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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Πρόταση Κανονισμού της Επιτροπής

Η πρόταση σχετικά με τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας (ΕΙΤ) υπεβλήθη
για πρώτη φορά στην έκθεση της Επιτροπής της Άνοιξης του 2005 στο πλαίσιο της ενδιάμεσ
ης αξιολόγησης της στρατηγικής της Λισαβόνας. Βάσει ευρείας κλίμακας διαδικασίας διαβού
λευσης, η Επιτροπή ενέκρινε, στις 22 Φεβρουαρίου 2006, πρώτη ανακοίνωση σχετικά με το
ΕΙΤ στην οποία χαράζει τους στόχους και το πιθανόν πεδίο δραστηριότητας του Ινστιτούτου. 
Το Μάρτιο του 2006, το Συμβούλιο αναγνώρισε ότι το ΕΙΤ ενδέχεται να αποτελέσει ουσιαστ
ικό βλήμα προς την κάλυψη του χάσματος που υφίσταται μεταξύ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσ
ης, του ερευνητικού τομέα και του τομέα της καινοτομίας και κάλεσε την Επιτροπή να εκπον
ήσει, έως τα μέσα Ιουνίου 2006, πρόταση για τα μελλοντικά μέτρα που θα πρέπει να ληφθού
ν. Στις 2 Ιουνίου, η Επιτροπή υπέβαλε δεύτερη ανακοίνωση σχετικά με το ΕΙΤ και στις 18 Ο
κτωβρίου 2006 υπέβαλε πρόταση κανονισμού για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τ
εχνολογίας.

2. Θέση της συντάκτριας

Η συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης συμμερίζεται τις γενικές αρχές σχετικά με την ίδ
ρυση και τις δραστηριότητες του ΕΙΤ, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο υποβληθέν από την
Επιτροπή έγγραφο. Εν τούτοις, η συντάκτρια προτείνει ορισμένες τροπολογίες, με τις οποίες
επιχειρεί να επιστήσει την προσοχή στην ανάγκη διευκρίνισης των νομικών και χρηματοδοτι
κών βάσεων της δραστηριότητας του ΕΙΤ καθώς και των αρχών διαχείρισης των δικαιωμάτω
ν διανοητικής ιδιοκτησίας.

Έως τώρα καμία πρωτοβουλία της ΕΕ δεν έχει αντιμετωπίσει πλήρως τους τρεις παράγοντες
του τριγώνου της γνώσης κατά τρόπο πλήρως ολοκληρωμένο και ταυτόχρονα υπό το πρίσμα
αμοιβαίας υποστήριξης. Τα έως σήμερα υφιστάμενα προγράμματα είτε είναι προσανατολισμέ
να  αποκλειστικά προς μια πλευρά του τριγώνου της γνώσης είτε καλύπτουν το πολύ δύο από
τις τρεις πλευρές (έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη
(2007-2013), πρόγραμμα για τον ανταγωνισμό και την καινοτομία), και υποστηρίζουν την ανά
πτυξη κυρίως σε εθνική επίπεδο. Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και το εύρος της πρόκλησης
που συνιστά η καινοτομία, οι δράσεις που αναλαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούν ν
α προσφέρουν επιπλέον πλεονεκτήματα, τα οποία τα κράτη μέλη δεν μπορούν να επιτύχουν
με μεμονωμένες δράσεις.

