται με τα 
κριτήρια στο πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη». Επίσης, θα στηρίζουν την 
υλοποίηση των προτεραιοτήτων πολιτικής 
της ΕΕ, όπως είναι οι αποστολές και οι 
στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης. Είναι δυνατόν 
να επιλεγεί και άλλη μία ή περισσότερες 
νέες ΚΓΚ σε περίπτωση που καταστεί 
διαθέσιμος πρόσθετος προϋπολογισμός.

τη συνάφεια πιθανών πεδίων 
προτεραιότητας και θα υποβάλει 
πρόταση τροποποίησης των 
παραρτημάτων 1Α και 1Β, λαμβάνοντας 
υπόψη τη συμβολή του διοικητικού 
συμβουλίου του ΕΙΤ και της διαδικασίας 
στρατηγικού σχεδιασμού του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Η 
πρόταση αυτή θα λαμβάνει υπόψη τους 
τομείς προτεραιότητας που πρέπει να 
προσδιορίζονται στο σχέδιο στρατηγικής 
έρευνας και καινοτομίας του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και τα 
προβλεπόμενα κριτήρια για την επιλογή 
των ευρωπαϊκών εταιρικών συμπράξεων, 
ιδίως τη διαφάνεια, την ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία, τη συνοχή και τις 
συνέργειες. Τα κριτήρια για την επιλογή 
νέων ΚΓΚ θα συμμορφώνονται με τα 
κριτήρια στο πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη». Επίσης, θα στηρίζουν την 
υλοποίηση των προτεραιοτήτων πολιτικής 
της ΕΕ, όπως είναι οι αποστολές και οι 
στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης. Είναι δυνατόν 
να επιλεγεί και άλλη μία ή περισσότερες 
νέες ΚΓΚ σε περίπτωση που καταστεί 
διαθέσιμος πρόσθετος προϋπολογισμός.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο προτεραιότητας για μια δεύτερη μελλοντική ΚΓΚ δεν πρέπει να προσδιορίζεται σήμερα 
εκ των προτέρων αλλά να αποφασιστεί αργότερα, ήτοι υπό το πρίσμα των συνεπειών της κρίσης 
της νόσου Covid-19.

Τροπολογία 274
Robert Roos
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται
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Τροπολογία 275
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Carlos Zorrinho

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.

Σε συνεργασία με την Επιτροπή, το ΕΙΤ 
θα σχεδιάσει και θα εγκαινιάσει μια 
πιλοτική δράση για τη στήριξη της 
ανάπτυξης της ικανότητας καινοτομίας 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που θα 
εφαρμοστεί μέσω των ΚΓΚ, αρχής 
γενομένης το 2021. 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 και οι 
ΚΓΚ αποτελούν κομβικά εργαλεία για την 
ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου χάρη 
στην ειδοποιό έμφαση που αποδίδουν στην 
επιχειρηματική εκπαίδευση. Ωστόσο, ο 
αντίκτυπος του ΕΙΤ δεν θα πρέπει να 
περιορίζεται στους εταίρους των ΚΓΚ.

Or. en

Τροπολογία 276
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

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 

Χάρη στο μοντέλο ολοκλήρωσης του 
τριγώνου της γνώσης, το ΕΙΤ συνέβαλε 
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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.

ώστε να γεφυρωθεί το επίμονο χάσμα 
μεταξύ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της 
έρευνας και της καινοτομίας. 
Συγκεκριμένα το ΕΙΤ και οι ΚΓΚ 
αποτελούν κομβικά εργαλεία για την 
ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου χάρη 
στην ειδοποιό έμφαση που αποδίδουν στην 
καινοτομία και την επιχειρηματική 
εκπαίδευση. Ωστόσο, ο αντίκτυπος του 
ΕΙΤ εξακολουθεί να περιορίζεται στους 
εταίρους των ΚΓΚ και ως εκ τούτου θα 
πρέπει να επεκταθεί περαιτέρω.

Or. en

Τροπολογία 277
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

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 το γενικότερο 
τοπικό και περιφερειακό οικοσύστημα 
καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της 
κοινωνίας των πολιτών, των δημόσιων 
φορέων και οργανισμών του τριτογενούς 
τομέα, άλλων ενδιαφερόμενων φορέων με 
ιδιαίτερη μέριμνα για την ισότητα των 
φύλων και τη συμμετοχή ατόμων με 
μεταναστευτική καταγωγή και ατόμων 
αναπηρία.

Σε συνεργασία με την Επιτροπή και με 
βάση τις πληροφορίες από τις 
υπάρχουσες ΚΓΚ, το ΕΙΤ θα σχεδιάσει 
και θα δρομολογήσει μια πιλοτική δράση 
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για τη στήριξη της ανάπτυξης της 
ικανότητας καινοτομίας και 
επιχειρηματικής ικανότητας στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, που θα 
εφαρμοστεί μέσω των ΚΓΚ.

Or. en

Τροπολογία 278
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες θα υλοποιηθούν από το 
ΕΙΤ μέσω των ΚΓΚ με ανοιχτό και 
στοχοθετημένο τρόπο με σκοπό να 
ενισχυθούν οι ικανότητες καινοτομίας 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, έτσι ώστε 
να ενταχθεί μεγαλύτερος αριθμός ΙΤΕ 
στις αλυσίδες αξίας και στα 
οικοσυστήματα καινοτομίας. Οι 
δραστηριότητες αυτές θα συμπληρώνουν 
την παρέμβαση του ΕΙΤ όσον αφορά την 
εκπαίδευση ως βασικό τμήμα των 
δραστηριοτήτων ολοκλήρωσης του 
τριγώνου της γνώσης στις ΚΓΚ, ιδίως με 
την ενίσχυση της διαφάνειας και της 
πρόσβασης σε όσους δεν είναι εταίροι των 
ΚΓΚ. Ο αντίκτυπος του ΕΙΤ αναμένεται να 
υπερβεί τις ΚΓΚ και να συμβάλει στη 
βασική αποστολή του, την τόνωση της 
βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και της 
ανταγωνιστικότητας μέσω της ενίσχυσης 
της ικανότητας καινοτομίας των κρατών 
μελών, όπως προβλέπεται εξάλλου στους 
στόχους του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη» για την προώθηση δεξιοτήτων 
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας σε 
μια προοπτική διά βίου μάθησης, 
συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των 
ικανοτήτων των ΙΤΕ στο σύνολο της 

Οι δραστηριότητες υλοποιούνται από το 
ΕΙΤ μέσω των ΚΓΚ με ανοιχτό, διαφανή 
και στοχοθετημένο τρόπο με σκοπό να 
ενισχυθούν οι ικανότητες καινοτομίας και 
οι επιχειρηματικές ικανότητες στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση με ιδιαίτερη 
στόχευση σε ιδρύματα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης που δεν είναι ακόμη εταίροι 
ΚΓΚ στις αλυσίδες αξίας και στα 
οικοσυστήματα καινοτομίας. Οι 
δραστηριότητες αυτές συμπληρώνουν την 
παρέμβαση του ΕΙΤ όσον αφορά την 
εκπαίδευση ως βασικό τμήμα των 
δραστηριοτήτων ολοκλήρωσης του 
τριγώνου της γνώσης στις ΚΓΚ, ιδίως με 
την ενίσχυση της διαφάνειας και της 
πρόσβασης σε όσους δεν είναι εταίροι των 
ΚΓΚ. Το πιλοτικό σχέδιο θα εξετάζει, 
μεταξύ άλλων: την ανταλλαγή και 
υλοποίηση βέλτιστων πρακτικών στην 
ολοκλήρωση του τριγώνου της γνώσης 
(συμπεριλαμβανομένης της οργανωτικής 
μάθησης, της καθοδήγησης και της 
παροχής συμβουλών)· την ανάπτυξη 
σχεδίων δράσης σχετικά με τον τρόπο 
αντιμετώπισης των αναγκών σε τομείς 
όπως η διαχείριση της καινοτομίας, η 
δημιουργία και ανάπτυξη νεοφυών 
επιχειρήσεων, η βιωσιμότητα και 
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Ευρώπης. κλιματική ουδετερότητα μέσω του 
σχεδιασμού, η μεταφορά τεχνολογίας, 
συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης 
ΔΔΙ, ατόμων και της οργανωτικής 
διαχείρισης, καθώς και της μείωσης του 
χάσματος μεταξύ των φύλων και της 
ενσωμάτωσης στην καινοτομία 
προσεγγίσεων που λαμβάνουν υπόψη τη 
διάσταση του φύλου, όπως επίσης και της 
συνεργασίας με (τοπικούς) 
ενδιαφερόμενους φορείς και την κοινωνία 
των πολιτών· και την υλοποίηση σχεδίων 
δράσης για την ανάπτυξη της ικανότητας 
καινοτομίας και την παρακολούθησή 
τους. Αυτές οι δραστηριότητες 
περιλαμβάνουν άλλους παράγοντες του 
τριγώνου της γνώσης (π.χ. οργανισμούς 
ΕΕΚ, RTO, ΜΜΕ και νεοφυείς 
επιχειρήσεις). Το ΕΙΤ παρέχει ειδικές 
οδηγίες, εμπειρογνωμοσύνη και 
καθοδήγηση στα συμμετέχοντα ΙΤΕ ενώ 
παράλληλα προωθεί πιο ισχυρή 
συνεργασία μεταξύ ΚΓΚ στο πλαίσιο 
αυτής της πρωτοβουλίας.
Οι ΚΓΚ ενσωματώνουν τις 
δραστηριότητές τους με στόχο την 
ενίσχυση των ικανοτήτων καινοτομίας 
και επιχειρηματικότητας των ΙΤΕ στην 
πολυετή στρατηγική τους και υποβάλλουν 
στο ΕΙΤ έκθεση σχετικά με αυτές τις 
δραστηριότητες.
Ο αντίκτυπος του ΕΙΤ αναμένεται να 
υπερβεί τις ΚΓΚ και να συμβάλει στη 
βασική αποστολή του για αντιμετώπιση 
των κοινωνιακών προκλήσεων, την 
τόνωση της βιώσιμης οικονομικής 
ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας 
μέσω της ενίσχυσης της ικανότητας 
καινοτομίας των κρατών μελών, όπως 
προβλέπεται εξάλλου στους στόχους του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για την 
προώθηση δεξιοτήτων 
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας σε 
μια προοπτική διά βίου μάθησης, 
λαμβάνοντας πάντα υπόψη τη διάσταση 
του φύλου και πτυχές κλιματικής 
ουδετερότητας.
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Τροπολογία 279
Ignazio Corrao

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες θα υλοποιηθούν από το 
ΕΙΤ μέσω των ΚΓΚ με ανοιχτό και 
στοχοθετημένο τρόπο με σκοπό να 
ενισχυθούν οι ικανότητες καινοτομίας 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, έτσι ώστε 
να ενταχθεί μεγαλύτερος αριθμός ΙΤΕ στις 
αλυσίδες αξίας και στα οικοσυστήματα 
καινοτομίας. Οι δραστηριότητες αυτές θα 
συμπληρώνουν την παρέμβαση του ΕΙΤ 
όσον αφορά την εκπαίδευση ως βασικό 
τμήμα των δραστηριοτήτων 
ολοκλήρωσης του τριγώνου της γνώσης 
στις ΚΓΚ, ιδίως με την ενίσχυση της 
διαφάνειας και της πρόσβασης σε όσους 
δεν είναι εταίροι των ΚΓΚ. Ο αντίκτυπος 
του ΕΙΤ αναμένεται να υπερβεί τις ΚΓΚ 
και να συμβάλει στη βασική αποστολή 
του, την τόνωση της βιώσιμης οικονομικής 
ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας 
μέσω της ενίσχυσης της ικανότητας 
καινοτομίας των κρατών μελών, όπως 
προβλέπεται εξάλλου στους στόχους του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για την 
προώθηση δεξιοτήτων 
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας σε 
μια προοπτική διά βίου μάθησης, 
συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των 
ικανοτήτων των ΙΤΕ στο σύνολο της 
Ευρώπης.

Οι δραστηριότητες υλοποιούνται από το 
ΕΙΤ μέσω των ΚΓΚ, σε συνεργασία με 
τοπικούς εμπλεκόμενους φορείς και την 
κοινωνία των πολιτών, με ανοιχτό, 
διαφανή και στοχοθετημένο τρόπο με 
σκοπό να ενισχυθούν οι ικανότητες 
καινοτομίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
έτσι ώστε να ενταχθεί μεγαλύτερος 
αριθμός ΙΤΕ στις αλυσίδες αξίας και στα 
οικοσυστήματα καινοτομίας σε επίπεδο 
Ένωσης. Οι δραστηριότητες αυτές θα 
πρέπει να ενσωματώσουν περαιτέρω την 
εκπαίδευση στο τρίγωνο της γνώσης 
κάθεΚΓΚ, ιδίως με την ενίσχυση της 
διαφάνειας και της πρόσβασης σε όσους 
δεν είναι εταίροι των ΚΓΚ. Οι ΚΓΚ 
ενσωματώνουν τις δραστηριότητές τους 
με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων 
καινοτομίας των ΙΤΕ στην πολυετή 
στρατηγική και υποβάλλουν έκθεση 
σχετικά με αυτές τις δραστηριότητες στο 
ΕΙΤ. Το EIT μεριμνά ώστε ο αντίκτυπος 
των δραστηριοτήτων να υπερβεί τις ΚΓΚ 
και να συμβάλει στη βασική αποστολή 
του, την τόνωση της ευρωπαϊκής βιώσιμης 
οικονομικής ανάπτυξης και της 
ανταγωνιστικότητας μέσω της ενίσχυσης 
της ικανότητας καινοτομίας των κρατών 
μελών, όπως προβλέπεται εξάλλου στους 
στόχους του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη» για την προώθηση δεξιοτήτων 
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας σε 
μια προοπτική διά βίου μάθησης, 
λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τη 
διάσταση του φύλου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το ΕΙΤ πρέπει να διατηρήσει έναν κατευθυντήριο ρόλο επί των ΚΓΚ, διασφαλίζοντας επίσης ότι 
οι δραστηριότητες υλοποιούνται με συνέπεια από τις διάφορες ΚΓΚ

Τροπολογία 280
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες θα υλοποιηθούν από το 
ΕΙΤ μέσω των ΚΓΚ με ανοιχτό και 
στοχοθετημένο τρόπο με σκοπό να 
ενισχυθούν οι ικανότητες καινοτομίας 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, έτσι ώστε 
να ενταχθεί μεγαλύτερος αριθμός ΙΤΕ στις 
αλυσίδες αξίας και στα οικοσυστήματα 
καινοτομίας. Οι δραστηριότητες αυτές θα 
συμπληρώνουν την παρέμβαση του ΕΙΤ 
όσον αφορά την εκπαίδευση ως βασικό 
τμήμα των δραστηριοτήτων ολοκλήρωσης 
του τριγώνου της γνώσης στις ΚΓΚ, ιδίως 
με την ενίσχυση της διαφάνειας και της 
πρόσβασης σε όσους δεν είναι εταίροι των 
ΚΓΚ. Ο αντίκτυπος του ΕΙΤ αναμένεται να 
υπερβεί τις ΚΓΚ και να συμβάλει στη 
βασική αποστολή του, την τόνωση της 
βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και της 
ανταγωνιστικότητας μέσω της ενίσχυσης 
της ικανότητας καινοτομίας των κρατών 
μελών, όπως προβλέπεται εξάλλου στους 
στόχους του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη» για την προώθηση δεξιοτήτων 
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας σε 
μια προοπτική διά βίου μάθησης, 
συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των 
ικανοτήτων των ΙΤΕ στο σύνολο της 
Ευρώπης.

Οι δραστηριότητες υλοποιούνται από το 
ΕΙΤ μέσω των ΚΓΚ με ανοιχτό και 
διαφανή τρόπο με σκοπό να ενισχυθούν οι 
ικανότητες καινοτομίας στα ιδρύματα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έτσι ώστε να 
ενταχθεί μεγαλύτερος αριθμός ΙΤΕ στις 
αλυσίδες αξίας και στα οικοσυστήματα 
καινοτομίας. Οι δραστηριότητες αυτές θα 
συμπληρώνουν την παρέμβαση του ΕΙΤ 
όσον αφορά την εκπαίδευση ως βασικό 
τμήμα των δραστηριοτήτων ολοκλήρωσης 
του τριγώνου της γνώσης στις ΚΓΚ, ιδίως 
με την ενίσχυση της διαφάνειας και της 
πρόσβασης σε όσους δεν είναι εταίροι των 
ΚΓΚ. Ο αντίκτυπος του ΕΙΤ αναμένεται να 
υπερβεί τις ΚΓΚ και να συμβάλει στη 
βασική αποστολή του, την τόνωση της 
βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και της 
ανταγωνιστικότητας μέσω της ενίσχυσης 
της ικανότητας καινοτομίας των κρατών 
μελών, όπως προβλέπεται εξάλλου στους 
στόχους του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη» για την προώθηση δεξιοτήτων 
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας σε 
μια προοπτική διά βίου μάθησης, 
λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση του 
φύλου.

Or. en
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Τροπολογία 281
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.2 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στήριξη του ΕΙΤ θα αξιοποιήσει 
πρωτοβουλίες πολιτικής, όπως είναι τα 
πλαίσια HEInnovate24 και RIIA25, τα οποία 
έχουν αποδείξει την αξία τους σε μια σειρά 
από ΙΤΕ και κράτη μέλη σε ολόκληρη την 
ΕΕ. Το ΕΙΤ θα καθορίζει τις 
δραστηριότητες στήριξης σε στενή 
συνεργασία με την Επιτροπή, 
εξασφαλίζοντας τη συνοχή και τη 
συμπληρωματικότητα με σχετικές 
δραστηριότητες εντός του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», του προγράμματος 
Erasmus και άλλων προγραμμάτων. Οι 
ειδικές λεπτομέρειες της διαδικασίας 
εφαρμογής και μηχανισμού επίτευξης 
αποτελεσμάτων θα αποτελέσουν 
αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας και 
τελειοποίησης κατά τα πρώτα τρία έτη. Θα 
υποβληθούν επίσης σε παρακολούθηση 
και αξιολόγηση κατά την πιλοτική φάση 
πριν γίνει περαιτέρω επέκταση τους.

Η στήριξη του ΕΙΤ θα αξιοποιήσει 
πρωτοβουλίες πολιτικής, όπως είναι τα 
πλαίσια HEInnovate24 και RIIA25, τα οποία 
έχουν αποδείξει την αξία τους σε μια σειρά 
από ΙΤΕ και κράτη μέλη σε ολόκληρη την 
ΕΕ. Το ΕΙΤ θα καθορίζει τις 
δραστηριότητες στήριξης σε στενή 
συνεργασία με την Επιτροπή και με βάση 
τις πληροφορίες που λαμβάνονται από τις 
ΚΓΚ, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη 
συνοχή και τη συμπληρωματικότητα με 
σχετικές δραστηριότητες εντός του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», του 
προγράμματος Erasmus και άλλων 
προγραμμάτων. Οι ειδικές λεπτομέρειες 
της διαδικασίας εφαρμογής και 
μηχανισμού επίτευξης αποτελεσμάτων θα 
αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω 
επεξεργασίας και τελειοποίησης κατά τα 
πρώτα τρία έτη του πιλοτικού σχεδίου και 
θα υποβληθούν σε παρακολούθηση. Βάσει 
των αποτελεσμάτων μιας αξιολόγησης 
που θα πραγματοποιηθεί από 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, το 
διοικητικό συμβούλιο θα αποφασίσει εάν 
το πιλοτικό σχέδιο θα συνεχιστεί, θα 
κλιμακωθεί ή θα σταματήσει.

_________________ _________________
24 Το πλαίσιο HEInnovate αποτελεί 
πλαίσιο πολιτικής που έχουν αναπτύξει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ΟΟΣΑ. Το 
HEInnovate παρέχει στα ΙΤΕ τη 
μεθοδολογία για να εντοπίσουν πεδία με 
ικανότητες καινοτομίας, έτσι ώστε να τα 
αναπτύξουν περαιτέρω και για να 
διαμορφώσουν σχετικές στρατηγικές και 
δράσεις, με σκοπό να επιτύχουν τον 
επιθυμητό αντίκτυπο. Το HEInnovate 

24 Το πλαίσιο HEInnovate αποτελεί 
πλαίσιο πολιτικής που έχουν αναπτύξει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ΟΟΣΑ. Το 
HEInnovate παρέχει στα ΙΤΕ τη 
μεθοδολογία για να εντοπίσουν πεδία με 
ικανότητες καινοτομίας, έτσι ώστε να τα 
αναπτύξουν περαιτέρω και για να 
διαμορφώσουν σχετικές στρατηγικές και 
δράσεις, με σκοπό να επιτύχουν τον 
επιθυμητό αντίκτυπο. Το HEInnovate 
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βασίζεται σε αξιόπιστα μεθοδολογικά 
στοιχεία με οχτώ τομείς οικοδόμησης 
ικανοτήτων: ηγεσία και διακυβέρνηση· 
ψηφιακός μετασχηματισμός· οργανωτική 
ικανότητα· επιχειρηματική διδασκαλία και 
μάθηση· προετοιμασία και στήριξη 
επιχειρηματιών· ανταλλαγή γνώσεων· 
διεθνοποίηση· και μέτρηση του 
αντικτύπου. Ο ΟΟΣΑ δημοσίευσε μια 
σειρά εκθέσεων ανά χώρα με βάση το 
πλαίσιο HEInnovate, βλ. σειρές μελετών 
δεξιοτήτων του ΟΟΣΑ στη διεύθυνση 
https://www.oecd-ilibrary.org/education/

βασίζεται σε αξιόπιστα μεθοδολογικά 
στοιχεία με οχτώ τομείς οικοδόμησης 
ικανοτήτων: ηγεσία και διακυβέρνηση· 
ψηφιακός μετασχηματισμός· οργανωτική 
ικανότητα· επιχειρηματική διδασκαλία και 
μάθηση· προετοιμασία και στήριξη 
επιχειρηματιών· ανταλλαγή γνώσεων· 
διεθνοποίηση· και μέτρηση του 
αντικτύπου. Ο ΟΟΣΑ δημοσίευσε μια 
σειρά εκθέσεων ανά χώρα με βάση το 
πλαίσιο HEInnovate, βλ. σειρές μελετών 
δεξιοτήτων του ΟΟΣΑ στη διεύθυνση 
https://www.oecd-ilibrary.org/education/

25 Το πλαίσιο αξιολόγησης του αντικτύπου 
περιφερειακής καινοτομίας (RIIA) 
αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ως ένα πρώτο βήμα για την 
καθοδήγηση των αξιολογήσεων για τον 
αντίκτυπο καινοτομίας των πανεπιστημίων 
μέσω της εκπόνησης περιπτωσιολογικών 
μελετών βάσει δεικτών μέτρησης. Η 
αξιολόγηση του αντικτύπου της 
καινοτομίας, π.χ. μέσω του πλαισίου RIIA, 
μπορεί δυνητικά να συνδεθεί με 
χρηματοδοτικά μέσα που θα έχουν ως 
βάση τις επιδόσεις καινοτομίας σε 
περιφερειακό, εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο.

