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Τροπολογία 28
Jean-Pierre Audy

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής 
όπως τροποποιήθηκε·

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

Or. fr

Τροπολογία 29
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 30
Jan Březina, Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της … 2013, για τη θέσπιση 
του προγράμματος πλαισίου για την 
έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας
2020» (2014-2020)11 επιδιώκει να 
διασφαλίσει μεγαλύτερο αντίκτυπο στην 
έρευνα και την καινοτομία, συνδυάζοντας

(4) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου11 [Πρόγραμμα πλαίσιο
«Ορίζοντας 2020»] επιδιώκει να 
διασφαλίσει μεγαλύτερο αντίκτυπο στην 
έρευνα και την καινοτομία, συνδυάζοντας
χρηματοδότηση βάσει του προγράμματος
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» και πόρους από 
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χρηματοδοτικούς πόρους από το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» και 
από τον ιδιωτικό τομέα σε συμπράξεις 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε βασικούς 
τομείς στους οποίους η έρευνα και η 
καινοτομία δύνανται να συμβάλουν στους 
ευρύτερους στόχους ανταγωνιστικότητας 
της Ένωσης και να συνδράμουν στην 
αντιμετώπιση των κοινωνιακών 
προκλήσεων. Η συμμετοχή της Ένωσης 
στις εν λόγω συμπράξεις μπορεί να 
λαμβάνει τη μορφή χρηματοδοτικών 
συνεισφορών σε κοινές επιχειρήσεις που
συγκροτούνται βάσει του άρθρου 187 της 
Συνθήκης κατ’ εφαρμογή της απόφασης 
αριθ. 1982/2006/ΕΚ.

τον ιδιωτικό τομέα σε συμπράξεις
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε βασικούς 
τομείς στους οποίους η έρευνα και η 
καινοτομία δύνανται να συμβάλουν στους 
ευρύτερους στόχους ανταγωνιστικότητας 
της Ένωσης, να κινητοποιήσουν 
αποτελεσματικότερα τις ιδιωτικές 
επενδύσεις και να συνδράμουν στην 
αντιμετώπιση των κοινωνιακών 
προκλήσεων. Οι συμπράξεις αυτές θα 
πρέπει να βασίζονται σε μακροπρόθεσμη 
δέσμευση, να εξασφαλίζουν τη λογοδοσία 
ως προς την επίτευξη των στόχων τους 
και να είναι ευθυγραμμισμένες με τους 
στρατηγικούς στόχους της Ένωσης που 
σχετίζονται με την έρευνα, την ανάπτυξη 
και την καινοτομία. Η διακυβέρνηση και 
η λειτουργία των εν λόγω συμπράξεων θα 
πρέπει να είναι ανοικτή, διαφανής, 
αποτελεσματική και αποδοτική και θα 
πρέπει να δίδει ίδιες ευκαιρίες 
συμμετοχής σε όλους τους παράγοντες 
που είναι ενεργοί στους συγκεκριμένους 
τομείς αυτών των συμπράξεων. Η
συμμετοχή της Ένωσης στις εν λόγω 
συμπράξεις μπορεί να λαμβάνει τη μορφή 
χρηματοδοτικών συνεισφορών σε κοινές 
επιχειρήσεις που συγκροτούνται βάσει του 
άρθρου 187 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
(ΣΛΕΕ) κατ’ εφαρμογή της απόφασης 
αριθ. 1982/2006/ΕΚ.

__________________ __________________
11 ΕΕ … [ΠΠ «Ορίζοντας 2020»]. 11 ΕΕ … [ΠΠ «Ορίζοντας 2020»].

Or. en

Τροπολογία 31
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της … 2013, για τη θέσπιση 
του προγράμματος πλαισίου για την 
έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 
2020» (2014-2020)11 επιδιώκει να 
διασφαλίσει μεγαλύτερο αντίκτυπο στην 
έρευνα και την καινοτομία, συνδυάζοντας 
χρηματοδοτικούς πόρους από το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» και 
από τον ιδιωτικό τομέα σε συμπράξεις 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε βασικούς 
τομείς στους οποίους η έρευνα και η 
καινοτομία δύνανται να συμβάλουν στους 
ευρύτερους στόχους ανταγωνιστικότητας 
της Ένωσης και να συνδράμουν στην 
αντιμετώπιση των κοινωνιακών 
προκλήσεων. Η συμμετοχή της Ένωσης 
στις εν λόγω συμπράξεις μπορεί να 
λαμβάνει τη μορφή χρηματοδοτικών 
συνεισφορών σε κοινές επιχειρήσεις που 
συγκροτούνται βάσει του άρθρου 187 της 
Συνθήκης κατ’ εφαρμογή της απόφασης 
αριθ. 1982/2006/ΕΚ.

(4) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της … 2013, για τη θέσπιση 
του προγράμματος πλαισίου για την 
έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 
2020» (2014-2020)11 επιδιώκει να 
διασφαλίσει μεγαλύτερο αντίκτυπο στην 
έρευνα και την καινοτομία, συνδυάζοντας 
χρηματοδοτικούς πόρους από το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» και 
από τον ιδιωτικό τομέα σε συμπράξεις 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε βασικούς 
τομείς στους οποίους η έρευνα και η 
καινοτομία δύνανται να συμβάλουν στους 
ευρύτερους στόχους ανταγωνιστικότητας 
της Ένωσης, στη μόχλευση ιδιωτικών 
επενδύσεων και να συνδράμουν στην 
αντιμετώπιση των κοινωνιακών 
προκλήσεων. Οι εν λόγω συμπράξεις 
πρέπει να βασίζονται σε μακροπρόθεσμη 
δέσμευση, συμπεριλαμβανομένης μιας 
ισόρροπης συνεισφοράς από όλους τους 
εταίρους, να λογοδοτούν για την επίτευξη 
των στόχων τους και να είναι 
ευθυγραμμισμένες με τους στρατηγικούς 
στόχους της Ένωσης που αφορούν την 
έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία. 
Ο τρόπος διακυβέρνησης και λειτουργίας 
των εν λόγω συμπράξεων πρέπει να είναι 
ανοικτός, διαφανής, αποτελεσματικός και 
αποδοτικός και να παρέχει την ευκαιρία 
για συμμετοχή σε ευρύ φάσμα 
ενδιαφερομένων, ενεργών στους 
συγκεκριμένους τομείς. Η συμμετοχή της 
Ένωσης στις εν λόγω συμπράξεις μπορεί 
να λαμβάνει τη μορφή χρηματοδοτικών 
συνεισφορών σε κοινές επιχειρήσεις που 
συγκροτούνται βάσει του άρθρου 187 της 
Συνθήκης κατ’ εφαρμογή της απόφασης 
αριθ. 1982/2006/ΕΚ.

__________________ __________________
11 ΕΕ … [ΠΠ «Ορίζοντας 2020»]. 11 ΕΕ … [ΠΠ «Ορίζοντας 2020»].

Or. en
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(Βλ. άρθρο 19 του κανονισμού «Ορίζοντας 2020».)

Αιτιολόγηση

Με αυτήν την προσθήκη τονίζονται οι σημαντικές αρχές που συμφωνήθηκαν κατά τη διάρκεια 
των διαπραγματεύσεων για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» όσον αφορά τις ΚΤΠ και τους 
στόχους που πρέπει να επιτύχουν.

Τροπολογία 32
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 πλαισίου «Ορίζοντας 2020»
(2014-2020)12, θα πρέπει να δοθεί 
περαιτέρω ενίσχυση σε κοινές επιχειρήσεις 
που συγκροτούνται δυνάμει της απόφασης 
αριθ. 1982/2006/ΕΚ, υπό τους όρους που 
προσδιορίζονται στην απόφαση (ΕΕ) αριθ. 
[...]/2013.

(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 πλαισίου «Ορίζοντας 2020»
(2014-2020), θα πρέπει να δοθεί περαιτέρω 
ενίσχυση σε κοινές επιχειρήσεις που 
συγκροτούνται δυνάμει της απόφασης 
αριθ. 1982/2006/ΕΚ, υπό τους όρους που 
προσδιορίζονται στην απόφαση (ΕΕ) αριθ. 
[...]/2013.

__________________ __________________
12 ΕΕ … [Ειδικό πρόγραμμα υλοποίησης 
του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020»].

12 ΕΕ … [Ειδικό πρόγραμμα υλοποίησης 
του προγράμματος πλαισίου «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 33
Claude Turmes
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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 πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 
(2014-2020)12, θα πρέπει να δοθεί 
περαιτέρω ενίσχυση σε κοινές επιχειρήσεις 
που συγκροτούνται δυνάμει της απόφασης 
αριθ. 1982/2006/ΕΚ, υπό τους όρους που 
προσδιορίζονται στην απόφαση (ΕΕ) αριθ. 
[...]/2013.

(5) Σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 
[…]/2013/ΕΕ του Συμβουλίου, της […] 
2013, για τον καθορισμό του ειδικού 
προγράμματος υλοποίησης του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 
(2014-2020)12, είναι δυνατόν να δοθεί 
περαιτέρω ενίσχυση σε κοινές επιχειρήσεις 
που συγκροτούνται δυνάμει της απόφασης 
αριθ. 1982/2006/ΕΚ, υπό τους όρους που 
προσδιορίζονται στην απόφαση (ΕΕ) αριθ. 
[...]/2013.

__________________ __________________
12 ΕΕ … [Ειδικό πρόγραμμα υλοποίησης 
του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020»].

12 ΕΕ … [Ειδικό πρόγραμμα υλοποίησης 
του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020»].

Or. en

Τροπολογία 34
Claude Turmes
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 πλην της Ένωσης ή οι 
οντότητες που τα απαρτίζουν, όπως 
διευκρινίζονται σε σχέδιο 
συμπληρωματικών δραστηριοτήτων. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί κατάλληλη 
επισκόπηση του αποτελέσματος 
μόχλευσης, οι εν λόγω συμπληρωματικές 
δραστηριότητες θα πρέπει να

(11) Οι συνεισφορές τους οι οποίες
συνδέονται με συμπληρωματικές 
δραστηριότητες που θα αναλάβουν τα μέλη 
πλην της Ένωσης ή οι οντότητες που τα 
απαρτίζουν, όπως διευκρινίζονται σε 
σχέδιο συμπληρωματικών δραστηριοτήτων 
θα πρέπει να είναι ποσοτικοποιημένες. Οι
συνεισφορές αυτές υποστηρίζουν τους 
ευρύτερους στόχους της κοινής 
τεχνολογικής πρωτοβουλίας ΚΚΥ, αλλά 
δεν θα πρέπει να υπολογίζονται άμεσα ως 
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αντιπροσωπεύουν συνεισφορές στο 
πλαίσιο της ευρύτερης κοινής 
τεχνολογικής πρωτοβουλίας ΚΚΥ.

συνεισφορές σε είδος προς την 
επιχείρηση.

Or. en

Τροπολογία 35
Christian Ehler

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 
πλην της Ένωσης ή οι οντότητες που τα 
απαρτίζουν, 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 ΚΚΥ.

(11) Οι συνεισφορές τους θα πρέπει επίσης 
να συνδέονται με συμπληρωματικές 
δραστηριότητες που θα αναλάβουν τα μέλη 
πλην της Ένωσης ή οι οντότητες που τα 
απαρτίζουν, όπως διευκρινίζονται σε 
σχέδιο συμπληρωματικών δραστηριοτήτων 
και παρουσιάζονται σε ετήσια έκθεση. 
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 ΚΚΥ.

