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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε δράσεις της δραστηριότητας 
«Προστατευμένες κοινωνίες» στο πλαίσιο 
του ειδικού στόχου «Κοινωνίες χωρίς 
αποκλεισμούς, καινοτόμες και 
προστατευμένες», η Επιτροπή μπορεί να 
καθιστά διαθέσιμες σε θεσμικά και άλλα 
όργανα της ΕΕ ή σε εθνικές αρχές κρατών 
μελών κάθε πρόσφορη πληροφορία που 
έχει στην κατοχή της όσον αφορά 
αποτελέσματα συμμετέχοντος που έχει 
χρηματοδοτηθεί από την Ένωση.

Σε δράσεις στο πλαίσιο του ειδικού στόχου
«Προστατευμένες κοινωνίες – Προστασία 
της ελευθερίας και της ασφάλειας της 
Ευρώπης και των πολιτών της», η 
Επιτροπή μπορεί να καθιστά διαθέσιμες σε 
θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ ή σε 
εθνικές αρχές κρατών μελών κάθε 
πρόσφορη πληροφορία που έχει στην 
κατοχή της όσον αφορά αποτελέσματα 
συμμετέχοντος που έχει χρηματοδοτηθεί 
από την Ένωση.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το σχετικό πρόγραμμα εργασίας μπορεί 
να περιορίζει τη συμμετοχή στο «Ορίζων 
2020» ή σε μέρη του για νομικές οντότητες
εγκαταστημένες σε τρίτες χώρες όπου οι 
προϋποθέσεις συμμετοχής νομικών
οντοτήτων από κράτη μέλη στα 
προγράμματα έρευνας και καινοτομίας 
της χώρας θεωρούνται επιζήμιες για τα 
συμφέροντα της Ένωσης.

2. Το σχετικό πρόγραμμα εργασίας μπορεί 
να περιορίζει τη συμμετοχή στο «Ορίζων 
2020» ή σε μέρη του για νομικές οντότητες
οι οποίες, με το έργο που επιτελούν, τους 
στόχους που επιδιώκουν ή τους τόπους 
στους οποίους λειτουργούν, μπορούν 
ενδεχομένως να παρεμποδίσουν την 
Ένωση στην εκπλήρωση των νομικών
υποχρεώσεών της με βάση το διεθνές 
δίκαιο.

Τροπολογία 3



PE492.561v02-00 4/7 AD\912763EL.doc

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» αποκλείει νομικές οντότητες 
(συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε 
συνδεδεμένων οντοτήτων) των οποίων η 
συμμετοχή, λόγω των στόχων που 
επιδιώκουν, του τόπου εγκατάστασής 
τους, της φύσης ή του τόπου των 
δραστηριοτήτων τους, θα γινόταν αιτία 
για να αναγνωρίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση 
την νομιμότητα μιας κατάστασης ή να 
χορηγήσει βοήθεια ή συνδρομή σε μια 
κατάσταση που οφείλεται σε σοβαρή 
παραβίαση του διεθνούς δικαίου 
(συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς 
ανθρωπιστικού δικαίου), όταν η εν λόγω 
παραβίαση έχει επιβεβαιωθεί με ψήφισμα 
του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών ή με απόφαση ή με 
συμβουλευτική γνωμοδότηση του 
Διεθνούς Δικαστηρίου.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κοινές προσκλήσεις με τρίτες χώρες ή 
με επιστημονικούς και τεχνικούς 
οργανισμούς ή κρατικές υπηρεσίες τους, ή 
με διεθνείς οργανισμούς μπορεί να 
προκηρύσσονται με σκοπό τη 
χρηματοδότηση δράσεων από κοινού. Οι 
προτάσεις κρίνονται και επιλέγονται με 
κοινές διαδικασίες κρίσης και επιλογής 
συμφωνούμενες από κοινού. Οι εν λόγω 
διαδικασίες κρίσης και επιλογής 
διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις αρχές 
που εκτίθενται στο τίτλο VI του 
κανονισμού (ΕΕ) XX/2012 
[Δημοσιονομικός κανονισμός] και σε 

