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Τροπολογία 12
Jean-Pierre Audy

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής 
όπως τροποποιήθηκε·

1. εκφέρει θετική γνώμη για την πρόταση 
της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

Or. fr

Τροπολογία 13
Jean-Pierre Audy

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να 
γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο 
προτίθεται να επιφέρει σημαντικές 
τροποποιήσεις στην πρόταση της 
Επιτροπής·

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να 
γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο 
προτίθεται να επιφέρει σημαντικές 
τροποποιήσεις στην πρόταση της 
Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

Or. fr

Τροπολογία 14
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. .../2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της ... 2013 για τη θέσπιση 
του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» -
Πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την 
καινοτομία (2014-2020)20 έχει ως στόχο 
την επίτευξη μεγαλύτερου αντικτύπου 
στην έρευνα και την καινοτομία, 

(3) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [...]/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της [...] 2013 για τη θέσπιση 
του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» -
Πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την 
καινοτομία (2014-2020)20 έχει ως στόχο 
την επίτευξη μεγαλύτερου αντικτύπου 
στην έρευνα και την καινοτομία 
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συνδυάζοντας το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» και πόρους του 
ιδιωτικού τομέα στις συμπράξεις 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε καίριους 
τομείς όπου η έρευνα και η καινοτομία 
μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη 
ευρύτερων στόχων της 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης και στην 
αντιμετώπιση των κοινωνιακών 
προκλήσεων. Η συμμετοχή της Ένωσης 
στις εν λόγω συμπράξεις μπορεί να 
λαμβάνει τη μορφή χρηματοδοτικών 
συνεισφορών σε κοινές επιχειρήσεις που 
συγκροτούνται βάσει του άρθρου 187 της 
Συνθήκης δυνάμει της απόφασης αριθ. 
1982/2006/ΕΚ.

συνδυάζοντας το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» και πόρους του 
ιδιωτικού τομέα στις συμπράξεις 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε καίριους 
τομείς όπου η έρευνα και η καινοτομία 
μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη 
ευρύτερων στόχων της 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης, στη 
μόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων και στην 
αντιμετώπιση των κοινωνιακών 
προκλήσεων. Οι εν λόγω συμπράξεις 
πρέπει να βασίζονται σε μακροπρόθεσμη 
δέσμευση, συμπεριλαμβανομένης της 
ισόρροπης συνεισφοράς όλων των 
εταίρων, να λογοδοτούν σε σχέση με την 
επίτευξη των στόχων τους και να είναι 
εναρμονισμένες με τους στρατηγικούς 
στόχους της Ένωσης που αφορούν την 
έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία. 
Ο τρόπος διακυβέρνησης και διαχείρισής 
τους θα πρέπει να είναι ανοικτός, 
διαφανής, αποτελεσματικός και 
αποδοτικός και να προσφέρει την 
ευκαιρία για συμμετοχή σε ευρύ φάσμα 
ενδιαφερομένων, ενεργών στα
συγκεκριμένα πεδία. Η συμμετοχή της 
Ένωσης στις εν λόγω συμπράξεις μπορεί 
να λαμβάνει τη μορφή χρηματοδοτικών 
συνεισφορών σε κοινές επιχειρήσεις που 
συγκροτούνται βάσει του άρθρου 187 της 
Συνθήκης δυνάμει της απόφασης αριθ. 
1982/2006/ΕΚ.

__________________ __________________
20 ΕΕ … [Πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας 
2020]

20 ΕΕ … [Πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας 
2020]

Or. en

(βλ. άρθρο 19 του κανονισμού για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020».)

Αιτιολόγηση

Η παρούσα προσθήκη τονίζει τις σημαντικές αρχές που έχουν συμφωνηθεί κατά τις 
διαπραγματεύσεις για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» όσον αφορά τις ΚΤΠ και τα 
αποτελέσματα τα οποία θα πρέπει αυτές να έχουν.
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Τροπολογία 15
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της … 2013, για τη θέσπιση 
του προγράμματος πλαισίου για την 
έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 
2020» (2014-2020)20 επιδιώκει να 
διασφαλίσει μεγαλύτερο αντίκτυπο στην 
έρευνα και την καινοτομία, συνδυάζοντας 
χρηματοδοτικούς πόρους από το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» και 
από τον ιδιωτικό τομέα σε συμπράξεις 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε βασικούς 
τομείς στους οποίους η έρευνα και η 
καινοτομία δύνανται να συμβάλουν στους 
ευρύτερους στόχους ανταγωνιστικότητας 
της Ένωσης και να συνδράμουν στην 
αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων. 
Η συμμετοχή της Ένωσης στις εν λόγω 
συμπράξεις μπορεί να λαμβάνει τη μορφή 
χρηματοδοτικών συνεισφορών σε κοινές 
επιχειρήσεις που συγκροτούνται βάσει του 
άρθρου 187 της Συνθήκης δυνάμει της 
απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ.

(3) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της … 2013, για τη θέσπιση 
του προγράμματος πλαισίου για την 
έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 
2020» (2014-2020)20 επιδιώκει να 
διασφαλίσει μεγαλύτερο αντίκτυπο στην 
έρευνα και την καινοτομία, συνδυάζοντας 
χρηματοδοτικούς πόρους από το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» και 
από τον ιδιωτικό τομέα σε συμπράξεις 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε βασικούς 
τομείς στους οποίους η έρευνα και η 
καινοτομία δύνανται να συμβάλουν στους 
ευρύτερους στόχους ανταγωνιστικότητας 
της Ένωσης και να αντιμετωπίσουν 
κοινωνικές προκλήσεις. Η συμμετοχή της 
Ένωσης στις εν λόγω συμπράξεις μπορεί 
να λαμβάνει τη μορφή χρηματοδοτικών 
συνεισφορών σε κοινές επιχειρήσεις που 
συγκροτούνται βάσει του άρθρου 187 της 
Συνθήκης δυνάμει της απόφασης αριθ. 
1982/2006/ΕΚ.

__________________ __________________
20 ΕΕ … [Πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας 
2020]

20 ΕΕ … [Πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας 
2020]

Or. en

Τροπολογία 16
Josefa Andrés Barea

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 α) Δεδομένου ότι γενικός στόχος του 
προγράμματος «Ορίζων 2020» είναι η 
μεγαλύτερη απλούστευση και εναρμόνιση 
των διαδικασιών χρηματοδότησης της 
έρευνας και της καινοτομίας σε επίπεδο 
Ένωσης, η διάρκεια όλων των 
συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα 
που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων 2020» θα πρέπει 
να ευθυγραμμίζεται με τη διάρκεια του 
προγράμματος πλαισίου, ώστε να μην 
εφαρμόζονται παράλληλα δύο δέσμες 
κανόνων και να αποφεύγεται στο μέλλον 
η σχετική πρόσθετη διοικητική 
επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες και 
τα όργανα της Ένωσης·

Or. es

Τροπολογία 17
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 
…/2013/ΕΕ του Συμβουλίου, της … 2013, 
για τον καθορισμό του ειδικού 
προγράμματος υλοποίησης του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (2014-
2020)21, στήριξη μπορεί να παρέχεται σε 
κοινές επιχειρήσεις που συγκροτούνται 
βάσει του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020», υπό τους όρους που 
προσδιορίζονται στην εν λόγω απόφαση.

(4) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
.../2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της ...2013 σχετικά 
με τη θέσπιση του προγράμματος-
πλαισίου «Ορίζοντας 2020» και την 
απόφαση αριθ. …/2013/ΕΕ του 
Συμβουλίου, της … 2013, για τον 
καθορισμό του ειδικού προγράμματος 
υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζοντας 
2020» (2014-2020)21, στήριξη μπορεί να 
παρέχεται σε κοινές επιχειρήσεις που 
συγκροτούνται βάσει του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020», υπό τους 
όρους που προσδιορίζονται στην εν λόγω 
απόφαση.
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__________________ __________________
21 ΕΕ … [Πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας 
2020]

21 ΕΕ… [Πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας 
2020]

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να συμπεριληφθεί αναφορά όχι μόνο στο ειδικό πρόγραμμα αλλά και στο πρόγραμμα-
πλαίσιο, πράγμα που είναι σημαντικό για να αποδειχθεί η συμμόρφωση με το άρθρο 19 του 
προγράμματος πλαισίου και τις αρχές που περιέχονται σε αυτό.

Τροπολογία 18
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η BIC είναι μη κερδοσκοπική 
οργάνωση που δημιουργήθηκε με σκοπό 
να εκπροσωπεί τη βιομηχανική ομάδα που 
παρέχει στήριξη στην κοινή τεχνολογική 
πρωτοβουλία για τις βιομηχανίες 
βιοπροϊόντων. Τα μέλη της καλύπτουν 
ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα 
βιοπροϊόντων και περιλαμβάνουν μεγάλες
βιομηχανίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ), περιφερειακούς συνεργατικούς 
σχηματισμούς, ευρωπαϊκές εμπορικές 
ενώσεις και ευρωπαϊκές τεχνολογικές 
πλατφόρμες. Σκοπός της BIC είναι να 
διασφαλίζει και να προωθεί την
τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη των 
βιομηχανιών βιοπροϊόντων στην Ευρώπη. 
Αίτηση μέλους μπορεί να υποβάλει 
οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος φορέας από 
ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα 
βιοπροϊόντων. Η BIC εφαρμόζει γενικές 
αρχές ανοίγματος και διαφάνειας όσον 
αφορά τα μέλη της, διασφαλίζοντας ευρεία 
συμμετοχή του κλάδου.

(7) Η BIC είναι μη κερδοσκοπική 
οργάνωση που δημιουργήθηκε με σκοπό 
να εκπροσωπεί τη βιομηχανική ομάδα που 
παρέχει στήριξη στην κοινή τεχνολογική 
πρωτοβουλία για τις βιομηχανίες 
βιοπροϊόντων. Τα μέλη της πρέπει να 
καλύπτουν ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα 
βιοπροϊόντων και περιλαμβάνουν 
βιομηχανίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ), περιφερειακούς συνεργατικούς 
σχηματισμούς, ευρωπαϊκές εμπορικές 
ενώσεις και ευρωπαϊκές τεχνολογικές 
πλατφόρμες από ολόκληρο το φάσμα της 
τεχνολογίας, της βιομηχανίας, της 
γεωργίας και της δασοκομίας. Σκοπός της 
BIC είναι να διασφαλίζει και να προωθεί 
τη βιώσιμη τεχνολογική και οικονομική 
ανάπτυξη των βιομηχανιών βιοπροϊόντων 
στην Ευρώπη. Αίτηση μέλους μπορεί να 
υποβάλει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος 
φορέας από ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα 
βιοπροϊόντων. Η BIC εφαρμόζει αρχές 
ανοίγματος και διαφάνειας όσον αφορά τα
μέλη της, διασφαλίζοντας ευρεία 
συμμετοχή ενδιαφερόμενων παραγόντων. 
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Εξασφαλίζει ιδίως τη δυνατότητα 
συμμετοχής μικρότερων παραγόντων, 
όπως εκείνων που προέρχονται από μη 
συμβατικούς τομείς της γεωργίας.

Or. en

Τροπολογία 19
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 
13ης Φεβρουαρίου 2012 με τίτλο 
«Καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια 
βιοοικονομία για την Ευρώπη»23 και 
ειδικότερα στο σχέδιο δράσης της ζητείται 
η σύσταση σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού 
τομέα για τη στήριξη της εδραίωσης 
βιώσιμων και ανταγωνιστικών 
βιομηχανιών βιοπροϊόντων και αξιακών 
αλυσίδων στην Ευρώπη. Ενόψει της 
μετάβασης σε μια μετα-πετρελαϊκή 
κοινωνία, η ανακοίνωση αποσκοπεί στην 
καλύτερη ενοποίηση των τομέων 
παραγωγής και επεξεργασίας βιομάζας, 
προκειμένου να εναρμονιστούν η 
επισιτιστική ασφάλεια, η έλλειψη φυσικών 
πόρων και οι περιβαλλοντικοί στόχοι με τη 
χρήση της βιομάζας για βιομηχανικούς και 
ενεργειακούς σκοπούς.

(8) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 
13ης Φεβρουαρίου 2012 με τίτλο 
«Καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια 
βιοοικονομία για την Ευρώπη»23 και 
ειδικότερα στο σχέδιο δράσης της ζητείται 
η σύσταση σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού 
τομέα για τη στήριξη της εδραίωσης 
βιώσιμων και ανταγωνιστικών 
βιομηχανιών βιοπροϊόντων και αξιακών 
αλυσίδων στην Ευρώπη. Ενόψει της 
μετάβασης σε μια μετα-πετρελαϊκή 
κοινωνία, η ανακοίνωση αποσκοπεί στην 
καλύτερη ενοποίηση των τομέων 
παραγωγής και επεξεργασίας βιομάζας, 
προκειμένου να εναρμονιστούν η 
επισιτιστική ασφάλεια, όχι μόνο στην 
Ένωση αλλά και στις αναπτυσσόμενες 
χώρες, η έλλειψη φυσικών πόρων και οι 
περιβαλλοντικοί στόχοι, όπως η αποφυγή 
της μη βιώσιμης μετατροπής των 
χρήσεων γης ή οι πρακτικές της αρπαγής 
γαιών, με τη χρήση της βιομάζας για 
βιομηχανικούς και ενεργειακούς σκοπούς.

__________________ __________________
23 COM(2012) 60. 23 COM(2012) 60.

Or. en
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Τροπολογία 20
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι βιομηχανίες βιοπροϊόντων και οι 
αξιακές αλυσίδες τους βρίσκονται 
αντιμέτωπες με σύνθετες προκλήσεις 
στους τομείς της τεχνολογίας και της 
καινοτομίας. Ως εκκολαπτόμενος τομέας οι 
βιομηχανίες βιοπροϊόντων πρέπει να 
επιλύσουν το πρόβλημα της διασποράς των 
τεχνικών δεξιοτήτων και των 
περιορισμένων δημόσια διαθέσιμων 
στοιχείων σχετικά με την πραγματική 
διαθεσιμότητα πόρων, προκειμένου να 
αναπτύξουν βιώσιμες και ανταγωνιστικές 
αξιακές αλυσίδες. Για την αντιμετώπιση 
των προκλήσεων αυτών θα πρέπει να 
συγκεντρωθεί, με στοχοθετημένο και 
συνεκτικό τρόπο, κρίσιμη μάζα σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο από άποψη κλίμακας 
δραστηριοτήτων, αριστείας και δυναμικού 
καινοτομίας.

(10) Οι βιομηχανίες βιοπροϊόντων και οι 
αξιακές αλυσίδες τους βρίσκονται 
αντιμέτωπες με σύνθετες προκλήσεις 
στους τομείς της τεχνολογίας και της 
καινοτομίας. Ως εκκολαπτόμενος τομέας οι 
βιομηχανίες βιοπροϊόντων πρέπει να 
επιλύσουν το πρόβλημα της διασποράς των 
τεχνικών δεξιοτήτων και των 
περιορισμένων δημόσια διαθέσιμων 
στοιχείων σχετικά με την πραγματική 
διαθεσιμότητα πόρων, προκειμένου να 
αναπτύξουν βιώσιμες και ανταγωνιστικές 
αξιακές αλυσίδες. Για την αντιμετώπιση 
των προκλήσεων αυτών θα πρέπει να 
συγκεντρωθεί, με στοχοθετημένο και 
συνεκτικό τρόπο, κρίσιμη μάζα σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο από άποψη κλίμακας 
δραστηριοτήτων, αριστείας και δυναμικού 
καινοτομίας. Ειδικότερα, πρέπει να 
ενσωματωθεί η κατευθυντήρια αρχή μιας 
ιεραρχίας στη βιομάζα και να 
υποστηριχτεί η διαδοχική χρήση της 
βιομάζας, κατά πρώτον 
προσανατολιζόμενη σε εφαρμογές υψηλής 
αξίας, όπως βιοχημικά προϊόντα και τα 
βιοϋλικά και, στη συνέχεια, σε 
χαμηλότερης αξίας 
εφαρμογές(βιοκαύσιμα, βιοενέργεια).