Η πρόταση ίδρυσης Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας  είναι σημαντική για τους ακαδημ
αϊκούς και επιστημονικούς κύκλους, ειδικότερα στα νέα κράτη μέλη καθότι αυξάνονται οι δυ
νατότητες άμεσης συνεργασίας  των εθνικών τους εκπαιδευτικών και ερευνητικών κέντρων μ
ε τα πλέον σύγχρονα ευρωπαϊκά κέντρα καθώς και με ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρ
ονα τους προσφέρεται η δυνατότητα να επωφεληθούν από χρηματοδότηση που χορηγείται β
άσει των κοινοτικών προγραμμάτων στον εκπαιδευτικό τομέα. Έτσι, το Ινστιτούτο θα προωθ
ήσει την εκπόνηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και έρευνας που βασίζονται σε πραγματικές
οικονομικές ανάγκες. Θετική είναι η έμφαση που δίδεται, στο πλαίσιο της αποστολής του ΕΙ
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Τ, στην πτυχή της προώθησης των μέτρων υπέρ της εμπορίας των αποτελεσμάτων της έρευν
ας καθώς και στην μακροπρόθεσμη προοπτική της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των οι
κονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών στις διεθνείς αγορές ως αποτέλεσ
μα της λειτουργίας του ΕΙΤ.

Όσον αφορά την έννοια του "τριγώνου της γνώσης", η συντάκτρια είναι της άποψης ότι η
νομική βάση της ίδιας της πρότασης αποκλείει το ενδεχόμενο το ΕΙΤ να αποκτήσει το καθεσ
τώς εκπαιδευτικού ιδρύματος και να απονέμει πτυχία, δεδομένου ότι, δυνάμει του άρθρου
149 της Συνθήκης  ΕΕ, η εκπαίδευση εμπίπτει στις αρμοδιότητες των κρατών μελών.

Το ΕΙΤ πρέπει να δημιουργήσει δικό του πιστοποιητικό - "τίτλο ΕΙΤ" - το οποίο θα συμπληρ
ώνει τα επίσημα πτυχία που απονέμονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέλη των ΚΓΚ (Κοι
νοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας).
Αναγνωρίζοντας τη σημασία των τριών παραγόντων του τριγώνου της γνώσης, η συντάκτρια
είναι πεπεισμένη ότι ο σημαντικότερος ρόλος του ΕΙΤ θα είναι η υποστήριξη της καινοτομία
ς. Κατά συνέπεια, οι ερευνητικές εργασίες του ΕΙΤ θα  επικεντρώνονται στην δημιουργία και
νοτόμων λύσεων και όχι σε βασικές επιστημονικές έρευνες. 

Όσον αφορά τη διάρθρωση του ΕΙΤ, πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάγκη να διευκρινιστεί το
ζήτημα των αμοιβαίων σχέσεων μεταξύ του ΕΙΤ και των ΚΓΚ και των μελών τους, καθότι αυ
τό ενδέχεται να έχει άμεσες συνέπειες για  τον προσδιορισμό των αντικειμενικών ιδιαιτεροτή
των του ΕΙΤ αφενός και των ΚΓΚ αφετέρου, π.χ. εις ό, τι αφορά την χρηματοδότηση. 

Όσον αφορά την χρηματοδότηση του Ινστιτούτου, η συντάκτρια υπογραμμίζει την ανάγκη
να εκπονηθούν χρηματοδοτικές βάσεις για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου και να καθορι
σθεί σαφώς το μερίδιο χρηματοδότησης που προέρχεται από τις επιμέρους πηγές, ούτως ώστ
ε το ΕΙΤ να ανταποκριθεί πλήρως από την άποψη τόσο της μορφής του όσο και των διαρθ
ρώσεών του σε αποκεντρωμένο οργανισμό. Ταυτόχρονα, η συντάκτρια τονίζει την ανάγκη
να εξετάσει εκ νέου η Επιτροπή τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ενός τμήματος του περιθωρί
ου που δεν έχει διατεθεί ακόμη από τον υπότιτλο 1Α για την άμεση χρηματοδότηση του ΕΙΤ
έως ένα ποσό ύψους 308,7 εκατ. ευρώ. Ο καθορισμός ισχυρών νομικών και χρηματοδοτικώ
ν βάσεων, που να εγγυώνται την αποτελεσματική διοικητική και επιχειρησιακή λειτουργία το
υ Ινστιτούτου, είναι απαραίτητος για τη σύναψη βιώσιμων εταιρικών σχέσεων μεταξύ των ιδ
ρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, των ερευνητικών κέντρων και των ιδιωτικών φορέων, κ
αθώς και για την προώθηση της καινοτομίας σε κοινοτικό επίπεδο. 

