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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση 
κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του προγράμματος «Ορίζων 2020» αποτελεί δέσμη 
προτάσεων που στοιχειοθετούν το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ 2014-2020. 
Θεσπίζει κανόνες βάσει των οποίων μπορούν να χορηγούνται χρηματοδότησης σε 
ορισμένους οργανισμούς έρευνας αλλά και σε σχετικές δραστηριότητες στήριξης, ενώ βάσει 
των εν λόγω κανόνων είναι δυνατή η διάδοση και αξιοποίηση των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων. 

Ο εισηγητής πιστεύει ότι η εξασφάλιση της ανοικτής πρόσβασης όλων των παραγόντων των 
αναπτυσσόμενων χωρών στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» πρέπει να αποτελέσει το κύριο 
μέλημα της Επιτροπής Ανάπτυξης για την παρούσα πρόταση, ενώ θα πρέπει να διασφαλιστεί 
πως η έμφαση στην ερευνητική αριστεία και τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» δεν θα οδηγήσει 
σε μια «Ευρώπη-φρούριο». 

Η ΕΕ πρέπει να συνεργαστεί με παράγοντες από όλον τον κόσμο, να παραδειγματιστεί από 
την εμπειρογνωμοσύνη τους και να αντιμετωπίσει παγκόσμιες προκλήσεις, εάν επιθυμεί να 
αποτελέσει ηγέτιδα δύναμη στην έρευνα και την καινοτομία παγκοσμίως. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση προκλήσεων, όπως η 
υγεία και η κλιματική αλλαγή, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσει ερευνητικό δυναμικό και 
δομές κατάρτισης στις τρίτες χώρες. Τα παραπάνω προσφέρουν αμοιβαία οφέλη τόσο στην 
ΕΕ όσο και στις τρίτες χώρες εταίρους, ενώ συνάδουν και με την αρχή για τη συνοχή της 
αναπτυξιακής πολιτικής. Επιπλέον, η συνεργασία στον τομέα της έρευνας μπορεί να 
αποτελέσει χρήσιμη μορφή συνεργασίας των χωρών –ειδικά των χωρών μέσου εισοδήματος–
που δεν επωφελούνται πλέον από τη διμερή ενίσχυση της ΕΕ βάσει του νέου ΜΑΣ 2014-
2020.  

Ο εισηγητής χαιρετίζει τις προτάσεις για απλοποίηση των κανόνων και ενίσχυση της 
συμμετοχής των ΜΜΕ: Αρκετές ΜΜΕ μπορούν να προσφέρουν καινοτόμες λύσεις σε 
παγκόσμιες, κοινωνικές προκλήσεις και συνεπώς η εξειδίκευσή τους πρέπει να ομαδοποιηθεί. 
Χαιρετίζει τις ευέλικτες μεθόδους χρηματοδότησης που καθιερώνονται, 
συμπεριλαμβανομένων και των κινήτρων, ενώ παράλληλα χαιρετίζει τη διαρκή αρχή της 
στήριξης για ανοικτή πρόσβαση σε δημοσιεύσεις έρευνας. 

Ωστόσο, θεωρεί ότι μπορεί να επιτευχθεί περαιτέρω ενδυνάμωση και αποσαφήνιση των 
κανόνων, ώστε να προωθούνται καλύτερα τα συμφέροντα των αναπτυσσόμενων χωρών. 

Ως εκ τούτου, στόχος του παρόντος σχεδίου γνωμοδότησης είναι να διασφαλίσει ότι οι 
ερευνητές, τα ερευνητικά ιδρύματα και οι επιχειρήσεις των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών 
μπορούν να συμμετάσχουν σε έργα που χρηματοδοτούνται από το ερευνητικό πρόγραμμα, 
καθώς και από συμπράξεις δημόσιου ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) και συμπράξεις μεταξύ 
δημόσιων φορέων. 

Στόχος του είναι επίσης να διασφαλίσει ότι τα αποτελέσματα οποιασδήποτε έρευνας που 
περιλαμβάνουν δεδομένα και καινοτομίες είναι προσπελάσιμα από τους εν λόγω φορείς αλλά 
και από όλους τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών. 
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία1

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 και 
των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών, περιλαμβανομένων εκείνων που 
ασχολούνται με την αναπτυξιακή 
συνεργασία. Η χρηματοδοτική συνδρομή 
της Ένωσης θα μπορούσε να παρέχεται 
υπό διάφορες μορφές.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Το Ταμείο Εγγυήσεων των 
συμμετεχόντων, που συστάθηκε με τον 
κανονισμό αριθ. 1906/2006/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, 
με τον οποίο καθορίζονται οι κανόνες 
συμμετοχής επιχειρήσεων, ερευνητικών 
κέντρων και πανεπιστημίων στις δράσεις 
που αναλαμβάνονται βάσει του έβδομου 
προγράμματος-πλαισίου και οι κανόνες 
διάδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων

(16) Το Ταμείο Εγγυήσεων των 
συμμετεχόντων, που συστάθηκε με τον 
κανονισμό αριθ. 1906/2006/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, 
με τον οποίο καθορίζονται οι κανόνες 
συμμετοχής επιχειρήσεων, ερευνητικών 
κέντρων, πανεπιστημίων και οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών στις δράσεις 
που αναλαμβάνονται βάσει του έβδομου 
προγράμματος-πλαισίου και οι κανόνες 
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(2007-2013), και το οποίο διαχειρίζεται η 
Επιτροπή, έχει αποδειχθεί σημαντικός 
μηχανισμός που μετριάζει τους κινδύνους 
τους συνδεόμενους με τα ποσά που 
οφείλονται και δεν αποδίδονται από 
συμμετέχοντες αδυνατούντες να 
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
Συνεπώς, πρέπει να συσταθεί νέο Ταμείο 
Εγγυήσεων των συμμετεχόντων (Ταμείο).
Για τη διασφάλιση αποδοτικότερης 
διαχείρισης και καλύτερης κάλυψης 
κινδύνου των συμμετεχόντων, το Ταμείο 
πρέπει να καλύπτει δράσεις του
προγράμματος που δρομολογείται με την 
απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ, του 
προγράμματος που δρομολογείται με την 
απόφαση του Συμβουλίου, της 18 
Δεκεμβρίου 2006, για το έβδομο 
πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων 
πυρηνικής έρευνας και κατάρτισης (2007 
έως 2011) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ), του 
προγράμματος που δρομολογείται με την 
απόφαση […] του Συμβουλίου, της Χ 
2011, σχετικά με τη θέσπιση του 
προγράμματος-πλαισίου της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (2012-
2013), καθώς και δράσεις του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. XX/XX [Ορίζων 2020] και του 
κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. XX/XX του 
Συμβουλίου, σχετικά με το πρόγραμμα 
έρευνας και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (2014-
2018), οι οποίες συμπληρώνουν το
«Ορίζων 2020» - Πρόγραμμα-–πλαίσιο 
έρευνας και καινοτομίας [Ευρατόμ H2020]
Από το Ταμείο δεν πρέπει να καλύπτονται 
προγράμματα που διαχειρίζονται οντότητες 
άλλες από φορείς της Ένωσης.

διάδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων
(2007-2013), και το οποίο διαχειρίζεται η 
Επιτροπή, έχει αποδειχθεί σημαντικός 
μηχανισμός που μετριάζει τους κινδύνους 
τους συνδεόμενους με τα ποσά που 
οφείλονται και δεν αποδίδονται από 
συμμετέχοντες αδυνατούντες να 
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
Συνεπώς, πρέπει να συσταθεί νέο Ταμείο 
Εγγυήσεων των συμμετεχόντων (Ταμείο).
Για τη διασφάλιση αποδοτικότερης 
διαχείρισης και καλύτερης κάλυψης 
κινδύνου των συμμετεχόντων, το Ταμείο 
πρέπει να καλύπτει δράσεις του 
προγράμματος που δρομολογείται με την 
απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ, του 
προγράμματος που δρομολογείται με την 
απόφαση του Συμβουλίου, της 18 
Δεκεμβρίου 2006, για το έβδομο 
πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων 
πυρηνικής έρευνας και κατάρτισης (2007 
έως 2011) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ), του 
προγράμματος που δρομολογείται με την 
απόφαση […] του Συμβουλίου, της Χ 
2011, σχετικά με τη θέσπιση του 
προγράμματος-πλαισίου της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (2012-
2013), καθώς και δράσεις του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. XX/XX [Ορίζων 2020] και του 
κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. XX/XX του 
Συμβουλίου, σχετικά με το πρόγραμμα 
έρευνας και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (2014-
2018), οι οποίες συμπληρώνουν το
«Ορίζων 2020» - Πρόγραμμα-–πλαίσιο 
έρευνας και καινοτομίας [Ευρατόμ H2020]
Από το Ταμείο δεν πρέπει να καλύπτονται 
προγράμματα που διαχειρίζονται οντότητες 
άλλες από φορείς της Ένωσης.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Πρέπει να τεθούν κανόνες που 
διέπουν την εκμετάλλευση και τη διάδοση 
των αποτελεσμάτων, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι συμμετέχοντες 
προστατεύουν, εκμεταλλεύονται και 
διαδίδουν αυτά τα αποτελέσματα 
καταλλήλως, και ειδικότερα να
προβλέπεται η δυνατότητα 
συμπληρωματικών προϋποθέσεων 
εκμετάλλευσης υπέρ των ευρωπαϊκών 
στρατηγικών συμφερόντων.

(19) Πρέπει να τεθούν κανόνες που 
διέπουν την εκμετάλλευση και τη διάδοση 
των αποτελεσμάτων, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι συμμετέχοντες 
προστατεύουν, εκμεταλλεύονται και 
διαδίδουν αυτά τα αποτελέσματα 
καταλλήλως, και ειδικότερα να
προβλέπονται κανόνες για την ανοικτή 
πρόσβαση σε αποτελέσματα και δεδομένα 
ή συμπληρωματική εκμετάλλευση, 
διάδοση ή αδειοδότηση προϋποθέσεων 
εκμετάλλευσης υπέρ των ευρωπαϊκών 
στρατηγικών συμφερόντων ή, προκειμένου 
να αντιμετωπισθούν οι κοινωνικές 
προκλήσεις, όπου διακυβεύονται εξέχοντα 
δημόσια παγκόσμια συμφέροντα.

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων όπως η καταπολέμηση ιών και 
επιδημιών, ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, η καταπολέμηση της εξάπλωσης της ερήμου, 
κλπ, υφίσταται εξέχον δημόσιο συμφέρον στην ταχεία και ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων 
και στην οικουμενική προσβασιμότητα σε προϊόντα προηγμένης έρευνας με την ορθή 
αδειοδότηση.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Το σύνολο της έρευνας και 
καινοτομίας βασίζεται εξ ολοκλήρου στην 
ικανότητα των επιστημόνων, των 
ερευνητικών ιδρυμάτων, των 
επιχειρήσεων και των πολιτών σε όλο τον 
κόσμο να έχουν ανοικτή πρόσβαση σε 
επιστημονικές πληροφορίες, να τις 
ανταλλάσσουν και να τις χρησιμοποιούν. 
Τούτο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους 
εμπλεκόμενους φορείς των 
αναπτυσσόμενων χωρών, στις οποίες 
πρέπει να βελτιωθεί το τοπικό ερευνητικό 
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δυναμικό και η συνεργασία των οποίων 
με τους εταίρους της Ένωσης θα 
βοηθήσει στην αντιμετώπιση κοινών 
παγκόσμιων προκλήσεων και θα 
συμβάλει στην ερευνητική αριστεία της 
Ένωσης. Για να ενισχυθεί η κυκλοφορία 
και η αξιοποίηση της γνώσης, η ελεύθερη 
ανοικτή πρόσβαση σε επιστημονικές 
δημοσιεύσεις, η οποία περιλαμβάνεται 
ήδη στο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο, θα 
πρέπει να αποτελέσει τη γενική αρχή για 
επιστημονικές δημοσιεύσεις που 
λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση από 
το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζων 2020». 
Επιπλέον, το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζων 2020» θα πρέπει να προωθήσει 
την ανοικτή πρόσβαση σε επιστημονικά 
δεδομένα που παράγονται ή συλλέγονται 
στο πλαίσιο δημόσια χρηματοδοτούμενων 
ερευνών, ούτως ώστε η ανοικτή 
πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα να 
αποτελεί το γενικό κανόνα έως το 2020.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19β) Ειδικά μοντέλα αδειοδότησης 
βασιζόμενα σε κοινωνικές υποχρεώσεις οι 
οποίες συνδέονται με την έρευνα που 
χρηματοδοτεί ο φορολογούμενος πρέπει 
να προωθηθούν για αποτελέσματα 
σχετικά με τεχνολογίες που έχουν τη 
δυνατότητα να αντιμετωπίσουν μείζονες 
κοινωνικές προκλήσεις, επί παραδείγματι 
την ανάπτυξη μιας νέας ιατρικής 
τεχνολογίας (όπως φάρμακα, διάγνωση ή 
εμβόλια) ή τεχνολογίες για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Αιτιολόγηση

