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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. τονίζει ότι το χρηματοδοτικό 
κονδύλιο που ορίζεται στη νομοθετική 
πρόταση συνιστά απλώς ένδειξη προς τη 
νομοθετική αρχή και ότι το ακριβές ύψος 
του δεν μπορεί να καθοριστεί εφόσον δεν 
επιτευχθεί συμφωνία επί της προτάσεως 
κανονισμού για τον καθορισμό του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για 
τα έτη 2014-2020.

Τροπολογία 2

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1β. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 8ης 
Ιουνίου 2011 σχετικά με τις «Επενδύσεις 
στο μέλλον: ένα νέο Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια 
ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη 
χωρίς αποκλεισμούς 1· επαναλαμβάνει ότι 
απαιτούνται επαρκείς πρόσθετοι πόροι 
για το προσεχές ΠΔΠ προκειμένου να 
είναι σε θέση η Ένωση να εκπληρώσει 
αφενός τις υφιστάμενες πολιτικές της 
προτεραιότητες και τα νέα καθήκοντα 
που προβλέπονται στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας και, αφετέρου, να αντιδρά σε 
απρόβλεπτα γεγονότα· επισημαίνει ότι, 
ακόμη και με αύξηση του επιπέδου των 
πόρων για το επόμενο ΠΔΠ κατά 5% σε 



PE491.280v02-00 4/15 AD\911773EL.doc

EL

σχέση με το επίπεδο του 2013, θα είναι 
δυνατή μόνο μια περιορισμένη συμβολή 
στην επίτευξη των συμφωνημένων 
στόχων και δεσμεύσεων της Ένωσης και 
την αρχή της ενωσιακής αλληλεγγύης· αν 
το Συμβούλιο δεν συμμερίζεται την 
προσέγγιση αυτή, ας προσδιορίσει σαφώς 
ποιες από τις πολιτικές της 
προτεραιότητες ή ποια προγράμματα θα 
μπορούσαν να εγκαταλειφθούν εντελώς, 
παρά την αποδεδειγμένη ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία τους.
_______________
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2011)0266.

Τροπολογία 3

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. υπενθυμίζει επίσης τη θέση του 
σύμφωνα με την οποία το προσεχές ΠΔΠ 
πρέπει να εξασφαλίζει μεγαλύτερη 
συγκέντρωση των δημοσιονομικών 
πόρων σε τομείς που τονώνουν την 
ανάπτυξη της οικονομίας και την 
ανταγωνιστικότητα, όπως είναι η έρευνα 
και η καινοτομία, σύμφωνα με τις αρχές 
της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας και 
αριστείας·

Τροπολογία 4

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 δ (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1δ. υπενθυμίζει, ειδικότερα, ότι στο ίδιο 
ψήφισμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ζητεί να υπάρξει σημαντική αύξηση των 
σχετικών δαπανών από το 2013 και μετά, 
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με σκοπό να βελτιωθεί, τονωθεί και 
διασφαλισθεί η χρηματοδότηση της 
έρευνας και ανάπτυξης στην Ένωση·

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Στηρίζοντας την πυρηνική έρευνα, το 
Πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης της 
Κοινότητας (αναφερόμενο στο εξής ως το
«πρόγραμμα Ευρατόμ») θα συνεισφέρει 
στην επίτευξη των στόχων του 
προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και 
την καινοτομία «Ορίζοντας 2020» που έχει
θεσπιστεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ
XX/XXXX της [….] (εφεξής το
«πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας 2020») και 
θα διευκολύνει την υλοποίηση της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 και τη 
δημιουργία και λειτουργία του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

