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Τροπολογία 61
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 62
Jean-Pierre Audy

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να 
γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που 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 63
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Πρόταση Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με την κοινή επιχείρηση για την 
Πρωτοβουλία για τα Καινοτόμα 
Φάρμακα 2

σχετικά με την κοινή επιχείρηση για την 
Πρωτοβουλία για τις Καινοτόμες
Θεραπείες

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
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τον ΕΟΧ) τον ΕΟΧ)

Or. en

(Εφόσον εγκριθεί η παρούσα τροπολογία, θα πρέπει να γίνουν οι αντίστοιχες αλλαγές σε 
ολόκληρο το κείμενο.)

Τροπολογία 64
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη του τα άρθρα 168, 
παράγραφος 5, 183 και 184 της 
Συνθήκης,

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που θα δικαιολογούσαν την υπαγωγή της υλοποίησης της 
προτεινόμενης πρωτοβουλίας σε άρθρα της διαδικασίας συναπόφασης της Συνθήκης της 
Λισαβόνας: η πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα (ΠΚΦ) αποτελεί μέτρο ενθάρρυνσης 
που στοχεύει στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου για τη δημόσια υγεία (άρθρο 168) και η πρόταση 
έχει ως αντικείμενο τον τρόπο υλοποίησης του προγράμματος πλαισίου (άρθρο 183). Επιπλέον,
προτείνεται ότι, όχι μόνον ο ιδιωτικός τομέας, αλλά και ο δημόσιος (προγράμματα κρατών 
μελών) δύναται να είναι μέλος της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ (άρθρο 184/185).

Τροπολογία 65
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στην απόφαση 2006/971/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, 
σχετικά με το ειδικό πρόγραμμα 
«Συνεργασία» για την εκτέλεση του 7ου 
προγράμματος πλαισίου της Ευρωπαϊκής 

(2) Στην απόφαση 2006/971/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, 
σχετικά με το ειδικό πρόγραμμα 
«Συνεργασία» για την εκτέλεση του 7ου 
προγράμματος πλαισίου της Ευρωπαϊκής 
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Κοινότητας για τις δραστηριότητες 
έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και 
επίδειξης (2007-2013)8 προσδιορίζονται 
συγκεκριμένες συμπράξεις δημόσιου-
ιδιωτικού τομέα που πρέπει να 
υποστηριχθούν, συμπεριλαμβανομένης 
μιας σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα 
για μια κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία 
για τα καινοτόμα φάρμακα μεταξύ της 
Ένωσης και της Ευρωπαϊκής 
Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών 
Βιομηχανιών και Ενώσεων (European 
Federation of Pharmaceutical Industries 
and Associations, εφεξής «EFPIA»).

Κοινότητας για τις δραστηριότητες 
έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και 
επίδειξης (2007-2013)1 προσδιορίζονται 
συγκεκριμένες συμπράξεις δημόσιου-
ιδιωτικού τομέα που πρέπει να 
υποστηριχθούν, συμπεριλαμβανομένης 
μιας σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα 
για μια κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία 
για τα καινοτόμα φάρμακα, η οποία θα 
καθιερώνει στενή συνεργασία μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων της βιομηχανίας, 
ερευνητικών οργανισμών, ασθενών, του 
ακαδημαϊκού χώρου και κλινικών 
ιατρών.

__________________ __________________
8 ΕΕ L 400 της 30.12.06, σ. 86. 1 ΕΕ L 400 της 30.12.06, σ. 86.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απόφαση του 2006/971/ΕΚ του Συμβουλίου, δεν αναφέρει συγκεκριμένα ότι η κοινή 
επιχείρηση πρέπει να υλοποιείται μεταξύ της Ένωσης και της EFPIA, αλλά αναφέρει την 
πιθανότητα δημιουργίας κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών.

Τροπολογία 66
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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 «Ορίζοντας 
2020» (2014-2020)10 επιδιώκει να 
διασφαλίσει μεγαλύτερο αντίκτυπο στην 
έρευνα και την καινοτομία, διαθέτοντας 
χρηματοδοτικούς πόρους από το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» και 
από τον ιδιωτικό τομέα σε συμπράξεις 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε βασικούς 

(4) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της … 2013, για τη θέσπιση 
του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020» (2014-2020)10 επιδιώκει να 
διασφαλίσει μεγαλύτερο αντίκτυπο στην 
έρευνα και την καινοτομία, διαθέτοντας 
χρηματοδοτικούς πόρους από το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» και 
από τον ιδιωτικό τομέα σε συμπράξεις 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε βασικούς 
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τομείς στους οποίους η έρευνα και η 
καινοτομία δύνανται να συμβάλουν στους 
ευρύτερους στόχους ανταγωνιστικότητας 
της Ένωσης και να συνδράμουν στην 
αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων. Η 
συμμετοχή της Ένωσης στις εν λόγω 
συμπράξεις θα μπορούσε να λάβει τη 
μορφή χρηματοδοτικών συνεισφορών σε 
κοινές επιχειρήσεις που συγκροτούνται 
βάσει του άρθρου 187 της Συνθήκης 
κατ’ εφαρμογή της απόφασης 
αριθ. 1982/2006/ΕΚ.