Τα μοντέλα αξιολόγησης όπως η «Αδειοδότηση ισότιμης πρόσβασης», «Κοινωνικά Υπεύθυνη 
Αδειοδότηση» ή «Αδειοδότηση παγκόσμιας πρόσβασης» που έχουν αναπτυχθεί από 
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πανεπιστήμια, δημόσια ιδρύματα ή ΜΚΟ αντιστοιχούν σε μια εφαρμογή των συμβάσεων 
αδειοδότησης που έχει ως στόχο τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους των 
αποτελεσμάτων της έρευνας.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19γ) Οι κανόνες πρέπει να εγγυώνται την 
ελεύθερη πρόσβαση στις επιστημονικές 
δημοσιεύσεις εκ μέρους ερευνητών, 
ερευνητικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων 
και πολιτών των τρίτων χωρών και όσον 
αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες, την 
ελεύθερη πρόσβαση στις έρευνες που 
μπορούν να είναι χρήσιμες προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που 
αφορούν την υγεία και την καταπολέμηση 
του λιμού και του υποσιτισμού.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19δ) Στο πλαίσιο της διαδικασίας 
επιλογής των προτάσεων, το κριτήριο 
των εκπτώσεων πρέπει να περιλαμβάνει 
το δυνητικό μέγεθος της διάδοσης και 
διαθεσιμότητας στο κοινό των 
αποτελεσμάτων και δεδομένων της 
έρευνας, αποδίδοντας προτεραιότητα σε 
προγράμματα που συνεπάγονται 
ενδεχομένως ευρύτερη διάδοση και 
εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 ε (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19ε) Η θέσπιση κοινοπραξιών 
εκμετάλλευσης διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας πρέπει να ενθαρρύνεται 
προκειμένου να υπάρχει κοινοποίηση των 
κατοχυρωμένων επιστημονικών 
δεδομένων και να αυξηθούν οι 
προσπάθειες συνεργασίας και έρευνας και 
ανάπτυξης σε συγκεκριμένες τεχνολογικές 
ανάγκες, ιδίως στο πλαίσιο των 
ευρωπαϊκών ή παγκοσμίων κοινωνικών 
προκλήσεων. 

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) «διάδοση» σημαίνει τη δημοσιοποίηση 
των αποτελεσμάτων με κάθε πρόσφορο 
μέσο (άλλο από εκείνα που απορρέουν από 
την προστασία ή την εκμετάλλευση των 
αποτελεσμάτων), περιλαμβανόμενης της 
δημοσίευσης σε οποιοδήποτε μέσο·

(7) «διάδοση» σημαίνει τη δημοσιοποίηση 
των αποτελεσμάτων με κάθε πρόσφορο 
μέσο (άλλο από εκείνα που απορρέουν από 
την προστασία ή την εκμετάλλευση των 
αποτελεσμάτων), περιλαμβανόμενης της 
δημοσίευσης σε οποιοδήποτε μέσο, 
άρθρων που παρουσιάζουν το 
αποτέλεσμα της έρευνας όπως οι 
επιστημονικές δημοσιεύσεις σε ομότιμα 
περιοδικά·

Αιτιολόγηση

Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας αποτελεί ουσιαστικό τμήμα της επιστημονικής 
μεθόδου. Στην περίπτωση που περιγράφουν πειράματα ή υπολογισμού πρέπει να παρέχουν 
αρκετές λεπτομέρειες εις τρόπον ώστε ένας ανεξάρτητος ερευνητής να μπορεί να επαναλάβει το 
πείραμα ή τον υπολογισμό προκειμένου να επαληθεύσει τα αποτελέσματα.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7a) «εκμετάλλευση» σημαίνει την άμεση 
χρήση των αποτελεσμάτων για την 
ανάπτυξη, δημιουργία και διάθεση στο 
εμπόριο ενός προϊόντος ή μιας 
διαδικασίας ή για τη δημιουργία και 
παροχή μιας υπηρεσίας·

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7β) «θεμιτές και λογικές προϋποθέσεις» 
σημαίνει τις προϋποθέσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των ατελών 
προϋποθέσεων, στις οποίες λαμβάνονται 
υπόψη οι ειδικές περιστάσεις της αίτησης 
πρόσβασης ή/και το πεδίο εφαρμογής, η 
διάρκεια ισχύος ή άλλα χαρακτηριστικά 
της προβλεπόμενης χρήσης·

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) «νομική οντότητα» σημαίνει 
επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και 
πανεπιστήμια, συμπεριλαμβανόμενου κάθε 
φυσικού προσώπου ή κάθε νομικού 
προσώπου που έχει συσταθεί με βάση 
εθνικό δίκαιο, το δίκαιο της ΕΕ ή το 
διεθνές δίκαιο και έχει νομική 
προσωπικότητα και μπορεί, ενεργώντας 
για ίδιο λογαριασμό, να ασκεί δικαιώματα 
και να υπόκειται σε υποχρεώσεις·

(10) «νομική οντότητα» σημαίνει 
επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και 
πανεπιστήμια, συμπεριλαμβανόμενου κάθε 
φυσικού προσώπου ή κάθε νομικού 
προσώπου που έχει συσταθεί με βάση 
εθνικό δίκαιο, το δίκαιο της ΕΕ ή το 
διεθνές δίκαιο και έχει νομική 
προσωπικότητα και μπορεί, ενεργώντας 
για ίδιο λογαριασμό, να ασκεί δικαιώματα 
και να υπόκειται σε υποχρεώσεις, 
περιλαμβανομένων των μη 
κερδοσκοπικών οργανισμών και των 
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οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

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, συνδεδεμένη ή τρίτη χώρα, όλες τις 
πρόσφορες πληροφορίες που έχει στην 
κατοχή της όσον αφορά αποτελέσματα που 
παράγει συμμετέχων σε μια δράση που
έχει χρηματοδοτηθεί από την Ένωση, 
εφόσον πληρούνται οι δύο ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Τροπολογία 14

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 
περιορίζει και αποκλείει τη συμμετοχή στο
«Ορίζων 2020» ή σε μέρη του.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α (νέο)



