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Τροπολογία 17
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 219/2007 του 
Συμβουλίου για τη σύσταση κοινής 
επιχείρησης για την ανάπτυξη του 
ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της 
εναέριας κυκλοφορίας (SESAR) νέας 
γενιάς, όσον αφορά την παράταση της 
θητείας της κοινής επιχείρησης έως το 
2014

σχετικά με την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 219/2007 του 
Συμβουλίου για τη σύσταση κοινής 
επιχείρησης για την ανάπτυξη του 
ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της 
εναέριας κυκλοφορίας (SESAR) νέας 
γενιάς, όσον αφορά την παράταση της 
θητείας της κοινής επιχείρησης έως το 
2020

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάρκεια των ΚΤΠ θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τη διάρκεια του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020» και των μελλοντικών προγραμμάτων πλαισίων. Η συντόμευση του 
χρονοδιαγράμματος του SESAR επιτρέπει επίσης στην κοινή επιχείρηση να αντεπεξέλθει στις 
απαιτήσεις με μειωμένο προϋπολογισμό, χωρίς να απαιτείται αναθεώρηση των 
προγραμματισμένων δραστηριοτήτων.

Τροπολογία 18
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6 α) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. .../2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου4a (Ορίζοντας 2020) 
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αποσκοπεί στην επίτευξη μεγαλύτερου 
αντίκτυπου από την έρευνα και την 
καινοτομία μέσω του συνδυασμού της 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020 και των 
κονδυλίων του ιδιωτικού τομέα στις 
συμπράξεις του δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα σε κομβικής σημασίας τομείς όπου 
η έρευνα και η καινοτομία μπορούν να 
συμβάλουν στην επίτευξη των ευρύτερων 
στόχων της Ένωσης στον τομέα του 
ανταγωνισμού, στη μόχλευση των 
ιδιωτικών επενδύσεων και στην 
προσπάθεια για την αντιμετώπιση των 
κοινωνικών προκλήσεων. Οι εν λόγω 
συμπράξεις πρέπει να βασίζονται σε 
μακροπρόθεσμη δέσμευση, όπου 
περιλαμβάνεται και η ισόρροπη συνδρομή 
όλων των εταίρων, να έχουν υποχρέωση 
λογοδοσίας για την επίτευξη των στόχων 
τους και να είναι ευθυγραμμισμένες με 
τους στρατηγικούς στόχους της Ένωσης 
όσον αφορά την έρευνα, την ανάπτυξη 
και την καινοτομία. Ο τρόπος 
διακυβέρνησης και διαχείρισης αυτών 
των συμπράξεων θα πρέπει να είναι 
ανοικτός, διαφανής, αποτελεσματικός και 
αποδοτικός και να παρέχει την ευκαιρία 
για συμμετοχή σε ευρύ φάσμα 
ενδιαφερομένων, ενεργών στα 
συγκεκριμένα πεδία. Η συμμετοχή της 
Ένωσης στις εν λόγω συμπράξεις θα 
μπορούσε να λάβει τη μορφή 
χρηματοδοτικών συνεισφορών σε κοινές 
επιχειρήσεις που συγκροτούνται βάσει 
του άρθρου 187 της Συνθήκης 
κατ’ εφαρμογή της απόφασης 
αριθ. 1982/2006/ΕΚ.
_________________
4αΚανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου ... 2013 για την σύσταση του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020 - Το 
πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και 
την καινοτομία (2014-2020) και την 
κατάργηση της απόφασης αριθ. 
1982/2006/EK (ΕΕ L ...).
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Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα προσθήκη τονίζονται οι 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.

Τροπολογία 19
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η Κοινή Επιχείρηση πληροί τα 
κριτήρια για τις συμπράξεις δημόσιου -
ιδιωτικού τομέα που έχουν θεσπισθεί
βάσει της απόφασης (ΕΕ) αριθ…/2013 
του Συμβουλίου της ... 2013, για τη 
θέσπιση του ειδικού προγράμματος με το
οποίο τίθεται σε εφαρμογή το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» (2014-2020)16

(εφεξής «Ειδικό Πρόγραμμα Ορίζοντας 
2020»).