25 Το πλαίσιο αξιολόγησης του αντικτύπου 
περιφερειακής καινοτομίας (RIIA) 
αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ως ένα πρώτο βήμα για την 
καθοδήγηση των αξιολογήσεων για τον 
αντίκτυπο καινοτομίας των πανεπιστημίων 
μέσω της εκπόνησης περιπτωσιολογικών 
μελετών βάσει δεικτών μέτρησης. Η 
αξιολόγηση του αντικτύπου της 
καινοτομίας, π.χ. μέσω του πλαισίου RIIA, 
μπορεί δυνητικά να συνδεθεί με 
χρηματοδοτικά μέσα που θα έχουν ως 
βάση τις επιδόσεις καινοτομίας σε 
περιφερειακό, εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 282
Elena Lizzi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.2 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στήριξη του ΕΙΤ θα αξιοποιήσει 
πρωτοβουλίες πολιτικής, όπως είναι τα 
πλαίσια HEInnovate24 και RIIA25, τα οποία 
έχουν αποδείξει την αξία τους σε μια σειρά 
από ΙΤΕ και κράτη μέλη σε ολόκληρη την 
ΕΕ. Το ΕΙΤ θα καθορίζει τις 
δραστηριότητες στήριξης σε στενή 
συνεργασία με την Επιτροπή, 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
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εξασφαλίζοντας τη συνοχή και τη 
συμπληρωματικότητα με σχετικές 
δραστηριότητες εντός του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», του προγράμματος 
Erasmus και άλλων προγραμμάτων. Οι 
ειδικές λεπτομέρειες της διαδικασίας 
εφαρμογής και μηχανισμού επίτευξης 
αποτελεσμάτων θα αποτελέσουν 
αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας και 
τελειοποίησης κατά τα πρώτα τρία έτη. Θα 
υποβληθούν επίσης σε παρακολούθηση και 
αξιολόγηση κατά την πιλοτική φάση πριν 
γίνει περαιτέρω επέκταση τους.

_________________
24 Το πλαίσιο HEInnovate αποτελεί 
πλαίσιο πολιτικής που έχουν αναπτύξει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ΟΟΣΑ. Το 
HEInnovate παρέχει στα ΙΤΕ τη 
μεθοδολογία για να εντοπίσουν πεδία με 
ικανότητες καινοτομίας, έτσι ώστε να τα 
αναπτύξουν περαιτέρω και για να 
διαμορφώσουν σχετικές στρατηγικές και 
δράσεις, με σκοπό να επιτύχουν τον 
επιθυμητό αντίκτυπο. Το HEInnovate 
βασίζεται σε αξιόπιστα μεθοδολογικά 
στοιχεία με οχτώ τομείς οικοδόμησης 
ικανοτήτων: ηγεσία και διακυβέρνηση· 
ψηφιακός μετασχηματισμός· οργανωτική 
ικανότητα· επιχειρηματική διδασκαλία και 
μάθηση· προετοιμασία και στήριξη 
επιχειρηματιών· ανταλλαγή γνώσεων· 
διεθνοποίηση· και μέτρηση του 
αντικτύπου. Ο ΟΟΣΑ δημοσίευσε μια 
σειρά εκθέσεων ανά χώρα με βάση το 
πλαίσιο HEInnovate, βλ. σειρές μελετών 
δεξιοτήτων του ΟΟΣΑ στη διεύθυνση 
https://www.oecd-ilibrary.org/education/
25 Το πλαίσιο αξιολόγησης του αντικτύπου 
περιφερειακής καινοτομίας (RIIA) 
αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ως ένα πρώτο βήμα για την 
καθοδήγηση των αξιολογήσεων για τον 
αντίκτυπο καινοτομίας των πανεπιστημίων 
μέσω της εκπόνησης περιπτωσιολογικών 
μελετών βάσει δεικτών μέτρησης. Η 
αξιολόγηση του αντικτύπου της 
καινοτομίας, π.χ. μέσω του πλαισίου RIIA, 
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μπορεί δυνητικά να συνδεθεί με 
χρηματοδοτικά μέσα που θα έχουν ως 
βάση τις επιδόσεις καινοτομίας σε 
περιφερειακό, εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 283
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Carlos Zorrinho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.2 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στήριξη του ΕΙΤ θα αξιοποιήσει 
πρωτοβουλίες πολιτικής, όπως είναι τα 
πλαίσια HEInnovate24 και RIIA25, τα οποία 
έχουν αποδείξει την αξία τους σε μια σειρά 
από ΙΤΕ και κράτη μέλη σε ολόκληρη την 
ΕΕ. Το ΕΙΤ θα καθορίζει τις 
δραστηριότητες στήριξης σε στενή 
συνεργασία με την Επιτροπή, 
εξασφαλίζοντας τη συνοχή και τη 
συμπληρωματικότητα με σχετικές 
δραστηριότητες εντός του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», του προγράμματος 
Erasmus και άλλων προγραμμάτων. Οι 
ειδικές λεπτομέρειες της διαδικασίας 
εφαρμογής και μηχανισμού επίτευξης 
αποτελεσμάτων θα αποτελέσουν 
αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας και 
τελειοποίησης κατά τα πρώτα τρία έτη. Θα 
υποβληθούν επίσης σε παρακολούθηση και 
αξιολόγηση κατά την πιλοτική φάση πριν 
γίνει περαιτέρω επέκταση τους.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

_________________
24 Το πλαίσιο HEInnovate αποτελεί 
πλαίσιο πολιτικής που έχουν αναπτύξει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ΟΟΣΑ. Το 
HEInnovate παρέχει στα ΙΤΕ τη 
μεθοδολογία για να εντοπίσουν πεδία με 
ικανότητες καινοτομίας, έτσι ώστε να τα 
αναπτύξουν περαιτέρω και για να 
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διαμορφώσουν σχετικές στρατηγικές και 
δράσεις, με σκοπό να επιτύχουν τον 
επιθυμητό αντίκτυπο. Το HEInnovate 
βασίζεται σε αξιόπιστα μεθοδολογικά 
στοιχεία με οχτώ τομείς οικοδόμησης 
ικανοτήτων: ηγεσία και διακυβέρνηση· 
ψηφιακός μετασχηματισμός· οργανωτική 
ικανότητα· επιχειρηματική διδασκαλία και 
μάθηση· προετοιμασία και στήριξη 
επιχειρηματιών· ανταλλαγή γνώσεων· 
διεθνοποίηση· και μέτρηση του 
αντικτύπου. Ο ΟΟΣΑ δημοσίευσε μια 
σειρά εκθέσεων ανά χώρα με βάση το 
πλαίσιο HEInnovate, βλ. σειρές μελετών 
δεξιοτήτων του ΟΟΣΑ στη διεύθυνση 
https://www.oecd-ilibrary.org/education/
25 Το πλαίσιο αξιολόγησης του αντικτύπου 
περιφερειακής καινοτομίας (RIIA) 
αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ως ένα πρώτο βήμα για την 
καθοδήγηση των αξιολογήσεων για τον 
αντίκτυπο καινοτομίας των πανεπιστημίων 
μέσω της εκπόνησης περιπτωσιολογικών 
μελετών βάσει δεικτών μέτρησης. Η 
αξιολόγηση του αντικτύπου της 
καινοτομίας, π.χ. μέσω του πλαισίου RIIA, 
μπορεί δυνητικά να συνδεθεί με 
χρηματοδοτικά μέσα που θα έχουν ως 
βάση τις επιδόσεις καινοτομίας σε 
περιφερειακό, εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 284
Ignazio Corrao

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.2 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ θα παίξει καθοδηγητικό και 
συντονιστικό ρόλο όσον αφορά την 
εφαρμογή και την παρακολούθηση των 
δραστηριοτήτων που θα διαχειρίζονται οι 
ΚΓΚ. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση: στην 

Μέσω του διοικητικού συμβουλίου του, 
το ΕΙΤ θα παίξει καθοδηγητικό, εποπτικό 
και συντονιστικό ρόλο όσον αφορά την 
εφαρμογή και την παρακολούθηση των 
δραστηριοτήτων που θα διαχειρίζονται οι 
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εφαρμογή μιας προσέγγισης χωρίς 
αποκλεισμούς με σκοπό την προσέλκυση 
ΙΤΕ πέραν των εταίρων των ΚΓΚ, σε μια 
διεπιστημονική και διατομεακή 
προσέγγιση, και στη σύνδεση με τη 
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις σχετικές 
θεματικές πλατφόρμες και το περιφερειακό 
σχέδιο καινοτομίας του ΕΙΤ.

ΚΓΚ. Κάθε ΚΓΚ δίνει ιδιαίτερη έμφαση: 
στην εφαρμογή μιας ανοικτής προσέγγισης 
χωρίς αποκλεισμούς με σκοπό την 
προσέλκυση ΙΤΕ πέραν των εταίρων των 
ΚΓΚ ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η 
ευρύτερη δυνατή γεωγραφική κάλυψη, σε 
μια διεπιστημονική και διατομεακή 
προσέγγιση, στην ευρύτερη συμμετοχή 
των γυναικών σε τομείς στους οποίους 
υποεκπροσωπούνται και στη σύνδεση με 
τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις σχετικές 
θεματικές πλατφόρμες, όπως ο 
μηχανισμός υποστήριξης πολιτικής και το 
ΠΣΚ του ΕΙΤ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να εξακολουθήσει το ΕΙΤ να διαδραματίζει τον καθοδηγητικό και εποπτικό του 
ρόλο στις δραστηριότητες των ΚΓΚ.

Τροπολογία 285
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.2 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ θα παίξει καθοδηγητικό και 
συντονιστικό ρόλο όσον αφορά την 
εφαρμογή και την παρακολούθηση των 
δραστηριοτήτων που θα διαχειρίζονται οι 
ΚΓΚ. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση: στην 
εφαρμογή μιας προσέγγισης χωρίς 
αποκλεισμούς με σκοπό την προσέλκυση 
ΙΤΕ πέραν των εταίρων των ΚΓΚ, σε μια 
διεπιστημονική και διατομεακή 
προσέγγιση, και στη σύνδεση με τη 
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις σχετικές 
θεματικές πλατφόρμες και το περιφερειακό 
σχέδιο καινοτομίας του ΕΙΤ.

Το ΕΙΤ θα παίξει καθοδηγητικό και 
συντονιστικό ρόλο όσον αφορά την 
εφαρμογή και την παρακολούθηση των 
δραστηριοτήτων που θα διαχειρίζονται οι 
ΚΓΚ. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση: στην 
εφαρμογή μιας ανοικτής προσέγγισης 
χωρίς αποκλεισμούς με σκοπό την 
προσέλκυση ΙΤΕ πέραν των εταίρων των 
ΚΓΚ με σκοπό την ευρεία γεωγραφική 
κάλυψη, σε μια διεπιστημονική και 
διατομεακή προσέγγιση, στην ευρύτερη 
συμμετοχή των γυναικών καθώς και 
συγκεκριμένων ομάδων στόχων, όπως 
μεταναστών, κοινωνικά μειονεκτουσών ή 
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ευάλωτων ομάδων όπως ατόμων με 
αναπηρία, και στη σύνδεση με τη 
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις σχετικές 
θεματικές πλατφόρμες και το περιφερειακό 
σχέδιο καινοτομίας του ΕΙΤ.

Or. en

Τροπολογία 286
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.2 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ θα παίξει καθοδηγητικό και 
συντονιστικό ρόλο όσον αφορά την 
εφαρμογή και την παρακολούθηση των 
δραστηριοτήτων που θα διαχειρίζονται οι 
ΚΓΚ. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση: στην 
εφαρμογή μιας προσέγγισης χωρίς 
αποκλεισμούς με σκοπό την προσέλκυση 
ΙΤΕ πέραν των εταίρων των ΚΓΚ, σε μια 
διεπιστημονική και διατομεακή 
προσέγγιση, και στη σύνδεση με τη 
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις σχετικές 
θεματικές πλατφόρμες και το περιφερειακό 
σχέδιο καινοτομίας του ΕΙΤ.

Το ΕΙΤ θα παίξει καθοδηγητικό και 
συντονιστικό ρόλο όσον αφορά την 
εφαρμογή και την παρακολούθηση των 
δραστηριοτήτων που θα διαχειρίζονται οι 
ΚΓΚ. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση: στην 
εφαρμογή μιας ανοικτής και διαφανούς 
προσέγγισης με σκοπό την προσέλκυση 
ΙΤΕ πέραν των εταίρων των ΚΓΚ ούτως 
ώστε να διασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή 
γεωγραφική κάλυψη, σε μια 
διεπιστημονική και διατομεακή 
προσέγγιση, στην ευρύτερη συμμετοχή 
των γυναικών, ιδίως σε τομείς στους 
οποίους υποεκπροσωπούνται, και στη 
σύνδεση με τη Στρατηγική Έξυπνης 
Εξειδίκευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
τις σχετικές θεματικές πλατφόρμες και το 
περιφερειακό σχέδιο καινοτομίας του ΕΙΤ.

Or. en

Τροπολογία 287
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.2 – εδάφιο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ θα συνδέσει την υποστήριξή του 
στην ανάπτυξη ικανοτήτων καινοτομίας 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με το σήμα 
EIT, το οποίο χορηγείται επί του παρόντος 
στα εκπαιδευτικά προγράμματα των ΚΓΚ. 
Συγκεκριμένα, τα συμμετέχοντα ΙΤΕ 
μπορούν να συμμετέχουν στη χρήση του 
σήματος του EIT. Το ΕΙΤ θα επεκτείνει 
επίσης το σήμα του ΕΙΤ σε 
δραστηριότητες διά βίου μάθησης οι 
οποίες έχουν ως επίκεντρο και στις οποίες 
συμμετέχει ευρύτερη ομάδα-στόχος 
σπουδαστών, ενήλικων εκπαιδευόμενων 
και ιδρυμάτων (συμπεριλαμβανομένων 
των ιδρυμάτων επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης) πέραν των 
ΚΓΚ. Η εφαρμογή του σήματος πέραν από 
την κοινότητα του ΕΙΤ θα έχει πιο 
διαρθρωτικά αποτελέσματα σε όλα τα 
επίπεδα (ατομικό, προγραμματικό και 
θεσμικό).

Το ΕΙΤ θα συνδέσει την υποστήριξή του 
στην ανάπτυξη ικανοτήτων καινοτομίας 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με το σήμα 
EIT, το οποίο χορηγείται επί του παρόντος 
στα εκπαιδευτικά προγράμματα των ΚΓΚ. 
Συγκεκριμένα, τα συμμετέχοντα ΙΤΕ 
μπορούν να συμμετέχουν στη χρήση του 
σήματος του EIT. Το ΕΙΤ θα επεκτείνει 
επίσης το πεδίο εφαρμογής του σήματος 
του ΕΙΤ σε δραστηριότητες διά βίου 
μάθησης οι οποίες έχουν ως επίκεντρο και 
στις οποίες συμμετέχει ευρύτερη ομάδα-
στόχος σπουδαστών, ενήλικων 
εκπαιδευόμενων και ιδρυμάτων 
(συμπεριλαμβανομένων των ιδρυμάτων 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης) πέραν των ΚΓΚ. Η εφαρμογή 
του σήματος πέραν από την κοινότητα του 
ΕΙΤ αναμένεται ότι θα έχει πιο 
διαρθρωτικά αποτελέσματα σε όλα τα 
επίπεδα (ατομικό, προγραμματικό και 
θεσμικό). Το ΕΙΤ παρακολουθεί την 
αποτελεσματικότητα της επέκτασης του 
πεδίου εφαρμογής του σήματος του ΕΙΤ 
για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και 
προγράμματα κατάρτισης των ΚΓΚ.

Or. en

Τροπολογία 288
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.2 – εδάφιο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ θα συνδέσει την υποστήριξή του 
στην ανάπτυξη ικανοτήτων καινοτομίας 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με το σήμα 

Το ΕΙΤ θα συνδέσει την υποστήριξή του 
στην ανάπτυξη ικανοτήτων καινοτομίας 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με το σήμα 
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EIT, το οποίο χορηγείται επί του παρόντος 
στα εκπαιδευτικά προγράμματα των ΚΓΚ. 
Συγκεκριμένα, τα συμμετέχοντα ΙΤΕ 
μπορούν να συμμετέχουν στη χρήση του 
σήματος του EIT. Το ΕΙΤ θα επεκτείνει 
επίσης το σήμα του ΕΙΤ σε δραστηριότητες 
διά βίου μάθησης οι οποίες έχουν ως 
επίκεντρο και στις οποίες συμμετέχει 
ευρύτερη ομάδα-στόχος σπουδαστών, 
ενήλικων εκπαιδευόμενων και ιδρυμάτων 
(συμπεριλαμβανομένων των ιδρυμάτων 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης) πέραν των ΚΓΚ. Η εφαρμογή 
του σήματος πέραν από την κοινότητα του 
ΕΙΤ θα έχει πιο διαρθρωτικά 
αποτελέσματα σε όλα τα επίπεδα (ατομικό, 
προγραμματικό και θεσμικό).

EIT, το οποίο χορηγείται επί του παρόντος 
στα εκπαιδευτικά προγράμματα των ΚΓΚ. 
Συγκεκριμένα, τα συμμετέχοντα ΙΤΕ 
μπορούν να συμμετέχουν στη χρήση του 
σήματος του EIT. Το ΕΙΤ θα επεκτείνει 
επίσης το σήμα του ΕΙΤ σε δραστηριότητες 
διά βίου μάθησης, προγράμματα 
επαγγελματικής κατάρτισης, απόκτησης 
δεξιοτήτων, επανεκπαίδευσης και 
αναβάθμισης δεξιοτήτων, καθώς και 
δραστηριότητες οι οποίες υλοποιούνται 
στο πλαίσιο ανοικτών μαζικών 
διαδικτυακών μαθημάτων (MOOCS), και 
οι οποίες έχουν ως επίκεντρο και στις 
οποίες συμμετέχει ευρύτερη ομάδα-στόχος 
σπουδαστών, ενήλικων εκπαιδευόμενων 
και ιδρυμάτων (συμπεριλαμβανομένων 
των ιδρυμάτων επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης) πέραν των 
μελών των ΚΓΚ. Η εφαρμογή του 
σήματος πέραν από την κοινότητα του ΕΙΤ 
θα έχει πιο διαρθρωτικά αποτελέσματα σε 
όλα τα επίπεδα (ατομικό, προγραμματικό 
και θεσμικό).

Or. en

Τροπολογία 289
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen 
Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.2 – εδάφιο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ θα στοχεύσει 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 έξυπνης 
εξειδίκευσης. Το ΕΙΤ θα διαθέσει για το 
μέτρο αυτό τουλάχιστον το 25 % του 
συνολικού προϋπολογισμού που 

Οι ΚΓΚ υλοποιούν τις πρωτοβουλίες τους 
για την τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω 
ανοικτών και διαφανών προσκλήσεων 
υποβολής προτάσεων. Οι ΚΓΚ στοχεύουν 
ιδίως τα ΙΤΕ από χώρες χαμηλών 
επιδόσεων στην έρευνα και την 
καινοτομία που υπολείπονται σε 
μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό στον τομέα 
της καινοτομίας που επιθυμούν να 
ενισχύσουν το αποτύπωμα καινοτομίας 
τους και τις στρατηγικές έξυπνης 
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αφιερώνεται στις δραστηριότητες αυτές. εξειδίκευσης. Οι ΚΓΚ του ΕΙΤ θα πρέπει 
να διαθέσουν επαρκή προϋπολογισμό για 
τις δραστηριότητες αυτές, και τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας που πρέπει να 
συμπεριληφθούν στις προσκλήσεις 
εξασφαλίζουν ότι σημαντικός αριθμός 
των ΙΤΕ που συμμετέχουν στα έργα 
προέρχεται εκτός της ΚΓΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το εύρος των ΙΤΕ που θα συμπεριληφθούν στις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες του ΕΙΤ θα πρέπει 
να υπερβεί τις συμμετέχουσες ΚΓΚ. Η τάξη μεγέθους των ΙΤΕ δεν θα πρέπει να καθορίζεται εκ 
των προτέρων αλλά να αποφασιστεί με βάση τα αποτελέσματα ενός πιλοτικού σχεδίου.

Τροπολογία 290
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Carlos Zorrinho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.2 – εδάφιο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ θα στοχεύσει 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 έξυπνης 
εξειδίκευσης. Το ΕΙΤ θα διαθέσει για το 
μέτρο αυτό τουλάχιστον το 25 % του 
συνολικού προϋπολογισμού που 
αφιερώνεται στις δραστηριότητες αυτές.

Το ΕΙΤ θα στοχεύσει ιδίως τα ΙΤΕ από 
χώρες και περιφέρειες 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 
έξυπνης εξειδίκευσης.

Or. en

Τροπολογία 291
Elena Lizzi

Πρόταση απόφασης
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Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.2 – εδάφιο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ θα στοχεύσει 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 έξυπνης 
εξειδίκευσης. Το ΕΙΤ θα διαθέσει για το 
μέτρο αυτό τουλάχιστον το 25 % του 
συνολικού προϋπολογισμού που 
αφιερώνεται στις δραστηριότητες αυτές.

Το ΕΙΤ θα στοχεύσει 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 έξυπνης 
εξειδίκευσης. Το ΕΙΤ θα διαθέσει για το 
μέτρο αυτό τουλάχιστον το 40 % του 
συνολικού προϋπολογισμού που 
αφιερώνεται στις δραστηριότητες αυτές.

Or. en

Τροπολογία 292
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.2 – εδάφιο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ θα στοχεύσει 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 έξυπνης 
εξειδίκευσης. Το ΕΙΤ θα διαθέσει για το 
μέτρο αυτό τουλάχιστον το 25 % του 
συνολικού προϋπολογισμού που 
αφιερώνεται στις δραστηριότητες αυτές.

Το ΕΙΤ στοχεύει τα ΙΤΕ όλης της 
Ένωσης, αλλά ιδίως εκείνα που 
προέρχονται από χώρες και περιφέρειες 
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 έξυπνης 
εξειδίκευσης, καθώς και τα ΙΤΕ που δεν 
αποτελούν ακόμη μέρος της κοινότητας 
του ΕΙΤ.

Or. en

Τροπολογία 293
Robert Roos
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εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 294
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Κοινοποίηση (1) Κοινοποίηση και διάδοση

Or. en

Τροπολογία 295
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ θα ενισχύσει την επικοινωνία και 
την προβολή του. Με τις αυξανόμενες 
ΚΓΚ και τη νέα δράση για τη στήριξη της 
επιχειρηματικής ανάπτυξης των ΙΤΕ, το 
ΕΙΤ θα ενισχύσει τις προσπάθειές του ώστε 
να προχωρήσει η αναγνώρισή του ως 
ενδεικτικού ποιότητας όσον αφορά την 
καινοτομία. Η εν λόγω διαχείριση της 
επωνυμίας του ΕΙΤ και η βελτίωση της 
επικοινωνίας έχουν ζωτική σημασία, ιδίως 

Το ΕΙΤ και οι ΚΓΚ ενισχύουν την 
επικοινωνία και την προβολή τους και 
εφαρμόζουν βελτιωμένη στρατηγική 
προβολής απέναντι στα κύρια 
ενδιαφερόμενα μέρη τους (ΙΤΕ, 
ερευνητικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις, 
κοινωνία των πολιτών, τοπικές και 
περιφερειακές αρχές κτλ) σε όλα τα 
κράτη μέλη και πέρα από αυτά σύμφωνα 
με την προσέγγιση επικοινωνίας του 
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για τους πολίτες, καθώς οι καινοτομίες που 
προέρχονται από το ΕΙΤ συμβάλλουν ώστε 
να προβληθεί ο χειροπιαστός αντίκτυπος 
από τις επενδύσεις της ΕΕ μέσω του 
ευρωπαϊκού προγράμματος-πλαισίου για 
την έρευνα και την καινοτομία. Το ΕΙΤ θα 
εφαρμόσει μια βελτιωμένη στρατηγική 
προβολής απέναντι στα κύρια 
ενδιαφερόμενα μέρη (ΙΤΕ, ερευνητικοί 
οργανισμοί, επιχειρήσεις κ.λπ.) σε όλα τα 
κράτη μέλη και πέρα από αυτά, σύμφωνα 
με την προσέγγιση επικοινωνίας του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Με τις 
αυξανόμενες ΚΓΚ και τη νέα δράση για τη 
στήριξη της καινοτομίας και των 
επιχειρηματικών ικανοτήτων των ΙΤΕ, το 
ΕΙΤ θα ενισχύσει τις προσπάθειές του ώστε 
να προχωρήσει η αναγνώρισή του ως 
ενδεικτικού ποιότητας όσον αφορά την 
καινοτομία. Η εν λόγω διαχείριση της 
επωνυμίας του ΕΙΤ και η βελτίωση της 
επικοινωνίας έχουν ζωτική σημασία, ιδίως 
για τους πολίτες, καθώς οι καινοτομίες που 
προέρχονται από το ΕΙΤ και τις ΚΓΚ του 
συμβάλλουν ώστε να προβληθεί ο 
χειροπιαστός αντίκτυπος από τις 
επενδύσεις της ΕΕ μέσω του ευρωπαϊκού 
προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα 
και την καινοτομία.