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 κοινωνικών προκλήσεων. Οι 
εν λόγω συμπράξεις πρέπει να βασίζονται 
σε μακροπρόθεσμη δέσμευση, 
συμπεριλαμβανομένης της ισόρροπης 
συνεισφοράς όλων των εταίρων, να 
λογοδοτούν σε σχέση με την επίτευξη των 
στόχων τους και να είναι εναρμονισμένες 
με τους στρατηγικούς στόχους της 
Ένωσης που αφορούν την έρευνα, την 
ανάπτυξη και την καινοτομία. Ο τρόπος 
διακυβέρνησης και διαχείρισής τους θα 
πρέπει να είναι ανοικτός, διαφανής, 
αποτελεσματικός και αποδοτικός και να 
παρέχει την ευκαιρία για συμμετοχή σε 
ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, ενεργών 
στα συγκεκριμένα πεδία. Η συμμετοχή της 
Ένωσης στις εν λόγω συμπράξεις θα 
μπορούσε να λάβει τη μορφή 
χρηματοδοτικών συνεισφορών σε κοινές 
επιχειρήσεις που συγκροτούνται βάσει του 
άρθρου 187 της Συνθήκης κατ’ εφαρμογή 
της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ.

__________________ __________________
10 ΕΕ … [ΠΠ «Ορίζοντας 2020»]. 10 ΕΕ … [ΠΠ «Ορίζοντας 2020»].

Or. en

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 67
Fiona Hall

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 «Ορίζοντας 
2020» (2014-2020)10 επιδιώκει να 
διασφαλίσει μεγαλύτερο αντίκτυπο στην 
έρευνα και την καινοτομία, διαθέτοντας 
χρηματοδοτικούς πόρους από το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» και 
από τον ιδιωτικό τομέα σε συμπράξεις 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε βασικούς 
τομείς στους οποίους η έρευνα και η 
καινοτομία δύνανται να συμβάλουν στους 
ευρύτερους στόχους ανταγωνιστικότητας 
της Ένωσης και να συνδράμουν στην 
αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων. Η 
συμμετοχή της Ένωσης στις εν λόγω 
συμπράξεις θα μπορούσε να λάβει τη 
μορφή χρηματοδοτικών συνεισφορών σε 
κοινές επιχειρήσεις που συγκροτούνται 
βάσει του άρθρου 187 της Συνθήκης 
κατ’ εφαρμογή της απόφασης 
αριθ. 1982/2006/ΕΚ.

(4) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της … 2013, για τη θέσπιση 
του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020» (2014-2020)10 επιδιώκει να 
διασφαλίσει μεγαλύτερο αντίκτυπο στην 
έρευνα και την καινοτομία, διαθέτοντας 
χρηματοδοτικούς πόρους από το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» και 
από τον ιδιωτικό τομέα σε συμπράξεις 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε βασικούς 
τομείς στους οποίους η έρευνα και η 
καινοτομία δύνανται να συμβάλουν στους 
ευρύτερους στόχους ανταγωνιστικότητας 
της Ένωσης και να συνδράμουν στην 
αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων. Οι 
εν λόγω συμπράξεις θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν την ισόρροπη 
συνεισφορά όλων των εταίρων, ενώ ο 
τρόπος διακυβέρνησης και διαχείρισής 
τους θα πρέπει να είναι διαφανής, 
ανοικτός και αποδοτικός. Η συμμετοχή 
της Ένωσης στις εν λόγω συμπράξεις θα 
μπορούσε να λάβει τη μορφή 
χρηματοδοτικών συνεισφορών σε κοινές 
επιχειρήσεις που συγκροτούνται βάσει του 
άρθρου 187 της Συνθήκης κατ’ εφαρμογή 
της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ.

__________________ __________________
10 ΕΕ … [ΠΠ «Ορίζοντας 2020»]. 10 ΕΕ … [ΠΠ «Ορίζοντας 2020»].

Or. en

Τροπολογία 68
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Σύμφωνα με την απόφαση (5) Σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 
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αριθ. …/2013/ΕΕ του Συμβουλίου, της … 
2013, για τον καθορισμό του ειδικού 
προγράμματος υλοποίησης του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (2014-
2020)11, πρέπει να παρέχεται περαιτέρω 
στήριξη σε κοινές επιχειρήσεις που 
συγκροτούνται δυνάμει της απόφασης 
αριθ. 1982/2006/ΕΚ, υπό τους όρους που 
προσδιορίζονται στην απόφαση 
αριθ. [...]/2013/ΕΕ.

…/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της … 
2013, για τον καθορισμό του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020», και με 
την απόφαση αριθ. …/2013/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της … 2013, για τον 
καθορισμό του ειδικού προγράμματος 
υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζοντας 
2020» (2014-2020)11, πρέπει να παρέχεται 
περαιτέρω στήριξη σε κοινές επιχειρήσεις 
που συγκροτούνται δυνάμει της απόφασης 
αριθ. 1982/2006/ΕΚ, υπό τους όρους που 
προσδιορίζονται στην απόφαση αριθ. 
[...]/2013/ΕΕ.

__________________ __________________
11 ΕΕ … [Ειδικό πρόγραμμα «Ορίζοντας 
2020»].

11 ΕΕ … [Ειδικό πρόγραμμα «Ορίζοντας 
2020»].

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 69
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Σύμφωνα με την απόφαση 
αριθ. …/2013/ΕΕ του Συμβουλίου, της … 
2013, για τον καθορισμό του ειδικού 
προγράμματος υλοποίησης του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (2014-
2020)11, πρέπει να παρέχεται περαιτέρω 
στήριξη σε κοινές επιχειρήσεις που 
συγκροτούνται δυνάμει της απόφασης 
αριθ. 1982/2006/ΕΚ, υπό τους όρους που 

(5) Σύμφωνα με την απόφαση 
αριθ. …/2013/ΕΕ του Συμβουλίου, της … 
2013, για τον καθορισμό του ειδικού 
προγράμματος υλοποίησης του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (2014-
2020)11, μπορεί να παρέχεται περαιτέρω 
στήριξη σε κοινές επιχειρήσεις που 
συγκροτούνται δυνάμει της απόφασης 
αριθ. 1982/2006/ΕΚ, υπό τους όρους που 
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προσδιορίζονται στην απόφαση 
αριθ. [...]/2013/ΕΕ.

