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Τροπολογία 33
Jean-Pierre Audy

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής 
όπως τροποποιήθηκε·

1. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής 
όπως τροποποιήθηκε·

Or. fr

Τροπολογία 34
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 35
Jerzy Buzek

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 2009 
σχετικά με τη θεματική για βιώσιμο 
μέλλον στη γενική και επαγγελματική 
αεροπορία6α καλεί την Επιτροπή να 
ενισχύσει τη στήριξή της προς την 
αεροναυτική έρευνα, ανάπτυξη και 
καινοτομία, ιδίως από ΜΜΕ που 
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αναπτύσσουν και κατασκευάζουν 
αεροσκάφη για τη γενική και 
επαγγελματική αεροπορία·
__________________
6α ΕΕ C 67 E της 18.3.2010, σ. 5.

Or. en

Τροπολογία 36
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 
…/2013/ΕΕ του Συμβουλίου, της … 2013, 
για τον καθορισμό του ειδικού 
προγράμματος υλοποίησης του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (2014-
2020)8, περαιτέρω στήριξη θα πρέπει να 
παρέχεται σε κοινές επιχειρήσεις που 
συγκροτούνται δυνάμει της απόφασης 
αριθ. 1982/2006/ΕΚ, υπό τους όρους που 
προσδιορίζονται στην απόφαση αριθ. 
[...]/2013/ΕΕ.

(5) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
.../2013 [πρόγραμμα-πλαίσιο «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)8, περαιτέρω στήριξη θα 
πρέπει να παρέχεται σε κοινές επιχειρήσεις 
που συγκροτούνται δυνάμει της απόφασης 
αριθ. 1982/2006/ΕΚ, υπό τους όρους που 
προσδιορίζονται στην απόφαση αριθ. 
[...]/2013/ΕΕ.

__________________ __________________
8 ΕΕ … [ειδικό πρόγραμμα «Ορίζοντας 
2020»].

8 ΕΕ … [ειδικό πρόγραμμα «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 37
Philippe Lamberts
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 
…/2013/ΕΕ του Συμβουλίου, της … 2013, 
για τον καθορισμό του ειδικού 
προγράμματος υλοποίησης του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (2014-
2020)8, περαιτέρω στήριξη θα πρέπει να 
παρέχεται σε κοινές επιχειρήσεις που 
συγκροτούνται δυνάμει της απόφασης 
αριθ. 1982/2006/ΕΚ, υπό τους όρους που 
προσδιορίζονται στην απόφαση αριθ. 
[...]/2013/ΕΕ.

(5) Σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 
…/2013/ΕΕ του Συμβουλίου, της … 2013, 
για τον καθορισμό του ειδικού 
προγράμματος υλοποίησης του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (2014-
2020)8, περαιτέρω στήριξη μπορεί να 
παρέχεται σε κοινές επιχειρήσεις που 
συγκροτούνται δυνάμει της απόφασης 
αριθ. 1982/2006/ΕΚ, υπό τους όρους που 
προσδιορίζονται στην απόφαση αριθ. 
[...]/2013/ΕΕ.

__________________ __________________
8 ΕΕ … [ειδικό πρόγραμμα «Ορίζοντας 
2020»].

8 ΕΕ … [ειδικό πρόγραμμα «Ορίζοντας 
2020»].

Or. en

Τροπολογία 38
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η κοινή επιχείρηση Clean Sky που 
συστάθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 71/2008 του Συμβουλίου, της 20ής 
Δεκεμβρίου 2007, για τη σύσταση της 
κοινής επιχείρησης Clean Sky9 εκπληρώνει 
τους στόχους της να δοθεί ώθηση για νέα 
έρευνα στο πλαίσιο σύμπραξης δημόσιου-
ιδιωτικού τομέα που καθιστά δυνατή τη 
μακροπρόθεσμη συνεργασία μεταξύ των 
ευρωπαίων εμπλεκομένων παραγόντων 
στον τομέα της αεροναυτικής. Οι μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 

(6) Η κοινή επιχείρηση Clean Sky που 
συστάθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 71/2008 του Συμβουλίου, της 20ής 
Δεκεμβρίου 2007, για τη σύσταση της 
κοινής επιχείρησης Clean Sky9 εκπληρώνει 
τους στόχους της να δοθεί ώθηση για νέα 
έρευνα στο πλαίσιο σύμπραξης δημόσιου-
ιδιωτικού τομέα που καθιστά δυνατή τη 
μακροπρόθεσμη συνεργασία μεταξύ των 
ευρωπαίων εμπλεκομένων παραγόντων 
στον τομέα της αεροναυτικής. Οι μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 
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συμμετείχαν ευρέως στην κοινή 
επιχείρηση Clean Sky, λαμβάνοντας 
περίπου το 40% του προϋπολογισμού των 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Η 
ενδιάμεση αξιολόγηση10 της Clean Sky 
κατέδειξε ότι η κοινή επιχείρηση 
δρομολογεί επιτυχώς εξελίξεις προς την 
επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων. 
Επίσης, υπήρξε ιδιαίτερα επιτυχής όσον 
αφορά την προσέλκυση ευρείας 
συμμετοχής από όλους τους βασικούς 
βιομηχανικούς κλάδους της Ένωσης και 
από μεγάλο αριθμό ΜΜΕ. Το αποτέλεσμα 
ήταν η σύναψη νέων συνεργασιών και η 
συμμετοχή νέων οργανισμών. Ο συναφής 
τομέας έρευνας θα πρέπει επομένως να 
εξακολουθήσει να λαμβάνει στήριξη, 
προκειμένου να επιτύχει τους στόχους που 
παρατίθενται στο άρθρο 2 του παρόντος 
κανονισμού.

συμμετείχαν συγκρατημένα στην κοινή 
επιχείρηση Clean Sky, λαμβάνοντας 
περίπου το 40% του προϋπολογισμού των 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Η 
ενδιάμεση αξιολόγηση10 της Clean Sky 
κατέδειξε ότι η κοινή επιχείρηση 
δρομολογεί επιτυχώς εξελίξεις προς την 
επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων. Το 
αποτέλεσμα ήταν η σύναψη νέων 
συνεργασιών και η συμμετοχή νέων 
οργανισμών. Ο συναφής τομέας έρευνας 
θα πρέπει επομένως να εξακολουθήσει να 
λαμβάνει στήριξη, προκειμένου να επιτύχει 
τους στόχους που παρατίθενται στο άρθρο
2 του παρόντος κανονισμού.

__________________ __________________
9 EE L 30 της 4.2.2008, σ. 1-20. 9 EE L 30 της 4.2.2008, σ. 1-20.
10 SEC(2011) 1072 τελικό. 10 SEC(2011) 1072 τελικό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος της διάθεσης των δημοσιονομικών πόρων δεν έγινε μέσω 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, η συμμετοχή υπήρξε χαμηλή σε απόλυτους αριθμούς.

Τροπολογία 39
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η συνεχιζόμενη στήριξη του 
ερευνητικού προγράμματος της Clean Sky 
θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη την 
πείρα που αποκτήθηκε από τις 
επιχειρησιακές δράσεις της κοινής 

(7) Η συνεχιζόμενη στήριξη του 
ερευνητικού προγράμματος της Clean Sky 
θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη την 
πείρα που αποκτήθηκε από τις 
επιχειρησιακές δράσεις της κοινής 
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επιχείρησης Clean Sky, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αποτελεσμάτων της ενδιάμεσης 
αξιολόγησης και των συστάσεων των 
εμπλεκομένων παραγόντων11. Θα πρέπει 
δε να υλοποιηθεί με εφαρμογή μιας 
διάρθρωσης καταλληλότερης για τον 
επιδιωκόμενο σκοπό και με κανόνες που 
θα αυξήσουν την αποδοτικότητα και θα 
διασφαλίζουν την απλούστευση. Προς τον 
σκοπό αυτό, η κοινή επιχείρηση Clean Sky 
2 πρέπει να θεσπίσει δημοσιονομικούς 
κανόνες ειδικά προσαρμοσμένους στις 
ανάγκες της, σύμφωνα με το άρθρο 209 
του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 
2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς 
κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης12.

επιχείρησης Clean Sky, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αποτελεσμάτων της ενδιάμεσης 
αξιολόγησης και των συστάσεων των 
εμπλεκομένων παραγόντων11. Θα πρέπει 
δε να υλοποιηθεί κατά τρόπο ανοιχτό και 
διαφανή με εφαρμογή μιας διάρθρωσης 
καταλληλότερης για τον επιδιωκόμενο 
σκοπό και με κανόνες που θα αυξήσουν 
την αποδοτικότητα και θα διασφαλίζουν 
την απλούστευση. Προς τον σκοπό αυτό, η 
κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 πρέπει να 
θεσπίσει δημοσιονομικούς κανόνες ειδικά 
προσαρμοσμένους στις ανάγκες της, 
σύμφωνα με το άρθρο 209 του κανονισμού 
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, 
σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες 
που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης12.

__________________ __________________
11

http://www.cleansky.eu/sites/default/files/n
ews/csjuconsultationreview_final.pdf

11

http://www.cleansky.eu/sites/default/files/n
ews/csjuconsultationreview_final.pdf

12 ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1. 12 ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 40
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για την επίτευξη των στόχων της, η 
κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 θα πρέπει να 
παρέχει χρηματοδοτική στήριξη κυρίως με 
τη μορφή επιχορηγήσεων προς τα μέλη και 
προς τους συμμετέχοντες, κατόπιν 
ανοικτών και ανταγωνιστικών 

(9) Για την επίτευξη των στόχων της, η 
κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 θα πρέπει να 
παρέχει χρηματοδοτική στήριξη κυρίως με 
τη μορφή επιχορηγήσεων προς τα μέλη και 
τους συμμετέχοντες, κατόπιν ανοικτών και 
ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής 



PE524.725v01-00 8/69 AM\1011983EL.doc

EL

προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. προτάσεων.

Or. en

Τροπολογία 41
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) 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·
προκειμένου να διασφαλιστεί κατάλληλη 
επισκόπηση του αποτελέσματος 
μόχλευσης, οι εν λόγω συμπληρωματικές 
δραστηριότητες θα πρέπει να 
αντιπροσωπεύουν συνεισφορές στο 
πλαίσιο της ευρύτερης κοινής 
τεχνολογικής πρωτοβουλίας Clean Sky.