(7) Η Κοινή Επιχείρηση πληροί τα 
κριτήρια για τις συμπράξεις δημόσιου -
ιδιωτικού τομέα που έχουν θεσπισθεί
σύμφωνα με το πρόγραμμα πλαίσιο
«Ορίζοντας 2020» και την απόφαση (ΕΕ) 
αριθ…/2013 του Συμβουλίου16 (εφεξής
«Ειδικό Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020») και 
πρέπει ως εκ τούτου να παρασχεθεί 
περαιτέρω υποστήριξη στις κοινές 
επιχειρήσεις που συγκροτούνται βάσει 
της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ υπό 
τους όρους που ορίζονται στην απόφαση 
(ΕΕ) αριθ. [...]/2013.

__________________ __________________
16 ΕΕ … [H2020 SP] 16Απόφαση (ΕΕ) αριθ. .../2013 του 

Συμβουλίου της ... 2013, για τη θέσπιση 
του ειδικού προγράμματος με το οποίο 
τίθεται σε εφαρμογή το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» (2014-2020) 
(ΕΕ L...)

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.
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Τροπολογία 20
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8 α) Προκειμένου να αυξηθεί η 
διαφάνεια και να βελτιωθεί η διαχείριση 
των διατιθέμενων πόρων, η Επιτροπή 
πρέπει να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο πολυετές 
πρόγραμμα εργασίας για την κοινή 
επιχείρηση κατά την έναρξη του νέου 
δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 της 
Ένωσης.  Αυτό το αναθεωρημένο 
πολυετές πρόγραμμα εργασίας πρέπει να 
περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες 
σχετικά με όλες τις προγραμματισμένες 
δραστηριότητες, το χρονοδιάγραμμα και 
το κόστος της κοινής επιχείρησης έως το 
2020 και μετά. 

Or. en

Τροπολογία 21
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η πείρα που αποκτήθηκε από τη 
λειτουργία της Κοινής Επιχείρησης ως 
οργανισμού της Ένωσης βάσει του άρθρου 
185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/200218 δείχνει ότι το ισχύον πλαίσιο 
λειτουργίας είναι αρκετά ευέλικτο και 
προσαρμοσμένο στις ανάγκες της Κοινής 
Επιχείρησης. Η κοινή επιχείρηση πρέπει να 
λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 208 του 
κανονισμού (EΕ, Eυρατόμ) αριθ. 966/2012 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, 

(11) Η πείρα που αποκτήθηκε από τη 
λειτουργία της Κοινής Επιχείρησης ως 
οργανισμού της Ένωσης βάσει του άρθρου 
185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/200218 δείχνει ότι το ισχύον πλαίσιο 
λειτουργίας είναι αρκετά ευέλικτο και 
προσαρμοσμένο στις ανάγκες της Κοινής 
Επιχείρησης. Η κοινή επιχείρηση πρέπει να 
λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 208 του 
κανονισμού (EΕ, Eυρατόμ) αριθ. 966/2012 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, 
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σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες 
που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης19, το οποίο 
αντικατέστησε το άρθρο 185 του 
κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002, και να θεσπίσει 
δημοσιονομικούς κανόνες, οι οποίοι δεν 
πρέπει να αποκλίνουν από τον 
δημοσιονομικό κανονισμό-πλαίσιο παρά 
μόνον εφόσον αυτό απαιτείται λόγω 
ειδικών αναγκών της και με προηγούμενη 
σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής.

σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες 
που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης19, το οποίο 
αντικατέστησε το άρθρο 185 του 
κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002, και να θεσπίσει 
δημοσιονομικούς κανόνες, οι οποίοι δεν 
πρέπει να αποκλίνουν από τον 
δημοσιονομικό κανονισμό-πλαίσιο.

__________________ __________________
18 ΕΕ L 248, 19.6.2002, σ. 1. 18 ΕΕ L 248, 19.6.2002, σ. 1.
19 ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1-96. 19 ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1-96.

Or. ro

Τροπολογία 22
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12 α) Δεδομένου ότι γενικός στόχος του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» είναι η 
μεγαλύτερη απλούστευση και εναρμόνιση 
των ευρωπαϊκών διαδικασιών 
χρηματοδότησης της έρευνας και της 
καινοτομίας, οι κοινές επιχειρήσεις 
πρέπει να καθιερώνουν απλά μοντέλα 
διοίκησης και να αποφεύγουν τις δέσμες 
κανόνων που διαφέρουν από το 
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020».