Or. en

Τροπολογία 21
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία για 
τις βιομηχανίες βιοπροϊόντων θα πρέπει να 
μετριάζει κάθε είδους ανεπάρκειες της 
αγοράς που αποθαρρύνουν τις ιδιωτικές 
επενδύσεις σε δραστηριότητες 
προανταγωνιστικής έρευνας, επίδειξης και 
εκκίνησης για τις βιομηχανίες 
βιοπροϊόντων στην Ευρώπη. Ειδικότερα, 
θα πρέπει να εξακριβώνει τη 
διαθεσιμότητα αξιόπιστου εφοδιασμού με 
βιομάζα, λαμβάνοντας υπόψη άλλες 
ανταγωνιστικές κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις, και να 
στηρίζει την ανάπτυξη προηγμένων 
τεχνολογιών επεξεργασίας, 
δραστηριοτήτων επίδειξης μεγάλης 
κλίμακας και μέσων πολιτικής, μειώνοντας 
με τον τρόπο αυτό τον κίνδυνο για τις 
ιδιωτικές επενδύσεις έρευνας και 
καινοτομίας για την ανάπτυξη βιώσιμων 
και ανταγωνιστικών βιοπροϊόντων και 
βιοκαυσίμων.

(11) Η κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία για 
τις βιομηχανίες βιοπροϊόντων θα πρέπει να 
μετριάζει κάθε είδους ανεπάρκειες της 
αγοράς που αποθαρρύνουν τις ιδιωτικές 
επενδύσεις σε δραστηριότητες 
προανταγωνιστικής έρευνας, επίδειξης και 
εκκίνησης για τις βιομηχανίες 
βιοπροϊόντων στην Ευρώπη. Ειδικότερα, 
θα πρέπει να εξακριβώνει τη 
διαθεσιμότητα αξιόπιστου εφοδιασμού με 
βιομάζα, λαμβάνοντας υπόψη άλλες 
ουσιώδεις ανταγωνιστικές κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις, και να 
στηρίζει την ανάπτυξη προηγμένων 
τεχνολογιών επεξεργασίας, 
δραστηριοτήτων επίδειξης μεγάλης 
κλίμακας και μέσων πολιτικής, μειώνοντας 
με τον τρόπο αυτό τον κίνδυνο για τις 
ιδιωτικές επενδύσεις έρευνας και 
καινοτομίας για την ανάπτυξη βιώσιμων 
και ανταγωνιστικών βιοπροϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 22
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία για 
τις βιομηχανίες βιοπροϊόντων θα πρέπει να 
αποτελεί σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού 
φορέα με στόχο την αύξηση των 
επενδύσεων για την ανάπτυξη βιώσιμου 
βιομηχανικού τομέα βιοπροϊόντων στην 
Ευρώπη. Θα πρέπει να αποφέρει 
περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά 
οφέλη στους Ευρωπαίους πολίτες, να 

(12) Η κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία για 
τις βιομηχανίες βιοπροϊόντων θα πρέπει να 
αποτελεί μια σύμπραξη δημόσιου-
ιδιωτικού φορέα με στόχο την αύξηση των 
επενδύσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων 
λύσεων στη βάση βιοπροϊόντων στην 
Ευρώπη. Θα πρέπει να αποφέρει 
περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά 
οφέλη στους ευρωπαίους πολίτες, να 
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αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της 
Ευρώπης και να συμβάλει στην καθιέρωση 
της Ευρώπης ως βασικού παράγοντα στην 
έρευνα, την επίδειξη και την εκκίνηση 
εφαρμογής προηγμένων βιοπροϊόντων και 
βιοκαυσίμων.

αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της 
Ευρώπης και να συμβάλει στην καθιέρωση 
της Ευρώπης ως βασικού παράγοντα στην 
έρευνα, την επίδειξη και την εκκίνηση 
εφαρμογής προηγμένων και βιώσιμων 
βιοπροϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 23
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Ο στόχος της κοινής τεχνολογικής 
πρωτοβουλίας για τις βιομηχανίες 
βιοπροϊόντων συνίσταται στην εφαρμογή 
ενός προγράμματος δραστηριοτήτων 
έρευνας και καινοτομίας στην Ευρώπη, το 
οποίο θα αξιολογεί τη διαθεσιμότητα 
ανανεώσιμων βιολογικών πόρων που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
παραγωγή βιοϋλικών και θα στηρίζει επί 
της βάσης αυτής τη δημιουργία βιώσιμων 
αξιακών αλυσίδων στον κλάδο των 
βιοπροϊόντων. Οι εν λόγω δραστηριότητες 
θα πρέπει να υλοποιούνται μέσω 
συνεργασίας μεταξύ ενδιαφερόμενων 
φορέων από ολόκληρο το φάσμα των 
αξιακών αλυσίδων του κλάδου των 
βιοπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των 
βιομηχανιών πρωτογενούς παραγωγής και 
μεταποίησης, των επώνυμων 
καταναλωτικών προϊόντων, των ΜΜΕ, 
των κέντρων έρευνας και τεχνολογίας και 
των πανεπιστημίων.

(13) Ο στόχος της κοινής τεχνολογικής 
πρωτοβουλίας για τις βιομηχανίες 
βιοπροϊόντων συνίσταται στην εφαρμογή 
ενός προγράμματος δραστηριοτήτων 
έρευνας και καινοτομίας στην Ευρώπη, το 
οποίο θα αξιολογεί τη διαθεσιμότητα 
ανανεώσιμων βιολογικών πόρων που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
παραγωγή βιοϋλικών και θα στηρίζει επί 
της βάσης αυτής τη δημιουργία βιώσιμων 
αξιακών αλυσίδων στον κλάδο των 
βιοπροϊόντων. Οι εν λόγω δραστηριότητες 
θα πρέπει να υλοποιούνται μέσω 
συνεργασίας μεταξύ ενδιαφερόμενων 
φορέων από ολόκληρο το φάσμα των 
αξιακών αλυσίδων του κλάδου των 
βιοπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των 
βιομηχανιών πρωτογενούς παραγωγής και 
μεταποίησης, των επώνυμων 
καταναλωτικών προϊόντων, των ΜΜΕ, 
των περιφερειακών συνεργατικών 
σχηματισμών καινοτομίας, των κέντρων 
έρευνας και τεχνολογίας και των 
πανεπιστημίων. Στο πλαίσιο αυτό, είναι 
σημαντικό να αναπτυχθεί μια στρατηγική 
διαπεριφερειακή συνεργασία στη βάση 
ευφυών στρατηγικών εξειδίκευσης, 
αποτελεσματικού συντονισμού και 
επικοινωνίας, ανταλλαγών βέλτιστων 
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πρακτικών και δραστήριας συμμετοχής 
των περιφερειών στον οικονομικό 
σχεδιασμό των βιοπροϊόντων.

Or. nl

Τροπολογία 24
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Ο στόχος της κοινής τεχνολογικής 
πρωτοβουλίας για τις βιομηχανίες 
βιοπροϊόντων συνίσταται στην εφαρμογή 
ενός προγράμματος δραστηριοτήτων 
έρευνας και καινοτομίας στην Ευρώπη, το 
οποίο θα αξιολογεί τη διαθεσιμότητα 
ανανεώσιμων βιολογικών πόρων που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
παραγωγή βιοϋλικών και θα στηρίζει επί 
της βάσης αυτής τη δημιουργία βιώσιμων 
αξιακών αλυσίδων στον κλάδο των 
βιοπροϊόντων. Οι εν λόγω δραστηριότητες 
θα πρέπει να υλοποιούνται μέσω 
συνεργασίας μεταξύ ενδιαφερόμενων 
φορέων από ολόκληρο το φάσμα των 
αξιακών αλυσίδων του κλάδου των 
βιοπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των 
βιομηχανιών πρωτογενούς παραγωγής και 
μεταποίησης, των επώνυμων 
καταναλωτικών προϊόντων, των ΜΜΕ, 
των κέντρων έρευνας και τεχνολογίας και 
των πανεπιστημίων.

(13) Ο στόχος της κοινής τεχνολογικής 
πρωτοβουλίας για τις βιομηχανίες 
βιοπροϊόντων συνίσταται στην εφαρμογή 
ενός προγράμματος δραστηριοτήτων 
έρευνας και καινοτομίας στην Ευρώπη, το 
οποίο θα αξιολογεί τη διαθεσιμότητα 
ανανεώσιμων βιολογικών πόρων που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
παραγωγή βιοϋλικών, θα εξετάζει τρόπους 
για τη διατήρησή τους, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι οι δημόσιες υπηρεσίες 
που προσφέρονται με αυτά, και που 
σήμερα δεν ανταμείβονται από την 
αγορά, θα μπορέσουν να συνεχίσουν να 
προσφέρονται, και θα στηρίζει επί της 
βάσης αυτής τη δημιουργία βιώσιμων 
αξιακών αλυσίδων στον κλάδο των 
βιοπροϊόντων. Οι εν λόγω δραστηριότητες 
θα πρέπει να υλοποιούνται μέσω 
συνεργασίας μεταξύ ενδιαφερόμενων 
φορέων από ολόκληρο το φάσμα των 
αξιακών αλυσίδων του κλάδου των 
βιοπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των 
βιομηχανιών πρωτογενούς παραγωγής και 
μεταποίησης, των ΜΜΕ, των κέντρων 
έρευνας και τεχνολογίας και των 
πανεπιστημίων, καθώς και των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Or. en
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Τροπολογία 25
Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13 a) Κατά την ανάπτυξη της κοινής 
τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τις 
βιομηχανίες βιοπροϊόντων πρέπει να 
ληφθούν υπόψη οι βέλτιστες πρακτικές, 
οι εμπειρίες και τα διδάγματα από τις 
άλλες ΚΤΠ που λειτουργούν σήμερα, 
δηλαδή από την κοινή τεχνολογική 
πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα 
(IMI), για την αεροναυτική και τις 
αερομεταφορές (Clean Sky), για τις 
κυψέλες καυσίμου και το υδρογόνο 
(FCH), για τα ενσωματωμένα συστήματα 
πληροφορικής (ARTEMIS) και για τις 
τεχνολογίες νανοηλεκτρονικής με 
ορίζοντα το 2020  (ENIAC).

Or. en

Τροπολογία 26
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ο στόχος της κοινής επιχείρησης ΒΒ 
θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω της στήριξης 
δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας, 
με τη χρήση πόρων από τον δημόσιο και 
τον ιδιωτικό τομέα. Προς τον σκοπό αυτό, 
η κοινή επιχείρηση ΒΒ θα πρέπει να 
διοργανώνει διαγωνισμούς με τη μορφή 
προσκλήσεων υποβολής προσφορών για τη 
στήριξη δραστηριοτήτων έρευνας, 

(15) Ο στόχος της κοινής επιχείρησης ΒΒ 
θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω της στήριξης 
δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας, 
με τη χρήση πόρων από τον δημόσιο και 
τον ιδιωτικό τομέα. Προς τον σκοπό αυτό, 
η κοινή επιχείρηση ΒΒ θα πρέπει να 
διοργανώνει διαγωνισμούς με τη μορφή 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για τη 
στήριξη δραστηριοτήτων έρευνας, 
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επίδειξης και εκκίνησης. ανάπτυξης και καινοτομίας.

Or. en

Τροπολογία 27
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Για να επιτευχθεί ο μέγιστος 
αντίκτυπος, η κοινή επιχείρηση 
βιομηχανιών βιοπροϊόντων πρέπει να 
αναπτύξει στενές συνέργειες με άλλα 
προγράμματα της Ένωσης σε τομείς όπως 
η εκπαίδευση, το περιβάλλον, η 
ανταγωνιστικότητα και οι ΜΜΕ, και με τα 
ταμεία για την πολιτική συνοχής και την 
πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη, τα 
οποία μπορούν να συμβάλουν ειδικά στην 
ενίσχυση της εθνικής και περιφερειακής 
ικανότητας έρευνας και καινοτομίας στο 
πλαίσιο στρατηγικών έξυπνης 
εξειδίκευσης.

(16) Για να επιτευχθεί ο μέγιστος 
αντίκτυπος, η κοινή επιχείρηση 
βιομηχανιών βιοπροϊόντων πρέπει να 
αναπτύξει στενές συνέργειες με άλλα 
προγράμματα της Ένωσης σε τομείς όπως 
η εκπαίδευση, το περιβάλλον, η 
ανταγωνιστικότητα και οι ΜΜΕ, και με τα 
ταμεία για την πολιτική συνοχής και την 
πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη, τα 
οποία μπορούν να συμβάλουν ειδικά στην 
ενίσχυση της εθνικής και περιφερειακής 
ικανότητας έρευνας και καινοτομίας στο 
πλαίσιο στρατηγικών έξυπνης 
εξειδίκευσης. Θα πρέπει επίσης να 
εξασφαλισθεί η συνεργασία μεταξύ της 
κοινής επιχείρησης ΒΒ και των τριών 
ευρωπαϊκών συμπράξεων καινοτομίας 
για το νερό, την βιώσιμη ανάπτυξη της 
γεωργίας και τις πρώτες ύλες.

Or. fr

Τροπολογία 28
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16 α) Η κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία 
για τις βιομηχανίες βιοπροϊόντων θα 
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πρέπει να βασίζεται σε μια προσέγγιση 
από τη βάση προς την κορυφή, η οποία 
είναι ιδιαιτέρως σημαντική για την 
αξιοποίηση του δυναμικού των 
περιφερειών, ιδίως όσον αφορά τη 
στήριξη των τοπικών και περιφερειακών 
δραστηριοτήτων σε συνεχή σύνδεση με 
τις περιφερειακές και τοπικές αρχές· η 
προσέγγιση αυτή θα συμβάλει στην 
αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού 
όσον αφορά τη σημασία της 
βιοοικονομίας και τα τεράστια οφέλη που 
αυτή κομίζει· πρέπει να χρησιμοποιεί την 
εξειδικευμένη γνώση σε περιφερειακό 
επίπεδο και να ενισχύει τη συνεργασία 
μεταξύ της επιστήμης, των επιχειρήσεων 
και των δημόσιων αρχών στο πλαίσιο του 
αποκαλούμενου τριπλού συστήματος -
Triple Helix, αποστολή του οποίου είναι η 
δημιουργία μιας ανοικτής και 
επεκτατικής οικονομίας, διασυνοριακών 
επενδυτικών ροών και αποτελεσματικής 
συνεργασίας.

Or. nl

Τροπολογία 29
Josefa Andrés Barea

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις 
επιδιωκόμενες συνέργειες μεταξύ του 
προγράμματος «Ορίζων 2020» και των 
διαρθρωτικών ταμείων, καθώς και των 
σχετικών εθνικών και περιφερειακών 
προγραμμάτων χρηματοδότησης της 
έρευνας και ανάπτυξης, οι περιφέρειες σε 
ολόκληρη την Ένωση θα πρέπει να 
ενθαρρύνονται να συμβάλλουν ενεργά 
στις δραστηριότητες της κοινής 
επιχείρησης, για παράδειγμα παρέχοντας 
οικονομική στήριξη σε σημαντικές 
ερευνητικές υποδομές, καταρτίζοντας 
προτάσεις και αξιοποιώντας τα 
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ερευνητικά αποτελέσματα ή τις 
δραστηριότητες δικτύωσης των σχετικών 
φορέων, προκειμένου να ενισχύσουν τον 
περιφερειακό αντίκτυπο των 
δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης, 
καθώς και τις δυνατότητές τους να 
δημιουργούν θέσεις εργασίας και 
ανάπτυξη σε περιφερειακό επίπεδο.

Or. es

Τροπολογία 30
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Τα ιδρυτικά μέλη της κοινής 
επιχείρησης ΒΒ θα πρέπει να είναι η 
Ένωση και η BIC.

(17) Τα ιδρυτικά μέλη της κοινής 
επιχείρησης ΒΒ θα πρέπει να είναι η 
Ένωση και κάθε άλλος φορέας από τα 
κράτη μέλη ή από συνδεδεμένη χώρα που 
αποδέχεται το καταστατικό και 
συμβάλλει στη χρηματοδότηση της 
κοινής επιχείρησης.

Or. en

Τροπολογία 31
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Για την επίτευξη των στόχων της η 
κοινή επιχείρηση ΒΒ θα πρέπει να παρέχει 
χρηματοδοτική στήριξη κυρίως με τη 
μορφή επιχορηγήσεων προς τους 
συμμετέχοντες, κατόπιν ανοικτών και 
ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής 

(20) Για την επίτευξη των στόχων της η 
κοινή επιχείρηση ΒΒ θα πρέπει να παρέχει 
χρηματοδοτική στήριξη κυρίως με τη 
μορφή επιχορηγήσεων προς τους 
συμμετέχοντες, κατόπιν διαφανών,
ανοικτών και ανταγωνιστικών 
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προτάσεων. προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.

Or. en

Τροπολογία 32
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Οι συνεισφορές από μέλη του 
ιδιωτικού τομέα δεν θα πρέπει να 
περιορίζονται μόνο στις διοικητικές 
δαπάνες της κοινής επιχείρησης ΒΒ και 
στην απαιτούμενη συγχρηματοδότηση για 
την υλοποίηση δράσεων έρευνας και 
καινοτομίας που λαμβάνουν στήριξη από 
την κοινή επιχείρηση ΒΒ.