(3) Στηρίζοντας την αριστεία στην
πυρηνική έρευνα και καινοτομία, το 
πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης της 
Κοινότητας (αναφερόμενο στο εξής ως το
«πρόγραμμα Ευρατόμ» θα συνεισφέρει 
στην επίτευξη των στόχων του 
προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και 
την καινοτομία «Ορίζοντας 2020» που έχει 
θεσπιστεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. ../….  της [….] (εφεξής το
«πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας 2020») και 
θα διευκολύνει την υλοποίηση της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 και τη 
δημιουργία και λειτουργία του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας· επιπλέον, 
θα πρέπει να επιδιωχθεί περαιτέρω χρήση 
των διαρθρωτικών ταμείων για την 
πυρηνική έρευνα και να διασφαλιστεί η 
εναρμόνιση των αντίστοιχων πόρων με 
τις ερευνητικές προτεραιότητες της 
Κοινότητας χωρίς να διακυβευθεί η αρχή 
της αριστείας.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Μέσω της υπογραφής της συμφωνίας 
για την ίδρυση του διεθνούς οργανισμού 
ενέργειας σύντηξης ITER με σκοπό την 
από κοινού υλοποίηση του έργου ITER, η 
Κοινότητα ανέλαβε να συμμετάσχει στην 

(6) Μέσω της υπογραφής της συμφωνίας 
για την ίδρυση του διεθνούς οργανισμού 
ενέργειας σύντηξης ITER με σκοπό την 
από κοινού υλοποίηση του έργου ITER, η 
Κοινότητα ανέλαβε να συμμετάσχει στην 
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κατασκευή και στη μελλοντική 
εκμετάλλευση του ITER. Η συνεισφορά 
της Κοινότητας τελεί υπό τη διαχείριση της 
«ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον 
ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής 
σύντηξης» (αναφερόμενη στο εξής ως 
«Fusion for Energy»), που ιδρύθηκε με την 
απόφαση του Συμβουλίου της 27ης 
Μαρτίου 2007.  Οι δραστηριότητες της 
Fusion for Energy, συμπεριλαμβανομένου 
του ITER, υπόκεινται σε χωριστή 
νομοθετική πράξη.

κατασκευή και στη μελλοντική 
εκμετάλλευση του ITER. Η συνεισφορά 
της Κοινότητας τελεί υπό τη διαχείριση της 
«ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον 
ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής 
σύντηξης» (αναφερόμενη στο εξής ως 
«Fusion for Energy»), που ιδρύθηκε με την 
απόφαση του Συμβουλίου της 27ης 
Μαρτίου 2007. Οι δραστηριότητες της 
Fusion for Energy, συμπεριλαμβανομένου 
του ITER, υπόκεινται σε χωριστή 
νομοθετική πράξη. Αυτή η χωριστή 
νομοθετική πράξη θα ορίσει ένα 
αποκλειστικά δεσμευμένο ανώτατο ποσό 
για τη συνεισφορά από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης στο έργο 
ITER για τα έτη 2014-2018. Αυτό το 
ανώτατο ποσό πρέπει να θεωρηθεί 
πρόσθετο στον προϋπολογισμό της 
Επιτροπής για το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» , το πρόγραμμα 
πλαίσιο Ευρατόμ ή άλλα προγράμματα 
της Ένωσης. Οποιαδήποτε υπέρβαση 
δαπανών πέραν του μέγιστου ποσού  δεν 
πρέπει να έχει αντίκτυπο σε άλλα έργα 
που χρηματοδοτούνται από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης και πρέπει 
να καλύπτεται από την αύξηση των 
ανώτατων ορίων του ΠΔΠ ή μέσω 
πρόσθετων πόρων πέραν των ανώτατων 
ορίων εφόσον κριθεί σκόπιμο.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Προκειμένου να καταστεί η σύντηξη 
αξιόπιστη επιλογή για την εμπορική 
παραγωγή ενέργειας σε εμπορική βάση, 
είναι κατ’ αρχάς αναγκαία η επιτυχής και 
έγκαιρη ολοκλήρωση της κατασκευής του 
ITER και η έναρξη επιχειρησιακής 
λειτουργίας του. Κατά δεύτερον, είναι 
αναγκαίο να καταρτιστεί ένας φιλόδοξος, 

