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Τροπολογία 44
Christian Ehler

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» - το 
πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την 
καινοτομία (2014-2020) που θεσπίστηκε 
με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της … 20135, (εφεξής 
«πρόγραμμα-πλαίσιο Ορίζων 2020») 
στοχεύει στην επίτευξη μεγαλύτερου 
αντικτύπου στην έρευνα και την 
καινοτομία συμβάλλοντας στην ενίσχυση 
συμπράξεων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα, 
μεταξύ άλλων μέσω της συμμετοχής της 
Ένωσης σε προγράμματα που 
αναλαμβάνονται από περισσότερα κράτη 
μέλη σύμφωνα με το άρθρο 185 της 
Συνθήκης.

(2) Το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» - το 
πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την 
καινοτομία (2014-2020) που θεσπίστηκε 
με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της … 20135, (εφεξής 
«πρόγραμμα-πλαίσιο Ορίζων 2020») 
στοχεύει στην επίτευξη μεγαλύτερου 
αντικτύπου στην έρευνα και την 
καινοτομία αναπτύσσοντας στενότερες 
συνέργειες, ενισχύοντας τον συντονισμό 
και αποφεύγοντας άσκοπες 
αλληλοεπικαλύψεις με διεθνή, εθνικά και 
περιφερειακά ερευνητικά προγράμματα. 
Οι συμπράξεις δημόσιου-δημόσιου τομέα, 
συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής της 
Ένωσης σε προγράμματα που 
αναλαμβάνονται από περισσότερα κράτη 
μέλη σύμφωνα με το άρθρο 185 της 
Συνθήκης, θα πρέπει να επιτυγχάνουν 
τους στόχους αυτούς, να πληρούν τους 
όρους που καθορίζονται στον εν λόγω 
κανονισμό, και συγκεκριμένα στο άρθρο 
20, και να συμμορφώνονται πλήρως με 
τις γενικές αρχές του προγράμματος 
«Ορίζων 2020».

__________________ __________________
5 ΕΕ … [ΠΠ H2020] 5 ΕΕ … [ΠΠ H2020]

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αυτή τονίζει τις σημαντικές αρχές που έχουν συμφωνηθεί κατά τις 
διαπραγματεύσεις για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» όσον αφορά τις ΣΔΔΤ και τα 
αποτελέσματα τα οποία θα πρέπει αυτές να έχουν.
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Τροπολογία 45
Christian Ehler

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Δεδομένου ότι γενικός στόχος του 
προγράμματος «Ορίζων 2020» είναι η 
μεγαλύτερη απλούστευση και εναρμόνιση 
των διαδικασιών χρηματοδότησης της 
έρευνας και της καινοτομίας σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, η διάρκεια όλων των 
συμπράξεων δημόσιου-δημόσιου τομέα 
που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων 2020» θα πρέπει 
να ευθυγραμμίζεται με τη διάρκεια του 
προγράμματος πλαισίου, ώστε να μην 
εφαρμόζονται παράλληλα δύο δέσμες 
κανόνων και να αποφεύγεται στο μέλλον 
η σχετική πρόσθετη διοικητική 
επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες·

Or. en

Τροπολογία 46
Maria Badia i Cutchet

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Περί τα 20 εκατομμύρια άτομα σε 
όλη την ΕΕ απασχολούνται σε «λευκές 
θέσεις εργασίας» στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών, αριθμός που 
αναμένεται να αυξηθεί κατά τα επόμενα 
έτη λόγω της γήρανσης του πληθυσμού. 
Η κατάρτιση και η δια βίου μάθηση σε 
αυτόν τον ευαίσθητο τομέα θα πρέπει να 
αποτελέσουν κύρια προτεραιότητα. Κατά 
συνέπεια, πρέπει να αξιολογηθεί με 
μεγαλύτερη ακρίβεια η ανάγκη για λευκές 
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θέσεις εργασίας και επενδύσεις σε 
σύγχρονες δεξιότητες, όπως η 
χρησιμοποίηση των τεχνολογιών 
πληροφοριών. 

Or. es

Τροπολογία 47
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας με 
θέμα την ενεργό και υγιή γήρανση που 
θεσπίστηκε στο πλαίσιο της Ένωσης 
Καινοτομίας προσδοκά ότι οι λύσεις ΤΠΕ 
θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
επίτευξη των στόχων της σχετικά με την 
αύξηση της διάρκειας υγιούς ζωής κατά 
δύο χρόνια έως το 2020, καθώς και τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών 
και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των 
συστημάτων περίθαλψης στην Ένωση. Το 
στρατηγικό σχέδιο υλοποίησής της 
καθορίζει προτεραιότητες για την 
επιτάχυνση και την κλιμάκωση της 
καινοτομίας για την ενεργό και υγιή 
γήρανση σε όλη την Ένωση σε τρεις 
τομείς: την πρόληψη και την προώθηση 
της υγείας· την περίθαλψη και τη θεραπεία· 
και την ανεξάρτητη διαβίωση και την 
κοινωνική ένταξη.

