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Σύνοψη
Η πρόταση για τη δηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας (ΕΙΤ) υποβλήθηκε
το 2005 κατά την ενδιάµεση αναθεώρηση της στρατηγικής της Λισσαβώνας. Αναπτύχθηκε
περαιτέρω βάσει δηµόσιας διαβούλευσης που προσέλκυσε πλήθος αξιόλογων προτάσεων.
Αν και τα πρόσφατα χρόνια πολλές πρωτοβουλίες είδαν το φως σε εθνικό επίπεδο αλλά και
σε επίπεδο ΕΕ για την ενίσχυση των δυνατοτήτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, της
έρευνας και της καινοτοµίας αλλά και για την ενδυνάµωση των δεσµών µεταξύ τους, στο
πεδίο αυτό πρέπει ακόµα να γίνουν πολλά. Η Ευρώπη εξακολουθεί να βραδυπορεί σε ό,τι
αφορά τη µετουσίωση των αποτελεσµάτων της Ε&Α σε εµπορικά προϊόντα, τη συνένωση
των ανθρώπινων, οικονοµικών και φυσικών πόρων στους τοµείς της έρευνας και της
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, την προώθηση της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικής
νοοτροπίας µέσα στο χώρο της έρευνας και της εκπαίδευσης, καθώς και τη διαµόρφωση νέων
µοντέλων οργάνωσης καλύτερα προσαρµοσµένων στις σηµερινές ανάγκες.
Το EIT θα λειτουργήσει στο χώρο της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτοµίας. Η
διάρθρωσή του θα επιτρέπει την ενσωµάτωση αυτών των τριών τοµέων που είναι από κοινού
οι «κλειδοκράτορες» για την κοινωνία της γνώσης. Θα επιχειρήσει να προσελκύσει τα
καλύτερα µυαλά παγκοσµίως από σπουδαστές, ερευνητές και προσωπικό, να συνεργαστεί µε
τις κορυφαίες στην καινοτοµία επιχειρήσεις για την ανάπτυξη και αξιοποίηση γνώσης και
έρευνας, και να ενισχύσει τις δεξιότητες διαχείρισης της έρευνας και της καινοτοµίας,
γενικά..
Ειδικότερα, η οργάνωσή του θα του δώσει τη δυνατότητα:
• να ενσωµατώσει στη δοµή και στις λειτουργίες του οµάδες από πανεπιστήµια, ερευνητικά
κέντρα και εταιρείες·
• να αποσπάσει δυνάµεις (όχι απλώς να τις δικτυώσει) από τους υπάρχοντες οργανισµούς
έτσι ώστε να ανήκουν νοµίµως στο EIT και να χαράσσουν από κοινού µια ολοκληρωµένη
στρατηγική·
• να διαθέτει ένα διοικητικό συµβούλιο του οποίου τα µέλη θα ανήκουν στο κορυφαίο
δυναµικό της επιστηµονικής και επιχειρηµατικής κοινότητας·
• να µην περιορίζεται από τους φραγµούς και τα εµπόδια που συντελούν στον
κατακερµατισµό του χώρου της ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας σήµερα.
Θα προσφέρει ιδιαίτερη προστιθέµενη αξία µε τρεις τρόπους:
• θα προσφέρει στον ιδιωτικό τοµέα µια νέα σχέση µε την εκπαίδευση και την έρευνα. Αυτό
θα δηµιουργήσει νέες ευκαιρίες για την εµπορική αξιοποίηση της έρευνας και µια
στενότερη αµφίδροµη ανταλλαγή. Η ενσωµάτωση οµάδων από τα πανεπιστήµια, τα
ερευνητικά κέντρα και τις εταιρείες θα του δώσει ένα πλεονέκτηµα σε σχέση µε τα
παραδοσιακά πανεπιστήµια. Θα διαµορφώσει ευκαιρίες για την εισροή ιδιωτικών
κεφαλαίων στο ΕΙΤ·
• θα επικεντρωθεί στη σύνδεση των τριών πλευρών του «τριγώνου της γνώσης» –
εκπαίδευση, έρευνα και καινοτοµία. Οι πτυχές αυτές θα είναι άρρηκτα συνδεδεµένες λόγω
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της φύσης του ΕΙΤ και της σύνθεσης των εταίρων. Θα κατευθύνει τις δραστηριότητές του
σε νέες και παραγωγικότερες κατευθύνσεις·
• θα εκπροσωπεί συνένωση πόρων και για το λόγο αυτό θα µπορεί να ικανοποιεί τα
αυστηρότερα πρότυπα που έχουν επιτευχθεί αλλού.
Η ίδρυση του EIT θα απαιτήσει την έκδοση νοµοθετικής πράξης, την οποία θα υποβάλει η
Επιτροπή αργότερα µέσα το 2006 (µαζί µε αναλυτική αξιολόγηση αντικτύπου). Κατ’ αυτόν
τον τρόπο το ΕΙΤ θα έχει τη δική του νοµική προσωπικότητα και ανεξαρτησία σε σχέση µε
τους εθνικούς κανόνες. Θα παρέχει το πλαίσιο για την ορθή λειτουργία και την αναγκαία
υποχρέωση λογοδοσίας στα θεσµικά όργανα της ΕΕ.
Η χρηµατοδότηση θα προέρχεται από διάφορες πηγές, περιλαµβανοµένης της ΕΕ, των
κρατών µελών και της επιχειρηµατικής κοινότητας.
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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η βελτίωση της σχέσης µεταξύ εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτοµίας – και ειδικότερα η
συµβολή τους στην οικονοµική µεγέθυνση, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή – έχει
θεµελιώδη σηµασία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ. Είναι γνωστό σε όλους
ότι στην Ευρώπη η σχέση αυτή δεν λειτουργεί τόσο καλά όσο θα ήταν δυνατόν· και η
αντίληψη αυτή οδήγησε την Επιτροπή στην πρόταση για µια νέα πρωτοβουλία στην εαρινή
έκθεση του 2005:
«Για να ενισχύσουµε τη δέσµευση που έχουµε αναλάβει υπέρ της γνώσης ως βασικού στοιχείου,
η Επιτροπή προτείνει τη δηµιουργία ενός «Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος Τεχνολογίας» που θα
αποτελεί τον πόλο προσέλκυσης των καλύτερων εγκεφάλων, των καλύτερων ιδεών και των
σηµαντικότερων εταιρειών του πλανήτη»1.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έλαβε γνώση της πρότασης αυτής κατά την εαρινή σύνοδο
κορυφής του 2005. Τον Οκτώβριο του 2005, στην άτυπη σύνοδο του Hampton Court, το
Συµβούλιο ζήτησε να ληφθούν επειγόντως µέτρα για να επιτευχθεί αριστεία τόσο στον τοµέα
της έρευνας όσο και στον τοµέα της εκπαίδευσης. Η ανάγκη για δράση ώστε να βελτιωθεί η
ποιότητα των ευρωπαϊκών συστηµάτων καινοτοµίας αλλά και να παραµείνει η ΕΕ
ανταγωνιστική σε παγκόσµιο επίπεδο τεκµηριώνεται περαιτέρω στην ετήσια έκθεση προόδου
της Επιτροπής του 2006 για τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί για την ανάπτυξη και
τη δηµιουργία θέσεων εργασίας2.
Η παρούσα ανακοίνωση αναπτύσσει την ιδέα για την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος
Τεχνολογίας (EIT). Συντάχθηκε ύστερα από ευρεία δηµόσια διαβούλευση κατά την οποία οι
σηµαντικότεροι από τα πανεπιστήµια, τον τοµέα της έρευνας, τις επιχειρήσεις και τη
βιοµηχανία που δραστηριοποιείται στον τοµέα της καινοτοµίας, µαζί µε πολυάριθµους
ιδιώτες από καθένα από τους τοµείς αυτούς. Στην ανακοίνωση περιγράφεται επίσης ο τρόπος
µε τον οποίο θα µπορούσε να λειτουργεί το ΕΙΤ και ο τρόπος µε τον οποίο θα πρέπει να
αναπτυχθεί. Αργότερα, εντός του έτους, θα ακολουθήσει λεπτοµερέστερη αξιολόγηση
αντικτύπου που θα συµπεριλάβει πλήρη εξέταση των νοµικών και οικονοµικών επιπτώσεων.
2.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ:
ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΣΕΙ ΤΟ «ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ»