Or. en

(βλ. τροπολογία στο άρθρο 4 παράγραφος 4)

Τροπολογία 36
Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11 α) Οποιοσδήποτε επιλέξιμος 
οργανισμός μπορεί να συμμετέχει ή να 
αναλάβει το ρόλο του συντονιστή σε 
επιλεγμένα έργα. Ανάλογα με τις 



AM\1011987EL.doc 9/75 PE524.727v01-00

EL

συγκεκριμένες απαιτήσεις πολιτικής ή το 
είδος και το στόχο της δράσης που 
περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα 
εργασιών, μπορεί να απαιτείται ο 
συντονιστής να αποτελεί συστατική 
οντότητα μέλους πλην της Ένωσης, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
.../2013 [Κανόνες συμμετοχής στο 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»].

Or. en

Τροπολογία 37
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η διαχείριση της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς της Ένωσης θα πρέπει να 
τηρεί την αρχή της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, καθώς και 
τους συναφείς κανόνες για την έμμεση 
διαχείριση που θεσπίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 
και στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής, της 
29ης Οκτωβρίου 201218, σχετικά με τους 
κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

(15) Η διαχείριση της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς της Ένωσης θα πρέπει να 
τηρεί την αρχή της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, καθώς και 
τους συναφείς κανόνες για την έμμεση 
διαχείριση που θεσπίζονται στο άρθρο 60 
παράγραφοι 1-4 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και στον 
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1268/2012 της Επιτροπής, της 29ης 
Οκτωβρίου 201218, σχετικά με τους 
κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

__________________ __________________
18 ΕΕ L 362 της 31.12.2012, σ. 1. 18 ΕΕ L 362 της 31.12.2012, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 38
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Ο εσωτερικός ελεγκτής της Επιτροπής 
ασκεί τις ίδιες εξουσίες επί της κοινής 
επιχείρησης ΚΚΥ 2 με αυτές που ασκεί σε 
σχέση με την Επιτροπή.

(18) Ο εσωτερικός ελεγκτής της Επιτροπής 
ασκεί τις ίδιες εξουσίες επί της κοινής 
επιχείρησης ΚΚΥ 2 με αυτές που ασκεί σε 
σχέση με την Επιτροπή. Το ίδιο θα πρέπει 
να ισχύει και για το Ελεγκτικό Συνέδριο 
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Or. fr

Τροπολογία 39
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Σύμφωνα με το άρθρο 287 
παράγραφος 1 της Συνθήκης, η ιδρυτική 
πράξη κάθε οργάνου ή οργανισμού 
ιδρυόμενου από την Ένωση μπορεί να 
αποκλείει τον έλεγχο των λογαριασμών 
του συνόλου των εσόδων και των εξόδων 
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 «Κυψέλες 
καυσίμου και υδρογόνο 2» δεν πρέπει να 
υπόκεινται στον έλεγχο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 40
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

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

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 41
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Σύμφωνα με το άρθρο 287 
παράγραφος 1 της Συνθήκης, η ιδρυτική 

(20) Σύμφωνα με το άρθρο 287 
παράγραφος 1 της Συνθήκης, η ιδρυτική 
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πράξη κάθε 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 «Κυψέλες καυσίμου και 
υδρογόνο 2» δεν πρέπει να υπόκεινται 
στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

πράξη κάθε 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. Παρόλο που η εν 
λόγω γνώμη δεν συνιστά λογιστικό
έλεγχο, αιτιολογείται το γεγονός ότι οι 
λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης
«Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» 
πρέπει να υπόκεινται στον έλεγχο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Or. fr

Τροπολογία 42
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η κοινή επιχείρηση ΚΚΥ συστάθηκε 
για χρονική περίοδο η οποία λήγει στις 31 
Δεκεμβρίου 2017. Η κοινή επιχείρηση
«Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» 
πρέπει να παρέχει συνεχή στήριξη στο 
ερευνητικό πρόγραμμα «Κυψέλες 
καυσίμου και υδρογόνο», διευρύνοντας το 
πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων 
δυνάμει μιας δέσμης τροποποιημένων 
κανόνων. Η μετάβαση από την κοινή 
επιχείρηση KKY στην κοινή επιχείρηση
«Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» θα 

(21) Η κοινή επιχείρηση ΚΚΥ συστάθηκε 
για χρονική περίοδο η οποία λήγει στις 31 
Δεκεμβρίου 2017. Η κοινή επιχείρηση
«Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» 
πρέπει να παρέχει συνεχή στήριξη στο 
ερευνητικό πρόγραμμα «Κυψέλες 
καυσίμου και υδρογόνο», υλοποιώντας τις 
υπόλοιπες δραστηριότητες που 
προβλέπονται στο ερευνητικό πρόγραμμα 
«Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» 
σύμφωνα με τους κανόνες της κοινής 
επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και 
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πρέπει να ευθυγραμμιστεί και να 
συγχρονιστεί με τη μετάβαση από το 
έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο στο 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», 
ούτως ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη 
χρήση της διαθέσιμης χρηματοδότησης για 
την έρευνα. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο, 
για λόγους ασφάλειας δικαίου και 
σαφήνειας, να καταργηθεί ο κανονισμός
(ΕΚ) αριθ. 521/2008 του Συμβουλίου και 
να θεσπιστούν μεταβατικές διατάξεις.

υδρογόνο». Η μετάβαση από την κοινή 
επιχείρηση KKY στην κοινή επιχείρηση
«Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» θα 
πρέπει να ευθυγραμμιστεί και να 
συγχρονιστεί με τη μετάβαση από το 
έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο στο 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», 
ούτως ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη 
χρήση της διαθέσιμης χρηματοδότησης για 
την έρευνα. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο, 
για λόγους ασφάλειας δικαίου και 
σαφήνειας, να καταργηθεί ο κανονισμός
(ΕΚ) αριθ. 521/2008 του Συμβουλίου και 
να θεσπιστούν μεταβατικές διατάξεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η κοινή επιχείρηση ΚΚΥ 2 αποσκοπεί απλώς και μόνο στην 
εφαρμογή των υπολοίπων δραστηριοτήτων οι οποίες αρχικά προβλεπόταν ότι θα είχαν 
υλοποιηθεί έως το 2017 στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος KKY. Οι εν λόγω 
υπόλοιπες δραστηριότητες θα πρέπει να ακολουθούν την «παλιά» δέσμη κανόνων του 
προγράμματος KKY, ενώ οι δραστηριότητες του προγράμματος ΚΚΥ 2 θα πρέπει να 
ακολουθούν τη «νέα» δέσμη κανόνων. Καθότι η κατάσταση αυτή είναι ήδη αρκετά περίπλοκη, 
δεν θα πρέπει να πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις ή συνδυασμοί των δύο δεσμών κανόνων 
μεταξύ του 2014 και του 2017.

Τροπολογία 43
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 44
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21 α) 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 45
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21 β) Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία 
της βασικής έρευνας για την ανάδειξη 
πρωτοποριακών ιδεών οι οποίες 
καθιστούν δυνατή τη μελλοντική 
καινοτομία, ζητεί να δημοσιεύονται στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 
2020» προσκλήσεις υποβολής προτάσεων 
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για συνεργατικά σχέδια έρευνας και 
ανάπτυξης στον τομέα των κυψελών 
καυσίμου και υδρογόνου, επιπλέον και 
παράλληλα προς τις δραστηριότητες της 
κοινής επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου 
και υδρογόνο 2», ιδίως όσον αφορά την 
έρευνα στα επίπεδα τεχνολογικής 
ετοιμότητας 1 έως 4·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τον κανονισμό για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», οι δραστηριότητες έρευνας 
και ανάπτυξης που καλύπτονται από ΚΤΠ θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται στις τακτικές 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στα προγράμματα εργασίας «Ορίζοντας 2020». Στην 
περίπτωση της ΚΚΥ 2, η συνεργατική έρευνα θα πρέπει να διεξάγεται παράλληλα προς τις 
δραστηριότητες της ΚΚΥ 2, σε χαμηλότερα επίπεδα τεχνολογικής ετοιμότητας, προκειμένου να 
επιτευχθεί ευρύτερη ενσωμάτωση των πανεπιστημίων και των ΜΜΕ στη χρηματοδοτούμενη 
από την ΕΕ έρευνα στον τομέα των κυψελών καυσίμου και υδρογόνου, να εξασφαλιστεί η 
κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των χαμηλότερων και των υψηλότερων επιπέδων τεχνολογικής 
ετοιμότητας και να ενισχυθεί η μελλοντική καινοτομία.

Τροπολογία 46
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21 β) Προκειμένου να αρχίσει να κλείνει 
το χάσμα έρευνας και καινοτομίας στην 
Ευρώπη, θα αναπτυχθούν η 
συμπληρωματικότητα και οι στενές 
συνέργειες με τα Διαρθρωτικά Ταμεία. 
Όπου είναι εφικτό, θα προωθηθεί η 
διαλειτουργικότητα μεταξύ των δύο 
μέσων. Θα ενθαρρυνθεί η σωρευτική ή η 
συνδυασμένη χρηματοδότηση. Σε αυτό το 
πλαίσιο, τα μέτρα θα στοχεύουν στην 
πλήρη εκμετάλλευση του δυναμικού της 
δεξαμενής ταλέντων της Ευρώπης 
βελτιστοποιώντας κατ’ αυτό τον τρόπο 
την οικονομική και κοινωνική επίπτωση 
της έρευνας και της καινοτομίας. Τα 
μέτρα αυτά έχουν μεν διακριτό ρόλο, 
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αλλά και συμπληρωματικό όσον αφορά 
τις πολιτικές και τις δράσεις του Ταμείου 
Συνοχής.

Or. en

Τροπολογία 47
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21 γ) Θα πρέπει να υλοποιηθούν μέτρα 
τα οποία προωθούν τη συμμετοχή των 
ΜΜΕ, των πανεπιστημίων και των 
ερευνητικών κέντρων. Στο πλαίσιο αυτό, 
θα πρέπει να εντοπισθούν και να 
αντιμετωπιστούν οι φραγμοί που 
εμποδίζουν τη συμμετοχή των 
νεοεισερχομένων στο πρόγραμμα.

Or. en

Τροπολογία 48
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21 γ) Λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις 
επιδιωκόμενες συνέργειες μεταξύ του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και των 
διαρθρωτικών ταμείων, καθώς και των 
σχετικών εθνικών και περιφερειακών 
προγραμμάτων χρηματοδότησης της 
έρευνας και ανάπτυξης, οι περιφέρειες σε 
ολόκληρη την Ένωση θα πρέπει να 
ενθαρρύνονται να συμβάλλουν ενεργά 
στις δραστηριότητες της κοινής 
επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και 
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υδρογόνο 2», για παράδειγμα, 
ενισχύοντας οικονομικά σχετικές 
ερευνητικές υποδομές, καταρτίζοντας 
προτάσεις και αξιοποιώντας τα 
ερευνητικά αποτελέσματα ή τις 
δραστηριότητες δικτύωσης των σχετικών 
φορέων, προκειμένου να ενισχύσουν τον 
περιφερειακό αντίκτυπο των 
δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης 
«Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2», 
καθώς και το δυναμικό τους όσον αφορά 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας και 
ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 49
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για την υλοποίηση της κοινής 
τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τις
κυψέλες καυσίμου και το υδρογόνο, 
συστήνεται κοινή επιχείρηση κατά την 
έννοια του άρθρου 187 της Συνθήκης 
(εφεξής «κοινή επιχείρηση ΚΚΥ 2») για το 
χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 
2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.

