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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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το «Ορίζων 2020» πρέπει να 
εκτελεστεί με σκοπό να συμβάλει άμεσα 
στην επίτευξη βιομηχανικής υπεροχής, 
ανάπτυξης και απασχόλησης στην 
Ευρώπη, και πρέπει να αντικατοπτρίζει το 
στρατηγικό όραμα της ανακοίνωσης της 
Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2010, προς 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών «Εμβληματική πρωτοβουλία 
στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» Ένωση καινοτομίας», όπου η 
Επιτροπή δεσμεύεται να απλουστεύσει εκ 
βάθρων την πρόσβαση συμμετεχόντων.

(2) Το «Ορίζων 2020» πρέπει να 
εκτελεστεί με σκοπό να συμβάλει άμεσα 
στην αριστεία στην έρευνα και την 
καινοτομία, στην επίτευξη βιομηχανικής 
υπεροχής, ανάπτυξης και απασχόλησης 
στην Ευρώπη, και πρέπει να 
αντικατοπτρίζει το στρατηγικό όραμα της 
ανακοίνωσης της Επιτροπής, της 6ης 
Οκτωβρίου 2010, προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών «Εμβληματική πρωτοβουλία 
στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» Ένωση καινοτομίας», όπου η 
Επιτροπή δεσμεύεται να απλουστεύσει εκ 
βάθρων την πρόσβαση συμμετεχόντων.
Συγχρόνως, το «Ορίζων 2020» πρέπει να 
λαμβάνει δεόντως υπόψη την ανάγκη της 
διάκρισης μεταξύ διαφορετικών τύπων 
δικαιούχων. 

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Το «Ορίζων 2020» πρέπει να στηρίζει 
τα επιτεύγματα και τη λειτουργία του 

(3) Το «Ορίζων 2020» πρέπει να στηρίζει 
τα επιτεύγματα και τη λειτουργία του 
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Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας στον οποίο 
ερευνητές, επιστημονική γνώση και 
τεχνολογία κυκλοφορούν ελεύθερα, με 
ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της 
Ένωσης και των κρατών μελών, βασικά με 
την εφαρμογή συνεκτικής σειράς κανόνων.

Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας στον οποίο 
ερευνητές, επιστημονική γνώση και 
τεχνολογία κυκλοφορούν ελεύθερα, με 
ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της 
Ένωσης και των κρατών μελών, βασικά με 
την εφαρμογή συνεκτικής και διαφανούς
σειράς κανόνων.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι κανόνες συμμετοχής και διάδοσης 
πρέπει να απηχούν επαρκώς τις συστάσεις 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που 
συνοψίζονται στην «Έκθεση με 
αντικείμενο την απλούστευση της 
εκτέλεσης των προγραμμάτων-πλαισίων 
έρευνας», και του Συμβουλίου όσον αφορά 
την απλούστευση της διαχείρισης και των 
χρηματοοικονομικών απαιτήσεων των 
προγραμμάτων-πλαισίων έρευνας. Οι 
κανόνες πρέπει να προσδίδουν συνέχεια 
στα απλουστευτικά μέτρα που ήδη 
εφαρμόζονται με βάση την απόφαση αριθ. 
1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το 
έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο 
δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας (2007-2013), και να 
προχωρούν περαιτέρω στη μείωση του 
διοικητικού φόρτου για τους 
συμμετέχοντες και της πολυπλοκότητας 
των διατάξεων οικονομικού χαρακτήρα 
ώστε να μειώνονται τα οικονομικά 
σφάλματα. Επίσης οι κανόνες πρέπει να 
συνεκτιμούν δεόντως τα μελήματα και τις 
συστάσεις της ερευνητικής κοινότητας, 
όπως προκύπτουν από τη συζήτηση που 
προκλήθηκε με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2010, προς 

