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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Jaroslav Zvěřina

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη 12

12. Θα πρέπει να θεσπιστούν κατάλληλες 
διατάξεις οι οποίες να εγγυώνται την 
ευθύνη και τη διαφάνεια του ΕΙΤ. Το 
καταστατικό του EIT θεσπίζει τους 
κατάλληλους κανόνες που διέπουν τη 
λειτουργία του.

12. Το καταστατικό του EIT θεσπίζει τους 
κατάλληλους κανόνες που διέπουν τη 
λειτουργία του.

Or. cs

Αιτιολόγηση

Διαγραφή της πρώτης πρότασης η οποία κρίνεται περιττή.
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Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη 15

15. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ένα 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2008 έως 2013 το οποίο θα πρέπει να 
αποτελεί το κυριότερο σημείο αναφοράς της 
αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, 
κατά την έννοια του σημείου 37 της 
διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 
2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία 
και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

15. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ένα 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2008 έως 2013 το οποίο θα πρέπει να 
αποτελεί το κυριότερο σημείο αναφοράς της 
αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, 
κατά την έννοια των παραγράφων 37 και 
47 της διοργανικής συμφωνίας της 
17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία 
και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Υπό τη μορφή που προτείνει η Επιτροπή, το ΕΙΤ παρουσιάζει την τυπική δομή ενός οργανισμού, 
γεγονός που θα πρέπει να τονισθεί στη νομική βάση που προβλέπει ο παρών κανονισμός.

 

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη 16

16. Το EIT είναι ένας οργανισμός που 
συστήνεται από τις Κοινότητες κατά την 
έννοια του άρθρου 185 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ, Euratom) αριθ. 1605/2002 
του Συμβουλίου, της 25 Ιουνίου 2002, για τη 
θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού 
που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και θα πρέπει 
να θεσπίζει τους δημοσιονομικούς κανόνες 
του αναλόγως.

16. Το EIT είναι ένας οργανισμός που 
συστήνεται από τις Κοινότητες κατά την 
έννοια του άρθρου 185 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ, Euratom) αριθ. 1605/2002 
του Συμβουλίου, της 25 Ιουνίου 2002, για τη 
θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού 
που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και 
της παραγράφου 47 της διοργανικής 
συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη 
δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση και θα πρέπει να 
θεσπίζει τους κατάλληλους 
δημοσιονομικούς κανόνες αναλόγως.
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Or. pl

Αιτιολόγηση

Υπό τη μορφή που προτείνει η Επιτροπή, το ΕΙΤ παρουσιάζει την τυπική δομή ενός οργανισμού, 
γεγονός που θα πρέπει να τονισθεί στη νομική βάση που προβλέπει ο παρών κανονισμός

Τροπολογία: Jaroslav Zvěřina

Τροπολογία 19
Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο γ)

γ) ευαισθητοποιεί επίδοξους οργανισμούς-
εταίρους·

γ) ευαισθητοποιεί επίδοξους οργανισμούς-
εταίρους σχετικά με τις δραστηριότητές 
του·

Or. cs

Τροπολογία: Jaroslav Zvěřina

Τροπολογία 20
Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο στ)

στ) προωθεί την αναγνώριση των πτυχίων 
και των τίτλων του ΕΙΤ στα κράτη μέλη.

στ) προωθεί την αναγνώριση των 
διακρίσεων που απονέμει το ΕΙΤ στα κράτη 
μέλη.

Or. cs

Αιτιολόγηση

Είναι σαφές ότι το ΕΙΤ δεν θα χορηγεί το ίδιο τίτλους και διπλώματα. Κατά  την άποψη του 
συντάκτη, ο ρόλος του στο θέμα αυτό θα είναι συμβολικός.