PE489.623v02-00 12/30 AD\911726EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) 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 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε τρίτη 
χώρα, η οποία αυτοπροβάλλεται ως 
υπεράκτιο χρηματοδοτικό κέντρο ή στην 
οποία υφίστανται είτε καθόλου είτε μόνο 
ονομαστικοί φόροι, υπάρχει έλλειψη 
ουσιαστικής ανταλλαγής πληροφοριών με 
τις φορολογικές αρχές άλλων χωρών, 
υπάρχει έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά 
τις νομοθετικές, δικαστικές ή διοικητικές 
διατάξεις, ή δεν υφίσταται καμία 
απαίτηση για ουσιαστική τοπική 
παρουσία·

Τροπολογία 17
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) νομικές οντότητες εγκαταστημένες σε 
τρίτες χώρες όπου οι προϋποθέσεις 
συμμετοχής νομικών οντοτήτων από 
κράτη μέλη στα προγράμματα έρευνας 
και καινοτομίας των χωρών αυτών 
θεωρούνται επιζήμιες για τα συμφέροντα 
της Ένωσης.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της 
παραγράφου 1, στην περίπτωση δράσεων 
έρευνας αιχμής του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ), του μέσου για 
τις ΜΜΕ, συγχρηματοδοτούμενης δράσης 
προγράμματος και σε δικαιολογημένες 
περιπτώσεις προβλεπόμενες στο 
πρόγραμμα εργασίας ή στο σχέδιο 
εργασίας, η ελάχιστη προϋπόθεση είναι η 
συμμετοχή μιας νομικής οντότητας 
εγκαταστημένης σε κράτος μέλος ή σε 
συνδεδεμένη χώρα.

3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της 
παραγράφου 1, στην περίπτωση δράσεων 
έρευνας αιχμής του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ), του μέσου για 
τις ΜΜΕ, συγχρηματοδοτούμενης δράσης 
προγράμματος και σε άλλες
δικαιολογημένες περιπτώσεις 
προβλεπόμενες στο πρόγραμμα εργασίας ή 
στο σχέδιο εργασίας, η ελάχιστη 
προϋπόθεση είναι η συμμετοχή μιας 
νομικής οντότητας εγκαταστημένης σε 
κράτος μέλος ή σε συνδεδεμένη χώρα, υπό 
την προϋπόθεση ότι η εν λόγω νομική 
οντότητα μπορεί να είναι ανταγωνιστική 
σε διασυνοριακό επίπεδο και ότι 
ανταποκρίνεται σε κοινωνικές 
προκλήσεις που έχουν παγκόσμιο 
χαρακτήρα και ευρωπαϊκή διάσταση.
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Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της 
παραγράφου 1, στην περίπτωση δράσεων
συντονισμό και στήριξης και δράσεων 
κατάρτισης και κινητικότητας, η ελάχιστη 
προϋπόθεση είναι η συμμετοχή μιας 
νομικής οντότητας.

4. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της 
παραγράφου 1, στην περίπτωση δράσεων
συντονισμού και στήριξης και δράσεων 
κατάρτισης και κινητικότητας, η ελάχιστη 
προϋπόθεση είναι η συμμετοχή μιας 
νομικής οντότητας, υπό την προϋπόθεση 
ότι η εν λόγω νομική οντότητα μπορεί να 
είναι ανταγωνιστική σε διασυνοριακό 
επίπεδο και ότι ανταποκρίνεται σε 
κοινωνικές προκλήσεις που έχουν 
παγκόσμιο χαρακτήρα και ευρωπαϊκή 
διάσταση.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εφόσον είναι σκόπιμο, οι προτάσεις 
περιλαμβάνουν προσχέδιο για την 
εκμετάλλευση και τη διάδοση των 
αποτελεσμάτων.

1. Εφόσον είναι σκόπιμο, οι προτάσεις 
περιλαμβάνουν προσχέδιο για την 
εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων, όταν 
αναμένεται εκμετάλλευση ή απαιτείται ως 
τμήμα της πρόσκλησης καθώς και ως 
σχέδιο για τη διάδοση των 
αποτελεσμάτων, περιλαμβανομένου ενός 
σχεδίου διαχείρισης και κοινοποίησης 
των δεδομένων.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οποιαδήποτε πρόταση για έρευνα 
ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω 
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ανάπτυξη καινοτόμων ιατρικών 
τεχνολογιών, που αφορούν ιδίως σπάνιες 
και παραμελημένες ασθένειες που 
σχετίζονται με τη φτώχεια, στις οποίες 
περιλαμβάνονται θεραπείες, εμβολιασμοί 
ή ιατρική διάγνωση, θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη στρατηγικές που θα 
εξασφαλίζουν την άμεση και ευρύτερη 
δυνατή διάδοση και αξιοποίηση των εν 
λόγω τεχνολογιών καθώς και την 
πρόσβαση σε αυτές, εφόσον η ελλιπής 
πρόσβαση θα αποτελούσε απειλή για τη 
δημόσια υγεία.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το κριτήριο των επιπτώσεων πρέπει 
να περιλαμβάνει το ενδεχόμενο μέγεθος 
της διάδοσης και διαθεσιμότητας στο 
κοινό των αποτελεσμάτων και δεδομένων 
της έρευνας, αποδίδοντας προτεραιότητα 
σε προγράμματα που συνεπάγονται 
ενδεχομένως ευρύτερη διάδοση και 
εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η συμφωνία επιχορήγησης μπορεί να 
καθορίζει δικαιώματα και υποχρεώσεις 
των συμμετεχόντων όσον αφορά τα 
δικαιώματα πρόσβασης, την εκμετάλλευση 
και τη διάδοση, επιπροσθέτως των 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

3. Η συμφωνία επιχορήγησης μπορεί να 
καθορίζει δικαιώματα και υποχρεώσεις 
των συμμετεχόντων όσον αφορά τα 
δικαιώματα πρόσβασης, την εκμετάλλευση 
και τη διάδοση, επιπροσθέτως των 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.
Όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο και 
λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ανάγκη για 
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διεθνή συνεργασία με στόχο 
αντιμετώπιση των κοινωνικών 
προκλήσεων όσο και τους εξωτερικούς 
και αναπτυξιακούς στόχους της Ένωσης, 
τα εν λόγω επιπρόσθετα δικαιώματα και 
οι υποχρεώσεις αυτές στοχεύουν στη 
διασφάλιση της ευρύτερης δυνατής 
διάδοσης, αξιοποίησης και αδειοδότησης 
των αποτελεσμάτων στους κατοίκους 
εντός και εκτός ΕΕ μέσω κοινωνικά 
υπεύθυνων στρατηγικών αδειοδότησης.