ΠΩΣ

ΘΑ

Το 2005 η Επιτροπή διοργάνωσε ευρύτατη διαβούλευση για το ενδεχόµενο ίδρυσης ενός EIT,
στο πλαίσιο της οποίας έγιναν συνεδριάσεις κατάθεσης ιδεών και υποβλήθηκαν θέσεις από
πανεπιστήµια, ερευνητικά ιδρύµατα και οργανισµούς που δραστηριοποιούνται στον τοµέα
της καινοτοµίας. Τα αποτελέσµατα της δηµόσιας διαβούλευσης παρουσιάζονται και
αναλύονται λεπτοµερώς σε ξεχωριστό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής3. Η
θεµατική της αφορούσε ζητήµατα όπως η αποστολή και οι στόχοι του ΕΙΤ, η δοµή και οι
προτεραιότητες του.
1
2
3
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COM(2005) 24, «Συνεργασία για την οικονοµική µεγέθυνση και την απασχόληση - Νέο ξεκίνηµα για
τη στρατηγική της Λισσαβώνας», παρ. 3.3.2.
COM(2006) 30, «Ώρα να ανεβάσουµε ταχύτητα: η νέα εταιρική σχέση για την ανάπτυξη και την
απασχόληση».
Βλ. το µελλοντικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά µε τα «Αποτελέσµατα της
δηµόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο ενός Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας».
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Υπήρξε γενική συµφωνία για το ότι η κύρια πρόκληση για την πρόοδο της καινοτοµίας στην
ΕΕ είναι η αδυναµία πλήρους αξιοποίησης και εγκόλπωσης των αποτελεσµάτων της Ε&Α
και, συνεπώς, η αδυναµία µετασχηµατισµού τους σε οικονοµικές και κοινωνικές αξίες. Η
Ευρώπη θα πρέπει να αναπτύξει όχι µόνο τις τρεις πλευρές του «τριγώνου της γνώσης»
(εκπαίδευση, έρευνα και καινοτοµία), αλλά και να ενισχύσει τις γέφυρες µεταξύ τους. Σε
αυτό συµφωνεί και η οµάδα εµπειρογνωµόνων για την Ε&A και την καινοτοµία4.
Αυτή η κοινή διάγνωση οφείλεται σε ποικίλες αιτίες. Από την πλευρά της προσφοράς
γνώσης, επικριτικά σχόλια δέχονται τόσο η ποιότητα όσο και η ικανότητα αξιοποίησης των
αποτελεσµάτων της γνώσης. Ειδικότερα, το χάσµα µεταξύ ερευνητικών αποτελεσµάτων και
της εφαρµογής τους είναι ακόµα πολύ µεγάλο5. Αν και το γενικό επίπεδο επιδόσεων των
πανεπιστηµίων είναι καλό, η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερη αριστεία6, λόγω των
σηµαντικών οικονοµικών και κοινωνικών προεκτάσεων. Ένα κλίµα αριστείας τροφοδοτεί την
κυκλοφορία ταλαντούχων επιστηµόνων, προσελκύει ιδιωτικές επενδύσεις στην Ε&A και
συντελεί στην παραγωγή ιδεών ικανών να διαµορφώσουν ευκαιρίες για τη διάδοση της
γνώσης. Αλλά για την καλλιέργεια της αριστείας οι ερευνητές πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση
σε περιβάλλοντα στα οποία τόσο η επιλογή όσο και η σταδιοδροµία βασίζονται στον
ανταγωνισµό, η αµοιβή βάσει της επίδοσης δεν είναι απαγορευµένο θέµα και η συνεργασία
µε τις επιχειρήσεις/το επιχειρηµατικό πνεύµα θεωρείται ως σηµαντική µαθησιακή ευκαιρία
στο βιογραφικό ενός ερευνητή. Και γι’ αυτό χρειάζονται νέοι τρόποι συνεργασίας.
Χρειάζεται µεγάλη συγκέντρωση ανθρώπινων, οικονοµικών και φυσικών πόρων για να
δηµιουργηθεί µια θετική αλυσιδωτή αντίδραση όπου ταλαντούχοι πανεπιστηµιακοί,
ερευνητές και σπουδαστές θα έλκονται οι µεν από τους δε και θα συµπαρασύρουν
χρηµατοδότηση από τον ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα. Επί του παρόντος, τα πανεπιστήµια
στην Ευρώπη έχουν τέτοιου είδους φιλοδοξίες, αλλά οι προσπάθειες τους είναι
κατακερµατισµένες. Υπάρχουν σχεδόν 2.000 πανεπιστήµια στην ΕΕ που θα ήθελαν να
ασχοληθούν µε την έρευνα. Παρά το ότι δεν µπορεί να γίνει ακριβής σύγκριση, λιγότερο από
το 10% των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στις ΗΠΑ χορηγούν µεταπτυχιακούς
τίτλους και ακόµα λιγότερα µπορούν να ισχυριστούν ότι είναι πανεπιστήµια έντασης
έρευνας7. Οι δαπάνες για την εκπαίδευση και την Ε&Α8 είναι πολύ µικρότερες στην Ευρώπη
σε σχέση µε τις ΗΠΑ, αλλά ο αριθµός των ενδιαφεροµένων για ένα µερίδιο αυτής της αγοράς
είναι πολύ µεγαλύτερος. Το σύστηµα στις ΗΠΑ έχει ως αποτέλεσµα συγκέντρωση πόρων και
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«Για να δηµιουργήσουµε µια καινοτόµο Ευρώπη», έκθεση της ανεξάρτητης οµάδας εµπειρογνωµόνων
για την Ε&Α και την καινοτοµία που ορίστηκαν µε τη σύνοδο κορυφής του Hampton Court, τον
Ιανουάριο του 2006.
Σύµφωνα µε τον πίνακα ελέγχου της καινοτοµίας για το 2005, το χάσµα µεταξύ Ευρώπης, Ιαπωνίας και
ΗΠΑ αυξάνεται. Θα χρειαστούν περισσότερα από 50 χρόνια για φθάσει η ΕΕ των 25 το επίπεδο των
ΗΠΑ όσον αφορά την καινοτοµία.
Η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την παρουσία της στο υψηλότερο επίπεδο της επιστηµονικής αριστείας.
Για παράδειγµα, σύµφωνα µε µια παγκόσµια αξιολόγηση των πανεπιστηµίων (Shanghai Academic
Ranking) αν και στα 500 πρώτα πανεπιστήµια βρίσκονται 205 ευρωπαϊκά ιδρύµατα (σε σύγκριση µε
198 των ΗΠΑ), στα πρώτα 20 είναι µόνο 2 ευρωπαϊκά πανεπιστήµια (ενώ βρίσκονται 17 µε έδρα τις
ΗΠΑ).
Από τα 3300 ιδρύµατα που χορηγούν πτυχία στις ΗΠΑ, περίπου 215 χορηγούν µεταπτυχιακούς
τίτλους. Υπάρχουν λιγότερα από 100 αναγνωρισµένα πανεπιστήµια, γενικής κατεύθυνσης, έντασης
έρευνας στις ΗΠΑ.
Το 2004 η ένταση σε Ε&Α στην ΕΕ ήταν 1,90% (Ε&Α δαπάνες/ΑΕγχΠ), αρκετά κάτω από το