(7) Προκειμένου να καταστεί η σύντηξη 
αξιόπιστη επιλογή για την εμπορική 
παραγωγή ενέργειας σε εμπορική βάση, 
είναι κατ’ αρχάς αναγκαία η επιτυχής και 
έγκαιρη ολοκλήρωση της κατασκευής του 
ITER και η έναρξη επιχειρησιακής 
λειτουργίας του. Κατά δεύτερον, είναι 
αναγκαίο να καταρτιστεί ένας φιλόδοξος, 
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αλλά ρεαλιστικός οδικός χάρτης για την 
αντίστοιχη παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας μέχρι το 2050. Για την επίτευξη 
των ανωτέρω επιδιώξεων πρέπει να δοθεί 
νέα κατεύθυνση στο ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα σύντηξης. Πρέπει να δοθεί 
μεγαλύτερη έμφαση στις δραστηριότητες 
υποστήριξης του ITER. Ο εν λόγω 
εξορθολογισμός πρέπει να επιτευχθεί 
χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ηγετική θέση 
της Ευρώπης στην επιστημονική κοινότητα 
σύντηξης.

αλλά ρεαλιστικός οδικός χάρτης για την 
αντίστοιχη παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας μέχρι το 2050. Για την επίτευξη 
των ανωτέρω επιδιώξεων πρέπει να δοθεί 
νέα κατεύθυνση στο ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα σύντηξης. Πρέπει να δοθεί 
μεγαλύτερη έμφαση στις δραστηριότητες 
υποστήριξης του ITER ενώ ταυτόχρονα 
πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής έλεγχος 
του κινδύνου και να αποφεύγονται 
υπερβάσεις των δαπανών. Ο εν λόγω
εξορθολογισμός πρέπει να επιτευχθεί 
χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ηγετική θέση 
της Ευρώπης στην επιστημονική κοινότητα 
σύντηξης ή άλλα επιτυχή προγράμματα 
της Ένωσης.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Παρότι εναπόκειται σε κάθε κράτος 
μέλος να επιλέγει κατά πόσο ή όχι θα κάνει 
χρήση της πυρηνικής ενέργειας, ο ρόλος 
της Ένωσης είναι η ανάπτυξη, προς όφελος 
όλων των κρατών μελών της, ενός 
πλαισίου για την υποστήριξη από κοινού 
έρευνας αιχμής, της δημιουργίας γνώσεων 
και της διατήρησης των γνώσεων σχετικά 
με τις τεχνολογίες πυρηνικής σχάσης, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια, την 
προστασία από έκνομες ενέργειες, την 
ακτινοπροστασία και τη μη διάδοση των 
πυρηνικών όπλων. Αυτό απαιτεί 
ανεξάρτητες επιστημονικές αποδείξεις, 
στις οποίες μπορεί να συμβάλει 
καθοριστικά το ΚΚΕρ. Αυτό έχει 
αναγνωριστεί στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής «Εμβληματική πρωτοβουλία 
στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 
Ένωση Καινοτομίας», στην οποία η 
Επιτροπή διατύπωσε την πρόθεσή της να 
ενισχύσει τις επιστημονικές ενδείξεις για 
τη χάραξη πολιτικής μέσω του ΚΚΕρ. Το 