(4) Οι κανόνες συμμετοχής και διάδοσης 
πρέπει να απηχούν επαρκώς τις συστάσεις 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που 
συνοψίζονται στην «Έκθεση με 
αντικείμενο την απλούστευση της 
εκτέλεσης των προγραμμάτων-πλαισίων 
έρευνας», και του Συμβουλίου όσον αφορά 
την απλούστευση της διαχείρισης και των 
χρηματοοικονομικών απαιτήσεων των 
προγραμμάτων-πλαισίων έρευνας. Στο 
ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 με 
τίτλο «Επενδύοντας στο μέλλον: ένα νέο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΔ) 
για μια ανταγωνιστική, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη1 » το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε επιπλέον 
τη ριζική απλούστευση της 
χρηματοδότησης της έρευνας και της 
καινοτομίας της Ένωσης, τονίζοντας ότι 
κάθε αύξηση των πόρων θα πρέπει να 
συνοδεύεται από τη ριζική απλούστευση 
των διαδικασιών χρηματοδότησης. Οι 
κανόνες πρέπει να προσδίδουν συνέχεια 
στα απλουστευτικά μέτρα που ήδη 
εφαρμόζονται με βάση την απόφαση αριθ. 
1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το 
έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο 
δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής 
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το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, με αντικείμενο την 
απλούστευση της εφαρμογής των 
προγραμμάτων–πλαισίων έρευνας, και με 
την επακόλουθη πράσινη βίβλο, της 9ης 
Φεβρουαρίου 2011, «Από τις προκλήσεις 
στις ευκαιρίες: προς ένα κοινό πλαίσιο 
στρατηγικής για τη χρηματοδότηση της 
έρευνας και της καινοτομίας στην ΕΕ».

Κοινότητας (2007-2013), και να 
προχωρούν περαιτέρω στη μείωση του 
διοικητικού φόρτου για τους 
συμμετέχοντες και της πολυπλοκότητας 
των διατάξεων οικονομικού χαρακτήρα 
ώστε να διευκολύνεται η συμμετοχή και 
να μειώνονται τα οικονομικά σφάλματα. 
Επίσης οι κανόνες πρέπει να συνεκτιμούν 
δεόντως τα μελήματα και τις συστάσεις της 
ερευνητικής κοινότητας, όπως προκύπτουν 
από τη συζήτηση που προκλήθηκε με την 
ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης 
Απριλίου 2010, προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, με αντικείμενο την 
απλούστευση της εφαρμογής των 
προγραμμάτων–πλαισίων έρευνας, και με 
την επακόλουθη πράσινη βίβλο, της 9ης 
Φεβρουαρίου 2011, «Από τις προκλήσεις 
στις ευκαιρίες: προς ένα κοινό πλαίσιο 
στρατηγικής για τη χρηματοδότηση της 
έρευνας και της καινοτομίας στην ΕΕ». Σε 
πραγματικούς όρους, οι νέοι 
απλουστευμένοι κανόνες συμμετοχής και 
διάδοσης πρέπει να στοχεύουν στη 
μείωση του μέσου χρόνου ανά 
επιχορήγηση κατά 100 ημέρες σε 
σύγκριση με την κατάσταση το 2011 
όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 30ής Νοεμβρίου 2011 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την 
Επιτροπή των Περιφερειών «Ορίζων 
2020 - Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και 
καινοτομίας»2. 
__________

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2011)0266.
2 COM(2011)808 τελικό.