1. Για την υλοποίηση της κοινής 
τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τις 
κυψέλες καυσίμου και το υδρογόνο, 
συστήνεται κοινή επιχείρηση κατά την 
έννοια του άρθρου 187 της Συνθήκης 
(εφεξής «κοινή επιχείρηση ΚΚΥ 2») για το 
χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 
2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2024, με 
χρηματοδότηση έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2020.
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Τροπολογία 50
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για την υλοποίηση της κοινής 
τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τις 
κυψέλες καυσίμου και το υδρογόνο, 
συστήνεται κοινή επιχείρηση κατά την 
έννοια του άρθρου 187 της Συνθήκης 
(εφεξής «κοινή επιχείρηση ΚΚΥ 2») για το 
χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 
2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.

1. Για την υλοποίηση της κοινής 
τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τις 
κυψέλες καυσίμου και το υδρογόνο, 
συστήνεται κοινή επιχείρηση κατά την 
έννοια του άρθρου 187 της Συνθήκης 
(εφεξής «κοινή επιχείρηση ΚΚΥ 2») για το 
χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 
2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 51
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για την υλοποίηση της κοινής 
τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τις 
κυψέλες καυσίμου και το υδρογόνο, 
συστήνεται κοινή επιχείρηση κατά την 
έννοια του άρθρου 187 της Συνθήκης 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
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(εφεξής «κοινή επιχείρηση ΚΚΥ 2») για το 
χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 
2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Or. ro

Τροπολογία 52
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να συμβάλει στους στόχους της κοινής
τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τις 
κυψέλες καυσίμου και το υδρογόνο, μέσω 
της ανάπτυξης ενός ισχυρού, βιώσιμου και 
ανταγωνιστικού σε παγκόσμια κλίμακα 
τομέα κυψελών καυσίμου και υδρογόνου 
στην Ένωση.

β) να συμβάλει στους στόχους της κοινής 
τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τις 
κυψέλες καυσίμου και το υδρογόνο μέσω 
της ανάπτυξης ενός ισχυρού, βιώσιμου και 
ανταγωνιστικού σε παγκόσμια κλίμακα 
τομέα κυψελών καυσίμου και υδρογόνου,
της διάδοσής του και της ανάπτυξης 
ικανότητας σε όλα τα κράτη μέλη της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 53
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– να μειώσει το κόστος παραγωγής των 
συστημάτων κυψέλης καυσίμου που 
προορίζονται για χρήση σε εφαρμογές 
μεταφορών, με ταυτόχρονη αύξηση της 
διάρκειας ζωής τους σε επίπεδα 
ανταγωνιστικά προς τις συμβατικές 
τεχνολογίες,

– να μειώσει το κόστος παραγωγής των 
συστημάτων κυψέλης καυσίμου που 
προορίζονται για χρήση σε εφαρμογές 
βαρέων μεταφορών, όπως λεωφορεία και 
πλοία, με ταυτόχρονη αύξηση της 
διάρκειας ζωής τους σε επίπεδα 
ανταγωνιστικά προς τις συμβατικές 
τεχνολογίες,
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Τροπολογία 54
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– να αυξήσει την παραγωγή υδρογόνου 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως 
70% μέχρι το 2020·

Or. en

Τροπολογία 55
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- να παύσει γρήγορα κάθε παραγωγή 
υδρογόνου από πηγές ορυκτών καυσίμων 
ή πυρηνικές πηγές·

Or. en

Τροπολογία 56
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– να επιδείξει σε μεγάλη κλίμακα τη 
δυνατότητα χρήσης του υδρογόνου για την 
υποστήριξη της ενσωμάτωσης των 

– να επιδείξει σε μεγάλη κλίμακα, και υπό 
την προϋπόθεση ότι ο ανταγωνισμός στην 
αγορά δεν στρεβλώνεται από τη 
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ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα 
ενεργειακά συστήματα, μεταξύ άλλων 
μέσω της χρήσης του ως ανταγωνιστικού 
μέσου αποθήκευσης ενέργειας για την 
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές.

χρηματοδότηση της ΚΚΥ 2, τη 
δυνατότητα χρήσης του υδρογόνου για την 
υποστήριξη της ενσωμάτωσης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα 
ενεργειακά συστήματα, μεταξύ άλλων 
μέσω της χρήσης του ως ανταγωνιστικού 
μέσου αποθήκευσης ενέργειας για την 
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές.

Or. en

Τροπολογία 57
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο 
της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας 
για τις κυψέλες καυσίμου και το υδρογόνο 
σε συνέχεια ανοικτών διαδικασιών 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 
μπορούν να συμπεριλαμβάνουν κάθε 
επιλέξιμο όργανο ως συμμετέχοντα και 
συντονιστή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή (βλέπε επίσης ρόλο συντονισμού) δεν θα πρέπει να περιορίζεται στα μέλη.

Τροπολογία 58
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο αυτό έχει ως στόχο να διευκρινίσει το πεδίο δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης 
ΚΚΥ 2, ιδίως όσον αφορά τα σχετικά επίπεδα τεχνολογικής ετοιμότητας που καλύπτονται από 
το αντίστοιχο ερευνητικό τους πρόγραμμα. Οι κανόνες συμμετοχής απαιτούν επίσης να 
λαμβάνεται περισσότερο υπόψη η έννοια των επιπέδων τεχνολογικής ετοιμότητας στον 
καθορισμό των επιπέδων χρηματοδότησης, κάτι το οποίο εφαρμόζεται στο παρόν άρθρο όσον 
αφορά τα ποσοστά χρηματοδότησης που χρησιμοποιούνται στις έμμεσες δράσεις.

Τροπολογία 59
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ανώτατη συνεισφορά της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων 
ΕΖΕΣ, στην κοινή επιχείρηση ΚΚΥ 2 για 
την κάλυψη διοικητικών και 
επιχειρησιακών δαπανών ανέρχεται στο 
ποσό των 700 εκατομμυρίων ευρώ και 
περιλαμβάνει:

Η ανώτατη συνεισφορά της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των συνεισφορών 
των κρατών μελών από την Ευρωπαϊκή 
Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), 
στην κοινή επιχείρηση ΚΚΥ 2 για την 
κάλυψη διοικητικών και επιχειρησιακών 
δαπανών ανέρχεται στο ποσό των 700 
εκατομμυρίων ευρώ και περιλαμβάνει:



AM\1011987EL.doc 23/75 PE524.727v01-00

EL

Or. fr

Τροπολογία 60
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η ανώτατη συνεισφορά της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων 
ΕΖΕΣ, στην κοινή επιχείρηση ΚΚΥ 2 για 
την κάλυψη διοικητικών και 
επιχειρησιακών δαπανών ανέρχεται στο 
ποσό των 700 εκατομμυρίων ευρώ και 
περιλαμβάνει:

Η ανώτατη συνεισφορά της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων 
ΕΖΕΣ, στην κοινή επιχείρηση ΚΚΥ 2 για 
την κάλυψη διοικητικών και 
επιχειρησιακών δαπανών ανέρχεται στο 
ποσό των 612,5 εκατομμυρίων ευρώ και 
περιλαμβάνει:

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται περικοπή του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ 2 κατά 12,5%, λόγω 
της συνολικής μείωσης του δημοσιονομικού κονδυλίου για τον «Ορίζοντα 2020» στο πλαίσιο 
του ΠΔΠ, έτσι ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ευαίσθητη ισορροπία ανάμεσα στη 
χρηματοδότηση της συνεργατικής έρευνας στον τομέα «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» 
αφενός και της χρηματοδότησης της ΚΤΠ αφετέρου. Οι ίδιες περικοπές θα πρέπει να 
εφαρμοστούν και σε άλλες ΚΤΠ. Παράλληλα, προτείνεται τη συντόμευση της διάρκειας του 
προγράμματος ΚΚΥ 2 κατά 4 έτη, θεωρώντας δεδομένη την κατάρτιση επικαιροποιημένου 
προϋπολογισμού στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ μετά το 2020.

Τροπολογία 61
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η ανώτατη συνεισφορά της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων 
ΕΖΕΣ, στην κοινή επιχείρηση ΚΚΥ 2 για 
την κάλυψη διοικητικών και 
επιχειρησιακών δαπανών ανέρχεται στο 
ποσό των 700 εκατομμυρίων ευρώ και 

Η ανώτατη συνεισφορά της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων 
ΕΖΕΣ, στην κοινή επιχείρηση ΚΚΥ 2 για 
την κάλυψη διοικητικών και 
επιχειρησιακών δαπανών ανέρχεται στο 
ποσό των 612,5 εκατομμυρίων ευρώ και 
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περιλαμβάνει: περιλαμβάνει:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μείωση είναι αναλογική με τη γενική μείωση που έχει επιβληθεί στον προϋπολογισμό 
«Ορίζοντας 2020» και είναι απαραίτητη ώστε να μην υπάρξει ανισορροπία στη χρηματοδότηση 
μεταξύ των κοινών επιχειρήσεων και άλλων προγραμμάτων και προτεραιοτήτων που έχουν 
συμφωνηθεί στο πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». Μία αναλογική περικοπή του προϋπολογισμού θα 
εφαρμοσθεί σε όλες τις κοινές επιχειρήσεις καθώς και στις συμπράξεις ιδιωτικού δημόσιου 
τομέα.

Τροπολογία 62
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έως 600 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που 
αντιστοιχεί στην ανάληψη υποχρέωσης 
συνεισφοράς σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 1,

α) έως 525 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που 
αντιστοιχεί στην ανάληψη υποχρέωσης 
συνεισφοράς σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 1,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μείωση είναι αναλογική με τη γενική μείωση που έχει επιβληθεί στον προϋπολογισμό 
«Ορίζοντας 2020» και είναι απαραίτητη ώστε να μην υπάρξει ανισορροπία στη χρηματοδότηση 
μεταξύ των κοινών επιχειρήσεων και άλλων προγραμμάτων και προτεραιοτήτων που έχουν 
συμφωνηθεί στο πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». Μία αναλογική περικοπή του προϋπολογισμού θα 
εφαρμοσθεί σε όλες τις κοινές επιχειρήσεις καθώς και στις συμπράξεις ιδιωτικού δημόσιου 
τομέα.

Τροπολογία 63
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έως 600 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που 
αντιστοιχεί στην ανάληψη υποχρέωσης 
συνεισφοράς σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 1,

α) έως 525 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που 
αντιστοιχεί στην ανάληψη υποχρέωσης 
συνεισφοράς σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 1,

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται περικοπή του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ 2 κατά 12,5%, λόγω 
της συνολικής μείωσης του δημοσιονομικού κονδυλίου για τον «Ορίζοντα 2020» στο πλαίσιο 
του ΠΔΠ, έτσι ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ευαίσθητη ισορροπία ανάμεσα στη 
χρηματοδότηση της συνεργατικής έρευνας στον τομέα «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» 
αφενός και της χρηματοδότησης της ΚΤΠ αφετέρου. Οι ίδιες περικοπές θα πρέπει να 
εφαρμοστούν και σε άλλες ΚΤΠ. Παράλληλα, προτείνεται τη συντόμευση της διάρκειας του 
προγράμματος ΚΚΥ 2 κατά 4 έτη, θεωρώντας δεδομένη την κατάρτιση επικαιροποιημένου 
προϋπολογισμού στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ μετά το 2020.