(11) Οι συνεισφορές τους σχετικά με 
συμπληρωματικές δραστηριότητες που θα 
αναλάβουν τα μέλη από τον ιδιωτικό 
τομέα, όπως διευκρινίζονται σε σχέδιο 
συμπληρωματικών δραστηριοτήτων θα 
πρέπει να είναι ποσοτικοποιημένες αλλά 
δεν θα πρέπει να υπολογίζονται ως τμήμα 
των συνεισφορών στο πλαίσιο της 
ευρύτερης κοινής τεχνολογικής 
πρωτοβουλίας Clean Sky.

Or. en

Τροπολογία 42
Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η συμμετοχή σε έμμεσες δράσεις που 
χρηματοδοτούνται από την κοινή 
επιχείρηση Clean Sky 2 θα πρέπει να 
συμμορφώνεται προς τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. … /2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της … 
2013, σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων 

(12) Η συμμετοχή σε έμμεσες δράσεις που 
χρηματοδοτούνται από την κοινή 
επιχείρηση Clean Sky 2 θα πρέπει να 
συμμορφώνεται προς τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. … /2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της … 
2013, σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων 
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συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζων 
2020» - Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και 
καινοτομίας (2014-2020)13.

συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζων 
2020» - Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και 
καινοτομίας (2014-2020). Η δομή της 
σύμβασης δεν θα πρέπει να διαφέρει από 
εκείνη στον Ορίζοντα 2020 ενώ θα πρέπει 
να αποφεύγεται οποιοδήποτε επιπρόσθετο 
επίπεδο στη σύμβαση ενδέχεται να 
δημιουργήσει περιττή διοικητική 
επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες. 

__________________ __________________
13 ΕΕ … [κανόνες συμμετοχής του 
«Ορίζων 2020»].

13 ΕΕ … [κανόνες συμμετοχής του 
«Ορίζων 2020»].

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συμμετέχοντες αντιλαμβάνονται ότι η Clean Sky δημιούργησε μια δομή με τρία επίπεδα 
συμβάσεων αντί των δύο επιπέδων που υπήρχαν συνήθως στο ΠΠ7.

Τροπολογία 43
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η διαχείριση της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς της Ένωσης θα πρέπει να 
τηρεί την αρχή της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, καθώς και 
τους κανόνες 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. 966/201214.

(13) Η διαχείριση της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς της Ένωσης θα πρέπει να 
τηρεί την αρχή της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, καθώς και 
τους κανόνες 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 2012, σχετικά με τους κανόνες 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 966/201214.

__________________ __________________
14 ΕΕ L 362 της 31.12.2012, σ. 1. 14 ΕΕ L 362 της 31.12.2012, σ. 1.

Or. en
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Τροπολογία 44
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Ο εσωτερικός ελεγκτής της Επιτροπής 
ασκεί έναντι της κοινής επιχείρησης Clean 
Sky 2 τις ίδιες αρμοδιότητες με εκείνες που 
του ανατίθενται σε σχέση με την Επιτροπή.

(16) Ο εσωτερικός ελεγκτής της Επιτροπής 
ασκεί έναντι της κοινής επιχείρησης Clean 
Sky 2 τις ίδιες αρμοδιότητες με εκείνες που 
του ανατίθενται σε σχέση με την Επιτροπή. 
Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. 

Or. fr

Τροπολογία 45
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Σύμφωνα με το άρθρο 287 
παράγραφος 1 της Συνθήκης, η ιδρυτική 
πράξη κάθε λοιπού οργάνου ή οργανισμού 
ιδρυόμενου από την Ένωση μπορεί να 
αποκλείει τον έλεγχο των λογαριασμών 
του συνόλου των εσόδων και των εξόδων 
των εν λόγω 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 

διαγράφεται
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κανονικότητα των υποκείμενων πράξεων. 
Η αποφυγή αλληλεπικαλύψεων όσον 
αφορά τον έλεγχο των λογαριασμών 
αιτιολογεί το γεγονός ότι οι λογαριασμοί 
της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 δεν 
πρέπει να υπόκεινται στον έλεγχο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Or. en

Τροπολογία 46
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Σύμφωνα με το άρθρο 287 
παράγραφος 1 της Συνθήκης, η ιδρυτική 
πράξη κάθε λοιπού οργάνου ή οργανισμού 
ιδρυόμενου από την Ένωση μπορεί να 
αποκλείει τον έλεγχο των λογαριασμών 
του συνόλου των εσόδων και των εξόδων 
των εν λόγω 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 γεγονός ότι οι λογαριασμοί 
της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 δεν 
πρέπει να υπόκεινται στον έλεγχο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου.

(17) Σύμφωνα με το άρθρο 287 ΣΛΕΕ, τα 
όργανα ή οι οργανισμοί που ιδρύονται 
από την Ένωση ελέγχονται από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο το οποίο εκδίδει 
γνωμοδότηση 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 γεγονός ότι οι λογαριασμοί 
της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 δεν 
πρέπει να υπόκεινται στον έλεγχο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Or. ro
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Τροπολογία 47
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Σύμφωνα με το άρθρο 287 
παράγραφος 1 της Συνθήκης, η ιδρυτική 
πράξη κάθε λοιπού οργάνου ή οργανισμού 
ιδρυόμενου από την Ένωση μπορεί να 
αποκλείει τον έλεγχο των λογαριασμών 
του συνόλου των εσόδων και των εξόδων 
των εν λόγω 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 
γεγονός ότι οι λογαριασμοί της κοινής 
επιχείρησης Clean Sky 2 δεν πρέπει να 
υπόκεινται στον έλεγχο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου.

(17) Σύμφωνα με το άρθρο 287 
παράγραφος 1 της Συνθήκης, η ιδρυτική 
πράξη κάθε λοιπού οργάνου ή οργανισμού 
ιδρυόμενου από την Ένωση μπορεί να 
αποκλείει τον έλεγχο των λογαριασμών 
του συνόλου των εσόδων και των εξόδων 
των εν λόγω 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. Παρά την εν λόγω 
γνωμοδότηση, η οποία δεν συνιστά 
λογιστικό έλεγχο, οι λογαριασμοί της 
κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 πρέπει να 
υπόκεινται στον έλεγχο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν δικαιολογείται το να μην υπόκεινται οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 σε 
έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η γνωμοδότηση, ακόμη και εάν εκδίδεται από ανεξάρτητο 
φορέα ελέγχου, δεν συνιστά λογιστικό έλεγχο που να επιτρέπει σε τρίτους, μεταξύ των οποίων η 
Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιό της, να αποκτήσουν την πλήρη βεβαιότητα ότι οι 
λογαριασμοί παρουσιάζουν πιστή εικόνα της κατάστασης της επιχείρησης και ότι πιστοποιούν 
τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκείμενων πράξεων.
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Τροπολογία 48
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Σύμφωνα με το άρθρο 287 
παράγραφος 1 της Συνθήκης, η ιδρυτική 
πράξη κάθε λοιπού οργάνου ή οργανισμού 
ιδρυόμενου από την Ένωση μπορεί να 
αποκλείει τον έλεγχο των λογαριασμών 
του συνόλου των εσόδων και των εξόδων 
των εν λόγω 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 
γεγονός ότι οι λογαριασμοί της κοινής 
επιχείρησης Clean Sky 2 δεν πρέπει να 
υπόκεινται στον έλεγχο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου.

(17) Σύμφωνα με το άρθρο 287 
παράγραφος 1 της Συνθήκης, η ιδρυτική 
πράξη κάθε λοιπού οργάνου ή οργανισμού 
ιδρυόμενου από την Ένωση μπορεί να 
αποκλείει τον έλεγχο των λογαριασμών 
του συνόλου των εσόδων και των εξόδων 
των εν λόγω 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.

Or. en

Τροπολογία 49
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

(19α) Έως το τέλος του 2017, στο πλαίσιο 
της ενδιάμεσης αξιολόγησης του 
προγράμματος-πλαισίου «Ορίζοντας 
2020», τόσο οι υφιστάμενες όσο και οι 
νέες συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού 
τομέα, συμπεριλαμβανομένων των 
Κοινών Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών, θα 
πρέπει να υποβληθούν σε εις βάθος 
αξιολόγηση που θα πρέπει να 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ανάλυση 
του ανοικτού χαρακτήρα, της διαφάνειας 
και της αποτελεσματικότητάς τους.

Or. en

Τροπολογία 50
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Δεδομένου ότι γενικός στόχος του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» είναι η 
μεγαλύτερη απλούστευση και εναρμόνιση 
των διαδικασιών χρηματοδότησης της 
ευρωπαϊκής έρευνας και της καινοτομίας, 
οι κοινές επιχειρήσεις θα πρέπει να 
αποφεύγουν διαφορετικές δέσμες 
κανόνων από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 
2020».

Or. en

Τροπολογία 51
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20β) Προκειμένου να αρχίσει να 
γεφυρώνεται το χάσμα έρευνας και 
καινοτομίας στην Ευρώπη, θα πρέπει να 
αναπτυχθούν η συμπληρωματικότητα και 
οι συνέργειες με τα Διαρθρωτικά Ταμεία. 
Όπου είναι εφικτό, προωθείται η 
διαλειτουργικότητα μεταξύ των δύο 
μέσων. Θα ενθαρρυνθεί 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 52
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20γ) Μέτρα τα οποία προωθούν τη 
συμμετοχή των ΜΜΕ, των 
πανεπιστημίων και των ερευνητικών 
κέντρων θα πρέπει να υλοποιηθούν. Στο 
πλαίσιο αυτό, πρέπει να αναζητηθούν και 
να αντιμετωπιστούν τυχόν εμπόδια που 
παρεμποδίζουν τη συμμετοχή νέων 
παραγόντων στο πρόγραμμα.