Τροπολογία: Jaroslav Zvěřina

Τροπολογία 21
Παράρτημα, άρθρο 5, παράγραφος 1

1. Ο διευθυντής είναι πρόσωπο με 
εμπειγνωσία και μεγάλη φήμη στους τομείς 
στους οποίους δραστηριοποιείται το ΕΙΤ. 
Διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο για 

1. Ο διευθυντής είναι κάτοχος 
πανεπιστημιακών και επιστημονικών 
τίτλων και χαίρει μεγάλης φήμης στους 
τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται το 
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τετραετή θητεία. Το διοικητικό συμβούλιο 
μπορεί να παρατείνει τη θητεία αυτή μία 
φορά και για μία τετραετία εφόσον κρίνει 
ότι τα συμφέροντα του ΕΙΤ εξυπηρετούνται 
καλύτερα με τον τρόπο αυτό.

ΕΙΤ. Διορίζεται από το διοικητικό 
συμβούλιο για τετραετή θητεία. Το 
διοικητικό συμβούλιο μπορεί να παρατείνει 
τη θητεία αυτή μία φορά και για μία 
τετραετία εφόσον κρίνει ότι τα συμφέροντα 
του ΕΙΤ εξυπηρετούνται καλύτερα με τον 
τρόπο αυτό.

Or. cs

Αιτιολόγηση

Ένας επιστημονικός και παιδαγωγικός τίτλος, θα συνιστούσαν την κατάλληλη εγγύηση της 
εμπειρογνωμοσύνης του διευθυντή του ΕΙΤ.

Τροπολογία: Jaroslav Zvěřina

Τροπολογία 22
Άρθρο 5, παράγραφος 2, εδάφιο 3, στοιχείο γ) 

γ) στη βάση επί της οποίας θα απονέμονται 
τα πτυχία και οι τίτλοι, μεταξύ άλλων στις 
ρυθμίσεις που έχουν γίνει ώστε να 
λαμβάνεται υπόψη η κοινοτική πολιτική 
στον ευρωπαϊκό χώρο της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, ιδίως όσον αφορά τη 
συμβατότητα, τη διαφάνεια, την αναγνώριση 
και την ποιότητα των πτυχίων και των 
τίτλων σπουδών·

γ) στη βάση επί της οποίας θα απονέμονται 
οι διακρίσεις, μεταξύ άλλων στις ρυθμίσεις 
που έχουν γίνει ώστε να λαμβάνεται υπόψη 
η κοινοτική πολιτική στον ευρωπαϊκό χώρο 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως όσον 
αφορά τη συμβατότητα, τη διαφάνεια, την 
αναγνώριση και την ποιότητα των πτυχίων 
και των τίτλων σπουδών·

Or. cs

Αιτιολόγηση

Είναι σαφές ότι το ΕΙΤ δεν θα χορηγεί το ίδιο τίτλους και διπλώματα. Κατά  την άποψη του 
συντάκτη, ο ρόλος του στο θέμα αυτό θα είναι συμβολικός.

Τροπολογία: Jaroslav Zvěřina

Τροπολογία 23
Άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο γ) 

γ) ενθαρρύνουν τη χρήση της διανοητικής 
ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τις κατάλληλες 
προϋποθέσεις, για σκοπούς έρευνας και 

γ) ενθαρρύνουν τη χρήση της διανοητικής 
ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τις κατάλληλες 
προϋποθέσεις, για σκοπούς έρευνας και 
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καινοτομίας, ιδίως καθορίζοντας τον τρόπο 
με τον οποίο θα επιμερίζεται η διανοητική 
ιδιοκτησία μεταξύ του EIT και των 
εταίρων του·

καινοτομίας, ιδίως καθορίζοντας τον τρόπο 
με τον οποίο το ΕΙΤ και οι εταίροι του 
μοιράζονται και εκμεταλλεύονται τη 
διανοητική ιδιοκτησία, σύμφωνα με τις 
νόμιμες διατάξεις που ισχύουν στην ΕΚ και 
τα κράτη μέλη·

Or. cs

Αιτιολόγηση

Το ΕΙΤ θα λειτουργεί τηρώντας την ισχύουσα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης νομοθεσία.