(10) Παρότι εναπόκειται σε κάθε κράτος 
μέλος να επιλέγει κατά πόσο ή όχι θα κάνει 
χρήση της πυρηνικής ενέργειας, ο ρόλος 
της Ένωσης είναι η ανάπτυξη, προς όφελος 
όλων των κρατών μελών της, ενός 
πλαισίου για την υποστήριξη από κοινού 
έρευνας αιχμής, της δημιουργίας γνώσεων 
και της διατήρησης των γνώσεων σχετικά 
με τις τεχνολογίες πυρηνικής σχάσης,  
ιδιαίτερα σχετικά με τους αντιδραστήρες 
σχάσης νέας γενιάς, με ιδιαίτερη έμφαση 
στην ασφάλεια, την προστασία από 
έκνομες ενέργειες, την ακτινοπροστασία 
και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων.
Αυτό απαιτεί ανεξάρτητες επιστημονικές 
αποδείξεις, στις οποίες μπορεί να συμβάλει 
καθοριστικά το ΚΚΕρ. Αυτό έχει 
αναγνωριστεί στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής «Εμβληματική πρωτοβουλία 
στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 
Ένωση Καινοτομίας», στην οποία η 
Επιτροπή διατύπωσε την πρόθεσή της να 
ενισχύσει τις επιστημονικές ενδείξεις για 
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ΚΚΕρ προτίθεται να ανταποκριθεί στην 
πρόκληση αυτή, εστιάζοντας την έρευνα 
με αντικείμενο την πυρηνική ασφάλεια και 
προστασία στις πολιτικές προτεραιότητες 
της Ένωσης.

τη χάραξη πολιτικής μέσω του ΚΚΕρ. Το 
ΚΚΕρ προτίθεται να ανταποκριθεί στην 
πρόκληση αυτή, εστιάζοντας την έρευνα 
με αντικείμενο την πυρηνική ασφάλεια και 
προστασία στις πολιτικές προτεραιότητες 
της Ένωσης.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Θα πρέπει επίσης να επιτευχθεί ένας 
μεγαλύτερος αντίκτυπος με τον συνδυασμό 
του προγράμματος Ευρατόμ και ιδιωτικών 
κεφαλαίων στο πλαίσιο συμπράξεων 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε καίριους 
τομείς όπου η έρευνα και η καινοτομία θα 
μπορούσαν να συμβάλουν στην επίτευξη 
των ευρύτερων επιδιώξεων 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί στη συμμετοχή 
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

(16) Θα πρέπει επίσης να επιτευχθεί ένας 
μεγαλύτερος αντίκτυπος με τον συνδυασμό 
του προγράμματος Ευρατόμ και ιδιωτικών 
κεφαλαίων στο πλαίσιο συμπράξεων 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε καίριους 
τομείς όπου η αριστεία στην έρευνα και
στην καινοτομία θα μπορούσαν να 
συμβάλουν στην επίτευξη των ευρύτερων
επιδιώξεων ανταγωνιστικότητας της 
Ένωσης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
δοθεί στη συμμετοχή των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων. Επιπλέον, θα 
πρέπει να διευκολυνθούν οποιαδήποτε  
περαιτέρω χρήση των διαρθρωτικών 
ταμείων για πυρηνική έρευνα και η 
μερική εναρμόνιση των αντίστοιχων 
πόρων με τις ερευνητικές προτεραιότητες 
της Κοινότητας χωρίς να διακυβευθεί η 
αρχή της αριστείας.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η ανάγκη υιοθέτησης μιας νέας 
προσέγγισης για τον έλεγχο και τη 
διαχείριση κινδύνου στη χρηματοδότηση 
της έρευνας στην Ένωση αναγνωρίστηκε 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 4 

(19) Η ανάγκη υιοθέτησης μιας νέας 
προσέγγισης για τον έλεγχο και τη 
διαχείριση κινδύνου στη χρηματοδότηση 
της έρευνας στην Ένωση αναγνωρίστηκε 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 4 
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Φεβρουαρίου 2011, το οποίο ζήτησε μια 
νέα ισορροπία μεταξύ εμπιστοσύνης και 
ελέγχου, καθώς και μεταξύ της ανάληψης 
κινδύνων και της αποφυγής κινδύνων. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην απόφασή 
του στις 11 Νοεμβρίου 2010 σχετικά με 
την απλούστευση της εφαρμογής των 
προγραμμάτων-πλαισίων έρευνας, ζήτησε
μια ρεαλιστική στροφή προς τη διοικητική 
και δημοσιονομική απλούστευση και
δήλωσε ότι η διαχείριση της 
χρηματοδότησης της έρευνας στην Ένωση 
πρέπει να βασίζεται περισσότερο στην 
εμπιστοσύνη και να έχει μεγαλύτερη ανοχή 
στους κινδύνους έναντι των
συμμετεχόντων.