Or. en
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Τροπολογία 53
Jerzy Buzek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων 
της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας 
για την Clean Sky 2, ιδιαίτερα όσον 
αφορά την ενοποίηση, επίδειξη και 
επικύρωση τεχνολογιών που συμβάλλουν:

2. να συμβάλει στην βελτίωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
αεροναυτικών τεχνολογιών καθώς και 
στην ανάπτυξη μιας ισχυρής και 
ανταγωνιστικής σε παγκόσμια κλίμακα 
αεροναυτικής βιομηχανίας και αλυσίδας 
εφοδιασμού στην Ευρώπη. 
Τούτο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με 
την επιτάχυνση της ανάπτυξης 
καθαρότερων τεχνολογιών για τις 
αεροπορικές μεταφορές, οι οποίες θα 
είναι έτοιμες προς χρήση όσο το δυνατόν 
συντομότερα, και συγκεκριμένα με την 
ενσωμάτωση, επίδειξη και επικύρωση
τεχνολογιών που συμβάλλουν:

Or. en

Τροπολογία 54
Jerzy Buzek

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) στη βελτίωση της ασφάλειας, στη 
μείωση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και στη μείωση των 
δαπανών λειτουργίας των μικρών 
αεροσκαφών. 

Or. en

Τροπολογία 55
Jean-Pierre Audy
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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 
Clean Sky 2 για την κάλυψη διοικητικών 
και επιχειρησιακών δαπανών ανέρχεται σε 
1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Η 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 το άρθρο 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 εν λόγω 
κανονισμού.

1. Η μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
συνεισφορών των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων 
Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), στην κοινή 
επιχείρηση Clean Sky 2 για την κάλυψη 
διοικητικών και επιχειρησιακών δαπανών 
ανέρχεται σε 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Η 
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 το άρθρο 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 εν λόγω 
κανονισμού.

Or. fr

Τροπολογία 56
Christian Ehler

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 
Clean Sky 2 για την κάλυψη διοικητικών 
και επιχειρησιακών δαπανών ανέρχεται σε 
1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Η συνεισφορά 
καταβάλλεται από τις πιστώσεις που 
διατίθενται από τον γενικό προϋπολογισμό 
της Ένωσης στο πλαίσιο του ειδικού 
προγράμματος υλοποίησης του 

1. Η μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
πιστώσεων ΕΖΕΣ, στην κοινή επιχείρηση 
Clean Sky 2 για την κάλυψη διοικητικών 
και επιχειρησιακών δαπανών ανέρχεται σε 
1,575 δισεκατομμύρια ευρώ. Η 
συνεισφορά καταβάλλεται από τις 
πιστώσεις που διατίθενται από τον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης στο πλαίσιο 
του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του 
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προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 
σύμφωνα με το άρθρο 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 εν λόγω 
κανονισμού.

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 
σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) σημείο iv), το άρθρο 60 
παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 61 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 
για τους οργανισμούς που αναφέρονται 
στο άρθρο 209 του εν λόγω κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής προτείνει τη μείωση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης CS2 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, προτείνει τη συντόμευση της διάρκειας του προγράμματος CS2 κατά 4 έτη, 
θεωρώντας δεδομένη την κατάρτιση επικαιροποιημένου προϋπολογισμού στο πλαίσιο του 
επόμενου ΠΔΠ μετά το 2020.

Τροπολογία 57
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 
Clean Sky 2 για την κάλυψη διοικητικών 
και επιχειρησιακών δαπανών ανέρχεται σε 
1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Η 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 το άρθρο 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 εν λόγω 

1. Η μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
πιστώσεων ΕΖΕΣ, στην κοινή επιχείρηση 
Clean Sky 2 για την κάλυψη διοικητικών 
και επιχειρησιακών δαπανών ανέρχεται σε 
0,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Η 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 το άρθρο 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 εν λόγω 
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κανονισμού. κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευρωπαϊκή αεροναυτική βιομηχανία βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Η Airbus, κύριος 
εταίρος και αποδέκτης πόρων της Clean Sky, ανακοίνωσε τον Ιούλιο του 2013, κατά τη 
διάρκεια της αεροπορικής έκθεσης του Le Bourget, ότι τα βιβλία παραγγελιών της είναι πλήρη 
για τα επόμενα επτά χρόνια με παραγγελίες για περισσότερα από 5000 αεροσκάφη. Από τότε, 
και όπως ανακοινώθηκε στην έκθεση του Πεκίνου, οι παραγγελίες σημείωσαν νέα αύξηση. Η 
χρηματοδότηση της έρευνας και ανάπτυξης σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να καλυφθεί σε πολύ 
μεγαλύτερο βαθμό από την βιομηχανία και οι δημόσιοι πόροι του Ορίζοντα 2020 θα πρέπει να 
επικεντρωθούν σε τομείς που δεν μπορούν να υποστηριχθούν από τους πόρους του ιδιωτικού 
τομέα.

Τροπολογία 58
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η συμφωνία ανάθεσης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 καλύπτει τα ζητήματα 
που περιέχονται 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 επίσης, μεταξύ άλλων, 
τα ακόλουθα:

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

Or. en

Τροπολογία 59
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τους ειδικούς δείκτες επιδόσεων που 
σχετίζονται με τη λειτουργία της κοινής 
επιχείρησης Clean Sky 2·

γ) τους ειδικούς δείκτες επιδόσεων που 
σχετίζονται με τη λειτουργία της κοινής 
επιχείρησης Clean Sky 2, 
συμπεριλαμβανομένου του πως 
συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου 
που ορίζεται από την πρόκληση 
«Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες 
μεταφορές» στο πλαίσιο του πυλώνα 
«Κοινωνιακές προκλήσεις» του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020»·

Or. en

Τροπολογία 60
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 61
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – 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 στις συνεισφορές 
προς την κοινή επιχείρηση Clean Sky 2, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 15 
παράγραφος 3 στοιχείο β) του 
καταστατικού που παρατίθεται στο 
παράρτημα I·

Or. en

Τροπολογία 62
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συνεισφορές προς την κοινή 
επιχείρηση Clean Sky 2, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 
και στο άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο 
β) του καταστατικού που παρατίθεται 
στο παράρτημα I·

διαγράφεται

Or. en

(Κείμενο που περιλαμβάνεται στο εισαγωγικό μέρος του άρθρου 4 παράγραφος 2)

Αιτιολόγηση

Ως συνεισφορές στην κοινή επιχείρηση λογίζονται μόνο συνεισφορές στις διοικητικές και 
επιχειρησιακές δαπάνες, στις οποίες συμμετέχουν τα μέλη του προγράμματος. Οποιαδήποτε 
πρόσθετη δραστηριότητα εκτός του πεδίου εφαρμογής του προγράμματος μπορεί να 
ποσοτικοποιηθεί για ενημερωτικούς σκοπούς αλλά δεν θα υπολογίζεται στην αντιστάθμιση των 
πόρων της ΕΕ.
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Τροπολογία 63
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) συνεισφορές σε είδος, ύψους 
τουλάχιστον 990 εκατομμυρίων ευρώ από 
τα άλλα μέλη πλην της Ένωσης ή 
συνδεδεμένες με αυτά οντότητες, 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 Clean Sky 2, οι οποίες 
συμβάλλουν στους στόχους της κοινής 
τεχνολογικής πρωτοβουλίας Clean Sky. 
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 Ένωσης ή των 
συνδεδεμένων οντοτήτων τους.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 64
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) συνεισφορές σε είδος, ύψους 
τουλάχιστον 990 εκατομμυρίων ευρώ από 
τα άλλα μέλη πλην της Ένωσης ή 
συνδεδεμένες με αυτά οντότητες, κατά το 
χρονικό διάστημα που ορίζεται στο άρθρο 
1, για την κάλυψη των δαπανών που 

β) συνεισφορές για συμπληρωματικές 
δραστηριότητες ύψους τουλάχιστον 990 
εκατομμυρίων ευρώ από τα άλλα μέλη 
πλην της Ένωσης ή συνδεδεμένες με αυτά 
οντότητες, κατά το χρονικό διάστημα που 
ορίζεται στο άρθρο 1, για την κάλυψη των
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επωμίζονται κατά την άσκηση 
συμπληρωματικών δραστηριοτήτων εκτός 
του προγράμματος εργασίας της κοινής 
επιχείρησης Clean Sky 2, οι οποίες 
συμβάλλουν στους στόχους της κοινής 
τεχνολογικής πρωτοβουλίας Clean Sky. 
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 Ένωσης ή των
συνδεδεμένων οντοτήτων τους.

δαπανών που επωμίζονται κατά την 
άσκηση συμπληρωματικών 
δραστηριοτήτων εκτός του προγράμματος 
εργασίας της κοινής επιχείρησης Clean 
Sky 2, οι οποίες συμβάλλουν στους 
στόχους της κοινής τεχνολογικής 
πρωτοβουλίας Clean Sky. Επιτρέπεται η 
συμπλήρωση των εν λόγω 
δραστηριοτήτων από άλλα προγράμματα 
χρηματοδότησης της Ένωσης, τηρουμένων 
των εφαρμοστέων κανόνων και 
διαδικασιών. Στις περιπτώσεις αυτές, η 
χρηματοδότηση της Ένωσης δεν 
υποκαθιστά τις συμπληρωματικές 
δραστηριότητες των άλλων μελών πλην 
της Ένωσης ή των συνδεδεμένων 
οντοτήτων τους.

Or. en

Τροπολογία 65
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Οι δαπάνες που αναφέρονται στο στοιχείο 
β) δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική 
στήριξη από την κοινή επιχείρηση Clean 
Sky 2. Οι αντίστοιχες δραστηριότητες 
προσδιορίζονται σε σχέδιο 
συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, στο 
οποίο αναγράφεται η εκτιμώμενη αξία 
των σχετικών συνεισφορών.

Οι δαπάνες που αναφέρονται στο στοιχείο 
β) δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική 
στήριξη από την κοινή επιχείρηση Clean 
Sky 2.

Or. en

Τροπολογία 66
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Οι δαπάνες που αναφέρονται στο 
στοιχείο β) δεν είναι επιλέξιμες για 
χρηματοδοτική στήριξη από την κοινή 
επιχείρηση Clean Sky 2. Οι αντίστοιχες 
δραστηριότητες προσδιορίζονται σε σχέδιο 
συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, στο 
οποίο αναγράφεται η εκτιμώμενη αξία των 
σχετικών συνεισφορών.