Or. en

Τροπολογία 23
Christian Ehler
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13 α) Με την επιφύλαξη της ενδιάμεσης 
αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 7 
και σύμφωνα με το άρθρο 32 του 
«Ορίζοντας 2020», οι κοινές τεχνολογικές 
πρωτοβουλίες, ως ειδικό μέσο 
χρηματοδότησης του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020», θα πρέπει να 
υποβάλλονται σε ενδελεχή ενδιάμεση 
αξιολόγηση, η οποία θα πρέπει να 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ανάλυση 
του ανοικτού χαρακτήρα, της διαφάνειας 
και της αποδοτικότητάς τους.

Or. en

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 32 του κανονισμού για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 
2020» χάρη στις προσπάθειες του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 24
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13 β) Δεδομένου ότι γενικός στόχος του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» είναι η 
μεγαλύτερη απλούστευση και εναρμόνιση 
των διαδικασιών χρηματοδότησης της 
έρευνας και της καινοτομίας σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, 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 
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εφαρμόζονται παράλληλα διαφορετικές 
δέσμες κανόνων και να αποφεύγεται στο 
μέλλον η σχετική πρόσθετη διοικητική 
επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες και 
τα όργανα της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 25
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13 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, για παράδειγμα παρέχοντας 
οικονομική στήριξη στις 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 του SESAR, καθώς και 
τις δυνατότητές τους να δημιουργούν 
θέσεις εργασίας και ανάπτυξη σε 
περιφερειακό επίπεδο.

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 
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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 26
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13 δ) Δεδομένων της σημασίας της 
συνεχούς καινοτομίας για την 
ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού 
τομέα μεταφορών και του αντίστοιχα 
μεγάλου αριθμού κοινών τεχνολογικών 
πρωτοβουλιών σε αυτόν τον τομέα, οι 
πιστώσεις που διατίθενται για την 
πρόκληση «Έξυπνες, οικολογικές και 
ενοποιημένες μεταφορές» στο πλαίσιο του 
πυλώνα «Κοινωνιακές προκλήσεις» του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» θα 
πρέπει να υποβληθούν σε ενδελεχή 
δημοσιονομική αξιολόγηση και 
ενδεχομένως να αυξηθούν, στο πλαίσιο 
της ενδιάμεσης αξιολόγησης, σύμφωνα με 
το άρθρο 32 προγράμματος «Ορίζοντας 
2020».

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθότι στο πλαίσιο της πρόκλησης για τις μεταφορές πρέπει να χρηματοδοτηθούν τρεις ΚΤΠ –
SESAR, Clean Sky 2 και, πιθανότατα, Shift2Rail–, ο προϋπολογισμός για την εν λόγω 
πρόκληση φαίνεται ιδιαίτερα περιορισμένος, γεγονός που δυνητικά συνεπάγεται αρνητικές 
συνέπειες για τη συνεργατική έρευνα στον εν λόγω τομέα. Επομένως, ο εισηγητής συνιστά 
ανεπιφύλακτα την αναθεώρηση του προϋπολογισμού της πρόκλησης «Μεταφορές» στο πλαίσιο 
της ενδιάμεσης αξιολόγησης.

Τροπολογία 27
Christian Ehler
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2007
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Κοινή Επιχείρηση παύει να υφίσταται 
στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Η Κοινή Επιχείρηση παύει να υφίσταται 
στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

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 του CS2 επιτρέπει επίσης στην κοινή επιχείρηση να 
αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις με μειωμένο προϋπολογισμό, χωρίς να απαιτείται αναθεώρηση 
των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων.

Τροπολογία 28
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2007
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 1α
Πεδίο δραστηριοτήτων
1. Για την επιτέλεση των καθηκόντων 
που ορίζονται στο άρθρο 1, το ερευνητικό 
πρόγραμμα SESAR μπορεί να 
χρηματοδοτεί δραστηριότητες έρευνας 
και ανάπτυξης οι οποίες αντιστοιχούν στα 
επίπεδα τεχνολογικής ετοιμότητας 2 έως 
6.
2. Σε περίπτωση που το ερευνητικό 
πρόγραμμα SESAR προβλέπει 
δραστηριότητες καινοτομίας οι οποίες 
αντιστοιχούν στα επίπεδα τεχνολογικής 
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ετοιμότητας 7 έως 8, τα ποσοστά 
χρηματοδότησης για έμμεσες δράσεις 
μειώνονται σύμφωνα με το άρθρο 28 των 
κανόνων συμμετοχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με το παρόν άρθρο επιδιώκεται η αποσαφήνιση των δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης 
SESAR, ειδικότερα όσον αφορά τα σχετικά επίπεδα τεχνολογικής ετοιμότητας που καλύπτονται 
από το ερευνητικό πρόγραμμά της.  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 29
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
HYPERLINK 
"http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=en&ReqId=0&DocType=COM&DocYear
=2011&DocNum=0942" COM(2013)0503
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 –  πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης για την 
κάλυψη των δαπανών στο πλαίσιο του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-
2020 ανέρχεται σε 600 εκατομμύρια 
ευρώ21 (συμπεριλαμβανομένης της 
συμμετοχής των χωρών ΕΖΕΣ), το οποίο 
καταβάλλεται από τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού που διατίθενται για τον
«Ορίζων 2020 — Πρόγραμμα πλαίσιο για 
την έρευνα και την καινοτομία (2014-
2020).»