Τροπολογία 4
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Οι κανόνες συμμετοχής και 
διάδοσης στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020» 
πρέπει να είναι εξαρχής σαφείς και 
διαφανείς και να διασφαλίζουν στον 
μέγιστο δυνατό βαθμό τη συμμετοχή των 
ΜΜΕ. Για λόγους ασφάλειας δικαίου και 
σαφήνειας, οι κανόνες πρέπει, καταρχήν, 
να παραμείνουν σε ισχύ καθ’ όλη τη 
διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού. 
Όπου χρειάζεται προσαρμογή των 
κανόνων, δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος 
των συμμετεχόντων, το έργο των οποίων 
εγκρίθηκε βάσει της προηγούμενης 
σειράς κανόνων. Όλες οι σχετικές οδηγίες 
και κατευθυντήριες γραμμές προς τους 
δικαιούχους και τους ελεγκτές πρέπει να 
είναι διαθέσιμες από την έναρξη του 
προγράμματος και στο εξής.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Πρέπει να εξασφαλιστεί ολοκληρωμένη 
προσέγγιση, με συνάθροιση 
δραστηριοτήτων καλυπτόμενων από το 
Έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας, το 
Πρόγραμμα-πλαίσιο ανταγωνιστικότητας 
και καινοτομίας και το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας
(ΕΤΙ), ώστε να καταστεί ευκολότερη η 
συμμετοχή, να συγκροτηθεί συνεκτικότερο 
σύνολο μέσων, και να αυξηθεί η 
επιστημονική και οικονομική επιρροή, με 
ταυτόχρονη αποφυγή άσκοπης 
επανάληψης προσπαθειών και 
κατακερματισμού. Πρέπει να 
εφαρμόζονται κοινοί κανόνες με σκοπό την 
εξασφάλιση συνεκτικού πλαισίου το οποίο 

(6) Πρέπει να εξασφαλιστεί ολοκληρωμένη 
προσέγγιση, με συνάθροιση 
δραστηριοτήτων καλυπτόμενων από το 
Έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας, το 
Πρόγραμμα-πλαίσιο ανταγωνιστικότητας 
και καινοτομίας και το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας
(ΕΤΙ), ώστε να καταστεί ευκολότερη η 
συμμετοχή, να συγκροτηθεί συνεκτικότερο 
σύνολο μέσων, και να αυξηθεί η 
επιστημονική και οικονομική επιρροή, με 
ταυτόχρονη αποφυγή άσκοπης 
επανάληψης προσπαθειών και 
κατακερματισμού. Πρέπει να 
εφαρμόζονται κοινοί κανόνες με σκοπό την 
εξασφάλιση συνεκτικού πλαισίου το οποίο 
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θα διευκολύνει τη συμμετοχή σε 
προγράμματα που λαμβάνουν 
χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης 
από τον προϋπολογισμό του «Ορίζων 
2020», περιλαμβανόμενων της συμμετοχής 
σε προγράμματα που διαχειρίζεται το ΕΤΙ, 
κοινών επιχειρήσεων ή άλλων σχημάτων 
με βάση το άρθρο 187 της ΣΛΕΕ ή της 
συμμετοχής σε προγράμματα 
αναλαμβανόμενα από κράτη μέλη με βάση 
το άρθρο 185 της ΣΛΕΕ. Ωστόσο, πρέπει 
να εξασφαλιστεί η ευελιξία για θέσπιση 
ειδικών κανόνων σε περιπτώσεις 
δικαιολογημένες λόγω ειδικών αναγκών
των αντίστοιχων δράσεων και με τη 
συγκατάθεση της Επιτροπής.

θα διευκολύνει τη συμμετοχή σε 
προγράμματα που λαμβάνουν 
χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης 
από τον προϋπολογισμό του «Ορίζων 
2020», περιλαμβανόμενων της συμμετοχής 
σε προγράμματα που διαχειρίζεται το ΕΤΙ, 
κοινών επιχειρήσεων ή άλλων σχημάτων 
με βάση το άρθρο 187 της ΣΛΕΕ ή της 
συμμετοχής σε προγράμματα 
αναλαμβανόμενα από κράτη μέλη με βάση 
το άρθρο 185 της ΣΛΕΕ. Ωστόσο, πρέπει 
να εξασφαλιστεί η ευελιξία για θέσπιση 
ειδικών κανόνων σε περιπτώσεις 
δικαιολογημένες λόγω του ειδικού 
χαρακτήρα των αντίστοιχων δράσεων και
της εγγύτητάς τους στην αγορά και με τη 
συγκατάθεση της Επιτροπής.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Αυτοί οι κανόνες συμμετοχής και 
διάδοσης πρέπει να παρέχουν συνεκτικό, 
περιεκτικό και διαφανές πλαίσιο για την 
εξασφάλιση της κατά το δυνατόν 
αποδοτικότερης εφαρμογής, λαμβανόμενης 
υπόψη της ανάγκης εύκολης πρόσβασης 
όλων των συμμετεχόντων, ιδίως των 
ΜΜΕ, με απλουστευμένες διαδικασίες. Η 
χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης θα 
μπορούσε να παρέχεται υπό διάφορες 
μορφές.