αντίστοιχο ποσοστό στις ΗΠΑ (2003: 2,59%) και την Ιαπωνία (2003: 3,15%). Βλ. επίσης δελτίο τύπου
της Eurostat αριθ. 156/2005 της 6ης ∆εκεµβρίου 2005.
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δυναµικού ώστε να επιτυγχάνεται το απαραίτητο όριο στα λίγα εµπλεκόµενα ιδρύµατα9 και
να είναι αυτά από τα καλύτερα του κόσµου. ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι ΗΠΑ και
άλλοι διεθνείς ανταγωνιστές απορροφούν τις επενδύσεις των εταιρειών της ΕΕ σε Ε&Α και
τα ταλέντα της ΕΕ10, και ότι λίγα ιδρύµατα της ΕΕ αναφέρονται στις πρώτες θέσεις των
σηµαντικότερων παγκόσµιων αξιολογήσεων των πανεπιστηµίων.
Την ίδια στιγµή δεν υπάρχει αρκετή ζήτηση στην Ευρώπη για ερευνητικές εργασίες. Ακόµα
κι αν υπήρχαν περισσότερα άριστα ερευνητικά προϊόντα ή ικανότητες, µάλλον δεν θα
αξιοποιούνταν η εµπορική τους αξία. Βασικός λόγος γι’ αυτήν την αδυναµία είναι το χάσµα
που χωρίζει τους ερευνητές και τους επιχειρηµατίες ως προς τη νοοτροπία και τη
φιλοσοφία11. Η καινοτοµία χρειάζεται διαδικασία αµοιβαίας µάθησης που θα βασίζεται στην
εµπιστοσύνη, όχι απλά µεταφορά της γνώσης στο τέλος ενός ερευνητικού εγχειρήµατος. Από
την άποψη αυτή, οι επιχειρηµατίες, ιδίως στις ΜΜΕ, πρέπει να αποκτήσουν µια φιλοσοφία
φιλική στην έρευνα/καινοτοµία και να ενθαρρυνθούν να αναλάβουν ρίσκο. Αλλά και οι
πανεπιστηµιακοί και οι ερευνητές πρέπει να κατανοήσουν και να αναπτύξουν
επιχειρηµατικές δεξιότητες. Μεγαλύτερη συνεργασία µπορεί να αντισταθµίσει την έλλειψη
ΜΜΕ απαραίτητου µεγέθους και να απελευθερώσει το θετικό δυναµικό των ΜΜΕ ως προς
την ευελιξία και τη δηµιουργικότητα. Ο δηµόσιος τοµέας µπορεί να διαδραµατίσει το ρόλο
του: δηµόσια έρευνα, δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας και προµήθεια καινοτοµικής
έρευνας - αυτά µπορούν να λειτουργήσουν ως κινητήριος µοχλός για µια πιο αποτελεσµατική
και παραγωγική σχέση µεταξύ έρευνας και επιχειρήσεων.
Τα τελευταία χρόνια δροµολογήθηκαν πολλές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για να ενισχυθούν
οι δυνατότητες της έρευνας, της εκπαίδευσης και της καινοτοµίας. Προγράµµατα
κινητικότητας, όπως το πρόγραµµα Erasmus, προσέφεραν σε σπουδαστές και ερευνητές την
ευκαιρία για µια εµπειρία σε διαφορετικά µαθησιακά περιβάλλοντα που τους έφεραν σε
επαφή µε τον πλούτο και την ποικιλοµορφία που χαρακτηρίζουν το ευρωπαϊκό τοπίο της
γνώσης. Τα κοινοτικά προγράµµατα πλαίσιο για την έρευνα συνέβαλαν ουσιαστικά χάρη σε
πρωτοβουλίες όπως οι δράσεις Marie Curie, τα ολοκληρωµένα προγράµµατα, τα δίκτυα
αριστείας, οι ευρωπαϊκές πλατφόρµες τεχνολογίας. Το προσεχές Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
Έρευνας θα στηρίξει την υψηλότατου επιπέδου έρευνα αιχµής που διεξάγεται µε
πρωτοβουλία των ίδιων των ερευνητών. Όλες αυτές οι ενέργειες συντελούν στη διαµόρφωση
ενός πλαισίου όπου τα πανεπιστήµια, τα ερευνητικά κέντρα, οι επιχειρήσεις και το δηµόσιο
θα µπορούν να συνεργάζονται ευχερέστερα.
Ωστόσο, το δυναµικό δεν έχει πλήρως αξιοποιηθεί και η Ευρώπη θα πρέπει να ενισχύσει τη
θέση της στους περισσότερους στρατηγικούς τοµείς. Αυτό µπορεί να διορθωθεί µε συνένωση
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Στις ΗΠΑ το 95% της χρηµατοδότησης της πανεπιστηµιακής έρευνας σε οµοσπονδιακό επίπεδο αφορά
περίπου 200 πανεπιστήµια από το σύνολο των 3.300 (S&E Indicators, National Science Foundation,
2004).
Η Ευρώπη ωφελείται λιγότερο από την αυξηµένη παγκοσµιοποίηση της Ε&Α από ό,τι οι κύριοι
ανταγωνιστές της. Για τα έτη 1997 2002, οι δαπάνες για Ε&Α από τις εταιρείες της ΕΕ στις ΗΠΑ
αυξήθηκαν σε πραγµατικούς όρους ταχύτερα από ό,τι οι δαπάνες για Ε&Α από εταιρείες της ΗΠΑ
στην ΕΕ (+54 % έναντι +38 %). Χώρες όπως η Ινδία και η Κίνα είναι αυτές που ωφελούνται
περισσότερο από τις εκροές εταιρειών των ΗΠΑ σε Ε&Α. Πηγή: Key Figures 2005 on Science,
Technology and Innovation: Towards a European Knowledge Area, European Commission (Αριθµοίκλειδιά για το 2005 σχετικά µε τις επιστήµες, την τεχνολογία και την καινοτοµία: προς έναν ευρωπαϊκό
χώρο της γνώσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή).
Το χάσµα αυτό γίνεται φανερό από τη διαφορά µεταξύ του αριθµού των ερευνητών που απασχολούνται
στον ιδιωτικό τοµέα στην ΕΕ και αλλού. Στις ΗΠΑ 4 στους 5 ερευνητές εργάζονται σε επιχειρήσεις,
στην Ιαπωνία 2 στους 3. Στην ΕΕ µόνο οι µισοί σχεδόν ερευνητές εργάζονται σε επιχειρήσεις.
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των πόρων: απαιτεί επίσης δυναµικό και ευέλικτο θεσµικό πλαίσιο, ανοικτό στις αλλαγές και
στους πρωτοεµφανιζόµενους και ικανό να αναπτύξει εποικοδοµητικές συνέργιες µεταξύ
εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτοµίας.
Αυτού του είδους η αλλαγή θα πραγµατοποιηθεί οπωσδήποτε µέσα στις υπάρχουσες δοµές·
αλλά θα συναντήσει αντίσταση και θα χρειαστεί χρόνο. Απαιτείται µια πρωτοποριακή
προσέγγιση για να γεφυρωθεί το χάσµα µεταξύ επιστηµών και κοινωνίας, για να διαµορφωθεί
ένα µοντέλο αναφοράς που θα εµπνεύσει και θα κατευθύνει τις µακροπρόθεσµες αλλαγές.
Για το σκοπό αυτό πραγµατοποιήθηκε δηµόσια διαβούλευση βάσει τεσσάρων εναλλακτικών
προτάσεων:
(1)