(9) Η ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας με 
θέμα την ενεργό και υγιή γήρανση που 
θεσπίστηκε στο πλαίσιο της Ένωσης 
Καινοτομίας προσδοκά ότι οι καινοτόμες
λύσεις, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων 
και υπηρεσιών που ενσωματώνουν τις 
ΤΠΕ, θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο 
στην επίτευξη των στόχων της σχετικά με 
την αύξηση της διάρκειας υγιούς ζωής 
κατά δύο χρόνια έως το 2020, καθώς και 
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
πολιτών και τη βελτίωση της
αποδοτικότητας των συστημάτων 
περίθαλψης στην Ένωση. Το στρατηγικό 
σχέδιο υλοποίησής της καθορίζει 
προτεραιότητες για την επιτάχυνση και την 
κλιμάκωση της καινοτομίας για την ενεργό 
και υγιή γήρανση σε όλη την Ένωση σε 
τρεις τομείς: την πρόληψη και την 
προώθηση της υγείας, την περίθαλψη και 
τη θεραπεία, και την ανεξάρτητη διαβίωση 
και την κοινωνική ένταξη.

Or. en

Τροπολογία 48
Fiona Hall
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Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Το πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης 
σχετικά με την ενεργό και υποβοηθούμενη 
αυτόνομη διαβίωση (εφεξής «πρόγραμμα 
AAL») πρέπει να βασιστεί στα 
επιτεύγματα του προηγούμενου 
προγράμματος και να αντιμετωπίσει τις 
αδυναμίες του ενθαρρύνοντας την 
ισχυρότερη συμμετοχή των χρηστών σε 
έργα και υλοποιώντας ένα περισσότερο 
ευέλικτο πρόγραμμα.

(10) Το πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης 
σχετικά με την ενεργό και υποβοηθούμενη 
αυτόνομη διαβίωση (εφεξής «πρόγραμμα 
AAL») θα πρέπει να βασιστεί στα 
επιτεύγματα του προηγούμενου 
προγράμματος και να αντιμετωπίσει τις 
αδυναμίες του ενθαρρύνοντας την 
ισχυρότερη συμμετοχή των χρηστών σε 
έργα από πρώιμο στάδιο και υλοποιώντας 
ένα περισσότερο ευέλικτο πρόγραμμα.

Or. en

Τροπολογία 49
Christian Ehler

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Σύμφωνα με τον αριθμό που 
αποτελεί τον στόχο όσον αφορά τη 
συμμετοχή των ΜΜΕ σε έμμεσες δράσεις 
του προγράμματος πλαισίου «Ορίζων 
2020», το πρόγραμμα AAL θα πρέπει να 
στοχεύει στη διάθεση του 20% του 
προϋπολογισμού του που προβλέπεται για 
έμμεσες δράσεις σε ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 50
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδοτική δέσμευση της Ένωσης θα 
βρει αντίστοιχη ανταπόκριση από τα 
συμμετέχοντα κράτη, η χρηματοδοτική 
συνδρομή της Ένωσης θα πρέπει να 
υπόκειται σε επίσημες αναλήψεις 
υποχρεώσεων και στην εκπλήρωσή τους 
από τα συμμετέχοντα κράτη πριν από την 
έναρξη του προγράμματος AAL. Η 
συνεισφορά των συμμετεχόντων κρατών 
στο πρόγραμμα AAL πρέπει να 
περιλαμβάνει τις διοικητικές δαπάνες που 
πραγματοποιούνται σε εθνικό επίπεδο για 
την αποτελεσματική λειτουργία του 
προγράμματος.

(13) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδοτική δέσμευση της Ένωσης θα 
βρει αντίστοιχη ανταπόκριση από τα 
συμμετέχοντα κράτη, η χρηματοδοτική 
συνδρομή της Ένωσης θα πρέπει να 
υπόκειται σε επίσημες αναλήψεις 
υποχρεώσεων και στην εκπλήρωσή τους 
από τα συμμετέχοντα κράτη πριν από την 
έναρξη του προγράμματος AAL. Η 
συνεισφορά των συμμετεχόντων κρατών 
στο πρόγραμμα AAL πρέπει να 
περιλαμβάνει τις διοικητικές δαπάνες που 
πραγματοποιούνται σε εθνικό επίπεδο για 
την αποτελεσματική λειτουργία του 
προγράμματος. Η συμμετοχή στο κοινό 
πρόγραμμα AAL με την ιδιότητα του 
συμμετέχοντος κράτους θα πρέπει να 
υπόκειται σε μια ελάχιστη χρηματική 
συνεισφορά εάν η χώρα πρόκειται να 
συμμετάσχει στο ετήσιο πρόγραμμα 
εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 51
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η συμμετοχή σε έμμεσες δράσεις 
χρηματοδοτούμενες από το πρόγραμμα 
AAL υπόκειται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
… /2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της … 2013, σχετικά 
με τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής 
και διάδοσης του προγράμματος «Ορίζων 
2020 – Το πρόγραμμα-πλαίσιο για την 
έρευνα και την καινοτομία (2014-2020)»15. 
Ωστόσο, λόγω ειδικών λειτουργικών 