Τροπολογία 64
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έως 100 εκατομμύρια ευρώ, ποσό 
ισοδύναμο προς τυχόν ανάληψη 
υποχρέωσης συμπληρωματικής 
συνεισφοράς άνω του ελάχιστου ποσού 
που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.

β) έως 87,5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό 
ισοδύναμο προς τυχόν ανάληψη 
υποχρέωσης συμπληρωματικής 
συνεισφοράς άνω του ελάχιστου ποσού 
που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται περικοπή του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ 2 κατά 12,5%, λόγω 
της συνολικής μείωσης του δημοσιονομικού κονδυλίου για τον «Ορίζοντα 2020» στο πλαίσιο 
του ΠΔΠ, έτσι ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ευαίσθητη ισορροπία ανάμεσα στη 
χρηματοδότηση της συνεργατικής έρευνας στον τομέα «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» 
αφενός και της χρηματοδότησης της ΚΤΠ αφετέρου. Οι ίδιες περικοπές θα πρέπει να 
εφαρμοστούν και σε άλλες ΚΤΠ. Παράλληλα, προτείνεται τη συντόμευση της διάρκειας του 
προγράμματος ΚΚΥ 2 κατά 4 έτη, θεωρώντας δεδομένη την κατάρτιση επικαιροποιημένου 
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προϋπολογισμού στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ μετά το 2020.

Τροπολογία 65
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έως 100 εκατομμύρια ευρώ, ποσό 
ισοδύναμο προς τυχόν ανάληψη 
υποχρέωσης συμπληρωματικής 
συνεισφοράς άνω του ελάχιστου ποσού 
που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.

β) έως 87,5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό 
ισοδύναμο προς τυχόν ανάληψη 
υποχρέωσης συμπληρωματικής 
συνεισφοράς άνω του ελάχιστου ποσού 
που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μείωση είναι αναλογική με τη γενική μείωση που έχει επιβληθεί στον προϋπολογισμό 
«Ορίζοντας 2020» και είναι απαραίτητη ώστε να μην υπάρξει ανισορροπία στη χρηματοδότηση 
μεταξύ των κοινών επιχειρήσεων και άλλων προγραμμάτων και προτεραιοτήτων που έχουν 
συμφωνηθεί στο πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». Μία αναλογική περικοπή του προϋπολογισμού θα 
εφαρμοσθεί σε όλες τις κοινές επιχειρήσεις καθώς και στις συμπράξεις ιδιωτικού δημόσιου 
τομέα.

Τροπολογία 66
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η εν λόγω συνεισφορά καταβάλλεται από 
τις πιστώσεις που διατίθενται από τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης στο 
πλαίσιο του ειδικού προγράμματος 
υλοποίησης του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020» σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του άρθρου 58 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο iv) και τα 
άρθρα 60 και 61 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 για τους 

Η εν λόγω συνεισφορά καταβάλλεται από 
τις πιστώσεις που διατίθενται από τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης στο 
πλαίσιο του ειδικού προγράμματος 
υλοποίησης του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020» σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του άρθρου 58 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο iv) και τα 
άρθρα 60 παράγραφοι 1 έως 4 και 61 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 
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οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 
209 του εν λόγω κανονισμού.

για τους οργανισμούς που αναφέρονται 
στο άρθρο 209 του εν λόγω κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 67
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 περιλαμβάνει τα 
στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 58 
παράγραφος 3 και στα άρθρα 60 και 61 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 
και στο άρθρο 40 του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της 
Επιτροπής, καθώς και, μεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα:

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

Or. en

Τροπολογία 68
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, συμπεριλαμβανομένων του 
συνόλου των πληροφοριών σχετικά με 
όλες τις προτάσεις και τις συμφωνίες 
επιχορήγησης και των εταίρων τους, που 
θα ενσωματωθούν εγκαίρως στη γενική 
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βάση δεδομένων (ECORDA) του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020»·

Or. en

Τροπολογία 69
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συνεισφορές προς την κοινή επιχείρηση 
ΚΚΥ 2, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 13 
παράγραφος 3 στοιχείο β) του 
καταστατικού που περιλαμβάνεται στο 
παράρτημα·

α) συνεισφορές προς την κοινή επιχείρηση 
ΚΚΥ 2 για τις διοικητικές δαπάνες και τη 
συμμετοχή τους στις έμμεσες δράσεις, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 13 
παράγραφος 3 στοιχείο β) του 
καταστατικού που περιλαμβάνεται στο 
παράρτημα·

Or. en

Τροπολογία 70
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) συνεισφορές σε είδος, ύψους 
τουλάχιστον 300 εκατομμυρίων ευρώ από 
τα άλλα μέλη πλην της Ένωσης ή τις 
οντότητες που τα απαρτίζουν, κατά το 
χρονικό διάστημα που ορίζεται στο 
άρθρο 1, για την κάλυψη των δαπανών 
που επωμίζονται κατά την άσκηση 
συμπληρωματικών δραστηριοτήτων 
εκτός του προγράμματος εργασίας της 
κοινής επιχείρησης ΚΚΥ 2, οι οποίες 

διαγράφεται
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συμβάλλουν στους στόχους της κοινής 
τεχνολογικής πρωτοβουλίας ΚΚΥ. 
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 
οντοτήτων που τα απαρτίζουν.

Or. en

Τροπολογία 71
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 ΚΚΥ 2.
Οι αντίστοιχες δραστηριότητες 
προσδιορίζονται σε ετήσιο σχέδιο 
συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, στο 
οποίο αναγράφεται η εκτιμώμενη αξία των 
σχετικών συνεισφορών.

Ποσοτικοποιούνται οι συμπληρωματικές 
συνεισφορές κατά το χρονικό διάστημα 
που ορίζεται στο άρθρο 1 του παρόντος 
κανονισμού από τα άλλα μέλη πλην της 
Ένωσης ή τις οντότητες που τα 
απαρτίζουν,  για την κάλυψη των 
δαπανών που επωμίζονται κατά την 
άσκηση συμπληρωματικών 
δραστηριοτήτων εκτός του 
προγράμματος εργασίας της κοινής 
επιχείρησης ΚΚΥ 2, οι οποίες συμβάλλουν 
στους στόχους της κοινής τεχνολογικής 
πρωτοβουλίας ΚΚΥ. Επιτρέπεται η 
παροχή στήριξης για τις εν λόγω δαπάνες
από άλλα προγράμματα χρηματοδότησης 
της Ένωσης, τηρουμένων των 
εφαρμοστέων κανόνων και διαδικασιών. 
Οι δαπάνες που αναφέρονται στο στοιχείο 
β) δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική 
στήριξη από την κοινή επιχείρηση ΚΚΥ 2
και δεν υπολογίζονται για την συνεισφορά 
σε είδος στην κοινή επιχείρηση ΚΚΥ 2. Οι 
αντίστοιχες δραστηριότητες 
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προσδιορίζονται σε ετήσιο σχέδιο 
συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, στο 
οποίο αναγράφεται η εκτιμώμενη αξία των 
σχετικών συνεισφορών.

Or. en

Τροπολογία 72
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 13 παράγραφος 3 στοιχείο β) του 
καταστατικού που παρατίθεται στο 
παράρτημα, οι δαπάνες προσδιορίζονται 
σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές 
λογιστικής καταγραφής κόστους των 
αντίστοιχων οντοτήτων, τα εφαρμοστέα 
λογιστικά πρότυπα της χώρας 
εγκατάστασης της εκάστοτε οντότητας και 
τα ισχύοντα διεθνή λογιστικά 
πρότυπα / διεθνή πρότυπα 
χρηματοοικονομικής αναφοράς. Οι 
δαπάνες πιστοποιούνται από ανεξάρτητο 
εξωτερικό ελεγκτή που διορίζεται από την 
οικεία οντότητα. Η αποτίμηση των 
συνεισφορών επαληθεύεται από την κοινή 
επιχείρηση ΚΚΥ 2. Στις περιπτώσεις που 
εξακολουθούν να υφίστανται 
αβεβαιότητες, μπορεί να πραγματοποιηθεί 
σχετικός έλεγχος από την κοινή επιχείρηση 
ΚΚΥ 2.

4. Για τους σκοπούς της αποτίμησης των 
συνεισφορών που αναφέρονται στο 
στοιχείο β) της παραγράφου 2 και στο 
άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχείο β) του 
καταστατικού που παρατίθεται στο 
παράρτημα, οι δαπάνες προσδιορίζονται 
σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές 
λογιστικής καταγραφής κόστους των 
αντίστοιχων οντοτήτων, τα εφαρμοστέα 
λογιστικά πρότυπα της χώρας 
εγκατάστασης της εκάστοτε οντότητας και 
τα ισχύοντα διεθνή λογιστικά 
πρότυπα / διεθνή πρότυπα 
χρηματοοικονομικής αναφοράς. Οι 
δαπάνες των συνεισφορών που 
αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 
στοιχείο β) του καταστατικού που 
περιέχεται στο παράρτημα πιστοποιούνται 
από ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή που 
διορίζεται από την οικεία οντότητα. Η 
αποτίμηση των συνεισφορών επαληθεύεται 
από την κοινή επιχείρηση ΚΚΥ 2. Στις 
περιπτώσεις που εξακολουθούν να 
υφίστανται αβεβαιότητες, μπορεί να 
πραγματοποιηθεί σχετικός έλεγχος από την 
κοινή επιχείρηση ΚΚΥ 2. Η οικεία 
οντότητα παρουσιάζει ετησίως σε 
έκθεση, η οποία απευθύνεται στο ευρύ 
κοινό, τις πρόσθετες δραστηριότητές της.

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 73
António Fernando Correia de Campos

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

4. Για τους σκοπούς της αποτίμησης των 
συνεισφορών που αναφέρονται στο 
στοιχείο β) της παραγράφου 2 και στο 
άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχείο β) του 
καταστατικού που παρατίθεται στο 
παράρτημα, οι δαπάνες προσδιορίζονται 
σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές 
λογιστικής καταγραφής κόστους των 
αντίστοιχων οντοτήτων, τα εφαρμοστέα 
λογιστικά πρότυπα της χώρας 
εγκατάστασης της εκάστοτε οντότητας και 
τα ισχύοντα διεθνή λογιστικά 
πρότυπα / διεθνή πρότυπα 
χρηματοοικονομικής αναφοράς. Οι 
δαπάνες πιστοποιούνται από ανεξάρτητο 
εξωτερικό ελεγκτή που διορίζεται από την 
οικεία οντότητα. Η αποτίμηση των 
συνεισφορών επαληθεύεται από την κοινή 
επιχείρηση ΚΚΥ 2. Στις περιπτώσεις που 
εξακολουθούν να υφίστανται 
αβεβαιότητες, μπορεί να πραγματοποιηθεί 
έλεγχος από ελεγκτή που ορίζεται από την
Επιτροπή.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να εξασφαλισθεί η πλήρης ανεξαρτησία και διαφάνεια της πρωτοβουλίας.