Οι βασικοί κοινοτικοί πόροι που προορίζονται για την χρηματοδότηση του ΕΙΤ πρέπει να σ
υμπληρώνουν τις ισχύουσες δημοσιονομικές προοπτικές, αλλά οι συμπληρωματικοί πόροι
πρέπει να προέρχονται από εξωτερικές πηγές, όπως εθνικές, περιφερειακές ή ιδιωτικές. Η ικα
νότητα δημιουργίας ιδίου κεφαλαίου, τόσο από εξωτερικές πηγές όσο και από έσοδα που πρ
οέρχονται από τις δραστηριότητές του (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των δικαιωμά
των διανοητικής ιδιοκτησίας, η οποία, σύμφωνα με την πρόταση, θα πρέπει με τον καιρό να
αποτελεί πηγή εσόδων για τον ΕΙΤ) θα είναι ζωτικής σημασίας για τη δραστηριότητα του ΕΙ
Τ. Λαμβανομένης υπόψη της μόνιμης έλλειψης πόρων για την έρευνα και την ανάπτυξη στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να εγγυάτα
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1 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.

ι στο νεοσυσταθέν ΕΙΤ ορισμένο επίπεδο κοινοτικής χρηματοδότησης, χωρίς αυτό να αποβαί
νει εις βάρος άλλων τρεχουσών κοινοτικών δράσεων στον τομέα της έρευνας και της καινοτ
ομίας. 

Η κατάλληλη διαχείριση και ισορροπημένη κατανομή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδ
ιοκτησίας αποτελούν ουσιαστικούς παράγοντες για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις στον το
μέα της καινοτομίας ανά τον κόσμο. Οι ακριβείς κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζονται
από το ΕΙΤ στον τομέα αυτό πρέπει να είναι επίσης συμβατές με τις αρχές που διέπουν τη συ
μμετοχή των επιχειρήσεων, των ερευνητικών κέντρων και των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαί
δευσης σε δραστηριότητες στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος πλαισίου (2007-2013), π
ου έχουν ήδη εγκριθεί από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιπλέον, η συντά
κτρια υπογραμμίζει την ανάγκη να ελέγξει η Επιτροπή τον τρόπο διαχείρισης των δικαιωμάτ
ων διανοητικής ιδιοκτησίας, την κατανομή του κόστους και των οφελών, που θα πρέπει να εί
ναι ανάλογη προς την συνεισφορά των μεμονωμένων οργανισμών - εταίρων. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, πο
υ είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Σημείο 6 προοίμιο

(6) Το ΕΙΤ θα πρέπει να έχει ως στόχο του τ
η συμβολή στην ανάπτυξη της καινοτομικής
ικανότητας της Κοινότητας και των κρατών
μελών περιλαμβάνοντας στην προσπάθεια
αυτή τις δραστηριότητες εκπαίδευσης, έρευ
νας και καινοτομίας κατά τα υψηλότερα δυ
νατά πρότυπα.

(6) Το ΕΙΤ θα πρέπει να έχει ως στόχο του τ
η συμβολή στην ανάπτυξη της καινοτομικής
ικανότητας της Κοινότητας και των κρατών
μελών συνδυάζοντας τις δραστηριότητες εκ
παίδευσης και έρευνας  με την καινοτομία
κατά τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα.

Αιτιολόγηση

Οι δραστηριότητες του ΕΙΤ πρέπει να καλύπτουν και τις τρεις πλευρές του τρίγωνου της γνώση
ς, προκειμένου να  επιτευχθεί ο κύριος στόχος τους που είναι η προώθηση της καινοτομίας.