(21) Οι συνεισφορές από μέλη του 
ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να
περιορίζονται στις διοικητικές δαπάνες της 
κοινής επιχείρησης ΒΒ και στην 
απαιτούμενη συγχρηματοδότηση για την 
υλοποίηση δράσεων έρευνας και 
καινοτομίας που λαμβάνουν στήριξη από 
την κοινή επιχείρηση ΒΒ.

Or. en

Τροπολογία 33
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Οι συνεισφορές τους θα πρέπει να 
συνδέονται επίσης με συμπληρωματικές 
δραστηριότητες που αναλαμβάνουν τα 
μέλη από τον ιδιωτικό τομέα, όπως 
ορίζονται σε σχετικό σχέδιο 
συμπληρωματικών δραστηριοτήτων· 
προκειμένου να εξασφαλίζεται ορθή 
επισκόπηση του αποτελέσματος 
μόχλευσης, οι εν λόγω συμπληρωματικές 
δραστηριότητες θα πρέπει να 
αντιπροσωπεύουν συνεισφορές στην 

(22) Οι δαπάνες που συνδέονται με 
συμπληρωματικές δραστηριότητες που 
αναλαμβάνουν τα μέλη από τον ιδιωτικό 
τομέα, όπως ορίζονται σε σχετικό σχέδιο 
συμπληρωματικών δραστηριοτήτων,
μπορούν να ποσοτικοποιηθούν αλλά δεν
αντιπροσωπεύουν συνεισφορές στην 
ευρύτερη κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία 
για τις βιομηχανίες βιοπροϊόντων.
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ευρύτερη κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία 
για τις βιομηχανίες βιοπροϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 34
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Οι συνεισφορές τους θα πρέπει να 
συνδέονται επίσης με συμπληρωματικές 
δραστηριότητες που αναλαμβάνουν τα 
μέλη από τον ιδιωτικό τομέα, όπως 
ορίζονται σε σχετικό σχέδιο 
συμπληρωματικών δραστηριοτήτων· 
προκειμένου να εξασφαλίζεται ορθή 
επισκόπηση του αποτελέσματος 
μόχλευσης, οι εν λόγω συμπληρωματικές 
δραστηριότητες θα πρέπει να 
αντιπροσωπεύουν συνεισφορές στην 
ευρύτερη κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία 
για τις βιομηχανίες βιοπροϊόντων.

(22) Οι συνεισφορές τους θα πρέπει επίσης 
να συνδέονται με συμπληρωματικές 
δραστηριότητες που θα αναλάβουν τα μέλη 
από τον ιδιωτικό τομέα, όπως 
διευκρινίζονται σε σχέδιο 
συμπληρωματικών δραστηριοτήτων και 
παρουσιάζονται στο πλαίσιο ετήσιας 
έκθεσης· προκειμένου να εξασφαλίζεται 
ορθή επισκόπηση του αποτελέσματος 
μόχλευσης, οι εν λόγω συμπληρωματικές 
δραστηριότητες θα πρέπει να 
αντιπροσωπεύουν συνεισφορές στην 
ευρύτερη κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία 
για τις βιομηχανίες βιοπροϊόντων.

Or. en

(βλ. τροπολογία στο άρθρο 4 παράγραφος 4)

Τροπολογία 35
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η διαχείριση της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς της Ένωσης στην κοινή 
επιχείρηση ΒΒ θα πρέπει να τηρεί την 
αρχή της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης, καθώς και τους σχετικούς 

(24) Η διαχείριση της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς της Ένωσης στην κοινή 
επιχείρηση ΒΒ θα πρέπει να τηρεί την 
αρχή της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης, καθώς και τους σχετικούς 
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κανόνες για την έμμεση διαχείριση που 
θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και στον 
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1268/2012 της Επιτροπής, της 29ης 
Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους κανόνες 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 966/201227.

κανόνες για την έμμεση διαχείριση που 
θεσπίζονται στο άρθρο 60 παράγραφοι 1 
έως 4 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 966/2012 και στον κατ’ 
εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1268/2012 της Επιτροπής, της 29ης 
Οκτωβρίου 201227, σχετικά με τους 
κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

__________________ __________________
27 ΕΕ L 362, 31.12.2012, σ. 1. 27 ΕΕ L 362, 31.12.2012, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 36
Josefa Andrés Barea

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη της ενδιάμεσης 
αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 
11 και σύμφωνα με το άρθρο 26 του 
κανονισμού αριθ. .../2013 [πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζων 2020»], οι κοινές 
τεχνολογικές πρωτοβουλίες, ως ειδικό 
μέσο χρηματοδότησης του προγράμματος 
«Ορίζων 2020», θα πρέπει να 
υποβάλλονται σε εις βάθος ενδιάμεση 
αξιολόγηση, η οποία θα πρέπει να 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ανάλυση 
του ανοικτού χαρακτήρα, της διαφάνειας 
και της αποδοτικότητάς τους.

Or. es

Τροπολογία 37
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Ο εσωτερικός ελεγκτής της Επιτροπής 
όσον αφορά την κοινή επιχείρηση ΒΒ 
ασκεί τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτές που 
ασκεί έναντι της Επιτροπής.

(27) Ο εσωτερικός ελεγκτής της Επιτροπής 
όσον αφορά την κοινή επιχείρηση ΒΒ 
ασκεί τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτές που 
ασκεί έναντι της Επιτροπής. Το αυτό 
ισχύει για το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Or. fr

Τροπολογία 38
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Σύμφωνα με το άρθρο 287 
παράγραφος 1 της Συνθήκης, η ιδρυτική 
πράξη θεσμικών οργάνων, οργάνων ή 
οργανισμών που έχουν συσταθεί από την 
Ένωση μπορεί να αποκλείει την εξέταση 
των λογαριασμών του συνόλου των 
εσόδων και των δαπανών των εν λόγω 
θεσμικών οργάνων, οργάνων ή 
οργανισμών από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 
Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 60 
παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, οι λογαριασμοί 
των οργανισμών που αναφέρονται στο 
άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 πρέπει να 
εξετάζονται από ανεξάρτητο ελεγκτικό 
οργανισμό, ο οποίος παρέχει τη γνώμη 
του, μεταξύ άλλων, σχετικά με την 
αξιοπιστία των λογαριασμών και τη 
νομιμότητα και κανονικότητα των 
υποκείμενων πράξεων. Η αποφυγή 
αλληλεπικαλύψεων όσον αφορά τον 
έλεγχο των λογαριασμών αιτιολογεί το ότι 
οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης 
ΒΒ δεν πρέπει να υπόκεινται στον έλεγχο 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 39
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Σύμφωνα με το άρθρο 287 
παράγραφος 1 της Συνθήκης η ιδρυτική 
πράξη κάθε οργάνου ή οργανισμού 
ιδρυόμενου από την Ένωση μπορεί να 
αποκλείει τον έλεγχο των λογαριασμών 
του συνόλου των εσόδων και των εξόδων 
του εν λόγω οργάνου ή οργανισμού από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο. Κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 60 παράγραφος 5 του κανονισμού
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 οι 
λογαριασμοί των οργανισμών που 
αναφέρονται στο άρθρο 209 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 
πρέπει να εξετάζονται από ανεξάρτητο 
ελεγκτικό οργανισμό, ο οποίος παρέχει τη 
γνώμη του, μεταξύ άλλων, σχετικά με την 
αξιοπιστία των λογαριασμών και τη 
νομιμότητα και κανονικότητα των 
υποκείμενων πράξεων. Η αποφυγή 
αλληλεπικαλύψεων όσον αφορά τον
έλεγχο των λογαριασμών αιτιολογεί το ότι 
οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης ΒΒ
δεν πρέπει να υπόκεινται στον έλεγχο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου.

(28) Σύμφωνα με το άρθρο 287 
παράγραφος 1 της Συνθήκης η ιδρυτική 
πράξη κάθε οργάνου ή οργανισμού 
ιδρυόμενου από την Ένωση μπορεί να 
αποκλείει τον έλεγχο των λογαριασμών 
του συνόλου των εσόδων και των εξόδων 
του εν λόγω οργάνου ή οργανισμού από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο. Κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 60 παράγραφος 5 του κανονισμού
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 οι 
λογαριασμοί των οργανισμών που 
αναφέρονται στο άρθρο 209 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 
πρέπει να εξετάζονται από ανεξάρτητο 
ελεγκτικό οργανισμό, ο οποίος παρέχει τη 
γνώμη του, μεταξύ άλλων, σχετικά με την 
αξιοπιστία των λογαριασμών και τη 
νομιμότητα και κανονικότητα των 
υποκείμενων πράξεων. Παρά την γνώμη 
αυτή, η οποία και δεν αποτελεί λογιστικό
έλεγχο, αιτιολογείται το γεγονός ότι οι 
λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης ΒΒ 
πρέπει να υπόκεινται στον έλεγχο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν δικαιολογείται το γεγονός ότι οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 δεν πρέπει να 
υπόκεινται στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η γνώμη, ακόμη και αν προέρχεται από 
ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό, δεν συνιστά λογιστικό έλεγχο που θα επέτρεπε σε τρίτους, 
όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιό της, να διαμορφώσουν υψηλό επίπεδο 
βεβαιότητας ότι οι λογαριασμοί αποτελούν πιστή εικόνα της κατάστασης της επιχείρησης και ότι 
οι υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές.
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Τροπολογία 40
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28 α) Με την επιφύλαξη της ενδιάμεσης 
αξιολόγησης στην οποία αναφέρεται το 
άρθρο 11, και σύμφωνα με το άρθρο 26 
του κανονισμού για το πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020», οι κοινές τεχνολογικές 
πρωτοβουλίες, ως ειδικό μέσο 
χρηματοδότησης του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020», θα πρέπει να 
υποβάλλονται σε εις βάθος ενδιάμεση 
αξιολόγηση, η οποία θα πρέπει να 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ανάλυση 
του ανοικτού χαρακτήρα, της διαφάνειας 
και της αποδοτικότητάς τους.

Or. en

(βλ. άρθρο 26 του κανονισμού για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020».)

Αιτιολόγηση

Η αναφορά αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η τελική έκβαση των 
διαπραγματεύσεων για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». Αντικατοπτρίζει ακόμη μία σημαντική 
πτυχή η οποία συμπεριλήφθηκε στο άρθρο 26 του κανονισμού για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 
2020» χάρη στις προσπάθειες του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 41
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30 α) Δεδομένου ότι γενικός στόχος του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» είναι η 
μεγαλύτερη απλούστευση και εναρμόνιση 
των διαδικασιών χρηματοδότησης της 
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έρευνας και της καινοτομίας σε επίπεδο 
Ένωσης, η διάρκεια όλων των 
συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα 
που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» θα 
πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τη διάρκεια 
του προγράμματος πλαισίου, ώστε να μην 
εφαρμόζονται παράλληλα δύο δέσμες 
κανόνων και να αποφεύγεται στο μέλλον 
η σχετική πρόσθετη διοικητική 
επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες και 
τα όργανα της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 42
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30 α) Δεδομένου ότι γενικός στόχος του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» είναι η 
μεγαλύτερη απλούστευση και εναρμόνιση 
των διαδικασιών χρηματοδότησης της 
έρευνας και της καινοτομίας σε επίπεδο 
Ένωσης, δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται 
διαφορετικές δέσμες κανόνων για τις 
κοινές επιχειρήσεις από το πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020».

Or. en

Τροπολογία 43
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30 β) Για να κλείσει το χάσμα όσον 
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αφορά την έρευνα και την καινοτομία 
στην Ευρώπη, θα πρέπει να αναπτυχθούν, 
με τη βοήθεια των Διαρθρωτικών 
Ταμείων, η συμπληρωματικότητα και οι 
συνέργειες. Όπου είναι εφικτό, 
προωθείται η διαλειτουργικότητα μεταξύ 
των δύο μέσων. Ενθαρρύνεται η 
σωρευτική ή η συνδυασμένη 
χρηματοδότηση. Σε αυτό το πλαίσιο, τα 
μέτρα στοχεύουν στην πλήρη 
εκμετάλλευση του δυναμικού της 
δεξαμενής ταλέντων της Ευρώπης 
βελτιστοποιώντας κατ’ αυτό τον τρόπο 
την οικονομική και κοινωνική επίδραση 
της έρευνας και της καινοτομίας. Τα 
μέτρα αυτά έχουν μεν διακριτό ρόλο αλλά 
και συμπληρωματικό όσον αφορά τις 
πολιτικές και τις δράσεις των ταμείων 
που προωθούν την πολιτική Συνοχής.

Or. en

Τροπολογία 44
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30 β) Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία 
της βασικής έρευνας για την ανάδειξη 
πρωτοποριακών ιδεών οι οποίες 
καθιστούν δυνατή τη μελλοντική 
καινοτομία, ζητεί να δημοσιεύονται στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 
2020» προσκλήσεις υποβολής προτάσεων 
για συνεργατικά σχέδια έρευνας και 
ανάπτυξης στον τομέα της 
βιοτεχνολογίας, επιπλέον και παράλληλα 
προς τις δραστηριότητες της κοινής 
επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων, 
ιδίως όσον αφορά την έρευνα στα επίπεδα 
τεχνολογικής ετοιμότητας 1 έως 4·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τον κανονισμό του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», θα πρέπει και οι 
δραστηριότητες Ε&Α που καλύπτονται από ΚΤΠ να περιλαμβάνονται σε συνήθεις προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων εργασίας στο «Ορίζοντας 2020». Στην 
περίπτωση των ΒΒ, η συνεργατική έρευνα θα πρέπει να διεξάγεται παράλληλα προς τις 
δραστηριότητες των ΒΒ, σε χαμηλότερα επίπεδα τεχνολογικής ετοιμότητας, προκειμένου να 
επιτευχθεί ευρύτερη ενσωμάτωση των πανεπιστημίων και των ΜΜΕ στη χρηματοδοτούμενη 
από την ΕΕ έρευνα στον τομέα της βιοτεχνολογίας, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη ισορροπία 
μεταξύ των χαμηλότερων και των υψηλότερων επιπέδων τεχνολογικής ετοιμότητας, να 
διαμορφωθεί ένα ανταγωνιστικό ερευνητικό περιβάλλον και να ενισχυθεί η μελλοντική 
καινοτομία.

Τροπολογία 45
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30 γ) Λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις 
επιδιωκόμενες συνέργειες μεταξύ του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και των 
Διαρθρωτικών Ταμείων, καθώς και των 
σχετικών εθνικών και περιφερειακών 
προγραμμάτων χρηματοδότησης της 
έρευνας και ανάπτυξης, οι περιφέρειες σε 
ολόκληρη την Ένωση θα πρέπει να 
ενθαρρύνονται να συμβάλλουν ενεργά 
στις δραστηριότητες της κοινής 
επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων, 
για παράδειγμα παρέχοντας οικονομική 
στήριξη σε σχετικές ερευνητικές 
υποδομές, καταρτίζοντας προτάσεις και 
αξιοποιώντας τα ερευνητικά 
αποτελέσματα ή τις δραστηριότητες 
δικτύωσης των σχετικών φορέων, 
προκειμένου να ενισχύσουν τον 
περιφερειακό αντίκτυπο των 
δραστηριοτήτων των κοινών 
επιχειρήσεων βιομηχανιών βιοπροϊόντων, 
καθώς και τις δυνατότητές τους να 
δημιουργούν θέσεις εργασίας και 
ανάπτυξη σε περιφερειακό επίπεδο.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδίωξε με επιτυχία την προσθήκη ενός νέου άρθρου στον 
κανονισμό πλαίσιο για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», με το οποίο ζητείται ρητά η 
εξασφάλιση καλύτερων συνεργειών μεταξύ του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και των 
διαρθρωτικών ταμείων. Στο πλαίσιο αυτό, οι ΚΤΠ δεν θα πρέπει να αποτελούν εξαίρεση. Οι 
περιφέρειες θα πρέπει να ενθαρρύνονται να συμβάλλουν στις δραστηριότητές τους, ιδίως λόγω 
των σημαντικών δυνατοτήτων τους για ενίσχυση των περιφερειακών συνεργατικών 
σχηματισμών.

Τροπολογία 46
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30 γ) Θα πρέπει να εφαρμοστούν μέτρα 
για την προώθηση της συμμετοχής 
μικρών και μεσαίου μεγέθους 
επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και 
ερευνητικών κέντρων. Στο πλαίσιο αυτό, 
πρέπει να αναζητηθούν και να 
αντιμετωπιστούν τυχόν εμπόδια που 
παρεμποδίζουν τη συμμετοχή νέων 
παραγόντων στο πρόγραμμα.