Τροπολογία 74
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η κοινή επιχείρηση ΚΚΥ 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].

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12 του 
παρόντος κανονισμού, η κοινή επιχείρηση 
ΚΚΥ 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 
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 

Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει, 
σύμφωνα με το άρθρο 110 του κανονισμού 
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 
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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.

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 αναφέρει 
σχετικά με την μεταβίβαση και 
περαιτέρω μεταβίβαση των εν λόγω 
αρμοδιοτήτων.

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 
που ανήκουν στην αρμόδια για τους 
διορισμούς αρχή και των αρμοδιοτήτων 
που ο τελευταίος μεταβίβασε περαιτέρω, 
και να τις ασκήσει το ίδιο ή να τις 
αναθέσει σε ένα από τα μέλη του ή σε 
άλλο μέλος του προσωπικού της κοινής 
επιχείρησης πλην του εκτελεστικού 
διευθυντή.

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

Or. fr

Τροπολογία 77
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην κοινή επιχείρηση ΚΚΥ 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 ΚΚΥ 2 εφαρμόζεται το 
πρωτόκολλο περί προνομίων και ασυλιών 
της Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 78
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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 ΚΚΥ 2 κατά την εκτέλεση 
των καθηκόντων τους·

διαγράφεται
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Or. fr

Τροπολογία 80
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 81
Claude Turmes
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 θα διενεργήσει ενδιάμεση 
αξιολόγηση της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ 
2, στην οποία θα αξιολογηθεί, 
συγκεκριμένα, το επίπεδο της συμμετοχής 
και της συνεισφοράς στις έμμεσες δράσεις, 
τόσο από τις οντότητες που απαρτίζουν τα 
άλλα μέλη πλην της Ένωσης, όσο και από 
άλλες νομικές οντότητες. Έως τις 30 
Ιουνίου 2018, η Επιτροπή θα ανακοινώσει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο τα συμπεράσματα της 
αξιολόγησης, συνοδευόμενα από τις 
παρατηρήσεις της.

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, η 
Επιτροπή θα διενεργήσει ενδιάμεση 
αξιολόγηση της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ 
2, στην οποία θα αξιολογηθεί, 
συγκεκριμένα, το επίπεδο της συμμετοχής 
και της συνεισφοράς στις έμμεσες δράσεις, 
τόσο από τις οντότητες που απαρτίζουν τα 
άλλα μέλη πλην της Ένωσης, όσο και από 
άλλες νομικές οντότητες. Αυτό 
περιλαμβάνει λεπτομερή κατανομή όλων 
των ποσών που έχουν δαπανηθεί για 
διάφορα έργα καθώς και το τι έχει 
επιτευχθεί με τα εν λόγω ποσά. Έως τις 30 
Ιουνίου 2018, η Επιτροπή θα ανακοινώσει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο τα συμπεράσματα της 
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αξιολόγησης, συνοδευόμενα από τις 
παρατηρήσεις της.

Or. en

Τροπολογία 82
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, η 
Επιτροπή θα διενεργήσει ενδιάμεση 
αξιολόγηση της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ 
2, στην οποία θα αξιολογηθεί, 
συγκεκριμένα, το επίπεδο της συμμετοχής 
και της συνεισφοράς στις έμμεσες δράσεις, 
τόσο από τις οντότητες που απαρτίζουν τα 
άλλα μέλη πλην της Ένωσης, όσο και από 
άλλες νομικές οντότητες. Έως τις 30 
Ιουνίου 2018, η Επιτροπή θα ανακοινώσει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο τα συμπεράσματα της 
αξιολόγησης, συνοδευόμενα από τις 
παρατηρήσεις της.

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, η 
Επιτροπή θα διενεργήσει ενδιάμεση 
αξιολόγηση της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ 
2, στην οποία θα αξιολογηθεί, 
συγκεκριμένα, το επίπεδο της συμμετοχής 
και της συνεισφοράς στις έμμεσες δράσεις, 
τόσο από τις οντότητες που απαρτίζουν τα 
άλλα μέλη πλην της Ένωσης, όσο και από 
άλλες νομικές οντότητες. Έως τις 30 
Ιουνίου 2018, η Επιτροπή θα ανακοινώσει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο τα συμπεράσματα της 
αξιολόγησης, συνοδευόμενα από τις 
παρατηρήσεις της. Η ενδιάμεση 
αξιολόγηση της κοινής επιχείρησης 
«Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» 
συνιστά τμήμα της ενδιάμεσης 
αξιολόγησης του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020» και καταρτίζεται μαζί 
με αυτήν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντανακλά τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στο άρθρο 26 του 
κανονισμού για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», στο οποίο αναφέρεται με σαφήνεια ότι οι 
ΚΤΠ εντάσσονται και υπόκεινται στην ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος «Ορίζοντας 
2020».
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Τροπολογία 83
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, η 
Επιτροπή θα διενεργήσει ενδιάμεση 
αξιολόγηση της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ 
2, στην οποία θα αξιολογηθεί, 
συγκεκριμένα, το επίπεδο της συμμετοχής 
και της συνεισφοράς στις έμμεσες δράσεις, 
τόσο από τις οντότητες που απαρτίζουν τα 
άλλα μέλη πλην της Ένωσης, όσο και από 
άλλες νομικές οντότητες. Έως τις 30 
Ιουνίου 2018, η Επιτροπή θα ανακοινώσει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο τα συμπεράσματα της 
αξιολόγησης, συνοδευόμενα από τις 
παρατηρήσεις της.

1. Έως τις 30 Ιουνίου 2017, η Επιτροπή θα 
διενεργήσει ενδιάμεση αξιολόγηση της 
κοινής επιχείρησης ΚΚΥ 2, στην οποία θα 
αξιολογηθεί, συγκεκριμένα, το επίπεδο της 
συμμετοχής και της συνεισφοράς στις 
έμμεσες δράσεις, τόσο από τις οντότητες 
που απαρτίζουν τα άλλα μέλη πλην της 
Ένωσης, όσο και από άλλες νομικές 
οντότητες. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, η 
Επιτροπή θα ανακοινώσει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τα 
συμπεράσματα της αξιολόγησης, 
συνοδευόμενα από τις παρατηρήσεις της.

Or. ro

Τροπολογία 84
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, η 
Επιτροπή θα διενεργήσει ενδιάμεση 
αξιολόγηση της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ 
2, στην οποία θα αξιολογηθεί, 
συγκεκριμένα, το επίπεδο της συμμετοχής 
και της συνεισφοράς στις έμμεσες 
δράσεις, τόσο από τις οντότητες που 
απαρτίζουν τα άλλα μέλη πλην της 
Ένωσης, όσο και από άλλες νομικές 
οντότητες. Έως τις 30 Ιουνίου 2018, η 
Επιτροπή θα ανακοινώσει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο τα συμπεράσματα της 

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, η 
Επιτροπή θα προωθήσει εξωτερική
ενδιάμεση αξιολόγηση της κοινής 
επιχείρησης ΚΚΥ 2, στην οποία θα 
αξιολογηθεί, συγκεκριμένα:
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αξιολόγησης, συνοδευόμενα από τις 
παρατηρήσεις της.

Or. en

Τροπολογία 85
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. το επίπεδο της συμμετοχής και της 
συνεισφοράς στις έμμεσες δράσεις, τόσο 
των συνιστωσών οντοτήτων των μελών 
πλην της Ένωσης όσο και άλλων νομικών 
οντοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 86
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 β. η συνεισφορά της ΚΚΥ 2 στους 
στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 στοιχείο β) όπως 
αξιολογείται, μεταξύ άλλων, από τους 
ακόλουθους δείκτες επιδόσεων: έγγραφα 
τα οποία έχουν δημοσιευθεί και 
επανεξεταστεί από ομοτίμους και 
συντελεστής αντικτύπου τους· αριθμός 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που έχουν 
κατατεθεί και έχουν λάβει άδεια· 
τεχνολογική πρόοδος που έχει επιτευχθεί 
όπως μετρήθηκε με βάση τον δείκτη
τεχνολογικής ετοιμότητας· αριθμός των 
επιχειρήσεων που ιδρύθηκαν· 
χρηματορροές που προέκυψαν από νέα 
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προϊόντα ή εφαρμογές· αριθμός των 
θέσεων απασχόλησης που 
δημιουργήθηκαν· δείκτες 
ανταγωνιστικότητας του μη ενωσιακού 
τομέα·

Or. en

Τροπολογία 87
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – εδάφιο 1 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 γ. η συνεισφορά του ΚΚΥ 2, σε 
ποσοτικοποιημένη μορφή, στους ειδικούς 
τεχνικούς στόχους που καθορίζονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 2, καθώς και η 
αξιολόγηση της οικονομικής αξίας 
παρόμοιας τεχνικής προόδου·

Or. en

Τροπολογία 88
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – εδάφιο 1 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 δ. Έως τις 30 Ιουνίου 2018, η Επιτροπή 
θα ανακοινώσει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τα σχετικά 
συμπεράσματα, συνοδευόμενα από τις 
παρατηρήσεις της.

Or. en
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Τροπολογία 89
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Ο προϋπολογισμός ης κοινής 
επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και 
υδρογόνο 2» μπορεί να υπόκειται σε 
αναθεώρηση κατά την ενδιάμεση 
επανεξέταση. 

Or. en

(Βλ. αιτιολογική σκέψη 20α.)

Αιτιολόγηση

Ανάλογα με το αποτέλεσμα της ενδιάμεσης αξιολόγησης, και λαμβάνονται δεόντως υπόψη 
όλους τους άλλους σχετικούς παράγοντες, η δυνατότητα προσαρμογής του προϋπολογισμού για 
τις «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» θα συμπεριληφθεί στη βασική νομική πράξη της ΚΚΥ 
2. Γενικά, οι αναφορές σε πιθανή αναθεώρηση του προϋπολογισμού κατά την ενδιάμεση 
επανεξέταση θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται και στις βασικές πράξεις των άλλων κοινών 
επιχειρήσεων αντίστοιχα.

Τροπολογία 90
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εντός έξι μηνών από τη διάλυση της 
κοινής επιχείρησης ΚΚΥ 2, αλλά το 
αργότερο δύο έτη μετά την έναρξη της 
διαδικασίας διάλυσης η οποία αναφέρεται 
στο άρθρο 21 του καταστατικού που 
παρατίθεται στο παράρτημα, η Επιτροπή 
διενεργεί τελική αξιολόγηση της κοινής 
επιχείρησης ΚΚΥ 2. Τα συμπεράσματα της 
αξιολόγησης υποβάλλονται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

3. Εντός έξι μηνών από τη διάλυση της 
κοινής επιχείρησης ΚΚΥ 2, αλλά το 
αργότερο δύο έτη μετά την έναρξη της 
διαδικασίας διάλυσης η οποία αναφέρεται 
στο άρθρο 21 του καταστατικού που 
παρατίθεται στο παράρτημα, η Επιτροπή
θα προωθήσει μία εξωτερική τελική 
αξιολόγηση της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ 
2, η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 
τα στοιχεία τα οποία έχουν αξιολογηθεί 
κατά την ενδιάμεση αξιολόγηση. Τα 



AM\1011987EL.doc 41/75 PE524.727v01-00

EL

συμπεράσματα της αξιολόγησης 
υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 91
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 ΚΚΥ 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
ΚΚΥ 2 χορηγείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, κατόπιν σύστασης του 
Συμβουλίου, σύμφωνα με διαδικασία
συγκρίσιμη με αυτή που προβλέπεται στο 
άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα άρθρα 
164 έως 166 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, τούτο δε βάσει της έκθεσης 
ελέγχου του Ευρωπαϊκού 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 δημοσιονομικό και πολιτικό έλεγχο εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 92
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1
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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 ΚΚΥ 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 όσον αφορά τη 
χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης 
στην κοινή επιχείρηση ΚΚΥ 2 εντάσσεται 
στο πλαίσιο της απαλλαγής που χορηγείται 
στην Επιτροπή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, κατόπιν σύστασης του 
Συμβουλίου, πριν από τις 15 Μαΐου του 
έτους n+2 σύμφωνα με τη διαδικασία που 
είναι συγκρίσιμη με αυτήν η οποία 
περιγράφεται στο άρθρο 319 ΣΛΕΕ και 
άρθρα 164 και 165 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και προβλέπεται 
από τους δημοσιονομικούς κανόνες της
κοινής επιχείρησης ΚΚΥ 2.