Η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης για την 
κάλυψη των δαπανών στο πλαίσιο του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-
2020 ανέρχεται σε 600 εκατομμύρια 
ευρώ21, συμπεριλαμβανομένης της 
συμμετοχής των χωρών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων 
Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), το οποίο 
καταβάλλεται από τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού που διατίθενται για τον
«Ορίζων 2020 — Πρόγραμμα πλαίσιο για 
την έρευνα και την καινοτομία (2014-
2020).»

Η Επιτροπή μπορεί να αντιταχθεί στη 
χρήση της κοινοτικής συνεισφοράς για 
σκοπούς που θεωρεί αντίθετους προς τις 
αρχές των κοινοτικών προγραμμάτων 
που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο ή 
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προς τον δημοσιονομικό κανονισμό της ή 
επιζήμιους για τα συμφέροντα της 
Ένωσης.  Σε περίπτωση αντίθεσης της 
Επιτροπής, η κοινοτική συνεισφορά δεν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την κοινή 
επιχείρηση για τους σκοπούς αυτούς.

__________________ __________________
21 Ενδεικτικό ποσό. Το ύψος του ποσού θα 
εξαρτηθεί από το τελικό ποσό που θα 
συμφωνηθεί για τη ΓΔ MOVE για το θέμα 
«Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες 
μεταφορές», το οποίο θα εγκριθεί από την 
αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή στην 
τελική έκδοση του νομοθετικού 
δημοσιονομικού δελτίου.

21 Ενδεικτικό ποσό. Το ύψος του ποσού θα 
εξαρτηθεί από το τελικό ποσό που θα 
συμφωνηθεί για τη ΓΔ MOVE για το θέμα 
«Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες 
μεταφορές», το οποίο θα εγκριθεί από την 
αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή στην 
τελική έκδοση του νομοθετικού 
δημοσιονομικού δελτίου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση και προσθήκη του πρώην τρίτου εδαφίου που εξαφανίστηκε χωρίς λόγο.

Τροπολογία 30
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2007
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 –  πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης για την 
κάλυψη των δαπανών στο πλαίσιο του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-
2020 ανέρχεται σε 600 εκατομμύρια
ευρώ21 (συμπεριλαμβανομένης της 
συμμετοχής των χωρών ΕΖΕΣ), το οποίο 
καταβάλλεται από τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού που διατίθενται για τον
«Ορίζων 2020 — Πρόγραμμα πλαίσιο για 
την έρευνα και την καινοτομία (2014-
2020).»

Η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης για την 
κάλυψη των δαπανών στο πλαίσιο του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-
2020 ανέρχεται σε 525 εκατομμύρια ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής 
των χωρών ΕΖΕΣ), το οποίο καταβάλλεται 
από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 
που διατίθενται για τον «Ορίζων 2020 —
Πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την 
καινοτομία (2014-2020).»

__________________ __________________
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21 Ενδεικτικό ποσό. Το ύψος του ποσού θα 
εξαρτηθεί από το τελικό ποσό που θα 
συμφωνηθεί για τη ΓΔ MOVE για το θέμα 
«Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες 
μεταφορές», το οποίο θα εγκριθεί από την 
αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή στην 
τελική έκδοση του νομοθετικού 
δημοσιονομικού δελτίου.