Φεβρουαρίου 2011, το οποίο ζήτησε μια 
νέα ισορροπία μεταξύ εμπιστοσύνης και 
ελέγχου, καθώς και μεταξύ της ανάληψης 
κινδύνων και της αποφυγής κινδύνων. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα ψηφίσματά 
του της 11ης Νοεμβρίου 2010 και της 8ης 
Ιουνίου 2011, ζήτησε τη δραστική
απλούστευση της χρηματοδότησης της
έρευνας και της καινοτομίας από την 
Ένωση. Στο πρώτο ψήφισμα ζητείται μια 
ρεαλιστική στροφή προς τη διοικητική και 
δημοσιονομική απλούστευση και
δηλώνεται ότι η διαχείριση της 
χρηματοδότησης της έρευνας στην Ένωση 
πρέπει να βασίζεται περισσότερο στην 
εμπιστοσύνη και να έχει μεγαλύτερη ανοχή 
στους κινδύνους έναντι των 
συμμετεχόντων, ενώ στο δεύτερο 
τονίζεται ότι οιαδήποτε αύξηση των 
χρηματοδοτικών πόρων πρέπει να 
συνοδεύεται από τη δραστική 
απλούστευση των διαδικασιών 
χρηματοδότησης.

_____________
1 ΕΕ C 74E, 13.3.2012, σ. 34..
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2011)0266.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Τα οικονομικά συμφέροντα της 
Ένωσης πρέπει να προστατεύονται μέσω 
αναλογικών μέτρων καθόλη τη διάρκεια 
του κύκλου των δαπανών, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, της 
ανίχνευσης και της διερεύνησης των 
παρατυπιών, της ανάκτησης των 
απολεσθέντων, των εσφαλμένως 
καταβληθέντων ή των μη ορθώς 
χρησιμοποιηθέντων χρημάτων και, εφόσον 

(20) Τα οικονομικά συμφέροντα της 
Ένωσης πρέπει να προστατεύονται μέσω
αναγκαίων, αναλογικών και 
αποτελεσματικών μέτρων καθόλη τη 
διάρκεια του κύκλου των δαπανών, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, της 
ανίχνευσης και της διερεύνησης των 
παρατυπιών, της ανάκτησης των 
απολεσθέντων, των εσφαλμένως 
καταβληθέντων ή των μη ορθώς 
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χρειάζεται, με την επιβολή κυρώσεων. Μια 
αναθεωρημένη στρατηγική ελέγχου, στην 
οποία η εστίαση θα μετατίθεται από την 
ελαχιστοποίηση των ποσοστών σφάλματος 
στον έλεγχο βάσει των κινδύνων και στον 
εντοπισμό της απάτης, θα μειώσει το 
φόρτο του ελέγχου για τους 
συμμετέχοντες.

χρησιμοποιηθέντων χρημάτων και, εφόσον 
χρειάζεται, με την επιβολή κυρώσεων. Μια 
αναθεωρημένη στρατηγική ελέγχου, στην 
οποία η εστίαση θα μετατίθεται από την 
ελαχιστοποίηση των ποσοστών σφάλματος 
στον έλεγχο βάσει των κινδύνων και στον 
εντοπισμό της απάτης, θα μειώσει το 
φόρτο του ελέγχου για τους 
συμμετέχοντες.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Το άρθρο 7 της Συνθήκης Ευρατόμ 
αναθέτει στην Επιτροπή την ευθύνη της 
διεξαγωγής του προγράμματος Ευρατόμ.
Για τους σκοπούς της υλοποίησης του 
προγράμματος Ευρατόμ, εξαιρουμένων 
των άμεσων δράσεών της, η Επιτροπή θα 
επικουρείται στο έργο της από μια 
συμβουλευτική επιτροπή κρατών μελών 
για τη διασφάλιση του κατάλληλου 
συντονισμού με εθνικές πολιτικές στους 
τομείς που καλύπτονται από το υπόψη 
πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης.