προσδιορίζονται στην απόφαση 
αριθ. [...]/2013/ΕΕ.

__________________ __________________
11 ΕΕ … [Ειδικό πρόγραμμα «Ορίζοντας 
2020»].

11 ΕΕ … [Ειδικό πρόγραμμα «Ορίζοντας 
2020»].

Or. en

Τροπολογία 70
Paolo Bartolozzi, Fabrizio Bertot, Aldo Patriciello, Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η έρευνα σχετικά με το μέλλον της 
ιατρικής θα πραγματοποιείται σε τομείς 
όπου ο συνδυασμός στόχων κοινωνικού 
ενδιαφέροντος, δημόσιας υγείας και 
ανταγωνιστικότητας του βιοϊατρικού 
κλάδου απαιτεί τη συγκέντρωση πόρων και 
την προώθηση συνεργασιών μεταξύ του 
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα με τη 
συμμετοχή των ΜΜΕ. Το πεδίο 
εφαρμογής της πρωτοβουλίας πρέπει να 
επεκταθεί σε όλους τους τομείς της 
έρευνας και καινοτομίας στις 
βιοεπιστήμες. Πρόκειται για τομείς που 
άπτονται της δημόσιας υγείας, όπως 
προσδιορίζονται από την έκθεση της 
Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τα 
φάρμακα προτεραιότητας για την Ευρώπη 
και τον κόσμο, η οποία επί του παρόντος 
βρίσκεται στο στάδιο της επικαιροποίησης 
και η νέα έκδοση αναμένεται να 
δημοσιευθεί το 2013. Η πρωτοβουλία 
πρέπει επομένως να προσπαθήσει να 
προσεγγίσει ευρύτερο φάσμα εταίρων, 
συμπεριλαμβανομένων εταιρειών μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης, από διάφορους τομείς 
(π.χ. βιοϊατρική απεικόνιση, τεχνολογία 
ιατρικών πληροφοριών, διαγνωστική και/ή 
κλάδους που αφορούν την υγεία των 
ζώων). Μια ευρύτερη συμμετοχή θα 

(8) Η έρευνα σχετικά με το μέλλον της 
ιατρικής θα πραγματοποιείται σε τομείς 
όπου ο συνδυασμός στόχων κοινωνικού 
ενδιαφέροντος, δημόσιας υγείας και 
ανταγωνιστικότητας του βιοϊατρικού 
κλάδου απαιτεί τη συγκέντρωση πόρων και 
την προώθηση συνεργασιών μεταξύ του 
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα με τη 
συμμετοχή των ΜΜΕ. Το πεδίο 
εφαρμογής της πρωτοβουλίας πρέπει να 
επεκταθεί σε όλους τους τομείς της 
έρευνας και καινοτομίας στις 
βιοεπιστήμες. Πρόκειται για τομείς που 
άπτονται της δημόσιας υγείας, όπως 
προσδιορίζονται από την έκθεση της 
Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τα 
φάρμακα προτεραιότητας για την Ευρώπη 
και τον κόσμο, η οποία επί του παρόντος 
βρίσκεται στο στάδιο της επικαιροποίησης 
και η νέα έκδοση αναμένεται να 
δημοσιευθεί το 2013. Η πρωτοβουλία 
πρέπει επομένως να προσπαθήσει να 
προσεγγίσει ευρύτερο φάσμα εταίρων, 
συμπεριλαμβανομένων ΜΜΕ (πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων) και εταιρειών μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης εκτός αγορών ιδίων 
κεφαλαίων και με δυνατότητες 
καινοτομίας , από διάφορους τομείς (π.χ. 
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συνέβαλε στην προώθηση της ανάπτυξης 
νέων μεθόδων και τεχνολογιών για την 
πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία νόσων 
με σημαντικό αντίκτυπο στη δημόσια 
υγεία.

βιοϊατρική απεικόνιση, τεχνολογία 
ιατρικών πληροφοριών, διαγνωστική και/ή 
κλάδους που αφορούν την υγεία των 
ζώων). Μια ευρύτερη συμμετοχή θα 
συνέβαλε στην προώθηση της ανάπτυξης 
νέων μεθόδων και τεχνολογιών για την 
πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία νόσων 
με σημαντικό αντίκτυπο στη δημόσια 
υγεία.

Or. en

Τροπολογία 71
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η έρευνα σχετικά με το μέλλον της 
ιατρικής θα πραγματοποιείται σε τομείς 
όπου ο συνδυασμός στόχων κοινωνικού 
ενδιαφέροντος, δημόσιας υγείας και 
ανταγωνιστικότητας του βιοϊατρικού 
κλάδου απαιτεί τη συγκέντρωση πόρων και 
την προώθηση συνεργασιών μεταξύ του 
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα με τη 
συμμετοχή των ΜΜΕ. Το πεδίο 
εφαρμογής της πρωτοβουλίας πρέπει να 
επεκταθεί σε όλους τους τομείς της
έρευνας και καινοτομίας στις 
βιοεπιστήμες. Πρόκειται για τομείς που 
άπτονται της δημόσιας υγείας, όπως 
προσδιορίζονται από την έκθεση της 
Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τα 
φάρμακα προτεραιότητας για την Ευρώπη 
και τον κόσμο, η οποία επί του παρόντος 
βρίσκεται στο στάδιο της 
επικαιροποίησης και η νέα έκδοση 
αναμένεται να δημοσιευθεί το 2013. Η 
πρωτοβουλία πρέπει επομένως να 
προσπαθήσει να προσεγγίσει ευρύτερο 
φάσμα εταίρων, συμπεριλαμβανομένων 
εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης, από 