Or. en

Τροπολογία 47
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για την υλοποίηση της κοινής 
τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τις 
βιομηχανίες βιοπροϊόντων συστήνεται 
κοινή επιχείρηση κατά την έννοια του 
άρθρου 187 της Συνθήκης (εφεξής «κοινή 

1. Για την υλοποίηση της κοινής 
τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τις 
βιομηχανίες βιοπροϊόντων συστήνεται 
κοινή επιχείρηση κατά την έννοια του 
άρθρου 187 της Συνθήκης (εφεξής «κοινή 
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επιχείρηση ΒΒ») για το χρονικό διάστημα 
από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2024.

επιχείρηση ΒΒ») για το χρονικό διάστημα 
από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράλληλη ύπαρξη δύο γενεών ΚΤΠ που δημοσιεύουν προσκλήσεις (με διαφορετικά μέλη, 
διαφορετικούς κανόνες, διαφορετικούς προϋπολογισμούς) δημιουργεί πρόσθετο διοικητικό 
κόστος, καθιστά πιο περίπλοκη τη χρηματοδότηση της έρευνας στην ΕΕ και αποκρύπτει το 
πραγματικό ποσό που δαπανάται ετησίως για τη χρηματοδότηση. Η διάρκεια των ΚΤΠ θα 
πρέπει κατά συνέπεια να ευθυγραμμιστεί με τη διάρκεια του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» 
και των μελλοντικών προγραμμάτων πλαισίων. Η συντόμευση του χρονοδιαγράμματος της KE 
BB επιτρέπει επίσης στην κοινή επιχείρηση να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις με μειωμένο 
προϋπολογισμό, χωρίς να απαιτείται αναθεώρηση των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων.

Τροπολογία 48
Josefa Andrés Barea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για την υλοποίηση της κοινής 
τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τις 
βιομηχανίες βιοπροϊόντων συστήνεται 
κοινή επιχείρηση κατά την έννοια του 
άρθρου 187 της Συνθήκης (εφεξής «κοινή 
επιχείρηση ΒΒ») για το χρονικό διάστημα 
από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2024.

1. Για την υλοποίηση της κοινής 
τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τις 
βιομηχανίες βιοπροϊόντων συστήνεται 
κοινή επιχείρηση κατά την έννοια του 
άρθρου 187 της Συνθήκης (εφεξής «κοινή 
επιχείρηση ΒΒ») για το χρονικό διάστημα 
από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2020.

Or. es

Τροπολογία 49
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να συμβάλει στους στόχους της κοινής 
τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τις 
βιομηχανίες βιοπροϊόντων για 
αποδοτικότερη ως προς τη χρήση των 
πόρων και βιώσιμη οικονομία χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών, ενισχύοντας
επίσης την οικονομική ανάπτυξη και την 
απασχόληση, ιδίως σε αγροτικές περιοχές, 
μέσω της ανάπτυξης βιώσιμων και 
ανταγωνιστικών βιομηχανιών 
βιοπροϊόντων στην Ευρώπη, με βάση 
προηγμένα βιοδιυλιστήρια που λαμβάνουν 
βιομάζα από βιώσιμες πηγές· και πιο 
συγκεκριμένα:

(β) να συμβάλει στους στόχους της κοινής 
τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τις 
βιομηχανίες βιοπροϊόντων για μια
οικονομία με επάρκεια πόρων, φιλική 
προς το περιβάλλον, βιώσιμη και 
βασισμένη σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και να συμβάλει επίσης στην
οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση, 
ιδίως σε αγροτικές περιοχές, μέσω της 
ανάπτυξης βιώσιμων, ξένων προς τη 
γενετική τροποποίηση και 
ανταγωνιστικών βιομηχανιών 
βιοπροϊόντων στην Ευρώπη, με βάση 
προηγμένα βιοδιυλιστήρια που λαμβάνουν 
βιομάζα από βιώσιμες πηγές, με 
κατευθυντήρια αρχή την ιεραρχία της 
βιομάζας και με υποστήριξη της
διαδοχικής χρήσης της βιομάζας· και πιο 
συγκεκριμένα:

Or. en

Τροπολογία 50
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) να επιδείξει τεχνολογίες για την 
ανάπτυξη νέων χημικών δομικών 
στοιχείων, νέων υλικών και νέων 
καταναλωτικών προϊόντων από ευρωπαϊκή 
βιομάζα, που υποκαθιστούν την ανάγκη 
για μέσα παραγωγής ορυκτής προέλευσης·

(γ) να επιδείξει τεχνολογίες υψηλής αξίας
για την ανάπτυξη νέων χημικών δομικών 
στοιχείων, νέων υλικών και νέων 
καταναλωτικών προϊόντων από ευρωπαϊκή 
βιομάζα, που υποκαθιστούν την ανάγκη 
για μέσα παραγωγής ορυκτής προέλευσης·

Or. en
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Τροπολογία 51
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) να δημιουργήσει εμβληματικές 
μονάδες βιοδιύλισης, οι οποίες θα 
εφαρμόζουν τις τεχνολογίες και τα 
επιχειρηματικά μοντέλα για τα υλικά, 
χημικά και καύσιμα βιολογικής 
προέλευσης και θα παρουσιάζουν 
βελτιώσεις ως προς το κόστος και τις
επιδόσεις σε επίπεδα ανταγωνιστικά με τα 
εναλλακτικά μέσα ορυκτής προέλευσης.

(ε) να προωθούν την ανάπτυξη 
τεχνολογιών και επιχειρηματικών 
μοντέλων για τα μη γενετικά 
τροποποιημένα υλικά, χημικά και καύσιμα 
βιολογικής προέλευσης που θα 
παρουσιάζουν υψηλές περιβαλλοντικές
επιδόσεις.

Or. en

Τροπολογία 52
Josefa Andrés Barea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε α) Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
ένωσης εξαρτάται από τους ακόλουθους 
όρους:
α) απόδειξη από την Κοινή Επιχείρηση 
ΒΒ ότι το πολυετές πρόγραμμα εργασίας 
της και οι δράσεις τις οποίες 
χρηματοδοτεί αντιστοιχούν στις 
ερευνητικές προτεραιότητες που 
ορίζονται στο πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζων 
2020·
β) απόδειξη της Κοινής Επιχείρησης ΒΒ 
ότι τηρούνται οι γενικές αρχές που 
διέπουν το πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζων 
2020·
γ) απόδειξη της Κοινής Επιχείρησης ΒΒ 
ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που 
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ορίζονται στο άρθρο 19 του 
προγράμματος πλαισίου Ορίζων 2020.

Or. es

Τροπολογία 53
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) προωθεί τη συμμετοχή μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις 
δραστηριότητές της, όπως ορίζεται στους 
στόχους του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020».

Or. ro

Τροπολογία 54
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2 α
Πεδίο δραστηριοτήτων 

1. Για την εκπλήρωση των στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 2, το ερευνητικό 
πρόγραμμα βιομηχανιών βιοπροϊόντων 
μπορεί να χρηματοδοτεί δραστηριότητες 
έρευνας και ανάπτυξης οι οποίες 
αντιστοιχούν στα επίπεδα τεχνολογικής 
ετοιμότητας 2 έως 6.
2. Σε περίπτωση που το ερευνητικό 
πρόγραμμα βιομηχανιών βιοπροϊόντων 
προβλέπει δραστηριότητες καινοτομίας οι 
οποίες αντιστοιχούν στα επίπεδα 
τεχνολογικής ετοιμότητας 7 έως 8, τα 
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ποσοστά χρηματοδότησης για έμμεσες 
δράσεις μειώνονται σύμφωνα με το
[άρθρο 22] των κανόνων συμμετοχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο αυτό αποσκοπεί στην αποσαφήνιση του πεδίου δραστηριοτήτων της κοινής 
επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων, ιδίως όσον αφορά τα επίπεδα τεχνολογικής 
ετοιμότητας που καλύπτονται από το ερευνητικό της πρόγραμμα. Οι κανόνες συμμετοχής 
απαιτούν επίσης να λαμβάνεται περισσότερο υπόψη η έννοια των επιπέδων τεχνολογικής 
ετοιμότητας στον καθορισμό των επιπέδων χρηματοδότησης, κάτι το οποίο εφαρμόζεται στο 
παρόν άρθρο όσον αφορά τα ποσοστά χρηματοδότησης που χρησιμοποιούνται στις έμμεσες 
δράσεις.

Τροπολογία 55
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των
πιστώσεων ΕΖΕΣ προς την κοινή 
επιχείρηση ΒΒ για την κάλυψη 
διοικητικών και επιχειρησιακών δαπανών, 
ανέρχεται στο ποσό των 1 000 εκατ. ευρώ.
Η εν λόγω συνεισφορά καταβάλλεται από 
τις πιστώσεις που διατίθενται από τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης στο 
πλαίσιο του ειδικού προγράμματος 
υλοποίησης του προγράμματος πλαισίου
«Ορίζοντας 2020» σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του άρθρου 58 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο iv) και τα 
άρθρα 60 και 61 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 για τους 
οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 
209 του ίδιου κανονισμού.

1. Η μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των
συνεισφορών των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων 
Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), προς την κοινή 
επιχείρηση ΒΒ για την κάλυψη 
διοικητικών και επιχειρησιακών δαπανών, 
ανέρχεται στο ποσό των 1 000 εκατ. ευρώ.
Η εν λόγω συνεισφορά καταβάλλεται από 
τις πιστώσεις που διατίθενται από τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης στο 
πλαίσιο του ειδικού προγράμματος 
υλοποίησης του προγράμματος πλαισίου
«Ορίζων 2020» σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις του άρθρου 58 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) σημείο iv) και τα άρθρα 60 και 
61 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 για τους οργανισμούς που 
αναφέρονται στο άρθρο 209 του ίδιου 
κανονισμού.

Or. fr
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Τροπολογία 56
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
πιστώσεων ΕΖΕΣ στην κοινή επιχείρηση 
ΒΒ για την κάλυψη διοικητικών και 
επιχειρησιακών δαπανών, ανέρχεται στο 
ποσό των 1.000 εκατ. ευρώ. Η εν λόγω 
συνεισφορά καταβάλλεται από τις 
πιστώσεις που διατίθενται από τον γενικό
προϋπολογισμό της Ένωσης στο πλαίσιο 
του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
άρθρου 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 
σημείο iv) και των άρθρων 60 και 61 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 
για τους οργανισμούς που αναφέρονται 
στο άρθρο 209 του ίδιου κανονισμού.

1. Η μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
πιστώσεων ΕΖΕΣ στην κοινή επιχείρηση 
ΒΒ για την κάλυψη διοικητικών και 
επιχειρησιακών δαπανών, ανέρχεται στο 
ποσό των 875 εκατ. ευρώ. Η εν λόγω 
συνεισφορά καταβάλλεται από τις 
πιστώσεις που διατίθενται από τον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης στο πλαίσιο 
του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
άρθρου 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 
σημείο iv) και τα άρθρα 60 (παράγραφοι 1 
έως 4) και 61 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 για τους 
οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 
209 του εν λόγω κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται η μείωση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ΒΒ κατά 12,5%, ως 
συνέπεια της συνολικής μείωσης του κονδυλίου για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» στο 
πλαίσιο του ΠΔΠ, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η ευαίσθητη ισορροπία μεταξύ, αφενός, 
της χρηματοδότησης για τη συνεργατική έρευνα στον τομέα των μεταφορών και, αφετέρου, της 
χρηματοδότησης για την ΚΤΠ. Οι ίδιες περικοπές θα πρέπει να εφαρμοστούν και σε άλλες ΚΤΠ.
Παράλληλα, προτείνεται η συντόμευση της διάρκειας του προγράμματος ΒΒ κατά 4 έτη, 
θεωρώντας δεδομένη την κατάρτιση επικαιροποιημένου προϋπολογισμού στο πλαίσιο του 
επόμενου ΠΔΠ μετά το 2020.

Τροπολογία 57
Christian Ehler
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η συμφωνία ανάθεσης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 περιλαμβάνει τα 
στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 58 
παράγραφος 3 και στα άρθρα 60 και 61 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 
και στο άρθρο 40 του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της 
Επιτροπής, καθώς και, μεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα:

3. Η συμφωνία ανάθεσης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 περιλαμβάνει τα 
στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 58 
παράγραφος 3 και στα άρθρα 60 
(παράγραφοι 1 έως 4) και 61 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 
και στο άρθρο 40 του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της
Επιτροπής, καθώς και, μεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 58
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τις ρυθμίσεις σχετικά με την παροχή 
των αναγκαίων δεδομένων ώστε να 
διασφαλίζεται ότι η Επιτροπή είναι σε 
θέση να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της 
όσον αφορά τη διάδοση και την υποβολή 
εκθέσεων·

(δ) τις ρυθμίσεις σχετικά με την παροχή 
των αναγκαίων δεδομένων ώστε να 
διασφαλίζεται ότι η Επιτροπή είναι σε 
θέση να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της 
όσον αφορά τη διάδοση και την υποβολή 
εκθέσεων, περιλαμβανομένων του 
συνόλου των πληροφοριών σχετικά με 
όλες τις προτάσεις και τις συμφωνίες 
επιχορηγήσεων και των εταίρων τους, 
που θα πρέπει να ενσωματώνονται 
έγκαιρα στη γενική βάση δεδομένων 
(ECORDA) του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020»·

Or. en

Τροπολογία 59
Claude Turmes
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η συνεισφορά που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 συνίσταται στα ακόλουθα:

Η συνεισφορά που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 συνίσταται σε συνεισφορές 
προς την κοινή επιχείρηση ΒΒ, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2, 
στο άρθρο 12 παράγραφος 3 στοιχείο β) 
και στο άρθρο 12 παράγραφος 3 στοιχείο 
γ) του καταστατικού που παρατίθεται στο 
παράρτημα.

Or. en

Τροπολογία 60
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) συνεισφορές σε είδος ύψους 
τουλάχιστον 1 800 εκατ. ευρώ από τα 
άλλα μέλη πλην της Ένωσης ή από τις 
οντότητες που τα απαρτίζουν, κατά το 
χρονικό διάστημα που ορίζεται στο άρθρο 
1, για την κάλυψη των δαπανών που 
επωμίζονται κατά την άσκηση 
συμπληρωματικών δραστηριοτήτων εκτός 
του προγράμματος εργασίας της κοινής 
επιχείρησης ΒΒ, οι οποίες συμβάλλουν 
στους στόχους της κοινής τεχνολογικής 
πρωτοβουλίας BB. Επιτρέπεται η παροχή 
στήριξης για τις εν λόγω δαπάνες από άλλα 
προγράμματα χρηματοδότησης της 
Ένωσης, τηρουμένων των εφαρμοστέων 
κανόνων και διαδικασιών. Στις 
περιπτώσεις αυτές, η χρηματοδότηση της 
Ένωσης δεν υποκαθιστά τις συνεισφορές 
σε είδος των άλλων μελών πλην της 

(β) τυχόν πρόσθετες δαπάνες από τα άλλα 
μέλη πλην της Ένωσης ή από τις οντότητες 
που τα απαρτίζουν, κατά το χρονικό 
διάστημα που ορίζεται στο άρθρο 1, για 
την κάλυψη των δαπανών που επωμίζονται 
κατά την άσκηση συμπληρωματικών 
δραστηριοτήτων εκτός του προγράμματος 
εργασίας της κοινής επιχείρησης ΒΒ, οι 
οποίες συμβάλλουν στους στόχους της 
κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας BB 
μπορούν να ποσοτικοποιούνται. 
Επιτρέπεται η παροχή στήριξης για τις εν 
λόγω δαπάνες από άλλα προγράμματα 
χρηματοδότησης της Ένωσης, τηρουμένων 
των εφαρμοστέων κανόνων και 
διαδικασιών. Σε κάθε περίπτωση, οι 
δαπάνες αυτές δεν υποκαθιστούν τις 
συνεισφορές σε είδος των άλλων μελών 
πλην της Ένωσης ή των οντοτήτων που τα 



AM\1009063EL.doc 35/79 PE522.976v01-00

EL

Ένωσης ή των οντοτήτων που τα 
απαρτίζουν.

απαρτίζουν.