1. Κοινές προσκλήσεις με τρίτες χώρες ή 
με επιστημονικούς και τεχνικούς 
οργανισμούς ή κρατικές υπηρεσίες τους, ή 
με διεθνείς οργανισμούς μπορεί να 
προκηρύσσονται με σκοπό τη 
χρηματοδότηση δράσεων από κοινού σε 
τομείς με σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία. Οι προτάσεις κρίνονται και 
επιλέγονται με κοινές διαδικασίες κρίσης 
και επιλογής συμφωνούμενες από κοινού.
Οι εν λόγω διαδικασίες κρίσης και 
επιλογής διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με 
τις αρχές που εκτίθενται στο τίτλο VI του 
κανονισμού (ΕΕ) XX/2012 
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αυτές συμμετέχει ισόρροπη ομάδα 
ανεξάρτητων ειδικών οι οποίοι διορίζονται 
από κάθε μέρος.

[Δημοσιονομικός κανονισμός] και σε 
αυτές συμμετέχει ισόρροπη ομάδα 
ανεξάρτητων ειδικών οι οποίοι διορίζονται 
από κάθε μέρος.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η ανάθεση υπεργολαβιών για την 
εκτέλεση ορισμένων στοιχείων της δράσης 
περιορίζεται στις περιπτώσεις που 
προβλέπονται στη συμφωνία 
επιχορήγησης.

4. Η ανάθεση υπεργολαβιών για την 
εκτέλεση ορισμένων στοιχείων της δράσης 
περιορίζεται στις περιπτώσεις που 
προβλέπονται στη συμφωνία 
επιχορήγησης. Οι κανόνες υπεργολαβίας 
για τους δικαιούχους δεν πρέπει να 
δημιουργούν διακρίσεις μεταξύ κρατών 
μελών.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a.  Εάν ο φόρος προστιθέμενης αξίας 
(«ΦΠΑ») δεν μπορεί να επιστραφεί βάσει 
της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, 
θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 23α
Άμεσες δαπάνες

Οι άμεσες δαπάνες καθορίζονται 
σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές 
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κοστολόγησης του δικαιούχου.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ανεξάρτητοι ειδικοί εντοπίζονται και 
επιλέγονται με προσκλήσεις υποβολής 
αιτήσεων μεταξύ μεμονωμένων ατόμων 
και με προσκλήσεις απευθυνόμενες σε 
αρμόδιους οργανισμούς όπως εθνικές 
κρατικές υπηρεσίες έρευνας, ερευνητικά 
ινστιτούτα, οργανισμοί τυποποίησης ή 
επιχειρήσεις, με σκοπό τη δημιουργία 
βάσης δεδομένων για υποψηφίους.

Οι ανεξάρτητοι ειδικοί εντοπίζονται και 
επιλέγονται με προσκλήσεις υποβολής 
αιτήσεων μεταξύ μεμονωμένων ατόμων 
και με προσκλήσεις απευθυνόμενες σε 
αρμόδιους οργανισμούς όπως εθνικές 
κρατικές υπηρεσίες έρευνας, ερευνητικά 
ινστιτούτα, πανεπιστήμια, οργανισμοί 
τυποποίησης, οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών ή επιχειρήσεις, με σκοπό τη 
δημιουργία βάσης δεδομένων για 
υποψηφίους.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά το διορισμό ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων λαμβάνονται κατάλληλα 
μέτρα ώστε να επιδιώκονται ισορροπία 
μεταξύ φύλων και γεωγραφική 
ποικιλότητα.

Κατά το διορισμό ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων λαμβάνονται κατάλληλα 
μέτρα ώστε να επιδιώκονται
εμπειρογνωμοσύνη καθώς και ισορροπία 
μεταξύ φύλων και γεωγραφικής 
κατανομής.
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