(25) Το άρθρο 7 της Συνθήκης Ευρατόμ 
αναθέτει στην Επιτροπή την ευθύνη της 
διεξαγωγής του προγράμματος Ευρατόμ.
Για τους σκοπούς της υλοποίησης του 
προγράμματος Ευρατόμ, εξαιρουμένων 
των άμεσων δράσεών της, η Επιτροπή θα 
επικουρείται στο έργο της από μια 
συμβουλευτική επιτροπή κρατών μελών 
για τη διασφάλιση του κατάλληλου 
συντονισμού με εθνικές πολιτικές στους 
τομείς που καλύπτονται από το υπόψη 
πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης και 
την προώθηση ισχυρών συνεργειών και 
συμπληρωματικότητας μεταξύ 
ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών 
πόρων.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25α)  Πρέπει να υπάρχει καλύτερος 
συντονισμός κατά τη διάθεση 
χρηματοδοτικών πόρων της Ένωσης και 
των κρατών μελών για την έρευνα και την 
καινοτομία προκειμένου να 
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εξασφαλίζονται η συμπληρωματικότητα, 
η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και η 
προβολή της δράσεως, αλλά και να 
επιτυγχάνονται καλύτερες 
δημοσιονομικές συνέργειες.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) ως «μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ)» νοείται η νομική οντότητα η 
οποία πληροί τα κριτήρια που ορίζονται 
στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της 
Επιτροπής της 6ης Μαΐου 20031.
_________
1 ΕΕ L 124, 30.5.2003, σ. 36.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) διασφάλιση της διαθεσιμότητας και
χρήσης ερευνητικών υποδομών 
πανευρωπαϊκής εμβέλειας.

η) διασφάλιση της διαθεσιμότητας, χρήσης
και προώθησης της ανάπτυξης νέων
ερευνητικών υποδομών πανευρωπαϊκής 
εμβέλειας.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
υλοποίηση του προγράμματος Ευρατόμ 
ανέρχεται σε 1.788,889 εκατομμύρια ευρώ. 
Το εν λόγω ποσό κατανέμεται ως εξής:

1. Κατά την έννοια του σημείου [18] της 
Διοργανικής Συμφωνίας της .../… μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά 
με τη συνεργασία σε θέματα 
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προϋπολογισμού και χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, το 
χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
υλοποίηση του προγράμματος Ευρατόμ 
ανέρχεται σε 1.788,889 εκατομμύρια 
ευρώ. Το εν λόγω ποσό αποτελεί, για την 
αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, την 
κύρια αναφορά κατά την ετήσια 
διαδικασία του προϋπολογισμού. Το εν 
λόγω ποσό κατανέμεται ως εξής:

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η χρηματοδότηση του ITER για την 
περίοδο 2014-2018 δεν περιλαμβάνεται 
στο προαναφερθέν χρηματοδοτικό 
κονδύλιο και θα προβλεφθεί στην 
απόφαση xxx/xxx του Συμβουλίου.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από 
την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή 
με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
Κανονισμού για το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 και 
της Διοργανικής Συμφωνίας της xxx/201z 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Συμβουλίου και της Επιτροπής για 
συνεργασία σε θέματα προϋπολογισμού 
και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Κοινότητα θα προβεί σε περαιτέρω 
χρήση των διαρθρωτικών ταμείων για 
την πυρηνική έρευνα και θα διασφαλίσει 
την εναρμόνιση των αντίστοιχων πόρων 
με τις ερευνητικές προτεραιότητες της 
Κοινότητας χωρίς να διακυβευθεί η αρχή 
της αριστείας.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη 
διεύρυνση της ευαισθητοποίησης και στη 
διευκόλυνση της πρόσβασης στη 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
προγράμματος Ευρατόμ, ιδιαίτερα για τις 
περιφέρειες ή τα είδη συμμετεχόντων που 
εκπροσωπούνται λιγότερο

α) πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη 
διεύρυνση της ευαισθητοποίησης και στη 
διευκόλυνση της πρόσβασης στη 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
προγράμματος Ευρατόμ, ιδιαίτερα για τις 
περιφέρειες ή τα είδη συμμετεχόντων που 
εκπροσωπούνται λιγότερο, και ειδικότερα 
για τις ΜΜΕ, ούτως ώστε να αυξηθεί το 
ποσοστό τόσο της διαθέσιμης 
χρηματοδότησης που απορροφούν όσο 
και της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα 
Ευρατόμ·

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέχρι τις 31 Μαΐου 2017, και 
συνεκτιμώντας την εκ των υστέρων 
αξιολόγηση του 7ου προγράμματος 
πλαισίου Ευρατόμ που θεσπίστηκε με την 
απόφαση 2006/970/Ευρατόμ και του 
προγράμματος Ευρατόμ (2012-2013) που 
θεσπίστηκε με την απόφαση 
20XX/XX/Ευρατόμ και θα έχει 

Μέχρι τις 31 Μαΐου 2016, και 
συνεκτιμώντας την εκ των υστέρων 
αξιολόγηση του 7ου προγράμματος 
πλαισίου Ευρατόμ που θεσπίστηκε με την 
απόφαση 2006/970/Ευρατόμ και του 
προγράμματος Ευρατόμ (2012-2013) που 
θεσπίστηκε με την απόφαση 
20XX/XX/Ευρατόμ και θα έχει 
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ολοκληρωθεί έως τα τέλη 2015, η 
Επιτροπή διενεργεί, με τη συνδρομή 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, 
ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος 
Ευρατόμ σχετικά με την επίτευξη, σε 
επίπεδο αποτελεσμάτων και προόδου στην 
ύπαρξη αντίκτυπου, των στόχων και 
σχετικά με τη συνεχιζόμενη 
καταλληλότητα του συνόλου των μέτρων, 
την απόδοση και χρήση των πόρων, τις 
δυνατότητες περαιτέρω απλούστευσης, και 
την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Κατά 
την αξιολόγηση συνεκτιμάται επίσης η 
συμβολή των μέτρων στις προτεραιότητες 
της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, και τα 
αποτελέσματά στους στον μακροχρόνιο 
αντίκτυπο των προηγούμενων μέτρων.

ολοκληρωθεί έως τα τέλη 2015, η 
Επιτροπή διενεργεί, με τη συνδρομή 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, 
ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος 
Ευρατόμ σχετικά με την επίτευξη, σε 
επίπεδο αποτελεσμάτων και προόδου στην 
ύπαρξη αντίκτυπου, των στόχων και 
σχετικά με τη συνεχιζόμενη 
καταλληλότητα του συνόλου των μέτρων, 
την απόδοση και χρήση των πόρων, τις 
δυνατότητες περαιτέρω απλούστευσης, και 
την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Η 
αξιολόγηση αυτή λαμβάνει επίσης υπόψη 
πτυχές που σχετίζονται με την πρόσβαση 
σε χρηματοδοτικές ευκαιρίες για την 
επέκταση της αριστείας της 
επιστημονικής βάσης και της βάσης 
καινοτομίας της Ένωσης για τις ΜΜΕ 
και για την προώθηση της ισότητας των 
φύλων. Κατά την αξιολόγηση 
συνεκτιμάται επίσης η συμβολή των 
μέτρων στις προτεραιότητες της Ένωσης 
για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, και τα 
αποτελέσματά στους στον μακροχρόνιο 
αντίκτυπο των προηγούμενων μέτρων.
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