Τροπολογία 24

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 επιδιώκεται ισορροπία 
μεταξύ όλων των ενεχομένων 
συμφερόντων καθώς και ισορροπία 
μεταξύ των φύλων και γεωγραφική 
ποικιλότητα.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή ή ο αρμόδιος φορέας 
χρηματοδότησης λαμβάνουν κάθε 
αναγκαίο μέτρο ώστε να εξασφαλίζεται ότι 
ο ειδικός δεν αντιμετωπίζει σύγκρουση 
συμφερόντων λόγω του θέματος ως προς 
το οποίο καλείται να εκφέρει γνώμη.

3. Η Επιτροπή ή ο αρμόδιος φορέας 
χρηματοδότησης λαμβάνουν κάθε 
αναγκαίο μέτρο ώστε να εξασφαλίζεται ότι 
ο ειδικός δεν αντιμετωπίζει σύγκρουση 
συμφερόντων λόγω του θέματος ως προς 
το οποίο καλείται να εκφέρει γνώμη, 
μεταξύ άλλων και με τη δημοσίευση 
πλήρους δήλωσης επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων και οικονομικών  
συμφερόντων, όπως ευρεσιτεχνίες και 
κατοχή μεριδίων. Απαγορεύεται η 
παρουσία "σε προσωπική ιδιότητα" των 
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ενδιαφερομένων ή ατόμων με σύγκρουση 
συμφερόντων.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο VII a  – τίτλος (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIIα
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 37α
Συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα

1. Σύμφωνα με το άρθρο 19 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/XX [Ορίζων 
2020] το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» 
μπορεί να υλοποιηθεί μέσω συμπράξεων 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, εφόσον 
όλοι οι εμπλεκόμενοι εταίροι δεσμευτούν 
για τη στήριξη και εφαρμογή του 
«Ορίζων 2020».
2. Οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα ορίζονται με τρόπο ανοικτό και 
διαφανή, με βάση την αξιολόγηση 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων σύμφωνα 
με το άρθρο 37 του παρόντος κανονισμού. 
Αυτή η αξιολόγηση βασίζεται σε όλα τα 
εξής κριτήρια:
(α) προστιθέμενη αξία της δράσης σε 
επίπεδο Ένωσης·
(β) εύρος του αντίκτυπου στην 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και τα 
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κοινωνικοοικονομικά ζητήματα·
3. Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει 
καθήκοντα εκτέλεσης προϋπολογισμού σε 
συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα, εφόσον ικανοποιούνται τα εξής 
κριτήρια και ορίζονται σε συμβατική 
συμφωνία:
(α) μακροπρόθεσμη δέσμευση όλων των 
εταίρων με βάση ένα κοινό όραμα και 
σαφώς καθορισμένους στόχους·
(β) εύρος των διατιθέμενων πόρων και  
ικανότητα προσέλκυσης πρόσθετων 
επενδύσεων στην έρευνα και την 
καινοτομία·
(γ) σαφής ορισμός των ρόλων του κάθε 
εταίρου και συμφωνημένοι βασικοί 
δείκτες επιδόσεων κατά την επιλεγμένη 
περίοδο.
4. Οι κανόνες για τη συμμετοχή και τη 
διάδοση των συμπράξεων δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα που δημιουργήθηκαν και 
χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων 2020» 
συμμορφώνονται πλήρως με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/XX 
[Δημοσιονομικός κανονισμός], καθώς και 
με τους κανόνες που ορίζονται σε αυτό
τον κανονισμό, εκτός αν το υπαγορεύουν 
ειδικές ανάγκες τους. Οποιαδήποτε 
παρέκκλιση από τους κανόνες που 
ορίζονται σε αυτόν τον κανονισμό θα 
υπάγεται σε συμβατική συμφωνία.
5. Οι κανόνες για συμπράξεις δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα μπορούν να 
παρεκκλίνουν από τους κανονισμούς 
υπηρεσιακής κατάστασης των 
υπαλλήλων της Ένωσης εφόσον οι 
ιδρυτικές πράξεις αυτών των φορέων, 
σύμφωνα με το άρθρο 1α(2) των 
κανονισμών υπηρεσιακής κατάστασης, 
δεν προβλέπουν την εφαρμογή των 
κανονισμών υπηρεσιακής κατάστασης.
6. Η συμμετοχή της Ένωσης στις εν λόγω 
συμπράξεις μπορεί να λάβει τις 
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ακόλουθες μορφές:
(α) χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης σε κοινές επιχειρήσεις που 
ιδρύονται βάσει του άρθρου 187 της 
ΣΛΕΕ δυνάμει του εβδόμου 
προγράμματος πλαισίου, με την 
επιφύλαξη τροποποίησης των βασικών 
πράξεών τους· συμμετοχή σε νέες 
συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα που δημιουργούνται με βάση το 
άρθρο 187 ΣΛΕΕ· συμμετοχή επίσης σε 
άλλους φορείς χρηματοδότησης που 
αναφέρονται στο άρθρο [55(1)(β)(κβ) ή 
(vii)] του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/XX 
[Δημοσιονομικός κανονισμός]. Αυτή η 
μορφή συμπράξεων υλοποιείται μόνο 
εφόσον δικαιολογείται από το πεδίο 
εφαρμογής του επιδιωκόμενου στόχου και 
την κλίμακα των απαιτούμενων πόρων·
(β) σύναψη συμβατικής συμφωνίας 
μεταξύ των εταίρων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, η οποία καθορίζει 
τους στόχους της σύμπραξης, τις 
αντίστοιχες δεσμεύσεις των εταίρων, 
τους κύριους δείκτες απόδοσης, και τα 
αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν, 
συμπεριλαμβανομένου του 
προσδιορισμού των δραστηριοτήτων 
έρευνας και καινοτομίας που απαιτούν 
στήριξη από το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020».

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 β - (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 37β
Συμπράξεις μεταξύ δημόσιων φορέων