Τροπολογία 2
Σημείο 10 προοίμιο
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(10) Υπάρχει η ανάγκη υποστήριξης της εκπ
αίδευσης ως αναπόσπαστης αν και συχνά απ
ούσας συνιστώσας από μια συνολική στρατ
ηγική για την καινοτομία. Η συμφωνία μετα
ξύ του ΕΙΤ και των ΚΓΚ θα πρέπει να προβ
λέπει ότι τα πτυχία και οι τίτλοι που θα απο
νέμονται μέσω των ΚΓΚ θα πρέπει να είναι
πτυχία και τίτλοι του ΕΙΤ. Το ΕΙΤ θα πρέπε
ι να προωθήσει την αναγνώριση των πτυχίω
ν και των τίτλων του ΕΙΤ στα κράτη μέλη. 
Όλες αυτές οι δραστηριότητες θα πρέπει να
διεξαχθούν με την επιφύλαξη της οδηγίας
2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των
επαγγελματικών προσόντων.

(10) Υπάρχει η ανάγκη υποστήριξης της εκπ
αίδευσης ως αναπόσπαστης αν και συχνά απ
ούσας συνιστώσας από μια συνολική στρατ
ηγική για την καινοτομία. Η συμφωνία μετα
ξύ του ΕΙΤ και των ΚΓΚ θα πρέπει να προβ
λέπει ότι οι τίτλοι που θα απονέμονται μέσ
ω των ΚΓΚ θα πρέπει να είναι  τίτλοι του ΕΙ
Τ. Το Ινστιτούτο θα πρέπει να προωθήσει τ
ην αναγνώριση  των τίτλων του ΕΙΤ στα κρ
άτη μέλη. Όλες αυτές οι δραστηριότητες θα
πρέπει να διεξαχθούν με την επιφύλαξη της
οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώ
ριση των επαγγελματικών προσόντων.

Αιτιολόγηση

Από την νομική βάση της πρότασης και από την αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών
στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προκύπτει ότι το ΕΙΤ δεν πρέπει να απονέμει πτυχία. 
Εν τούτοις, οι τίτλοι του ΕΙΤ συνιστούν κατάλληλη λύση από την άποψη της προώθησης του ρό
λου των σχεδίων του ΕΙΤ και των φοιτητών που συμμετέχουν σ' αυτά.

Τροπολογία 3
Σημείο 11 προοίμιο

(11) Το EIT θα πρέπει να καθορίσει κατευθ
υντήριες γραμμές για τη διαχείριση της διαν
οητικής ιδιοκτησίας, οι οποίες θα πρέπει να
ενθαρρύνουν τη χρησιμοποίηση της διανοητ
ικής ιδιοκτησίας βάσει των κατάλληλων προ
ϋποθέσεων, μεταξύ άλλων, με την εκχώρησ
η αδειών εκμετάλλευσης· θα πρέπει να παρέ
χουν κατάλληλα κίνητρα για το ΕΙΤ και του
ς εταίρους του, ιδιώτες, ΚΓΚ και οργανισμο
ύς-εταίρους, καθώς και για τη δημιουργία τε
χνοβλαστών και για την εμπορική εκμετάλλ
ευση. Στις περιπτώσεις που οι δραστηριότητ
ες χρηματοδοτούνται από κοινοτικά προγρά
μματα-πλαίσια έρευνας και τεχνολογικής αν
άπτυξης, ισχύουν οι κανόνες αυτών των προ
γραμμάτων. 

(11) Το EIT θα πρέπει να καθορίσει σαφείς
και ακριβείς κατευθυντήριες γραμμές για τη
διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας, οι ο
ποίες θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη χρησιμο
ποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας βάσει τ
ων κατάλληλων προϋποθέσεων, μεταξύ άλλ
ων, με την εκχώρηση αδειών εκμετάλλευση
ς· θα πρέπει να παρέχουν κατάλληλα κίνητρ
α για το ΕΙΤ και τους εταίρους του, ιδιώτες, 
ΚΓΚ και οργανισμούς-εταίρους, καθώς και
για τη δημιουργία τεχνοβλαστών και για την
εμπορική εκμετάλλευση. Στις περιπτώσεις π
ου οι δραστηριότητες χρηματοδοτούνται απ
ό κοινοτικά προγράμματα-πλαίσια έρευνας
και τεχνολογικής ανάπτυξης, ισχύουν οι καν
όνες αυτών των προγραμμάτων. 