Or. en

Τροπολογία 296
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Carlos Zorrinho

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ θα ενισχύσει την επικοινωνία και 
την προβολή του. Με τις αυξανόμενες 
ΚΓΚ και τη νέα δράση για τη στήριξη της 
επιχειρηματικής ανάπτυξης των ΙΤΕ, το 
ΕΙΤ θα ενισχύσει τις προσπάθειές του ώστε 
να προχωρήσει η αναγνώρισή του ως 
ενδεικτικού ποιότητας όσον αφορά την 
καινοτομία. Η εν λόγω διαχείριση της 
επωνυμίας του ΕΙΤ και η βελτίωση της 
επικοινωνίας έχουν ζωτική σημασία, ιδίως 
για τους πολίτες, καθώς οι καινοτομίες που 
προέρχονται από το ΕΙΤ συμβάλλουν ώστε 
να προβληθεί ο χειροπιαστός αντίκτυπος 
από τις επενδύσεις της ΕΕ μέσω του 
ευρωπαϊκού προγράμματος-πλαισίου για 
την έρευνα και την καινοτομία. Το ΕΙΤ θα 
εφαρμόσει μια βελτιωμένη στρατηγική 

Το ΕΙΤ και οι ΚΓΚ θα ενισχύσουν και θα 
βελτιώσουν την επικοινωνία και την 
προβολή τους. Με τις αυξανόμενες ΚΓΚ 
και τη νέα δράση για τη στήριξη της 
επιχειρηματικής ανάπτυξης των ΙΤΕ, το 
ΕΙΤ θα ενισχύσει τις προσπάθειές του ώστε 
να προχωρήσει η αναγνώρισή του ως 
ενδεικτικού ποιότητας όσον αφορά την 
καινοτομία. Η εν λόγω διαχείριση της 
επωνυμίας του ΕΙΤ και η βελτίωση της 
επικοινωνίας έχουν ζωτική σημασία, ιδίως 
για τους πολίτες, καθώς οι καινοτομίες που 
προέρχονται από το ΕΙΤ συμβάλλουν ώστε 
να προβληθεί ο χειροπιαστός αντίκτυπος 
από τις επενδύσεις της ΕΕ μέσω του 
ευρωπαϊκού προγράμματος-πλαισίου για 
την έρευνα και την καινοτομία. Το ΕΙΤ θα 
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προβολής απέναντι στα κύρια 
ενδιαφερόμενα μέρη (ΙΤΕ, ερευνητικοί 
οργανισμοί, επιχειρήσεις κ.λπ.) σε όλα τα 
κράτη μέλη και πέρα από αυτά, σύμφωνα 
με την προσέγγιση επικοινωνίας του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

εφαρμόσει μια βελτιωμένη στρατηγική 
προβολής απέναντι στα κύρια 
ενδιαφερόμενα μέρη (ΙΤΕ, ερευνητικοί 
οργανισμοί, επιχειρήσεις κ.λπ.) σε όλα τα 
κράτη μέλη και πέρα από αυτά, σύμφωνα 
με την προσέγγιση επικοινωνίας του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

Or. en

Τροπολογία 297
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Carlos Zorrinho

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 ΕΙΤ, το 
τελευταίο θα εξετάσει αν είναι δυνατόν να 
παρέχει ενισχυμένη καθοδήγηση και 
βοήθεια, ιδίως μέσω του ειδικού δικτύου 
σημείων σύνδεσης των χωρών σύμφωνα 
με τη δομή εθνικών σημείων επαφής για 
το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», 
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.

Or. en

Τροπολογία 298
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο 1 – εδάφιο 2
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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 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, όπως μέσω της καλύτερης 
χρήσης των υφιστάμενων εθνικών 
σημείων επαφής του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη» και της περαιτέρω 
επέκτασης αυτών των δικτύων.

Or. en

Τροπολογία 299
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να εξασφαλιστεί ότι η ευρεία 
κοινότητα ενδιαφερόμενων παραγόντων 
στο σύνολο του τριγώνου της γνώσης, στο 
επίπεδο της ΕΕ, σε εθνικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο είναι ενήμερη για όλες 
τις προσκλήσεις και τα χρηματοδοτούμενα 
έργα στο πλαίσιο του ΕΙΤ (και των ΚΓΚ), 
θα δημοσιεύονται επίσης στην ευρωπαϊκή 
διαδικτυακή πύλη για ευκαιρίες 
χρηματοδότησης και υποβολής 
προσφορών, στις σελίδες του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

Για να εξασφαλιστεί ότι η ευρεία 
κοινότητα ενδιαφερόμενων παραγόντων 
στο σύνολο του τριγώνου της γνώσης, στο 
επίπεδο της ΕΕ, σε εθνικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο είναι ενήμερη για όλες 
τις προσκλήσεις και τα χρηματοδοτούμενα 
έργα στο πλαίσιο του ΕΙΤ (και των ΚΓΚ), 
θα δημοσιεύονται επίσης στην κοινή 
διαδικτυακή βάση δεδομένων για σχέδια 
έρευνας και καινοτομίας που 
χρηματοδοτούνται από την ΕΕ του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

Or. en

Τροπολογία 300
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Elena Lizzi

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 
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.

Το ΕΙΤ θα οργανώνει τακτές συνεδριάσεις 
με την ομάδα αντιπροσώπων των κρατών 
μελών καθώς και με συναφείς υπηρεσίες 
της Επιτροπής, εφόσον κριθεί απαραίτητο, 
για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη 
επικοινωνία και ροή πληροφοριών με τα 
κράτη μέλη. 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.

Or. en

Τροπολογία 301
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

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 
κράτη μέλη και σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και 
για να παρέχεται η κατάλληλη ενημέρωση 

Το ΕΙΤ οργανώνει ετήσιες συνεδριάσεις με 
την ομάδα αντιπροσώπων των κρατών 
μελών καθώς και με την Επιτροπή, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
συμβουλευτικούς οργανισμούς της ΕΕ, 
όπως η Επιτροπή των Περιφερειών και η 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή, για να εξασφαλιστεί η 
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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.

απρόσκοπτη επικοινωνία και ροή 
πληροφοριών με τα 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.

Or. en

Τροπολογία 302
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Carlos Zorrinho

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 
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 

Το ΕΙΤ θα οργανώνει τακτές συνεδριάσεις 
με την ομάδα αντιπροσώπων των κρατών 
μελών καθώς και με τις συναφείς 
υπηρεσίες της Επιτροπής και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τουλάχιστον 
δύο φορές το χρόνο, για να εξασφαλιστεί η 
απρόσκοπτη επικοινωνία και ροή 
πληροφοριών με τα 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 
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των εν λόγω δραστηριοτήτων. εθνικής συγχρηματοδότησης των εν λόγω 
δραστηριοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 303
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Carlos Zorrinho

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ διαδραματίζει καίριο ρόλο στη 
διάδοση των ορθών πρακτικών και των 
διδαγμάτων που αντλήθηκαν. Οι ΚΓΚ και 
τα έργα που υποστηρίζουν την καινοτομία 
και την επιχειρηματική ικανότητα των ΙΤΕ 
αποτελούν πολύτιμη πηγή αποδεικτικών 
στοιχείων και πειραματικής μάθησης για 
τους φορείς χάραξης πολιτικής, καθώς 
τους παρέχουν παραδείγματα ορθών 
πρακτικών και στήριξη κατά τη χάραξη και 
την εφαρμογή της ενωσιακής πολιτικής 
στους θεματικούς τομείς τους.

Το ΕΙΤ διαδραματίζει καίριο ρόλο στη 
διάδοση των ορθών πρακτικών και των 
διδαγμάτων που αντλήθηκαν. Το ΕΙΤ και 
οι ΚΓΚ συνεργάζονται με εθνικές και 
περιφερειακές αρχές των κρατών μελών, 
με την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, ιδίως με την επιτροπή 
Αξιολόγησης Επιστημονικών και 
Τεχνολογικών Επιλογών (STOA), με 
στόχο να επιτευχθεί ένας διαρθρωμένος 
διάλογος, μεταξύ άλλων μέσω εθνικών 
σημείων σύνδεσης, για τον εντοπισμό, την 
ανταλλαγή και τη διάδοση ορθών 
πρακτικών, διδαγμάτων και ευκαιριών. 
Οι ΚΓΚ και τα έργα που υποστηρίζουν την 
καινοτομία και την επιχειρηματική 
ικανότητα των ΙΤΕ αποτελούν πολύτιμη 
πηγή αποδεικτικών στοιχείων και 
πειραματικής μάθησης για τους φορείς 
χάραξης πολιτικής, καθώς τους παρέχουν 
παραδείγματα ορθών πρακτικών και 
στήριξη κατά τη χάραξη και την εφαρμογή 
της ενωσιακής πολιτικής στους θεματικούς 
τομείς τους.

Or. en

Τροπολογία 304
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Ville Niinistö

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ διαδραματίζει καίριο ρόλο στη 
διάδοση των ορθών πρακτικών και των 
διδαγμάτων που αντλήθηκαν. Οι ΚΓΚ και 
τα έργα που υποστηρίζουν την καινοτομία 
και την επιχειρηματική ικανότητα των ΙΤΕ 
αποτελούν πολύτιμη πηγή αποδεικτικών 
στοιχείων και πειραματικής μάθησης για 
τους φορείς χάραξης πολιτικής, καθώς 
τους παρέχουν παραδείγματα ορθών 
πρακτικών και στήριξη κατά τη χάραξη και 
την εφαρμογή της ενωσιακής πολιτικής 
στους θεματικούς τομείς τους.

Το ΕΙΤ διαδραματίζει καίριο ρόλο στον 
εντοπισμό και στη διάδοση των ορθών 
πρακτικών και των διδαγμάτων που 
αντλήθηκαν. Οι ΚΓΚ και τα έργα που 
υποστηρίζουν την καινοτομία και την 
επιχειρηματική ικανότητα των ΙΤΕ 
αποτελούν πολύτιμη πηγή αποδεικτικών 
στοιχείων και πειραματικής μάθησης για 
τους φορείς χάραξης πολιτικής και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη στον τομέα της 
ΕΑΚ, καθώς τους παρέχουν παραδείγματα 
ορθών πρακτικών και στήριξη κατά τη 
χάραξη και την εφαρμογή της ενωσιακής 
πολιτικής στους θεματικούς τομείς τους.

Or. en

Τροπολογία 305
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

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 

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 ΕΑΚ, 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 
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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»].

τους από τις δραστηριότητες που 
χρηματοδοτεί το ίδιο (εκπαίδευση και 
κατάρτιση, στήριξη στην έρευνα και την 
καινοτομία, στήριξη στην 
επιχειρηματικότητα) σε ευρύτερη κλίμακα. 
Η δραστηριότητα αυτή 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»], και ιδίως με το ΕΣΚ, τις 
αποστολές και άλλες ευρωπαϊκές 
συμπράξεις.

Or. en

Τροπολογία 306
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός του πεδίου εφαρμογής του 
κανονισμού για το ΕΙΤ, το τελευταίο θα 
επιδιώξει τη μεγιστοποίηση του 
αντικτύπου των δραστηριοτήτων του 
μέσω της διεθνούς συνεργασίας και θα 
συντονίσει τις διεθνείς δραστηριότητες 
των ΚΓΚ που χρηματοδοτούνται από το 
ΕΙΤ. Στο επίκεντρο της δράσης του θα 
θέσει σχετικούς στόχους της βιομηχανικής 
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς 
και προτεραιότητες στον τομέα της 
έρευνας και της καινοτομίας, όπως επίσης 
και την εξασφάλιση ευρωπαϊκής 
προστιθέμενης αξίας.

Εντός του πεδίου εφαρμογής του 
κανονισμού για το ΕΙΤ, και σύμφωνα με 
την προσέγγιση του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη» για τη διεθνή 
συνεργασία, το ΕΙΤ προσπαθεί να 
διασφαλίσει ότι οι δραστηριότητές του 
έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο μέσω της 
διεθνούς συνεργασίας και παρακολουθεί 
τις διεθνείς δραστηριότητες και τις 
δραστηριότητες μεταξύ των ΚΓΚ που 
χρηματοδοτούνται από τις ΚΓΚ. 
Απαιτείται μια πιο ξεκάθαρη 
μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασίας 
μεταξύ του ΕΙΤ και των ΚΓΚ. Στο 
επίκεντρο της δράσης του θέτει σχετικούς 
στόχους της βιομηχανικής πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και 
προτεραιότητες στον τομέα της έρευνας 
και της καινοτομίας, όπως επίσης και την 
εξασφάλιση ευρωπαϊκής προστιθέμενης 
αξίας.
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Or. en

Τροπολογία 307
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Carlos Zorrinho

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός του πεδίου εφαρμογής του 
κανονισμού για το ΕΙΤ, το τελευταίο θα 
επιδιώξει τη μεγιστοποίηση του 
αντικτύπου των δραστηριοτήτων του μέσω 
της διεθνούς συνεργασίας και θα 
συντονίσει τις διεθνείς δραστηριότητες των 
ΚΓΚ που χρηματοδοτούνται από το ΕΙΤ. 
Στο επίκεντρο της δράσης του θα θέσει 
σχετικούς στόχους της βιομηχανικής 
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς 
και προτεραιότητες στον τομέα της 
έρευνας και της καινοτομίας, όπως επίσης 
και την εξασφάλιση ευρωπαϊκής 
προστιθέμενης αξίας.

Εντός του πεδίου εφαρμογής του 
κανονισμού για το ΕΙΤ, το τελευταίο θα 
επιδιώξει τη μεγιστοποίηση του 
αντικτύπου των δραστηριοτήτων του μέσω 
της διεθνούς συνεργασίας και θα 
συντονίσει τις διεθνείς δραστηριότητες των 
ΚΓΚ που χρηματοδοτούνται από το ΕΙΤ, 
σύμφωνα με την προσέγγιση του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για τη 
διεθνή συνεργασία και άλλες σχετικές 
ευρωπαϊκές πολιτικές. Στο επίκεντρο της 
δράσης του θα θέσει σχετικούς στόχους 
της βιομηχανικής πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και 
προτεραιότητες στον τομέα της έρευνας 
και της καινοτομίας, όπως επίσης και την 
εξασφάλιση ευρωπαϊκής προστιθέμενης 
αξίας.

Or. en

Τροπολογία 308
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός του πεδίου εφαρμογής του 
κανονισμού για το ΕΙΤ, το τελευταίο θα 

Εντός του πεδίου εφαρμογής του 
κανονισμού για το ΕΙΤ, το τελευταίο θα 
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επιδιώξει τη μεγιστοποίηση του 
αντικτύπου των δραστηριοτήτων του μέσω 
της διεθνούς συνεργασίας και θα 
συντονίσει τις διεθνείς δραστηριότητες των 
ΚΓΚ που χρηματοδοτούνται από το ΕΙΤ. 
Στο επίκεντρο της δράσης του θα θέσει 
σχετικούς στόχους της βιομηχανικής 
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
καθώς και προτεραιότητες στον τομέα της 
έρευνας και της καινοτομίας, όπως επίσης 
και την εξασφάλιση ευρωπαϊκής 
προστιθέμενης αξίας.

επιδιώξει τη μεγιστοποίηση του 
αντικτύπου των δραστηριοτήτων του μέσω 
της διεθνούς συνεργασίας και θα 
συντονίσει τις διεθνείς δραστηριότητες των 
ΚΓΚ που χρηματοδοτούνται από το ΕΙΤ. 
Στο επίκεντρο της δράσης του θα θέσει 
σχετικούς στόχους της ενωσιακής 
πολιτικής καθώς και προτεραιότητες στον 
τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, 
όπως επίσης και την εξασφάλιση 
ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας.

Or. en

Τροπολογία 309
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας 
του το ΕΙΤ, σε διαβούλευση με την 
Επιτροπή, θα δώσει έμφαση στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
παγκόσμιων προκλήσεων, στη 
συνεισφορά σε σχετικές διεθνείς 
πρωτοβουλίες και στους στόχους της 
βιώσιμης ανάπτυξης, εξασφαλίζοντας την 
πρόσβαση σε ταλέντα και την ενίσχυση 
της προσφοράς και ζήτησης καινοτόμων 
λύσεων. Το ΕΙΤ και οι ΚΓΚ θα σχεδιάζουν 
και θα υλοποιούν τις διεθνείς 
δραστηριότητές τους σε στενή συνεργασία 
με την Επιτροπή, σύμφωνα με την 
προσέγγιση του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη» και με άλλες σχετικές πολιτικές 
της ΕΕ, καθώς και υπό την εποπτεία του 
διοικητικού συμβουλίου του ΕΙΤ.

Το ΕΙΤ και οι ΚΓΚ θα σχεδιάζουν και θα 
υλοποιούν τις διεθνείς δραστηριότητές 
τους σε στενή συνεργασία με την 
Επιτροπή, σύμφωνα με την προσέγγιση 
του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και 
με άλλες σχετικές πολιτικές της ΕΕ, καθώς 
και υπό την εποπτεία του διοικητικού 
συμβουλίου του ΕΙΤ. Το ΕΙΤ παρέχει 
καθοδήγηση και παρακολουθεί τις 
δραστηριότητες των ΚΓΚ με παγκόσμια 
απήχηση καθώς και τις διεθνείς 
δραστηριότητες μεταξύ ΚΓΚ. Στο 
πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας του και 
των δραστηριοτήτων με παγκόσμια 
απήχηση, το ΕΙΤ, σε διαβούλευση με την 
Επιτροπή, θα δώσει έμφαση στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
παγκόσμιων κοινωνιακών προκλήσεων, 
στη συνεισφορά σε σχετικές διεθνείς 
πρωτοβουλίες, όπως η «Αποστολή 
Καινοτομία», και στους στόχους της 
βιώσιμης ανάπτυξης, εξασφαλίζοντας την 
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πρόσβαση σε ταλέντα και την ενίσχυση 
της προσφοράς και ζήτησης καινοτόμων 
λύσεων.

Or. en

Τροπολογία 310
Ignazio Corrao

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας του 
το ΕΙΤ, σε διαβούλευση με την Επιτροπή, 
θα δώσει έμφαση στην αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των παγκόσμιων 
προκλήσεων, στη συνεισφορά σε σχετικές 
διεθνείς πρωτοβουλίες και στους στόχους 
της βιώσιμης ανάπτυξης, εξασφαλίζοντας 
την πρόσβαση σε ταλέντα και την 
ενίσχυση της προσφοράς και ζήτησης 
καινοτόμων λύσεων. Το ΕΙΤ και οι ΚΓΚ 
θα σχεδιάζουν και θα υλοποιούν τις 
διεθνείς δραστηριότητές τους σε στενή 
συνεργασία με την Επιτροπή, σύμφωνα με 
την προσέγγιση του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη» και με άλλες σχετικές 
πολιτικές της ΕΕ, καθώς και υπό την 
εποπτεία του διοικητικού συμβουλίου του 
ΕΙΤ.

Στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας του 
και των οικείων δραστηριοτήτων 
παγκόσμιας εμβέλειας, το ΕΙΤ, σε 
διαβούλευση με τις ΚΓΚ και την 
Επιτροπή, δίνει έμφαση στην τοποθέτηση 
του μοντέλου καινοτομίας τους μεταξύ 
άλλων επιτυχημένων δραστηριοτήτων 
καινοτομίας, στην αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των παγκόσμιων 
προκλήσεων, στη συνεισφορά σε σχετικές 
διεθνείς πρωτοβουλίες και στους στόχους 
της βιώσιμης ανάπτυξης, στην εξασφάλιση 
της πρόσβασης σε ταλέντα και την 
ενίσχυση της προσφοράς και ζήτησης 
καινοτόμων λύσεων. Το ΕΙΤ και οι ΚΓΚ 
σχεδιάζουν, υλοποιούν και υποβάλλουν 
εκθέσεις σχετικά με τις διεθνείς 
δραστηριότητές τους σε στενή συνεργασία 
με την Επιτροπή, σύμφωνα με την 
προσέγγιση του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη» και με άλλες σχετικές πολιτικές 
της ΕΕ, καθώς και υπό την εποπτεία του 
διοικητικού συμβουλίου του ΕΙΤ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό το καθήκον πρέπει να αποτελεί αρμοδιότητα του ΕΙΤ σε διαβούλευση με τις ΚΓΚ και όχι 
το αντίστροφο.
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Τροπολογία 311
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Carlos Zorrinho

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας του 
το ΕΙΤ, σε διαβούλευση με την Επιτροπή, 
θα δώσει έμφαση στην αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των παγκόσμιων 
προκλήσεων, στη συνεισφορά σε σχετικές 
διεθνείς πρωτοβουλίες και στους στόχους 
της βιώσιμης ανάπτυξης, εξασφαλίζοντας 
την πρόσβαση σε ταλέντα και την 
ενίσχυση της προσφοράς και ζήτησης 
καινοτόμων λύσεων. Το ΕΙΤ και οι ΚΓΚ 
θα σχεδιάζουν και θα υλοποιούν τις 
διεθνείς δραστηριότητές τους σε στενή 
συνεργασία με την Επιτροπή, σύμφωνα με 
την προσέγγιση του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη» και με άλλες σχετικές 
πολιτικές της ΕΕ, καθώς και υπό την 
εποπτεία του διοικητικού συμβουλίου του 
ΕΙΤ.

Στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας του 
το ΕΙΤ, σε διαβούλευση με την Επιτροπή, 
θα δώσει έμφαση στην αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των παγκόσμιων και 
κοινωνιακών προκλήσεων, στη 
συνεισφορά σε σχετικές διεθνείς 
πρωτοβουλίες και στους στόχους της 
βιώσιμης ανάπτυξης, και στην 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, 
εξασφαλίζοντας την πρόσβαση σε ταλέντα 
και την ενίσχυση της προσφοράς και 
ζήτησης καινοτόμων λύσεων. Το ΕΙΤ και 
οι ΚΓΚ θα σχεδιάζουν και θα υλοποιούν 
τις διεθνείς δραστηριότητές τους σε στενή 
συνεργασία με την Επιτροπή, σύμφωνα με 
την προσέγγιση του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη» και με άλλες σχετικές 
πολιτικές της ΕΕ, καθώς και υπό την 
εποπτεία του διοικητικού συμβουλίου του 
ΕΙΤ.

Or. en

Τροπολογία 312
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

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 

Το παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνει μια 
σειρά μέτρων που έχουν σκοπό την 
προσαρμογή και τη βελτίωση της 
τρέχουσας λειτουργίας του ΕΙΤ και των 
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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.

ΚΓΚ. Το διοικητικό συμβούλιο του ΕΙΤ 
παρακολουθεί με αποτελεσματικό και 
στρατηγικό τρόπο την εφαρμογή των 
μέτρων αυτών στο επίπεδο του ΕΙΤ, και 
παρέχει τα αναγκαία κίνητρα και έλεγχο, 
συγκεκριμένα μέσω της διαδικασίας 
διάθεσης των κονδυλίων βάσει επιδόσεων, 
ώστε να εξασφαλιστεί η εφαρμογή τους 
από τις ΚΓΚ.