Οποιεσδήποτε δαπάνες επιβάρυναν, κατά 
το χρονικό διάστημα που ορίζεται στο 
άρθρο 1, άλλα μέλη πλην της Ένωσης ή 
συνδεδεμένες με αυτά οντότητες, κατά 
την άσκηση συμπληρωματικών 
δραστηριοτήτων εκτός του 
προγράμματος εργασίας της κοινής 
επιχείρησης Clean Sky 2 που συμβάλλουν 
στους στόχους της κοινής τεχνολογικής 
πρωτοβουλίας Clean Sky, 
ποσοστικοποιούνται αλλά σε καμία 
περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις 
συνεισφορές σε είδος των άλλων μελών 
πλην της Ένωσης ή των συνδεδεμένων με 
αυτά οντοτήτων. Οι δαπάνες δεν είναι 
επιλέξιμες για χρηματοδοτική στήριξη από 
την κοινή επιχείρηση Clean Sky 2.
Επιτρέπεται η παροχή στήριξης για τις εν 
λόγω δαπάνες από άλλα προγράμματα 
χρηματοδότησης της Ένωσης, 
τηρουμένων των εφαρμοστέων κανόνων 
και διαδικασιών. Οι αντίστοιχες 
δραστηριότητες προσδιορίζονται σε σχέδιο 
συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, στο 
οποίο αναγράφεται η εκτιμώμενη αξία των 
σχετικών συνεισφορών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως συνεισφορές στην κοινή επιχείρηση λογίζονται μόνο συνεισφορές στις διοικητικές και 
επιχειρησιακές δαπάνες, στις οποίες συμμετέχουν τα μέλη του προγράμματος. Οποιαδήποτε 
πρόσθετη δραστηριότητα εκτός του πεδίου εφαρμογής του προγράμματος μπορεί να 
ποσοτικοποιηθεί για ενημερωτικούς σκοπούς αλλά δεν θα υπολογίζεται στην αντιστάθμιση των 
πόρων της ΕΕ.

Τροπολογία 67
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα άλλα μέλη της κοινής επιχείρησης 
Clean Sky 2 πλην της Ένωσης 
υποβάλλουν στο διοικητικό συμβούλιο 
της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 έως 
την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους έκθεση 
σχετικά με την αξία των προβλεπόμενων 
στην παράγραφο 2 συνεισφορών που 
καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια καθενός 
από τα προηγούμενα οικονομικά έτη.

3. Τα μέλη από τον ιδιωτικό τομέα 
επικαιροποιούν την δήλωση 
συμπληρωματικών δραστηριοτήτων και 
ενημερώνουν σχετικά με αυτήν όποτε 
χρειάζεται και οπωσδήποτε δύο φορές 
κατά τη διάρκεια του προγράμματος 
Clean Sky 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συμπληρωματικές δραστηριότητες διευκρινίζονται στη Δήλωση που υπέβαλε ο κλάδος στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 28 Μαΐου 2013 και αποτελούν πολιτική δέσμευση χωρίς συμβατικές 
επιπτώσεις. Οι τρόποι ενημέρωσης, επικαιροποίησης και αναθεώρησης δηλώνονται επίσης στη 
δήλωση. Αυτές οι δραστηριότητες, όντας εκτός προγράμματος εργασίας της CS2 δεν υπόκειται 
σε υποχρέωση υποβολής εκθέσεων.

Τροπολογία 68
Vittorio Prodi

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 15 παράγραφος 3 στοιχείο β) του
καταστατικού που παρατίθεται στο 
παράρτημα I, 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 

4. Για τους σκοπούς της αποτίμησης των 
συνεισφορών που αναφέρονται στο 
στοιχείο β) της παραγράφου 2 και στο 
άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο β) του 
καταστατικού που παρατίθεται στο 
παράρτημα I, 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 
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χρηματοοικονομικής αναφοράς. Οι 
δαπάνες πιστοποιούνται από ανεξάρτητο 
εξωτερικό ελεγκτή που διορίζεται από 
την οικεία οντότητα. Η αποτίμηση των 
συνεισφορών επαληθεύεται από την κοινή 
επιχείρηση Clean Sky 2. Στις περιπτώσεις 
που εξακολουθούν να υφίστανται 
αβεβαιότητες, μπορεί να 
πραγματοποιηθεί σχετικός έλεγχος από 
την κοινή επιχείρηση Clean Sky 2.

χρηματοοικονομικής αναφοράς. Η 
αποτίμηση των συνεισφορών επαληθεύεται 
από την κοινή επιχείρηση Clean Sky 2.
Άλλα μέλη πλην της Ένωσης που 
αυτοβούλως δεσμεύτηκαν να καταβάλουν 
συμπληρωματικές συνεισφορές θα 
κοινοποιούν επικαιροποιήσεις σχετικά με 
την εκτέλεση της εν λόγω δέσμευσης.

Or. en

Τροπολογία 69
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

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 15 παράγραφος 3 στοιχείο β) του 
καταστατικού που παρατίθεται στο 
παράρτημα I, 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 Clean Sky 2. Στις περιπτώσεις 
που εξακολουθούν να υφίστανται 
αβεβαιότητες, μπορεί να 
πραγματοποιηθεί σχετικός έλεγχος από 
την κοινή επιχείρηση Clean Sky 2.

4. Για τους σκοπούς της αποτίμησης των 
συνεισφορών που αναφέρονται στο άρθρο 
15 παράγραφος 3 στοιχείο β) του 
καταστατικού που παρατίθεται στο 
παράρτημα I, 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. Η 
αποτίμηση των συνεισφορών επαληθεύεται 
από την κοινή επιχείρηση Clean Sky 2. Οι 
δαπάνες που σχετίζονται με τις 
συμπληρωματικές δραστηριότητες δεν 
ελέγχονται από την κοινή επιχείρηση 
Clean Sky 2 ή από οποιονδήποτε άλλο 
οργανισμό της Ένωσης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι συμπληρωματικές δραστηριότητες που δεν συγχρηματοδοτούνται από την Ένωση δεν 
ελέγχονται.

Τροπολογία 70
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 15 παράγραφος 3 στοιχείο β) του 
καταστατικού που παρατίθεται στο 
παράρτημα I, 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 Clean Sky 2. Στις περιπτώσεις 
που εξακολουθούν να υφίστανται 
αβεβαιότητες, μπορεί να πραγματοποιηθεί 
σχετικός έλεγχος από την κοινή επιχείρηση 
Clean Sky 2.

4. Για τους σκοπούς της αποτίμησης των 
συνεισφορών που αναφέρονται στο 
στοιχείο β) της παραγράφου 2 και στο 
άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο β) του 
καταστατικού που παρατίθεται στο 
παράρτημα I, 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 στο άρθρο 15 παράγραφος 3 
στοιχείο β) του καταστατικού που 
παρατίθεται στο παράρτημα I
πιστοποιούνται από ανεξάρτητο εξωτερικό 
ελεγκτή που διορίζεται από την οικεία 
οντότητα. Η αποτίμηση των συνεισφορών 
επαληθεύεται από την κοινή επιχείρηση 
Clean Sky 2. Στις περιπτώσεις που 
εξακολουθούν να υφίστανται 
αβεβαιότητες, μπορεί να πραγματοποιηθεί 
σχετικός έλεγχος από την κοινή επιχείρηση 
Clean Sky 2. Η οικεία οντότητα 
δημοσιοποιεί ετήσια έκθεση σχετικά με 
τις συμπληρωματικές 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. Σε τελική ανάλυση, πρέπει να καλυφθεί το ποσό των 866,25 
εκατομμυρίων ευρώ. 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 71
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 15 παράγραφος 3 στοιχείο β) του 
καταστατικού που παρατίθεται στο 
παράρτημα I, 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 Clean Sky 2. Στις περιπτώσεις 
που εξακολουθούν να υφίστανται 
αβεβαιότητες, μπορεί να πραγματοποιηθεί 
σχετικός έλεγχος από την κοινή επιχείρηση 
Clean Sky 2.

4. Για τους σκοπούς της αποτίμησης των 
συνεισφορών που αναφέρονται στο 
στοιχείο β) της παραγράφου 2 και στο 
άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο β) του 
καταστατικού που παρατίθεται στο 
παράρτημα I, 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 Clean Sky 2. Στις περιπτώσεις 
που εξακολουθούν να υφίστανται 
αβεβαιότητες, μπορεί να πραγματοποιηθεί 
σχετικός έλεγχος από την κοινή επιχείρηση 
Clean Sky 2 και από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο.

Or. en
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Τροπολογία 72
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή δύναται να διακόψει, να 
μειώσει κατ’ αναλογία ή να αναστείλει τη 
χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης 
προς την κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 ή 
να κινήσει τη διαδικασία διάλυσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2 
του καταστατικού που παρατίθεται στο 
παράρτημα I, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη 
ή οι συνδεδεμένες οντότητές τους δεν 
καταβάλλουν καθόλου, καταβάλλουν μόνο 
εν μέρει ή καταβάλλουν καθυστερημένα 
τις συνεισφορές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συμπληρωματικές δραστηριότητες δεν πρέπει να γίνονται λόγος καμίας οικονομικής 
κύρωσης εκ μέρους της Επιτροπής.

Τροπολογία 73
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή δύναται να διακόψει, να 
μειώσει κατ’ αναλογία ή να αναστείλει τη 
χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης 
προς την κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 ή 
να κινήσει τη διαδικασία διάλυσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2 

5. Η Επιτροπή διακόπτει, μειώνει
κατ’ αναλογία ή αναστέλλει τη 
χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης 
προς την κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 ή 
κινεί τη διαδικασία διάλυσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2 
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του καταστατικού που παρατίθεται στο 
παράρτημα I, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη ή 
οι συνδεδεμένες οντότητές τους δεν 
καταβάλλουν καθόλου, καταβάλλουν μόνο 
εν μέρει ή καταβάλλουν καθυστερημένα 
τις συνεισφορές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.

του καταστατικού που παρατίθεται στο 
παράρτημα I, εάν οι στόχοι της 
χρηματοδότησης δεν εκπληρώνονται από 
την Κοινή Επιχείρηση και εάν τα 
αντίστοιχα μέλη ή οι συνδεδεμένες 
οντότητές τους δεν καταβάλλουν καθόλου, 
καταβάλλουν μόνο εν μέρει ή 
καταβάλλουν καθυστερημένα τις 
συνεισφορές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.