21 Ενδεικτικό ποσό. Το ύψος του ποσού θα 
εξαρτηθεί από το τελικό ποσό που θα 
συμφωνηθεί για τη ΓΔ MOVE για το θέμα 
«Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες 
μεταφορές», το οποίο θα εγκριθεί από την 
αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή στην 
τελική έκδοση του νομοθετικού 
δημοσιονομικού δελτίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προϋπολογισμός της κοινής επιχείρησης SESAR 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. 
Ταυτόχρονα, προτείνεται η μείωση της διάρκειας του SESAR κατά 4 έτη.

Τροπολογία 31
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2007
Άρθρο 4 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δημοσιονομικοί κανόνες που ισχύουν 
για την κοινή επιχείρηση αποφασίζονται 
από το διοικητικό συμβούλιο κατόπιν 
διαβουλεύσεων με την Επιτροπή. Οι εν 
λόγω κανόνες δεν αποκλίνουν από το 
δημοσιονομικό κανονισμό πλαίσιο, παρά 
μόνον εφόσον απαιτείται λόγω ειδικών 
αναγκών λειτουργίας της κοινής 
επιχείρησης και με προηγούμενη 
σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής.

Οι δημοσιονομικοί κανόνες που ισχύουν 
για την κοινή επιχείρηση αποφασίζονται 
από το διοικητικό συμβούλιο κατόπιν 
διαβουλεύσεων με την Επιτροπή. Οι εν 
λόγω κανόνες δεν αποκλίνουν από το 
δημοσιονομικό κανονισμό πλαίσιο.

Or. ro
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Τροπολογία 32
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2007
Άρθρο 4 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η παράγραφος 2 απαλείφεται. β) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
Η κοινή επιχείρηση είναι ελεύθερη να 
οργανώσει την δική της ικανότητα 
εσωτερικού λογιστικού ελέγχου.

Or. fr

Τροπολογία 33
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2007
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Κάθε τρία χρόνια από την έναρξη των 
δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης 
και τουλάχιστον έξι μήνες από την εκπνοή 
της θητείας της κοινής επιχείρησης, η 
Επιτροπή προβαίνει σε αξιολογήσεις της 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, των 
αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν από την 
κοινή επιχείρηση και των μεθόδων 
εργασίας της, καθώς και της γενικής 
χρηματοοικονομικής κατάστασης της 
κοινής επιχείρησης. Η Επιτροπή παρέχει 
τα αποτελέσματα των εν λόγω 
αξιολογήσεων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.»

1. Η Επιτροπή υποβάλλει το 
αναθεωρημένο πολυετές πρόγραμμα 
εργασίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο κατά την έναρξη του νέου 
δημοσιονομικού πλαισίου της Ένωσης 
2014-2020.

2. «Κάθε δύο χρόνια από την έναρξη των 
δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης 
και τουλάχιστον έξι μήνες από την εκπνοή 
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της θητείας της κοινής επιχείρησης, η 
Επιτροπή προβαίνει σε αξιολογήσεις της 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, των 
αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν από την 
κοινή επιχείρηση και των μεθόδων 
εργασίας της, καθώς και της γενικής 
χρηματοοικονομικής κατάστασης της 
κοινής επιχείρησης. Η Επιτροπή παρέχει 
τα αποτελέσματα των εν λόγω 
αξιολογήσεων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.»

Or. en

Τροπολογία 34
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2007
Άρθρο 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε τρία χρόνια από την έναρξη των 
δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης 
και τουλάχιστον έξι μήνες από την εκπνοή 
της θητείας της κοινής επιχείρησης, η 
Επιτροπή προβαίνει σε αξιολογήσεις της 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, των 
αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν από την 
κοινή επιχείρηση και των μεθόδων 
εργασίας της, καθώς και της γενικής 
χρηματοοικονομικής κατάστασης της 
κοινής επιχείρησης. Η Επιτροπή παρέχει 
τα αποτελέσματα των εν λόγω 
αξιολογήσεων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

1. Κάθε τρία χρόνια από την έναρξη των 
δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης 
και τουλάχιστον έξι μήνες από την εκπνοή 
της θητείας της κοινής επιχείρησης, η 
Επιτροπή προβαίνει σε αξιολογήσεις της 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, των 
αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν από την 
κοινή επιχείρηση και των μεθόδων 
εργασίας της, καθώς και της γενικής 
χρηματοοικονομικής κατάστασης της 
κοινής επιχείρησης. Η Επιτροπή παρέχει 
τα αποτελέσματα των εν λόγω 
αξιολογήσεων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η 
αξιολόγηση της κοινής επιχείρησης 
SESAR 2017 εντάσσεται στην ενδιάμεση 
αξιολόγηση του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020» και καταρτίζεται μαζί 
με αυτήν.