ένα µόνο ίδρυµα·

(2)

ένα µικρό δίκτυο·

(3)

ένα µεγάλο δίκτυο·

(4)

ένα σύστηµα απονοµής σήµατος EIT.

Η πλειονότητα εκφράστηκε υπέρ ενός δικτύου ανεξαρτήτως µεγέθους, το ένα τέταρτο των
απαντώντων τάχθηκε υπέρ ενός µόνο ιδρύµατος (όχι αναγκαστικά σε ένα µόνο τόπο) ενώ
διατυπώθηκε και προβληµατισµός σχετικά µε το ότι ένα σταθερό δίκτυο πανεπιστηµίων δεν
θα µπορούσε να παρέχει ούτε την ευελιξία ούτε το ανοικτό πνεύµα που απαιτείται ούτε
επαρκές επίπεδο ολοκλήρωσης. Επίσης παρατηρήθηκε ότι ένα τέτοιο δίκτυο δεν θα
αντικατόπτριζε το γεγονός ότι η αριστεία απαντά συχνά σε µεµονωµένες σχολές ή οµάδες και
όχι σε ολόκληρο το πανεπιστήµιο12.
Το µοντέλο για το EIT που περιγράφεται στην παρούσα ανακοίνωση ανταποκρίνεται στα
ζητούµενα του προβληµατισµού: θα επιτρέψει στις καλύτερες οµάδες σε στρατηγικούς τοµείς
να έρθουν σε επαφή κατά τρόπο ώστε να αντλούνται οφέλη και για τις ίδιες αλλά και για τα
ιδρύµατα από τα οποία προέρχονται. Θα προσφέρει ιδιαίτερη προστιθέµενη αξία µε τρεις
τρόπους:
• Θα δώσει τη δυνατότητα στον ιδιωτικό τοµέα να καλλιεργήσει µια νέα σχέση µε την
εκπαίδευση και την έρευνα. Αυτό θα διαµορφώσει νέες ευκαιρίες για την εµπορική
αξιοποίηση της έρευνας και για αµφίδροµες ανταλλαγές. Η διασύνδεση πανεπιστηµίων,
ερευνητικών κέντρων και εταιρειών θα παρέχει πλεονέκτηµα έναντι των παραδοσιακών
πανεπιστηµίων. Θα παρέχει επίσης ευκαιρίες για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων
στο EIT.
• Θα επικεντρωθεί στις τρεις πλευρές του «τριγώνου της γνώσης» – εκπαίδευση, έρευνα και
καινοτοµία. Οι πτυχές αυτές θα είναι άρρηκτα συνδεδεµένες λόγω της φύσης του ΕΙΤ και
της σύνθεσης των εταίρων. Θα κατευθύνει τη διδασκαλία και την έρευνα που θα
πραγµατοποιούνται στους κόλπους του σε νέες και παραγωγικότερες κατευθύνσεις.
• Θα αποτελεί συνένωση των πόρων και για το λόγο αυτό θα µπορεί να ικανοποιεί τα
αυστηρότερα πρότυπα που έχουν επιτευχθεί αλλού. ∆εν θα έχει την υποχρέωση να
αναλαµβάνει καθήκοντα που δεν ανταποκρίνονται στο κριτήριο της αριστείας.
12
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Βλ. την προσεχή έκθεση των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά µε τα «Αποτελέσµατα της δηµόσιας
διαβούλευσης για το σχέδιο ενός Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας».
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3.

ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΕΙΤ;

Το EIT θα έχει τη δική του ξεχωριστή θέση. Η λειτουργία του δεν θα µοιάζει µε καµία άλλη
υπάρχουσα ή προγραµµατισµένη πρωτοβουλία της ΕΕ. Θα αποτελέσει ένα παγκόσµιο κέντρο
υψηλού βεληνεκούς, ικανό να προσελκύσει προικισµένους σπουδαστές και ερευνητές
µεγάλου διαµετρήµατος, να προωθήσει την έρευνα και την καινοτοµία σε τοµείς όπου
διασταυρώνονται διάφορες επιστήµες και ειδικότητες και να αντλήσει ανταγωνιστική
χρηµατοδότηση από τον ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα από όλον τον κόσµο.
Για να γίνει αυτό το EIT θα πρέπει να έχει ισχυρή ταυτότητα και αυτό φάνηκε από τις
απαντήσεις στη διαβούλευση. Το EIT πρέπει να έχει σαφές και προβεβληµένο ευρωπαϊκό
σήµα και να είναι αναγνωρίσιµο αυτοδικαίως στην παγκόσµια σκηνή. Το ΕΙΤ χρειάζεται
επίσης αυτονοµία: ως προς τη διοίκησή του, ως προς την υπεροχή της αριστείας στις
διαδικασίες επιλογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης και ως προς τη χρηµατοδότησή του.
Η αποστολή του ΕΙΤ θα είναι:
• να παρέχει µεταπτυχιακή εκπαίδευση, έρευνα και καινοτοµία σε καινούριους τοµείς όπου
διασταυρώνονται διάφοροι επιστηµονικοί κλάδοι και ειδικότητες
• να καλλιεργήσει δεξιότητες διαχείρισης της έρευνας και της καινοτοµίας
• να προσελκύσει τους καλύτερους ερευνητές και σπουδαστές από όλο τον κόσµο
• να διαδώσει νέα µοντέλα οργάνωσης και διοίκησης
• να αφήσει στο ευρωπαϊκό τοπίο της γνώσης τη σφραγίδα µιας νέας ταυτότητας
3.1.