Αιτιολόγηση

Η χάραξη από το ΕΙΤ σαφών και συγκεκριμένων κατευθυντηρίων γραμμών για τη διαχείριση τ
ης διανοητικής ιδιοκτησίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αναζήτηση επιστημονικώ
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ν και οικονομικών εταίρων.

Τροπολογία 4
Σημείο 13 προοίμιο

(13) Για να εξασφαλίζεται η λειτουργική αυ
τονομία και η ανεξαρτησία του ΕΙΤ, το ΕΙΤ
θα πρέπει να διαχειρίζεται το δικό του προϋ
πολογισμό του οποίου τα έσοδα θα πρέπει ν
α περιλαμβάνουν εισφορά από την Κοινότητ
α, εισφορές από τα κράτη μέλη, εισφορές απ
ό ιδιωτικούς οργανισμούς, εθνικούς ή διεθν
είς φορείς ή θεσμικά όργανα, έσοδα που θα
δημιουργούνται από τις δραστηριότητες του
ίδιου του ΕΙΤ ή θα προέρχονται από το αρχι
κό του κεφάλαιο. Το ΕΙΤ θα πρέπει να προσ
παθήσει να προσελκύσει ολοένα μεγαλύτερε
ς χρηματοδοτικές εισφορές από ιδιωτικούς ο
ργανισμούς.

(13) Για να εξασφαλίζεται η λειτουργική αυ
τονομία και η ανεξαρτησία του ΕΙΤ, το ΕΙΤ
θα πρέπει να διαθέτει νομική προσωπικότη
τα και να διαχειρίζεται το δικό του προϋπο
λογισμό του οποίου τα έσοδα θα πρέπει να
περιλαμβάνουν εισφορά από την Κοινότητα, 
εισφορές από τα κράτη μέλη, εισφορές από ι
διωτικούς οργανισμούς, εθνικούς ή διεθνείς
φορείς ή θεσμικά όργανα, έσοδα που θα δημ
ιουργούνται από τις δραστηριότητες του ίδι
ου του ΕΙΤ, από τη διαχείριση των δικαιω
μάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή θα προέρ
χονται από το αρχικό του κεφάλαιο. Το ΕΙΤ
θα πρέπει να προσπαθήσει να προσελκύσει
ολοένα μεγαλύτερες χρηματοδοτικές εισφορ
ές από ιδιωτικούς οργανισμούς.

Αιτιολόγηση

Το γεγονός ότι το ΕΙΤ έχει νομική προσωπικότητα, σύμφωνα με τη  πρόταση της Επιτροπής, συ
νιστά ουσιαστικό παράγοντα της αυτονομίας του, λαμβανομένου υπόψη του προγραμματισμένο
υ ευρέος φάσματος των  δραστηριοτήτων του. Τα έσοδα που προέρχονται από τη διαχείριση τω
ν δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας πρέπει να αποτελέσουν ουσιαστική πηγή εσόδων του Ε
ΙΤ.

Τροπολογία 5
Άρθρο 2 σημείο 2

2. Ως «κοινότητα γνώσης και καινοτομίας»
νοείται μια κοινοπραξία οργανισμών-εταίρω
ν, ανεξαρτήτως της ακριβούς νομικής μορφ
ής της, η οποία επιλέγεται και ορίζεται από τ
ο ΕΙΤ με σκοπό να ασκήσει ολοκληρωμένες
δραστηριότητες καινοτομίας, έρευνας και
εκπαίδευσης του υψηλότερου δυνατού επιπ
έδου σε έναν συγκεκριμένο τομέα.