Or. en

Τροπολογία 74
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 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 ΣΔΙΤ].

Παρά τις διατάξεις του άρθρου 12 του 
παρόντος κανονισμού, η κοινή επιχείρηση 
Clean Sky 2 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 ΣΔΙΤ].

Or. en

Τροπολογία 75
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 

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

υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων 
απόφαση, δυνάμει του άρθρου 2 
παράγραφος 1 του κανονισμού 
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 εν λόγω αρμοδιότητες. 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

Τροπολογία 76
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 

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 
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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.

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.

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 επικαλεστεί εξαιρετικές περιστάσεις για να την 
αιτιολογήσει.

Τροπολογία 77
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 και 
στο προσωπικό της εφαρμόζεται το 
πρωτόκολλο περί των προνομίων και 
ασυλιών της Ένωσης.

Στον εκτελεστικό διευθυντή και στα μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου της κοινής 
επιχείρησης Clean Sky 2 εφαρμόζεται το 
πρωτόκολλο περί των προνομίων και 
ασυλιών της Ένωσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν συντρέχει λόγος επέκτασης των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 
σύνολο των υπαλλήλων αλλά μόνο σε εκείνους των οποίων οι αρμοδιότητες δικαιολογούν κάτι 
τέτοιο.

Τροπολογία 78
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. fr

Τροπολογία 79
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 Clean Sky 2 κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 80
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για κάθε θέμα που 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 Clean Sky 2.

διαγράφεται
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Or. fr

Τροπολογία 81
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, η 
Επιτροπή διενεργεί ενδιάμεση αξιολόγηση 
της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2. Η 
Επιτροπή διαβιβάζει έως τις 30 Ιουνίου
2018 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο τα συμπεράσματα της 
αξιολόγησης, συνοδευόμενα από τις 
παρατηρήσεις της.

1. Έως τις 31 Ιουλίου 2017, η Επιτροπή 
διενεργεί ενδιάμεση αξιολόγηση της 
κοινής επιχείρησης Clean Sky 2. Η 
Επιτροπή διαβιβάζει έως τις 30 
Ιανουαρίου 2018 στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο τα 
συμπεράσματα της αξιολόγησης, 
συνοδευόμενα από τις παρατηρήσεις της.

Or. en

Τροπολογία 82
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, η 
Επιτροπή διενεργεί ενδιάμεση αξιολόγηση 
της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2. Η 
Επιτροπή διαβιβάζει έως τις 30 Ιουνίου 
2018 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο τα συμπεράσματα της 
αξιολόγησης, συνοδευόμενα από τις 
παρατηρήσεις της.

1. Έως τις 30 Ιουνίου 2017, η Επιτροπή 
διενεργεί ενδιάμεση αξιολόγηση της 
κοινής επιχείρησης Clean Sky 2. Η 
Επιτροπή διαβιβάζει έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2017 στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο τα 
συμπεράσματα της αξιολόγησης, 
συνοδευόμενα από τις παρατηρήσεις της.

Or. ro
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Τροπολογία 83
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 Clean Sky 2 
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 της κοινής επιχείρησης
Clean Sky 2 χορηγείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, κατόπιν σύστασης του 
Συμβουλίου, σύμφωνα με διαδικασία που 
είναι συγκρίσιμη με την προβλεπόμενη 
διαδικασία στο άρθρο 319 της Συνθήκης 
για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, καθώς και στα άρθρα 164 έως
166 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, τούτο δε βάσει της 
έκθεσης ελέγχου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου.

Or. fr

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 84
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 Clean Sky 2 
εντάσσεται στο πλαίσιο της απαλλαγής 
που χορηγείται στην Επιτροπή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν 
σύστασης του Συμβουλίου, σύμφωνα με 

1. Η απαλλαγή ως προς την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού όσον αφορά τη 
χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης 
στην κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 
χορηγείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, κατόπιν σύστασης του 
Συμβουλίου πριν από τις 15 Μαΐου του 
έτους n+2, σύμφωνα με διαδικασία που 
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την προβλεπόμενη διαδικασία στο άρθρο 
319 της Συνθήκης.

είναι συγκρίσιμη με αυτήν η οποία 
περιγράφεται στο άρθρο 319 ΣΛΕΕ και 
στα άρθρα 164 και 165 του κανονισμού 
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και 
προβλέπεται από τους δημοσιονομικούς 
κανόνες της κοινής επιχείρησης Clean 
Sky 2.

Or. en

Τροπολογία 85
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Σε περίπτωση άρνησης της 
χορήγησης απαλλαγής από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, ο εκτελεστικός διευθυντής 
υποβάλλει την παραίτησή του στο 
διοικητικό συμβούλιο το οποίο λαμβάνει 
την τελική απόφαση αφού σταθμίσει τις 
περιστάσεις. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για την αξιοπιστία της διαδικασίας απαλλαγής, είναι σημαντικό να προβλεφθούν συνέπειες σε 
περίπτωση άρνησης της χορήγησης απαλλαγής και να επαφίεται στα χέρια του διοικητικού 
συμβουλίου η απόφαση για τον εκτελεστικό διευθυντή. Η διαδικασία αυτή δεν συνιστά 
αποπομπή αλλά ζητεί από τον εκτελεστικό διευθυντή πολύ απλά να θέσει την παραίτησή του στη 
διάθεση του διοικητικού συμβουλίου το οποίο και αποφασίζει στη συνέχεια τι μέτρα θα λάβει. 

Τροπολογία 86
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 
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και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
γνωστοποιούν χωρίς χρονοτριβή στην 
OLAF οποιεσδήποτε περιπτώσεις απάτης 
έχουν υποπέσει στην αντίληψή τους κατά 
την άσκηση των καθηκόντων ή εντολών 
τους, χωρίς να καθίστανται επ` ουδενί 
υπεύθυνοι για αυτές τις περιπτώσεις 
απάτης εξαιτίας της γνωστοποίησης. Εάν 
παραλείψουν να τηρήσουν την 
υποχρέωση αυτή και να γνωστοποιήσουν 
στην OLAF οποιαδήποτε περίπτωση 
απάτης έχει υποπέσει στην αντίληψή 
τους, καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι 
για τις συνέπειες της εν λόγω απάτης. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η καταπολέμηση της απάτης θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα της Ένωσης. Η ως άνω 
διαδικασία γνωστοποίησης, η οποία λειτουργεί ήδη τουλάχιστον σε ένα κράτος μέλος, αποτελεί 
ένα πολύ χρήσιμο μέσον επίτευξης του στόχου αυτού.

Τροπολογία 87
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, 
των διευθυνουσών επιτροπών και της 
επιστημονικής επιτροπής και ο 
εκτελεστικός διευθυντής δημοσιοποιούν 
και ενημερώνουν δήλωση του συνόλου 
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 
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με ενδεχόμενες επιπτώσεις για τις 
δημόσιες πολιτικές ή όπου μια τέτοια 
συμμετοχή προσφέρει στο εν λόγω 
πρόσωπο σημαντική επιρροή στις 
υποθέσεις·

Or. en

Τροπολογία 88
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και 
της μη εφαρμογής διακρίσεων, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 35, 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 και οι 
προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
που διοργανώνονται από την κοινή 
επιχείρηση Clean Sky 2 δημοσιεύονται 
στη διαδικτυακή πύλη συμμετεχόντων 
του «Ορίζοντας 2020».

Or. en

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 και εκδήλωσης ενδιαφέροντος 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.
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Τροπολογία 89
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παρέκκλιση από τους κανόνες 
συμμετοχής όσον αφορά την 
επιλεξιμότητα της χρηματοδότησης σε 
μία και μοναδική οντότητα εφαρμόζεται 
μόνο κατ' εξαίρεση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την τρέχουσα πρόταση, μόνο το 30% του προϋπολογισμού θα διετίθετο μέσω 
ανοιχτών και ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και το υπόλοιπο θα έχει εκ 
των προτέρων κατανεμηθεί σε μέλη και εταίρους του Clean Sky. Εάν οι πόροι που διατίθενται 
μέσω προσκλήσεων πηγαίνουν όλοι τους σε μεμονωμένες συμβάσεις για μεμονωμένες εταιρείες, 
τότε η όλη διαδικασία μετατρέπεται σε διαδικασία ιδιωτικών συμβάσεων με δημόσιους πόρους 
για τα μέλη της Clean Sky.   Οποιαδήποτε παρέκκλιση από το σύστημα της ευρωπαϊκής 
συνεργατικής έρευνας πρέπει να εφαρμόζεται μόνο κατ` εξαίρεση.

Τροπολογία 90
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τυχόν αχρησιμοποίητες πιστώσεις 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
71/2008 μεταφέρονται στην κοινή 
επιχείρηση Clean Sky 2.

5. Μόνο οι απολύτως αναγκαίες πιστώσεις
που απαιτούνται για την κάλυψη των 
διοικητικών δαπανών που προκύπτουν 
από τις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ 
(ΠΚΦ1) μεταφέρονται στην κοινή 
επιχείρηση Clean Sky 2 από τις 
αχρησιμοποίητες πιστώσεις δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 71/2008.

Or. en
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Τροπολογία 91
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Ως «εταίρος» νοείται νομική οντότητα 
που έχει επιλεγεί δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 71/2008 και έχει αποδεχθεί το 
παρόν καταστατικό με υπογραφή 
υποστηρικτικής επιστολής και της οποίας 
η ιδιότητα μέλους παύει να ισχύει με την 
ολοκλήρωση των δράσεων στις οποίες 
συμμετέχει και οι οποίες έχουν αρχίσει να 
υλοποιούνται δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 71/2008, και το αργότερο στις 
31 Δεκεμβρίου 2017·

α) Ως «εταίρος» νοείται νομική οντότητα 
που έχει επιλεγεί δυνάμει του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 71/2008 και έχει αποδεχθεί το 
παρόν καταστατικό μετά από διαβούλευση 
του αρμοδίου για την διακυβέρνησή του 
οργάνου και της οποίας η ιδιότητα μέλους 
παύει να ισχύει με την ολοκλήρωση των 
δράσεων στις οποίες συμμετέχει και οι 
οποίες έχουν αρχίσει να υλοποιούνται 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
71/2008, και το αργότερο στις 31 
Δεκεμβρίου 2017·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν αρκεί μια επιστολή για την δήλωση αποδοχής του καταστατικού.