Or. en

Τροπολογία 93
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για την αξιοπιστία της διαδικασίας απαλλαγής, είναι σημαντικό σε περίπτωση άρνησης 
χορήγησης απαλλαγής, η απόφαση, σε ό,τι αφορά τον εκτελεστικό διευθυντή να ανατίθεται στο 
διοικητικό συμβούλιο. Η διαδικασία αυτή δεν αποτελεί απόλυση, αλλά απλά απαιτεί από τον 
εκτελεστικό διευθυντή να υποβάλει την απόλυσή του στο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο θα 
πρέπει να αποφασίσει σε ποιες ενέργειες θα προβεί.
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Τροπολογία 94
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η καταπολέμηση της απάτης θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα της Ένωσης. Η διαδικασία
κοινοποίησης, η οποία λειτουργεί ήδη τουλάχιστον σε ένα κράτος μέλος, αποτελεί πολύ χρήσιμο 
μέσον για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Τροπολογία 95
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. … [Κανόνες 
συμμετοχής και διάδοσης του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020»] και οι αποφάσεις της Επιτροπής 
σχετικά με την εφαρμογή του 
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επιχείρηση ΚΚΥ 2. Σύμφωνα με τον εν 
λόγω κανονισμό, η κοινή επιχείρηση ΚΚΥ 
2 θεωρείται φορέας χρηματοδότησης και 
παρέχει χρηματοδοτική στήριξη σε 
έμμεσες δράσεις, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 1 του καταστατικού που 
παρατίθεται στο παράρτημα.

εφαρμόζονται στις έμμεσες δράσεις που 
χρηματοδοτούνται από την κοινή 
επιχείρηση ΚΚΥ 2. Σύμφωνα με τον εν 
λόγω κανονισμό, η κοινή επιχείρηση ΚΚΥ 
2 θεωρείται φορέας χρηματοδότησης και 
παρέχει χρηματοδοτική στήριξη σε 
έμμεσες δράσεις, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 1 του καταστατικού που 
παρατίθεται στο παράρτημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 96
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 5 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ...2013 
[κανόνες συμμετοχής στο πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020»], τα προγράμματα 
εργασιών μπορούν να προβλέπουν 
δικαιολογημένες συμπληρωματικές 
προϋποθέσεις ανάλογα με τις 
συγκεκριμένες απαιτήσεις πολιτικής ή 
ανάλογα με το είδος και το στόχο της 
δράσης, όπως για παράδειγμα, ότι οι 
συντονιστές πρέπει να είναι συστατικές 
οντότητες μέλους εκτός της Ένωσης. 
Αυτό δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση 
και για όλο το πρόγραμμα να θέτει 
ακατάλληλους όρους ή να περιορίζει 
οντότητες που το επιθυμούν να 
καταστούν συστατικές οντότητες ενός 
μέλους· οι αρχές ανοίγματος και 
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διαφάνειας εφαρμόζονται για όλη τη 
διάρκεια της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ 2.

Or. en

Τροπολογία 97
Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 5 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ...2013 
[κανόνες συμμετοχής στο πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020»], τα προγράμματα 
εργασιών μπορούν να προβλέπουν 
δικαιολογημένες συμπληρωματικές 
προϋποθέσεις ανάλογα με τις 
συγκεκριμένες απαιτήσεις πολιτικής ή 
ανάλογα με το είδος και το στόχο της 
δράσης, όπως για παράδειγμα ότι ο 
συντονιστής πρέπει να είναι συστατική 
οντότητα μέλους εκτός της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 98
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 που 
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διοργανώνονται από την κοινή επιχείρηση 
ΚΚΥ 2 δημοσιεύονται στη διαδικτυακή 
πύλη συμμετεχόντων του «Ορίζοντας 
2020».

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 99
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τυχόν αχρησιμοποίητες πιστώσεις 
κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
521/2008 μεταφέρονται στην κοινή 
επιχείρηση ΚΚΥ 2.

5. Μόνο οι απαραίτητες πιστώσεις που 
απαιτούνται για την κάλυψη τυχόν
διοικητικών δαπανών που προκύπτουν 
από τις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ 
1 μεταφέρονται στην ΚΚΥ 2 από τις
αχρησιμοποίητες πιστώσεις κατ’ εφαρμογή 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 521/2008.

Or. en

Τροπολογία 100
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) παροχή χρηματοδοτικής στήριξης σε 
έμμεσες δράσεις έρευνας και καινοτομίας, 
κυρίως με τη μορφή επιχορηγήσεων·

α) παροχή χρηματοδοτικής στήριξης σε 
έμμεσες δράσεις έρευνας και καινοτομίας, 
κυρίως με τη μορφή επιχορηγήσεων που 
χορηγούνται μέσω ανοικτών 
προσκλήσεων προς τους συμμετέχοντες·

Or. en

Τροπολογία 101
António Fernando Correia de Campos

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) πρόβλεψη για την έγκαιρη 
ανακοίνωση των προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων, διαθεσιμότητα της νομικής 
τεκμηρίωσης, διαδικασίες αξιολόγησης 
και διαφάνεια των αποτελεσμάτων·

Or. en

Τροπολογία 102
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μετά την αποδοχή του παρόντος 
καταστατικού με σχετική υποστηρικτική 
επιστολή, ο βιομηχανικός όμιλος «New 
Energy World Industry Grouping AISBL», 
μια μη κερδοσκοπική οργάνωση 
συσταθείσα δυνάμει του βελγικού δικαίου
(αριθμός μητρώου: 890025478, με μόνιμη 
έδρα στις Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εφεξής
«Βιομηχανικός Όμιλος») και

β) μετά την αποδοχή του παρόντος 
καταστατικού σε συνέχεια συζήτησης από 
τον αρμόδιο φορέα στον οποίο έχει 
ανατεθεί η διακυβέρνησή του, ο 
βιομηχανικός όμιλος «New Energy World 
Industry Grouping AISBL», μια μη 
κερδοσκοπική οργάνωση συσταθείσα 
δυνάμει του βελγικού δικαίου (αριθμός 
μητρώου: 890025478, με μόνιμη έδρα στις 
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Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εφεξής
«Βιομηχανικός Όμιλος») και

Or. fr

Τροπολογία 103
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) μετά την αποδοχή του παρόντος 
καταστατικού με σχετική υποστηρικτική 
επιστολή, ο ερευνητικός όμιλος «New 
European Research Grouping on Fuel Cells 
and Hydrogen AISBL», μια μη 
κερδοσκοπική οργάνωση συσταθείσα 
δυνάμει του βελγικού δικαίου (αριθμός 
μητρώου: 0897.679.372, με μόνιμο 
γραφείο στις Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εφεξής 
«Ερευνητικός Όμιλος»).

γ) μετά την αποδοχή του παρόντος 
καταστατικού σε συνέχεια συζήτησης από 
τον αρμόδιο φορέα στον οποίο έχει 
ανατεθεί η διακυβέρνησή του, ο 
ερευνητικός όμιλος «New European 
Research Grouping on Fuel Cells and 
Hydrogen AISBL», μια μη κερδοσκοπική 
οργάνωση συσταθείσα δυνάμει του 
βελγικού δικαίου (αριθμός μητρώου:
0897.679.372, με μόνιμο γραφείο στις 
Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εφεξής «Ερευνητικός 
Όμιλος»).

Or. fr

Τροπολογία 104
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 3 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οποιοδήποτε μέλος δύναται να 
παραιτηθεί από την ιδιότητα του μέλους 
της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ 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 

1. Οποιοδήποτε μέλος δύναται να 
παραιτηθεί από την ιδιότητα του μέλους 
της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ 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 
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υποχρεώσεων που έχει εγκρίνει ή αναλάβει 
η κοινή επιχείρηση ΚΚΥ 2 πριν από την 
παραίτηση.

υποχρεώσεων που έχει εγκρίνει ή αναλάβει 
η κοινή επιχείρηση ΚΚΥ 2 πριν από την 
παραίτηση. Σε τέτοιεςπεριπτώσεις, 
ανοίγεται λογαριασμός για τη διευθέτηση 
των οικονομικών υποχρεώσεων μεταξύ 
του παραιτούμενου μέλους και της κοινής 
επιχείρησης ΚΚΥ 2.

Or. fr

Τροπολογία 105
Maria Da Graça Carvalho

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Το διοικητικό συμβούλιο αξιολογεί 
την αίτηση λαμβάνοντας υπόψη την 
καταλληλότητα και τη δυνητική 
προστιθέμενη αξία του αιτούντος για την 
επίτευξη των στόχων της κοινής 
επιχείρησης ΚΚΥ. Κατόπιν, αποφαίνεται 
σχετικά με την αίτηση. Οι κανόνες για 
την αποδοχή νέων μελών πρέπει να είναι 
δημόσιοι και διαφανείς, να μην θέτουν 
αδικαιολόγητα εμπόδια, και κάθε 
απόρριψη πρέπει να αιτιολογείται με 
σαφήνεια γραπτώς και να τίθεται στη 
διάθεση του υποψηφίου και της ομάδας 
εκπροσώπων των κρατών.

Or. en

Τροπολογία 106
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 3 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

επιχείρησης ΚΚΥ 2 δεν μεταβιβάζεται σε 
τρίτους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση 
του διοικητικού συμβουλίου. Η 
συγκατάθεση αυτή κοινοποιείται στην 
Επιτροπή η οποία διαθέτει δικαίωμα 
εναντίωσης.

Or. fr

Τροπολογία 107
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τρεις εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής,

α) πέντε εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής,

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε προηγούμενη περίοδο χρηματοδότησης υπήρχαν πέντε εκπρόσωποι της Επιτροπής. 

Τροπολογία 108
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 6 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέχει το 50%
των δικαιωμάτων ψήφου. Η ψήφος της 
Επιτροπής είναι αδιαίρετη. Ο 
Βιομηχανικός Όμιλος κατέχει το 43% των 
δικαιωμάτων ψήφου και ο Ερευνητικός 
Όμιλος το 7% των δικαιωμάτων ψήφου. 
Τα μέλη καταβάλλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για την επίτευξη συναίνεσης. 