Or. en

Τροπολογία 61
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για τους σκοπούς της αποτίμησης των 
συνεισφορών που αναφέρονται στο 
στοιχείο β) της παραγράφου 2 και στο 
άρθρο 12 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του 
καταστατικού που παρατίθεται στο 
παράρτημα, οι δαπάνες προσδιορίζονται 
σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές 
λογιστικής καταγραφής κόστους των 
αντίστοιχων οντοτήτων, τα εφαρμοστέα 
λογιστικά πρότυπα της χώρας 
εγκατάστασης της εκάστοτε οντότητας και 
τα ισχύοντα διεθνή λογιστικά 
πρότυπα / διεθνή πρότυπα 
χρηματοοικονομικής αναφοράς. Οι 
δαπάνες πιστοποιούνται από ανεξάρτητο 
εξωτερικό ελεγκτή που διορίζεται από την 
οικεία οντότητα. Η αποτίμηση των 
συνεισφορών επαληθεύεται από την κοινή 
επιχείρηση ΒΒ. Στις περιπτώσεις που 
εξακολουθούν να υφίστανται 
αβεβαιότητες, μπορεί να πραγματοποιηθεί 
σχετικός έλεγχος από την κοινή επιχείρηση 
ΒΒ.

4. Για τους σκοπούς της αποτίμησης των 
συνεισφορών που αναφέρονται στο 
στοιχείο β) της παραγράφου 2 και στο 
άρθρο 12 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του 
καταστατικού που παρατίθεται στο 
παράρτημα, οι δαπάνες προσδιορίζονται 
σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές 
λογιστικής καταγραφής κόστους των 
αντίστοιχων οντοτήτων, τα εφαρμοστέα 
λογιστικά πρότυπα της χώρας 
εγκατάστασης της εκάστοτε οντότητας και 
τα ισχύοντα διεθνή λογιστικά 
πρότυπα / διεθνή πρότυπα 
χρηματοοικονομικής αναφοράς. Οι 
δαπάνες των συνεισφορών που 
αναφέρονται άρθρο 12 παράγραφος 3 
στοιχείο γ) του καταστατικού
πιστοποιούνται από ανεξάρτητο εξωτερικό 
ελεγκτή που διορίζεται από την οικεία 
οντότητα. Η αποτίμηση των συνεισφορών 
επαληθεύεται από την κοινή επιχείρηση 
ΒΒ. Στις περιπτώσεις που εξακολουθούν 
να υφίστανται αβεβαιότητες, μπορεί να 
πραγματοποιηθεί σχετικός έλεγχος από την 
κοινή επιχείρηση ΒΒ. Η οικεία οντότητα 
δημοσιοποιεί ετήσια έκθεση σχετικά με 
τις πρόσθετες δραστηριότητές της, η 
οποία απευθύνεται στο ευρύ κοινό.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι πρόσθετες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από μέλη από τον ιδιωτικό 
τομέα συμβάλλουν θετικά στο αποτέλεσμα μόχλευσης της ΚΤΠ, δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε 
λογιστικό έλεγχο. Οι πρόσθετες δραστηριότητες θα πρέπει να προγραμματίζονται και να 
εκτελούνται αντίστοιχα, να προσδιορίζονται με σαφήνεια ως συνεισφορές σε είδος και να 
αναφέρονται σε ετήσια βάση. Καθώς όμως οι εν λόγω δραστηριότητες δεν 
συγχρηματοδοτούνται από την Ένωση, θα πρέπει να εξαιρούνται από κάθε άλλο έλεγχο εκτός 
αυτού που πραγματοποιείται μέσω της κοινής επιχείρησης.

Τροπολογία 62
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κοινή επιχείρηση ΒΒ θεσπίζει τους 
ειδικούς δημοσιονομικούς κανόνες της 
σύμφωνα με το άρθρο 209 του κανονισμού 
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. … [κατ’ 
εξουσιοδότηση κανονισμός σχετικά με τον 
πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τις 
συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα].

Παρά τις διατάξεις του άρθρου 12 του 
παρόντος κανονισμού, η κοινή επιχείρηση 
ΒΒ θεσπίζει τους ειδικούς 
δημοσιονομικούς κανόνες της σύμφωνα με 
το άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. … [κατ’ 
εξουσιοδότηση κανονισμός σχετικά με τον 
πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τις 
συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα].

Or. en

Τροπολογία 63
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει, 
σύμφωνα με το άρθρο 110 του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, 
απόφαση, δυνάμει του άρθρου 2 
παράγραφος 1 του κανονισμού 

Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει, 
σύμφωνα με το άρθρο 110 του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, 
απόφαση, δυνάμει του άρθρου 2 
παράγραφος 1 του κανονισμού 
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υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων 
και του άρθρου 6 του καθεστώτος που 
εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, με την 
οποία αναθέτει στον εκτελεστικό 
διευθυντή τις αντίστοιχες αρμοδιότητες 
που ανήκουν στην αρμόδια για τους 
διορισμούς αρχή και καθορίζει τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να 
ανασταλεί η εν λόγω ανάθεση 
αρμοδιοτήτων. Ο εκτελεστικός διευθυντής 
εξουσιοδοτείται να μεταβιβάζει περαιτέρω 
τις εν λόγω αρμοδιότητες.

υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων 
και του άρθρου 6 του καθεστώτος που 
εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, με την 
οποία αναθέτει στον εκτελεστικό 
διευθυντή τις αντίστοιχες αρμοδιότητες 
που ανήκουν στην αρμόδια για τους 
διορισμούς αρχή και καθορίζει τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να 
ανασταλεί η εν λόγω ανάθεση 
αρμοδιοτήτων. Ο εκτελεστικός διευθυντής 
έχει το δικαίωμα να μεταβιβάζει περαιτέρω 
τις αρμοδιότητές του. Στην επόμενη 
συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, 
ο εκτελεστικός διευθυντής λογοδοτεί 
σχετικά με την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων που του ανατέθηκαν και 
εκείνων που ο ίδιος μεταβίβασε 
περαιτέρω.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Kάθε ανάθεση αρμοδιότητας θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο έκθεσης.

Τροπολογία 64
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Όταν το επιβάλλουν εξαιρετικές 
περιστάσεις, το διοικητικό συμβούλιο 
δύναται, με την έκδοση απόφασης, να 
αναστείλει προσωρινά την ανάθεση στον 
εκτελεστικό διευθυντή των αρμοδιοτήτων 
που ανήκουν στην αρμόδια για τους 
διορισμούς αρχή και των αρμοδιοτήτων 
που ο τελευταίος μεταβίβασε περαιτέρω, 
και να τις ασκήσει το ίδιο ή να τις 
αναθέσει σε ένα από τα μέλη του ή σε 
άλλο μέλος του προσωπικού της κοινής 
επιχείρησης πλην του εκτελεστικού 
διευθυντή.

Το διοικητικό συμβούλιο δύναται, με την 
έκδοση αιτιολογημένης απόφασης, να 
αναστείλει προσωρινά την ανάθεση στον 
εκτελεστικό διευθυντή των αρμοδιοτήτων 
που ανήκουν στην αρμόδια για τους 
διορισμούς αρχή και των αρμοδιοτήτων 
που ο τελευταίος μεταβίβασε περαιτέρω, 
και να τις ασκήσει το ίδιο ή να τις 
αναθέσει σε ένα από τα μέλη του ή σε 
άλλο μέλος του προσωπικού της κοινής 
επιχείρησης πλην του εκτελεστικού 
διευθυντή.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αναστολή ή η ανάκληση μιας ανάθεσης θα πρέπει να είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή, χωρίς να 
χρειάζεται το διοικητικό συμβούλιο να δικαιολογήσει εξαιρετικές περιστάσεις.

Τροπολογία 65
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην κοινή επιχείρηση ΒΒ και στο 
προσωπικό της εφαρμόζεται το 
Πρωτόκολλο περί των προνομίων και 
ασυλιών της Ένωσης.

Το Πρωτόκολλο περί των προνομίων και 
ασυλιών της Ένωσης εφαρμόζεται στον 
εκτελεστικό διευθυντή και στα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου της κοινής 
επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αναστολή ή η ανάκληση μιας ανάθεσης θα πρέπει να είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή, χωρίς να 
χρειάζεται το διοικητικό συμβούλιο να δικαιολογήσει εξαιρετικές περιστάσεις.

Τροπολογία 66
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στην περίπτωση εξωσυμβατικής 
ευθύνης η κοινή επιχείρηση ΒΒ 
αποκαθιστά οποιαδήποτε βλάβη προκαλεί 
το προσωπικό της κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του, σύμφωνα με τις κοινές 
γενικές αρχές των νομοθεσιών των κρατών 
μελών.

2. Στην περίπτωση εξωσυμβατικής 
ευθύνης η κοινή επιχείρηση ΒΒ 
αποκαθιστά οποιαδήποτε βλάβη προκαλεί 
το προσωπικό της και τα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους, σύμφωνα 
με τις κοινές γενικές αρχές των 
νομοθεσιών των κρατών μελών.
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Or. fr

Τροπολογία 67
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σε διαφορές που αφορούν την 
αποζημίωση βλαβών που έχουν 
προκαλέσει υπάλληλοι της κοινής 
επιχείρησης ΒΒ κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους·

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν υφίσταται λόγος εξαίρεσης από το κοινό δίκαιο για διαφορές αυτού του είδους.

Τροπολογία 68
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για οποιοδήποτε θέμα το οποίο δεν 
καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό ή 
από άλλες νομοθετικές πράξεις της 
Ένωσης εφαρμόζεται το δίκαιο του 
κράτους στο οποίο βρίσκεται η έδρα της 
κοινής επιχείρησης ΒΒ.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν υφίσταται λόγος εξαίρεσης από το κοινό δίκαιο για τις διαφορές και πρέπει απλώς να 
εφαρμόζονται οι περί συμβάσεων κανόνες.
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Τροπολογία 69
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017 η Επιτροπή 
θα διενεργήσει ενδιάμεση αξιολόγηση της 
κοινής επιχείρησης ΒΒ. Έως τις 30 Ιουνίου 
2018 η Επιτροπή πρέπει να ανακοινώσει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο τα συμπεράσματα της 
αξιολόγησης, συνοδευόμενα από τις 
παρατηρήσεις της.

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017 η Επιτροπή 
θα διενεργήσει ενδιάμεση αξιολόγηση της 
κοινής επιχείρησης ΒΒ. Έως τις 30 Ιουνίου 
2018 η Επιτροπή πρέπει να ανακοινώσει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο τα συμπεράσματα της 
αξιολόγησης, συνοδευόμενα από τις 
παρατηρήσεις της. Η ενδιάμεση 
αξιολόγηση της κοινής επιχείρησης 
βιομηχανιών βιοπροϊόντων εντάσσεται 
στην ενδιάμεση αξιολόγηση του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και 
παρουσιάζεται μαζί με αυτήν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντανακλά τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στο άρθρο 26 του 
κανονισμού για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», στο οποίο αναφέρεται με σαφήνεια ότι οι 
ΚΤΠ εντάσσονται και υπόκεινται στην ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος «Ορίζοντας 
2020».

Τροπολογία 70
Josefa Andrés Barea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017 η Επιτροπή 
θα διενεργήσει ενδιάμεση αξιολόγηση της 
κοινής επιχείρησης ΒΒ. Έως τις 30 Ιουνίου 
2018, η Επιτροπή θα ανακοινώσει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
τα συμπεράσματα της αξιολόγησης, 
συνοδευόμενα από τις παρατηρήσεις της.

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017 η Επιτροπή 
θα διενεργήσει ενδιάμεση αξιολόγηση της 
κοινής επιχείρησης ΒΒ. Έως τις 30 Ιουνίου 
2018, η Επιτροπή θα ανακοινώσει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
τα συμπεράσματα της αξιολόγησης, 
συνοδευόμενα από τις παρατηρήσεις της. 
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Η ενδιάμεση αξιολόγηση της κοινής 
επιχείρησης ΒΒ εντάσσεται στην 
ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος 
«Ορίζων 2020» και παρουσιάζεται μαζί 
με αυτήν.

Or. es

Τροπολογία 71
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Ο προϋπολογισμός της κοινής 
επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων 
μπορεί να υπόκειται σε αναθεώρηση στη 
διάρκεια της ενδιάμεσης αξιολόγησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανάλογα με το αποτέλεσμα της ενδιάμεσης αξιολόγησης, και λαμβάνοντας κατάλληλα υπόψη 
όλους τους άλλους σχετικούς παράγοντες, η δυνατότητα αναπροσαρμογής του προϋπολογισμού 
των βιομηχανιών βιοπροϊόντων πρέπει να περιληφθεί στη βασική νομική πράξη για τις 
βιομηχανίες βιοπροϊόντων. Γενικά, μια αναφορά σε πιθανή αναθεώρηση του προϋπολογισμού 
μιας ΚΤΠ κατά την ενδιάμεση αξιολόγηση θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται και στις βασικές 
πράξεις των άλλων κοινών επιχειρήσεων αντίστοιχα.

Τροπολογία 72
Josefa Andrés Barea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Ο προϋπολογισμός της κοινής 
επιχείρησης ΒΒ μπορεί να υπόκειται σε 
αναθεώρηση κατά την ενδιάμεση 
αξιολόγηση.
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Or. es

Τροπολογία 73
Josefa Andrés Barea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Η Επιτροπή μπορεί να συντάσσει 
ετήσια έκθεση σχετικά με την πρόοδο 
των δραστηριοτήτων έρευνας και 
ανάπτυξης της κοινής επιχείρησης ΒΒ.

Or. es

Τροπολογία 74
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η απαλλαγή ως προς την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού όσον αφορά τη 
χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης
στην κοινή επιχείρηση ΒΒ εντάσσεται στο 
πλαίσιο της απαλλαγής που χορηγείται
στην Επιτροπή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, κατόπιν σύστασης του 
Συμβουλίου, σύμφωνα με την 
προβλεπόμενη διαδικασία στο άρθρο 319 
της Συνθήκης.

1. Η απαλλαγή ως προς την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού στην κοινή επιχείρηση 
ΒΒ χορηγείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, κατόπιν συστάσεως του 
Συμβουλίου σύμφωνα με διαδικασία 
ανάλογη προς την προβλεπόμενη στο 
άρθρο 319 της Συνθήκη για την 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
τα άρθρα 164 έως 166 του Κανονισμού 
(ΕE, EURATOM) αριθ. 966/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, και τούτο επί τη βάσει της 
έκθεσης ελέγχου του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπόκεινται οι κοινές επιχειρήσεις στους λογιστικούς ελέγχους του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου και στις ίδιες διαδικασίες απαλλαγής που ισχύουν για την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, με έναν δημοσιονομικό έλεγχο και έναν πολιτικό έλεγχο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 75
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η απαλλαγή ως προς την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού όσον αφορά τη 
χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης 
στην κοινή επιχείρηση ΒΒ εντάσσεται στο 
πλαίσιο της απαλλαγής που χορηγείται 
στην Επιτροπή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, κατόπιν σύστασης του 
Συμβουλίου, σύμφωνα με την 
προβλεπόμενη διαδικασία στο άρθρο 319 
της Συνθήκης.

1. Η απαλλαγή ως προς την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού όσον αφορά τη 
χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης 
στην κοινή επιχείρηση ΒΒ χορηγείται από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν 
σύστασης του Συμβουλίου, πριν από τη 
15η Μαΐου του έτους n+2 σύμφωνα με 
διαδικασία συγκρίσιμη προς εκείνην που 
περιγράφεται στο άρθρο 319 της ΣΛΕΕ 
και στα άρθρα 164-165 του κανονισμού 
966/2012 (ΕΕ, Ευρατόμ) και που 
προβλέπεται από τους δημοσιονομικούς 
κανόνες της κοινής επιχείρησης ΒΒ.

Or. en

Τροπολογία 76
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 12 α
Σε περίπτωση άρνησης της χορήγησης 
απαλλαγής από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, ο εκτελεστικός διευθυντής 
υποβάλλει την παραίτησή του στο 
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διοικητικό συμβούλιο το οποίο σταθμίζει, 
σε συνάρτηση με τις περιστάσεις, τη 
δέουσα τελική απόφαση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για την αξιοπιστία της διαδικασίας απαλλαγής, είναι σημαντικό να προβλεφθούν συνέπειες σε 
περίπτωση άρνησης της χορήγησης απαλλαγής, αναθέτοντας στο διοικητικό συμβούλιο να 
αποφανθεί περί της τύχης του εκτελεστικού διευθυντή. Δεν πρόκειται περί ανακλήσεως αλλ' 
απλώς περί της υποχρεώσεως του εκτελεστικού διευθυντή να θέσει την παραίτησή του στην 
διάθεση του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο και οφείλει να σταθμίσει τις ενέργειες στις 
οποίες θα πρέπει να προβεί.