1. Οι κανόνες που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό ισχύουν και για 
συμπράξεις μεταξύ δημόσιων φορέων 
όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 
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[20] του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/XX 
[Ορίζων 2020].
2. Οι συμπράξεις μεταξύ δημόσιων 
φορέων που χρηματοδοτούνται με το 
μέσο ERA-NET μπορούν να είναι 
επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση στο 
πλαίσιο του «Ορίζων 2020», εφόσον 
ικανοποιούνται οι εξής προϋποθέσεις:
(α) σημαντικό επίπεδο προηγούμενων 
χρηματοδοτικών δεσμεύσεων των 
οντοτήτων που συμμετέχουν στις κοινές 
προσκλήσεις και δράσεις·
(β) εναρμονισμένοι κανόνες και ρυθμίσεις 
εφαρμογής των κοινών προσκλήσεων και 
δράσεων·
3. Οι συμπράξεις μεταξύ δημόσιων 
φορέων μπορούν να υποστηρίζονται είτε 
στο πλαίσιο ή διά μέσου των 
προτεραιοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 
5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. XX/XX [Ορίζων 2020].
4. Οι κοινές πρωτοβουλίες 
προγραμματισμού σύμφωνα με το άρθρο 
185 ΣΛΕΕ μπορεί να είναι επιλέξιμες για 
συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
«Ορίζων 2020», εφόσον ικανοποιούνται οι 
εξής προϋποθέσεις:
(α) υφίσταται ανάγκη για αποκλειστική 
δομή υλοποίησης βάσει του άρθρου 185 
ΣΛΕΕ·
(β) ισχυρή δέσμευση των κρατών που 
συμμετέχουν για την ολοκλήρωση σε 
επιστημονικό, διαχειριστικό και 
χρηματοδοτικό επίπεδο·
(γ) η προστιθέμενη αξία της δράσης στο 
επίπεδο της Ένωσης·
(δ) η κρίσιμη μάζα, από άποψη μεγέθους 
και αριθμού εμπλεκόμενων 
προγραμμάτων, η ομοιότητα των 
δραστηριοτήτων και το μερίδιο της 
σχετικής έρευνας που καλύπτουν.
5. Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει 
καθήκοντα εκτέλεσης προϋπολογισμού σε 
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πρωτοβουλία κοινού προγραμματισμού, 
εφόσον ικανοποιούνται τα εξής κριτήρια 
και ορίζονται σε συμφωνία:
(α) σαφής προσδιορισμός του 
επιδιωκόμενου στόχου και της συνάφειάς 
του προς τους στόχους του 
προγράμματος «Ορίζων 2020» και τους 
ευρύτερους στόχους πολιτικής της 
Ένωσης·
(β) σαφείς οικονομικές δεσμεύσεις των 
συμμετεχουσών χωρών, 
συμπεριλαμβανομένων προηγούμενων 
δεσμεύσεων για συγκέντρωση εθνικών 
ή/και περιφερειακών επενδύσεων με 
σκοπό τη διακρατική έρευνα και 
καινοτομία.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) καταβάλλει θεμιτή και λογική
αντιστάθμιση στους άλλους συγκυρίους.

(β) η αντιστάθμιση είναι θεμιτή και 
λογική στην περίπτωση που απαιτείται 
από τους συγκυρίους για τη χορήγηση μη 
αποκλειστικών αδειών σε τρίτα μέρη για 
την εκμετάλλευση των από κοινού 
κτηθέντων αποτελεσμάτων.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του 
παρόντος άρθρου, οι συμμετέχοντες 
μπορούν να συμφωνήσουν σε 
διαφορετική κατανομή της ιδιοκτησίας 
των αποτελεσμάτων.
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Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που συμμετέχων ο οποίος 
έχει χρηματοδοτηθεί από την Ένωση δεν 
προτίθεται να προστατεύσει αποτελέσματα 
τα οποία έχουν παραχθεί από αυτόν για 
λόγους άλλους από αδυναμία στο πλαίσιο 
του δικαίου της Ένωσης ή του εθνικού 
δικαίου ή από την απουσία δυνατοτήτων 
εμπορικής εκμετάλλευσης, και με 
εξαίρεση την περίπτωση που ο 
συμμετέχων σκοπεύει να μεταφέρει αυτά 
τα δικαιώματα σε άλλη νομική οντότητα 
εγκαταστημένη σε κράτος μέλος ή 
συνδεδεμένη χώρα με σκοπό την 
προστασία τους, ενημερώνει την Επιτροπή 
ή το φορέα χρηματοδότησης πριν λάβει 
χώρα διάδοση σχετιζόμενη με αυτά τα 
αποτελέσματα. Η Επιτροπή για 
λογαριασμό της Ένωσης ή ο φορέας 
χρηματοδότησης μπορούν να 
αναλαμβάνουν την κυριότητα των εν λόγω 
αποτελεσμάτων και να προβαίνουν στις 
αναγκαίες ενέργειες για την ενδεδειγμένη 
προστασία τους

Σε περίπτωση που συμμετέχων ο οποίος 
έχει χρηματοδοτηθεί από την Ένωση δεν 
προτίθεται να προστατεύσει αποτελέσματα 
τα οποία έχουν παραχθεί από αυτόν, 
ενημερώνει την Επιτροπή ή το φορέα 
χρηματοδότησης πριν λάβει χώρα διάδοση 
σχετιζόμενη με αυτά τα αποτελέσματα. Η 
Επιτροπή για λογαριασμό της Ένωσης ή ο 
φορέας χρηματοδότησης μπορούν να 
αναλαμβάνουν την κυριότητα των εν λόγω 
αποτελεσμάτων και να προβαίνουν στις 
αναγκαίες ενέργειες για την ενδεδειγμένη 
προστασία τους, συνυπολογίζοντας το 
δημόσιο συμφέρον και με προοπτική τη 
μεγιστοποίηση της διάδοσης των 
αποτελεσμάτων.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στη συμφωνία επιχορήγησης είναι δυνατόν 
να ορίζονται επιπλέον υποχρεώσεις 
σχετικά με την εκμετάλλευση. Κάθε 
επιπρόσθετη υποχρέωση αυτού του είδους 
αναφέρεται στο πρόγραμμα εργασίας ή στο 
σχέδιο εργασίας.

Στη συμφωνία επιχορήγησης είναι δυνατόν 
να ορίζονται επιπλέον υποχρεώσεις 
σχετικά με την εκμετάλλευση. Κάθε 
επιπρόσθετη υποχρέωση αυτού του είδους 
αναφέρεται στο πρόγραμμα εργασίας ή στο 
σχέδιο εργασίας. Όταν η έρευνα 
διεξάγεται σε πεδίο σχετικό με την 
αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων, 
όπως η υγεία ή η κλιματική αλλαγή, 
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στόχος κάθε επιπρόσθετης υποχρέωσης 
θα είναι να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη 
δυνατή αφομοίωση των καινοτόμων 
λύσεων για το ύψιστο, δημόσιο συμφέρον 
εντός και εκτός της Ένωσης, ενώ η 
αδειοδότηση των αποτελεσμάτων σε 
τρίτους θα εκτελείται εξ’ ορισμού με μη 
αποκλειστικούς όρους.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στη συμφωνία επιχορήγησης είναι δυνατόν 
να ορίζονται επιπλέον υποχρεώσεις 
σχετικά με τη διάδοση.