Τροπολογία 92
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ως «κύριος συνεργάτης» νοείται νομική 
οντότητα που συμμετέχει σε ΠΕΟΤ ή σε 
ΠΕΚΑ ή σε εγκάρσιες δραστηριότητες, η 
οποία επιλέγεται κατόπιν πρόσκλησης 
υποβολής προτάσεων, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 2, και η οποία έχει 
αποδεχθεί το παρόν καταστατικό με την 
υπογραφή υποστηρικτικής επιστολής·

β) ως «κύριος συνεργάτης» νοείται νομική 
οντότητα που συμμετέχει σε ΠΕΟΤ ή σε 
ΠΕΚΑ ή σε εγκάρσιες δραστηριότητες, η 
οποία επιλέγεται κατόπιν πρόσκλησης 
υποβολής προτάσεων, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 2, και η οποία έχει 
αποδεχθεί το παρόν καταστατικό μετά από 
διαβούλευση του αρμοδίου για την 
διακυβέρνησή του οργάνου ·
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν αρκεί μια επιστολή για την δήλωση αποδοχής του καταστατικού.

Τροπολογία 93
Jerzy Buzek

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εστιάζει τις προσπάθειες, στο πλαίσιο 
των ΠΕΟΤ, των ΠΕΚΑ και των εγκάρσιων 
δραστηριοτήτων, σε καίρια παραδοτέα, 
ικανά να συμβάλουν στην επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων και των στόχων 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης·

γ) εστιάζει τις προσπάθειες, στο πλαίσιο 
των ΠΕΟΤ, των ΠΕΚΑ και των εγκάρσιων 
δραστηριοτήτων, σε καίρια παραδοτέα, 
ικανά να συμβάλουν στην επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης όπως διατυπώνονται 
αυτοί στη Λευκή Βίβλο του 2011·

Or. en

Τροπολογία 94
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) προάγει τη συμμετοχή ΜΜΕ στις 
δραστηριότητές της, σύμφωνα με τους 
στόχους του 7ου προγράμματος πλαισίου 
και του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020»·

i) προάγει τη συμμετοχή ΜΜΕ στις 
δραστηριότητές της, σύμφωνα με τους 
στόχους του 7ου προγράμματος πλαισίου 
και του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020» και, συγκεκριμένα, 
διαθέτει 20% τουλάχιστον της 
συνεισφοράς της ΕΕ στην Clean Sky 2 σε 
συμμετέχουσες ΜΜΕ·

Or. en
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Τροπολογία 95
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) προάγει τη συμμετοχή ΜΜΕ στις 
δραστηριότητές της, σύμφωνα με τους 
στόχους του 7ου προγράμματος πλαισίου 
και του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020»·

θ) εξασφαλίζει τη συμμετοχή ΜΜΕ στις
δραστηριότητές της, σύμφωνα με τους 
στόχους του 7ου προγράμματος πλαισίου 
και του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020»·

Or. en

Τροπολογία 96
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 2 – στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια α) εξασφαλίζει τη σύνδεση με ευρύ 
φάσμα ενδιαφερομένων, 
συμπεριλαλαμβανομένων ερευνητικών 
οργανισμών, πανεπιστημίων και 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· 

Or. en

Τροπολογία 97
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 3 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μετά την αποδοχή του παρόντος 
καταστατικού μέσω υποστηρικτικής

β) μετά την αποδοχή του παρόντος 
καταστατικού μετά από διαβούλευση του 



AM\1011983EL.doc 43/69 PE524.725v01-00

EL

επιστολής, οι επικεφαλής και οι εταίροι 
όπως παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ του 
παρόντος κανονισμού καθώς και οι κύριοι 
συνεργάτες που θα επιλεγούν βάσει του 
άρθρου 4 παράγραφος 2.

αρμοδίου για την διακυβέρνησή του 
οργάνου, οι επικεφαλής και οι εταίροι 
όπως παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ του 
παρόντος κανονισμού καθώς και οι κύριοι 
συνεργάτες που θα επιλεγούν βάσει του 
άρθρου 4 παράγραφος 2.

Or. fr

Τροπολογία 98
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 4 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οιαδήποτε νομική οντότητα 
εγκατεστημένη σε κράτος μέλος ή σε χώρα 
συνδεδεμένη με το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» δύναται να ζητήσει να 
γίνει κύριος συνεργάτης της κοινής 
επιχείρησης Clean Sky 2 σύμφωνα με την 
παράγραφο 2, υπό τον όρο ότι συνεισφέρει 
στη χρηματοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 15 για την επίτευξη των στόχων της 
κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 που 
ορίζονται στο άρθρο 2 του παρόντος 
κανονισμού και αποδέχεται το 
καταστατικό της κοινής επιχείρησης Clean 
Sky 2.

1. Οιαδήποτε νομική οντότητα 
εγκατεστημένη σε κράτος μέλος ή σε χώρα 
συνδεδεμένη με το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» δύναται να ζητήσει να 
γίνει επικεφαλής, εταίρος ή κύριος 
συνεργάτης της κοινής επιχείρησης Clean 
Sky 2 σύμφωνα με την παράγραφο 2, υπό 
τον όρο ότι συνεισφέρει στη 
χρηματοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 
15 για την επίτευξη των στόχων της κοινής 
επιχείρησης Clean Sky 2 που ορίζονται στο 
άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού και 
αποδέχεται το καταστατικό της κοινής 
επιχείρησης Clean Sky 2.

Or. en

Τροπολογία 99
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 4 – σημείο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κύριοι συνεργάτες της κοινής 
επιχείρησης Clean Sky 2 και οι 
συνδεδεμένες με αυτούς οντότητες
επιλέγονται μέσω ανοικτής, 
ανταγωνιστικής πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων που δεν εισάγει διακρίσεις και 
υπόκεινται σε ανεξάρτητη αξιολόγηση. Οι 
προσκλήσεις διοργανώνονται βάσει των 
αναγκών για βασικές δεξιότητες για την 
υλοποίηση του προγράμματος. 
Δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της 
Clean Sky και μέσω της ομάδας 
εκπροσώπων των κρατών κοινοποιούνται 
και σε άλλους διαύλους επικοινωνίας ώστε 
να διασφαλίζεται η ευρύτερη δυνατή 
συμμετοχή.

2. Οι συνεργαζόμενοι εταίροι ή κύριοι 
συνεργάτες της κοινής επιχείρησης Clean 
Sky 2 επιλέγονται μέσω ανοικτής, 
ανταγωνιστικής πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων που δεν εισάγει διακρίσεις και 
υπόκεινται σε ανεξάρτητη αξιολόγηση. Οι 
προσκλήσεις διοργανώνονται βάσει των 
αναγκών για βασικές δεξιότητες για την 
υλοποίηση του προγράμματος. 
Δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της
Clean Sky και μέσω της ομάδας 
εκπροσώπων των κρατών κοινοποιούνται 
και σε άλλους διαύλους επικοινωνίας ώστε 
να διασφαλίζεται η ευρύτερη δυνατή 
συμμετοχή. Το σκεπτικό και τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης 
δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της 
Clean Sky.

Or. en

Τροπολογία 100
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 4 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οποιοδήποτε μέλος δύναται να 
παραιτηθεί από την ιδιότητα του μέλους 
της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2. Η 
παραίτηση καθίσταται οριστική και 
ανέκκλητη έξι μήνες μετά τη σχετική 
κοινοποίηση προς τα υπόλοιπα μέλη, οπότε 
το αποχωρούν μέλος απαλλάσσεται από 
όλες τις υποχρεώσεις πλην των 
υποχρεώσεων που έχει εγκρίνει ή αναλάβει 
η κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 πριν από 
την παραίτηση.

3. Οποιοδήποτε μέλος δύναται να 
παραιτηθεί από την ιδιότητα του μέλους 
της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2. Η 
παραίτηση καθίσταται οριστική και 
ανέκκλητη έξι μήνες μετά τη σχετική 
κοινοποίηση προς τα υπόλοιπα μέλη, οπότε 
το αποχωρούν μέλος απαλλάσσεται από 
όλες τις υποχρεώσεις πλην των 
υποχρεώσεων που έχει εγκρίνει ή αναλάβει 
η κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 πριν από 
την παραίτηση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, 
ανοίγει λογαριασμός για την μεταξύ του 
παραιτούμενου μέλους και της κοινής 
επιχείρησης Clean Sky 2 διευθέτησης των 
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οικονομικών υποχρεώσεών του. 

Or. fr

Τροπολογία 101
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 4 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η ιδιότητα μέλους της κοινής 
επιχείρησης Clean Sky 2 δεν 
μεταβιβάζεται σε τρίτους χωρίς 
προηγούμενη συγκατάθεση του 
διοικητικού συμβουλίου.

4. Η ιδιότητα μέλους της κοινής 
επιχείρησης Clean Sky 2 δεν 
μεταβιβάζεται σε τρίτους χωρίς 
προηγούμενη συγκατάθεση του 
διοικητικού συμβουλίου. Η εν λόγω 
συγκατάθεση κοινοποιείται στην 
Επιτροπή η οποία διαθέτει το δικαίωμα 
εναντίωσης.

Or. fr

Τροπολογία 102
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 6 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) τρεις εκπροσώπους της 
επιστημονικής επιτροπής

Or. en

Τροπολογία 103
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην σύνθεση του διοικητικού 
συμβουλίου λαμβάνεται μέριμνα για την 
σημαντική εκπροσώπηση των ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 104
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 7 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής κατέχει 
το 50 % των δικαιωμάτων ψήφου. Η 
ψήφος της Επιτροπής είναι αδιαίρετη. 
Όλοι οι λοιποί εκπρόσωποι κατέχουν ίσο 
αριθμό ψήφων. Οι εκπρόσωποι 
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια 
για την επίτευξη συναίνεσης. 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 μεμονωμένο μέλος του 
διοικητικού συμβουλίου έχει μία ισότιμη 
ψήφο.

Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει 
αποφάσεις με πλειοψηφία 2/3 του 
συνολικού αριθμού ψήφων των μελών 
του. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει 
με πλειοψηφία 2/3 οσάκις είναι αδύνατη η 
λήψη απόφασης με ομοφωνία Στον 
συνολικό αριθμό ψήφων περιλαμβάνονται
οι ψήφοι των μελών που δεν παρίστανται.
Η Επιτροπή διατηρεί δικαίωμα βέτο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι κανόνες που ισχύουν για το απέριττο διοικητικό συμβούλιο του Sky 1 λειτούργησαν καλά και 
εξασφάλισαν την λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων για την κοινή επιχείρηση. Ως εκ τούτου, 
θα πρέπει να διατηρηθούν.

Τροπολογία 105
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 7 – σημείο 3 – εδάφιο 5

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 106
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 8 – σημείο 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, 
ανακαλεί ή παρατείνει τη θητεία του, του 
παρέχει καθοδήγηση και παρακολουθεί τις 
επιδόσεις του·

Or. fr

Τροπολογία 107
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 8 – σημείο 2 – στοιχείο κ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κ α) ορίζει, βάσει δημόσιας πρόσκλησης 
υποβολής προσφορών, 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·

Or. fr

Τροπολογία 108
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 9 – σημείο 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 Clean Sky 2.

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 Clean Sky 2. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει το 
δικαίωμα εναντίωσης.

Or. fr

Τροπολογία 109
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 9 – σημείο 6
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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 ανάκληση 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 110
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 10 – σημείο 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 111
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 10 – σημείο 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) αποδοχή των ετήσιων λογαριασμών
που θα υποβληθούν προς έγκριση στο 
διοικητικό συμβούλιο·

Or. fr
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Τροπολογία 112
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 10 – σημείο 4 – σημείο κβ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κβ α) διοργάνωση της δημόσιας 
πρόσκλησης υποβολής προσφορών, βάσει 
της οποίας το διοικητικό συμβούλιο 
ορίζει τον ανεξάρτητο φορέα ελέγχου 
στον οποίο θα ανατεθεί το καθήκον να 
υποβάλει γνωμοδότηση σύμφωνα με το 
άρθρο 60 παράγραφος 5 του κανονισμού 
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου· 

Or. fr

Τροπολογία 113
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 10 – σημείο 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) διαχείριση των προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων και προσφορών, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης 
από επιτροπή ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων, όπως προβλέπεται στο 
πρόγραμμα εργασίας και διαχείριση των 
συμφωνιών ή αποφάσεων, 
συμπεριλαμβανομένου του συντονισμού 
τους·

Or. en

Τροπολογία 114
Maria Da Graça Carvalho
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 10 – σημείο 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 115
Jerzy Buzek

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 11 – σημείο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) SAT ΠΕΚΑ,

Or. en

Τροπολογία 116
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 11 – σημείο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έναν εκπρόσωπο από έκαστο κύριο 
συνεργάτη ΠΕΟΤ ή ΠΕΚΑ·

β) έναν εκπρόσωπο από έκαστο κύριο 
συνεργάτη ΠΕΟΤ ή ΠΕΚΑ. Μπορούν να 
συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι των 
επικεφαλής άλλων ΠΕΟΤ ή ΠΕΚΑ 
εφόσον το αποφασίσουν·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Όλοι οι επικεφαλής άλλων ΠΕΟΤ ή ΠΕΚΑ πρέπει να έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε 
οποιαδήποτε διευθύνουσα επιτροπή.

Τροπολογία 117
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 11 – σημείο 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η σύστασή της επιδιώκει την ίση 
εκπροσώπηση των φύλων σύμφωνα με το 
άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
.../2013 [πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020»].

Or. en

Τροπολογία 118
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 11 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Κάθε διευθύνουσα επιτροπή καταρτίζει 
τον εσωτερικό της κανονισμό, βάσει 
προτύπου κοινού για όλες τις διευθύνουσες 
επιτροπές.

Κάθε διευθύνουσα επιτροπή καταρτίζει 
και δημοσιοποιεί τον εσωτερικό της 
κανονισμό, βάσει προτύπου κοινού για 
όλες τις διευθύνουσες επιτροπές.

Or. en

Τροπολογία 119
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 13 – σημείο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η επιστημονική επιτροπή απαρτίζεται 
από 12 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 διορίζονται για θητεία δύο ετών με 
δυνατότητα ανανέωσης. Η ομάδα επιλέγει
πρόεδρο μεταξύ των μελών της για θητεία 
ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης. Η 
σύνθεσή της συμμορφώνεται με την αρχή 
της ίσης εκπροσώπησης των φύλων βάσει 
του άρθρου 16 του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020».

Or. ro

Τροπολογία 120
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 13 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στην επιστημονική επιτροπή 
εκπροσωπούνται ισόρροπα παγκοσμίως 
αναγνωρισμένοι εμπειρογνώμονες από την 
πανεπιστημιακή κοινότητα, τον 
βιομηχανικό κλάδο και τις 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 Clean Sky 2.

2. Στην επιστημονική επιτροπή 
εκπροσωπούνται ισόρροπα παγκοσμίως 
αναγνωρισμένοι εμπειρογνώμονες από την 
πανεπιστημιακή κοινότητα, τον 
βιομηχανικό κλάδο και τις 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 Clean Sky 2. Η 
σύνθεσή της επιδιώκει την ίση 
εκπροσώπηση των φύλων σύμφωνα με το 
άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
.../2013 [πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020»].

Or. en

Τροπολογία 121
Philippe Lamberts
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 13 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στην επιστημονική επιτροπή 
εκπροσωπούνται ισόρροπα παγκοσμίως 
αναγνωρισμένοι εμπειρογνώμονες από την 
πανεπιστημιακή κοινότητα, τον 
βιομηχανικό κλάδο και τις 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 Clean Sky 2.

2. Στην επιστημονική επιτροπή 
εκπροσωπούνται ισόρροπα παγκοσμίως 
αναγνωρισμένοι εμπειρογνώμονες από την 
πανεπιστημιακή κοινότητα, την κοινωνία 
των πολιτών και τις 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 Clean Sky 2.

Or. en

Τροπολογία 122
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 13 – σημείο 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 δυνητικούς υποψηφίους που 
προτείνει η ομάδα εκπροσώπων των 
κρατών.

3. Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει τα 
συγκεκριμένα κριτήρια και τη διαδικασία 
επιλογής των μελών της επιστημονικής 
επιτροπής και διορίζει τα μέλη της 
επιλέγοντας μεταξύ των δυνητικών 
υποψηφίων που προτείνει η ομάδα 
εκπροσώπων των κρατών.

Or. en

Τροπολογία 123
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 13 – σημείο 4 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) παροχή συμβουλών σχετικά με τις 
στρατηγικές κατευθύνσεις και τη 
λειτουργία της κοινής επιχείρησης Clean 
Sky 2·

Or. en

Τροπολογία 124
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 13 – σημείο 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 125
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 13 – σημείο 6 α (νέο)

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 Clean Sky 2, σχετικά με 
το αποτέλεσμα κάθε πρόσκλησης 
υποβολής προτάσεων και εφαρμογής 
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έργου, τις συνέργειες με άλλα σχετικά 
προγράμματα της Ένωσης, την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα 
Clean Sky 2, και τη διάδοση και 
αξιοποίηση των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων.

Or. en

Τροπολογία 126
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 13 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η επιστημονική επιτροπή καταρτίζει τον 
εσωτερικό κανονισμό της.

7. Η επιστημονική επιτροπή καταρτίζει τον 
εσωτερικό κανονισμό της και ορίζει τρεις 
εκπροσώπους στο διοικητικό συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 127
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 13 – σημείο 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 128
Teresa Riera Madurell
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 14 – σημείο 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 129
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 14 – σημείο 3 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) τη σκοπιμότητα να περιληφθεί 
κάποια συγκεκριμένη ερευνητική 
προτεραιότητα που καλύπτεται από την 
κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 στις 
τακτικές προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020» προκειμένου να 
αναπτυχθούν νέες συνέργειες με 
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης 
στρατηγικής σημασίας·

Or. en

Τροπολογία 130
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 14 – σημείο 3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) το αποτέλεσμα και τον 
προγραμματισμό των προσκλήσεων 
υποβολής προτάσεων και προσφορών

Or. en
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Τροπολογία 131
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 14 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 132
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 16 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έως 40% της συνολικής 
χρηματοδότησης από την Ένωση, 
διατίθεται στους επικεφαλής εταίρους και 
στις συμμετέχουσες συνδεδεμένες 
οντότητες·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι πρόκειται για δημόσιους πόρους της ΕΕ, όλα τα κονδύλια λειτουργίας πρέπει να 
εκταμιεύονται βάσει ανοιχτής και ανταγωνιστικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Καμία εκ 
των προτέρων κατανομή πόρων δεν θα γίνεται για καμία συγκεκριμένη οντότητα.

Τροπολογία 133
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 16 – σημείο 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έως 30% της συνολικής 
χρηματοδότησης από την Ένωση, 
διατίθεται στους κύριους συνεργάτες και 
στις συμμετέχουσες συνδεδεμένες 
οντότητες·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι πρόκειται για δημόσιους πόρους, όλα τα κονδύλια λειτουργίας πρέπει να 
εκταμιεύονται βάσει ανοιχτής και ανταγωνιστικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Καμία εκ 
των προτέρων κατανομή πόρων δεν θα γίνεται για καμία συγκεκριμένη οντότητα.

Τροπολογία 134
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 16 – σημείο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τουλάχιστον το 30% της συνολικής 
χρηματοδότησης από την Ένωση 
διατίθεται μέσω ανταγωνιστικών 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και 
προσκλήσεων υποβολής προσφορών. 
Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην 
εξασφάλιση επαρκούς συμμετοχής των 
ΜΜΕ.

γ) τουλάχιστον το 100% της συνολικής 
χρηματοδότησης από την Ένωση 
διατίθεται μέσω ανταγωνιστικών 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και 
προσκλήσεων υποβολής προσφορών. 
Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην 
εξασφάλιση επαρκούς συμμετοχής των 
ΜΜΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι πρόκειται για δημόσιους πόρους, όλα τα κονδύλια λειτουργίας πρέπει να 
εκταμιεύονται βάσει ανοιχτής και ανταγωνιστικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Καμία εκ 
των προτέρων κατανομή πόρων δεν θα γίνεται για καμία συγκεκριμένη οντότητα.