(18) Η συμμετοχή σε έμμεσες δράσεις 
χρηματοδοτούμενες από το πρόγραμμα 
AAL υπόκειται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
… /2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της … 2013, σχετικά 
με τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής 
και διάδοσης του προγράμματος «Ορίζων 
2020 – Το πρόγραμμα-πλαίσιο για την 
έρευνα και την καινοτομία (2014-2020)»15. 
Ωστόσο, λόγω ειδικών λειτουργικών 
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αναγκών του προγράμματος AAL, είναι 
απαραίτητο να προβλέπονται παρεκκλίσεις 
από τον εν λόγω κανονισμό σύμφωνα με 
το άρθρο 1 παράγραφος 3 του εν λόγω 
κανονισμού.

αναγκών του προγράμματος AAL, είναι 
απαραίτητο να προβλέπονται παρεκκλίσεις 
από τον εν λόγω κανονισμό σύμφωνα με 
το άρθρο 1 παράγραφος 3 του εν λόγω 
κανονισμού. Είναι επίσης απαραίτητο να 
περιοριστεί περαιτέρω ο 
κατακερματισμός και ο ανεπαρκής 
συντονισμός των διαφόρων 
χρηματοδοτικών μέσων, κανόνων 
επιλεξιμότητας και συστημάτων 
επιστροφής δαπανών που θέτουν φραγμό 
στην καινοτομία.

__________________ __________________
15 ΕΕ L…, …, σ. … [ΠΠ H2020]. 15 ΕΕ L…, …, σ. … [ΠΠ H2020].

Or. en

Τροπολογία 52
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι συγκεκριμένες παρεκκλίσεις από 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/2013 [ΚΣ 
H2020] είναι απαραίτητες καθώς το 
πρόγραμμα AAL προορίζεται να 
αποτελέσει πρόγραμμα που βρίσκεται 
κοντά στην αγορά και στο οποίο 
συνενώνονται πολλές διαφορετικές εθνικές 
χρηματοδοτικές ροές (όπως προγράμματα 
χρηματοδότησης της ερευνητικής 
καινοτομίας, της υγείας και της 
βιομηχανίας). Αυτά τα εθνικά 
προγράμματα έχουν εκ φύσεως 
διαφορετικούς κανόνες συμμετοχής και 
δεν μπορεί να αναμένεται ότι θα 
ευθυγραμμιστούν πλήρως με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. .../2013 [κανόνες 
συμμετοχής του προγράμματος «Ορίζων 
2020»]. Επιπλέον, το πρόγραμμα AAL 
στοχεύει ιδίως σε μικρομεσαίες 

(19) Οι συγκεκριμένες παρεκκλίσεις από 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/2013 [ΚΣ 
H2020] είναι απαραίτητες καθώς το 
πρόγραμμα AAL προορίζεται να 
αποτελέσει πρόγραμμα καινοτομίας που 
βρίσκεται κοντά στην αγορά και στο οποίο 
συνενώνονται πολλές διαφορετικές εθνικές 
χρηματοδοτικές ροές (όπως προγράμματα 
χρηματοδότησης της ερευνητικής 
καινοτομίας, της υγείας και της 
βιομηχανίας). Αυτά τα εθνικά 
προγράμματα έχουν εκ φύσεως 
διαφορετικούς κανόνες συμμετοχής και 
δεν μπορεί να αναμένεται ότι αμέσως θα 
ευθυγραμμιστούν πλήρως με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. .../2013 [κανόνες 
συμμετοχής του προγράμματος «Ορίζων 
2020»]. Ωστόσο, το πρόγραμμα AAL θα 
πρέπει να αντιμετωπίσει περαιτέρω την 
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επιχειρήσεις και οργανώσεις χρηστών που 
δεν συμμετέχουν συνήθως σε 
δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας 
της Ένωσης. Για να διευκολυνθεί η 
συμμετοχή των εν λόγω επιχειρήσεων και 
οργανώσεων, η χρηματοδοτική 
συνεισφορά της Ένωσης παρέχεται 
σύμφωνα με τους ιδιαιτέρως γνωστούς 
κανόνες των εθνικών προγραμμάτων 
χρηματοδότησής τους και υλοποιείται 
μέσω μιας ενιαίας επιχορήγησης που 
συνδυάζει τη χρηματοδότηση της Ένωσης 
με την αντίστοιχη εθνική χρηματοδότηση.