(9) Αυτοί οι κανόνες συμμετοχής και 
διάδοσης πρέπει να παρέχουν συνεκτικό, 
περιεκτικό και διαφανές πλαίσιο για την 
εξασφάλιση της κατά το δυνατόν 
αποδοτικότερης εφαρμογής, λαμβανόμενης 
υπόψη της ανάγκης εύκολης πρόσβασης 
όλων των συμμετεχόντων, ιδίως των 
ΜΜΕ, με απλουστευμένες διαδικασίες. Το 
«Ορίζων 2020» πρέπει να διασφαλίσει 
σημαντική μείωση του γραφειοκρατικού 
φόρτου για τους δικαιούχους. Έτσι, 
σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό, τα διεθνή λογιστικά πρότυπα 
και τα κριτήρια επιλεξιμότητας, οι 
συνήθεις πρακτικές κοστολόγησης των 
δικαιούχων πρέπει να γίνονται αποδεκτές 
στον ευρύτερο δυνατό βαθμό προκειμένου 
να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος. Η 
χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης θα 
μπορούσε να παρέχεται υπό διάφορες 
μορφές.
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Οι ΜΜΕ αποτελούν σημαντική πηγή 
καινοτομίας και ανάπτυξης στην Ευρώπη 
και ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
προωθείται και να διευκολύνεται ενεργά η 
ισχυρή συμμετοχή των οντοτήτων αυτών 
στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020». Προς τον 
σκοπό αυτό έχει καθοριστική σημασία η 
χρησιμοποίηση ενιαίου ορισμού των 
ΜΜΕ σύμφωνα με την σύσταση της 
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 
2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ 
μικρών, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων1·
__________
1 ΕΕ L 124 της 30.5.03, σ. 36.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Είναι αναγκαίος ο καθορισμός των 
όρων και προϋποθέσεων για 
χρηματοδότηση από την Ένωση 
συμμετεχόντων σε δράσεις του «Ορίζων 
2020». Προκειμένου να μειωθεί η 
πολυπλοκότητα των υφιστάμενων κανόνων 
χρηματοδότησης και να επιτευχθεί 
μεγαλύτερη ευελιξία στην εκτέλεση έργων, 
πρέπει να υιοθετηθεί απλουστευμένο 
σύστημα απόδοσης δαπανών με αυξημένη 
χρήση εφάπαξ ποσών, σταθερών 
ποσοστών και κλιμάκων μοναδιαίας 
δαπάνης. Για λόγους απλούστευσης, σε 
κάθε τύπο δράσης πρέπει να εφαρμόζεται 
ενιαίο ποσοστό απόδοσης χωρίς
διαφοροποίηση ανάλογα με τον τύπο
συμμετέχοντα.