Or. en



AM\1009067EL.doc 17/24 PE522.979v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντανακλά τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στο άρθρο 32 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 35
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2007
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο άρθρο 7, προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
2. Ο προϋπολογισμός της κοινής 
επιχείρησης μπορεί να υποβληθεί σε 
αναθεώρηση στο πλαίσιο της ενδιάμεσης 
αξιολόγησης. 

Or. en

(βλ. Τροπολογία 9)

Αιτιολόγηση

Ανάλογα με το αποτέλεσμα της ενδιάμεσης αξιολόγησης και εφόσον λαμβάνονται δεόντως 
υπόψη όλοι οι υπόλοιποι σχετικοί παράγοντες, θα πρέπει να συμπεριληφθεί δυνατότητα 
προσαρμογής του προϋπολογισμού της SESAR στη βασική νομική πράξη της κοινής 
επιχείρησης. Γενικά, οι αναφορές σε πιθανή αναθεώρηση του προϋπολογισμού κατά την 
ενδιάμεση αξιολόγηση θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται και στις βασικές πράξεις άλλων 
κοινών επιχειρήσεων αντίστοιχα.

Τροπολογία 36
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2007
Άρθρο 7 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7 α. Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
Άρθρο 7 α
1. 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. Σύμφωνα με τον εν λόγω 
κανονισμό η κοινή επιχείρηση θεωρείται 
φορέας χρηματοδότησης και παρέχει 
χρηματοδοτική στήριξη σε έμμεσες 
δράσεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 
του καταστατικού που παρατίθεται στο 
παράρτημα.
2. Σύμφωνα με της αρχές της διαφάνειας 
και της αμεροληψίας, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 60, παράγραφος 1 και στο άρθρο 
128, παράγραφος 1 του κανονισμού (EΕ, 
Eυρατόμ) αριθ. 966/2012 και στο άρθρο 
19 των καταστατικών, στη διαδικτυακή 
πύλη συμμετεχόντων του «Ορίζοντας 
2010» δημοσιεύονται προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων που οργανώνονται 
από την κοινή επιχείρηση.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι να αποσαφηνίσει ότι εφαρμόζονται οι κανόνες 
συμμετοχής του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και οι εκτελεστικές πράξεις. Κατά τη 
διάρκεια του τριμερούς διαλόγου για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» συμφωνήθηκε η 
προαγωγή μεγαλύτερης συνοχής όλων των δυνατοτήτων πρόσκλησης υποβολής προτάσεων που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020».  Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή 
υποσχέθηκε να προωθήσει τη δημοσίευση των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και των 
προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος που οργανώνει η ΚΤΠ στη διαδικτυακή πύλη 
συμμετεχόντων του «Ορίζοντας 2010». Όλοι συμφώνησαν να εφαρμόσουν αυτή την 
προσέγγιση. Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι να μετατρέψει μια αυτοδέσμευση σε 
νομική απαίτηση, εξασφαλίζοντας στους αιτούντες απλές και προσιτές πληροφορίες.
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Τροπολογία 37
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η θητεία του εκτελεστικού διευθυντή που 
υπηρετεί την 1η Ιανουαρίου 2009 λήγει το 
αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2016. Μετά 
τη λήξη της εν λόγω θητείας ή σε 
περίπτωση αντικατάστασης του 
εκτελεστικού διευθυντή που υπηρετεί από 
την 1η Ιανουαρίου 2009, προκηρύσσεται 
νέα διαδικασία για το διορισμό του 
εκτελεστικού διευθυντή σύμφωνα με το 
άρθρο 7 παράγραφος 2 του παραρτήματος 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 219/2007.

Η θητεία του εκτελεστικού διευθυντή που 
υπηρετεί την 1η Ιανουαρίου 2009 λήγει το 
αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2014. Μετά 
τη λήξη της εν λόγω θητείας ή σε 
περίπτωση αντικατάστασης του 
εκτελεστικού διευθυντή που υπηρετεί από 
την 1η Ιανουαρίου 2009, προκηρύσσεται 
νέα διαδικασία για το διορισμό του 
εκτελεστικού διευθυντή σύμφωνα με το 
άρθρο 7 παράγραφος 2 του παραρτήματος 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 219/2007.