Ρόλος και αποστολές του EIT

Οι δραστηριότητες του EIT θα περιλαµβάνουν και τις τρεις πλευρές του τριγώνου της
γνώσης:
• εκπαίδευση: το ξεχωριστό µοντέλο εκπαίδευσης του ΕΙΤ θα προσελκύει µεταπτυχιακούς
σπουδαστές και υποψηφίους για διδακτορικό και θα είναι σε θέση να τους παρέχει
εκπαίδευση σύµφωνη µε τα καλύτερα διεθνή πρότυπα·
• έρευνα: διεξαγωγή ερευνητικών δραστηριοτήτων από τη βασική έως την εφαρµοσµένη
έρευνα αλλά µε ιδιαίτερη έµφαση στη βιοµηχανία και εστίαση σε τοµείς όπου
διασταυρώνονται επιστήµες και ειδικότητες µε ισχυρό δυναµικό καινοτοµίας·
• καινοτοµία: το ΕΙΤ θα αναπτύξει από την αρχή της λειτουργίας του ισχυρούς δεσµούς µε
την επιχειρηµατική κοινότητα, γεγονός που θα εξασφαλίσει ότι οι εργασίες του θα
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς, και θα βοηθήσει στο να προσανατολιστούν οι
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητές του σε κατευθύνσεις χρήσιµες για την
οικονοµία και την κοινωνία.
Σε όλους αυτούς τους τοµείς το ΕΙΤ θα βασιστεί σε ό,τι καλύτερο υπάρχει σήµερα και θα
ενθαρρύνει την ανάπτυξη της αριστείας όπου αυτή δεν υπάρχει.
Θα συµβάλουν όλοι οι εµπλεκόµενοι συντελεστές στο EIT.
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• Πολύ λίγα πανεπιστήµια αριστεύουν σήµερα στην Ευρώπη σε όλους τους τοµείς. Αλλά
πολλά µεµονωµένα τµήµατα ή οµάδες αναγνωρίζονται ως άριστα στον τοµέα τους. Το EIT
θα αποδεσµεύσει το δυναµικό αυτών των τµηµάτων και οµάδων και θα τα φέρει σε επαφή.
Η συµµετοχή στο EIT θα γίνεται συνεπώς σε επίπεδο τµήµατος όχι πανεπιστηµίου.
• Όσον αφορά το προσωπικό, η ποιότητα των αποτελεσµάτων δεν είναι συχνά ο
αποφασιστικός παράγοντας για τον καθορισµό των προοπτικών ανταµοιβής ή προαγωγής
για όσους εργάζονται σε πανεπιστηµιακά ή ερευνητικά κέντρα. Το EIT θα εξασφαλίσει
ένα πραγµατικό πλαίσιο αριστείας όπου τα κίνητρα θα αντιστοιχούν στους στόχους, η
αµοιβή θα βασίζεται στις επιδόσεις και το οποίο θα αποτελέσει ουσιαστικό εταίρο για τη
βιοµηχανία και υπόδειγµα αλλαγής.
• Πολλές εταιρείες, ιδίως ΜΜΕ, δεν διαθέτουν οργανωµένη συνεργασία µε τα πανεπιστήµια
και τον κόσµο της έρευνας, µε αποτέλεσµα οι ερευνητές και ο επιχειρηµατικός κόσµος να
µην έχουν κοινή φιλοσοφία. Το EIT πρέπει να διαµορφώσει το πλαίσιο όπου αυτοί οι δύο
χώροι θα έρθουν σε επαφή και θα αναπτύξουν αµοιβαία κατανόηση.
Αυτή η επικέντρωση στην αριστεία απαιτεί νέα προσέγγιση ως προς τη χρηµατοδότηση.
Πολλά πανεπιστήµια σήµερα στην Ευρώπη είναι κατ’ ουσία δηµόσιες υπηρεσίες.
Χρηµατοδοτούνται από το φορολογούµενο και κατά κανόνα εξασφαλίζουν µόνο
περιορισµένη οικονοµική δέσµευση από άλλα εµπλεκόµενα µέρη. Παρά το ότι τέτοια
πανεπιστήµια έχουν αποδείξει την αξία τους και θα συνεχίσουν να διαδραµατίζουν το ρόλο
τους, το EIT πρέπει να είναι εµφανώς διαφορετικό: από την αρχή θα πρέπει να µπορεί να
δέχεται χρηµατοδότηση από τον ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα.
Αυτή η βάση στήριξης θα έχει µεγάλη σηµασία για δύο βασικούς παράγοντες επιτυχίας του
ΕΙΤ. Πρώτον, για την ικανότητά του να πείθει τον ιδιωτικό τοµέα ότι µπορεί να παράγει
εµπορικά αξιοποιήσιµα αποτελέσµατα. ∆εύτερον, η έκταση στην οποία τα πανεπιστήµια και
οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής υιοθετούν το µοντέλο του ΕΙΤ ως µια επιτυχή νέα
οργανωτική δοµή για τα πανεπιστήµια.
3.2.

Η δοµή του EIT

Η επιστηµονική καρδιά του EIT θα είναι οι εργασίες του στον τοµέα της εκπαίδευσης, της
έρευνας και της καινοτοµίας και η ικανότητά του να αφοµοιώνει τις συνεισφορές διαφόρων
εταίρων και να τις ενσωµατώνει σε µια ενιαία δοµή η οποία θα είναι µεγαλύτερη από το
άθροισµα των µερών της. Κι αυτό θα συµβεί µέσα από µια σειρά ολοκληρωµένων
συµπράξεων µε τα υπάρχοντα πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα ή εταιρείες («οργανώσεις
εταίροι») ώστε να δηµιουργηθούν «κοινότητες της γνώσης». Οι οργανισµοί αυτοί θα
επιλέγονται από το διοικητικό συµβούλιο του EIT στο οποίο και θα λογοδοτούν. Θεµελιώδης
διαφορά µεταξύ ενός συνήθους «δικτύου» και αυτών των κοινοτήτων της γνώσης είναι ότι,
ενώ στα συνήθη δίκτυα, οι εταίροι απλώς συµφωνούν να συνεργαστούν, στις κοινότητες της
γνώσης του ΕΙΤ θα παρέχουν πόρους – υποδοµή, προσωπικό, εξοπλισµό – στο ΕIT. Οι ίδιες
οι κοινότητες γνώσης θα είναι, νοµικώς, τµήµα του EIT.
3.2.1.

Το διοικητικό συµβούλιο του EIT και ο βασικός πυρήνας του

Η διοίκηση του EIT πρέπει να συνδυάζει στιβαρή διαχείριση µε «ελαφρό χέρι». Το
διοικητικό συµβούλιο θα είναι υπεύθυνο για το «σήµα» ΕΙΤ για να εξασφαλίσει ότι οι
επιλογές του (για παράδειγµα, οι τοµείς στους οποίου θα δραστηριοποιηθεί)
αντικατοπτρίζουν την καλύτερη δυνατή προοπτική για την επιστήµη και τις επιχειρήσεις· ότι
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οι επιλογές του θα βασίζονται στην ποιότητα· και ότι το επιστηµονικό/επιχειρηµατικό
πρόγραµµά του θα είναι ευρύτατα αποδεκτό. Το διοικητικό συµβούλιο πρέπει να είναι
υψηλού διαµετρήµατος και τα µέλη του θα επιλεγούν από τους συντελεστές που αναφέρονται
στο σηµείο 3.1.
Σκοπός του δεν είναι να είναι αντιπροσωπευτικό των υφιστάµενων ευρωπαϊκών ιδρυµάτων
και θα πρέπει να είναι οργανωµένο κατά τρόπο ώστε να είναι ισορροπηµένο όσον αφορά την
εµπειρία στα γνωστικά αντικείµενα και λειτουργικό στον τρόπο εργασίας του. Θα έχει άµεση
αρµοδιότητα για:
– τον καθορισµό των στρατηγικών προτεραιοτήτων του EIT·
– τη διαχείριση του κεντρικού προϋπολογισµού και την κατανοµή των πόρων στις
κοινότητες της γνώσης·
– τη διασφάλιση της αριστείας µέσα στο EIT·
– την οργάνωση της επιλογής, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης των κοινοτήτων
της γνώσης·
– τη στρατηγική εποπτεία των χαρτοφυλακίων των γνώσεων και των δικαιωµάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας.
3.2.2.