Τροπολογία: Jaroslav Zvěřina

Τροπολογία 24
Παράρτημα, άρθρο 9

Το EIT οργανώνει συνεχή παρακολούθηση 
και περιοδικές ανεξάρτητες αξιολογήσεις 
των αποτελεσμάτων της κάθε ΚΓΚ. Οι 
αξιολογήσεις αυτές βασίζονται στην καλή 
διοικητική πρακτική και σε παραμέτρους με 
βάση τα αποτελέσματα, αποφεύγουν δε τις 
περιττές διατυπώσεις και διαδικασίες.

Το EIT οργανώνει συνεχή παρακολούθηση 
και περιοδικές ανεξάρτητες αξιολογήσεις 
των αποτελεσμάτων της κάθε ΚΓΚ. Οι 
αξιολογήσεις αυτές βασίζονται στην καλή 
διοικητική πρακτική και σε παραμέτρους με 
βάση τα αποτελέσματα.

Or. cs

Τροπολογία: Jaroslav Zvěřina

Τροπολογία 25
Άρθρο 10, παράγραφος 1

1. Το ΕΙΤ έχει νομική προσωπικότητα. Σε 
κάθε κράτος μέλος διαθέτει την ευρύτερη 
δυνατή δικαιοπρακτική ικανότητα που 
προβλέπεται για τα νομικά πρόσωπα από τις 
εθνικές νομοθεσίες. Συγκεκριμένα, μπορεί 
να αγοράζει ή να μεταβιβάζει κινητά και 
ακίνητα περιουσιακά στοιχεία και να 
παρίσταται ενώπιων δικαστηρίου ως 
διάδικος.

1. Το ΕΙΤ έχει νομική προσωπικότητα. Σε 
κάθε κράτος μέλος διαθέτει την ευρύτερη 
δυνατή δικαιοπρακτική ικανότητα που 
προβλέπεται για τα νομικά πρόσωπα από τις 
εθνικές νομοθεσίες. Συγκεκριμένα, μπορεί 
να αγοράζει (διαγραφή) κινητά και ακίνητα 
περιουσιακά στοιχεία, να διαθέτει τα εν 
λόγω περιουσιακά στοιχεία και να 
παρίσταται ενώπιων δικαστηρίου ως 
διάδικος.
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Or. cs

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 26
Άρθρο 18, παράγραφος 1

1. Το EIT εγκρίνει τους δημοσιονομικούς 
κανόνες του σύμφωνα με το άρθρο 185 
παράγραφος 1 του κανονισμού ( EK, 
Euratom) n° 1605/2002 του Συμβουλίου. 
Λαμβάνεται δεόντως υπόψη η ανάγκη 
ικανής λειτουργικής ευελιξίας ώστε να είναι 
σε θέση το ΕΙΤ να επιτύχει τους στόχους του 
και να προσελκύσει και να διατηρήσει 
εταίρους από τον ιδιωτικό τομέα.

1. Το EIT εγκρίνει τους δημοσιονομικούς 
κανόνες του σύμφωνα με το άρθρο 185 
παράγραφος 1 του κανονισμού ( EK, 
Euratom) n° 1605/2002 του Συμβουλίου και 
την παράγραφο 47 της διοργανικής 
συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη 
δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση. Λαμβάνεται 
δεόντως υπόψη η ανάγκη ικανής 
λειτουργικής ευελιξίας ώστε να είναι σε 
θέση το ΕΙΤ να επιτύχει τους στόχους του 
και να προσελκύσει και να διατηρήσει 
εταίρους από τον ιδιωτικό τομέα.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Υπό τη μορφή που προτείνει η Επιτροπή, το ΕΙΤ παρουσιάζει την τυπική δομή ενός οργανισμού, 
γεγονός που θα πρέπει να τονισθεί στη νομική βάση που προβλέπει ο παρών κανονισμός.