Στη συμφωνία επιχορήγησης είναι δυνατόν 
να ορίζονται επιπλέον υποχρεώσεις 
σχετικά με τη διάδοση. Όταν η έρευνα 
διεξάγεται σε πεδίο σχετικό με την 
αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων, 
όπως η υγεία ή η κλιματική αλλαγή, 
στόχος κάθε επιπρόσθετης υποχρέωσης 
θα είναι να διασφαλιστεί η 
προσβασιμότητα στα αποτελέσματα της 
έρευνας εκ μέρους εκείνων που 
περισσότερο επηρεάζονται από τη 
συγκεκριμένη κοινωνική πρόκληση, σε 
πλαίσιο ταυτόχρονα σεβασμού των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τη διάδοση μέσω 
δημοσιεύσεων έρευνας, ισχύει η ανοικτή 
πρόσβαση υπό τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στη συμφωνία 
επιχορήγησης. Όσον αφορά τη διάδοση 
άλλων αποτελεσμάτων,
περιλαμβανόμενων των δεδομένων 
έρευνας, η συμφωνία επιχορήγησης μπορεί 

Όσον αφορά τη διάδοση μέσω 
δημοσιεύσεων έρευνας, ισχύει η ανοικτή 
πρόσβαση υπό τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στη συμφωνία 
επιχορήγησης. Όσον αφορά τη διάδοση 
άλλων αποτελεσμάτων,
περιλαμβανομένων των δεδομένων 
έρευνας, η συμφωνία επιχορήγησης μπορεί 
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να καθορίζει τους όρους και τις 
προϋποθέσεις υπό τους οποίους παρέχεται 
ανοικτή πρόσβαση στα εν λόγω 
αποτελέσματα, ειδικότερα για έρευνα 
αιχμής του ΕΣΕ ή σε άλλους πρόσφορους 
τομείς.

να καθορίζει τους όρους και τις 
προϋποθέσεις υπό τους οποίους παρέχεται 
ανοικτή πρόσβαση στα εν λόγω 
αποτελέσματα, ειδικότερα για έρευνα 
αιχμής του ΕΣΕ ή σε άλλους πρόσφορους 
τομείς, στους οποίους 
συμπεριλαμβάνονται και οι τομείς 
μείζονος σημασίας για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων και 
λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προτάσεις πρέπει να περιέχουν ένα 
σχέδιο διαχείρισης και ένα σχέδιο 
κοινοποίησης των δεδομένων και άλλων 
αποτελεσμάτων προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ότι θα καθίστανται 
διαθέσιμα κατά τρόπο όσο το δυνατόν 
ευρύτερο και ελεύθερο, αναγνωρίζοντας 
την πιθανή ανάγκη για αποκλειστική 
χρήση των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε συμμετέχων αναφέρει στην 
Επιτροπή ή στο φορέα χρηματοδότησης 
σχετικά με τις δραστηριότητές του που 
αφορούν την εκμετάλλευση και τη 
διάδοση. Για τους σκοπούς της 
παρακολούθησης και της διάδοσης από την 
Επιτροπή ή από φορέα χρηματοδότησης, οι 
συμμετέχοντες παρέχουν κάθε χρήσιμη 
πληροφορία και έγγραφα υπό τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στη συμφωνία 

3. Κάθε συμμετέχων αναφέρει στην 
Επιτροπή ή στο φορέα χρηματοδότησης 
σχετικά με τις δραστηριότητές του που 
αφορούν την εκμετάλλευση και τη 
διάδοση. Για τους σκοπούς της 
παρακολούθησης και της διάδοσης από την 
Επιτροπή ή από φορέα χρηματοδότησης, οι 
συμμετέχοντες παρέχουν κάθε χρήσιμη 
πληροφορία και έγγραφα υπό τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στη συμφωνία 
επιχορήγησης. Προκειμένου να 
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επιχορήγησης. εξασφαλίζεται η διαφάνεια, οι εν λόγω 
εκθέσεις πρέπει να δημοσιοποιούνται.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εφόσον διασφαλιστεί ότι είναι δυνατή η 
άσκηση όλων των δικαιωμάτων 
πρόσβασης στα αποτελέσματα και ότι 
τηρούνται όλες οι συμπληρωματικές 
υποχρεώσεις για την εκμετάλλευση, ο 
συμμετέχων που κατέχει αποτελέσματα 
μπορεί να χορηγεί άδειες ή να παρέχει με 
άλλο τρόπο το δικαίωμα εκμετάλλευσής 
τους σε οποιαδήποτε νομική οντότητα, 
ακόμη και σε αποκλειστική βάση.

2. Εφόσον διασφαλιστεί ότι είναι δυνατή η 
άσκηση όλων των δικαιωμάτων 
πρόσβασης στα αποτελέσματα και ότι 
τηρούνται όλες οι συμπληρωματικές 
υποχρεώσεις για την εκμετάλλευση, ο 
συμμετέχων που κατέχει αποτελέσματα 
μπορεί να χορηγεί άδειες ή να παρέχει με 
άλλο τρόπο το δικαίωμα εκμετάλλευσής 
τους σε οποιαδήποτε νομική οντότητα, 
ακόμη και σε αποκλειστική βάση. Η 
δυνατότητα χορήγησης αδειών σε 
αποκλειστική βάση, πρέπει να 
προβλέπεται εκτάκτως και να μην έρχεται 
σε σύγκρουση με το στόχο της μέγιστης 
διάδοσης και εκμετάλλευσης των
αποτελεσμάτων. Οι όροι για τη χορήγηση 
των αδειών αυτών προβλέπονται στη 
σχετική συμφωνία.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σχετικά με αποτελέσματα που 
παράγονται από συμμετέχοντες οι οποίοι 
έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ένωση, η 
Επιτροπή ή φορέας χρηματοδότησης 
μπορεί να εγείρουν αντιρρήσεις για 
μεταβιβάσεις κυριότητας ή παροχές 
αποκλειστικής άδειας σε τρίτους 
εγκαταστημένους σε τρίτη χώρα που δεν 
συμμετέχει στο «Ορίζων 2020», εφόσον 
θεωρήσουν ότι η παροχή ή η μεταβίβαση 

3. Σχετικά με αποτελέσματα που 
παράγονται από συμμετέχοντες οι οποίοι 
έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ένωση, η 
Επιτροπή ή φορέας χρηματοδότησης 
μπορεί να εγείρουν αντιρρήσεις για 
μεταβιβάσεις κυριότητας ή παροχές 
αποκλειστικής άδειας σε τρίτους 
εγκαταστημένους σε τρίτη χώρα που δεν 
συμμετέχει στο «Ορίζων 2020», εφόσον 
θεωρήσουν ότι η παροχή ή η μεταβίβαση 
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αντιβαίνει στο ενδιαφέρον ανάπτυξης της 
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της 
Ένωσης ή δεν συνάδει προς αρχές 
δεοντολογίας ή παραμέτρους ασφαλείας.