Τροπολογία 77
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Τα μέλη του προσωπικού της κοινής 
επιχείρησης, ο εκτελεστικός διευθυντής 
και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
επισημαίνουν στην OLAF, χωρίς 
καθυστέρηση και χωρίς να μπορεί να 
τεθεί υπό αμφισβήτηση η ευθύνη τους 
λόγω αυτής της αποκάλυψης, τις απάτες 
που υποπίπτουν στην αντίληψή τους κατά 
την άσκηση των καθηκόντων ή εντολών 
τους. Εάν δεν τηρήσουν την υποχρέωση 
αυτή, καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι 
για τις συνέπειες της απάτης που υπέπεσε 
στην αντίληψή τους και δεν απεκάλυψαν 
στην OLAF.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η καταπολέμηση της απάτης θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα της Ένωσης. Ο ως άνω 
μηχανισμός επισήμανσης, ο οποίος λειτουργεί ήδη τουλάχιστον σε ένα κράτος μέλος, αποτελεί 
πολύ χρήσιμο μέσον επίτευξης του στόχου αυτού.



AM\1009063EL.doc 45/79 PE522.976v01-00

EL

Τροπολογία 78
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
και της επιστημονικής επιτροπής και ο 
εκτελεστικός διευθυντής δημοσιοποιούν 
και ενημερώνουν μια δήλωση όλων των 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων, των 
οικονομικών συμφερόντων και των 
συγκρούσεων συμφερόντων τους. Οι 
δηλώσεις αυτές περιέχουν τα ακόλουθα 
στοιχεία:
α) την απασχόληση του προσώπου και τη 
συμμετοχή του σε διοικητικά συμβούλια 
ή επιτροπές ιδιωτικών εταιρειών, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και ενώσεων·
β) συμμετοχές σε εταιρείες ή συμπράξεις 
με ενδεχόμενες επιπτώσεις για τις 
δημόσιες πολιτικές ή όπου μια τέτοια 
συμμετοχή προσφέρει στο εν λόγω 
πρόσωπο σημαντική επιρροή στις 
υποθέσεις·

Or. en

Τροπολογία 79
Josefa Andrés Barea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. … [Κανόνες 
συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζοντας
2020»] εφαρμόζεται στις δράσεις που 
χρηματοδοτούνται από την κοινή 

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. … [κανόνες 
συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζων
2020»] και οι αποφάσεις της Επιτροπής 
σχετικά με την εφαρμογή του 
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επιχείρηση ΒΒ. Σύμφωνα με τον εν λόγω 
κανονισμό η κοινή επιχείρηση ΒΒ 
θεωρείται φορέας χρηματοδότησης και 
παρέχει χρηματοδοτική στήριξη σε 
έμμεσες δράσεις, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 1 του καταστατικού που 
παρατίθεται στο παράρτημα.

εφαρμόζονται στις έμμεσες δράσεις που 
χρηματοδοτούνται από την κοινή 
επιχείρηση ΒΒ. Σύμφωνα με τον εν λόγω 
κανονισμό η κοινή επιχείρηση ΒΒ 
θεωρείται φορέας χρηματοδότησης και 
παρέχει χρηματοδοτική στήριξη σε 
έμμεσες δράσεις, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 1 του καταστατικού που 
παρατίθεται στο παράρτημα.

Or. es

Τροπολογία 80
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. … [Κανόνες 
συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζοντας 
2020»] εφαρμόζεται στις δράσεις που 
χρηματοδοτούνται από την κοινή 
επιχείρηση ΒΒ. Σύμφωνα με τον εν λόγω 
κανονισμό η κοινή επιχείρηση ΒΒ 
θεωρείται φορέας χρηματοδότησης και 
παρέχει χρηματοδοτική στήριξη σε 
έμμεσες δράσεις, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 1 του καταστατικού που 
παρατίθεται στο παράρτημα.

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. … [κανόνες 
συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζων 
2020»] και οι αποφάσεις της Επιτροπής 
σχετικά με την εφαρμογή του
εφαρμόζονται στις έμμεσες δράσεις που 
χρηματοδοτούνται από την κοινή 
επιχείρηση ΒΒ. Σύμφωνα με τον εν λόγω 
κανονισμό η κοινή επιχείρηση ΒΒ 
θεωρείται φορέας χρηματοδότησης και 
παρέχει χρηματοδοτική στήριξη σε 
έμμεσες δράσεις, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 1 του καταστατικού που 
παρατίθεται στο παράρτημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζεται ότι, εκτός από τους κανόνες συμμετοχής, 
εφαρμόζονται επίσης σχετικές εκτελεστικές πράξεις, όπως οι κανόνες για τις διαδικασίες 
υποβολής, αξιολόγησης, επιλογής, ανάθεσης και αναθεώρησης. Σύμφωνα με το άρθρο 1 
παράγραφος 1 των κανόνων συμμετοχής, οι εν λόγω κανόνες εφαρμόζονται μόνο στις έμμεσες 
δράσεις.
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Τροπολογία 81
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες 
επιχειρησιακές ανάγκες της κοινής 
επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων, 
τα προγράμματα εργασίας της κοινής 
επιχείρησης ΒΒ μπορούν να εξαιρούνται 
από τους κανόνες για τη συμμετοχή του 
«Ορίζοντας 2020», ώστε να διευκολυνθεί 
και να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή 
ιδιαίτερου είδους συμμετεχόντων, 
συγκεκριμένα με τον περιορισμό της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς των ΜΜΕ, 
πανεπιστημίων, μη κερδοσκοπικών 
ερευνητικών οργανισμών, του ΚΚΕρ και 
οργανισμών ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Or. en

Τροπολογία 82
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και 
της μη εφαρμογής διακρίσεων, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 60 παράγραφος 1 
και στο άρθρο 128 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 και στο άρθρο 16 του παρόντος 
κανονισμού, οι προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων που διοργανώνονται από την 
κοινή επιχείρηση ΒΒ δημοσιεύονται στη 
διαδικτυακή πύλη συμμετεχόντων του 
«Ορίζοντας 2020».

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων κατά τον τριμερή διάλογο για το «Ορίζοντας 2020», τα 
θεσμικά όργανα συμφώνησαν να προωθήσουν μια μεγαλύτερη συνεκτικότητα όλων των 
δυνατοτήτων προσκλήσεων που χρηματοδοτούνται από το «Ορίζοντας 2020». Στο πλαίσιο 
αυτό, η Επιτροπή υποσχέθηκε να προωθήσει τη δημοσίευση των προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων που διοργανώνονται από τις κοινές επιχειρήσεις στη δικτυακή πύλη συμμετεχόντων 
του «Ορίζοντας 2020». Όλοι συμφώνησαν να ακολουθήσουν αυτή την προσέγγιση. Η παρούσα 
τροπολογία επιχειρεί να μετατρέψει μια αυτοϋποχρέωση σε νομική υποχρέωση, εξασφαλίζοντας 
για τους αιτούντες εύληπτη και προσβάσιμη πληροφόρηση.

Τροπολογία 83
Josefa Andrés Barea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18 α
Η Επιτροπή εξασφαλίζει τον συνεχή 
συντονισμό μεταξύ των δραστηριοτήτων 
του προγράμματος «Ορίζων 2020» και 
των δραστηριοτήτων της κοινής 
επιχείρησης ΒΒ, προσδιορίζοντας 
τακτικά δυνητικές συμπληρωματικότητες 
και συνέργειες, και εφαρμόζοντας 
επίσημη διαδικασία συντονισμού για τη 
βελτιστοποίηση των ερευνητικών 
προτεραιοτήτων που καλύπτονται από τη 
συνεργατική έρευνα δυνάμει του 
προγράμματος πλαισίου, και των 
δραστηριοτήτων που καλύπτονται από 
την κοινή επιχείρηση ΒΒ.

Or. es

Τροπολογία 84
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α α) εξασφαλίζει την υιοθέτηση ενός 
στρατηγικού θεματολογίου καινοτομίας 
που θα αναπτυχθεί με τη συνεισφορά 
όλων των εταίρων, περιλαμβανομένων 
εκείνων του ιδιωτικού τομέα, της 
επιστημονικής κοινότητας, των 
εκπροσώπων των κρατών μελών και των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
που δραστηριοποιούνται στο πεδίο αυτό·

Or. en

Τροπολογία 85
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) δημιουργεί και αναπτύσσει στενές και 
μακροπρόθεσμες σχέσεις συνεργασίας 
μεταξύ της Ένωσης, του βιομηχανικού 
κλάδου και των λοιπών ενδιαφερόμενων 
φορέων·

(γ) δημιουργεί και αναπτύσσει στενές και 
μακροπρόθεσμες σχέσεις συνεργασίας 
μεταξύ της Ένωσης, του βιομηχανικού 
κλάδου, ακαδημαϊκών κύκλων, 
ερευνητικών οργανισμών και των λοιπών 
ενδιαφερόμενων φορέων, εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα την ευρύτερη δυνατή 
συμμετοχή, από γεωγραφική άποψη και 
από την άποψη του αριθμού των 
συμμετεχόντων·

Or. ro

Τροπολογία 86
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ α) δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με 
έργα, περιλαμβανομένων της συνολικής 
αξίας κάθε έργου, των ονομάτων των 
συμμετεχόντων και του ποσού της 
χρηματοδότησης της κοινής επιχείρησης 
ΒΒ για κάθε συμμετέχοντα·

Or. ro

Τροπολογία 87
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) μετά την αποδοχή του παρόντος 
καταστατικού, με σχετική επιστολή 
έγκρισης, η κοινοπραξία βιομηχανιών 
βιοπροϊόντων (Bio-based Industries 
Consortium Aisbl, εφεξής καλούμενη 
BIC), μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που 
έχει συσταθεί κατά το βελγικό δίκαιο
(αριθμός μητρώου: 0521-857-822), με 
μόνιμη έδρα στις Βρυξέλλες (Βέλγιο).

(β) μετά την αποδοχή του παρόντος 
καταστατικού, με απόφαση του αρμόδιου 
για την διακυβέρνησή της φορέα, η 
κοινοπραξία βιομηχανιών βιοπροϊόντων
(Bio-based Industries Consortium Aisbl, 
εφεξής καλούμενη BIC), μια μη 
κερδοσκοπική οργάνωση που έχει 
συσταθεί κατά το βελγικό δίκαιο (αριθμός 
μητρώου: 0521-857-822), με μόνιμη έδρα 
στις Βρυξέλλες (Βέλγιο).

Or. fr

Τροπολογία 88
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οιαδήποτε νομική οντότητα υποστηρίζει 
άμεσα ή έμμεσα δραστηριότητες έρευνας 

1. Οιαδήποτε νομική οντότητα υποστηρίζει 
άμεσα ή έμμεσα δραστηριότητες έρευνας 
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και καινοτομίας σε κράτος μέλος ή σε 
χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» δύναται να 
ζητήσει να καταστεί μέλος της κοινής 
επιχείρησης ΒΒ, υπό τον όρο ότι 
συνεισφέρει στη χρηματοδότηση που 
αναφέρεται στο άρθρο 12 για την επίτευξη 
των στόχων της κοινής επιχείρησης ΒΒ 
σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος 
κανονισμού και αποδέχεται το 
καταστατικό της κοινής επιχείρησης ΒΒ.

και ανάπτυξης σε κράτος μέλος ή σε χώρα 
συνδεδεμένη με το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» δύναται να γίνει μέλος 
της κοινής επιχείρησης ΒΒ, υπό τον όρο 
ότι συνεισφέρει στη χρηματοδότηση που 
αναφέρεται στο άρθρο 12 για την επίτευξη 
των στόχων της κοινής επιχείρησης ΒΒ 
σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος 
κανονισμού και αποδέχεται το 
καταστατικό της κοινής επιχείρησης ΒΒ.

Or. en

Τροπολογία 89
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το διοικητικό συμβούλιο αξιολογεί την 
αίτηση λαμβάνοντας υπόψη την 
καταλληλότητα και τη δυνητική 
προστιθέμενη αξία του αιτούντος για την 
επίτευξη των στόχων της κοινής 
επιχείρησης ΒΒ. Στη συνέχεια αποφασίζει 
σχετικά με την αίτηση.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 90
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το διοικητικό συμβούλιο αξιολογεί την 
αίτηση λαμβάνοντας υπόψη την 
καταλληλότητα και τη δυνητική 

3. Το διοικητικό συμβούλιο αξιολογεί την 
αίτηση λαμβάνοντας υπόψη την 
καταλληλότητα και τη δυνητική 
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προστιθέμενη αξία του αιτούντος για την 
επίτευξη των στόχων της κοινής 
επιχείρησης ΒΒ. Στη συνέχεια αποφασίζει 
σχετικά με την αίτηση.

προστιθέμενη αξία του αιτούντος για την 
επίτευξη των στόχων της κοινής 
επιχείρησης ΒΒ. Στη συνέχεια αποφασίζει 
σχετικά με την αίτηση. Οι κανόνες για την 
αποδοχή νέων μελών πρέπει να είναι 
δημόσιοι και διαφανείς και να μη 
δημιουργούν αδικαιολόγητα εμπόδια, ενώ 
τυχόν αρνητικές αποφάσεις πρέπει να 
αιτιολογούνται με σαφήνεια και γραπτώς 
και να διατίθενται στον υποψήφιο και 
στην ομάδα εκπροσώπων των κρατών.

Or. en

Τροπολογία 91
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το διοικητικό συμβούλιο αξιολογεί την 
αίτηση λαμβάνοντας υπόψη την 
καταλληλότητα και τη δυνητική 
προστιθέμενη αξία του αιτούντος για την 
επίτευξη των στόχων της κοινής 
επιχείρησης ΒΒ. Κατόπιν, αποφαίνεται 
σχετικά με την αίτηση.

3. Το διοικητικό συμβούλιο αξιολογεί την 
αίτηση λαμβάνοντας υπόψη την 
καταλληλότητα και τη δυνητική 
προστιθέμενη αξία του αιτούντος για την 
επίτευξη των στόχων της κοινής 
επιχείρησης ΒΒ. Κατόπιν, αποφαίνεται 
σχετικά με την αίτηση και κοινοποιεί, 
χωρίς καθυστέρηση, την απόφασή του 
στην Επιτροπή, η οποία, σε περίπτωση 
συμφωνίας επί της αιτήσεως, έχει το 
δικαίωμα εναντίωσης στην προσχώρηση 
εκτός εάν πρόκειται για κράτος μέλος της 
Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 92
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 3 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το διοικητικό συμβούλιο αξιολογεί την 
αίτηση λαμβάνοντας υπόψη την 
καταλληλότητα και τη δυνητική 
προστιθέμενη αξία του αιτούντος για την 
επίτευξη των στόχων της κοινής 
επιχείρησης ΒΒ. Στη συνέχεια αποφασίζει 
σχετικά με την αίτηση.

3. Το διοικητικό συμβούλιο αξιολογεί την 
αίτηση λαμβάνοντας υπόψη την 
καταλληλότητα και τη δυνητική 
προστιθέμενη αξία του αιτούντος για την 
επίτευξη των στόχων της κοινής 
επιχείρησης ΒΒ. Στη συνέχεια αποφασίζει 
σχετικά με την αίτηση, εντός δύο μηνών 
από την παραλαβή της, και αιτιολογεί και 
δημοσιεύει την απόφασή της αυτή.

Or. ro

Τροπολογία 93
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το διοικητικό συμβούλιο αξιολογεί την 
αίτηση λαμβάνοντας υπόψη την 
καταλληλότητα και τη δυνητική 
προστιθέμενη αξία του αιτούντος για την 
επίτευξη των στόχων της κοινής 
επιχείρησης ΒΒ. Στη συνέχεια αποφασίζει 
σχετικά με την αίτηση.

3. Το διοικητικό συμβούλιο αξιολογεί την 
αίτηση λαμβάνοντας υπόψη την 
καταλληλότητα και τη δυνητική 
προστιθέμενη αξία του αιτούντος για την 
επίτευξη των στόχων της κοινής 
επιχείρησης ΒΒ. Στη συνέχεια αποφασίζει 
σχετικά με την αίτηση και, σε περίπτωση 
απόρριψης, διατυπώνεται η κατάλληλη 
αιτιολόγηση.

Or. en

Τροπολογία 94
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οποιοδήποτε μέλος δύναται να 4. Οποιοδήποτε μέλος δύναται να 
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παραιτηθεί από την ιδιότητα του μέλους 
της κοινής επιχείρησης ΒΒ. Η παραίτηση 
καθίσταται οριστική και αμετάκλητη έξι 
μήνες μετά τη σχετική κοινοποίηση προς 
τα υπόλοιπα μέλη. Τότε, το αποχωρούν 
μέλος απαλλάσσεται από όλες τις 
υποχρεώσεις πλην των υποχρεώσεων που 
έχει εγκρίνει ή αναλάβει η κοινή 
επιχείρηση ΒΒ πριν από την παραίτηση.