πολυπλοκότητα που προκύπτει από τους 
δημοσιονομικούς κανόνες και τους 
εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας των 
διαφόρων χωρών, καθώς και τις 
επιπτώσεις αυτής στην υλοποίηση και τη 
συμμετοχή. Επιπλέον, το πρόγραμμα AAL
στοχεύει ιδίως σε μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και οργανώσεις χρηστών που 
δεν συμμετέχουν συνήθως σε 
δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας 
της Ένωσης. Για να διευκολυνθεί η 
συμμετοχή των εν λόγω επιχειρήσεων και 
οργανώσεων, η χρηματοδοτική 
συνεισφορά της Ένωσης θα πρέπει να
παρέχεται σύμφωνα με τους ιδιαιτέρως 
γνωστούς κανόνες και να υλοποιείται μέσω 
μιας ενιαίας επιχορήγησης που συνδυάζει 
τη χρηματοδότηση της Ένωσης με την 
αντίστοιχη εθνική χρηματοδότηση.

Or. en

Τροπολογία 53
Maria Badia i Cutchet

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Οι δράσεις που προβλέπονται στο 
πρόγραμμα AAL θα πρέπει να ενισχύσουν 
τη στήριξη των ευρωπαϊκών συστημάτων 
δημόσιας υγείας και υγειονομικής 
κάλυψης, εφόσον αποτελούν απαραίτητο 
μέσο για τη διατήρηση της κοινωνικής 
πρόνοιας και τη μείωση του κενού 
πρόνοιας μεταξύ περιοχών και τομέων 
του πληθυσμού, το οποίο διευρύνεται 
ανησυχητικά εξαιτίας της τρέχουσας 
οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Or. es
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Τροπολογία 54
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η μέγιστη χρηματοδοτική συνδρομή της 
Ένωσης στο πρόγραμμα AAL για την 
κάλυψη διοικητικών δαπανών και 
λειτουργικών δαπανών είναι 175.000.000
ευρώ. Η συνδρομή καταβάλλεται από 
πιστώσεις του γενικού προϋπολογισμού 
της Ένωσης που έχουν κατανεμηθεί στα 
σχετικά μέρη του ειδικού προγράμματος 
υλοποίησης του προγράμματος-πλαισίου 
«Ορίζων 2020», που έχει θεσπιστεί βάσει 
της απόφασης …./2013/ΕΕ σύμφωνα με το 
άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) εδάφιο 
(vi) και τα άρθρα 60 και 61 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012.

1. Η μέγιστη χρηματοδοτική συνδρομή της 
Ένωσης στο πρόγραμμα AAL για την 
κάλυψη διοικητικών δαπανών και 
λειτουργικών δαπανών είναι 153.125.000
ευρώ. Η συνδρομή καταβάλλεται από 
πιστώσεις του γενικού προϋπολογισμού 
της Ένωσης που έχουν κατανεμηθεί στα 
σχετικά μέρη του ειδικού προγράμματος 
υλοποίησης του προγράμματος-πλαισίου 
«Ορίζων 2020», που έχει θεσπιστεί βάσει 
της απόφασης …./2013/ΕΕ σύμφωνα με το 
άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) εδάφιο 
(vi) και τα άρθρα 60 και 61 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προϋπολογισμός των ΣΔΔΤ και των ΣΔΙΤ θα πρέπει να περικοπεί κατά 12,5%, λόγω της 
συνολικής μείωσης του δημοσιονομικού κονδυλίου για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» στο 
πλαίσιο του ΠΔΠ, έτσι ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ευαίσθητη ισορροπία ανάμεσα στη 
χρηματοδότηση της συνεργατικής έρευνας αφενός και στη χρηματοδότηση συμπράξεων 
αφετέρου.

Τροπολογία 55
Christian Ehler

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) η απόδειξη από τα συμμετέχοντα 
κράτη ότι το πρόγραμμα AAL έχει 
συσταθεί σύμφωνα με τους στόχους και 
τις ερευνητικές προτεραιότητες που 
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καθορίζονται στο πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζων 2020»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αυτή τονίζει ότι θα πρέπει να υπάρχει ισχυρή συνεκτικότητα μεταξύ των 
δραστηριοτήτων των ΣΔΔΤ και των ερευνητικών προτεραιοτήτων που καθορίζονται στο 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζων 2020».

Τροπολογία 56
Christian Ehler

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β) η απόδειξη από τα συμμετέχοντα 
κράτη ότι το πρόγραμμα AAL έχει 
συσταθεί σύμφωνα με τις γενικές αρχές 
που διέπουν το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζων 2020»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αυτή τονίζει πόσο σημαντική είναι η προσήλωση των ΣΔΔΤ στις γενικές αρχές που 
εφαρμόζονται στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020», όπως είναι η ελεύθερη πρόσβαση, η ισότητα 
των φύλων και η μη εφαρμογή διακρίσεων, οι οποίες έχουν συμφωνηθεί κατά τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020».