Or. en

Τροπολογία 313
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao 
Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

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 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 
απαιτήσεις που απορρέουν από το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και τις 
προτεραιότητες του εν λόγω 
προγράμματος. Με τον τρόπο αυτό θα 
μεγιστοποιηθεί η απόδοση και ο 
αντίκτυπός τους, έχοντας ως βάση μια 
μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασίας 
μεταξύ του ΕΙΤ και των ΚΓΚ. Μπορούν 
να ληφθούν κατάλληλα μέτρα σε 
περίπτωση που μια ΚΓΚ υστερεί ή δεν 
αποδίδει τα αναμενόμενα αποτελέσματα 
και τον αναμενόμενο αντίκτυπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να παρέχεται καθοδήγηση σε μακροπρόθεσμη βάση, ούτως ώστε να αποφεύγεται ο 
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κίνδυνος της πρόκλησης αβεβαιοτήτων μεταξύ των εταίρων, οι οποίες αποτελούν μια από τις 
σημαντικότερες απειλές ενός οικοσυστήματος.

Τροπολογία 314
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Miapetra Kumpula-Natri, Carlos Zorrinho

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 τις τελευταίες ώστε να 
διασφαλίζεται η συμμόρφωση 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. Απαιτείται μια πιο 
ξεκάθαρη μακροπρόθεσμη στρατηγική 
συνεργασίας μεταξύ του ΕΙΤ και των 
ΚΓΚ.

Or. en

Τροπολογία 315
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

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 

Το ΕΙΤ θα παρέχει επιχειρησιακές 
κατευθυντήριες γραμμές στις ΚΓΚ και θα 
παρακολουθεί συνεχώς τις τελευταίες 
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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.

σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής 
διαχείρισης και ορθής διακυβέρνησης, 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.

Or. en

Τροπολογία 316
Elena Lizzi

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 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.

Or. en

Τροπολογία 317
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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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 εξασφαλίζει ότι 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 την έγκριση και την 
εφαρμογή διαφανών και σαφών 
κριτηρίων για την ένταξη νέων εταίρων, 
τη συνεχή παρακολούθηση της 
αποτελεσματικότητας των μέτρων και με 
άλλες κοινές διατάξεις για τα νέα μέλη οι 
οποίες προσθέτουν αξία στις εταιρικές 
συμπράξεις. Εκτελούν επίσης τις 
δραστηριότητές τους με πλήρη διαφάνεια, 
μεταξύ άλλων μέσω συστηματικής 
χρήσης ανοικτών προσκλήσεων για έργα, 
για εταίρους και για τη δημιουργία νέων 
κέντρων συστέγασης. Κατά την επιλογή 
των σχεδίων και των εταίρων, και όταν 
απαιτείται αυστηρά ο διαχωρισμός 
προτάσεων ίσης ποιότητας, μετά από 
αξιολόγηση που βασίζεται στο κριτήριο 
της αριστείας, οι ΚΓΚ δίνουν 
προτεραιότητα στις προτάσεις που:

- περιλαμβάνουν μεγαλύτερο αριθμό 
περιφερειών ή χωρών με χαμηλές 
επιδόσεις στον τομέα της έρευνας και της 
καινοτομίας, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό 
πίνακα αποτελεσμάτων για την 
καινοτομία, τον περιφερειακό πίνακα 
επιδόσεων και τις χώρες διεύρυνσης της 
συμμετοχής όπως ορίζονται από το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»·
- περιλαμβάνουν μεγαλύτερο αριθμό 
περιφερειών ή χωρών που δεν 
συμμετέχουν ακόμη στην κοινότητα των 
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ΚΓΚ·
- αφορούν περιφέρειες και χώρες που 
δεσμεύονται να συνεισφέρουν με 
κονδύλια ΕΔΕΤ·
- αφορούν μεγαλύτερο αριθμό ΜΜΕ·
- εξασφαλίζουν καλύτερη ισορροπία 
μεταξύ των φύλων.
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 πολυετούς επιχειρησιακού 
σχεδίου (και ιδίως για τον προσδιορισμό 
των προτεραιοτήτων, την επιλογή των 
δραστηριοτήτων και τη διάθεση των 
κονδυλίων) χαρακτηρίζεται από 
περισσότερη διαφάνεια, ανοικτό 
χαρακτήρα και λιγότερους αποκλεισμούς. 
Οι ΚΓΚ, χρησιμοποιώντας τη βάση 
δεδομένων του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη» θα δημοσιοποιούν έγκαιρα και 
με ακρίβεια τα απαραίτητα λεπτομερή 
στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με το 
ποια έργα χρηματοδοτούνται και στο 
πλαίσιο ποιας διαδικασίας κατανομής 
κονδυλίων. Τέλος, οι ΚΓΚ, στο πλαίσιο 
της υποχρέωσής τους για την τακτική 
υποβολή εκθέσεων, θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά με τη 
συμμετοχή νέων εταίρων και δικαιούχων.

Or. en

Τροπολογία 318
Ignazio Corrao

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.4 – σημείο 4 – εδάφιο 2
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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 εξασφαλίζει ότι 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 την υιοθέτηση και την 
εφαρμογή συνεκτικών, διαφανών και 
σαφών κριτηρίων για την ένταξη νέων 
εταίρων, τη συνεχή παρακολούθηση της 
αποτελεσματικότητας των μέτρων και με 
άλλες κοινές διατάξεις για τα νέα μέλη οι 
οποίες προσθέτουν αξία στις εταιρικές 
συμπράξεις. Εκτελούν επίσης τις 
δραστηριότητές τους με πλήρη διαφάνεια, 
μεταξύ άλλων μέσω συστηματικής 
χρήσης ανοικτών προσκλήσεων για έργα, 
για εταίρους και για τη δημιουργία νέων 
κέντρων συστέγασης. Κατά την επιλογή 
εταίρων, έργων ή νέων κέντρων 
συστέγασης, η αριστεία θα αποτελεί το 
κριτήριο επιλογής. Σε περίπτωση 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης ίσης 
ποιότητας, οι ΚΓΚ δίνουν προτεραιότητα 
σε προτάσεις που:

- περιλαμβάνουν μεγαλύτερο αριθμό 
περιφερειών και χωρών που υπολείπονται 
σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό στον 
τομέα της καινοτομίας σύμφωνα με τον 
ευρωπαϊκό πίνακα αποτελεσμάτων για 
την καινοτομία και τον περιφερειακό 
πίνακα επιδόσεων·
- αφορούν περιφέρειες και χώρες που 
δεσμεύονται να συνεισφέρουν με 
κονδύλια ΕΔΕΤ·
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- αφορούν μεγαλύτερο αριθμό ΜΜΕ·
- εξασφαλίζουν καλύτερη ισορροπία 
μεταξύ των φύλων.
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) χαρακτηρίζεται από 
περισσότερη διαφάνεια, ανοικτό 
χαρακτήρα και λιγότερους αποκλεισμούς. 
Το διοικητικό συμβούλιο του ΕΙΤ 
διαθέτει επαρκή προϋπολογισμό, 
τουλάχιστον ίσο με το 3 % του κονδυλίου 
που προβλέπεται για τη χρηματοδότηση 
ΚΓΚ, για την ίδρυση νέων κέντρων 
συστέγασης, καθώς τα τελευταία 
αποτελούν τα απαραίτητα σημεία 
διεπαφής μεταξύ ΚΓΚ και τοπικών 
παραγόντων του τριγώνου της γνώσης. 
Τέλος, οι ΚΓΚ, στο πλαίσιο της 
υποχρέωσής τους για την τακτική υποβολή 
εκθέσεων, θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή νέων 
εταίρων και δικαιούχων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να εισαχθεί η χρήση του ευρωπαϊκού πίνακα αποτελεσμάτων για την 
καινοτομία και του περιφερειακού πίνακα αποτελεσμάτων για την καινοτομία, καθώς αυτά 
είναι επίσημα εργαλεία της ΕΕ για τον καθορισμό των περιφερειών και των χωρών με χαμηλές 
επιδόσεις στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Επίσης, τα κέντρα συστέγασης είναι 
εξαιρετικής σημασίας καθώς αποτελούν τους κόμβους καινοτομίας των ΚΓΚ. Θα ήταν 
σημαντικό να ανοίξουν περισσότερα, ιδίως σε περιφέρειες με χαμηλές επιδόσεις, καθώς θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν την κινητήριο δύναμη για την ανάπτυξη των περιφερειών αυτών.
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Τροπολογία 319
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

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 οι ΚΓΚ είναι 
συνεχώς ανοικτές σε νέα μέλη καθώς και 
ότι υπάρχει αυξημένη διαφάνεια στο 
στάδιο της υλοποίησης. Αυτό θα 
επιτευχθεί με την εφαρμογή σαφών, 
διαφανών και συνεκτικών κριτηρίων 
προσχώρησης και αποχώρησης για τα νέα 
μέλη τα οποία προσθέτουν αξία στις 
εταιρικές συμπράξεις, μέσω της συνεχούς 
παρακολούθησης της 
αποτελεσματικότητας των μέτρων. 
Εκτελούν επίσης τις δραστηριότητές τους 
με πλήρη διαφάνεια, μεταξύ άλλων μέσω 
της συστηματικής χρήσης ανοικτών 
προσκλήσεων. Οι ΚΓΚ θα παραμείνουν 
ανοικτές και δυναμικές εταιρικές σχέσεις 
στις οποίες θα μπορούν να συμμετέχουν 
νέοι εταίροι σε όλη την Ένωση, και 
συγκεκριμένα ολοένα και μεγαλύτερο 
μερίδιο ΜΜΕ και νεοφυών επιχειρήσεων, 
με βάση την αριστεία, την προστιθέμενη 
αξία και την ικανότητά τους να 
συμβάλουν σε οικοσυστήματα 
καινοτομίας σε περιφερειακό, εθνικό και 
ενωσιακό επίπεδο. Για να περιοριστεί η 
συγκέντρωση της χρηματοδότησης και να 
διασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες των 
ΚΓΚ επωφελούνται από ευρύ δίκτυο 
εταίρων και γεωγραφικής κάλυψης, η 
διαδικασία για τη σύνταξη του 
επιχειρησιακού σχεδίου (και ιδίως για τον 
προσδιορισμό των προτεραιοτήτων, την 
επιλογή των δραστηριοτήτων και τη 
διάθεση των κονδυλίων), καθώς και για 
την επιλογή νέων κέντρων συστέγασης 
και συναφείς αποφάσεις χρηματοδότησης 
θα χαρακτηρίζεται από περισσότερη 
διαφάνεια και λιγότερους αποκλεισμούς. 
Οι πληροφορίες σχετικά με τα έργα που 
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χρηματοδοτούνται και την κατανομή 
χρηματοδότησης θα διατίθενται αμέσως 
και με τρόπο εύκολο και προσβάσιμο. 
Τέλος, οι ΚΓΚ αυξάνουν το μερίδιο των 
ανοικτών 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, 
περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά με τη 
συμμετοχή νέων εταίρων και δικαιούχων.

Or. en

Τροπολογία 320
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Miapetra Kumpula-Natri, Carlos Zorrinho

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 

Το EIT εξασφαλίζει ότι βελτιώνεται ο 
σταθερά ανοικτός χαρακτήρας των ΚΓΚ, 
ιδίως με την εφαρμογή συνεκτικών, 
σαφών και διαφανών κριτηρίων 
προσχώρησης για τα νέα μέλη που 
εισφέρουν προστιθέμενη αξία στις 
εταιρικές συμπράξεις, καθώς και με άλλες 
διατάξεις, όπως οι διαφανείς διαδικασίες 
για την κατάρτιση των επιχειρηματικών 
τους σχεδίων και με τη συστηματική 
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων 
των ΚΓΚ. 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 
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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.

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. Επιπλέον, θα πρέπει να 
ενισχυθεί η διαφάνεια της 
χρηματοδότησης με τη δημοσίευση 
πληροφοριών σχετικά με τα έργα που 
χρηματοδοτούνται και τη διάθεση των 
κονδυλίων. 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.

Or. en

Τροπολογία 321
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen, Fredrick Federley, Martina 
Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

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 

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 
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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.

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. Επιπλέον, θα πρέπει να 
ενισχυθεί η διαφάνεια της 
χρηματοδότησης με τη δημοσίευση 
πληροφοριών σχετικά με τα έργα που 
χρηματοδοτούνται και τη διάθεση των 
κονδυλίων. 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι τα χρήματα του ΕΙΤ προέρχονται από φορολογούμενους πολίτες, πρέπει να 
γίνεται γνωστό στο ευρύ κοινό ποια έργα χρηματοδοτούνται και τι ποσό κατανέμεται στους 
διάφορους παράγοντες (π.χ. παρομοίως με την προβολή της χρηματοδότησης έργων του 
προγράμματος «Ορίζων 2020» στο CORDIS).

Τροπολογία 322
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Marisa Matias, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Klaus Buchner, Robert Roos

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.4 – σημείο 4 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καθώς οι ΚΓΚ δραστηριοποιούνται σε όλη 
την αξιακή αλυσίδα της καινοτομίας, θα 
διασφαλίσουν την κατάλληλη ισορροπία 
μεταξύ των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, 
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στο 
πλαίσιο του επιχειρησιακού τους 
χαρτοφυλακίου. Οι εργασίες των ΚΓΚ θα 
υλοποιηθούν μέσω μιας λιτής, 
αποτελεσματικής και αποδοτικής δομής 
που θα περιορίζει στο ελάχιστο τα 
διοικητικά και τα γενικά έξοδα. Το ΕΙΤ θα 
διασφαλίσει ότι οι ΚΓΚ θα επιτύχουν τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα μέσα από ένα 
ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, που 
καθορίζονται στα επιχειρησιακά σχέδια 
των ΚΓΚ και οι οποίες όντως 
υποστηρίζουν την εκπλήρωση των στόχων 
τους.

Καθώς οι ΚΓΚ δραστηριοποιούνται σε όλη 
την αξιακή αλυσίδα της καινοτομίας, 
διασφαλίζουν την κατάλληλη και συνεχή 
ισορροπία μεταξύ των δραστηριοτήτων 
εκπαίδευσης, έρευνας, 
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στο 
πλαίσιο του επιχειρησιακού τους 
χαρτοφυλακίου. Το ΕΙΤ παρακολουθεί 
εάν πράγματι οι εργασίες των ΚΓΚ 
υλοποιούνται μέσω μιας λιτής, 
αποτελεσματικής και αποδοτικής δομής 
που θα περιορίζει στο ελάχιστο τα 
διοικητικά και τα γενικά έξοδα. Το ΕΙΤ θα 
διασφαλίσει ότι οι ΚΓΚ θα επιτύχουν τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα μέσα από ένα 
ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, που 
καθορίζονται στα επιχειρησιακά σχέδια 
των ΚΓΚ και οι οποίες όντως 
υποστηρίζουν την εκπλήρωση των στόχων 
τους. Προκειμένου να μειωθεί ο 
διοικητικός φόρτος, τα επιχειρηματικά 
σχέδια των ΚΓΚ και οι επιχορηγήσεις του 
ΕΙΤ για τις ΚΓΚ καλύπτουν περίοδο έως 
τριών ετών, ενώ οι δραστηριότητες των 
ΚΓΚ συνεχίζουν να καταγράφονται 
ετησίως.

Or. en

Τροπολογία 323
Robert Roos
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καθώς οι ΚΓΚ δραστηριοποιούνται σε όλη 
την αξιακή αλυσίδα της καινοτομίας, θα 
διασφαλίσουν την κατάλληλη ισορροπία 
μεταξύ των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, 
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στο 
πλαίσιο του επιχειρησιακού τους 
χαρτοφυλακίου. Οι εργασίες των ΚΓΚ θα 

Καθώς οι ΚΓΚ δραστηριοποιούνται σε όλη 
την αξιακή αλυσίδα της καινοτομίας, θα 
διασφαλίσουν την κατάλληλη ισορροπία 
μεταξύ των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, 
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στο 
πλαίσιο του επιχειρησιακού τους 
χαρτοφυλακίου. Οι εργασίες των ΚΓΚ θα 
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υλοποιηθούν μέσω μιας λιτής, 
αποτελεσματικής και αποδοτικής δομής 
που θα περιορίζει στο ελάχιστο τα 
διοικητικά και τα γενικά έξοδα. Το ΕΙΤ θα 
διασφαλίσει ότι οι ΚΓΚ θα επιτύχουν τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα μέσα από ένα 
ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, που 
καθορίζονται στα επιχειρησιακά σχέδια 
των ΚΓΚ και οι οποίες όντως 
υποστηρίζουν την εκπλήρωση των στόχων 
τους.

υλοποιηθούν μέσω μιας λιτής, 
αποτελεσματικής και αποδοτικής δομής 
που θα περιορίζει στο ελάχιστο τα 
διοικητικά και τα γενικά έξοδα, και με 
διατήρηση των υπαρχουσών 
απαραίτητων παρεκκλίσεων από το 
πρότυπο συμφωνίας επιχορήγησης του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Το 
ΕΙΤ θα διασφαλίσει ότι οι ΚΓΚ θα 
επιτύχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα 
μέσα από ένα ευρύ φάσμα 
δραστηριοτήτων, που καθορίζονται στα 
επιχειρησιακά σχέδια των ΚΓΚ και οι 
οποίες όντως υποστηρίζουν την 
εκπλήρωση των στόχων τους.

Or. en

Τροπολογία 324
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καθώς οι ΚΓΚ δραστηριοποιούνται σε όλη 
την αξιακή αλυσίδα της καινοτομίας, θα 
διασφαλίσουν την κατάλληλη ισορροπία 
μεταξύ των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, 
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στο 
πλαίσιο του επιχειρησιακού τους 
χαρτοφυλακίου. Οι εργασίες των ΚΓΚ θα 
υλοποιηθούν μέσω μιας λιτής, 
αποτελεσματικής και αποδοτικής δομής 
που θα περιορίζει στο ελάχιστο τα 
διοικητικά και τα γενικά έξοδα. Το ΕΙΤ θα 
διασφαλίσει ότι οι ΚΓΚ θα επιτύχουν τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα μέσα από ένα 
ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, που 
καθορίζονται στα επιχειρησιακά σχέδια 
των ΚΓΚ και οι οποίες όντως 
υποστηρίζουν την εκπλήρωση των στόχων 
τους.

Καθώς οι ΚΓΚ δραστηριοποιούνται σε όλη 
την αξιακή αλυσίδα της καινοτομίας, το 
ΕΙΤ και οι ΚΓΚ θα διασφαλίσουν την 
κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των 
δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, 
επιχειρηματικότητας και έρευνας και 
καινοτομίας στο πλαίσιο του 
επιχειρησιακού τους χαρτοφυλακίου Οι 
εργασίες των ΚΓΚ θα υλοποιηθούν μέσω 
μιας λιτής, αποτελεσματικής, αποδοτικής 
δομής που θα περιορίζει στο ελάχιστο τα 
διοικητικά έξοδα και τα έξοδα 
διαχείρισης. Το ΕΙΤ θα διασφαλίσει ότι οι 
ΚΓΚ θα επιτύχουν τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα μέσα από ένα ευρύ φάσμα 
δραστηριοτήτων, που καθορίζονται στα 
επιχειρησιακά σχέδια των ΚΓΚ και οι 
οποίες όντως υποστηρίζουν την 
εκπλήρωση των στόχων τους.
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Or. en

Τροπολογία 325
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao 
Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καθώς οι ΚΓΚ δραστηριοποιούνται σε όλη 
την αξιακή αλυσίδα της καινοτομίας, θα 
διασφαλίσουν την κατάλληλη ισορροπία 
μεταξύ των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, 
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στο 
πλαίσιο του επιχειρησιακού τους 
χαρτοφυλακίου. Οι εργασίες των ΚΓΚ θα 
υλοποιηθούν μέσω μιας λιτής, 
αποτελεσματικής και αποδοτικής δομής 
που θα περιορίζει στο ελάχιστο τα 
διοικητικά και τα γενικά έξοδα. Το ΕΙΤ θα 
διασφαλίσει ότι οι ΚΓΚ θα επιτύχουν τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα μέσα από ένα 
ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, που 
καθορίζονται στα επιχειρησιακά σχέδια 
των ΚΓΚ και οι οποίες όντως 
υποστηρίζουν την εκπλήρωση των στόχων 
τους.

Καθώς οι ΚΓΚ δραστηριοποιούνται σε όλη 
την αξιακή αλυσίδα της καινοτομίας, θα 
διασφαλίσουν την κατάλληλη ισορροπία 
μεταξύ των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, 
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στο 
πλαίσιο του επιχειρησιακού τους 
χαρτοφυλακίου. Οι εργασίες των ΚΓΚ θα 
υλοποιηθούν μέσω μιας λιτής, 
αποτελεσματικής και αποδοτικής δομής 
που θα περιορίζει σε εύλογο επίπεδο τα 
διοικητικά και τα γενικά έξοδα. Το ΕΙΤ θα 
διασφαλίσει ότι οι ΚΓΚ θα επιτύχουν τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα μέσα από ένα 
ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, που 
καθορίζονται στα επιχειρησιακά σχέδια 
των ΚΓΚ και οι οποίες όντως 
υποστηρίζουν την εκπλήρωση των στόχων 
τους.

Or. en

Τροπολογία 326
Elena Lizzi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καθώς οι ΚΓΚ δραστηριοποιούνται σε όλη 
την αξιακή αλυσίδα της καινοτομίας, θα 
διασφαλίσουν την κατάλληλη ισορροπία 
μεταξύ των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, 
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στο 

Καθώς οι ΚΓΚ δραστηριοποιούνται σε όλη 
την αξιακή αλυσίδα της καινοτομίας, θα 
διασφαλίσουν την κατάλληλη ισορροπία 
μεταξύ των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, 
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στο 
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πλαίσιο του επιχειρησιακού τους 
χαρτοφυλακίου. Οι εργασίες των ΚΓΚ θα 
υλοποιηθούν μέσω μιας λιτής, 
αποτελεσματικής και αποδοτικής δομής 
που θα περιορίζει στο ελάχιστο τα 
διοικητικά και τα γενικά έξοδα. Το ΕΙΤ θα 
διασφαλίσει ότι οι ΚΓΚ θα επιτύχουν τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα μέσα από ένα 
ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, που 
καθορίζονται στα επιχειρησιακά σχέδια 
των ΚΓΚ και οι οποίες όντως 
υποστηρίζουν την εκπλήρωση των στόχων 
τους.

πλαίσιο του επιχειρησιακού τους 
χαρτοφυλακίου. Οι εργασίες των ΚΓΚ θα 
υλοποιηθούν μέσω μιας λιτής, 
αποτελεσματικής και αποδοτικής δομής 
που θα περιορίζει τα διοικητικά και τα 
γενικά έξοδα στο 3 % κατ’ ανώτατο όριο. 
Το ΕΙΤ θα διασφαλίσει ότι οι ΚΓΚ θα 
επιτύχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα 
μέσα από ένα ευρύ φάσμα 
δραστηριοτήτων, που καθορίζονται στα 
επιχειρησιακά σχέδια των ΚΓΚ και οι 
οποίες όντως υποστηρίζουν την 
εκπλήρωση των στόχων τους.

Or. en

Τροπολογία 327
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η τήρηση των δεσμεύσεων που ανέλαβε ο 
κάθε εταίρος ΚΓΚ κατά τη συνολική 
συμβατική διάρκεια της πρωτοβουλίας θα 
εξασφαλίζεται χάρη στην τακτική 
παρακολούθηση της πραγματικής 
συνεισφοράς του σε σύγκριση με τις 
αρχικές δεσμεύσεις του. Το ΕΙΤ θα 
μεριμνήσει ώστε οι ΚΓΚ να διαθέτουν 
σύστημα διαχείρισης κινδύνου σε 
περίπτωση που ορισμένοι εταίροι δεν είναι 
σε θέση να εκπληρώσουν τις αρχικές 
δεσμεύσεις τους.