(12) Είναι αναγκαίος ο καθορισμός των 
όρων και προϋποθέσεων για 
χρηματοδότηση από την Ένωση 
συμμετεχόντων σε δράσεις του «Ορίζων 
2020». Προκειμένου να μειωθεί η 
πολυπλοκότητα των υφιστάμενων κανόνων 
χρηματοδότησης και να επιτευχθεί 
μεγαλύτερη ευελιξία στην εκτέλεση έργων, 
πρέπει να υιοθετηθεί απλουστευμένο 
σύστημα απόδοσης δαπανών με αυξημένη 
χρήση εφάπαξ ποσών, σταθερών 
ποσοστών και κλιμάκων μοναδιαίας 
δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου ενός 
ενιαίου ποσοστού απόδοσης για όλες τις 
δραστηριότητες, παρέχοντας παράλληλα 
τη δυνατότητα για μια διαφοροποίηση 
ανάλογα με τον τύπο του δικαιούχου.
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Ειδικές προκλήσεις στον τομέα της 
έρευνας και καινοτομίας πρέπει να 
αντιμετωπίζονται με νέες μορφές 
χρηματοδότησης όπως έπαθλα, 
προεμπορική προμήθεια και δημόσια 
προμήθεια καινοτόμων λύσεων, που 
απαιτούν ειδικούς κανόνες.

(13) Ειδικές προκλήσεις στον τομέα της 
έρευνας και καινοτομίας μπορούν να 
αντιμετωπίζονται με νέες μορφές 
χρηματοδότησης που θα μπορούσαν να 
είναι αποδοτικότερες, όπως έπαθλα, 
προεμπορική προμήθεια και δημόσια 
προμήθεια καινοτόμων λύσεων, που 
απαιτούν ειδικούς κανόνες καθώς επίσης 
μια αυξημένη και περισσότερο 
στοχοθετημένη χρήση καινοτόμων 
δημοσιονομικών μέσων. Τα κράτη μέλη 
και η Επιτροπή πρέπει να επιδιώξουν να 
αυξήσουν την προβολή των εν λόγω 
μέσων και την προσβασιμότητα των 
ενδιαφερομένων σε αυτά.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Οι κανόνες αυτοί πρέπει να 
διασφαλίζουν την απόλυτη διαφάνεια, τη 
λογοδοσία και το δημοκρατικό έλεγχο 
των καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων 
και μηχανισμών που σχετίζονται με τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης, ιδίως σε ό,τι 
αφορά την αφενός αναμενόμενη και 
αφετέρου υλοποιούμενη συμβολή τους 
στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης.
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Τα οικονομικά συμφέροντα της 
Ένωσης πρέπει να προστατεύονται με 
αναλογικά μέτρα κατά τη διάρκεια 
ολόκληρου του κύκλου δαπάνης.

(15) Τα οικονομικά συμφέροντα της 
Ένωσης πρέπει να προστατεύονται με
αναγκαία, αναλογικά και αποτελεσματικά
μέτρα κατά τη διάρκεια ολόκληρου του 
κύκλου δαπάνης.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Με σκοπό την ενίσχυση της 
διαφάνειας, πρέπει να δημοσιεύονται τα 
ονόματα ειδικών που έχουν συνδράμει την 
Επιτροπή ή αρμόδιους φορείς 
χρηματοδότησης στην εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού. Σε περίπτωση που η 
δημοσίευση του ονόματος θα μπορούσε να 
θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την 
ακεραιότητα του ειδικού ή θα μπορούσε να 
αποβεί αδικαιολογήτως επιζήμια για την 
ιδιωτική ζωή του/της, η Επιτροπή ή ο 
φορέας χρηματοδότησης πρέπει να είναι σε 
θέση να αποφεύγουν τη δημοσίευση αυτών 
των ονομάτων.

(17) Με σκοπό την ενίσχυση της 
διαφάνειας, πρέπει να δημοσιεύονται τα 
ονόματα των νομικών οντοτήτων που 
έχουν λάβει χρηματοδότηση και ειδικών 
που έχουν συνδράμει την Επιτροπή ή 
αρμόδιους φορείς χρηματοδότησης στην 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Σε 
περίπτωση που η δημοσίευση του 
ονόματος θα μπορούσε αποδεδειγμένα να
βλάψει τα εμπορικά συμφέροντα του 
συμμετέχοντος ή να θέσει σε κίνδυνο την 
ασφάλεια ή την ακεραιότητα του ειδικού ή 
θα μπορούσε να αποβεί αδικαιολογήτως 
επιζήμια για την ιδιωτική ζωή του/της, η 
Επιτροπή ή ο φορέας χρηματοδότησης 
πρέπει να είναι σε θέση να αποφεύγουν τη 
δημοσίευση αυτών των ονομάτων.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε φορέας χρηματοδότησης μπορεί 
να ορίζει κανόνες αποκλίνοντες από 