αντιβαίνει στο ενδιαφέρον ανάπτυξης της 
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της 
Ένωσης, της συνεργασίας με τρίτες χώρες 
για την αντιμετώπιση κοινωνικών 
προκλήσεων, ή δεν συνάδει προς αρχές 
δεοντολογίας ή παραμέτρους ασφαλείας.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι συμμετέχοντες προσδιορίζουν το 
κεκτημένο για τη δράση τους με 
οποιοδήποτε τρόπο σε γραπτή συμφωνία.

Οι συμμετέχοντες προσδιορίζουν το 
κεκτημένο που είναι αναγκαίο για τη 
δράση τους με οποιοδήποτε τρόπο σε 
γραπτή συμφωνία.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε αίτημα άσκησης δικαιωμάτων 
πρόσβασης ή κάθε παραίτηση από 
δικαιώματα πρόσβασης διατυπώνεται 
γραπτώς.

1. Κάθε αίτημα άσκησης δικαιωμάτων 
πρόσβασης ή κάθε παραίτηση από 
δικαιώματα πρόσβασης διατυπώνεται 
γραπτώς εκτός εάν οι συμμετέχοντες 
συμφωνήσουν διαφορετικά.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Συνδεδεμένη οντότητα εγκαταστημένη 
σε κράτος μέλος ή σε συνδεδεμένη χώρα 
έχει επίσης δικαιώματα πρόσβασης σε 
αποτελέσματα ή σε κεκτημένο υπό τις ίδιες 
προϋποθέσεις, εφόσον αυτή η πρόσβαση 
είναι αναγκαία για την εκμετάλλευση των 

3. Συνδεδεμένη οντότητα εγκαταστημένη 
σε κράτος μέλος, συνδεδεμένη ή σε τρίτη
συνδεδεμένη χώρα έχει επίσης δικαιώματα 
πρόσβασης σε αποτελέσματα ή σε 
κεκτημένο υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, 
εφόσον αυτή η πρόσβαση είναι αναγκαία 
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αποτελεσμάτων που έχουν παραχθεί από 
το συμμετέχοντα με τον οποίο συνδέεται, 
εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στη 
συμφωνία κοινοπραξίας.

για την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων 
που έχουν παραχθεί από το συμμετέχοντα 
με τον οποίο συνδέεται, εκτός αν 
προβλέπεται διαφορετικά στη συμφωνία 
κοινοπραξίας.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Αίτημα για πρόσβαση δυνάμει των 
παραγράφων 1, 2 και 3 είναι δυνατόν να 
υποβάλλεται έως και ένα έτος μετά το 
πέρας της δράσης. Ωστόσο, οι 
συμμετέχοντες μπορεί να συμφωνήσουν
διαφορετικό χρονικό όριο.

4. Αίτημα για πρόσβαση δυνάμει των 
παραγράφων 1, 2 και 3 είναι δυνατόν να 
υποβάλλεται ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, οι 
συμμετέχοντες μπορεί να συμφωνήσουν
στην καθιέρωση χρονικού ορίου 
εκτάκτως και στο πλαίσιο μιας 
συγκεκριμένης δράσης. Κάθε τέτοιο
χρονικό όριο θα λαμβάνει υπόψη το 
χαρακτήρα των αποτελεσμάτων και το 
σκοπό αυτών των δικαιωμάτων 
πρόσβασης.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 45α
Δικαιώματα πρόσβασης για τρίτα μέρη

1. Μετά την ολοκλήρωση της δράσης, τα 
τρίτα μέρη έχουν το δικαίωμα να 
ζητήσουν και να λάβουν, κατόπιν αδείας, 
δικαιώματα πρόσβασης στα 
αποτελέσματα των συμμετεχόντων στη 
δράση.
Τα εν λόγω δικαιώματα πρόσβασης 
χορηγούνται σε μη αποκλειστική βάση, 
υπό δίκαιους και εύλογους όρους, όπως 
προσδιορίζεται στη συμφωνία 
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κοινοπραξίας.
2. Μετά την ολοκλήρωση της δράσης, τα 
τρίτα μέρη έχουν το δικαίωμα να 
ζητήσουν και να λάβουν, κατόπιν αδείας, 
δικαιώματα πρόσβασης στα 
επαγγελματικά προσόντα των 
συμμετεχόντων, μόνον όμως σε λογικά 
πλαίσια και αποκλειστικά και μόνο για το 
σκοπό της διάδοσης και της 
εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων.
Τα εν λόγω δικαιώματα πρόσβασης 
χορηγούνται σε μη αποκλειστική βάση, 
υπό δίκαιους και εύλογους όρους, όπως 
προσδιορίζεται στη συμφωνία 
κοινοπραξίας.
3. Οι όροι παροχής των δικαιωμάτων 
πρόσβασης βάσει των παραγράφων 1 και 
2 περιλαμβάνονται στη συμφωνία 
κοινοπραξίας και αναφέρονται στη 
συμφωνία χορήγησης. Οι προτεινόμενοι 
όροι χρήσης των αποτελεσμάτων της 
έρευνας από τρίτα μέρη και τα αναγκαία 
επαγγελματικά προσόντα για τη χρήση 
αυτή αναθεωρούνται στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης της πρότασης.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Σε περίπτωση καινοτομίας με μεγάλη 
σημασία για τις ανάγκες των 
αναπτυσσόμενων χωρών, μεταξύ άλλων 
και στον τομέα της παγκόσμιας υγείας, η 
Επιτροπή περιλαμβάνει στη συμφωνία 
επιχορήγησης προϋποθέσεις για την 
αδειοδότηση με στόχο τη βελτίωση της 
πρόσβασης και της οικονομικής 
προσιτότητας των βιοϊατρικών 
προϊόντων στις αναπτυσσόμενες χώρες.
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Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στους όρους για την απονομή επάθλου 
περιλαμβάνονται ειδικές διατάξεις όσον 
αφορά την κυριότητα, τα δικαιώματα 
πρόσβασης, την εκμετάλλευση και τη 
διάδοση, συμπεριλαμβανομένων 
διατάξεων για την αδειοδότηση, 
προκειμένου να εξασφαλίζονται η μέγιστη 
αφομοίωση των αποτελεσμάτων και η 
οικονομικά προσιτή και ευρεία πρόσβαση 
στα αποτελέσματα.
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