Τροπολογία 57
Christian Ehler

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α γ) η απόδειξη από τα συμμετέχοντα 
κράτη ότι το πρόγραμμα AAL έχει 
συσταθεί σύμφωνα με τις γενικές αρχές 
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που καθορίζονται στο άρθρο 20 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. … /2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της … 2013, με τον οποίο 
θεσπίστηκε το πρόγραμμα «Ορίζων 
2020»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αυτή τονίζει τις σημαντικές αρχές που έχουν συμφωνηθεί κατά τις 
διαπραγματεύσεις για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» όσον αφορά τις ΣΔΔΤ και τα 
αποτελέσματα τα οποία θα πρέπει αυτές να έχουν.

Τροπολογία 58
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 16 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
…/2013 [Κανόνες συμμετοχής και 
διάδοσης του προγράμματος «Ορίζων 
2020»], οι συμφωνίες επιχορήγησης με 
συμμετέχοντες υπογράφονται από την 
καθορισμένη εθνική υπηρεσία διαχείρισης.

3. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 16 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
…/2013 [Κανόνες συμμετοχής και 
διάδοσης του προγράμματος «Ορίζων 
2020»], οι συμφωνίες επιχορήγησης με 
συμμετέχοντες υπογράφονται από την 
καθορισμένη εθνική υπηρεσία διαχείρισης. 
Ο χρόνος για την ανάθεση των 
συμβάσεων δημοσιοποιείται και 
περιορίζεται σε πέντε μήνες.

Or. en

Τροπολογία 59
Christian Ehler

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Σύμφωνα με τις αρχές της 
διαφάνειας και της μη εφαρμογής 
διακρίσεων όπως ορίζονται στο άρθρο 60 
παράγραφος 1 και στο άρθρο 128 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, οι προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων που 
διοργανώνονται από το κοινό πρόγραμμα 
AAL δημοσιεύονται στη δικτυακή πύλη 
για τους συμμετέχοντες του 
προγράμματος «Ορίζων 2020».

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά τη διάρκεια των τριμερών διαπραγματεύσεων για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», τα 
θεσμικά όργανα συμφώνησαν να προωθήσουν μια μεγαλύτερη συνεκτικότητα όλων των 
δυνατοτήτων για προσκλήσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων
2020». Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή υποσχέθηκε να προωθήσει τη δημοσίευση των 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που διοργανώνονται από τις ΣΔΙΤ και τις ΣΔΔΤ στη 
δικτυακή πύλη συμμετεχόντων του προγράμματος «Ορίζων 2020». Η τροπολογία αυτή 
επιδιώκει να μετατρέψει μία προαιρετική υποχρέωση σε νομική απαίτηση προκειμένου να 
διασφαλίσει την απλή και ευπρόσιτη ενημέρωση των αιτούντων.

Τροπολογία 60
Christian Ehler

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2017, η 
Επιτροπή οφείλει να διενεργήσει 
ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος 
AAL. Η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση επί 
της αξιολόγησης αυτής, η οποία 
περιλαμβάνει συμπεράσματα της 
αξιολόγησης και παρατηρήσεις της 
Επιτροπής. Η Επιτροπή οφείλει να 
αποστείλει την έκθεση αυτή στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

1. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2017, η 
Επιτροπή οφείλει να διενεργήσει 
ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος 
AAL. Η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση επί 
της αξιολόγησης αυτής, η οποία 
περιλαμβάνει συμπεράσματα της 
αξιολόγησης και παρατηρήσεις της 
Επιτροπής. Η Επιτροπή οφείλει να 
αποστείλει την έκθεση αυτή στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
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έως τις 30 Ιουνίου 2018. έως τις 30 Ιουνίου 2018. Η ενδιάμεση 
αξιολόγηση του προγράμματος AAL 
συνιστά τμήμα της ενδιάμεσης 
αξιολόγησης του προγράμματος «Ορίζων 
2020» και καταρτίζεται μαζί με αυτήν.

Or. en

Τροπολογία 61
Maria Badia i Cutchet

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ετήσια έκθεση σχετικά με την 
πρόοδο που σημειώνει το πρόγραμμα 
AAL. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει 
λεπτομέρειες της υλοποίησης, μεταξύ 
άλλων τον αριθμό των προτάσεων που 
επιλέγονται για χρηματοδότηση, το είδος 
των συμμετεχόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, και 
στατιστικά στοιχεία ανά χώρα.