Η τήρηση των δεσμεύσεων που ανέλαβε ο 
κάθε εταίρος ΚΓΚ κατά τη συνολική 
συμβατική διάρκεια της πρωτοβουλίας 
εξασφαλίζεται χάρη στην τακτική 
παρακολούθηση της πραγματικής 
συνεισφοράς του σε σύγκριση με τις 
αρχικές δεσμεύσεις του. Το ΕΙΤ μεριμνά 
ώστε οι ΚΓΚ να διαθέτουν σύστημα 
διαχείρισης κινδύνου σε περίπτωση που 
ορισμένοι εταίροι δεν είναι σε θέση να 
εκπληρώσουν τις αρχικές δεσμεύσεις τους. 
Ωστόσο, η προτεραιότητα για τις ΚΓΚ 
είναι να διαφοροποιήσουν τα έσοδά τους 
και να επωφεληθούν από άλλες 
επενδύσεις για τις δραστηριότητές τους 
στον τομέα της έρευνας και της 
καινοτομίας και όχι να στηρίζονται στις 
συνεισφορές των εταίρων τους. 
Οποιαδήποτε προσπάθεια οικονομικής 
βιωσιμότητας δεν οδηγεί σε αύξηση των 
διδάκτρων ή συνδρομών από τους 
εταίρους ούτε σε μείωση του μηχανισμού 
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χρηματοδότησης των επιχορηγήσεων 
υπέρ άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, 
όπως είναι τα δάνεια ή η μεικτή 
χρηματοδότηση, εκτός από τις 
προσανατολισμένες στην αγορά 
δραστηριότητες. Τα δίδακτρα ή οι 
συνδρομές πρέπει να διατηρηθούν σε 
ανάλογα επίπεδα ώστε να διασφαλίζεται 
η συμμετοχή μικρών οντοτήτων, όπως 
ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 328
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η τήρηση των δεσμεύσεων που ανέλαβε ο 
κάθε εταίρος ΚΓΚ κατά τη συνολική 
συμβατική διάρκεια της πρωτοβουλίας θα 
εξασφαλίζεται χάρη στην τακτική 
παρακολούθηση της πραγματικής 
συνεισφοράς του σε σύγκριση με τις 
αρχικές δεσμεύσεις του. Το ΕΙΤ θα 
μεριμνήσει ώστε οι ΚΓΚ να διαθέτουν 
σύστημα διαχείρισης κινδύνου σε 
περίπτωση που ορισμένοι εταίροι δεν είναι 
σε θέση να εκπληρώσουν τις αρχικές 
δεσμεύσεις τους.

Η τήρηση των δεσμεύσεων που ανέλαβε ο 
κάθε εταίρος ΚΓΚ κατά τη συνολική 
συμβατική διάρκεια της πρωτοβουλίας 
εξασφαλίζεται χάρη στην τακτική 
παρακολούθηση της πραγματικής 
συνεισφοράς του σε σύγκριση με τις 
αρχικές δεσμεύσεις του. Το ΕΙΤ μεριμνά 
ώστε οι ΚΓΚ να διαθέτουν σύστημα 
διαχείρισης κινδύνου σε περίπτωση που 
ορισμένοι εταίροι δεν είναι σε θέση να 
εκπληρώσουν τις αρχικές δεσμεύσεις τους. 
Κατά την επιδίωξη της οικονομικής 
βιωσιμότητας των δραστηριοτήτων τους, 
οι ΚΓΚ θα πρέπει να αναζητήσουν ένα 
ευρύ φάσμα εσόδων και πηγών 
επενδύσεων. Οποιαδήποτε προσπάθεια 
επίτευξης οικονομικής βιωσιμότητας δεν 
πρέπει να οδηγεί ούτε σε αύξηση των 
διδάκτρων ούτε σε μειονέκτημα για τις 
μικρότερες εταιρείες, όπως οι ΜΜΕ και 
οι νεοφυείς επιχειρήσεις όσον αφορά τις 
συνδρομές, αλλά ούτε και σε μειωμένη 
παροχή επιχορηγήσεων.
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Τροπολογία 329
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Carlos Zorrinho

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η τήρηση των δεσμεύσεων που ανέλαβε ο 
κάθε εταίρος ΚΓΚ κατά τη συνολική 
συμβατική διάρκεια της πρωτοβουλίας θα 
εξασφαλίζεται χάρη στην τακτική 
παρακολούθηση της πραγματικής 
συνεισφοράς του σε σύγκριση με τις 
αρχικές δεσμεύσεις του. Το ΕΙΤ θα 
μεριμνήσει ώστε οι ΚΓΚ να διαθέτουν 
σύστημα διαχείρισης κινδύνου σε 
περίπτωση που ορισμένοι εταίροι δεν είναι 
σε θέση να εκπληρώσουν τις αρχικές 
δεσμεύσεις τους.

Η τήρηση των δεσμεύσεων που ανέλαβε ο 
κάθε εταίρος ΚΓΚ κατά τη συνολική 
συμβατική διάρκεια της πρωτοβουλίας θα 
εξασφαλίζεται χάρη στην τακτική 
παρακολούθηση της πραγματικής 
συνεισφοράς του σε σύγκριση με τις 
αρχικές δεσμεύσεις του. Το ΕΙΤ θα 
μεριμνήσει ώστε οι ΚΓΚ να διαθέτουν 
σύστημα διαχείρισης κινδύνου σε 
περίπτωση που ορισμένοι εταίροι δεν είναι 
σε θέση να εκπληρώσουν τις αρχικές 
δεσμεύσεις τους. Ωστόσο, οι ΚΓΚ θα 
πρέπει δώσουν προτεραιότητα στη 
διαφοροποίηση των εσόδων ώστε να 
επιτύχουν οικονομική βιωσιμότητα το 
συντομότερο δυνατό.

Or. en

Τροπολογία 330
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.4 – σημείο 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέσω ενός λιτού και απλουστευμένου 
μοντέλου χρηματοδότησης, το ΕΙΤ θα 
βελτιώσει τον αντίκτυπο και τη συμβολή 
των ΚΓΚ στην επίτευξη των στόχων του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Για να 

Το EIT θα πρέπει να διασφαλίζει την 
ισορροπημένη κατανομή του 
προϋπολογισμού καθ’ όλη τη διάρκεια 
των ετών, καθώς και την ομαλή 
μετάβαση από την τρέχουσα και την 
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αυξηθεί η προστιθέμενη αξία της στήριξής 
του, το ΕΙΤ θα προσαρμόσει το μοντέλο 
χρηματοδότησής του. Υπάρχουν τέσσερις 
κύριοι τομείς στους οποίους το ΕΙΤ θα 
κάνει βελτιώσεις.

επόμενη περίοδο του ΠΔΠ, ειδικότερα για 
τις τρέχουσες δραστηριότητες. Μέσω 
ενός λιτού και απλουστευμένου μοντέλου 
χρηματοδότησης το ΕΙΤ θα βελτιώσει τον 
αντίκτυπο και τη συμβολή των ΚΓΚ στην 
επίτευξη των στόχων του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη». Για να αυξηθεί η 
προστιθέμενη αξία της στήριξής του, το 
ΕΙΤ προσαρμόζει το μοντέλο 
χρηματοδότησής του προκειμένου να 
αυξήσει, με την πάροδο του χρόνου, τις 
δεσμεύσεις των εταίρων ΚΓΚ ή άλλων 
ιδιωτικών και δημόσιων πηγών. 
Υπάρχουν τέσσερις κύριοι τομείς στους 
οποίους το ΕΙΤ θα κάνει βελτιώσεις.

Or. en

Τροπολογία 331
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Marisa Matias, Robert Roos, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Klaus Buchner

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.4 – σημείο 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέσω ενός λιτού και απλουστευμένου 
μοντέλου χρηματοδότησης, το ΕΙΤ θα 
βελτιώσει τον αντίκτυπο και τη συμβολή 
των ΚΓΚ στην επίτευξη των στόχων του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Για να 
αυξηθεί η προστιθέμενη αξία της στήριξής 
του, το ΕΙΤ θα προσαρμόσει το μοντέλο 
χρηματοδότησής του. Υπάρχουν τέσσερις 
κύριοι τομείς στους οποίους το ΕΙΤ θα 
κάνει βελτιώσεις.

Μέσω ενός λιτού και απλουστευμένου 
μοντέλου χρηματοδότησης, το ΕΙΤ θα 
βελτιώσει τον αντίκτυπο και τη συμβολή 
των ΚΓΚ στην επίτευξη των στόχων του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Για να 
αυξηθεί η προστιθέμενη αξία της στήριξής 
του, το ΕΙΤ προσαρμόζει το μοντέλο 
χρηματοδότησής του προκειμένου να 
αυξήσει, με την πάροδο του χρόνου, τις 
δεσμεύσεις των εταίρων ΚΓΚ και άλλων 
ιδιωτικών και δημόσιων πηγών. 
Υπάρχουν τέσσερις κύριοι τομείς στους 
οποίους το ΕΙΤ θα κάνει βελτιώσεις.

Or. en
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Τροπολογία 332
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.4 – σημείο 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέσω ενός λιτού και απλουστευμένου 
μοντέλου χρηματοδότησης, το ΕΙΤ θα 
βελτιώσει τον αντίκτυπο και τη συμβολή 
των ΚΓΚ στην επίτευξη των στόχων του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Για να 
αυξηθεί η προστιθέμενη αξία της στήριξής 
του, το ΕΙΤ θα προσαρμόσει το μοντέλο 
χρηματοδότησής του. Υπάρχουν τέσσερις 
κύριοι τομείς στους οποίους το ΕΙΤ θα 
κάνει βελτιώσεις.

Μέσω ενός λιτού και απλουστευμένου 
μοντέλου χρηματοδότησης, το ΕΙΤ θα 
βελτιώσει τον αντίκτυπο και τη συμβολή 
των ΚΓΚ στην επίτευξη των στόχων του 
ΕΙΤ και του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη». Για να αυξηθεί η προστιθέμενη 
αξία της στήριξής του, το ΕΙΤ θα 
προσαρμόσει το μοντέλο χρηματοδότησής 
του. Υπάρχουν τέσσερις κύριοι τομείς 
στους οποίους το ΕΙΤ θα κάνει βελτιώσεις.

Or. en

Τροπολογία 333
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.4 – σημείο 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρώτον, το ΕΙΤ θα θεσπίσει ποσοστό 
συγχρηματοδότησης, έτσι ώστε να 
αυξηθούν τα επίπεδα των ιδιωτικών και 
δημόσιων επενδύσεων. Η προσαρμογή του 
μοντέλου χρηματοδότησης θα διευκολύνει 
τις ΚΓΚ στη μετάβαση προς την 
οικονομική βιωσιμότητα. Θα τις 
ενθαρρύνει να μειώσουν σταδιακά κατά τη 
διάρκεια των συμφωνιών-πλαισίων 
εταιρικής σχέσης το μερίδιο της 
χρηματοδότησης του ΕΙΤ στο 
επιχειρησιακό τους σχέδιο και παράλληλα 
να αυξήσουν το επίπεδο συνεπένδυσης από 
πηγές εκτός του ΕΙΤ. Σε όλες τις φάσεις 
του συνολικού κύκλου ζωής των ΚΓΚ θα 

Πρώτον, το ΕΙΤ θα θεσπίσει ποσοστό 
συγχρηματοδότησης, έτσι ώστε να 
αυξηθούν τα επίπεδα των ιδιωτικών και 
δημόσιων επενδύσεων. Η προσαρμογή του 
μοντέλου χρηματοδότησης θα διευκολύνει 
τις προσπάθειές τους για αξιοποίηση 
επενδύσεων πέραν των εσόδων από τους 
εταίρους τους, διευκολύνοντας έτσι τις 
ΚΓΚ στην αξιοποίηση των αυξανόμενων 
πρόσθετων δημόσιων και ιδιωτικών 
εσόδων και επενδύσεων, για την επίτευξη 
οικονομικής βιωσιμότητας. Θα τις 
ενθαρρύνει να μειώσουν σταδιακά κατά τη 
διάρκεια των συμφωνιών-πλαισίων 
εταιρικής σχέσης το μερίδιο της 
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εφαρμόζονται σταθερά μειούμενα ποσοστά 
συγχρηματοδότησης (εκκίνηση, ανάπτυξη, 
ωρίμανση, έξοδος από την επιχορήγηση 
του ΕΙΤ), όπως παρουσιάζεται κατωτέρω.

χρηματοδότησης του ΕΙΤ στο 
επιχειρησιακό τους σχέδιο και παράλληλα 
να αυξήσουν το επίπεδο συνεπένδυσης από 
πηγές εκτός του ΕΙΤ. Η χρηματοδότηση 
του ΕΙΤ θα συνδέεται άμεσα με την 
πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά την 
επίτευξη των στόχων και του 
αναμενόμενου αντικτύπου των ΚΓΚ και 
μπορεί να διακοπεί σε περίπτωση 
συνεχιζόμενης έλλειψης αποτελεσμάτων 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού 
για το ΕΙΤ. Σε όλες τις φάσεις του 
συνολικού κύκλου ζωής των ΚΓΚ θα 
εφαρμόζονται σταθερά μειούμενα ποσοστά 
συγχρηματοδότησης (εκκίνηση, ανάπτυξη, 
ωρίμανση, έξοδος από την επιχορήγηση 
του ΕΙΤ), όπως παρουσιάζεται κατωτέρω.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή μειούμενων ποσοστών συγχρηματοδότησης θα πρέπει να αναφέρεται στην κύρια 
πράξη (κανονισμός για το ΕΙΤ).

Τροπολογία 334
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Marisa Matias, Robert Roos

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.4 – σημείο 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρώτον, το ΕΙΤ θα θεσπίσει ποσοστό 
συγχρηματοδότησης, έτσι ώστε να 
αυξηθούν τα επίπεδα των ιδιωτικών και 
δημόσιων επενδύσεων. Η προσαρμογή του 
μοντέλου χρηματοδότησης θα 
διευκολύνει τις ΚΓΚ στη μετάβαση προς 
την οικονομική βιωσιμότητα. Θα τις 
ενθαρρύνει να μειώσουν σταδιακά κατά 
τη διάρκεια των συμφωνιών-πλαισίων 
εταιρικής σχέσης το μερίδιο της 

Πρώτον, το ΕΙΤ θα εφαρμόσει τα 
κατάλληλα ποσοστά συγχρηματοδότησης, 
και θα θεσπίσει ποσοστό 
συγχρηματοδότησης, έτσι ώστε να 
αυξηθούν τα επίπεδα των ιδιωτικών και 
δημόσιων επενδύσεων, πέραν των εσόδων 
από τους εταίρους τους, διευκολύνοντας 
έτσι τις ΚΓΚ στη μετάβαση προς την 
οικονομική βιωσιμότητα. Το ΕΙΤ 
προσαρμόζει το μερίδιο της 
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χρηματοδότησης του ΕΙΤ στο 
επιχειρησιακό τους σχέδιο και παράλληλα 
να αυξήσουν το επίπεδο συνεπένδυσης 
από πηγές εκτός του ΕΙΤ. Σε όλες τις 
φάσεις του συνολικού κύκλου ζωής των 
ΚΓΚ θα εφαρμόζονται σταθερά 
μειούμενα ποσοστά συγχρηματοδότησης 
(εκκίνηση, ανάπτυξη, ωρίμανση, έξοδος 
από την επιχορήγηση του ΕΙΤ), όπως 
παρουσιάζεται κατωτέρω.

χρηματοδότησης στο επιχειρησιακό σχέδιο 
των ΚΓΚ και παράλληλα αυξάνει το 
επίπεδο συνεπένδυσης από πηγές εκτός του 
ΕΙΤ. Η χρηματοδότηση του ΕΙΤ θα 
βασίζεται στις επιδόσεις, θα παρέχει 
κίνητρα για την επίτευξη αντικτύπου και 
θα επιβραβεύει την επιτυχία, θα 
συνδέεται άμεσα με την πρόοδο όσον 
αφορά την επίτευξη των στόχων των ΚΓΚ 
και μπορεί να διακοπεί σε περίπτωση 
συνεχιζόμενης έλλειψης αποτελεσμάτων.

Or. en

Τροπολογία 335
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.4 – σημείο 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρώτον, το ΕΙΤ θα θεσπίσει ποσοστό 
συγχρηματοδότησης, έτσι ώστε να 
αυξηθούν τα επίπεδα των ιδιωτικών και 
δημόσιων επενδύσεων. Η προσαρμογή του 
μοντέλου χρηματοδότησης θα διευκολύνει 
τις ΚΓΚ στη μετάβαση προς την 
οικονομική βιωσιμότητα. Θα τις 
ενθαρρύνει να μειώσουν σταδιακά κατά τη 
διάρκεια των συμφωνιών-πλαισίων 
εταιρικής σχέσης το μερίδιο της 
χρηματοδότησης του ΕΙΤ στο 
επιχειρησιακό τους σχέδιο και παράλληλα 
να αυξήσουν το επίπεδο συνεπένδυσης από 
πηγές εκτός του ΕΙΤ. Σε όλες τις φάσεις 
του συνολικού κύκλου ζωής των ΚΓΚ θα 
εφαρμόζονται σταθερά μειούμενα ποσοστά 
συγχρηματοδότησης (εκκίνηση, ανάπτυξη, 
ωρίμανση, έξοδος από την επιχορήγηση 
του ΕΙΤ), όπως παρουσιάζεται κατωτέρω.

Πρώτον, το ΕΙΤ θα μειώσει σταδιακά το 
ποσοστό συγχρηματοδότησης, έτσι ώστε 
να παράσχει κίνητρα για την αύξηση των 
επιπέδων των ιδιωτικών και δημόσιων 
επενδύσεων. Η προσαρμογή του μοντέλου 
χρηματοδότησης θα διευκολύνει τις ΚΓΚ 
στη μετάβαση προς την οικονομική 
βιωσιμότητα. Θα τις ενθαρρύνει να 
μειώσουν σταδιακά κατά τη διάρκεια των 
συμφωνιών-πλαισίων εταιρικής σχέσης το 
μερίδιο της χρηματοδότησης του ΕΙΤ στο 
επιχειρησιακό τους σχέδιο και παράλληλα 
να αυξήσουν το επίπεδο συνεπένδυσης από 
πηγές εκτός του ΕΙΤ. Σε όλες τις φάσεις 
του συνολικού κύκλου ζωής των ΚΓΚ θα 
εφαρμόζονται σταθερά μειούμενα ποσοστά 
συγχρηματοδότησης (εκκίνηση, ανάπτυξη, 
ωρίμανση, έξοδος από την επιχορήγηση 
του ΕΙΤ), όπως παρουσιάζεται κατωτέρω.

Or. en
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Τροπολογία 336
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.4 – σημείο 5 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεύτερον, η διαδικασία παροχής των 
επιχορηγήσεων που ακολουθείται επί του 
παρόντος θα εστιάσει περισσότερο στις 
επιδόσεις και τα αποτελέσματα στον 
τομέα του ανταγωνισμού και στη χρήση 
των πολυετών επιχορηγήσεων. Το 
διοικητικό συμβούλιο του ΕΙΤ θα παρέχει 
ισχυρότερα κίνητρα στις ΚΓΚ, τα οποία θα 
βασίζονται ιδίως στην ατομική τους 
επίδοση για να εξασφαλίζεται ο 
μεγαλύτερος δυνατός αντίκτυπος. Ως εκ 
τούτου, το ΕΙΤ θα τροποποιήσει τις 
διατάξεις του περί ανταγωνιστικής 
χρηματοδότησης προκειμένου να 
βελτιώσει τον αντίκτυπό του στο πλαίσιο 
του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

Δεύτερον, το ΕΙΤ θα διασφαλίζει ότι η 
διαδικασία παροχής των επιχορηγήσεων 
βασίζεται στις επιδόσεις στον τομέα του 
ανταγωνισμού και ότι θα αυξηθεί η χρήση 
των πολυετών επιχορηγήσεων Το 
διοικητικό συμβούλιο του ΕΙΤ θα παρέχει 
ισχυρότερα κίνητρα στις ΚΓΚ, τα οποία θα 
βασίζονται ιδίως στην ατομική τους 
επίδοση για να εξασφαλίζεται ο 
μεγαλύτερος δυνατός αντίκτυπος. Ως εκ 
τούτου, το ΕΙΤ θα τροποποιήσει τις 
διατάξεις του περί ανταγωνιστικής 
χρηματοδότησης προκειμένου να 
βελτιώσει τον αντίκτυπό του στο πλαίσιο 
του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

Or. en

Τροπολογία 337
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.4 – σημείο 5 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεύτερον, η διαδικασία παροχής των 
επιχορηγήσεων που ακολουθείται επί του 
παρόντος θα εστιάσει περισσότερο στις 
επιδόσεις και τα αποτελέσματα στον τομέα 
του ανταγωνισμού και στη χρήση των 
πολυετών επιχορηγήσεων. Το διοικητικό 
συμβούλιο του ΕΙΤ θα παρέχει ισχυρότερα 
κίνητρα στις ΚΓΚ, τα οποία θα βασίζονται 
ιδίως στην ατομική τους επίδοση για να 

Δεύτερον, η διαδικασία παροχής των 
επιχορηγήσεων που ακολουθείται επί του 
παρόντος θα εστιάσει περισσότερο στις 
επιδόσεις, τα αποτελέσματα και τον 
αντίκτυπο στον τομέα του ανταγωνισμού 
και στη χρήση των πολυετών 
επιχορηγήσεων. Η χρηματοδότηση του 
ΕΙΤ συνδέεται με την πρόοδο που 
σημειώνεται σύμφωνα με το άρθρο 11 
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εξασφαλίζεται ο μεγαλύτερος δυνατός 
αντίκτυπος. Ως εκ τούτου, το ΕΙΤ θα 
τροποποιήσει τις διατάξεις του περί 
ανταγωνιστικής χρηματοδότησης 
προκειμένου να βελτιώσει τον αντίκτυπό 
του στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη».

του κανονισμού για το ΕΙΤ. Το διοικητικό 
συμβούλιο του ΕΙΤ θα παρέχει ισχυρότερα 
κίνητρα στις ΚΓΚ, τα οποία θα βασίζονται 
ιδίως στην ατομική τους επίδοση για να 
εξασφαλίζεται ο μεγαλύτερος δυνατός 
αντίκτυπος.

Or. en

Τροπολογία 338
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.4 – σημείο 5 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τρίτον, το ΕΙΤ θα εφαρμόσει αυστηρούς 
κανόνες για την ενίσχυση του μηχανισμού 
επανεξέτασης πριν από τη λήξη της 
αρχικής επταετούς περιόδου λειτουργίας 
των ΚΓΚ. Η ενδιάμεση επανεξέταση, η 
οποία θα πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια 
εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, θα πρέπει 
να είναι σύμφωνη με τις βέλτιστες διεθνείς 
πρακτικές, σύμφωνα με τα κριτήρια του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
ευρωπαϊκών εταιρικών συμπράξεων, και 
να ολοκληρωθεί πριν από την εκπνοή της 
αρχικής επταετούς περιόδου. Σε συνέχεια 
της επανεξέτασης, το διοικητικό 
συμβούλιο θα λάβει απόφαση είτε να 
συνεχίσει είτε να διακόψει τη 
χρηματοδοτική συνεισφορά σε μια ΚΓΚ 
(μη παρατείνοντας τη συμφωνία-πλαίσιο 
εταιρικής σχέσης με τη συγκεκριμένη 
ΚΓΚ) και να ανακατανείμει τους πόρους 
σε δραστηριότητες με καλύτερες επιδόσεις.