(8) Η έρευνα σχετικά με το μέλλον των 
θεραπειών πραγματοποιείται σε τομείς 
όπου ο συνδυασμός στόχων κοινωνικού 
ενδιαφέροντος, δημόσιας υγείας και 
ανταγωνιστικότητας του βιοϊατρικού 
κλάδου απαιτεί τη συγκέντρωση πόρων και 
την προώθηση συνεργασιών μεταξύ του 
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα με τη 
συμμετοχή των ΜΜΕ. Το πεδίο 
εφαρμογής της πρωτοβουλίας πρέπει να 
επεκταθεί στους οικείους τομείς της
δημόσιας υγείας και της έρευνας και 
καινοτομίας στις βιοεπιστήμες, 
λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης για 
πρόληψη ασθενειών καθώς και των 
οικείων κοινωνικών πτυχών. Πρόκειται 
για τομείς που άπτονται της δημόσιας 
υγείας, όπως προσδιορίζονται από την
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, μεταξύ 
άλλων στην έκθεση για τα φάρμακα 
προτεραιότητας για την Ευρώπη, και από 
τα ιδρύματα δημόσιας υγείας των 
κρατών μελών. Η πρωτοβουλία πρέπει 
επομένως να προσπαθήσει να προσεγγίσει 
ευρύτερο φάσμα εταίρων, από 
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διάφορους τομείς (π.χ. βιοϊατρική 
απεικόνιση, τεχνολογία ιατρικών 
πληροφοριών, διαγνωστική και/ή κλάδους 
που αφορούν την υγεία των ζώων). Μια 
ευρύτερη συμμετοχή θα συνέβαλε στην 
προώθηση της ανάπτυξης νέων μεθόδων 
και τεχνολογιών για την πρόληψη, 
διάγνωση και θεραπεία νόσων με 
σημαντικό αντίκτυπο στη δημόσια υγεία.

διαφορετικούς δημόσιους και ιδιωτικούς
τομείς (π.χ. βιοϊατρική απεικόνιση, 
τεχνολογία ιατρικών πληροφοριών,
φυτοθεραπεία, φαγοθεραπεία, διατροφή,
διαγνωστική και/ή κλάδους που αφορούν 
την υγεία των ζώων) και να υιοθετήσει μια 
διεπιστημονική προσέγγιση που θα 
επιτρέπει τη συνέργεια μεταξύ 
βιοϊατρικών επιστημών, άλλων φυσικών 
επιστημών και κοινωνικών επιστημών.
Μια ευρύτερη συμμετοχή θα συνέβαλε 
στην προώθηση της ανάπτυξης νέων 
μεθόδων και τεχνολογιών για την
κατανόηση καθοριστικών παραγόντων 
που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής και το 
περιβάλλον, και για την πρόληψη, 
διάγνωση και θεραπεία νόσων με 
σημαντικό αντίκτυπο στη δημόσια υγεία.

Or. en

Τροπολογία 72
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η έρευνα σχετικά με το μέλλον της 
ιατρικής θα πραγματοποιείται σε τομείς 
όπου ο συνδυασμός στόχων κοινωνικού 
ενδιαφέροντος, δημόσιας υγείας και 
ανταγωνιστικότητας του βιοϊατρικού 
κλάδου απαιτεί τη συγκέντρωση πόρων και 
την προώθηση συνεργασιών μεταξύ του 
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα με τη 
συμμετοχή των ΜΜΕ. Το πεδίο 
εφαρμογής της πρωτοβουλίας πρέπει να 
επεκταθεί σε όλους τους τομείς της 
έρευνας και καινοτομίας στις 
βιοεπιστήμες. Πρόκειται για τομείς που 
άπτονται της δημόσιας υγείας, όπως 
προσδιορίζονται από την έκθεση της 
Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τα 
φάρμακα προτεραιότητας για την Ευρώπη 

(8) Η έρευνα σχετικά με το μέλλον της 
ιατρικής θα πραγματοποιείται σε τομείς 
όπου ο συνδυασμός στόχων κοινωνικού 
ενδιαφέροντος, δημόσιας υγείας και 
ανταγωνιστικότητας του βιοϊατρικού 
κλάδου απαιτεί τη συγκέντρωση πόρων και 
την προώθηση συνεργασιών μεταξύ του 
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα με τη 
συμμετοχή των ΜΜΕ. Το πεδίο 
εφαρμογής της πρωτοβουλίας πρέπει να 
επεκταθεί στους τομείς εκείνους της 
έρευνας και καινοτομίας στις 
βιοεπιστήμες, για τους οποίους 
αναμένεται προστιθέμενη αξία από το 
μέσο αυτό. Πρόκειται για τομείς που 
άπτονται της δημόσιας υγείας, όπως 
προσδιορίζονται από την έκθεση της 
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και τον κόσμο, η οποία επί του παρόντος 
βρίσκεται στο στάδιο της 
επικαιροποίησης και η νέα έκδοση 
αναμένεται να δημοσιευθεί το 2013. Η 
πρωτοβουλία πρέπει επομένως να 
προσπαθήσει να προσεγγίσει ευρύτερο 
φάσμα εταίρων, συμπεριλαμβανομένων 
εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης, από 
διάφορους τομείς (π.χ. βιοϊατρική 
απεικόνιση, τεχνολογία ιατρικών 
πληροφοριών, διαγνωστική και/ή κλάδους 
που αφορούν την υγεία των ζώων). Μια 
ευρύτερη συμμετοχή θα συνέβαλε στην 
προώθηση της ανάπτυξης νέων μεθόδων 
και τεχνολογιών για την πρόληψη, 
διάγνωση και θεραπεία νόσων με 
σημαντικό αντίκτυπο στη δημόσια υγεία.

Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τα 
φάρμακα προτεραιότητας για την Ευρώπη 
και τον κόσμο, η οποία επικαιροποιήθηκε
το 2013. Η πρωτοβουλία πρέπει επομένως 
να προσπαθήσει να προσεγγίσει ευρύτερο 
φάσμα εταίρων, συμπεριλαμβανομένων
ΜΜΕ και εταιρειών μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης, από διάφορους τομείς
(π.χ. βιοϊατρική απεικόνιση, τεχνολογία 
ιατρικών πληροφοριών, διαγνωστική και/ή 
κλάδους που αφορούν την υγεία των 
ζώων). Μια ευρύτερη συμμετοχή, στην 
οποία να περιλαμβάνεται η ουσιαστική 
συμμετοχή ερευνητικών οργανισμών και 
οργανώσεων ασθενών, θα συνέβαλε στην 
προώθηση της ανάπτυξης νέων μεθόδων 
και τεχνολογιών για την πρόληψη, 
διάγνωση και θεραπεία νόσων με 
σημαντικό αντίκτυπο στη δημόσια υγεία.

Or. en

Τροπολογία 73
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η συνέχιση της εν λόγω πρωτοβουλίας 
πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη την 
εμπειρία που έχει αποκτηθεί από τη 
λειτουργία της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αποτελεσμάτων της ενδιάμεσης 
αξιολόγησης και των συστάσεων των 
ενδιαφερομένων μερών14 και πρέπει να 
υλοποιηθεί με δομή και κανόνες 
κατάλληλους για τον επιδιωκόμενο σκοπό, 
προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα 
και να διασφαλιστεί η απλούστευση σε 
επιχειρησιακό επίπεδο. Για τον σκοπό 
αυτό, η κοινή επιχείρηση της 
Πρωτοβουλίας για τα Καινοτόμα 

(9) Η εξέλιξη της εν λόγω πρωτοβουλίας 
πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη την 
εμπειρία που έχει αποκτηθεί από τη 
λειτουργία της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αποτελεσμάτων της ενδιάμεσης 
αξιολόγησης και των συστάσεων των 
ενδιαφερόμενων μερών14 και πρέπει να 
υλοποιηθεί με δομή και κανόνες 
κατάλληλους για τον επιδιωκόμενο σκοπό, 
προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα 
και να διασφαλιστεί η απλούστευση σε 
επιχειρησιακό επίπεδο, καθώς και με 
διεύρυνση των στόχων, από τα φάρμακα 
σε ευρύτερες και πιο περιεκτικές 
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Φάρμακα (εφεξής «ΠΚΦ2») πρέπει να 
εγκρίνει δημοσιονομικούς κανόνες 
προσαρμοσμένους στις ανάγκες της, 
σύμφωνα με το άρθρο 209 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 996/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που 
εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό 
της Ένωσης15.

προσεγγίσεις θεραπείας. Η κοινή 
επιχείρηση της ΠΚΦ θα πρέπει επομένως 
να συνεχίσει ως Πρωτοβουλία για τις 
Καινοτόμες Θεραπείες (εφεξής «ΠΚΘ»).

__________________ __________________
15 ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1. 15 ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
14

http://ec.europa.eu/research/consultations/li
fe_science_h2020/consultation_en.htm

14

http://ec.europa.eu/research/consultations/li
fe_science_h2020/consultation_en.htm

Or. en

(Η τροπολογία για την αλλαγή της ΠΚΦ2 σε ΠΚΘ θα πρέπει να ισχύει για όλο το κείμενο.)

Τροπολογία 74
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9 α) Η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 θα 
πρέπει να λειτουργεί με διαφανή τρόπο, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η 
προστασία, εκμετάλλευση και διάδοση 
των αποτελεσμάτων από τους 
συμμετέχοντες, κατά τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται η ευρεία διάδοση και 
εκμετάλλευση των ερευνητικών 
δεδομένων και η οικονομικά προσιτή 
πρόσβαση στο τελικό προϊόν

Or. en

Τροπολογία 75
Michèle Rivasi
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι ιδιώτες που συμμετέχουν στην 
κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 έχουν εκφράσει
εγγράφως τη συμφωνία τους να 
πραγματοποιήσουν ερευνητικές 
δραστηριότητες στον τομέα της κοινής 
επιχείρησης ΠΚΦ2 στο πλαίσιο μιας 
διάρθρωσης που θα προσαρμόζεται 
καλύτερα στη φύση της σύμπραξης 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. Είναι σκόπιμο
οι συμμετέχοντες του ιδιωτικού τομέα 
στην κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 να 
αποδεχθούν με επιστολή έγκρισης το 
καταστατικό που παρατίθεται στο 
παράρτημα.

(10) Τα μέλη της κοινής επιχείρησης 
ΠΚΘ πρέπει να εκφράσουν εγγράφως τη 
συμφωνία τους να πραγματοποιήσουν 
ερευνητικές δραστηριότητες στον τομέα 
της κοινής επιχείρησης ΠΚΘ στο πλαίσιο 
μιας διάρθρωσης που θα προσαρμόζεται 
καλύτερα στη φύση της σύμπραξης 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.
 Είναι σκόπιμο τα μέλη της κοινής 
επιχείρησης ΠΚΘ να αποδεχθούν με 
επιστολή έγκρισης το καταστατικό που 
παρατίθεται στο παράρτημα.