Or. es

Τροπολογία 62
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 1 – σημείο 1.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.1. επιτάχυνση της εμφάνισης 
βασιζόμενων σε ΤΠΕ καινοτόμων 
προϊόντων και υπηρεσιών ενεργού και 
υγιούς ευγηρίας στο σπίτι, στην κοινότητα 
και στην εργασία, με αποτέλεσμα τη 

1.1. επιτάχυνση της εμφάνισης σχετικών 
και οικονομικά προσιτών καινοτόμων και 
ολοκληρωμένων λύσεων, προϊόντων και 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των 
βασιζομένων σε ΤΠΕ, ενεργού και υγιούς 
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βελτίωση της ποιότητας ζωής, της 
αυτονομίας, της συμμετοχής στην 
κοινωνική ζωή, των δεξιοτήτων και της 
απασχολησιμότητας των ηλικιωμένων και 
τον περιορισμό του κόστους της υγείας και 
της κοινωνικής περίθαλψης·

ευγηρίας στο σπίτι, στην κοινότητα και 
στην εργασία, με αποτέλεσμα τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής, της αυτονομίας, της 
συμμετοχής στην κοινωνική ζωή, των 
δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας 
των ηλικιωμένων και τον περιορισμό του 
κόστους της υγείας και της κοινωνικής 
περίθαλψης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιλογή και η οικονομική προσιτότητα είναι καίριας σημασίας για τη συντριπτική πλειοψηφία 
των ηλικιωμένων και αυτό θα ισχύει όλο και περισσότερο στο μέλλον. Επί του παρόντος, τα 
καινοτόμα προϊόντα για ηλικιωμένους δημιουργούνται συχνότατα για μια εξειδικευμένη αγορά 
και επομένως στοχεύουν σε πολύ συγκεκριμένο κοινό και/ή διατίθενται μόνο σε πολύ υψηλή 
τιμή. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες στο πλαίσιο του προγράμματος δύνανται να βασίζονται σε 
ΤΠΕ, αλλά όχι αποκλειστικά. Άλλες τεχνολογικές υπηρεσίες και προϊόντα που δεν βασίζονται σε 
ΤΠΕ, είναι δυνατό να συνεισφέρουν στην ενεργό και υποβοηθούμενη αυτόνομη διαβίωση·

Τροπολογία 63
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 1 – σημείο 1.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.1. επιτάχυνση της εμφάνισης 
βασιζόμενων σε ΤΠΕ καινοτόμων 
προϊόντων και υπηρεσιών ενεργού και 
υγιούς ευγηρίας στο σπίτι, στην κοινότητα 
και στην εργασία, με αποτέλεσμα τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής, της 
αυτονομίας, της συμμετοχής στην 
κοινωνική ζωή, των δεξιοτήτων και της 
απασχολησιμότητας των ηλικιωμένων και 
τον περιορισμό του κόστους της υγείας και 
της κοινωνικής περίθαλψης·

1.1. επιτάχυνση της εμφάνισης 
βασιζόμενων σε ΤΠΕ καινοτόμων 
προϊόντων και υπηρεσιών για άτομα με 
αναπηρία και για ενεργό και υγιή ευγηρία 
στο σπίτι, στην κοινότητα και στην 
εργασία, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής, της αυτονομίας, της 
συμμετοχής στην κοινωνική ζωή, των 
δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας 
των ηλικιωμένων και τον περιορισμό του 
κόστους της υγείας και της κοινωνικής 
περίθαλψης·

Or. ro
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Τροπολογία 64
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 1 – σημείο 1.1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.1α. στήριξη προκειμένου να 
αναπτυχθούν λύσεις που συνεισφέρουν 
στην ανεξαρτησία και την άμβλυνση της 
αίσθησης της κοινωνικής απομόνωσης 
των ηλικιωμένων, και με τις οποίες ο 
παράγοντας των ΤΠΕ δεν θα πρέπει να 
αντικαθιστά την ανθρώπινη επαφή, αλλά 
να λειτουργεί συμπληρωματικά προς 
αυτήν. Οι βασιζόμενες σε ΤΠΕ λύσεις που 
στηρίζονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος θα πρέπει να είναι 
σχεδιασμένες ώστε να ενσωματώνουν 
πτυχές μη βασιζόμενες σε ΤΠΕ.

Or. en

Τροπολογία 65
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 1 – σημείο 1.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.2. διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη, 
σε επίπεδο ΕΕ, κρίσιμης μάζας 
εφαρμοσμένης έρευνας, ανάπτυξης και 
καινοτομίας στα πεδία των βασιζόμενων 
σε ΤΠΕ προϊόντων και υπηρεσιών ενεργού 
και υγιούς ευγηρίας·

1.2. διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη, 
σε επίπεδο ΕΕ, κρίσιμης μάζας 
εφαρμοσμένης έρευνας, ανάπτυξης και 
καινοτομίας, με ενσωμάτωση λύσεων, 
προϊόντων και υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των βασιζόμενων 
σε ΤΠΕ, ενεργού και υγιούς ευγηρίας·

Or. en
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Τροπολογία 66
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 1 – σημείο 1.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.2. διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη, 
σε επίπεδο ΕΕ, κρίσιμης μάζας 
εφαρμοσμένης έρευνας, ανάπτυξης και 
καινοτομίας στα πεδία των βασιζόμενων 
σε ΤΠΕ προϊόντων και υπηρεσιών ενεργού 
και υγιούς ευγηρίας·