Οι κοινότητες της γνώσης

Οι κοινότητες της γνώσης αποτελούνται από τµήµατα ή οµάδες εντός των πανεπιστηµίων,
ερευνητικών κέντρων ή εταιρειών που θα συνενώνονται σε µια ολοκληρωµένη εταιρική
σχέση για να αναλάβουν από κοινού µεταπτυχιακή εκπαίδευση - δηλαδή µόνο για
µεταπτυχιακό (π.χ. µόνο επίπεδο MA και διδακτορικού (PhD)), έρευνα και καινοτοµία. Θα
συγκεντρώνουν πόρους διαφόρων ειδών: το διδακτικό προσωπικό και η υποδοµή θα
διατίθενται από τους οργανισµούς εταίρους στις κοινότητες της γνώσης και οι οικονοµικοί
πόροι θα αντλούνται από το δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα. Οι πόροι αυτοί θα αξιοποιούνται
για τη δηµιουργία του απαραίτητου υψηλού επιπέδου και για την προσέλκυση του καλύτερου
ανθρώπινου δυναµικού στον τοµέα της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτοµίας. Οι
φυσικοί πόροι θα παραµείνουν διασκορπισµένοι γεωγραφικά αλλά η κοινότητα της γνώσης
θα λειτουργεί ως ενιαίο σύνολο.
Οι κοινότητες της γνώσης θα εξειδικεύονται σε διεπιστηµονικούς κλάδους, όπως η
µηχατρονική ή βιοπληροφορική ή σε τοµείς όπως η πράσινη ενέργεια, οι κλιµατικές
µεταβολές, η οικολογική καινοτοµία ή η δηµογραφική γήρανση. Σ’ αυτούς τους τοµείς είναι
κρυµµένες οι µεγαλύτερες δυνατότητες για καινοτοµία και ανάπτυξη (στην εκπαίδευση και
την έρευνα), και ξεχωρίζουν επίσης από την παραδοσιακή µορφή και το πρόγραµµα σπουδών
των πανεπιστηµίων στην Ευρώπη.
Οι κοινότητες της γνώσης θα µπορούν να επιλέγονται από το διοικητικό συµβούλιο του EIT
ύστερα από διαδικασία διαγωνισµού βάσει αξιολόγησης οµοτίµων, ώστε να προσδιορίζονται
οι δυνατότητες παραγωγής αποτελεσµάτων για κάθε προτεινόµενη εταιρική σχέση στον
τοµέα της εντός µεσοπρόθεσµου χρονικού διαστήµατος 10-15 ετών. Αφού επιλεγεί, κάθε
κοινότητα της γνώσης συµφωνεί µε το διοικητικό συµβούλιο για τους ακριβείς στόχους και
το χρονοδιάγραµµα παράδοσης αποτελεσµάτων και για τις τρεις πλευρές του τριγώνου της
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γνώσης. Η τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση θα εξασφαλίζουν την τήρηση των
συµφωνηθέντων.
Κατά τη διάρκεια της ζωής της µια κοινότητα της γνώσης µπορεί να αναπτυχθεί µε
διάφορους τρόπους: η ευελιξία πρέπει να είναι χαρακτηριστικό γνώρισµα του συστήµατος.
Μπορεί να χρειαστεί νέες ικανότητες εν µέρει επειδή οι δραστηριότητές της πρέπει να
εξελιχθούν και νέοι εταίροι να προσθέσουν νέες εµπειρίες, εν µέρει επειδή ο αριθµός των
σπουδαστών µπορεί να αυξηθεί σε σχέση µε τους πόρους της. Μια κοινότητα της γνώσης θα
µπορούσε επίσης να διαφοροποιηθεί εάν οι εξελίξεις ωθήσουν τις εργασίες της σε
απροσδόκητες κατευθύνσεις. Οι κοινότητες της γνώσης πρέπει να παραµείνουν δυναµικές και
το EIT να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις επιστηµονικές εξελίξεις µε τον τρόπο που αυτό
κρίνει καλύτερο: ενδεχοµένως επιτρέποντας αλλαγές στις εταιρικές σχέσεις ή
αναπροσαρµόζοντας τις οικονοµικές ρυθµίσεις ή χορηγώντας πρόσθετους πόρους εφόσον
αυτό απαιτείται για την επίτευξη της αριστείας.
Σε όλα τα στάδια το διοικητικό συµβούλιο πρέπει να επιβλέπει την παρακολούθηση και την
αξιολόγηση των κοινοτήτων της γνώσης µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια.
3.3.

Νοµικά ζητήµατα

Η ίδρυση του EIT θα απαιτήσει την έκδοση µιας νοµοθετικής πράξης την οποία η Επιτροπή
θα προτείνει εντός του 2006. Αυτή η νοµοθετική πράξη θα προβλέπει τη σύσταση και τους
στόχους του EIT καθώς και τις αναγκαίες λειτουργικές ρυθµίσεις.
Άλλες πτυχές απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και θα αναπτυχθούν τους προσεχείς µήνες: η
ισορροπία µεταξύ της υποχρέωσης λογοδοσίας και της ανεξαρτησίας που απαιτείται για να
µπορεί το ΕΙΤ να επιτελεί τις βασικές του εργασίες· το καθεστώς του προσωπικού πρέπει να
είναι σαφές και κοινό για όλες τις κοινότητες της γνώσης και για το βασικό πυρήνα· η
διαχείριση και η εµπορική χρήση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν
από την κοινή έρευνα· και, τέλος, η νοµική µορφή της ενσωµάτωσης των κοινοτήτων της
γνώσης στο ΕΙΤ και τα κίνητρα και οι ρυθµίσεις που συνδέονται µε την ενσωµάτωση.
3.4.