2. Ως «κοινότητα γνώσης και καινοτομίας»
νοείται μια κοινοπραξία οργανισμών-εταίρω
ν, ανεξαρτήτως της ακριβούς νομικής μορφ
ής της, η οποία επιλέγεται και ορίζεται από τ
ο ΕΙΤ με σκοπό να πραγματοποιήσει σχέδι
α τα οποία συνδέουν δραστηριότητες εκπα
ίδευσης και έρευνας με δραστηριότητες κα
ινοτομίας του υψηλότερου δυνατού επιπέδ
ου σε έναν συγκεκριμένο τομέα.

Αιτιολόγηση

Ο στόχος είναι η δράση του ΕΙΤ να προσανατολίζεται κυρίως προς την καινοτομία μέσα από τ



PE 388.502v01-00 8/12 PA\664426EL.doc

EL

ην αξιοποίηση του ερευνητικού και εκπαιδευτικού δυναμικού.

Τροπολογία 6
Άρθρο 2 σημείο 6 α (νέο)

6a. Ως „πτυχίο” νοείται κάθε πτυχίο που α
πονέμεται σε φοιτητή από πανεπιστήμιο, ίδ
ρυμα ανώτερης εκπαίδευσης ή ανώτερη επ
αγγελματική σχολή μετά την ολοκλήρωση
προγράμματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να καταστεί σαφές ότι το ΕΙΤ δεν είναι εκπαιδευτικό ίδρυμα καθεαυτό και ότι ως
εκ τούτου δεν είναι εξουσιοδοτημένο να απονέμει επίσημα πτυχία, πρέπει να γίνεται διάκριση μ
εταξύ των πτυχίων που χορηγούνται από σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι εξουσιοδο
τημένες από τα κράτη μέλη και των τίτλων του ΕΙΤ, οι οποίοι συνιστούν επιπλέον πιστοποιητικ
ό επιτεύγματος, το οποίο μπορεί να χορηγεί το ΕΙΤ, αλλά δεν έχει αξία παρά μόνο σε συνδυασμ
ό με πτυχίο το οποίο έχει χορηγηθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Τροπολογία 7
Άρθρο 2 σημείο 6 β (νέο)

6β. Ως „Τίτλος ΕΙΤ” νοείται κάθε πιστοπο
ιητικό συμμετοχής φοιτητή σε δραστηριότ
ητα του ΕΙΤ η οποία αποτελεί ολοκληρωμέ
νο τμήμα προγράμματος σπουδών σε εκπαι
δευτικό ίδρυμα το οποίο είναι εξουσιοδοτη
μένο να απονέμει πτυχία.

Αιτιολόγηση

Υπογραμμίζεται ότι οι τίτλοι του ΕΙΤ πιστοποιούν επιπλέον επίτευγμα, αλλά δεν αντικαθιστούν
τα πτυχία.

Τροπολογία 8
Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ε)
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ε) κινητοποιεί τα απαραίτητα κεφάλαια από
δημόσιες και ιδιωτικές πηγές και χρησιμοποι
εί τους πόρους του σύμφωνα με τον παρόντ
α κανονισμό. Προσπαθεί ιδίως να χρηματοδ
οτήσει ολοένα μεγαλύτερο ποσοστό του πρ
οϋπολογισμού του από ιδιωτικές πηγές και
από τους πόρους που εξασφαλίζει από τη δι
κή του δραστηριότητα·

ε) κινητοποιεί τα απαραίτητα κεφάλαια από
δημόσιες και ιδιωτικές πηγές και χρησιμοποι
εί τους πόρους του σύμφωνα με τον παρόντ
α κανονισμό. Προσπαθεί ιδίως να χρηματοδ
οτήσει ολοένα μεγαλύτερο ποσοστό του πρ
οϋπολογισμού του από ιδιωτικές πηγές και
από έσοδα που προέρχονται από τη δική το
υ δραστηριότητα.

Αιτιολόγηση

Το EIT πρέπει να αυξάνει επί μόνιμου βάσεως το κεφάλαιό του αξιοποιώντας ιδιωτικές πηγές ή
αναλαμβάνοντας δική του δραστηριότητα.