1.2. διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη, 
σε επίπεδο ΕΕ, κρίσιμης μάζας 
εφαρμοσμένης έρευνας, ανάπτυξης και 
καινοτομίας στα πεδία των βασιζόμενων 
σε ΤΠΕ προϊόντων για άτομα με αναπηρία
και υπηρεσιών ενεργού και υγιούς 
ευγηρίας·

Or. ro

Τροπολογία 67
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 1 – σημείο 1.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.3. ανάπτυξη οικονομικά αποδοτικών 
λύσεων, συμπεριλαμβανομένων κοινών 
σχετικών προδιαγραφών 
διαλειτουργικότητας, και διευκόλυνση της 
τοπικής προσαρμογής κοινών λύσεων, 
συμβιβάσιμων με διαφορετικές κοινωνικές 
προτιμήσεις και ρυθμιστικές πτυχές, σε 
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, οι οποίες 
σέβονται την ιδιωτική ζωή και την 
αξιοπρέπεια των ηλικιωμένων και, όπου 
κρίνεται απαραίτητο, στηρίζουν την 
πρόσβαση σε υπηρεσίες σε αγροτικές 
περιοχές και σε περιοχές της περιφέρειας ή
στηρίζουν άλλες ομάδες ατόμων, όπως τα 
άτομα με αναπηρία.

1.3. ανάπτυξη οικονομικά αποδοτικών 
λύσεων, συμπεριλαμβανομένων κοινών 
σχετικών προδιαγραφών 
διαλειτουργικότητας, και διευκόλυνση της 
τοπικής προσαρμογής κοινών λύσεων, 
συμβιβάσιμων με διαφορετικές κοινωνικές 
προτιμήσεις και ρυθμιστικές πτυχές, σε 
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, οι οποίες 
σέβονται την ιδιωτική ζωή και την 
αξιοπρέπεια των ηλικιωμένων και, όπου 
κρίνεται απαραίτητο, στηρίζουν την 
πρόσβαση σε υπηρεσίες σε αγροτικές 
περιοχές και σε περιοχές της περιφέρειας 
και στηρίζουν άλλες ομάδες ατόμων, όπως 
τα άτομα με αναπηρία. Για τη βελτίωση 
της προσβασιμότητας, η υποχρεωτική 
εφαρμογή της ιδέας του «σχεδιασμού για 
όλους» θα διασφαλίσει την ανάπτυξη και 
τη διάθεση προϊόντων που είναι πλήρως 
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προσβάσιμα στους ηλικιωμένους, στα 
άτομα με αναπηρία και στον ευρύτερο 
πληθυσμό συνολικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλα τα έργα ενεργού και υγιούς ευγηρίας που στηρίζονται από την ΕΕ θα πρέπει να στηρίζουν 
την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 
Αναπηρία, η οποία κυρώθηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και επομένως η ιδέα του
«σχεδιασμού για όλους» θα πρέπει να καταστεί προαπαιτούμενο για τη χρηματοδότηση.

Τροπολογία 68
Christian Ehler

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 1 – σημείο 1.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.3. ανάπτυξη οικονομικά αποδοτικών 
λύσεων, συμπεριλαμβανομένων κοινών 
σχετικών προδιαγραφών 
διαλειτουργικότητας, και διευκόλυνση της 
τοπικής προσαρμογής κοινών λύσεων, 
συμβιβάσιμων με διαφορετικές κοινωνικές 
προτιμήσεις και ρυθμιστικές πτυχές, σε 
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, οι οποίες 
σέβονται την ιδιωτική ζωή και την 
αξιοπρέπεια των ηλικιωμένων και, όπου 
κρίνεται απαραίτητο, στηρίζουν την 
πρόσβαση σε υπηρεσίες σε αγροτικές 
περιοχές και σε περιοχές της περιφέρειας ή 
στηρίζουν άλλες ομάδες ατόμων, όπως τα 
άτομα με αναπηρία.

1.3. ανάπτυξη οικονομικά αποδοτικών 
λύσεων, συμπεριλαμβανομένων κοινών 
σχετικών προδιαγραφών 
διαλειτουργικότητας, και διευκόλυνση της 
τοπικής προσαρμογής κοινών λύσεων, 
συμβιβάσιμων με διαφορετικές κοινωνικές 
προτιμήσεις και ρυθμιστικές πτυχές, σε 
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, οι οποίες 
σέβονται την ιδιωτική ζωή και την 
αξιοπρέπεια των ηλικιωμένων, 
διασφαλίζουν την προστασία και την 
ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, 
και, όπου κρίνεται απαραίτητο, στηρίζουν 
την πρόσβαση σε υπηρεσίες σε αγροτικές 
περιοχές και σε περιοχές της περιφέρειας ή 
στηρίζουν άλλες ομάδες ατόμων, όπως τα 
άτομα με αναπηρία.