Τρίτον, το ΕΙΤ θα εφαρμόσει αυστηρούς 
κανόνες για την ενίσχυση του μηχανισμού 
επανεξέτασης πριν από τη λήξη της 
αρχικής επταετούς περιόδου λειτουργίας 
των ΚΓΚ. Η ενδιάμεση επανεξέταση 
πραγματοποιείται από εξωτερικούς 
εμπειρογνώμονες και είναι σύμφωνη με 
τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, σύμφωνα 
με τα κριτήρια του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη» για την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των ευρωπαϊκών εταιρικών 
συμπράξεων και τα κριτήρια που 
ορίζονται στο άρθρο 11 του κανονισμού 
για το ΕΙΤ. Η επανεξέταση 
ολοκληρώνεται πριν από την εκπνοή της 
αρχικής επταετούς περιόδου. Σε συνέχεια 
της επανεξέτασης, το διοικητικό 
συμβούλιο θα λάβει απόφαση, σύμφωνα 
με το άρθρο 11 παρ. 3 του κανονισμού για 
το ΕΙΤ, είτε να συνεχίσει είτε να μειώσει, 
τροποποιήσει ή αποσύρει τη 
χρηματοδοτική συνεισφορά σε μια ΚΓΚ 
(μη παρατείνοντας τη συμφωνία-πλαίσιο 
εταιρικής σχέσης με τη συγκεκριμένη 
ΚΓΚ) και να ανακατανείμει τους πόρους 
σε δραστηριότητες με καλύτερες επιδόσεις.
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Τροπολογία 339
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Carlos Zorrinho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.4 – σημείο 5 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τρίτον, το ΕΙΤ θα εφαρμόσει αυστηρούς 
κανόνες για την ενίσχυση του μηχανισμού 
επανεξέτασης πριν από τη λήξη της 
αρχικής επταετούς περιόδου λειτουργίας 
των ΚΓΚ. Η ενδιάμεση επανεξέταση, η 
οποία θα πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια 
εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, θα πρέπει 
να είναι σύμφωνη με τις βέλτιστες διεθνείς 
πρακτικές, σύμφωνα με τα κριτήρια του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
ευρωπαϊκών εταιρικών συμπράξεων, και 
να ολοκληρωθεί πριν από την εκπνοή της 
αρχικής επταετούς περιόδου. Σε συνέχεια 
της επανεξέτασης, το διοικητικό 
συμβούλιο θα λάβει απόφαση είτε να 
συνεχίσει είτε να διακόψει τη 
χρηματοδοτική συνεισφορά σε μια ΚΓΚ 
(μη παρατείνοντας τη συμφωνία-πλαίσιο 
εταιρικής σχέσης με τη συγκεκριμένη 
ΚΓΚ) και να ανακατανείμει τους πόρους 
σε δραστηριότητες με καλύτερες επιδόσεις.

Τρίτον, το ΕΙΤ θα εφαρμόσει αυστηρούς 
κανόνες για την ενίσχυση του μηχανισμού 
επανεξέτασης πριν από τη λήξη της 
αρχικής επταετούς περιόδου λειτουργίας 
των ΚΓΚ. Η ενδιάμεση επανεξέταση, η 
οποία θα πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια 
εξωτερικών και ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων, θα πρέπει να είναι 
σύμφωνη με τις βέλτιστες διεθνείς 
πρακτικές, σύμφωνα με τα κριτήρια του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
ευρωπαϊκών εταιρικών συμπράξεων, και 
να ολοκληρωθεί πριν από την εκπνοή της 
αρχικής επταετούς περιόδου. Σε συνέχεια 
της επανεξέτασης, το διοικητικό 
συμβούλιο θα λάβει απόφαση είτε να 
συνεχίσει είτε να διακόψει τη 
χρηματοδοτική συνεισφορά σε μια ΚΓΚ 
(μη παρατείνοντας τη συμφωνία-πλαίσιο 
εταιρικής σχέσης με τη συγκεκριμένη 
ΚΓΚ) και να ανακατανείμει τους πόρους 
σε δραστηριότητες με καλύτερες επιδόσεις.

Or. en

Τροπολογία 340
Robert Roos
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.4 – σημείο 5 – εδάφιο 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τέλος, το ΕΙΤ θα συνεχίσει τις 
προσπάθειές του στο πεδίο της 
απλούστευσης, έτσι ώστε να μειωθεί ο 
περιττός διοικητικός φόρτος27 των ΚΓΚ, 
με σκοπό να μπορέσουν να εφαρμόζουν τα 
ετήσια επιχειρησιακά τους σχέδια και την 
πολυετή στρατηγική τους με δραστήριο και 
αποτελεσματικό τρόπο. Στις προσπάθειες 
αυτές περιλαμβάνεται η χρήση εφάπαξ 
ποσού ή μοναδιαίου κόστους για σχετικές 
δραστηριότητες των ΚΓΚ. Επιπλέον, για 
να εξασφαλιστεί ο καλύτερος 
προγραμματισμός των πόρων, ιδίως όσον 
αφορά τις δραστηριότητες καινοτομίας, 
καθώς και για να ενθαρρυνθούν οι εταίροι 
που συμμετέχουν στις δραστηριότητες των 
ΚΓΚ να αναλάβουν ισχυρότερες 
δεσμεύσεις και να υλοποιήσουν 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις, το ΕΙΤ θα 
υπογράφει πολυετείς συμφωνίες 
επιχορήγησης με τις ΚΓΚ, όταν αυτό 
κρίνεται κατάλληλο, στο πλαίσιο των 
αντίστοιχων συμφωνιών-πλαισίων 
εταιρικής σχέσης. Οι εν λόγω πολυετείς 
συμφωνίες επιχορήγησης δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνουν τα 3 έτη.

5α) Μείωση του διοικητικού φόρτου

Το ΕΙΤ εντείνει τις προσπάθειές του στο 
πεδίο της απλούστευσης, έτσι ώστε να 
μειωθεί ο περιττός διοικητικός φόρτος των 
ΚΓΚ, με σκοπό να μπορέσουν να 
εφαρμόζουν τα ετήσια επιχειρησιακά τους 
σχέδια και την πολυετή στρατηγική τους 
με δραστήριο και αποτελεσματικό τρόπο. 
Στις προσπάθειες αυτές περιλαμβάνεται η 
χρήση εφάπαξ ποσού ή μοναδιαίου 
κόστους για σχετικές δραστηριότητες των 
ΚΓΚ. Επιπλέον, για να εξασφαλιστεί ο 
καλύτερος προγραμματισμός των πόρων, 
ιδίως όσον αφορά τις δραστηριότητες 
καινοτομίας, καθώς και για να 
ενθαρρυνθούν οι εταίροι που συμμετέχουν 
στις δραστηριότητες των ΚΓΚ να 
αναλάβουν ισχυρότερες δεσμεύσεις και να 
υλοποιήσουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις, 
το ΕΙΤ θα υπογράφει πολυετείς συμφωνίες 
επιχορήγησης με τις ΚΓΚ, όταν αυτό 
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κρίνεται κατάλληλο, στο πλαίσιο των 
αντίστοιχων συμφωνιών-πλαισίων 
εταιρικής σχέσης. Οι εν λόγω πολυετείς 
συμφωνίες επιχορήγησης δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνουν τα 3 έτη. Το ΕΙΤ αναπτύσσει 
εμπιστοσύνη με τις ΚΓΚ και αξιολογεί τα 
αποτελέσματά τους και όχι τη διαδικασία 
τους.

_________________
27 Συγκεκριμένα, οι ετήσιες εκθέσεις 
σχετικά με τις συμπληρωματικές 
δραστηριότητες των ΚΓΚ πρόκειται να 
διακοπούν, όπως συνέστησε το Ελεγκτικό 
Συνέδριο στην ειδική έκθεσή του το 2016 
(βλ. σύσταση 1, σ. 51).

Or. en

Τροπολογία 341
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao 
Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.4 – σημείο 5 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τέλος, το ΕΙΤ θα συνεχίσει τις 
προσπάθειές του στο πεδίο της 
απλούστευσης, έτσι ώστε να μειωθεί ο 
περιττός διοικητικός φόρτος27 των ΚΓΚ, 
με σκοπό να μπορέσουν να εφαρμόζουν τα 
ετήσια επιχειρησιακά τους σχέδια και την 
πολυετή στρατηγική τους με δραστήριο 
και αποτελεσματικό τρόπο. Στις 
προσπάθειες αυτές περιλαμβάνεται η 
χρήση εφάπαξ ποσού ή μοναδιαίου 
κόστους για σχετικές δραστηριότητες των 
ΚΓΚ. Επιπλέον, για να εξασφαλιστεί ο 
καλύτερος προγραμματισμός των πόρων, 
ιδίως όσον αφορά τις δραστηριότητες 
καινοτομίας, καθώς και για να 
ενθαρρυνθούν οι εταίροι που συμμετέχουν 
στις δραστηριότητες των ΚΓΚ να 
αναλάβουν ισχυρότερες δεσμεύσεις και να 
υλοποιήσουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις, 

Τέλος, το ΕΙΤ θα αυξήσει περαιτέρω τις 
προσπάθειές του στο πεδίο της 
απλούστευσης και μείωσης του 
διοικητικού φόρτου για τις ΚΓΚ, με 
σκοπό να μπορέσουν να εφαρμόζουν τα 
πολυετή επιχειρησιακά τους σχέδια με 
δραστήριο και αποτελεσματικό τρόπο. Στις 
προσπάθειες αυτές περιλαμβάνεται η 
χρήση εφάπαξ ποσού ή μοναδιαίου 
κόστους για σχετικές δραστηριότητες των 
ΚΓΚ. Επιπλέον, για να εξασφαλιστεί ο 
καλύτερος προγραμματισμός των πόρων, 
ιδίως όσον αφορά τις δραστηριότητες 
καινοτομίας, καθώς και για να 
ενθαρρυνθούν οι εταίροι που συμμετέχουν 
στις δραστηριότητες των ΚΓΚ να 
αναλάβουν ισχυρότερες δεσμεύσεις και να 
υλοποιήσουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις, 
το ΕΙΤ θα υπογράφει πολυετείς συμφωνίες 
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το ΕΙΤ θα υπογράφει πολυετείς συμφωνίες 
επιχορήγησης με τις ΚΓΚ, όταν αυτό 
κρίνεται κατάλληλο, στο πλαίσιο των 
αντίστοιχων συμφωνιών-πλαισίων 
εταιρικής σχέσης. Οι εν λόγω πολυετείς 
συμφωνίες επιχορήγησης δεν θα πρέπει 
να υπερβαίνουν τα 3 έτη.

επιχορήγησης με τις ΚΓΚ στο πλαίσιο των 
αντίστοιχων συμφωνιών-πλαισίων 
εταιρικής σχέσης.

_________________
27 Συγκεκριμένα, οι ετήσιες εκθέσεις 
σχετικά με τις συμπληρωματικές 
δραστηριότητες των ΚΓΚ πρόκειται να 
διακοπούν, όπως συνέστησε το Ελεγκτικό 
Συνέδριο στην ειδική έκθεσή του το 2016 
(βλ. σύσταση 1, σ. 51).

Or. en

Τροπολογία 342
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Miapetra Kumpula-Natri

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.4 – σημείο 5 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τέλος, το ΕΙΤ θα συνεχίσει τις 
προσπάθειές του στο πεδίο της 
απλούστευσης, έτσι ώστε να μειωθεί ο 
περιττός διοικητικός φόρτος27 των ΚΓΚ, 
με σκοπό να μπορέσουν να εφαρμόζουν τα 
ετήσια επιχειρησιακά τους σχέδια και την 
πολυετή στρατηγική τους με δραστήριο και 
αποτελεσματικό τρόπο. Στις προσπάθειες 
αυτές περιλαμβάνεται η χρήση εφάπαξ 
ποσού ή μοναδιαίου κόστους για σχετικές 
δραστηριότητες των ΚΓΚ. Επιπλέον, για 
να εξασφαλιστεί ο καλύτερος 
προγραμματισμός των πόρων, ιδίως όσον 
αφορά τις δραστηριότητες καινοτομίας, 
καθώς και για να ενθαρρυνθούν οι εταίροι 
που συμμετέχουν στις δραστηριότητες των 
ΚΓΚ να αναλάβουν ισχυρότερες 
δεσμεύσεις και να υλοποιήσουν 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις, το ΕΙΤ θα 

Τέλος, το ΕΙΤ θα συνεχίσει τις 
προσπάθειές του στο πεδίο της 
απλούστευσης, έτσι ώστε να μειωθεί ο 
περιττός διοικητικός φόρτος27 των ΚΓΚ, 
με σκοπό να μπορέσουν να εφαρμόζουν τα 
ετήσια επιχειρησιακά τους σχέδια και την 
πολυετή στρατηγική τους με δραστήριο και 
αποτελεσματικό τρόπο. Στις προσπάθειες 
αυτές περιλαμβάνεται η χρήση εφάπαξ 
ποσού ή μοναδιαίου κόστους για σχετικές 
δραστηριότητες των ΚΓΚ. Επιπλέον, για 
να εξασφαλιστεί ο καλύτερος 
προγραμματισμός των πόρων, ιδίως όσον 
αφορά τις δραστηριότητες καινοτομίας, 
καθώς και για να ενθαρρυνθούν οι εταίροι 
που συμμετέχουν στις δραστηριότητες των 
ΚΓΚ να αναλάβουν ισχυρότερες 
δεσμεύσεις και να υλοποιήσουν 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις, το ΕΙΤ θα 



AM\1204114EL.docx 171/197 PE650.625v01-00

EL

υπογράφει πολυετείς συμφωνίες 
επιχορήγησης με τις ΚΓΚ, όταν αυτό 
κρίνεται κατάλληλο, στο πλαίσιο των 
αντίστοιχων συμφωνιών-πλαισίων 
εταιρικής σχέσης. Οι εν λόγω πολυετείς 
συμφωνίες επιχορήγησης δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνουν τα 3 έτη.

υπογράφει πολυετείς συμφωνίες 
επιχορήγησης με τις ΚΓΚ, όταν αυτό 
κρίνεται κατάλληλο, στο πλαίσιο των 
αντίστοιχων συμφωνιών-πλαισίων 
εταιρικής σχέσης. Οι εν λόγω πολυετείς 
συμφωνίες επιχορήγησης πρέπει να έχουν 
διάρκεια τουλάχιστον 3 ετών.

_________________ _________________
27 Συγκεκριμένα, οι ετήσιες εκθέσεις 
σχετικά με τις συμπληρωματικές 
δραστηριότητες των ΚΓΚ πρόκειται να 
διακοπούν, όπως συνέστησε το Ελεγκτικό 
Συνέδριο στην ειδική έκθεσή του το 2016 
(βλ. σύσταση 1, σ. 51).

27 Συγκεκριμένα, οι ετήσιες εκθέσεις 
σχετικά με τις συμπληρωματικές 
δραστηριότητες των ΚΓΚ πρόκειται να 
διακοπούν, όπως συνέστησε το Ελεγκτικό 
Συνέδριο στην ειδική έκθεσή του το 2016 
(βλ. σύσταση 1, σ. 51).
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Τροπολογία 343
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση απόφασης
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τέλος, το ΕΙΤ θα συνεχίσει τις 
προσπάθειές του στο πεδίο της 
απλούστευσης, έτσι ώστε να μειωθεί ο 
περιττός διοικητικός φόρτος27 των ΚΓΚ, 
με σκοπό να μπορέσουν να εφαρμόζουν τα 
ετήσια επιχειρησιακά τους σχέδια και την 
πολυετή στρατηγική τους με δραστήριο 
και αποτελεσματικό τρόπο. Στις 
προσπάθειες αυτές περιλαμβάνεται η 
χρήση εφάπαξ ποσού ή μοναδιαίου 
κόστους για σχετικές δραστηριότητες των 
ΚΓΚ. Επιπλέον, για να εξασφαλιστεί ο 
καλύτερος προγραμματισμός των πόρων, 
ιδίως όσον αφορά τις δραστηριότητες 
καινοτομίας, καθώς και για να 
ενθαρρυνθούν οι εταίροι που συμμετέχουν 
στις δραστηριότητες των ΚΓΚ να 
αναλάβουν ισχυρότερες δεσμεύσεις και να 
υλοποιήσουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις, 
το ΕΙΤ θα υπογράφει πολυετείς συμφωνίες 

Τέλος, το ΕΙΤ θα αυξήσει περαιτέρω τις 
προσπάθειές του στο πεδίο της 
απλούστευσης και μείωσης του 
διοικητικού φόρτου27 για τις ΚΓΚ, με 
σκοπό να μπορέσουν να εφαρμόζουν τα 
πολυετή επιχειρησιακά τους σχέδια με 
δραστήριο και αποτελεσματικό τρόπο. Στις 
προσπάθειες αυτές περιλαμβάνεται η 
χρήση εφάπαξ ποσού ή μοναδιαίου 
κόστους για σχετικές δραστηριότητες των 
ΚΓΚ. Επιπλέον, για να εξασφαλιστεί ο 
καλύτερος προγραμματισμός των πόρων, 
ιδίως όσον αφορά τις δραστηριότητες 
καινοτομίας, καθώς και για να 
ενθαρρυνθούν οι εταίροι που συμμετέχουν 
στις δραστηριότητες των ΚΓΚ να 
αναλάβουν ισχυρότερες δεσμεύσεις και να 
υλοποιήσουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις, 
το ΕΙΤ θα υπογράφει πολυετείς συμφωνίες 
επιχορήγησης με τις ΚΓΚ στο πλαίσιο των 
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επιχορήγησης με τις ΚΓΚ, όταν αυτό 
κρίνεται κατάλληλο, στο πλαίσιο των 
αντίστοιχων συμφωνιών-πλαισίων 
εταιρικής σχέσης. Οι εν λόγω πολυετείς 
συμφωνίες επιχορήγησης δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνουν τα 3 έτη.

αντίστοιχων συμφωνιών-πλαισίων 
εταιρικής σχέσης. Οι εν λόγω πολυετείς 
συμφωνίες επιχορήγησης πρέπει να 
καλύπτουν περίοδο τουλάχιστον τριών 
ετών.

_________________ _________________
27 Συγκεκριμένα, οι ετήσιες εκθέσεις 
σχετικά με τις συμπληρωματικές 
δραστηριότητες των ΚΓΚ πρόκειται να 
διακοπούν, όπως συνέστησε το Ελεγκτικό 
Συνέδριο στην ειδική έκθεσή του το 2016 
(βλ. σύσταση 1, σ. 51).

27 Συγκεκριμένα, οι ετήσιες εκθέσεις 
σχετικά με τις συμπληρωματικές 
δραστηριότητες των ΚΓΚ πρόκειται να 
διακοπούν, όπως συνέστησε το Ελεγκτικό 
Συνέδριο στην ειδική έκθεσή του το 2016 
(βλ. σύσταση 1, σ. 51).

Or. en

Τροπολογία 344
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.4 – σημείο 5 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τέλος, το ΕΙΤ θα συνεχίσει τις 
προσπάθειές του στο πεδίο της 
απλούστευσης, έτσι ώστε να μειωθεί ο 
περιττός διοικητικός φόρτος27 των ΚΓΚ, 
με σκοπό να μπορέσουν να εφαρμόζουν τα 
ετήσια επιχειρησιακά τους σχέδια και την 
πολυετή στρατηγική τους με δραστήριο και 
αποτελεσματικό τρόπο. Στις προσπάθειες 
αυτές περιλαμβάνεται η χρήση εφάπαξ 
ποσού ή μοναδιαίου κόστους για σχετικές 
δραστηριότητες των ΚΓΚ. Επιπλέον, για 
να εξασφαλιστεί ο καλύτερος 
προγραμματισμός των πόρων, ιδίως όσον 
αφορά τις δραστηριότητες καινοτομίας, 
καθώς και για να ενθαρρυνθούν οι εταίροι 
που συμμετέχουν στις δραστηριότητες των 
ΚΓΚ να αναλάβουν ισχυρότερες 
δεσμεύσεις και να υλοποιήσουν 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις, το ΕΙΤ θα 
υπογράφει πολυετείς συμφωνίες 

Τέλος, το ΕΙΤ θα συνεχίσει τις 
προσπάθειές του στο πεδίο της 
απλούστευσης, έτσι ώστε να μειωθεί ο 
περιττός διοικητικός φόρτος27 των ΚΓΚ, 
με σκοπό να μπορέσουν να εφαρμόζουν τα 
ετήσια επιχειρησιακά τους σχέδια και την 
πολυετή στρατηγική τους με δραστήριο και 
αποτελεσματικό τρόπο. Στις προσπάθειες 
αυτές περιλαμβάνεται η χρήση εφάπαξ 
ποσού ή μοναδιαίου κόστους για σχετικές 
δραστηριότητες των ΚΓΚ. Επιπλέον, για 
να εξασφαλιστεί ο καλύτερος 
προγραμματισμός των πόρων, ιδίως όσον 
αφορά τις δραστηριότητες καινοτομίας, 
καθώς και για να ενθαρρυνθούν οι εταίροι 
που συμμετέχουν στις δραστηριότητες των 
ΚΓΚ να αναλάβουν ισχυρότερες 
δεσμεύσεις και να υλοποιήσουν 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις, το ΕΙΤ θα 
υπογράφει πολυετείς συμφωνίες 
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επιχορήγησης με τις ΚΓΚ, όταν αυτό 
κρίνεται κατάλληλο, στο πλαίσιο των 
αντίστοιχων συμφωνιών-πλαισίων 
εταιρικής σχέσης. Οι εν λόγω πολυετείς 
συμφωνίες επιχορήγησης δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνουν τα 3 έτη.

επιχορήγησης με τις ΚΓΚ στο πλαίσιο των 
αντίστοιχων συμφωνιών-πλαισίων 
εταιρικής σχέσης. Οι εν λόγω πολυετείς 
συμφωνίες επιχορήγησης δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνουν τα 3 έτη.

_________________ _________________
27 Συγκεκριμένα, οι ετήσιες εκθέσεις 
σχετικά με τις συμπληρωματικές 
δραστηριότητες των ΚΓΚ πρόκειται να 
διακοπούν, όπως συνέστησε το Ελεγκτικό 
Συνέδριο στην ειδική έκθεσή του το 2016 
(βλ. σύσταση 1, σ. 51).

27 Συγκεκριμένα, οι ετήσιες εκθέσεις 
σχετικά με τις συμπληρωματικές 
δραστηριότητες των ΚΓΚ πρόκειται να 
διακοπούν, όπως συνέστησε το Ελεγκτικό 
Συνέδριο στην ειδική έκθεσή του το 2016 
(βλ. σύσταση 1, σ. 51).