Τροπολογία 9
Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ)

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

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

Αιτιολόγηση

Από την νομική βάση της πρότασης και από την αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών
στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προκύπτει ότι το ΕΙΤ δεν πρέπει να απονέμει πτυχία.

Τροπολογία 10
Άρθρο 5 παράγραφος 2 ενότητα 3 στοιχείο γ)

c) στη βάση επί της οποίας θα απονέμοντα
ι τα πτυχία και οι τίτλοι, μεταξύ άλλων στις
ρυθμίσεις που έχουν γίνει ώστε να λαμβάνετ
αι υπόψη η κοινοτική πολιτική στον ευρωπα
ϊκό χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδί
ως όσον αφορά τη συμβατότητα, τη διαφάνε
ια, την αναγνώριση και την ποιότητα των π
τυχίων και των τίτλων σπουδών·

c) στις ρυθμίσεις που έχουν γίνει ώστε να λα
μβάνεται υπόψη η κοινοτική πολιτική στον
ευρωπαϊκό χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευ
σης, ιδίως όσον αφορά τη συμβατότητα, τη
διαφάνεια, την αναγνώριση των πτυχίων και
των τίτλων σπουδών·

Αιτιολόγηση

Παρόλο που η ευρωπαϊκή διάσταση των εκπαιδευτικών πτυχών των ενδεχομένων ΚΓΚ θα πρέπ
ει να έχει σημασία στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής, η διατύπωση στην παρούσα πρόταση
είναι πολύ περιοριστική. 

Τροπολογία 11
Άρθρο 6 παράγραφος 1
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1. Η συμφωνία μεταξύ του EIT και των ΚΓ
Κ πρέπει να προβλέπει ότι στα γνωστικά αντ
ικείμενα και στους τομείς στους οποίους διε
ξάγονται μελέτες ή ερευνητικές και καινοτο
μικές δραστηριότητες μέσα από τις ΚΓΚ, τα
πτυχία και οι τίτλοι σπουδών που θα απονέ
μονται από τις ΚΓΚ θα είναι πτυχία και τίτ
λοι του ΕΙΤ.

1. Η συμφωνία μεταξύ του EIT και των ΚΓ
Κ πρέπει να προβλέπει ότι στα γνωστικά αντ
ικείμενα και στους τομείς στους οποίους διε
ξάγονται μελέτες ή ερευνητικές και καινοτο
μικές δραστηριότητες μέσα από τις ΚΓΚ, θα
απονέμονται τίτλοι του ΕΙΤ.

Αιτιολόγηση

Από την νομική βάση της πρότασης και από την αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών
στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προκύπτει ότι το ΕΙΤ δεν πρέπει να απονέμει πτυχία. 
Εν τούτοις, οι τίτλοι του ΕΙΤ συνιστούν κατάλληλη λύση από την άποψη της προώθησης του ρό
λου των σχεδίων του ΕΙΤ και των φοιτητών που συμμετέχουν σ' αυτά.

Τροπολογία 12
Άρθρο 6 παράγραφος 2

2. Το EIT ενθαρρύνει τους οργανισμούς-ετ
αίρους να απονέμουν κοινά πτυχία (joint
degrees) και τίτλους σπουδών που να αντικ
ατοπτρίζουν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρ
α των ΚΓΚ. Ωστόσο τα πτυχία αυτά μπορεί
επίσης να απονέμονται από ένα μόνο ίδρυμ
α ή να είναι διπλά ή πολλαπλά πτυχία και τ
ίτλοι.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Από την νομική βάση της πρότασης και από την αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών
στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προκύπτει ότι το ΕΙΤ δεν πρέπει να απονέμει πτυχία.

Τροπολογία 13
Άρθρο 6 παράγραφος 3

3. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται για την αν
αγνώριση των πτυχίων και των τίτλων σπου
δών του ΕΙΤ.

3. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται για την αν
αγνώριση και την προώθηση των τίτλων σπ
ουδών του ΕΙΤ.