Or. en

Τροπολογία 76
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ως μέσο για την περαιτέρω ανάπτυξη 
της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2, η 
συμμετοχή θα πρέπει να επιτρέπεται και σε 
άλλες νομικές οντότητες. Επιπλέον, οι 
νομικές οντότητες που ενδιαφέρονται να 
στηρίξουν στόχους της κοινής επιχείρησης
ΠΚΦ2 στους συγκεκριμένους τομείς 
έρευνας στους οποίους 
δραστηριοποιούνται θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να μετατρέπονται σε
συνεργαζόμενους εταίρους στην εν λόγω
κοινή επιχείρηση.

(11) Ως μέσο για την περαιτέρω ανάπτυξη 
της κοινής επιχείρησης ΠΚΘ, η συμμετοχή 
θα πρέπει να επιτρέπεται σε οποιεσδήποτε 
εγκατεστημένες στην Ένωση νομικές 
οντότητες. Οι νομικές οντότητες που είναι 
εγκατεστημένες στην Ένωση ή σε χώρες 
συνδεδεμένες με το πρόγραμμα πλαίσιο 
και ενδιαφέρονται να στηρίξουν στόχους 
της κοινής επιχείρησης ΠΚΘ στους 
συγκεκριμένους τομείς έρευνας στους 
οποίους δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να μετατρέπονται σε
μέλη της εν λόγω κοινής επιχείρησης.
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Or. en

Τροπολογία 77
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Οι συνεισφορές από μέλη του 
ιδιωτικού τομέα πρέπει να αφορούν τις 
διοικητικές δαπάνες της κοινής 
επιχείρησης ΠΚΦ2 και, από κοινού με 
τους συνεργαζόμενους εταίρους για τον 
συγκεκριμένο τομέα έρευνας στον οποίο 
δραστηριοποιούνται, την απαιτούμενη 
συγχρηματοδότηση για την υλοποίηση 
δράσεων έρευνας και καινοτομίας που 
λαμβάνουν στήριξη από την κοινή 
επιχείρηση ΠΚΦ2.

(13) Οι συνεισφορές από τα μέλη θα
πρέπει να αφορούν τις διοικητικές δαπάνες 
της κοινής επιχείρησης ΠΚΘ και την 
απαιτούμενη συγχρηματοδότηση για την 
υλοποίηση δράσεων έρευνας και 
καινοτομίας που λαμβάνουν στήριξη από 
την κοινή επιχείρηση ΠΚΘ.

Or. en

Τροπολογία 78
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η συμμετοχή σε έμμεσες δράσεις που 
χρηματοδοτούνται από την κοινή 
επιχείρηση ΠΚΦ2 πρέπει να
συμμορφώνεται προς τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. … /2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της … 
2013, σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων 
συμμετοχής και διάδοσης στο «πρόγραμμα 
πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία
«Ορίζοντας 2020» (2014-2020)»16.

(14) Η συμμετοχή σε έμμεσες δράσεις που 
χρηματοδοτούνται από την κοινή 
επιχείρηση ΠΚΦ2 συμμορφώνεται προς 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. … /2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της … 2013, σχετικά με τη 
θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και 
διάδοσης στο «πρόγραμμα πλαίσιο για την 
έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 
2020» (2014-2020)»16.
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__________________ __________________
16 ΕΕ … [Κανόνες συμμετοχής «Ορίζων 
2020»].

16 ΕΕ … [Κανόνες συμμετοχής «Ορίζων 
2020»].

Or. en

Τροπολογία 79
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Κατά τη διαχείριση της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης 
πρέπει να τηρούνται η αρχή της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης και οι 
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 201217, σχετικά με τους 
κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

(15) Κατά τη διαχείριση της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης 
πρέπει να τηρούνται η αρχή της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης και οι 
συναφείς κανόνες για την έμμεση 
διαχείριση που θεσπίζονται στο άρθρο 60 
παράγραφοι 1 έως 4, του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και στον 
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής, της 
29ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους 
κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/201217.

__________________ __________________
17 ΕΕ L 362 της 31.12.2012, σ. 1. 17 ΕΕ L 362 της 31.12.2012, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 80
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Ο εσωτερικός ελεγκτής της Επιτροπής 
όσον αφορά την ΠΚΦ2 ασκεί τις ίδιες 
αρμοδιότητες με αυτές που ασκεί έναντι 

(18) Ο εσωτερικός ελεγκτής της Επιτροπής 
όσον αφορά την ΠΚΦ2 ασκεί τις ίδιες 
αρμοδιότητες με αυτές που ασκεί έναντι 
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της Επιτροπής. της Επιτροπής. Το αυτό ισχύει για το 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Or. fr