3. Κάθε φορέας χρηματοδότησης μπορεί 
να ορίζει κανόνες αποκλίνοντες από 
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εκείνους του παρόντος κανονισμού ή του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/2012 
[Δημοσιονομικός κανονισμός], εφόσον 
αυτό προβλέπεται στη βασική πράξη ή, με 
την επιφύλαξη της συγκατάθεσης της 
Επιτροπής, εφόσον αυτό απαιτείται λόγω 
ειδικών επιχειρησιακών αναγκών.

εκείνους του παρόντος κανονισμού ή του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/2012 
[Δημοσιονομικός κανονισμός], εφόσον
αυτό προβλέπεται στη βασική πράξη ή, με 
την επιφύλαξη της συγκατάθεσης της 
Επιτροπής, εφόσον αυτό απαιτείται λόγω 
ειδικών επιχειρησιακών αναγκών, 
περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή 
ενημερώνει δεόντως τα δύο σκέλη της 
αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής.

Τροπολογία 14

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 3, εφόσον ζητηθεί, η Επιτροπή 
καθιστά διαθέσιμες στα θεσμικά και λοιπά 
όργανα της Ένωσης, σε κάθε κράτος μέλος 
ή συνδεδεμένη χώρα, όλες τις πρόσφορες 
πληροφορίες που έχει στην κατοχή της 
όσον αφορά αποτελέσματα συμμετέχοντος 
ο οποίος έχει χρηματοδοτηθεί από την 
Ένωση, εφόσον πληρούνται οι δύο 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 3, η Επιτροπή δημοσιεύει τα 
ονόματα των αποδεκτών της 
χρηματοδότησης της Ένωσης και,
εφόσον ζητηθεί, καθιστά διαθέσιμες στα 
θεσμικά και λοιπά όργανα της Ένωσης, σε 
κάθε κράτος μέλος ή συνδεδεμένη χώρα, 
όλες τις πρόσφορες πληροφορίες που έχει 
στην κατοχή της όσον αφορά 
αποτελέσματα συμμετέχοντος ο οποίος 
έχει χρηματοδοτηθεί από την Ένωση, 
εφόσον πληρούνται οι δύο ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 
του κανονισμού (ΕΕ) XX/2012 [Ορίζων 
2020], η χρηματοδότηση μπορεί να 
λαμβάνει μία ή περισσότερες από τις 
μορφές τις προβλεπόμενες στον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. XX/2012 [Δημοσιονομικός 
κανονισμός], και ειδικότερα
επιχορηγήσεων, επάθλων, προμήθειας και 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 
του κανονισμού (ΕΕ) XX/2012 [Ορίζων 
2020], η χρηματοδότηση μπορεί να 
λαμβάνει μία ή περισσότερες από τις 
μορφές τις προβλεπόμενες στον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. XX/2012 [Δημοσιονομικός 
κανονισμός], συμπεριλαμβανομένων
επιχορηγήσεων, επάθλων, προμήθειας και 
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χρηματοπιστωτικών μέσων. χρηματοπιστωτικών μέσων.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε πρόταση που αντιβαίνει στις αρχές 
δεοντολογίας ή σε οποιαδήποτε ισχύουσα 
νομοθετική διάταξη, ή που δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις που εκτίθενται στην 
απόφαση αριθ. XX/XX/ΕΕ [ειδικό 
πρόγραμμα], στο πρόγραμμα εργασίας ή 
στο σχέδιο εργασίας ή στην πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων μπορεί να
αποκλείεται από τις διαδικασίες κρίσης, 
επιλογής και ανάθεσης οποτεδήποτε.