Αιτιολόγηση

Παρόλο που οι τίτλοι του ΕΙΤ δεν θα αναγνωρίζονται ως πτυχία, θα πρέπει να εκλαμβάνονται
ως επιπλέον επιτεύγματα και τα κράτη  μέλη πρέπει να προωθήσουν την αναγνώριση του γεγον
ότος αυτού.

Τροπολογία 14
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Άρθρο 9 παράγραφος 1 część wprowadzająca

1. Το EIT καθορίζει και δημοσιεύει τις αρχέ
ς και τις κατευθυντήριες γραμμές του για τη
διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας, οι ο
ποίες:

1. Το EIT καθορίζει και δημοσιεύει τις αρχέ
ς και τις κατευθυντήριες γραμμές του για τη
διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας, σύμ
φωνα με τους κανόνες του μέρους 2 του Κα
νονισμού (ΕΚ) αριθ. 1906/2006 του Ευρωπ
αϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τ
ης 18ης Δεκεμβρίου 2006 , με τον οποίο κα
θορίζονται οι κανόνες συμμετοχής επιχειρή
σεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστη
μίων στις δράσεις που αναλαμβάνονται βά
σει του έβδομου προγράμματος-πλαισίου κ
αι οι κανόνες διάδοσης των ερευνητικών α
ποτελεσμάτων (2007-2013), οι οποίες:

__________________
1 ΕΕ L 391 της 30.12.2006, σελ.. 1.

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες  που διέπουν την διανοητική ιδιοκτησία πρέπει να είναι συμβατοί με εκείνους που δ
ιέπουν τη συμμετοχή επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων στις δράσεις που
αναλαμβάνονται βάσει του έβδομου προγράμματος-πλαισίου (2007-2013) που έχουν ήδη εγκρι
θεί από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο.

Τροπολογία 15
Άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α)

α) ένα κυλιόμενο τριετές πρόγραμμα εργασί
ας που περιέχει δήλωση προτεραιοτήτων και
σχεδιαζόμενων πρωτοβουλιών, καθώς και ε
κτίμηση των χρηματοδοτικών αναγκών και
πηγών. Το σχέδιο προγράμματος εργασίας υ
ποβάλλεται από το διοικητικό συμβούλιο στ
ην Επιτροπή. Η Επιτροπή εκδίδει γνώμη εντ
ός τριών μηνών όσον αφορά τη συμπληρωμ
ατικότητά του προς τις κοινοτικές πολιτικές
και τα κοινοτικά μέσα. Εάν η Επιτροπή διαφ
ωνήσει, το διοικητικό συμβούλιο επανεξετά
ζει το πρόγραμμα και το εγκρίνει με τις κατ
άλληλες, ενδεχομένως, τροποποιήσεις.

α) ένα κυλιόμενο τριετές πρόγραμμα εργασί
ας που περιέχει δήλωση προτεραιοτήτων και
σχεδιαζόμενων πρωτοβουλιών, καθώς και ε
κτίμηση των χρηματοδοτικών αναγκών και
πηγών. Το σχέδιο προγράμματος εργασίας υ
ποβάλλεται από το διοικητικό συμβούλιο στ
ην Επιτροπή. Η Επιτροπή εκδίδει γνώμη εντ
ός τριών μηνών όσον αφορά τη συμπληρωμ
ατικότητά του προς τις κοινοτικές πολιτικές
και τα κοινοτικά μέσα. Εάν η Επιτροπή διαφ
ωνήσει, το διοικητικό συμβούλιο επανεξετά
ζει το πρόγραμμα και το εγκρίνει με τις κατ
άλληλες, ενδεχομένως, τροποποιήσεις, και, 
εν συνεχεία, το υποβάλλει προς έγκριση στ
ο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο·

Αιτιολόγηση
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Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο πρέπει να έχουν τη δυνατότητα ελέγχου της δράσης του ΕΙΤ
σε στρατηγικό επίπεδο μέσω της έγκρισης του προγράμματος εργασιών του.
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