Τροπολογία 81
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Σύμφωνα με το άρθρο 287 
παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
ιδρυτική πράξη κάθε λοιπού οργάνου ή 
οργανισμού ιδρυομένου από την Ένωση 
ενδέχεται να αποκλείει τον έλεγχο των 
λογαριασμών του συνόλου των εσόδων 
και 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 
αλληλοεπικαλύψεων όσον αφορά τον 
έλεγχο των λογαριασμών αιτιολογεί γιατί 
οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης 
ΠΚΦ2 δεν πρέπει να υπόκεινται στον 
έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 82
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Σύμφωνα με το άρθρο 287 
παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
ιδρυτική πράξη κάθε λοιπού οργάνου ή 
οργανισμού ιδρυομένου από την Ένωση 
ενδέχεται να αποκλείει τον έλεγχο των 
λογαριασμών του συνόλου των εσόδων 
και 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 
αλληλοεπικαλύψεων όσον αφορά τον 
έλεγχο των λογαριασμών αιτιολογεί γιατί 
οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης 
ΠΚΦ2 δεν πρέπει να υπόκεινται στον 
έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 83
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Σύμφωνα με το άρθρο 287 
παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
ιδρυτική πράξη κάθε λοιπού οργάνου ή 
οργανισμού ιδρυομένου από την Ένωση 
ενδέχεται να αποκλείει τον έλεγχο των 
λογαριασμών του συνόλου των εσόδων και 
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 αλληλοεπικαλύψεων όσον 
αφορά τον έλεγχο των λογαριασμών 
αιτιολογεί γιατί οι λογαριασμοί της κοινής 
επιχείρησης ΠΚΦ2 δεν πρέπει να 
υπόκεινται στον έλεγχο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου.

(19) Σύμφωνα με το άρθρο 287 
παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
ιδρυτική πράξη κάθε λοιπού οργάνου ή 
οργανισμού ιδρυομένου από την Ένωση 
ενδέχεται να αποκλείει τον έλεγχο των 
λογαριασμών του συνόλου των εσόδων και 
εξόδων των εν λόγω οργάνων ή 
οργανισμών από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 60 
παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, οι λογαριασμοί 
των οργανισμών που αναφέρονται στο 
άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 966/2012 πρέπει να εξετάζονται από 
ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό, ο οποίος 
παρέχει τη γνώμη του, μεταξύ άλλων, 
σχετικά με την αξιοπιστία των 
λογαριασμών και τη νομιμότητα και 
κανονικότητα των υποκείμενων πράξεων.
Παρά την γνώμη αυτή, η οποία και δεν 
αποτελεί λογιστικό έλεγχο, αιτιολογείται 
το γεγονός οι λογαριασμοί της κοινής 
επιχείρησης ΠΚΦ2 πρέπει να υπόκεινται 
στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 84
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19 α) Η κοινή επιχείρηση ΠΚΘ θα 
πρέπει να λειτουργεί με διαφανή τρόπο, 
παρέχοντας όλες τις σχετικές διαθέσιμες 
πληροφορίες στα όργανά της και 
δημοσιοποιώντας στοιχεία σχετικά με τη 
λειτουργία της, συμπεριλαμβανομένων 
των σχεδίων ημερησίων διατάξεων και 
των πρακτικών της συνεδρίασης του 
διοικητικού συμβουλίου και της 
επιστημονικής επιτροπής. Επιπλέον, τα 
μέλη του διοικητικού συμβουλίου, της 
επιστημονικής επιτροπής και ο 
εκτελεστικός διευθυντής θα πρέπει να 
δημοσιοποιούν και να ενημερώνουν 
δήλωση του συνόλου των 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων και των 
οικονομικών συμφερόντων τους.

Or. en

Τροπολογία 85
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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 για το πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020», οι κοινές τεχνολογικές 
πρωτοβουλίες, ως ειδικό μέσο 
χρηματοδότησης του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020», θα πρέπει να 
υποβάλλονται σε εις βάθος ενδιάμεση 
αξιολόγηση, η οποία θα πρέπει να 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ανάλυση 
του ανοικτού χαρακτήρα, της διαφάνειας 
και της αποδοτικότητάς τους.
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Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 86
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Σύμφωνα με τις αρχές της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας,
που θεσπίζονται στο άρθρο 5 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι 
στόχοι της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 για 
την ενίσχυση της βιομηχανικής έρευνας 
και καινοτομίας σε ολόκληρη την Ένωση
δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από 
τα κράτη μέλη αυτά καθεαυτά και, 
επομένως, για την αποφυγή 
αλληλοεπικαλύψεων, τη διατήρηση 
κρίσιμης μάζας και τη διασφάλιση της 
βέλτιστης χρήσης της δημόσιας 
χρηματοδότησης, μπορούν να επιτευχθούν 
καλύτερα από την Ένωση. Ο ανά χείρας 
κανονισμός περιορίζεται στο ελάχιστο που 
απαιτείται για την επίτευξη των στόχων 
αυτών και δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 
προς τούτο όρια.

(20) Σύμφωνα με τις αρχές της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας,
οι οποίες θεσπίζονται στο άρθρο 5 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι 
στόχοι της κοινής επιχείρησης ΠΚΘ για 
την ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας 
σε ολόκληρη την Ένωση, μπορεί να μην
επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη 
αυτά καθεαυτά και, επομένως, για την 
αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων, τη 
διατήρηση κρίσιμης μάζας και τη 
διασφάλιση της βέλτιστης χρήσης της 
δημόσιας χρηματοδότησης, να επιτευχθούν 
καλύτερα από την Ένωση. Ο ανά χείρας 
κανονισμός περιορίζεται στο ελάχιστο που 
απαιτείται για την επίτευξη των στόχων 
αυτών και δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 
προς τούτο όρια.