Τροπολογία 135
Philippe Lamberts
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 16 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τις 
διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 3 
του κανονισμού αριθ. .../2013 [κανόνες 
συμμετοχής στο πρόγραμμα Ορίζοντας 
2020] προκειμένου να χορηγηθεί 
επιχορήγηση σε μία και μοναδική νομική 
οντότητα αποτελεί εξαίρεση και πρέπει να 
αιτιολογείται δεόντως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν όλες οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων επέτρεπαν σε μία και μοναδική οντότητα να 
χρηματοδοτηθεί αντί των τριών οντοτήτων που ορίζει ο κανόνας του προγράμματος "Ορίζοντας
2020", τότε το πρόγραμμα Clean Sky θα μετατρεπόταν σε πρόγραμμα σύναψης συμβάσεων της 
αεροναυτικής βιομηχανίας, κάτι που δεν ανήκει στους σκοπούς χρήσης των δημοσίων πόρων 
του προγράμματος "Ορίζοντας 2020".

Τροπολογία 136
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 18 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που μέλος της κοινής 
επιχείρησης Clean Sky 2 δεν 
ανταποκρίνεται στις ανειλημμένες 
υποχρεώσεις του όσον αφορά τη 
συμφωνηθείσα χρηματοδοτική 
συνεισφορά του, ο εκτελεστικός 
διευθυντής 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 
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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

Τροπολογία 137
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 20 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 
υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 60 
παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

3. Η κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 
υποβάλλει στην Επιτροπή και στις 
αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές 
ετήσια έκθεση.

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 138
Jean-Pierre Audy
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 20 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης 
Clean Sky 2 ελέγχονται από ανεξάρτητο 
ελεγκτικό οργανισμό, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 60 παράγραφος 5 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012.

4. Οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης 
Clean Sky 2 ελέγχονται από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο στο πλαίσιο της διαδικασίας 
απαλλαγής. Κατά την διεξαγωγή των 
εργασιών του, το Ελεγκτικό Συνέδριο 
λαμβάνει υπόψη τα συμπεράσματα του 
ανεξάρτητου φορέα ελέγχου που καλείται 
να εκφέρει γνώμη βάσει του άρθρου 60 
παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Or. fr

Τροπολογία 139
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 20 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης 
Clean Sky 2 ελέγχονται από ανεξάρτητο 
ελεγκτικό οργανισμό, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 60 παράγραφος 5 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012.

4. Οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης 
Clean Sky 2 ελέγχονται από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο.

Or. en

Τροπολογία 140
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 20 – σημείο 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης 
Clean Sky 2 ελέγχονται από ανεξάρτητο 
ελεγκτικό οργανισμό, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 60 παράγραφος 5 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012.

4. Οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης 
Clean Sky 2 ελέγχονται από το Ελεγκτικό 
συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρο 287 
ΣΛΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 141
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 20 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Το Ελεγκτικό Συνέδριο συντάσσει 
ειδική ετήσια έκθεση σχετικά με την 
κοινή επιχείρηση Clean Sky 2.

Or. en

Τροπολογία 142
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 20 – σημείο 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης 
Clean Sky 2 δεν υπόκεινται στον έλεγχο 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 143
Jean-Pierre Audy
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 20 – σημείο 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης 
Clean Sky 2 δεν υπόκεινται στον έλεγχο 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 144
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 20 – σημείο 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης 
Clean Sky 2 δεν υπόκεινται στον έλεγχο 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 145
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 23 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η κοινή επιχείρηση Clean Sky 2, τα 
όργανα και το προσωπικό της αποφεύγουν 
οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων 
κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων 
τους.

1. Η κοινή επιχείρηση Clean Sky 2, τα 
όργανα και το προσωπικό της αποφεύγουν 
οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων 
κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων 
τους. Συγκεκριμένα η κοινοποίηση 
συμφέροντος σύμφωνα με το άρθρο 16 
παράγραφος 4α του παρόντος κανονισμού 
δημοσιοποιείται.
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Or. en

(Βλ. τροπολογία στο άρθρο 16 - παράγραφος 4α νέα)

Τροπολογία 146
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 23 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Το διοικητικό συμβούλιο της κοινής 
επιχείρησης Clean Sky 2 δύναται να 
θεσπίζει κανόνες για την πρόληψη και 
διαχείριση των συγκρούσεων 
συμφερόντων σε σχέση με τα μέλη της, τα 
όργανα και το προσωπικό της. Στους εν 
λόγω κανόνες λαμβάνεται μέριμνα ώστε να 
αποφεύγεται κάθε ενδεχόμενο σύγκρουσης 
συμφερόντων για τους εκπροσώπους των 
μελών στο διοικητικό συμβούλιο. 
Συγκεκριμένα η γνωστοποίηση 
συμμετοχών σε άλλες οντότητες σύμφωνα 
με το άρθρο 16 παράγραφος 4α του 
παρόντος κανονισμού δημοσιοποιείται.

Or. en

(Βλ. τροπολογία στο άρθρο 16 - παράγραφος 4α νέα)

Τροπολογία 147
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 23 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το διοικητικό συμβούλιο της κοινής 
επιχείρησης Clean Sky 2 δύναται να
θεσπίζει κανόνες για την πρόληψη και 
διαχείριση των συγκρούσεων 
συμφερόντων σε σχέση με τα μέλη της, τα 
όργανα και το προσωπικό της. Στους εν 
λόγω κανόνες λαμβάνεται μέριμνα ώστε να 

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

ενδεχόμενο σύγκρουσης συμφερόντων για 
τους εκπροσώπους των μελών στο 
διοικητικό συμβούλιο.

Or. fr

Τροπολογία 148
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 24 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 
διαλύεται στο τέλος της περιόδου που 
ορίζεται στο άρθρο 1 του παρόντος 
κανονισμού.

1. Η κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 
διαλύεται στο τέλος της περιόδου που 
ορίζεται στο άρθρο 1 του παρόντος 
κανονισμού ή νωρίτερα εφόσον δεν 
εκπληρώνονται οι στόχοι της 
επιχείρησης.

Or. en

Τροπολογία 149
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 24 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά τη διάλυση της κοινής επιχείρησης 
Clean Sky 2, τα περιουσιακά στοιχεία της 
χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των 
υποχρεώσεων της κοινής επιχείρησης 
Clean Sky 2 και των δαπανών που 
συνδέονται με τη διάλυσή της. Τυχόν 
πλεόνασμα κατανέμεται μεταξύ των 
υφιστάμενων μελών κατά τον χρόνο της 
διάλυσης κατ’ αναλογία του ποσού της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς τους στην 
κοινή επιχείρηση Clean Sky 2. Το 
αντίστοιχο πλεόνασμα που διανέμεται 

4. Κατά τη διάλυση της κοινής επιχείρησης 
Clean Sky 2, τα περιουσιακά στοιχεία της 
χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των 
υποχρεώσεων της κοινής επιχείρησης 
Clean Sky 2 και των δαπανών που 
συνδέονται με τη διάλυσή της. Τυχόν 
πλεόνασμα κατανέμεται μεταξύ των 
υφιστάμενων μελών κατά τον χρόνο της 
διάλυσης κατ’ αναλογία του ποσού της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς τους στην 
κοινή επιχείρηση Clean Sky 2. Το 
αντίστοιχο πλεόνασμα που διανέμεται 
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ενδεχομένως στην Ένωση επιστρέφεται 
στον προϋπολογισμό της Ένωσης.

ενδεχομένως στην Ένωση επιστρέφεται 
στο ειδικό πρόγραμμα υλοποίησης του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020», στους κόλπους του 
προϋπολογισμού της Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 150
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – πίνακας – σειρά 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αξιολογητής τεχνολογιών 1% των 
ανωτέρω τιμών για ΠΕΚΑ/ΠΕΟΤ

Αξιολογητής τεχνολογιών 5% των 
ανωτέρω τιμών για ΠΕΚΑ/ΠΕΟΤ

Or. en

Τροπολογία 151
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – πίνακας – σειρά 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οικολογικός σχεδιασμός 2% των ανωτέρω 
τιμών για ΠΕΚΑ/ΠΕΟΤ

Οικολογικός σχεδιασμός 15% των 
ανωτέρω τιμών για ΠΕΚΑ/ΠΕΟΤ

Or. en

Τροπολογία 152
Jerzy Buzek

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – πίνακας
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

100%
ΠΕΚΑ

Μεγάλα αεροσκάφη μεταφοράς επιβατών 32%
Αεροσκάφη τοπικών πτήσεων 6%

Στροφειόπτερα 12%
ΠΕΟΤ

Άτρακτοι 19%
Κινητήρες 17%

Συστήματα 14%
Εγκάρσιες δραστηριότητες

Αξιολογητής τεχνολογιών 1% των ανωτέρω τιμών για ΠΕΚΑ/ΠΕΟΤ
Οικολογικός σχεδιασμός 2% των ανωτέρω τιμών για ΠΕΚΑ/ΠΕΟΤ 

Αεροπορικές μεταφορές μικρής κλίμακας 3% των ανωτέρω τιμών για 
ΠΕΚΑ/ΠΕΟΤ

Τροπολογία

100%
ΠΕΚΑ

Μεγάλα αεροσκάφη μεταφοράς επιβατών 32%
Αεροσκάφη τοπικών πτήσεων 6%

Στροφειόπτερα 12%
ΠΕΟΤ

Άτρακτοι 19%
Κινητήρες 17%

Συστήματα 14%
Εγκάρσιες δραστηριότητες

Αξιολογητής τεχνολογιών 1% των ανωτέρω τιμών για ΠΕΚΑ/ΠΕΟΤ 
εξαιρουμένης της αξίας SAT ΠΕΚΑ

Οικολογικός σχεδιασμός 2% των ανωτέρω τιμών για ΠΕΚΑ/ΠΕΟΤ 
εξαιρουμένης της αξίας SAT ΠΕΚΑ

SAT 5% των ανωτέρω τιμών για 
ΠΕΚΑ/ΠΕΟΤ



AM\1011983EL.doc 69/69 PE524.725v01-00

EL

Or. en