Προϋπολογισµός

Οι κυριότερες δαπάνες του EIT θα αφορούν τις κοινότητες της γνώσης. Τα κεφάλαια που
απαιτούνται για το διοικητικό συµβούλιο και το βασικό πυρήνα θα είναι σχετικά µικρά λόγω
της ελαφριάς δοµής. Ενώ αρχικά θα χρειαστεί να εξασφαλιστεί ουσιαστική χρηµατοδότηση
από το δηµόσιο τοµέα, καθώς οι κοινότητες της γνώσης θα αναπτύσσονται, το ΕΙΤ θα µπορεί
να αντλεί πόρους από άλλες ανταγωνιστικές πηγές κοινοτικής και εθνικής χρηµατοδότησης,
όπως και από επιχειρήσεις, ιδρύµατα, τέλη εγγραφής, κ.τ.λ. Η προσέλκυση πρόσθετων
κεφαλαίων θα πρέπει να είναι στόχος µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα για κάθε συµφωνία
µεταξύ του ΕΙΤ και µιας κοινότητας τα γνώσης.
Το ΕΙΤ θα µπορούσε να αναζητήσει συνεισφορές από τον ιδιωτικό τοµέα µε τρεις τρόπους.
Πρώτον, οι ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες συµµετέχουν στις κοινότητες της γνώσης θα
χορηγήσουν, από την αρχή, πόρους προς όφελος του EIT, όπως οι άλλοι εταίροι. ∆εύτερον, οι
κοινότητες της γνώσης που διακρίνονται στον τοµέα τους θα µπορούσαν να συνάψουν
συµβάσεις µε ιδιωτικές εταιρείες, π.χ. για κατάρτιση ή έρευνα. Τέλος, το EIT θα µπορούσε να
συστήσει ένα ιδιωτικό ίδρυµα για τη συλλογή πόρων από χορηγούς ή από άλλα ιδρύµατα.
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Η πράξη σύστασης του EIT θα πρέπει να εκδοθεί το αργότερο έως το 2008. Στη συνέχεια θα
πρέπει να διοριστεί το διοικητικό συµβούλιο µαζί µε το πρώτο διδακτικό προσωπικό. Ο
πρώτος προσδιορισµός των κοινοτήτων της γνώσης θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί έως το
2009, κατά τρόπον ώστε οι πρώτες ουσιαστικές δαπάνες να πραγµατοποιηθούν από το 2010.
Ενδείκνυται να αρχίσει να λειτουργεί το ΕΙΤ µε ένα µικρό αριθµό κοινοτήτων της γνώσης.
Σύµφωνα µε το προηγούµενο χρονοδιάγραµµα, οι απαιτήσεις χρηµατοδότησης του ΕΙΤ θα
συγκεντρωθούν προς το τέλος της επερχόµενης δηµοσιονοµικής περιόδου και θα είναι
περιορισµένες. Κατά την υποβολή της νοµοθετικής πρότασης η Επιτροπή θα παρουσιάσει
λεπτοµερές δηµοσιονοµικό παράρτηµα µε το µέγεθος, τη φύση και την προέλευση της
συνολικής απαιτούµενης χρηµατοδότησης είτε από την ΕΕ είτε από τα κράτη µέλη είτε από
ιδιωτικές πηγές.
4.

4.
ΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΕΤΑΙΡΟ ΑΠΟ ΤΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΙΤ ;

Είναι θεµιτό το ερώτηµα εάν επαρκούν τα κίνητρα για τη συµµετοχή. Στόχος είναι να
αποσπάσουν οι ενδεχόµενοι εταίροι τις καλύτερες οµάδες και τα καλύτερα τµήµατά τους στο
ΕΙΤ: ποια κίνητρα έχουν γι’ αυτό και τι θα κερδίσουν σε αντάλλαγµα;
Οι απολαβές της «επένδυσης» θα είναι διαφόρων ειδών για τους εµπλεκόµενους εταίρους και
ιδιώτες. Για τους ερευνητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό, η πείρα δείχνει ότι κίνητρο είναι
η ανεξαρτησία στην έρευνα, οι ευνοϊκές προοπτικές στη σταδιοδροµία, οι καλοί µισθοί καθώς
και ενδιαφέρουσες συνθήκες εργασίας. Η ανταµοιβή συνεπώς µπορεί να είναι οικονοµική ή η
απελευθέρωση από τη γραφειοκρατία ή οι άριστες εργασιακές συνθήκες. Στα κίνητρα
συµπεριλαµβάνεται και η συνεργασία µε τους καλύτερους ερευνητές και εταιρείες που είναι
κορυφαίες στον τοµέα τους στην Ευρώπη, καθώς και το απορρέον αυξηµένο ακαδηµαϊκό
κύρος.
Για τους οργανισµούς εταίρους στην έρευνα και την εκπαίδευση είναι ευρύ το φάσµα των
ενδεχόµενων πλεονεκτηµάτων:
– προβολή και ελκυστικότητα: το γεγονός ότι µια οµάδα τους θα συµµετέχει στο EIT θα
είναι δείγµα αριστείας· θα διευκολύνεται η πρόσληψη άλλων πανεπιστηµιακών,
ερευνητών και σπουδαστών και θα λειτουργεί ως σηµείο πώλησης προς τις επιχειρήσεις·
– προνοµιούχος σχέση µε το καλύτερο έργο σ’ ένα δεδοµένο πεδίο στην Ευρώπη και
πρόσβαση στους καλύτερους εγκεφάλους, την καλύτερη διδασκαλία, κατάρτιση και
έρευνα προς όφελος σπουδαστών και ερευνητών – και σε πρόσθετες ανταµοιβές λόγω
υψηλής επίδοσης µέσα το EIT·
– µηχανισµοί διάδοσης της γνώσης, τόσο άµεσα (αντίκτυπος για συναφή εργασία που
παρέµεινε εντός του οργανισµού εταίρου) όσο και έµµεσα (µέσω πρόσβασης σε
προηγµένη γνώση σε ένα γνωστικό αντικείµενο· η δέσµευση για διάδοση θα αποτελεί
µέρος κάθε συµφωνίας µε κάθε κοινότητα γνώσης µε το EIT)·
– οικονοµικά κίνητρα, το EIT θα είναι σε θέση να επενδύσει στη διαµόρφωση της
ικανότητας των οργανισµών εταίρων για την ανάπλαση των πόρων που αποσπούν στο ΕΙΤ
(έτσι, ένα πανεπιστήµιο εταίρος όχι µόνο θα έχει το τµήµα ή την οµάδα του φυσικά
παρόντα και συνεισφέροντα, αν και όχι άµεσα, στην ακαδηµαϊκή εργασία, αλλά και θα
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διαθέτει πρόσθετους πόρους για ανακατανοµή ή ανάπτυξη ικανοτήτων) και οι εταίροι θα
συµµετέχουν στα οφέλη των από τα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας των κοινοτήτων
της γνώσης·
– δυναµική για αλλαγή, µε την έννοια ότι το EIT θα εισαγάγει τους εταίρους σε νέους
τρόπους εργασίας.
– τοπικά οφέλη, µε την έννοια ότι τα τοπικά ενδιαφερόµενα µέρη (περιφερειακές αρχές,
επιχειρήσεις) θα θεωρούν τη συµµετοχή στο ΕΙΤ προνοµιούχο και ευκαιρία για να
ενισχύσουν το τοπικό πρόγραµµα για τη γνώση και να ενθαρρύνουν την καλύτερη
συνεργασία µε το πανεπιστήµιο ή την εταιρεία που συνεργάζονται µε το ΕΙΤ.
Αλλά και για τον ιδιωτικό τοµέα υπάρχουν οφέλη από την επιρροή που θα ασκηθεί προς την
έρευνα και την καινοτοµία αιχµής για εµπορικούς σκοπούς· θα έχει από την αρχή εικόνα εκ
των έσω ώστε να υπάρχει η βεβαιότητα για την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων αργότερα.
Επιπλέον, η διαρκής σχέση µε το ΕΙΤ και τις κοινότητες της γνώσης θα δώσει άµεση
πρόσβαση σε ένα µόνο κέντρο αριστείας µε το κύρος και τις δυνατότητες πρόσληψης που
αυτό συνεπάγεται.
5.