παραιτηθεί από την ιδιότητα του μέλους 
της κοινής επιχείρησης ΒΒ. Η παραίτηση 
καθίσταται οριστική και αμετάκλητη έξι 
μήνες μετά τη σχετική κοινοποίηση προς 
τα υπόλοιπα μέλη. Τότε, το αποχωρούν 
μέλος απαλλάσσεται από όλες τις 
υποχρεώσεις πλην των υποχρεώσεων που 
έχει εγκρίνει ή αναλάβει η κοινή 
επιχείρηση ΒΒ πριν από την παραίτηση. Σε 
περίπτωση αποχώρησης, καταρτίζεται 
λογαριασμός μεταξύ του αποχωρούντος 
μέλους και της κοινής επιχείρησης 
βιομηχανιών βιοπροϊόντων για την 
κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεων.

Or. fr

Τροπολογία 95
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η ιδιότητα μέλους της κοινής 
επιχείρησης ΒΒ δεν μεταβιβάζεται σε 
τρίτους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση 
του διοικητικού συμβουλίου.

5. Η ιδιότητα μέλους της κοινής 
επιχείρησης ΒΒ δεν μεταβιβάζεται σε 
τρίτους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση 
του διοικητικού συμβουλίου. Η 
συγκατάθεση αυτή κοινοποιείται στην 
Επιτροπή, η οποία έχει δικαίωμα 
εναντίωσης.

Or. fr

Τροπολογία 96
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) η Ομάδα Συμφεροντούχων

Or. en

Τροπολογία 97
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος 
στην ομάδα εκπροσώπων των κρατών

Or. en

Τροπολογία 98
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- τέσσερις εκπροσώπους της 
επιστημονικής επιτροπής, εκ των οποίων 
τουλάχιστον ένας από οργάνωση της 
κοινωνίας των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 99
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέχει το 
50% των δικαιωμάτων ψήφου. Η ψήφος 
της Επιτροπής είναι αδιαίρετη. Τα μέλη 
από τον ιδιωτικό τομέα διαθέτουν ίσο 
αριθμό ψήφων. Τα μέλη καταβάλλουν 
κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να 
επιτυγχάνεται συναίνεση. Ελλείψει 
συναίνεσης, το διοικητικό συμβούλιο 
λαμβάνει τις αποφάσεις του με πλειοψηφία 
τουλάχιστον 75% του συνόλου των 
ψήφων, συμπεριλαμβανομένων των 
ψήφων των μελών που δεν παρίστανται.

1. Κάθε μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου έχει μία ψήφο. Τα μέλη 
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια 
ώστε να επιτυγχάνεται συναίνεση. 
Ελλείψει συναίνεσης, το διοικητικό 
συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του με 
πλειοψηφία τουλάχιστον 75% του συνόλου 
των ψήφων, συμπεριλαμβανομένων των 
ψήφων των μελών που δεν παρίστανται.

Or. en

Τροπολογία 100
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ο πρόεδρος της ομάδας εκπροσώπων των 
κρατών δικαιούται να παρίσταται στις 
συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου 
ως παρατηρητής.

Ο πρόεδρος της ομάδας εκπροσώπων των 
κρατών δικαιούται να παρίσταται στις 
συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου 
και να λαμβάνει μέρος στις 
διαβουλεύσεις, αλλά δεν διαθέτει 
δικαίωμα ψήφου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τόσο η ομάδα εκπροσώπων των κρατών όσο και η επιστημονική επιτροπή είναι συμβουλευτικά 
όργανα της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 2 του καταστατικού. Για να εκπληρώσουν κατάλληλα αυτόν τον ρόλο τους, θα 
πρέπει να έχουν το δικαίωμα να παρίστανται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, 
καθώς και να λαμβάνουν μέρος στις αντίστοιχες διαβουλεύσεις. Όποιος έχει συμβουλευτικό 
ρόλο, πρέπει να έχει και δικαίωμα λόγου.
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Τροπολογία 101
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής 
δικαιούται να παρίσταται στις 
συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου 
και να λαμβάνει μέρος στις 
διαβουλεύσεις, αλλά δεν διαθέτει 
δικαίωμα ψήφου.

Or. en

Τροπολογία 102
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής 
δικαιούται να παρίσταται στις 
συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου 
και να λαμβάνει μέρος στις 
διαβουλεύσεις, αλλά δεν διαθέτει 
δικαίωμα ψήφου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τόσο η ομάδα εκπροσώπων των κρατών όσο και η επιστημονική επιτροπή είναι συμβουλευτικά 
όργανα της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 2 του καταστατικού. Για να εκπληρώσουν κατάλληλα αυτόν τον ρόλο τους, θα 
πρέπει να έχουν το δικαίωμα να παρίστανται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, 
καθώς και να λαμβάνουν μέρος στις αντίστοιχες διαβουλεύσεις. Όποιος έχει συμβουλευτικό 
ρόλο, πρέπει να έχει και δικαίωμα λόγου.



PE522.976v01-00 58/79 AM\1009063EL.doc

EL

Τροπολογία 103
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τον 
εσωτερικό του κανονισμό.

Το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει και 
δημοσιοποιεί τον εσωτερικό του 
κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 104
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Η Επιτροπή εξασφαλίζει τον συνεχή 
συντονισμό μεταξύ των δραστηριοτήτων 
του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και 
των δραστηριοτήτων της κοινής 
επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων, 
προσδιορίζοντας τακτικά δυνητικές 
συμπληρωματικότητες και συνέργειες, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιθυμητών 
αλληλεπικαλύψεων, και εφαρμόζοντας 
διαδικασία επίσημου συντονισμού για τη 
βελτιστοποίηση των ερευνητικών 
προτεραιοτήτων που καλύπτονται από τη 
συνεργατική έρευνα δυνάμει του 
προγράμματος πλαισίου, και των 
δραστηριοτήτων που καλύπτονται από 
την κοινή επιχείρηση βιομηχανιών 
βιοπροϊόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει επείγουσα ανάγκη συντονισμού των ερευνητικών δραστηριοτήτων που 
πραγματοποιούνται δυνάμει του προγράμματος πλαισίου, με τις δραστηριότητες που 
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υλοποιούνται στο πλαίσιο των ΚΤΠ, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης τυχόν επιθυμητών 
αλληλεπικαλύψεων και απαραίτητων συνεργειών και συμπληρωματικοτήτων. Φυσικά η 
Επιτροπή βρίσκεται στην πλέον κατάλληλη θέση για να εκπληρώσει το καθήκον αυτό, καθώς ο 
ρόλος της στη δομή διακυβέρνησης των ΚΤΠ (50% των ψήφων) της παρέχει τα αντίστοιχα 
μέσα.

Τροπολογία 105
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) διορίζει τον εκτελεστικό διευθυντή,
παύει ή παρατείνει τη θητεία του, του 
παρέχει καθοδήγηση και παρακολουθεί τις 
επιδόσεις του·

(στ) διορίζει τον εκτελεστικό διευθυντή,
τον ανακαλεί ή παρατείνει τη θητεία του, 
του παρέχει καθοδήγηση και 
παρακολουθεί τις επιδόσεις του·

Or. fr

Τροπολογία 106
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιγ) εγκρίνει τις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων και, κατά περίπτωση, τους 
συναφείς κανόνες για τις διαδικασίες 
υποβολής, αξιολόγησης, επιλογής, 
ανάθεσης και αναθεώρησης·

(ιγ) εγκρίνει τις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να ισχύουν κατ' αναλογία οι κανόνες για τις διαδικασίες υποβολής, αξιολόγησης, 
επιλογής, ανάθεσης και αναθεώρησης του προγράμματος «Ορίζοντας 2020».
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Τροπολογία 107
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιδ) εγκρίνει τον κατάλογο των δράσεων 
που επιλέγονται για χρηματοδότηση·

(ιδ) εγκρίνει τον κατάλογο των δράσεων 
που επιλέγονται για χρηματοδότηση, με 
βάση τον πίνακα κατάταξης που 
καταρτίζεται από επιτροπή ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με το άρθρο 
37 των κανόνων συμμετοχής του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020»·

Or. en

Τροπολογία 108
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιε α) ενημερώνει τακτικά την ομάδα 
εκπροσώπων των κρατών και την 
επιστημονική επιτροπή σε σχέση με όλα 
τα ζητήματα που αφορούν τον 
συμβουλευτικό τους ρόλο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους ως συμβουλευτικά όργανα της κοινής 
επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων, η ομάδα εκπροσώπων των κρατών και η επιστημονική 
επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνονται επαρκώς όσον αφορά όλα τα σχετικά ζητήματα.

Τροπολογία 109
Jean-Pierre Audy
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο κ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(κ α) ορίζει, μετά από δημόσια 
πρόσκληση υποβολής προσφορών, τον 
ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό στον 
οποίο θα ανατεθεί το καθήκον να 
υποβάλει τη γνωμοδότηση που 
προβλέπεται από το άρθρο 60 § 5 του 
κανονισμού (ΕE-EURATOM) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ανήκει στην αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων αρχή που εγκρίνει τους λογαριασμούς να ορίζει, 
τον ανεξάρτητο φορέα ελέγχου στον οποίο θα ανατεθεί το καθήκον να υποβάλει τη 
γνωμοδότηση που προβλέπει το άρθρο 60 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Χάριν διαφάνειας, προτείνεται 
να πραγματοποιείται ο διορισμός αυτός βάσει δημόσιας πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

Τροπολογία 110
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται 
από το διοικητικό συμβούλιο βάσει 
καταλόγου υποψηφίων που προτείνει η 
Επιτροπή, μέσω ανοικτής και διαφανούς 
διαδικασίας επιλογής. Εφόσον το κρίνει 
σκόπιμο, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη 
κατά τη διαδικασία επιλογής τους 
εκπροσώπους των λοιπών μελών της 
κοινής επιχείρησης ΒΒ.

1. Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται 
από το διοικητικό συμβούλιο βάσει 
καταλόγου υποψηφίων που προτείνει η 
Επιτροπή, μέσω ανοικτής και διαφανούς 
διαδικασίας επιλογής. Εφόσον το κρίνει
σκόπιμο, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη 
κατά τη διαδικασία επιλογής τους 
εκπροσώπους των λοιπών μελών της 
κοινής επιχείρησης ΒΒ. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο διαθέτει το δικαίωμα 
εναντίωσης.

Or. fr
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Τροπολογία 111
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 8 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η παύση του εκτελεστικού διευθυντή 
από τα καθήκοντά του επιτρέπεται μόνο με 
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, 
κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής, 
η οποία λαμβάνει υπόψη, εφόσον το κρίνει 
σκόπιμο, τα μέλη από τον ιδιωτικό τομέα.

6. Η παύση του εκτελεστικού διευθυντή 
από τα καθήκοντά του επιτρέπεται μόνο με 
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, 
κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής, 
η οποία λαμβάνει υπόψη, εφόσον το κρίνει 
σκόπιμο, τα μέλη από τον ιδιωτικό τομέα.

Or. fr

Τροπολογία 112
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος 9 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ειδικότερα, ο εκτελεστικός διευθυντής 
εκτελεί με ανεξάρτητο τρόπο τα ακόλουθα 
καθήκοντα:

4. Ο εκτελεστικός διευθυντής επιτελεί 
ειδικότερα τα ακόλουθα καθήκοντα:

Or. fr

Τροπολογία 113
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) υποβολή προς έγκριση στο διοικητικό 
συμβούλιο των ετήσιων λογαριασμών·

(γ) κλείσιμο των ετήσιων λογαριασμών 
προκειμένου να υποβληθούν προς έγκριση 
στο διοικητικό συμβούλιο·
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Or. fr

Τροπολογία 114
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια α) κατάρτιση ετήσιας έκθεσης 
σχετικά με την πρόοδο των 
δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης 
σε συνεργασία με το τμήμα επικοινωνιών 
της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών 
βιοπροϊόντων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν σκόπιμο να διαδίδονται περισσότερες και πιο εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες 
σχετικά με την πρόοδο και την απόδοση της ΚΤΠ σε τακτική βάση, προκειμένου να ενισχύεται η 
προβολή της ΚΤΠ και να αναγνωρίζονται τα επιτεύγματά της από το ευρύ κοινό.

Τροπολογία 115
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο ιγ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιγ α) διοργανώνει τη δημόσια πρόσκληση 
υποβολής προσφορών, βάσει της οποίας 
το διοικητικό συμβούλιο ορίζει τον 
ανεξάρτητο φορέα ελέγχου στον οποίο θα 
ανατεθεί το καθήκον να υποβάλει τη 
γνωμοδότηση που προβλέπει το άρθρο 60 
παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου·
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Or. fr

Τροπολογία 116
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο ιγ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιγ α) έγκαιρη παρακολούθηση τυχόν 
συστάσεων που προκύπτουν από την 
ενδιάμεση αξιολόγηση της κοινής 
επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων ή 
από άλλη σχετική αξιολόγηση των 
δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης 
βιομηχανιών βιοπροϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 117
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 9 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) διαχείριση των προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων, όπως προβλέπεται στο ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας, και διαχείριση των 
συμφωνιών ή αποφάσεων, 
συμπεριλαμβανομένου του συντονισμού 
τους·

(β) διαχείριση των προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων, περιλαμβανομένης της 
αξιολόγησής τους από επιτροπή 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, όπως 
προβλέπεται στο ετήσιο πρόγραμμα 
εργασίας, και διαχείριση των συμφωνιών ή 
αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένου του 
συντονισμού τους·

Or. en

Τροπολογία 118
Maria Da Graça Carvalho
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 9 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) επίβλεψη ενός συστήματος 
ενημέρωσης και προώθησης για ευρεία 
συμμετοχή στις δραστηριότητες της 
κοινής επιχείρησης, δηλαδή τις 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, 
περιλαμβανομένου ενός συνδέσμου προς 
το σύστημα ΕΣΕ

Or. en

Τροπολογία 119
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η επιστημονική επιτροπή απαρτίζεται 
από δέκα το πολύ μέλη. Η επιτροπή 
εκλέγει πρόεδρο μεταξύ των μελών της.

1. Η επιστημονική επιτροπή απαρτίζεται 
από 28 μέλη, ένα από κάθε κράτος μέλος, 
που διορίζεται για μια ανανεώσιμη 
περίοδο δύο ετών, σύμφωνα με την αρχή 
της ισότητας των φύλων που 
περιλαμβάνεται στο άρθρο 16 του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020». Η επιστημονική επιτροπή εκλέγει 
πρόεδρο μεταξύ των μελών της.

Or. ro

Τροπολογία 120
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η επιστημονική επιτροπή απαρτίζεται 
από δέκα το πολύ μέλη. Η επιτροπή 

1. Η επιστημονική επιτροπή απαρτίζεται 
από δέκα το πολύ μέλη. Η επιτροπή 
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εκλέγει πρόεδρο μεταξύ των μελών της. εκλέγει πρόεδρο μεταξύ των μελών της και 
τέσσερις εκπροσώπους στο διοικητικό 
συμβούλιο, τουλάχιστον ένας από τους 
οποίους προέρχεται από οργάνωση της 
κοινωνίας των πολιτών.

Or. en

Τροπολογία 121
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στην επιστημονική επιτροπή 
εκπροσωπούνται ισόρροπα, από 
αντίστοιχους παγκοσμίως 
αναγνωρισμένους εμπειρογνώμονες, η 
πανεπιστημιακή κοινότητα, ο 
βιομηχανικός κλάδος, οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, οι μη κυβερνητικές 
οργανώσεις και οι ρυθμιστικές αρχές. 
Συλλογικά, τα μέλη της επιστημονικής 
επιτροπής διαθέτουν τα απαραίτητα 
επιστημονικά προσόντα και την 
εμπειρογνωμοσύνη που καλύπτουν το 
απαιτούμενο τεχνικό πεδίο για την παροχή 
επιστημονικά τεκμηριωμένων συστάσεων 
στην κοινή επιχείρηση ΒΒ.

2. Στην επιστημονική επιτροπή 
εκπροσωπούνται ισόρροπα, από 
αντίστοιχους παγκοσμίως 
αναγνωρισμένους εμπειρογνώμονες, η 
πανεπιστημιακή κοινότητα, ο 
βιομηχανικός κλάδος, οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, οι μη κυβερνητικές 
οργανώσεις και οι ρυθμιστικές αρχές. 
Συλλογικά, τα μέλη της επιστημονικής 
επιτροπής διαθέτουν τα απαραίτητα 
επιστημονικά προσόντα και την 
εμπειρογνωμοσύνη που καλύπτουν το 
απαιτούμενο τεχνικό πεδίο για την παροχή 
επιστημονικά τεκμηριωμένων συστάσεων 
στην κοινή επιχείρηση ΒΒ. Η σύστασή 
της επιδιώκει την ίση εκπροσώπηση των 
φύλων σύμφωνα με το άρθρο 16 του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020».