Or. ro

Τροπολογία 38
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ιδιότητα του μέλους της κοινής 
επιχείρησης παύει στις 31 Δεκεμβρίου 
2016 για τα μέλη της κοινής επιχείρησης 
τα οποία, την 1η Ιανουαρίου 2014, δεν 
συνεισφέρουν σε είδος ή σε χρήμα στο 
κόστος του προγράμματος εργασιών της 
κοινής επιχείρησης βάσει του 
δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 της 
Ένωσης .

Η ιδιότητα του μέλους της κοινής 
επιχείρησης παύει στις 31 Δεκεμβρίου 
2014 για τα μέλη της κοινής επιχείρησης 
τα οποία, την 1η Ιανουαρίου 2014, δεν 
συνεισφέρουν σε είδος ή σε χρήμα στο 
κόστος του προγράμματος εργασιών της 
κοινής επιχείρησης βάσει του 
δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 της 
Ένωσης .

Or. ro

Τροπολογία 39
Jean-Pierre Audy
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της ημέρας δημοσίευσής του στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της ημέρας δημοσίευσής του στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Είναι διαθέσιμος υπό την 
ενοποιημένη μορφή του με τον κανονισμό 
που τροποποιείται εντός τριμήνου από 
την έναρξη ισχύος του.

Or. fr

Τροπολογία 40
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2007
Παράρτημα – άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α α) εισάγεται το ακόλουθο σημείο:
(ιγ α) εγκρίνει τον κατάλογο των 
προτάσεων που επιλέγονται για 
χρηματοδότηση, με βάση τον πίνακα 
κατάταξης που καταρτίζεται από 
επιτροπή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων 
σύμφωνα με το άρθρο 40 των κανόνων 
συμμετοχής του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020»·

Or. en

Τροπολογία 41
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2007
Παράρτημα – άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται 
τουλάχιστον τρεις φορές ετησίως. 
Έκτακτες συνεδριάσεις συγκαλούνται είτε 
κατ’ αίτηση του ενός τρίτου των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου που 
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 30% των 
δικαιωμάτων ψήφου, είτε κατ’ αίτηση της 
Επιτροπής ή του εκτελεστικού διευθυντή·

το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται 
τουλάχιστον τρεις φορές ετησίως. 
Έκτακτες συνεδριάσεις συγκαλούνται είτε 
κατ’ αίτηση του ενός τρίτου των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου που 
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 30% των 
δικαιωμάτων ψήφου, είτε κατ’ αίτηση της 
Ένωσης ή του εκτελεστικού διευθυντή·

Or. ro

Τροπολογία 42
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2007
Παράρτημα – άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα μέλη της κοινής επιχείρησης ή του 
Διοικητικού Συμβουλίου και το 
προσωπικό της κοινής επιχείρησης δεν 
επιτρέπεται να συμμετέχουν στις 
διαδικασίες προετοιμασίας, αξιολόγησης 
ή χορήγησης οικονομικής στήριξης από 
την κοινή επιχείρηση, ιδίως μετά από 
προσκλήσεις υποβολής προσφορών ή 
προτάσεων, εφόσον είναι κάτοχοι 
φορέων, εκπροσωπούν φορείς ή έχουν 
συμφωνίες με φορείς που είναι δυνητικοί 
υποψήφιοι ή αιτούντες.

1. Κατόπιν προτάσεως του εκτελεστικού 
διευθυντή, το διοικητικό συμβούλιο 
θεσπίζει κανόνες για την πρόληψη και 
διαχείριση των συγκρούσεων 
συμφερόντων.