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέχει το 51%
των δικαιωμάτων ψήφου. Η ψήφος της 
Επιτροπής είναι αδιαίρετη. Ο 
Βιομηχανικός Όμιλος κατέχει το 42% των 
δικαιωμάτων ψήφου και ο Ερευνητικός 
Όμιλος το 7% των δικαιωμάτων ψήφου. 
Τα μέλη καταβάλλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για την επίτευξη συναίνεσης. 
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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.

Ελλείψει συναίνεσης, το διοικητικό 
συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του με 
πλειοψηφία τουλάχιστον 75% του συνόλου 
των ψήφων, συμπεριλαμβανομένων των 
ψήφων των μελών που δεν παρίστανται.

Or. en

Τροπολογία 109
Christian Ehler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ομάδα εκπροσώπων των κρατών, καθώς και η επιστημονική επιτροπή και το φόρουμ 
ενδιαφερομένων είναι συμβουλευτικά όργανα της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και 
υδρογόνο 2» σύμφωνα με το σημείο 4 παράγραφος 2 του καταστατικού. Για να εκπληρώσουν 
κατάλληλα αυτόν τον ρόλο τους, θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να παρίστανται στις 
συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και να λαμβάνουν μέρος στις αντίστοιχες 
συζητήσεις. Όποιος έχει συμβουλευτικό ρόλο, πρέπει να έχει και δικαίωμα λόγου.

Τροπολογία 110
Teresa Riera Madurell

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 111
Christian Ehler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ομάδα εκπροσώπων των κρατών, καθώς και η επιστημονική επιτροπή και το φόρουμ 
ενδιαφερομένων είναι συμβουλευτικά όργανα της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και 
υδρογόνο 2» σύμφωνα με το σημείο 4 παράγραφος 2 του καταστατικού. Για να εκπληρώσουν 
κατάλληλα αυτόν τον ρόλο τους, θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να παρίστανται στις 
συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και να λαμβάνουν μέρος στις αντίστοιχες 
συζητήσεις. Όποιος έχει συμβουλευτικό ρόλο, πρέπει να έχει και δικαίωμα λόγου.

Τροπολογία 112
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 6 – σημείο 3 – εδάφιο 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο πρόεδρος του φόρουμ ενδιαφερομένων 
δικαιούται να παρίσταται στις 
συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου 
και να λαμβάνει μέρος στις συζητήσεις 
του, αλλά δεν διαθέτει δικαίωμα ψήφου.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η ομάδα εκπροσώπων των κρατών, καθώς και η επιστημονική επιτροπή και το φόρουμ 
ενδιαφερομένων είναι συμβουλευτικά όργανα της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και 
υδρογόνο 2» σύμφωνα με το σημείο 4 παράγραφος 2 του καταστατικού. Για να εκπληρώσουν 
κατάλληλα αυτόν τον ρόλο τους, θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να παρίστανται στις 
συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και να λαμβάνουν μέρος στις αντίστοιχες 
συζητήσεις. Όποιος έχει συμβουλευτικό ρόλο, πρέπει να έχει και δικαίωμα λόγου.

Τροπολογία 113
Teresa Riera Madurell

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τον 
εσωτερικό του κανονισμό.

Το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει και 
δημοσιοποιεί τον εσωτερικό του 
κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 114
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 7 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Η Επιτροπή εξασφαλίζει τον συνεχή 
συντονισμό μεταξύ των δραστηριοτήτων 
του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και 
των δραστηριοτήτων της κοινής 
επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και 
υδρογόνο 2», προσδιορίζοντας τακτικά 
δυνητικές συμπληρωματικότητες και 
συνέργειες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
επιθυμητών αλληλεπικαλύψεων, και 
εφαρμόζοντας επίσημη διαδικασία 
προσαρμογής των ερευνητικών 
προτεραιοτήτων που καλύπτονται από τη 
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συνεργατική έρευνα δυνάμει του 
προγράμματος πλαισίου, και των 
δραστηριοτήτων που καλύπτονται από 
την κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου 
και υδρογόνο 2».

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 115
António Fernando Correia de Campos

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) προσαρμόζει και θέτει στη διάθεση 
του κοινού ανοικτούς και διαφανείς 
κανόνες για οντότητες που το επιθυμούν 
να καταστούν οντότητες που απαρτίζουν 
μέλος της κοινής επιχείρησης.

Or. en

Τροπολογία 116
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 7 – σημείο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) διορίζει τον εκτελεστικό διευθυντή,
παύει ή παρατείνει τη θητεία του, του 

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

παρέχει καθοδήγηση και παρακολουθεί τις 
επιδόσεις του·

Or. fr

Τροπολογία 117
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 7 – σημείο 2 – στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια α) ορίζει, βάσει δημόσιας πρόσκλησης 
υποβολής προσφορών, τον ανεξάρτητο 
φορέα ελέγχου στον οποίο θα ανατεθεί το 
καθήκον να υποβάλει τη γνώμη που 
προβλέπει το άρθρο 60 παράγραφος 5 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου·

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 118
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 7 – σημείο 2 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) εγκρίνει τις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων και, κατά περίπτωση, τους 
συναφείς κανόνες για τις διαδικασίες 
υποβολής, αξιολόγησης, επιλογής,

ιβ) εγκρίνει τις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων·



PE524.727v01-00 56/75 AM\1011987EL.doc

EL

ανάθεσης και αναθεώρησης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, οι κανόνες για τις διαδικασίες υποβολής, 
αξιολόγησης, επιλογής, ανάθεσης και αναθεώρησης του προγράμματος «Ορίζοντας 2020».

Τροπολογία 119
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 7 – σημείο 2 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ιβ) εγκρίνει τις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων και, κατά περίπτωση, τους 
συναφείς κανόνες για τις διαδικασίες 
υποβολής, αξιολόγησης, επιλογής, 
ανάθεσης, αναθεώρησης και τα πρότυπα 
διαφάνειας·

Or. en

Τροπολογία 120
Christian Ehler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ) εγκρίνει τον κατάλογο των δράσεων 
που επιλέγονται για χρηματοδότηση·

ιγ) εγκρίνει τον κατάλογο των δράσεων 
που επιλέγονται για χρηματοδότηση με 
βάση τον κατάλογο κατάταξης που 
καταρτίζεται από ομάδα ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με το άρθρο 
37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 
[κανόνες συμμετοχής του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020»]·

Or. en
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Τροπολογία 121
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 7 – σημείο 2 – στοιχείο ιθ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιθ α) ενημερώνει τακτικά την ομάδα 
εκπροσώπων των κρατών, την 
επιστημονική επιτροπή και το φόρουμ 
ενδιαφερομένων σχετικά με όλα τα 
θέματα που αφορούν τον συμβουλευτικό 
τους ρόλο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους ως συμβουλευτικά όργανα της κοινής 
επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2», η ομάδα εκπροσώπων των κρατών, η 
επιστημονική επιτροπή και το φόρουμ ενδιαφερομένων θα πρέπει να ενημερώνονται επαρκώς 
όσον αφορά όλα τα σχετικά ζητήματα.

Τροπολογία 122
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 8 – 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 ΚΚΥ 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 ΚΚΥ 2. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει το 
δικαίωμα εναντίωσης.
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Or. fr

Τροπολογία 123
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 9 – 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

Αιτιολόγηση

Ο εκτελεστικός διευθυντής δεν ενεργεί κατά τρόπο ανεξάρτητο: όπως και το προσωπικό, είναι 
υφιστάμενος του διοικητικού συμβουλίου, ειδικότερα, και των συμφερόντων της Ένωσης, 
γενικότερα καθώς και των άλλων συμμετεχόντων.

Τροπολογία 124
Jean-Pierre Audy

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) εγκρίνει τους ετήσιους λογαριασμούς 
για να τους υποβάλει προς έγκριση στο 
διοικητικό συμβούλιο·

Or. fr

Τροπολογία 125
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 9 – σημείο 4 – στοιχείο θ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ α) καταρτίζει ετήσια έκθεση σχετικά με 
την πρόοδο των δραστηριοτήτων έρευνας 
και ανάπτυξης σε συνεργασία με το 
τμήμα επικοινωνιών της κοινής 
επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και 
υδρογόνο 2»·

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 126
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 9 – σημείο 4 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. fr

Τροπολογία 127
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 9 – σημείο 4 – στοιχείο ιβ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ α) έγκαιρη παρακολούθηση όλων των 
συστάσεων που προκύπτουν από την 
τελική αξιολόγηση της κοινής 
επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και 
υδρογόνο», την ενδιάμεση αξιολόγηση 
της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες 
καυσίμου και υδρογόνο 2» ή οποιαδήποτε 
άλλη σχετική αξιολόγηση των 
δραστηριοτήτων «Κυψέλες καυσίμου και 
υδρογόνο 2»·

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 128
Maria Da Graça Carvalho

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 129
Maria Da Graça Carvalho
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 9 – σημείο 5 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ 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 130
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 10 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η επιστημονική επιτροπή απαρτίζεται 
από εννέα 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 εκλέγει 
πρόεδρο μεταξύ των μελών της για ένα 
έτος. Η σύστασή της τηρεί τους κανόνες 
για την ίση εκπροσώπηση των φύλων 
σύμφωνα με το άρθρο 16 του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020».

Or. ro

Τροπολογία 131
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 10 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στην επιστημονική επιτροπή 
εκπροσωπούνται ισόρροπα παγκοσμίως 

2. Στην επιστημονική επιτροπή 
εκπροσωπούνται ισόρροπα παγκοσμίως 
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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 ΚΚΥ 2.

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 ΚΚΥ 2. 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 132
Teresa Riera Madurell

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 133
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) παροχή συμβουλών σχετικά με τις 



AM\1011987EL.doc 63/75 PE524.727v01-00

EL

επιστημονικές προτεραιότητες που πρέπει 
να εξετάζονται στο πλαίσιο του 
στρατηγικού θεματολογίου για την
έρευνα·

Or. en

Τροπολογία 134
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 10 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 135
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 10 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 136
Christian Ehler
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 10 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 137
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 10 – 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 «Κυψέλες καυσίμου και 
υδρογόνο 2», σχετικά με το αποτέλεσμα 
κάθε πρόσκλησης υποβολής προτάσεων 
και εφαρμογής έργου, τις συνέργειες με 
άλλα σχετικά προγράμματα της Ένωσης, 
την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 
πρόγραμμα «Κυψέλες καυσίμου και 
υδρογόνο 2» και τη διάδοση και 
αξιοποίηση των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εκπληρώνει τα καθήκοντά της ως συμβουλευτικό όργανο της κοινής «Κυψέλες 
καυσίμου και υδρογόνο 2», η επιστημονική επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνεται επαρκώς όσον 
αφορά όλα τα σχετικά ζητήματα.
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Τροπολογία 138
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 10 – 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 139
Christian Ehler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 140
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 11 – 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
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Τροπολογία 141
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 11 – σημείο 3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 142
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 11 – σημείο 5 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ομάδα εκπροσώπων των κρατών 
ενημερώνεται σε τακτική βάση, ιδίως 
όσον αφορά τη συμμετοχή σε έμμεσες 
δράσεις που χρηματοδοτούνται από την 
κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και 
υδρογόνο 2», σχετικά με το αποτέλεσμα 
κάθε πρόσκλησης υποβολής προτάσεων 
και εφαρμογής έργου, τις συνέργειες με 
άλλα σχετικά προγράμματα της Ένωσης, 
την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 
πρόγραμμα «Κυψέλες καυσίμου και 
υδρογόνο 2», και τη διάδοση και 
αξιοποίηση των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εκπληρώνει τα καθήκοντά της ως συμβουλευτικό όργανο της κοινής «Κυψέλες 
καυσίμου και υδρογόνο 2», η ομάδα εκπροσώπων των κρατών θα πρέπει να ενημερώνεται 
επαρκώς όσον αφορά όλα τα σχετικά ζητήματα.