Or. en

Τροπολογία 122
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 10 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στην επιστημονική επιτροπή 
εκπροσωπούνται ισόρροπα, από 
αντίστοιχους παγκοσμίως 
αναγνωρισμένους εμπειρογνώμονες, η 
πανεπιστημιακή κοινότητα, ο 
βιομηχανικός κλάδος, οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, οι μη κυβερνητικές 
οργανώσεις και οι ρυθμιστικές αρχές. 
Συλλογικά, τα μέλη της επιστημονικής 
επιτροπής διαθέτουν τα απαραίτητα 
επιστημονικά προσόντα και την 
εμπειρογνωμοσύνη που καλύπτουν το 
απαιτούμενο τεχνικό πεδίο για την παροχή 
επιστημονικά τεκμηριωμένων συστάσεων 
στην κοινή επιχείρηση ΒΒ.

2. Στην επιστημονική επιτροπή 
εκπροσωπούνται ισόρροπα, από 
αντίστοιχους παγκοσμίως 
αναγνωρισμένους εμπειρογνώμονες, η 
πανεπιστημιακή κοινότητα, οι ερευνητικοί 
οργανισμοί, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
και οι ρυθμιστικές αρχές. Συλλογικά, τα 
μέλη της επιστημονικής επιτροπής 
διαθέτουν τα απαραίτητα επιστημονικά 
προσόντα και την εμπειρογνωμοσύνη που 
καλύπτουν το απαιτούμενο τεχνικό πεδίο 
για την παροχή επιστημονικά 
τεκμηριωμένων συστάσεων στην κοινή 
επιχείρηση ΒΒ.

Or. en

Τροπολογία 123
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει τα 
συγκεκριμένα κριτήρια και τη διαδικασία 
επιλογής των μελών της επιστημονικής 
επιτροπής και διορίζει τα μέλη της. Το 
διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη
τους εν δυνάμει υποψηφίους που προτείνει 
η ομάδα εκπροσώπων των κρατών ΒΒ.

3. Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει τα 
συγκεκριμένα κριτήρια και τη διαδικασία 
επιλογής των μελών της επιστημονικής 
επιτροπής και διορίζει τα μέλη της 
επιλέγοντας ανάμεσα από τους εν δυνάμει 
υποψηφίους που προτείνει η ομάδα 
εκπροσώπων των κρατών ΒΒ..

Or. en

Τροπολογία 124
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 10 – παράγραφος 4 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-α) παροχή συμβουλών σχετικά με τις 
προτεραιότητες του στρατηγικού 
ερευνητικού θεματολογίου·

Or. en

Τροπολογία 125
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 10 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) παροχή συμβουλών σχετικά με τις 
επιστημονικές προτεραιότητες που πρέπει 
να εξετάζονται στα ετήσια προγράμματα 
εργασίας·

(α) παροχή συμβουλών σχετικά με τις 
επιστημονικές προτεραιότητες που πρέπει
να εξετάζονται στα ετήσια προγράμματα 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
σχεδίων των κειμένων των προσκλήσεων 
υποβολής προτάσεων·

Or. en

Τροπολογία 126
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η επιστημονική επιτροπή συνεδριάζει 
τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Οι 
συνεδριάσεις συγκαλούνται από τον 
πρόεδρό της.

5. Η επιστημονική επιτροπή συνεδριάζει 
τουλάχιστον δύο φορές ετησίως. Οι 
συνεδριάσεις συγκαλούνται από τον 
πρόεδρό της.

Or. en
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Τροπολογία 127
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η επιστημονική επιτροπή συνεδριάζει 
τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Οι 
συνεδριάσεις συγκαλούνται από τον 
πρόεδρό της.

5. Η επιστημονική επιτροπή συνεδριάζει 
τουλάχιστον δύο φορές ετησίως. Οι 
συνεδριάσεις συγκαλούνται από τον 
πρόεδρό της.

Or. en

Τροπολογία 128
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 10 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 α. Η επιστημονική επιτροπή 
ενημερώνεται σε τακτική βάση, ιδίως 
όσον αφορά τη συμμετοχή σε έμμεσες 
δράσεις που χρηματοδοτούνται από την 
κοινή επιχείρηση βιομηχανιών 
βιοπροϊόντων, σχετικά με το αποτέλεσμα 
κάθε πρόσκλησης υποβολής προτάσεων 
και εφαρμογής έργου, τις συνέργειες με 
άλλα σχετικά προγράμματα της Ένωσης, 
την εκτέλεση του προϋπολογισμού της 
κοινής επιχείρησης βιομηχανιών 
βιοπροϊόντων, και τη διάδοση και 
αξιοποίηση των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων.

Or. en

Τροπολογία 129
Teresa Riera Madurell
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 10 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η επιστημονική επιτροπή καταρτίζει τον 
εσωτερικό κανονισμό της.

7. Η επιστημονική επιτροπή καταρτίζει και 
δημοσιοποιεί τον εσωτερικό κανονισμό 
της.

Or. en

Τροπολογία 130
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ομάδα εκπροσώπων των κρατών 
συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά
ετησίως. Οι συνεδριάσεις συγκαλούνται 
από τον πρόεδρό της. Στις συνεδριάσεις 
συμμετέχουν ο εκτελεστικός διευθυντής 
και ο πρόεδρος του διοικητικού 
συμβουλίου ή οι εκπρόσωποί τους.

2. Η ομάδα εκπροσώπων των κρατών 
συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές
ετησίως. Οι συνεδριάσεις συγκαλούνται 
από τον πρόεδρό της. Στις συνεδριάσεις 
συμμετέχουν ο εκτελεστικός διευθυντής 
και ο πρόεδρος του διοικητικού 
συμβουλίου ή οι εκπρόσωποί τους.

Or. en

Τροπολογία 131
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ομάδα εκπροσώπων των κρατών 
συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά
ετησίως. Οι συνεδριάσεις συγκαλούνται 
από τον πρόεδρό της. Στις συνεδριάσεις 
συμμετέχουν ο εκτελεστικός διευθυντής 
και ο πρόεδρος του διοικητικού 
συμβουλίου ή οι εκπρόσωποί τους.

2. Η ομάδα εκπροσώπων των κρατών 
συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές
ετησίως. Οι συνεδριάσεις συγκαλούνται 
από τον πρόεδρό της. Στις συνεδριάσεις 
συμμετέχουν ο εκτελεστικός διευθυντής 
και ο πρόεδρος του διοικητικού 
συμβουλίου ή οι εκπρόσωποί τους.
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Or. en

Τροπολογία 132
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τους συνδέσμους με το πρόγραμμα-
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»·

(γ) τη συμμόρφωση με το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»·

Or. en

Τροπολογία 133
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τα ετήσια προγράμματα εργασίας· (δ) τα ετήσια προγράμματα εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων των 
κειμένων των προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων·

Or. en

Τροπολογία 134
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

τη σκοπιμότητα να περιληφθεί κάποια 
συγκεκριμένη ερευνητική προτεραιότητα 
που καλύπτεται από την κοινή επιχείρηση 
ΒΒ στις τακτικές προσκλήσεις υποβολής 
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προτάσεων του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020» προκειμένου να 
αναπτυχθούν νέες συνέργειες με 
στρατηγικής σημασίας δραστηριότητες 
έρευνας και καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία 135
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 11 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ομάδα εκπροσώπων των κρατών 
ενημερώνεται σε τακτική βάση, ιδίως 
όσον αφορά τη συμμετοχή σε έμμεσες 
δράσεις που χρηματοδοτούνται από την 
κοινή επιχείρηση βιομηχανιών 
βιοπροϊόντων, σχετικά με το αποτέλεσμα 
κάθε πρόσκλησης υποβολής προτάσεων 
και εφαρμογής έργου, τις συνέργειες με 
άλλα σχετικά προγράμματα της Ένωσης, 
την εκτέλεση του προϋπολογισμού των 
βιομηχανιών βιοπροϊόντων, και τη 
διάδοση και αξιοποίηση των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εκπληρώνει τα καθήκοντά της ως συμβουλευτικό όργανο της κοινής 
επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων, η ομάδα εκπροσώπων των κρατών θα πρέπει να 
ενημερώνεται επαρκώς όσον αφορά όλα τα σχετικά ζητήματα.

Τροπολογία 136
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 11 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η ομάδα εκπροσώπων των κρατών 
θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

6. Η ομάδα εκπροσώπων των κρατών 
θεσπίζει και δημοσιοποιεί τον εσωτερικό 
κανονισμό της.

Or. en

Τροπολογία 137
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 13 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που μέλος της κοινής 
επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων 
δεν ανταποκρίνεται στις ανειλημμένες 
υποχρεώσεις του όσον αφορά τη 
συμφωνηθείσα χρηματοδοτική 
συνεισφορά του, ο εκτελεστικός 
διευθυντής θα ενημερώνει εγγράφως το 
μέλος σχετικά και ορίζει εύλογο χρονικό 
διάστημα για τη διόρθωση της 
παράλειψης. Εάν η κατάσταση δεν έχει 
διορθωθεί εντός του ορισθέντος 
διαστήματος, ο εκτελεστικός διευθυντής 
συγκαλεί συνεδρίαση του διοικητικού 
συμβουλίου για να αποφασιστεί εάν θα 
ανακληθεί η ιδιότητα του μέλους που δεν 
συμμορφώνεται ή εάν πρέπει να ληφθούν 
άλλα μέτρα έως ότου εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του. Το διοικητικό 
συμβούλιο δύναται, σε ένα πρώτο στάδιο, 
μετά από ακρόασή του και αφού του έχει 
προταθεί διαδικασία συμμόρφωσης, να 
αναστείλει το δικαίωμα ψήφου 
οιουδήποτε μέλους δεν τηρεί τις 
υποχρεώσεις του.

Or. fr
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Τροπολογία 138
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η κοινή επιχείρηση ΒΒ υποβάλλει στην 
Επιτροπή ετήσιες εκθέσεις κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 60 παράγραφος 5 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012.

3. Η κοινή επιχείρηση ΒΒ υποβάλλει στην 
Επιτροπή και την αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή ετήσιες εκθέσεις.

Εντός δύο μηνών μετά τη λήξη κάθε 
οικονομικού έτους ο εκτελεστικός 
διευθυντής υποβάλλει τους ετήσιους 
λογαριασμούς και τον ισολογισμό του 
προηγούμενου έτους στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο. Το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί 
να πραγματοποιήσει επιθεωρήσεις, 
περιλαμβανομένων και επιτόπιων 
ελέγχων.

Or. en

Τροπολογία 139
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης 
ΒΒ εξετάζονται από ανεξάρτητο ελεγκτικό
οργανισμό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
60 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

4. Οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης 
ΒΒ εξετάζονται από το Ελεγκτικό
Συνέδριο στο πλαίσιο της διαδικασίας 
χορήγησης απαλλαγής. Το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, κατά τις εργασίες του λαμβάνει 
υπόψη τις εργασίες του ανεξάρτητου 
ελεγκτικού οργανισμού στον οποίο θα 
ανατεθεί το καθήκον να υποβάλει τη 
γνωμοδότηση που προβλέπεται από το
άρθρο 60 § 5 του κανονισμού (ΕE-
EURATOM) αριθ. 966/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου·

Or. fr

Τροπολογία 140
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης 
ΒΒ εξετάζονται από ανεξάρτητο ελεγκτικό 
οργανισμό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
60 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

4. Οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης 
ΒΒ εξετάζονται από το Ελεγκτικό 
συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρο 287 της 
Συνθήκης.

Or. en

Τροπολογία 141
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης 
ΒΒ εξετάζονται από ανεξάρτητο ελεγκτικό 
οργανισμό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
60 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

4. Οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης 
ΒΒ εξετάζονται από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο.

Or. en

Τροπολογία 142
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης 
ΒΒ δεν υπόκεινται στον έλεγχο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 143
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης 
ΒΒ δεν υπόκεινται στον έλεγχο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 144
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης 
ΒΒ δεν υπόκεινται στον έλεγχο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 145
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 16 – παράγραφος 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Το Ελεγκτικό Συνέδριο συντάσσει 
ειδική ετήσια έκθεση σχετικά με την 
κοινή επιχείρηση βιομηχανιών 
βιοπροϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 146
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το διοικητικό συμβούλιο της κοινής 
επιχείρησης ΒΒ δύναται να θεσπίζει 
κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση 
συγκρούσεων συμφερόντων σε σχέση με 
τα μέλη της, τα όργανα και το προσωπικό 
της. Κατά την θέσπιση των λόγω κανόνων 
λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αποφεύγεται 
κάθε ενδεχόμενο σύγκρουσης 
συμφερόντων για τους εκπροσώπους των 
μελών στο διοικητικό συμβούλιο.

2. Το διοικητικό συμβούλιο της κοινής 
επιχείρησης ΒΒ θεσπίζει κανόνες για την 
πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων 
συμφερόντων σε σχέση με τα μέλη της, τα 
όργανα και το προσωπικό της. Κατά την 
θέσπιση των λόγω κανόνων λαμβάνεται 
μέριμνα ώστε να αποφεύγεται κάθε 
ενδεχόμενο σύγκρουσης συμφερόντων για 
τους εκπροσώπους των μελών στο 
διοικητικό συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 147
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το διοικητικό συμβούλιο της κοινής 
επιχείρησης ΒΒ δύναται να θεσπίζει 
κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση 
συγκρούσεων συμφερόντων σε σχέση με 
τα μέλη της, τα όργανα και το προσωπικό 

2. Το διοικητικό συμβούλιο της κοινής 
επιχείρησης ΒΒ θεσπίζει κανόνες για την 
πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων 
συμφερόντων σε σχέση με τα μέλη της, τα 
όργανα και το προσωπικό της. Κατά την 
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της. Κατά την θέσπιση των λόγω κανόνων 
λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αποφεύγεται 
κάθε ενδεχόμενο σύγκρουσης 
συμφερόντων για τους εκπροσώπους των 
μελών στο διοικητικό συμβούλιο.

θέσπιση των λόγω κανόνων λαμβάνεται 
μέριμνα ώστε να αποφεύγεται κάθε 
ενδεχόμενο σύγκρουσης συμφερόντων για 
τους εκπροσώπους των μελών στο 
διοικητικό συμβούλιο.
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Τροπολογία 148
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η κοινή επιχείρηση ΒΒ διαλύεται στο 
τέλος της περιόδου που ορίζεται στο άρθρο 
1 του παρόντος κανονισμού.

1. Η κοινή επιχείρηση ΒΒ διαλύεται στο 
τέλος της περιόδου που ορίζεται στο άρθρο
1 του παρόντος κανονισμού, ή εάν δεν 
αποδείξει ότι εκπληρώνει τους σκοπούς 
της.

Or. en

Τροπολογία 149
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 20 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά τη διάλυση της κοινής επιχείρησης 
ΒΒ τα περιουσιακά στοιχεία της 
χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των 
υποχρεώσεων της κοινής επιχείρησης ΒΒ 
και των δαπανών που συνδέονται με τη 
διάλυσή της. Τυχόν πλεόνασμα 
κατανέμεται μεταξύ των υφιστάμενων 
μελών κατά τον χρόνο της διάλυσης 
κατ’ αναλογία προς το ποσό της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς τους στην 
κοινή επιχείρηση ΒΒ. Το αντίστοιχο 
πλεόνασμα που διανέμεται ενδεχομένως 
στην Ένωση επιστρέφεται στον 

4. Κατά τη διάλυση της κοινής επιχείρησης 
ΒΒ τα περιουσιακά στοιχεία της 
χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των 
υποχρεώσεων της κοινής επιχείρησης ΒΒ 
και των δαπανών που συνδέονται με τη 
διάλυσή της. Τυχόν πλεόνασμα 
κατανέμεται μεταξύ των υφιστάμενων 
μελών κατά τον χρόνο της διάλυσης 
κατ’ αναλογία προς το ποσό της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς τους στην 
κοινή επιχείρηση ΒΒ. Το αντίστοιχο 
πλεόνασμα που διανέμεται ενδεχομένως 
στην Ένωση επιστρέφεται στο ειδικό 
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προϋπολογισμό της Ένωσης. πρόγραμμα για την υλοποίηση του 
προγράμματος Ορίζων 2020, στο πλαίσιο 
του προϋπολογισμού της Ένωσης.

Or. fr