1 α. Οι κανόνες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 προβλέπουν τουλάχιστον τα 
εξής:
(α) θεσπίζουν την απαίτηση σύμφωνα με 
την οποία τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου, ο εκτελεστικός διευθυντής, 
τα μέλη της κοινής επιχείρησης και το 
προσωπικό της κοινής επιχείρησης 
υποβάλλουν δήλωση δεσμεύσεων και 
δηλώνουν την απουσία ή ύπαρξη 
οιουδήποτε συμφέροντος που ενδέχεται 
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να θεωρηθεί ότι διακυβεύει την 
ανεξαρτησία τους·
(β) ορίζουν ότι οι δηλώσεις που 
αναφέρονται στο στοιχείο α) πρέπει να 
είναι ακριβείς και πλήρεις και ότι πρέπει 
να υποβάλλονται εγγράφως κατά την 
ανάληψη των καθηκόντων των 
αντίστοιχων προσώπων και να 
ανανεώνονται σε περίπτωση μεταβολής 
της προσωπικής τους κατάστασης·
(γ) περιλαμβάνουν σαφή και 
αντικειμενικά κριτήρια για την 
αξιολόγηση των δηλώσεων που 
υποβάλλονται δυνάμει του στοιχείου α), 
διασφαλίζουν τη συνεπή εφαρμογή των εν 
λόγω κριτηρίων και προβλέπουν την 
επαλήθευση κάθε δήλωσης σε περίπτωση 
που εκφραστούν ανησυχίες σε σχέση με 
τα κριτήρια αυτά·
(δ) περιλαμβάνουν διαδικασία που 
διασφαλίζει ότι κάθε άτομο που είναι 
κάτοχος ή έχει συμφωνίες εταιρικής 
σχέσης με φορείς που είναι δυνητικοί 
υποψήφιοι σε προσκλήσεις δημοσίων 
συμβάσεων ή εκπροσωπούν τέτοιους 
φορείς ή έχει εντοπιστεί άλλη εν δυνάμει 
σύγκρουση συμφερόντων, δεν συμμετέχει 
στις διαδικασίες προετοιμασίας, 
αξιολόγησης ή ανάθεσης στην κοινή 
επιχείρηση δημοσίων συμβάσεων·
(στ) προσφέρουν εθελοντική επιμόρφωση 
όσον αφορά τις συγκρούσεις 
συμφερόντων για τον εκτελεστικό 
διευθυντή, το σύνολο του προσωπικού 
της κοινής επιχείρησης και τα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρχικές προτάσεις του εισηγητή δείχνουν δυσανάλογες και τροποποιήθηκαν ανάλογα.
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Τροπολογία 43
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2007
Παράρτημα – άρθρο 7 – παράγραφος 5 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Στο άρθρο 7 παράγραφος 5 
προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
(η α) δίδει εγκαίρως συνέχεια σε τυχόν 
συστάσεις που προκύπτουν από την 
ενδιάμεση αξιολόγηση της κοινής 
επιχείρησης ή οποιαδήποτε άλλη σχετική 
αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του 
SESAR· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι αξιολογήσεις που προβλέπονται επισήμως έχουν επαρκή 
αντίκτυπο και να βελτιωθεί η διαχείριση ποιότητας της κοινής επιχείρησης, ο εκτελεστικός 
διευθυντής θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή τυχόν σχετικών συστάσεων.

Τροπολογία 44
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – παράγραφος 1 – σημείο 7 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Στο άρθρο 16, η εισαγωγική φράση της 
παραγράφου 1 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

7. Στο άρθρο 16, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Or. en

Τροπολογία 45
Evžen Tošenovský
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – παράγραφος 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2007
Παράρτημα – άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κοινή επιχείρηση καταρτίζει το 
πρόγραμμα εργασιών της βάσει του 
δημοσιονομικού πλαισίου που αναφέρεται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 2 και βάσει των 
αρχών της χρηστής διαχείρισης και της 
λογοδοσίας, καθορίζοντας σαφή 
παραδοτέα και ορόσημα. Περιλαμβάνει:

1. Η κοινή επιχείρηση καταρτίζει το 
πρόγραμμα εργασιών της βάσει του 
δημοσιονομικού πλαισίου που αναφέρεται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 2 και βάσει των 
αρχών της χρηστής διαχείρισης και της 
λογοδοσίας, καθορίζοντας σαφή 
παραδοτέα και ορόσημα. Περιλαμβάνει:

(α) αναθεωρημένο πολυετές πρόγραμμα 
εργασίας, χωρισμένο σε περιόδους 
διάρκειας 24 μηνών, το οποίο περιγράφει 
τις δραστηριότητες, το χρονοδιάγραμμα 
και το κόστος της κοινής επιχείρησης 
έως το 2020 και μετά· 
(β) ετήσια προγράμματα εργασίας τα 
οποία καταρτίζονται κάθε έτος και τα 
οποία περιγράφουν τις δραστηριότητες, 
το χρονοδιάγραμμα και τις δαπάνες της 
κοινής επιχείρησης κατά την περίοδο 
αυτήν.

Or. en