Τροπολογία 143
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 11 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η ομάδα εκπροσώπων των κρατών της 
ΚΚΥ 2 θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό 
της.

6. Η ομάδα εκπροσώπων των κρατών της 
ΚΚΥ 2 θεσπίζει και δημοσιοποιεί τον 
εσωτερικό κανονισμό της.

Or. en

Τροπολογία 144
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 11 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 α. Προκειμένου η ομάδα εκπροσώπων 
των κρατών να εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις της όσον αφορά τα σημεία 
3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου, θα 
πρέπει να της παρέχονται σε τακτική 
βάση από τον εκτελεστικό διευθυντή όλες 
οι σχετικές πληροφορίες για τα 
αποτελέσματα των προσκλήσεων 
υποβολής προτάσεων, τη συμμετοχή της 
χώρας και των συμμετεχόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών 
δεδομένων και λεπτομερών συνεισφορών 
σε είδος από τα μέλη.

Or. en
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Τροπολογία 145
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 12 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το φόρουμ ενδιαφερομένων πρέπει να 
τηρείται ενήμερο για τις δραστηριότητες 
της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ 2 και 
καλείται να διατυπώσει παρατηρήσεις.

2. Το φόρουμ ενδιαφερομένων πρέπει να 
τηρείται ενήμερο σε τακτική βάση για τις 
δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης 
ΚΚΥ 2, ιδίως όσον αφορά τη συμμετοχή 
σε έμμεσες δράσεις που
χρηματοδοτούνται από την κοινή 
επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και 
υδρογόνο 2», το αποτέλεσμα κάθε 
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και 
εφαρμογής έργου, τις συνέργειες με άλλα 
σχετικά προγράμματα της Ένωσης, την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 
πρόγραμμα «Κυψέλες καυσίμου και 
υδρογόνο 2», και τη διάδοση και 
αξιοποίηση των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων, και καλείται να 
διατυπώσει παρατηρήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εκπληρώνει τα καθήκοντά της ως συμβουλευτικό όργανο στη κοινή επιχείρηση 
«Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2», το φόρουμ ενδιαφερομένων θα πρέπει να ενημερώνεται 
επαρκώς για όλα τα σχετικά ζητήματα.

Τροπολογία 146
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 12 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το φόρουμ ενδιαφερομένων πρέπει να 2. Το φόρουμ ενδιαφερομένων πρέπει να 
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τηρείται ενήμερο για τις δραστηριότητες 
της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ 2 και 
καλείται να διατυπώσει παρατηρήσεις.

τηρείται ενήμερο τακτικά για τις 
δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης 
ΚΚΥ 2 και καλείται να διατυπώσει 
παρατηρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 147
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14 α. Εάν ένα μέλος της κοινής 
επιχείρησης ΚΚΥ 2 δεν είναι σε θέση να 
ανταποκριθεί στις ανειλημμένες 
υποχρεώσεις του στον τομέα της 
συμφωνηθείσας χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς του, ο εκτελεστικός 
διευθυντής καταγράφει το γεγονός αυτό 
και καθορίζει εύλογο χρονικό διάστημα 
για την αντιμετώπιση της κατάστασης.
Εάν η κατάσταση δεν διορθωθεί εντός 
της ορισθείσης προθεσμίας, ο 
εκτελεστικός διευθυντής συγκαλεί 
συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου 
για να αποφασιστεί, είτε η ανάκληση της 
ιδιότητας του μέλους που δεν 
συμμορφώθηκε, ή κάθε άλλο ενδεχόμενο 
μέτρο το οποίο λαμβάνεται έως ότου το 
μέλος αυτό εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται, σε 
ένα πρώτο στάδιο, μετά από ακρόαση και 
αφού έχει προταθεί στο μέλος διαδικασία 
συμμόρφωσης, να αναστείλει το 
δικαίωμα ψήφου κάθε μέλους το οποίο 
δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του.

Or. fr

Τροπολογία 148
António Fernando Correia de Campos
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 17 – σημείο 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τις δράσεις που προτάθηκαν για 
χρηματοδότηση, στις οποίες 
περιλαμβάνεται ανάλυση ανά είδος 
συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων 
των ΜΜΕ, και ανά χώρα, και 
αναγράφεται η συνεισφορά της κοινής 
επιχείρησης ΚΚΥ 2 προς τους επιμέρους 
συμμετέχοντες και τις επιμέρους δράσεις.

γ) τις δράσεις που προτάθηκαν για 
χρηματοδότηση, στις οποίες 
περιλαμβάνεται ανάλυση ανά είδος 
συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων 
των ΜΜΕ, τις στατιστικές ανά χώρα και 
την ένδειξη της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ 
2 προς τους επιμέρους συμμετέχοντες και 
τις επιμέρους δράσεις.

Or. en

Τροπολογία 149
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 17 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η κοινή επιχείρηση ΚΚΥ 2 υποβάλλει 
στην Επιτροπή και την αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή 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
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Τροπολογία 150
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 17 – σημείο 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης 
ΚΚΥ 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 
ΚΚΥ 2 ελέγχονται από το Ελεγκτικό
Συνέδριο στα πλαίσια της διαδικασίας 
απαλλαγής. Κατά τις εργασίες του το 
Ελεγκτικό Συνέδριο λαμβάνει υπόψη τα 
ευρήματα του ανεξάρτητου ελεγκτικού 
οργανισμού στον οποίο θα ανατεθεί το 
καθήκον να παρουσιάσει τη γνώμη που
προβλέπεται στο άρθρο 60 παράγραφος 5 
του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου·

Or. fr

Τροπολογία 151
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 17 – σημείο 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης 
ΚΚΥ 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 
ΚΚΥ 2 ελέγχονται από το Ελεγκτικό
συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρο 287 της 
Συνθήκης.

Or. en

Τροπολογία 152
Christian Ehler



PE524.727v01-00 72/75 AM\1011987EL.doc

EL

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 17 – σημείο 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 153
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 17 – σημείο 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 154
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 17 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Το Ελεγκτικό Συνέδριο συντάσσει 
ειδική ετήσια έκθεση σχετικά με την 
κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και 
υδρογόνο 2».

Or. en

Τροπολογία 155
Christian Ehler
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 20 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το διοικητικό συμβούλιο της κοινής 
επιχείρησης ΚΚΥ 2 δύναται να θεσπίζει 
κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση 
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 ΚΚΥ 2 θεσπίζει κανόνες για 
την πρόληψη και τη διαχείριση 
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.

Or. en

Τροπολογία 156
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 21 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Κατά τη διάλυση της κοινής επιχείρησης 
ΚΚΥ 2, τα περιουσιακά στοιχεία της 
χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των 
υποχρεώσεων της κοινής επιχείρησης 
ΚΚΥ 2 και των δαπανών που συνδέονται 
με τη διάλυσή της. Τυχόν πλεόνασμα 
κατανέμεται μεταξύ των μελών κατά τον 
χρόνο της διάλυσης κατ’ αναλογία του 
ποσού της χρηματοδοτικής συνεισφοράς 
τους στην κοινή επιχείρηση ΚΚΥ 2. Το 
αντίστοιχο πλεόνασμα που διανέμεται 
ενδεχομένως στην Ένωση επιστρέφεται
στο ειδικό πρόγραμμα υλοποίησης του 
προγράμματος πλαίσιο Ορίζοντας 2020 
στον προϋπολογισμό της Ένωσης.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Εφόσον υφίσταται πλεόνασμα, είναι λογικό το πλεόνασμα αυτό να επιστραφεί στο πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020».

Τροπολογία 157
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – 1.4.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή
1.4.3. Δείκτες αποτελεσμάτων και επιπτώσεις

Για την παρακολούθηση της ΚΕ ΚΚΥ 2 κατά την περίοδο 2014-2020 προτείνεται ένα σύνολο βασικών 
δεικτών επιδόσεων (ΒΔΕ), σύμφωνα με τους ειδικούς στόχους του προγράμματος.

Τομέας Περιγραφή ΒΔΕ Στόχος Πότε;

Επιχειρησιακός στόχος 1:

Ιδιωτικές και δημόσιες δαπάνες σε 
δραστηριότητες Ε&Α, καινοτομίας και 
πρώιμης εφαρμογής στην Ευρώπη 
(ενεργοποιούμενες από την ΚΕ)

> 1,4 
δισεκατομμύρια 
ευρώ κατά την 
περίοδο 2014-

2020

Έως το 2020

Επιχειρησιακός στόχος 2: Συμμετοχή ΜΜΕ στο πρόγραμμα της ΚΕ ≥ 25% Σε κάθε ΠΥΠ

Επιχειρησιακός στόχος 3:

Έργα επίδειξης της ΚΕ ΚΚΥ 2 που 
φιλοξενούνται στα κράτη μέλη και στις 
περιφέρειες που χρηματοδοτούνται από τα 
διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ

7 έργα Έως το 2020

Επιχειρησιακός στόχος 4:

Χρόνος χορήγησης (από το κλείσιμο της 
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων έως την 
υπογραφή της επιχορήγησης)
Χρόνος καταβολής της επιχορήγησης

< 180 ημέρες
< 90 ημέρες Σε κάθε ΠΥΠ

Τροπολογία
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1.4.3. Δείκτες αποτελεσμάτων και επιπτώσεις

Για την παρακολούθηση της ΚΕ ΚΚΥ 2 κατά την περίοδο 2014-2020 προτείνεται ένα σύνολο βασικών 
δεικτών επιδόσεων (ΒΔΕ), σύμφωνα με τους ειδικούς στόχους του προγράμματος.

Τομέας Περιγραφή ΒΔΕ Στόχος Πότε;

Επιχειρησιακός στόχος 1:

Ιδιωτικές και δημόσιες δαπάνες σε 
δραστηριότητες Ε&Α, καινοτομίας και 
πρώιμης εφαρμογής στην Ευρώπη 
(ενεργοποιούμενες από την ΚΕ)

> 1,4 
δισεκατομμύρια 
ευρώ κατά την 
περίοδο 2014-

2020

Έως το 2020

Επιχειρησιακός στόχος 2: Συμμετοχή ΜΜΕ στο πρόγραμμα της ΚΕ ≥ 25% Σε κάθε ΠΥΠ

Επιχειρησιακός στόχος 3:

Έργα επίδειξης της ΚΕ ΚΚΥ 2 που 
φιλοξενούνται στα κράτη μέλη και στις 
περιφέρειες που χρηματοδοτούνται από τα 
διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ

35 έργα Έως το 2020

Επιχειρησιακός στόχος 4:

Χρόνος χορήγησης (από το κλείσιμο της 
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων έως την 
υπογραφή της επιχορήγησης)
Χρόνος καταβολής της επιχορήγησης

< 180 ημέρες
< 90 ημέρες Σε κάθε ΠΥΠ

Or. en