3. Κάθε πρόταση που αντιβαίνει στις αρχές 
δεοντολογίας ή σε οποιαδήποτε ισχύουσα 
νομοθετική διάταξη, ή που δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις που εκτίθενται στην 
απόφαση αριθ. XX/XX/ΕΕ [ειδικό 
πρόγραμμα], στο πρόγραμμα εργασίας ή 
στο σχέδιο εργασίας ή στην πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων αποκλείεται από τις 
διαδικασίες κρίσης, επιλογής και 
ανάθεσης.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε κάθε δράση για όλες τις 
δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται 
στο πλαίσιό της εφαρμόζεται ενιαίο 
ποσοστό απόδοσης των επιλέξιμων 
δαπανών. Το μέγιστο ποσοστό καθορίζεται 
στο πρόγραμμα εργασίας ή στο σχέδιο 
εργασίας.

3. Παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα 
για μια διαφοροποίηση ανάλογα με τον 
τύπο του δικαιούχου, σε κάθε δράση για 
όλες τις δραστηριότητες που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιό της 
εφαρμόζεται ενιαίο ποσοστό απόδοσης των 
επιλέξιμων δαπανών. Το μέγιστο ποσοστό 
καθορίζεται στο πρόγραμμα εργασίας ή 
στο σχέδιο εργασίας.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
Αριθ. XX/2012 [ο Δημοσιονομικός 
Κανονισμός], τα διεθνή λογιστικά 
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πρότυπα και τα κριτήρια επιλεξιμότητας, 
οι συνήθεις πρακτικές κοστολόγησης των 
δικαιούχων γίνονται αποδεκτές στον 
ευρύτερο δυνατό βαθμό.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι άμεσες επιλέξιμες δαπάνες 
προσωπικού μπορεί να χρηματοδοτούνται 
με βάση κλίμακα μοναδιαίων δαπανών
σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές 
κοστολόγησης του συμμετέχοντα, εφόσον 
αυτές οι πρακτικές πληρούν σωρευτικά τα 
ακόλουθα κριτήρια:

2. Οι άμεσες επιλέξιμες δαπάνες 
προσωπικού μπορεί να χρηματοδοτούνται 
με βάση κλίμακα μοναδιαίων δαπανών ως 
δείκτες αναφοράς για τις διάφορες 
κατηγορίες ερευνητών, που 
επικαιροποιούνται από την Επιτροπή σε 
ετήσια βάση. Οι δείκτες 
διαφοροποιούνται για κάθε χώρα και 
εξάγονται με την εφαρμογή των 
διορθωτικών συντελεστών ανάλογα με το 
κόστος διαβίωσης στη χώρα. Οι κλίμακες
μοναδιαίων δαπανών πρέπει να πληρούν 
σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) υπολογίζονται με βάση τις συνολικές 
πραγματικές δαπάνες προσωπικού οι 
οποίες έχουν καταγραφεί στις γενικές 
λογιστικές εγγραφές του συμμετέχοντα, 
ενδεχομένως προσαρμοσμένες με βάση 
προϋπολογιστικά ή εκτιμώμενα στοιχεία 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν 
καθοριστεί από την Επιτροπή·

διαγράφεται

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 23· β) τις διατάξεις του άρθρου 23·

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) διασφαλίζουν τη συμμόρφωση προς τις 
απαιτήσεις περί μη κερδοσκοπίας και 
αποφυγής διπλής κάλυψης δαπανών·

γ) τις απαιτήσεις περί μη κερδοσκοπίας και 
αποφυγής διπλής κάλυψης δαπανών·

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) υπολογίζονται λαμβανόμενων υπόψη 
δεόντως των διατάξεων του άρθρου 25 
σχετικά με τις παραγωγικές ώρες.

δ) τις διατάξεις του άρθρου 25 σχετικά με 
τις παραγωγικές ώρες.
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