Η ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Η ΕΕ έχει αναπτύξει διάφορες δραστηριότητες στους τοµείς της εκπαίδευσης, της έρευνας
και της καινοτοµίας. Αλλά το EIT θα είναι κάτι το ξεχωριστό. Κατ’ αρχάς τα χαρακτηριστικά
της ευρωπαϊκής αριστείας που θα αναπτύξει το EIT, ως µόνιµο όργανο, θα είναι µοναδικά. Το
µείγµα εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτοµίας και η προνοµιούχος σύνδεση µε την
επιχειρηµατική κοινότητα δεν θα έχουν προηγούµενο σε άλλες κοινοτικές πρωτοβουλίες.
Ενώ τα υπάρχοντα προγράµµατα επικεντρώνονται στα ατοµικά στοιχεία του τριγώνου της
γνώσης (το πρόγραµµα Erasmus αφορά την εκπαίδευση· τα κοινοτικά προγράµµατα-πλαίσιο
αφορούν την έρευνα· και το κοινοτικό πρόγραµµα Innovation αφορά δραστηριότητες
σχετικές µε την καινοτοµία), το EIT θα ακολουθήσει µια πραγµατιστική προσέγγιση για τη
σύνδεση αυτών των τριών στοιχείων και την επίτευξη συνεργιών.
Το EIT θα λειτουργήσει ως παράγοντας γνώσης όχι ως φορέας χρηµατοδότησης. Οι
δραστηριότητες του θα αφορούν και τις τρεις πλευρές του τριγώνου της γνώσης – θα παρέχει
εκπαίδευση, θα κάνει έρευνα και θα εφαρµόζει τα αποτελέσµατα της έρευνας για εµπορικούς
ή κοινωνικούς σκοπούς. Αυτή είναι η πραγµατική διαφορά µε τις δραστηριότητες των
πανεπιστηµίων, των ερευνητικών ή καινοτοµικών προγραµµάτων όπου η Επιτροπή κατ’
ουσία κατανέµει κονδύλια για διάφορες προκαθορισµένες δραστηριότητες.
Το EIT συµπληρώνει, κατ’ αυτόν τον τρόπο, τις δραστηριότητες χρηµατοδότησης. Θα είναι
σε θέση να αναπτύξει συνέργιες, ιδίως µε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ). Το ΕΣΕ
είναι ένας χρηµατοδοτικός µηχανισµός: δεν κάνει το ίδιο έρευνα. Θα παρέχει χρηµατοδότηση
σε ερευνητικά έργα αιχµής που διεξάγονται από µεµονωµένες οµάδες· θα είναι ανοικτό σε
όλα τα επιστηµονικά πεδία και θα χρησιµοποιεί, γενικά, προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω.
Το EIT, ως ίδρυµα που θα δραστηριοποιείται στους τοµείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και
της καινοτοµίας σε τοµείς όπου διασταυρώνονται οι επιστηµονικοί κλάδοι και ειδικότητες,
και µε ισχυρή έµφαση στα οικονοµικά και κοινωνικά αποτελέσµατα, εξασφαλίζει το
λειτουργικό µέρος το οποίο δεν παρέχει το ΕΣΕ. Θα µπορεί να απευθυνθεί στο ΕΣΕ (και σε
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όλα τα χρηµατοδοτικά προγράµµατα) αλλά δεν θα πρέπει να έχει πρόσβαση µε προτιµησιακό
καθεστώς.
Υπάρχει επίσης µια θεµελιώδης διαφορά µεταξύ των κοινοτήτων της γνώσης και άλλων
δικτύων µέσα στην Ευρώπη που δηµιουργήθηκαν µε τη στήριξη της ΕΕ – π.χ. των δικτύων
αριστείας του 6ου προγράµµατος-πλαισίου. Ενώ τα δίκτυα αριστείας αφορούν πανεπιστήµια
και άλλα ερευνητικά ιδρύµατα που συνενώνουν τις ερευνητικές τους ικανότητες, το EIT
απαιτεί µεγαλύτερο βαθµό ενσωµάτωσης των ερευνητικών και εκπαιδευτικών λειτουργιών.
Στο EIT τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και οι εταιρείες που συµµετέχουν στις κοινότητες της
γνώσης θα πρέπει να αποσπάσουν πόρους στο EIT: δεν θα αποτελούν µέρος του µητρικού
οργανισµού αλλά θα αποτελούν µέρος του EIT. Το προσωπικό µιας κοινότητας της γνώσης
θα υπόκειται σε µια κοινή διαδικασία αξιολόγησης ως προς τη διαχείριση και τις επιδόσεις –
υπό τη διεύθυνση του EIT.
6.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το πρόγραµµα εκσυγχρονισµού για την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτοµία στα
ευρωπαϊκά πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα είναι αποδεκτό, αλλά χρειάζεται η ώθηση
σηµαντικών πρωτοβουλιών για να επιταχυνθεί η πρόοδος. Το EIT από µόνο του δεν µπορεί
να αποτελέσει ολόκληρη τη στρατηγική για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της
Ευρώπης όσον αφορά το τρίγωνο της γνώσης· µπορεί όµως να διαδραµατίσει σπουδαίο ρόλο.
Μπορεί να αποτελέσει το υπόδειγµα αριστείας υψηλού επιπέδου που θα ανταποκρίνεται στην
ποικιλοµορφία της Ευρώπης· µπορεί να συµβάλει στη βελτίωση των διαχειριστικών
ικανοτήτων της επιστήµης και της έρευνας και να αναβαθµίσει τη διαδικασία παραγωγής
καινοτοµίας στην Ευρώπη. Μπορεί να αποτελέσει προορισµό για ευρωπαίους και µη
ευρωπαίους εξέχοντες αποφοίτους πανεπιστηµίων και υποψηφίους διδακτορικών και να γίνει
πόλος προσέλκυσης ταλέντων από όλο τον κόσµο στην Ευρώπη.
Το EIT δεν θα αποκτήσει ακαδηµαϊκή και ερευνητική αξιοπιστία µέσα σε µια νύκτα. Θα
πρέπει να την κατακτήσει αυτήν την αξιοπιστία· τα πάντα θα εξαρτηθούν από την ποιότητα
της διαχείρισης του επιστηµονικού και του διδακτικού προσωπικού και των επιτευγµάτων και
αποτελεσµάτων τους, καθώς και από την ικανότητα άντλησης υποστήριξης από µη
πανεπιστηµιακούς κύκλους. Το πρώτο διοικητικό συµβούλιο και η στελέχωση του EIT θα
καθορίσουν την ηµερήσια διάταξη και θα δώσουν το στίγµα του ΕΙΤ για µια γενιά.
Από τη διαβούλευση φάνηκε ότι ένα EIT, µε τη δοµή που παρουσιάστηκε στην παρούσα
ανακοίνωση, µπορεί να προσφέρει µεγάλη προστιθέµενη αξία στις προσπάθειες της Ευρώπης
να ενισχύσει τη γνώση και να συντελέσει στην οικονοµική µεγέθυνση της Ευρώπης.
Η παρούσα ανακοίνωση παρέχει ένα µοντέλο για τη δηµιουργία ενός EIT. Η Επιτροπή καλεί
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο να εξετάσει τις παραµέτρους που αναπτύχθηκαν και να
συµφωνήσει για τη σπουδαιότητα της πρωτοβουλίας αυτής. Η Επιτροπή θα προχωρήσει στα
επόµενα βήµατα βάσει πλήρους αξιολόγησης αντικτύπου ώστε να περιληφθεί πλήρης
εξέταση των νοµικών και οικονοµικών προεκτάσεων. Πρόκειται για ένα νέο βήµα για την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή πιστεύει, ωστόσο, ότι είναι ένα βήµα που η Ευρώπη µπορεί
να κάνει και το οποίο δεν έχει την πολυτέλεια να παραλείψει.
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