Or. en

Τροπολογία 69
Silvia-Adriana Ţicău
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 1 – σημείο 1.3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.3α. διασφαλίζουν έτσι την 
εμπιστευτικότητα των ιδιωτικών 
δεδομένων όσον αφορά σε όλα τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες, και το 
υψηλότερο επίπεδο προστασίας 
δεδομένων και ιδιωτικότητας από το 
στάδιο του σχεδιασμού·

Or. ro

Τροπολογία 70
Maria Badia i Cutchet

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το πρόγραμμα AAL διασφαλίζει την 
αποτελεσματική προώθηση της ισότητας 
των φύλων. 

Or. es

Τροπολογία 71
Maria Badia i Cutchet

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 2 – μέρος Ι – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Το πρόγραμμα AAL προωθεί τις 
καινοτομίες στον τομέα της υγείας και 
την ηλεκτρονική υγεία: αύξηση της 
διαλειτουργικότητας των μητρώων 
ασθενών και άλλων λύσεων ηλεκτρονικής 
υγείας, όπως το Διαδίκτυο των 
Πραγμάτων(IoT).

Or. es
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Τροπολογία 72
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 2 – μέρος Ι – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Οι δράσεις στοχεύουν στην 
ενοποίηση και την ανάλυση διαφορετικών 
μεθόδων συμμετοχής των τελικών 
χρηστών προκειμένου να αναπτυχθούν 
κατευθυντήριες γραμμές για 
τεκμηριωμένες βέλτιστες πρακτικές·

Or. en

Τροπολογία 73
Maria Badia i Cutchet

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 2 – μέρος ΙΙ – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Κατά την υλοποίηση του 
προγράμματος AAL, πρέπει να ληφθούν 
υπόψη καταστάσεις που προκύπτουν 
εξαιτίας του ψηφιακού χάσματος, ούτως 
ώστε να διασφαλιστεί η συμμετοχή των 
τελικών χρηστών στο πρόγραμμα.

Or. es

Τροπολογία 74
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 2 – μέρος IΙ – σημείο 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Σύμφωνα με την κοντινή στην αγορά 
φύση του προγράμματος AAL και με τους 
κανόνες που ορίζονται στον κανονισμό 
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 
σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες 
που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης, η AALA 
θεσπίζει κατάλληλους ελάχιστους στόχους 
επιδόσεων για τον χρόνο επιχορήγησης και 
τον χρόνο πληρωμής σύμφωνα με τους 
[κανόνες συμμετοχής και][τον 
δημοσιονομικό κανονισμό] και 
διασφαλίζει τη συμμόρφωση με αυτούς για 
τα συμμετέχοντα κράτη κατά τη διάρκεια 
της υλοποίησης του προγράμματος AAL.

6. Σύμφωνα με την κοντινή στην αγορά 
φύση του προγράμματος AAL και με τους 
κανόνες που ορίζονται στον κανονισμό
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 
σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες 
που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης, η AALA 
θεσπίζει κατάλληλους ελάχιστους στόχους 
επιδόσεων για τον χρόνο επιχορήγησης και 
τον χρόνο πληρωμής σύμφωνα με τους 
[κανόνες συμμετοχής και][τον 
δημοσιονομικό κανονισμό] και 
διασφαλίζει τη συμμόρφωση με αυτούς για 
τα συμμετέχοντα κράτη κατά τη διάρκεια 
της υλοποίησης του προγράμματος AAL. 
Ειδικότερα, ο χρόνος επιχορήγησης 
δημοσιοποιείται από τα συμμετέχοντα 
κράτη στους συμμετέχοντες στο 
πρόγραμμα και σε κάθε περίπτωση δεν 
υπερβαίνει τους πέντε μήνες.

Or. en

Τροπολογία 75
Fiona Hall

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 2 – μέρος IΙ – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Κάθε συμμετέχον κράτος διευκολύνει τη 
συμμετοχή οργανισμών που 
αντιπροσωπεύουν παράγοντες από την 
πλευρά της ζήτησης.

7. Κάθε συμμετέχον κράτος διασφαλίζει
τη συμμετοχή οργανισμών που 
αντιπροσωπεύουν παράγοντες από την 
πλευρά της ζήτησης, στο πρωιμότερο 
δυνατό στάδιο της διαδικασίας.

Or. en
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Τροπολογία 76
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 2 – μέρος ΙΙ – σημείο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14 α. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική και έγκαιρη υλοποίηση 
του προγράμματος, περιορίζεται ο χρόνος 
που δαπανάται για τη σύναψη 
συμφωνιών κοινοπραξίας μεταξύ 
συμμετεχόντων στο έργο, οι οποίοι έχουν 
επιλεγεί για χρηματοδότηση. Οι 
συμφωνίες κοινοπραξίας μεταξύ 
συμμετεχόντων στο έργο υπογράφονται 
το αργότερο εντός πέντε μηνών από την 
ημερομηνία ειδοποίησης για την επιλογή.

Or. en