Or. en

Τροπολογία 345
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

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:

Κατόπιν διεξοδικής και ανεξάρτητης 
μελέτης, σε στενή συνεργασία με την 
Επιτροπή, το ΕΙΤ θα αξιολογήσει, μέχρι τα 
τέλη του 2023, τις ΚΓΚ των οποίων η 
συμφωνία εταιρικής σχέσης θα λήξει 
κατά τη διάρκεια της περιόδου 
προγραμματισμού 2021-2027 και θα 
καθορίσει τις σχέσεις που θα έχει μαζί 
τους στη συνέχεια. Εφόσον υπάρξει θετική 
έκβαση διεξοδικής επανεξέτασης από 
εξωτερικούς ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες, καθώς και θετική 
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου 
του, το ΕΙΤ μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 
11 του κανονισμού για το ΕΙΤ, να 
αποφασίσει:

- να παρατείνει τη συμφωνία-πλαίσιο 
εταιρικής σχέσης έως το τέλος της 
τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού, 
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εάν η αξιολόγηση δείξει ότι ορισμένες 
δραστηριότητες της ΚΓΚ δεν μπορούν 
ακόμη να είναι οικονομικά βιώσιμες, 
αλλά παραμένουν ζωτικής σημασίας για 
την εκπλήρωση των καθηκόντων, των 
δραστηριοτήτων και των ικανοτήτων της 
όσον αφορά την αντιμετώπιση 
κοινωνιακών προκλήσεων και ως εκ 
τούτου είναι απαραίτητη η οικονομική 
στήριξη του ΕΙΤ ώστε να καταστούν οι 
ΚΓΚ οικονομικά βιώσιμες. Σύμφωνα με 
το άρθρο 11 του κανονισμού για το ΕΙΤ, η 
εν λόγω παράταση υπόκειται σε 
ορισμένους όρους και έχει περιορισμένη 
εμβέλεια, προϋπολογισμό και διάρκεια·
- να συνάψει «μνημόνιο συνεργασίας» με 
την 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:

Or. en

Τροπολογία 346
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

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 

Το ΕΙΤ θεσπίζει τις γενικές αρχές που 
διέπουν τη σχέση με τις ΚΓΚ μετά από 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 αξιολογήσει και 
καθορίσει, μέχρι τα τέλη του 2023, τον 
αντίκτυπο και τα αποτελέσματα των 
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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:

τριών ΚΓΚ που θα σταματήσουν να 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις κατά τη 
διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 
2021-2027 και καθορίζει τις σχέσεις που 
θα έχει μαζί τους στη συνέχεια. Κατόπιν 
θετικής έκβασης της τελικής 
επανεξέτασης από ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες και εφόσον υπάρξει 
σχετική απόφαση του διοικητικού 
συμβουλίου, το ΕΙΤ μπορεί να 
αποφασίσει:
- να παρατείνει τη συμφωνία-πλαίσιο 
εταιρικής σχέσης έως το τέλος της 
τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού, 
εάν η αξιολόγηση δείξει ότι ορισμένες 
δραστηριότητες εκπαίδευσης, 
κατάρτισης και οριζόντιας δομής 
εξακολουθούν να χρήζουν οικονομικής 
στήριξης από το ΕΙΤ για να καταστούν 
οικονομικά βιώσιμες οι ΚΓΚ·
- συνάψει «μνημόνιο συνεργασίας» (ΜΣ) 
με μια 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:

Or. en

Τροπολογία 347
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

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·

– δικαιώματα και υποχρεώσεις που 
συνδέονται με τη συνέχιση των 
δραστηριοτήτων του τριγώνου της 
γνώσης καθώς και με τη διατήρηση του 
οικοσυστήματος και του δικτύου της 
ΚΓΚ, τη χρήση της επωνυμίας του EIT, τη 
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συμμετοχή στα βραβεία του ΕΙΤ και σε 
άλλες πρωτοβουλίες που οργανώνει αυτό· 
τη χρήση του εμπορικού σήματος του 
ΕΙΤ για προγράμματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης· και τις σχέσεις με την 
κοινότητα αποφοίτων του ΕΙΤ·

Or. en

Τροπολογία 348
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.4 – σημείο 6 – εδάφιο 1 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τη χρήση του εμπορικού σήματος 
του ΕΙΤ για προγράμματα εκπαίδευσης 
και κατάρτισης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 349
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τη συμμετοχή σε ανταγωνιστικές 
προσκλήσεις του ΕΙΤ για δραστηριότητες 
μεταξύ ΚΓΚ καθώς και για κοινές 
υπηρεσίες·

– τους όρους που διέπουν τη 
συμμετοχή σε ανταγωνιστικές 
προσκλήσεις του ΕΙΤ για δραστηριότητες 
μεταξύ ΚΓΚ καθώς και για κοινές 
υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 350
Lina Gálvez Muñoz
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εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.4 – σημείο 6 – εδάφιο 1 – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τις σχέσεις με την κοινότητα αποφοίτων 
του ΕΙΤ.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 351
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.5 – εδάφιο 6 – περίπτωση 1

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 τομείς του πολιτισμού και 
της δημιουργικότητας (ΤΠΔ). Θα 
αναπτυχθούν ισχυρές συνέργειες και 
συμπληρωματικότητα με το πρόγραμμα σε 
τομείς όπως οι δημιουργικές δεξιότητες, οι 
θέσεις εργασίας και τα επιχειρηματικά 
μοντέλα, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη 
τις συνθήκες εργασίας και τις συμβατικές 
καταστάσεις των ατόμων που εργάζονται 
στους ΤΠΔ.

Or. en

Τροπολογία 352
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

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 τομείς του πολιτισμού και 
της δημιουργικότητας (ΤΠΔ). Θα 
αναπτυχθούν ισχυρές συνέργειες και 
συμπληρωματικότητα με το πρόγραμμα σε 
τομείς όπως οι δημιουργικές δεξιότητες, οι 
θέσεις εργασίας και τα επιχειρηματικά 
μοντέλα.

Or. en

Τροπολογία 353
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Marisa Matias, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Klaus Buchner

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η κρίση που προκλήθηκε από την 
εξάπλωση της νόσου COVID-19
Για την αντιμετώπιση των σημαντικών 
κοινωνικών, οικονομικών, 
περιβαλλοντικών και τεχνολογικών 
αλλαγών που απορρέουν από την 
εξάπλωση της νόσου COVID-19 είναι 
απαραίτητη η συνεργασία όλων των 
θεσμικών και λοιπών οργάνων, 
οργανισμών και υπηρεσιών της Ένωσης, 
το δε ΕΙΤ θα πρέπει να συμβάλει στις 
προσπάθειες καινοτομίας που 
απαιτούνται για τη συντονισμένη 
αντιμετώπιση της κρίσης. Το ΕΙΤ θα 
πρέπει να μεριμνήσει ώστε οι ΚΓΚ να 
συμβάλουν στην επίτευξη καινοτόμων 
λύσεων σε διάφορα πεδία δράσης, 
σύμφωνα με τις προτεραιότητες του 
σχεδίου ανάκαμψης της Ένωσης, της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της 
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Βιομηχανικής Στρατηγικής της Ένωσης 
και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 
του ΟΗΕ, προκειμένου να συμβάλουν 
στην ανάκαμψη των κοινωνιών και της 
οικονομίας μας και να ενισχύσουν τη 
βιωσιμότητα και την αντοχή τους. Κάθε 
ΚΓΚ θα πρέπει να αναπτύξει ένα διετές 
στρατηγικό σχέδιο ώστε να συμβάλει 
στον μετριασμό των επιπτώσεων της 
κρίσης στην οικονομία, ιδίως των 
κοινωνικών αναταραχών και της μείωσης 
των επενδύσεων. Ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να δοθεί σε δράσεις που έχουν 
στόχο την αύξηση της αντοχής των 
οικοσυστημάτων καινοτομίας τους και 
ειδικότερα, των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων, των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων και νεοσύστατων 
επιχειρήσεων, καθώς και των 
σπουδαστών, ερευνητών, επιχειρηματιών 
και εργαζομένων που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την κρίση.
Το ΕΙΤ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι 
ΚΓΚ είναι σε θέση να λειτουργούν με την 
απαραίτητη ευελιξία ώστε να 
προσαρμοστούν στις αυξανόμενες 
απαιτήσεις που θα προκύψουν από την 
κρίση της νόσου COVID-19 και να 
ανταποκριθούν στο ευρωπαϊκό σχέδιο 
ανάκαμψης. Οι ΚΓΚ, σε συνέργεια με 
άλλα σκέλη καινοτομίας και υπηρεσίες, 
μπορούν να προτείνουν πρωτοβουλίες που 
έχουν στόχο τη στήριξη του τρέχοντος 
συστήματος καινοτομίας με βάση το 
τρίγωνο της γνώσης. Μπορούν να 
δημοσιεύουν ειδικές προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων, να προάγουν 
πρωτοβουλίες χρησιμοποιώντας τις 
οικείες εταιρικές συμπράξεις, 
οικοσυστήματα και κοινότητες, να 
αναπτύσσουν μεμονωμένα έργα και έργα 
μεταξύ ΚΓΚ για την υποστήριξη της 
βιώσιμης αναδιάρθρωσης των 
επιχειρήσεων και τον προσδιορισμό 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, 
νεοσύστατων επιχειρήσεων και άλλων 
ενδιαφερόμενων μερών που χρειάζονται 
στήριξη. Θα πρέπει να είναι αρκετά 
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ευέλικτες ώστε να αναπτύσσουν 
κατάλληλα μέτρα στήριξης για τους 
εταίρους και δικαιούχους τους, ακόμα και 
πέρα από τις υφιστάμενες κοινότητές 
τους. Θα πρέπει να προσαρμοστούν σε 
μια περίοδο πιο αποκεντρωμένων και 
απομακρυσμένων μεθόδων εργασίας, 
λιγότερων μετακινήσεων, περισσότερης 
αβεβαιότητας και συνεχούς φυσικής 
αποστασιοποίησης. Θα πρέπει να 
συνδράμουν τους εταίρους, τους 
δικαιούχους και τους σπουδαστές τους με 
καινοτόμα εργαλεία συνεργασίας, μέσα, 
πληροφορίες και υπηρεσίες υποστήριξης.
Κατά το τέλος του 2023, το διοικητικό 
συμβούλιο του ΕΙΤ, σε συντονισμό με την 
Επιτροπή, θα αξιολογήσει εάν θα 
παρατείνει τη διάρκεια των 
πρωτοβουλιών κάθε ΚΓΚ που σχετίζεται 
με τη νόσο COVID-19.

Or. en

Τροπολογία 354
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Marisa Matias

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Η EIT Health θα πρέπει να 
συγκεντρώνει εμπειρογνωμοσύνη και να 
συλλέγει δεδομένα και πληροφορίες για 
την ανάπτυξη εμβολίων, μεθόδων 
εξέτασης και ιατρικών θεραπειών 
αντιμετώπισης της νόσου COVID-19. Η 
EIT Health θα πρέπει να θέσει σε 
λειτουργία οριζόντιες πλατφόρμες που 
μπορούν να στηρίξουν την έρευνα και την 
ανάπτυξη σε πρωτοβουλίες που 
σχετίζονται με τον εμβολιασμό και 
προέρχονται από τον ακαδημαϊκό χώρο, 
τη βιομηχανία, ιδίως μικρές και μεσαίες 
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επιχειρήσεις, καθώς και από άλλους 
οργανισμούς με εμπειρία στην προκλινική 
εμπειρογνωμοσύνη, τις δοκιμές εμβολίων 
και την παραγωγή υλικών κλινικών 
δοκιμών.

Or. en

Τροπολογία 355
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 4 – σημείο 4.1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ανάγκες προϋπολογισμού του EIT για 
την περίοδο 2021-2027 ανέρχονται σε 
[3] δισ. EUR και βασίζονται σε τρεις 
κύριες συνιστώσες: 1τις δαπάνες για τις 
οκτώ υφιστάμενες ΚΓΚ (για τρεις από τις 
οποίες οι συμφωνίες-πλαίσια εταιρικής 
σχέσης θα λήξουν έως το 2024) και τη 
δρομολόγηση δύο νέων ΚΓΚ (το 2022 και 
το 2025)· 2) τη δρομολόγηση νέας δράσης 
υποστήριξης και συντονισμού του ΕΙΤ· 
και 3) τις διοικητικές δαπάνες.

Οι ανάγκες προϋπολογισμού του EIT για 
την περίοδο 2021-2027 ανέρχονται στο 
4 % του πυλώνα «Καινοτόμος Ευρώπη» 
του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» 
(πυλώνας ΙΙΙ) και βασίζονται σε δύο 
κύριες συνιστώσες: 1τις δαπάνες για τις 
οκτώ υφιστάμενες ΚΓΚ (για τρεις από τις 
οποίες οι συμφωνίες-πλαίσια εταιρικής 
σχέσης θα λήξουν έως το 2024) και τη 
δρομολόγηση δύο νέων ΚΓΚ (το 2024 και 
το 2026)· και 2) τις διοικητικές δαπάνες.

Or. en

Τροπολογία 356
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 4 – σημείο 4.1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ανάγκες προϋπολογισμού του EIT για 
την περίοδο 2021-2027 ανέρχονται σε 
[3] δισ. EUR και βασίζονται σε τρεις 
κύριες συνιστώσες: 1) τις δαπάνες για τις 

Οι ανάγκες προϋπολογισμού του EIT για 
την περίοδο 2021-2027 ανέρχονται στο 
4 % του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη» και βασίζονται σε δύο κύριες 
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οκτώ υφιστάμενες ΚΓΚ (για τρεις από τις 
οποίες οι συμφωνίες-πλαίσια εταιρικής 
σχέσης θα λήξουν έως το 2024) και τη 
δρομολόγηση δύο νέων ΚΓΚ (το 2022 και 
το 2025)· 2) τη δρομολόγηση νέας δράσης 
υποστήριξης και συντονισμού του ΕΙΤ· 
και 3) τις διοικητικές δαπάνες.

συνιστώσες: 1) τις δαπάνες για τις οκτώ 
υφιστάμενες ΚΓΚ (για τρεις από τις οποίες 
οι συμφωνίες-πλαίσια εταιρικής σχέσης με 
τη μορφή που έχουν αυτή τη στιγμή θα 
λήξουν έως το 2024) και τη δρομολόγηση 
δύο νέων ΚΓΚ (το 2022 και το 2025)· και 
2) τις διοικητικές δαπάνες

Or. en

Τροπολογία 357
Robert Roos
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Grzegorz 
Tobiszowski, Beata Szydło, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 4 – σημείο 4.1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ανάγκες προϋπολογισμού του EIT για 
την περίοδο 2021-2027 ανέρχονται σε 
[3] δισ. EUR και βασίζονται σε τρεις 
κύριες συνιστώσες: 1τις δαπάνες για τις 
οκτώ υφιστάμενες ΚΓΚ (για τρεις από τις 
οποίες οι συμφωνίες-πλαίσια εταιρικής 
σχέσης θα λήξουν έως το 2024) και τη 
δρομολόγηση δύο νέων ΚΓΚ (το 2022 και 
το 2025)· 2) τη δρομολόγηση νέας δράσης 
υποστήριξης και συντονισμού του ΕΙΤ· και 
3) τις διοικητικές δαπάνες.

Οι ανάγκες προϋπολογισμού του EIT για 
την περίοδο 2021-2027 ανέρχονται σε 
[3] δισ. EUR και βασίζονται σε τρεις 
κύριες συνιστώσες: 1τις δαπάνες για τις 
οκτώ υφιστάμενες ΚΓΚ (για τρεις από τις 
οποίες οι συμφωνίες-πλαίσια εταιρικής 
σχέσης θα λήξουν έως το 2024) και την 
πιθανή δρομολόγηση μιας νέας ΚΓΚ· 2) 
τη δρομολόγηση νέας δράσης υποστήριξης 
και συντονισμού του ΕΙΤ· και 3) τις 
διοικητικές δαπάνες.

Or. en

Τροπολογία 358
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 4 – σημείο 4.1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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Περίπου [4,64] δισ. EUR (83,3 % του 
συνολικού προϋπολογισμού του EIT) 
προβλέπεται να χρηματοδοτήσουν 
υπάρχουσες και νέες ΚΓΚ, στα οποία 
περιλαμβάνονται [200] εκατ. EUR για το 
περιφερειακό σχέδιο καινοτομίας. Με τη 
θέσπιση ποσοστού συγχρηματοδότησης, οι 
ΚΓΚ αναμένεται να κινητοποιήσουν 
περαιτέρω [1,5] δισ. EUR από άλλες 
δημόσιες και ιδιωτικές πηγές. Ο 
προϋπολογισμός για τη δρομολόγηση δύο 
νέων ΚΓΚ (που θα συσταθούν το 2022 και 
το 2025, αντίστοιχα) θα ανέλθει σε 
περίπου [300] εκατ EUR. Εάν υπάρξουν 
διαθέσιμοι πρόσθετοι πόροι από τον 
προϋπολογισμό του ΕΙΤ, το τελευταίο 
μπορεί να δημιουργήσει και άλλες ΚΓΚ.

Περίπου το 96,7 % (4,64 δισ. EUR) του 
συνολικού προϋπολογισμού του EIT 
προβλέπεται να χρηματοδοτήσει 
υπάρχουσες και νέες ΚΓΚ, εκ των οποίων:

- τουλάχιστον το 10 έως 15 % (464 έως 
696 εκατ. EUR) μέτραστο πλαίσιο ου 
περιφερειακού σχεδίου καινοτομίας.

– ανώτατο ποσοστό 3 % (120 εκατ. EUR) 
για τη φάση εκκίνησης των πιλοτικών 
δράσεων ενίσχυσης της ανάπτυξης 
ικανοτήτων επιχειρηματικότητας και 
καινοτομίας των ΙΤΕ· Αναλόγως του 
αποτελέσματος της ενδιάμεσης 
αξιολόγησης, το ποσοστό αυτό θα 
μπορούσε να αυξηθεί και να κατανεμηθεί 
για την κλιμάκωση των πιλοτικών 
δράσεων (τελευταία 4 έτη).
– 5,5 % (250 εκατ. EUR) για τη 
δημοσίευση προσκλήσεων για δύο 
πιθανές νέες ΚΓΚ (βάσει θετικής 
ενδιάμεσης αξιολόγησης).
Με τη θέσπιση ποσοστού 
συγχρηματοδότησης, οι ΚΓΚ αναμένεται 
να κινητοποιήσουν περαιτέρω 
[2,4] δισ. EUR από άλλες δημόσιες και 
ιδιωτικές πηγές.

Εάν υπάρξουν διαθέσιμοι πρόσθετοι πόροι 
από τον προϋπολογισμό του ΕΙΤ, το 
τελευταίο μπορεί να δημιουργήσει και 
άλλες ΚΓΚ.

Or. en
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Τροπολογία 359
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Patrizia Toia

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 4 – σημείο 4.1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περίπου [2,5] δισ. EUR (83,3% του 
συνολικού προϋπολογισμού του EIT) 
προβλέπεται να χρηματοδοτήσουν 
υπάρχουσες και νέες ΚΓΚ, στα οποία 
περιλαμβάνονται [200] εκατ. EUR για το 
περιφερειακό σχέδιο καινοτομίας. Με τη 
θέσπιση ποσοστού συγχρηματοδότησης, 
οι ΚΓΚ αναμένεται να κινητοποιήσουν 
περαιτέρω [1,5] δισ. EUR από άλλες 
δημόσιες και ιδιωτικές πηγές. Ο 
προϋπολογισμός για τη δρομολόγηση δύο 
νέων ΚΓΚ (που θα συσταθούν το 2022 και 
το 2025, αντίστοιχα) θα ανέλθει σε 
περίπου [300] εκατ EUR. Εάν υπάρξουν 
διαθέσιμοι πρόσθετοι πόροι από τον 
προϋπολογισμό του ΕΙΤ, το τελευταίο 
μπορεί να δημιουργήσει και άλλες ΚΓΚ.

Περίπου 96,7 % του συνολικού 
προϋπολογισμού του EIT προβλέπεται να 
χρηματοδοτήσει υπάρχουσες και νέες 
ΚΓΚ, εκ των οποίων:

– τουλάχιστον 10 % θα κατανεμηθεί για 
το περιφερειακό σχέδιο καινοτομίας

– τουλάχιστον 3 % για τη δρομολόγηση 
πιλοτικών δράσεων ενίσχυσης των 
ικανοτήτων επιχειρηματικότητας και 
καινοτομίας των ΙΤΕ·
– περίπου 10 % για τη δρομολόγηση δύο 
νέων ΚΓΚ (που θα συσταθούν το 2022 και 
το 2025 αντίστοιχα). Εάν υπάρξουν 
διαθέσιμοι πρόσθετοι πόροι από τον 
προϋπολογισμό του ΕΙΤ, το τελευταίο 
μπορεί να δημιουργήσει και άλλες ΚΓΚ.

– τουλάχιστον 7 % διατίθεται σε 
δραστηριότητες μεταξύ ΚΓΚ, 
συμπεριλαμβανομένων των 
ανταγωνιστικών προσκλήσεων που 
απευθύνονται σε ΚΓΚ για τις οποίες έχει 
λήξει η συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής 
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σχέσης·
Με τη θέσπιση ενός σταδιακά μειούμενου 
ποσοστού χρηματοδότησης του ΕΙΤ, οι 
ΚΓΚ αναμένεται να κινητοποιήσουν 
επιπλέον 50 % κονδυλίων από άλλες 
δημόσιες και ιδιωτικές πηγές.

Or. en

Τροπολογία 360
Robert Roos
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Grzegorz 
Tobiszowski, Beata Szydło, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 4 – σημείο 4.1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περίπου [2,5] δισ. EUR (83,3% του 
συνολικού προϋπολογισμού του EIT) 
προβλέπεται να χρηματοδοτήσουν 
υπάρχουσες και νέες ΚΓΚ, στα οποία 
περιλαμβάνονται [200] εκατ. EUR για το 
περιφερειακό σχέδιο καινοτομίας. Με τη 
θέσπιση ποσοστού συγχρηματοδότησης, οι 
ΚΓΚ αναμένεται να κινητοποιήσουν 
περαιτέρω [1,5] δισ. EUR από άλλες 
δημόσιες και ιδιωτικές πηγές. Ο 
προϋπολογισμός για τη δρομολόγηση δύο 
νέων ΚΓΚ (που θα συσταθούν το 2022 και 
το 2025, αντίστοιχα) θα ανέλθει σε 
περίπου [300] εκατ EUR. Εάν υπάρξουν 
διαθέσιμοι πρόσθετοι πόροι από τον 
προϋπολογισμό του ΕΙΤ, το τελευταίο 
μπορεί να δημιουργήσει και άλλες ΚΓΚ.

Περίπου [2,5] δισ. EUR (83,3% του 
συνολικού προϋπολογισμού του EIT) 
προβλέπεται να χρηματοδοτήσουν 
υπάρχουσες και νέες ΚΓΚ, στα οποία 
περιλαμβάνονται [200] εκατ. EUR για το 
περιφερειακό σχέδιο καινοτομίας. Με τη 
θέσπιση ποσοστού συγχρηματοδότησης, οι 
ΚΓΚ αναμένεται να κινητοποιήσουν 
περαιτέρω [1,5] δισ. EUR από άλλες 
δημόσιες και ιδιωτικές πηγές.

Or. en

Τροπολογία 361
Ignazio Corrao

Πρόταση απόφασης
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Παράρτημα I – σημείο 4 – σημείο 4.1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περίπου [2,5] δισ. EUR (83,3% του 
συνολικού προϋπολογισμού του EIT) 
προβλέπεται να χρηματοδοτήσουν 
υπάρχουσες και νέες ΚΓΚ, στα οποία 
περιλαμβάνονται [200] εκατ. EUR για το 
περιφερειακό σχέδιο καινοτομίας. Με τη 
θέσπιση ποσοστού συγχρηματοδότησης, οι 
ΚΓΚ αναμένεται να κινητοποιήσουν 
περαιτέρω [1,5] δισ. EUR από άλλες 
δημόσιες και ιδιωτικές πηγές. Ο 
προϋπολογισμός για τη δρομολόγηση δύο 
νέων ΚΓΚ (που θα συσταθούν το 2022 και 
το 2025, αντίστοιχα) θα ανέλθει σε 
περίπου [300] εκατ EUR. Εάν υπάρξουν 
διαθέσιμοι πρόσθετοι πόροι από τον 
προϋπολογισμό του ΕΙΤ, το τελευταίο 
μπορεί να δημιουργήσει και άλλες ΚΓΚ.

Περίπου [2,5] δισ. EUR (83,3% του 
συνολικού προϋπολογισμού του EIT) 
προβλέπεται να χρηματοδοτήσουν 
υπάρχουσες και νέες ΚΓΚ, στα οποία 
περιλαμβάνονται [200] εκατ. EUR για το 
περιφερειακό σχέδιο καινοτομίας, και ένα 
επαρκές ποσό, τουλάχιστον ίσο με το 3 %, 
για τη δημιουργία νέων κέντρων 
συστέγασης. Με τη θέσπιση ποσοστού 
συγχρηματοδότησης, οι ΚΓΚ αναμένεται 
να κινητοποιήσουν περαιτέρω [1,5] δισ. 
EUR από άλλες δημόσιες και ιδιωτικές 
πηγές. Ο προϋπολογισμός για τη 
δρομολόγηση δύο νέων ΚΓΚ (που θα 
συσταθούν το 2022 και το 2025, 
αντίστοιχα) θα ανέλθει σε περίπου 
[300] εκατ EUR. Εάν υπάρξουν διαθέσιμοι 
πρόσθετοι πόροι από τον προϋπολογισμό 
του ΕΙΤ, το τελευταίο μπορεί να 
δημιουργήσει και άλλες ΚΓΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κέντρα συστέγασης είναι εξαιρετικής σημασίας καθώς αποτελούν τους κόμβους καινοτομίας 
των ΚΓΚ. Θα ήταν σημαντικό να ανοίξουν περισσότερα, ιδίως σε περιφέρειες με χαμηλές 
επιδόσεις, καθώς θα μπορούσαν να αποτελέσουν την κινητήριο δύναμη για την ανάπτυξη των 
περιφερειών αυτών. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να προβλεφθεί ειδικός προϋπολογισμός για το 
άνοιγμα νέων κέντρων συστέγασης.

Τροπολογία 362
Elena Lizzi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 4 – σημείο 4.1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περίπου [2,5] δισ. EUR (83,3% του 
συνολικού προϋπολογισμού του EIT) 
προβλέπεται να χρηματοδοτήσουν 
υπάρχουσες και νέες ΚΓΚ, στα οποία 

Περίπου [2,5] δισ. EUR (83,3% του 
συνολικού προϋπολογισμού του EIT) 
προβλέπεται να χρηματοδοτήσουν 
υπάρχουσες και νέες ΚΓΚ, στα οποία 
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περιλαμβάνονται [200] εκατ. EUR για το 
περιφερειακό σχέδιο καινοτομίας. Με τη 
θέσπιση ποσοστού συγχρηματοδότησης, οι 
ΚΓΚ αναμένεται να κινητοποιήσουν 
περαιτέρω [1,5] δισ. EUR από άλλες 
δημόσιες και ιδιωτικές πηγές. Ο 
προϋπολογισμός για τη δρομολόγηση δύο 
νέων ΚΓΚ (που θα συσταθούν το 2022 και 
το 2025, αντίστοιχα) θα ανέλθει σε 
περίπου [300] εκατ EUR. Εάν υπάρξουν 
διαθέσιμοι πρόσθετοι πόροι από τον 
προϋπολογισμό του ΕΙΤ, το τελευταίο 
μπορεί να δημιουργήσει και άλλες ΚΓΚ.

περιλαμβάνονται [200] εκατ. EUR για το 
περιφερειακό σχέδιο καινοτομίας. Με τη 
θέσπιση ποσοστού συγχρηματοδότησης, οι 
ΚΓΚ αναμένεται να κινητοποιήσουν 
περαιτέρω [1,5] δισ. EUR από άλλες 
δημόσιες και ιδιωτικές πηγές. Ο 
προϋπολογισμός για τη δρομολόγηση δύο 
νέων ΚΓΚ (που θα συσταθούν το 2022 και 
το 2025, αντίστοιχα) θα ανέλθει σε 
περίπου [300] εκατ EUR για την καθεμία.

Or. en

Τροπολογία 363
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 4 – σημείο 4.1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περίπου [2,5] δισ. EUR (83,3% του 
συνολικού προϋπολογισμού του EIT) 
προβλέπεται να χρηματοδοτήσουν 
υπάρχουσες και νέες ΚΓΚ, στα οποία 
περιλαμβάνονται [200] εκατ. EUR για το 
περιφερειακό σχέδιο καινοτομίας. Με τη 
θέσπιση ποσοστού συγχρηματοδότησης, 
οι ΚΓΚ αναμένεται να κινητοποιήσουν 
περαιτέρω [1,5] δισ. EUR από άλλες 
δημόσιες και ιδιωτικές πηγές. Ο 
προϋπολογισμός για τη δρομολόγηση δύο 
νέων ΚΓΚ (που θα συσταθούν το 2022 και 
το 2025, αντίστοιχα) θα ανέλθει σε 
περίπου [300] εκατ EUR. Εάν υπάρξουν 
διαθέσιμοι πρόσθετοι πόροι από τον 
προϋπολογισμό του ΕΙΤ, το τελευταίο 
μπορεί να δημιουργήσει και άλλες ΚΓΚ.

Περίπου 96,7 % του συνολικού 
προϋπολογισμού του EIT προβλέπεται να 
χρηματοδοτήσει υπάρχουσες και νέες 
ΚΓΚ, εκ των οποίων:

– τουλάχιστον 15 % θα κατανεμηθεί για 
το περιφερειακό σχέδιο καινοτομίας·
– περίπου 10 % για τη δρομολόγηση δύο 
νέων ΚΓΚ, το 2022 και το 2025 
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αντίστοιχα. Οι ΚΓΚ αναμένεται να 
κινητοποιήσουν περαιτέρω 
χρηματοδότηση από άλλες δημόσιες και 
ιδιωτικές πηγές. Εάν υπάρξουν διαθέσιμοι 
πρόσθετοι πόροι από τον προϋπολογισμό 
του ΕΙΤ, το τελευταίο μπορεί να 
δημιουργήσει και άλλες ΚΓΚ.

Or. en

Τροπολογία 364
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 4 – σημείο 4.1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ θα δρομολογήσει μια νέα δράση 
στήριξης που θα συμβάλει στην ανάπτυξη 
της επιχειρηματικής ικανότητας και της 
ικανότητας καινοτομίας των ΙΤΕ. Η 
δράση αυτή θα απαιτήσει την παροχή 
οριζόντιων υπηρεσιών διαχείρισης και 
παρακολούθησης έργων. Περίπου 
[400] εκατ. EUR από τον προϋπολογισμό 
του ΕΙΤ (14 % κατ’ ανώτατο όριο) 
χρειάζονται για την υλοποίηση των 
δραστηριοτήτων αυτών, [120] εκατ. EUR 
εξ αυτών προορίζονται στη φάση 
εκκίνησης (3 πρώτα έτη) ενώ τα 
υπόλοιπα κονδύλια στη φάση της 
μεγέθυνσης (τελευταία 4 έτη).

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 365
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 4 – σημείο 4.1 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ θα δρομολογήσει μια νέα δράση 
στήριξης που θα συμβάλει στην ανάπτυξη 
της επιχειρηματικής ικανότητας και της 
ικανότητας καινοτομίας των ΙΤΕ. Η 
δράση αυτή θα απαιτήσει την παροχή 
οριζόντιων υπηρεσιών διαχείρισης και 
παρακολούθησης έργων. Περίπου 
[400] εκατ. EUR από τον προϋπολογισμό 
του ΕΙΤ (14 % κατ’ ανώτατο όριο) 
χρειάζονται για την υλοποίηση των 
δραστηριοτήτων αυτών, [120] εκατ. EUR 
εξ αυτών προορίζονται στη φάση 
εκκίνησης (3 πρώτα έτη) ενώ τα 
υπόλοιπα κονδύλια στη φάση της 
μεγέθυνσης (τελευταία 4 έτη).

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους εξορθολογισμού η παράγραφος αυτή ενσωματώθηκε στην πρώτη παράγραφο του 
παρόντος εδαφίου (4.1. Ανάγκες προϋπολογισμού).

Τροπολογία 366
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 4 – σημείο 4.1 – εδάφιο 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΤ θα συνεχίσει να αποτελεί έναν 
αποτελεσματικό και δυναμικό οργανισμό. 
Το κόστος των διοικητικών δαπανών, που 
καλύπτει το αναγκαίο προσωπικό, τις 
διοικητικές και λειτουργικές δαπάνες και 
τις δαπάνες υποδομής, θα αυξηθεί αλλά 
δεν θα υπερβεί κατά μέσο όρο το 3 % του 
προϋπολογισμού του ΕΙΤ. Μέρος των 
διοικητικών δαπανών καλύπτεται από την 
Ουγγαρία χάρη στην δωρεάν παροχή 
χώρου γραφείων έως το τέλος του 2029. 
Συνεπώς, με βάση αυτόν τον υπολογισμό, 
οι διοικητικές δαπάνες θα ανέρχονται σε 

Το ΕΙΤ θα συνεχίσει να αποτελεί έναν 
αποτελεσματικό και δυναμικό οργανισμό. 
Το κόστος των διοικητικών δαπανών του 
ΕΙΤ, που καλύπτει το αναγκαίο 
προσωπικό, τις διοικητικές και 
λειτουργικές δαπάνες και τις δαπάνες 
υποδομής, θα αυξηθεί αλλά δεν θα υπερβεί 
κατά μέσο όρο το 3 % του 
προϋπολογισμού του ΕΙΤ. Μέρος των 
διοικητικών δαπανών καλύπτεται από την 
Ουγγαρία χάρη στην δωρεάν παροχή 
χώρου γραφείων έως το τέλος του 2029.
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περίπου 73 εκατομμύρια EUR για την 
περίοδο 2021-2027. Η κατανομή του 
προϋπολογισμού παρουσιάζεται 
κατωτέρω:

Or. en

Τροπολογία 367
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 4 – σημείο 4.2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μέτρηση του αντικτύπου του ΕΙΤ θα 
βελτιώνεται συνεχώς κατά την επόμενη 
περίοδο προγραμματισμού λαμβανομένων 
υπόψη των διδαγμάτων που έχουν 
αντληθεί, καθώς και των εμπειριών που 
έχουν αποκτηθεί μέχρι σήμερα. Το ΕΙΤ θα 
εφαρμόσει ένα πλαίσιο αξιολόγησης, 
υποβολής εκθέσεων και παρακολούθησης 
με το οποίο θα διασφαλίζει τη συνοχή με 
τη συνολική προσέγγιση που ακολουθείται 
για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», 
αλλά και την κατάλληλη ευελιξία. 
Συγκεκριμένα, θα βελτιωθεί η ανάδραση 
μεταξύ της Επιτροπής, του ΕΙΤ και των 
ΚΓΚ, προκειμένου να υλοποιηθούν οι 
στόχοι με συνεπή, συνεκτικό και 
αποτελεσματικό τρόπο.

Η μέτρηση του αντικτύπου του ΕΙΤ θα 
βελτιώνεται συνεχώς κατά την επόμενη 
περίοδο προγραμματισμού λαμβανομένων 
υπόψη των διδαγμάτων που έχουν 
αντληθεί, καθώς και των εμπειριών που 
έχουν αποκτηθεί μέχρι σήμερα. Το ΕΙΤ θα 
εφαρμόσει ένα πλαίσιο αξιολόγησης, 
υποβολής εκθέσεων και παρακολούθησης 
με το οποίο θα διασφαλίζει τη συνοχή με 
τη συνολική προσέγγιση που ακολουθείται 
για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», 
αλλά και την κατάλληλη ευελιξία. 
Συγκεκριμένα, θα βελτιωθεί η ανάδραση 
μεταξύ της Επιτροπής, του ΕΙΤ και των 
ΚΓΚ, προκειμένου να υλοποιηθούν οι 
στόχοι με συνεπή, συνεκτικό και 
αποτελεσματικό τρόπο. Προκειμένου να 
διευκολύνει τη διαδικασία, κάθε ΚΓΚ θα 
πρέπει να ενισχύσει τη δική της 
λειτουργία παρακολούθησης, 
αξιολόγησης και μάθησης, ούτως ώστε οι 
εξωτερικοί αξιολογητές να διαθέτουν τις 
απαραίτητες ικανότητες και 
πληροφορίες, εάν και όποτε τις 
χρειαστούν.

Or. en
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Τροπολογία 368
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενδιάμεση επανεξέταση του ΕΙΤ
Τρία χρόνια μετά από την ίδρυσή του και 
λαμβανομένων υπόψη των περιοδικών 
αξιολογήσεων που προβλέπονται στο 
άρθρο 19 του κανονισμού [xxx] για το 
EIT, το τελευταίο θα υποβάλλεται σε 
διεξοδική ενδιάμεση αναθεώρηση από 
την Επιτροπή. Μεταξύ άλλων στοιχείων, 
η εν λόγω ενδιάμεση αναθεώρηση 
αξιολογεί επίσης την αποτελεσματικότητα 
των στρατηγικών οικονομικής 
βιωσιμότητας των ΚΓΚ, τη σκοπιμότητα 
της περαιτέρω αύξησης της συνεργασίας 
μεταξύ του ΕΙΤ και όλων των φορέων 
υλοποίησης του τρίτου πυλώνα του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», 
προκειμένου να εξεταστεί εάν το ΕΙΤ θα 
μπορούσε να διαδραματίσει έναν πιο 
οριζόντιο ρόλο που να εκτείνεται σε όλους 
τους πυλώνες του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη» ή/και να συστήσει μια 
υπηρεσία μίας στάσης για την καινοτομία 
με ένα σύνολο διαφορετικών 
συμπληρωματικών δραστηριοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 369
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 4 – σημείο 4.2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι περιοδικές αξιολογήσεις των Οι περιοδικές αξιολογήσεις των 
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δραστηριοτήτων του ΕΙΤ, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης μέσω 
των ΚΓΚ, θα διενεργηθούν από την 
Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό για 
το ΕΙΤ και τον κανονισμό για το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη». Οι 
αξιολογήσεις αυτές θα μετρούν την 
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, 
τη συνάφεια, τη συνοχή και την ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία των δραστηριοτήτων 
του ΕΙΤ, συμπεριλαμβανομένων των ΚΓΚ. 
Θα βασίζονται σε ανεξάρτητες εξωτερικές 
αξιολογήσεις και θα τροφοδοτούν τις 
ενδιάμεσες και εκ των υστέρων 
αξιολογήσεις του συνολικού 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». 
Επιπλέον, κάθε ΚΓΚ θα υπόκειται σε 
ενδελεχή επανεξέταση από το ΕΙΤ πριν 
από το τέλος του 7ου και του 14ου έτους 
λειτουργίας της βάσει των συμφωνιών-
πλαισίων εταιρικής σχέσης.

δραστηριοτήτων του ΕΙΤ, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης μέσω 
των ΚΓΚ, θα διενεργηθούν από την 
Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό για 
το ΕΙΤ και τον κανονισμό για το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη». Οι 
αξιολογήσεις αυτές θα μετρούν την 
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, 
τη συνάφεια, τη συνοχή και την ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία των δραστηριοτήτων 
του ΕΙΤ, συμπεριλαμβανομένων των ΚΓΚ. 
Θα βασίζονται σε ανεξάρτητες εξωτερικές 
αξιολογήσεις και θα τροφοδοτούν τις 
ενδιάμεσες και εκ των υστέρων 
αξιολογήσεις του συνολικού 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». 
Επιπλέον, κάθε ΚΓΚ θα υπόκειται σε 
ενδελεχή επανεξέταση από το ΕΙΤ, 
σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 19 του 
κανονισμού για το ΕΙΤ.

Or. en

Τροπολογία 370
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 4 – σημείο 4.2 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η υποβολή εκθέσεων και η 
παρακολούθηση των επιχειρησιακών 
επιδόσεων των ΚΓΚ και των 
αποτελεσμάτων τους θα αποτελεί το 
πρωταρχικό καθήκον του ΕΙΤ και θα 
υλοποιηθούν σε συνεργασία με τις κοινές 
εταιρικές υπηρεσίες του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη». Το σύστημα 
υποβολής εκθέσεων και παρακολούθησης 
για τις ΚΓΚ θα ενσωματωθεί στο 
συνολικό σύστημα παρακολούθησης του 
«Ορίζων Ευρώπη», ιδίως με την εφαρμογή 
κοινών προτύπων δεδομένων, 

Το ΕΙΤ θα βελτιώσει τα τρέχοντα 
συστήματα παρακολούθησης σύμφωνα 
με το συνολικό σύστημα παρακολούθησης 
του «Ορίζων Ευρώπη», ιδίως με την 
εφαρμογή κοινών προτύπων δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένης της συλλογής 
δεδομένων, θα θεσπίσει ένα πλαίσιο 
υποβολής εκθέσεων και παρακολούθησης 
που θα συμπεριλαμβάνει βασικούς 
δείκτες απόδοσης, οι οποίοι θα 
συμμορφώνονται με τις κύριες 
κατευθύνσεις επιπτώσεων του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Η 



AM\1204114EL.docx 193/197 PE650.625v01-00

EL

συμπεριλαμβανομένης της συλλογής 
δεδομένων. Η Επιτροπή θα συμμετέχει 
στον από κοινού σχεδιασμό όλων των 
σχετικών δεικτών και εργαλείων 
αντικτύπου και παρακολούθησης που 
αναπτύσσονται ή εφαρμόζονται από το 
ΕΙΤ, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συμβατότητα και η συνέπεια με το 
συνολικό σύστημα παρακολούθησης του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», 
συμπεριλαμβανομένων των κύριων 
κατευθύνσεων επιπτώσεων, του πλαισίου 
κριτηρίων για τις ευρωπαϊκές εταιρικές 
συμπράξεις και της διαδικασίας 
στρατηγικού σχεδιασμού. Επιπλέον, το 
ΕΙΤ θα λαμβάνει υπόψη τη σταδιακή 
ανάπτυξη της μεθοδολογίας του 
«Innovation Radar» (ραντάρ καινοτομίας) 
στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη», και θα διερευνήσει τον τρόπο με 
τον οποίο οι ΚΓΚ θα μπορούσαν να 
αξιοποιήσουν το Innovation Radar ώστε να 
ενισχυθούν οι δραστηριότητες 
παρακολούθησης που έχει αναλάβει.

Επιτροπή παρακολουθεί διαρκώς τη 
διαχείριση και υλοποίηση των 
δραστηριοτήτων του ΕΙΤ και θα 
συμμετέχει στον από κοινού σχεδιασμό 
όλων των σχετικών δεικτών και εργαλείων 
αντικτύπου και παρακολούθησης που 
αναπτύσσονται ή εφαρμόζονται από το 
ΕΙΤ, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συμβατότητα και η συνέπεια με το 
συνολικό σύστημα παρακολούθησης του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», 
συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου 
κριτηρίων για τις ευρωπαϊκές εταιρικές 
συμπράξεις και της διαδικασίας 
στρατηγικού σχεδιασμού. Επιπλέον, το 
ΕΙΤ θα λαμβάνει υπόψη τη σταδιακή 
ανάπτυξη της μεθοδολογίας του 
«Innovation Radar» (ραντάρ καινοτομίας) 
στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη», και θα διερευνήσει τον τρόπο με 
τον οποίο οι ΚΓΚ θα μπορούσαν να 
αξιοποιήσουν το Innovation Radar ώστε να 
ενισχυθούν οι δραστηριότητες 
παρακολούθησης που έχει αναλάβει.

Or. en

Τροπολογία 371
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 4 – σημείο 4.2 – εδάφιο 7 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) αντίκτυπο στην 
οικονομία/καινοτομία επηρεάζοντας τη 
δημιουργία και την ανάπτυξη 
επιχειρήσεων, καθώς και να οδηγήσουν 
στην εξεύρεση νέων καινοτόμων λύσεων 
για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων 
προκλήσεων, δημιουργώντας άμεσες και 
έμμεσες θέσεις απασχόλησης και 
κινητοποιώντας άλλες δημόσιες και 

(1) αντίκτυπο στην 
οικονομία/καινοτομία επηρεάζοντας τη 
δημιουργία και την ανάπτυξη 
επιχειρήσεων, καθώς και να οδηγήσουν 
στην εξεύρεση νέων καινοτόμων λύσεων 
για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων 
προκλήσεων, δημιουργώντας άμεσες και 
έμμεσες θέσεις απασχόλησης και 
κινητοποιώντας πρόσθετες δημόσιες και 
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ιδιωτικές επενδύσεις· ιδιωτικές επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 372
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 4 – σημείο 4.2 – εδάφιο 7 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) αντίκτυπο στην κοινωνία, καθώς θα 
προωθούν τις προτεραιότητες της 
πολιτικής της ΕΕ στους τομείς της 
κλιματικής αλλαγής, της ενέργειας, των 
πρώτων υλών, της υγείας ή των τροφίμων 
μέσω καινοτόμων λύσεων, της δέσμευσης 
με πολίτες και τελικούς χρήστες και της 
ενισχυμένης απορρόφησης καινοτόμων 
λύσεων στους τομείς αυτούς στην 
κοινωνία.

(3) αντίκτυπο στην κοινωνία, καθώς θα 
προωθούν τις προτεραιότητες της 
πολιτικής της ΕΕ στους τομείς της 
κλιματικής αλλαγής (μετριασμός της 
κλιματικής αλλαγής και ανάπτυξη 
ανθεκτικότητας στην αλλαγή του 
κλίματος/προώθηση της προσαρμογής) 
και της επίτευξης μηδενικού ισοζυγίου 
εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, της 
ενέργειας, των πρώτων υλών, της υγείας, 
της προστιθέμενης αξίας στη 
μεταποίηση, της αστικής κινητικότητας ή 
των τροφίμων μέσω καινοτόμων λύσεων, 
της δέσμευσης με πολίτες και τελικούς 
χρήστες και της ενισχυμένης απορρόφησης 
καινοτόμων λύσεων στους τομείς αυτούς 
στην κοινωνία.

Or. en

Τροπολογία 373
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 4 – σημείο 4.2 – εδάφιο 7 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) συστημικό αντίκτυπο, καθώς θα 
αντιμετωπίζουν σύνθετα και αλληλένδετα 
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ζητήματα, θα δημιουργούν καινοτόμες 
ολοκληρωμένες λύσεις, θα προσφέρουν 
μετασχηματιστικές εφαρμογές με 
ολοκληρωμένα αποτελέσματα σε 
πολλαπλούς τομείς, θα συμβάλλουν στη 
διαμόρφωση ενωσιακών πολιτικών και 
θα αντιμετωπίζουν παγκόσμιες 
κοινωνιακές προκλήσεις, στο πλαίσιο 
κάθε ΚΓΚ και ιδίως στις σχέσεις μεταξύ 
των ΚΓΚ·

Or. en

Τροπολογία 374
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

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.

Προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια 
και ο ανοικτός χαρακτήρας, το ΕΙΤ 
μεριμνά ώστε τα στοιχεία που συλλέγει 
μέσω του εσωτερικού του συστήματος 
παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων 
των αποτελεσμάτων από τις ΚΓΚ, να είναι 
προσβάσιμα και να ενσωματώνονται 
πλήρως στο συνολικό σύστημα διαχείρισης 
δεδομένων στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη». Το ΕΙΤ εξασφαλίζει 
ότι οι λεπτομερείς πληροφορίες που 
προκύπτουν από τη διαδικασία 
παρακολούθησης και αξιολόγησης 
υποβάλλονται εγκαίρως και είναι 
προσβάσιμες στην 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.
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Or. en

Τροπολογία 375
Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ville Niinistö

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 4 – σημείο 4.2 – εδάφιο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενδιάμεση επανεξέταση του ΕΙΤ
Το EIT υπόκειται σε ενδελεχή ενδιάμεση 
αξιολόγηση από την Επιτροπή, με βάση 
τις περιοδικές αξιολογήσεις που 
καθορίζονται στο άρθρο 19 του 
κανονισμού για το ΕΙΤ. Η αξιολόγηση 
διενεργείται με τη συνδρομή 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων 
επιλεγμένων βάσει ανοικτής και 
διαφανούς διαδικασίας, όταν υπάρχουν 
επαρκείς διαθέσιμες πληροφορίες για την 
πρόοδο της υλοποίησης του ΕΙΤ, το 
αργότερο όμως τέσσερα έτη από την 
έναρξη της υλοποίησης του 
προγράμματος. Μεταξύ άλλων, η 
ενδιάμεση αξιολόγηση εξετάζει την 
επιτυχία και την πιθανή συνέχιση, ή 
αντίστοιχα την επέκταση, πιλοτικών 
ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, 
καθώς επίσης διερευνά την ύπαρξη των 
απαραίτητων συνθηκών προϋπολογισμού 
για τη δρομολόγηση νέας ΚΓΚ. Πρέπει 
επίσης να παρέχει ποσοτικές και 
ποιοτικές πληροφορίες σχετικά με το ΕΙΤ 
και τη συμβολή των ΚΓΚ στην επίτευξη 
μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου, στην Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία και την επίτευξη των 
ΣΒΑ. Επιπλέον, αξιολογεί τη 
σκοπιμότητα της προσέγγισης όλων των 
φορέων υλοποίησης του τρίτου πυλώνα 
του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», 
προκειμένου να υπάρχει μία υπηρεσία 
μίας στάσης για την καινοτομία με ένα 
σύνολο διαφορετικών συμπληρωματικών 
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δραστηριοτήτων.

Or. en