Or. en

Τροπολογία 87
Christian Ehler
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ συστάθηκε 
για χρονικό διάστημα έως την 
31η Δεκεμβρίου 2017. Η κοινή επιχείρηση 
ΠΚΦ2 πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει το 
ερευνητικό πρόγραμμα «Καινοτόμα 
Φάρμακα», διευρύνοντας το πεδίο 
εφαρμογής των δραστηριοτήτων δυνάμει 
μιας σειράς τροποποιημένων κανόνων. Η 
μετάβαση από την κοινή επιχείρηση ΠΚΦ 
στην κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 πρέπει να 
ευθυγραμμιστεί και να συγχρονιστεί με τη 
μετάβαση από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο 
στο Πρόγραμμα Πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020», ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη 
χρήση της χρηματοδότησης που διατίθεται 
για την έρευνα. Για λόγους ασφάλειας 
δικαίου και σαφήνειας πρέπει, επομένως, 
να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 73/2008 του Συμβουλίου και να 
θεσπιστούν μεταβατικές διατάξεις.

(21) Η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ συστάθηκε 
για χρονικό διάστημα έως την 
31η Δεκεμβρίου 2017. Η κοινή επιχείρηση 
ΠΚΦ2 θα πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει 
το ερευνητικό πρόγραμμα «Καινοτόμα 
Φάρμακα», υλοποιώντας τις υπόλοιπες 
δραστηριότητες που προβλέπονται στο 
ερευνητικό πρόγραμμα ΠΚΦ σύμφωνα με 
τους κανόνες της κοινής επιχείρησης 
ΠΚΦ. Η μετάβαση από την κοινή 
επιχείρηση ΠΚΦ στην κοινή επιχείρηση 
ΠΚΦ2 θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί και να 
συγχρονιστεί με τη μετάβαση από το 7ο 
Πρόγραμμα Πλαίσιο στο Πρόγραμμα 
Πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», ώστε να 
διασφαλιστεί η βέλτιστη χρήση της 
χρηματοδότησης που διατίθεται για την 
έρευνα. Για λόγους ασφάλειας δικαίου και 
σαφήνειας θα πρέπει, επομένως, να 
καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 73/2008 του Συμβουλίου και να 
θεσπιστούν μεταβατικές διατάξεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 υλοποιεί απλώς και μόνο τις 
υπόλοιπες δραστηριότητες, οι οποίες προβλεπόταν αρχικά ότι θα είχαν υλοποιηθεί έως το 2017 
στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος ΠΚΦ - και τίποτε άλλο. Οι εν λόγω υπόλοιπες 
δραστηριότητες θα πρέπει να ακολουθούν την «παλιά» δέσμη κανόνων της ΠΚΦ, ενώ οι 
δραστηριότητες της ΠΚΦ2 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 88
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)
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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 
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 89
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 
έρευνας και της καινοτομίας σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, οι κοινές 
επιχειρήσεις θα πρέπει να αποφεύγουν 
την εφαρμογή διαφορετικής δέσμης 
κανόνων από αυτή του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020».

Or. en
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Τροπολογία 90
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 91
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21 γ) Θα πρέπει να υλοποιηθούν μέτρα 
που 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.
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Or. en

Τροπολογία 92
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21 β) Δεδομένης της σημασίας της 
βασικής έρευνας για τη δημιουργία 
πρωτοποριακών ιδεών, οι οποίες 
καθιστούν δυνατή τη μελλοντική 
καινοτομία, θα πρέπει να δημοσιεύονται 
στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020» προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων για συνεργατικά έργα έρευνας 
και ανάπτυξης στον τομέα της υγείας, 
επιπλέον και παράλληλα προς τις 
δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης 
ΠΚΦ2, 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 ΠΚΦ2, θα πρέπει να διεξάγεται συνεργατική έρευνα παράλληλα προς τις 
δραστηριότητες της ΠΚΦ2, σε χαμηλότερα επίπεδα τεχνολογικής ετοιμότητας, προκειμένου να 
επιτευχθεί ευρύτερη ενσωμάτωση των πανεπιστημίων και των ΜΜΕ στη χρηματοδοτούμενη 
από την ΕΕ έρευνα στον τομέα της υγείας, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των 
χαμηλότερων και των υψηλότερων επιπέδων τεχνολογικής ετοιμότητας, να δημιουργηθεί ένα 
ανταγωνιστικό περιβάλλον έρευνας και να ενισχυθεί η μελλοντική καινοτομία.

Τροπολογία 93
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 γ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21 γ) Λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις 
επιδιωκόμενες συνέργειες μεταξύ του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και των 
διαρθρωτικών ταμείων, όπως επίσης 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 ΠΚΦ2, για παράδειγμα 
παρέχοντας οικονομική στήριξη σε 
σχετικές ερευνητικές υποδομές, στην 
κατάρτιση προτάσεων, την αξιοποίηση 
ερευνητικών αποτελεσμάτων ή στις 
δραστηριότητες δικτύωσης των σχετικών 
φορέων, με στόχο να ενισχύσουν τον 
περιφερειακό αντίκτυπο των 
δραστηριοτήτων της ΠΚΦ2 και τις 
δυνατότητές τους για δημιουργία θέσεων 
εργασίας και ανάπτυξη σε περιφερειακό 
επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδίωξε με επιτυχία την προσθήκη ενός νέου άρθρου στον 
κανονισμό πλαίσιο για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», με το οποίο ζητείται ρητά η 
εξασφάλιση καλύτερων συνεργειών μεταξύ του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και των 
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 94
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

1. Για την υλοποίηση της κοινής 
τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τα
καινοτόμα φάρμακα, συστήνεται κοινή 
επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 
187 της Συνθήκης (εφεξής «κοινή 
επιχείρηση ΠΚΦ2») για το χρονικό 
διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2024.

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

Or. en

Τροπολογία 95
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για την υλοποίηση της κοινής 
τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τα 
καινοτόμα φάρμακα, συστήνεται κοινή 
επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 
187 της Συνθήκης (εφεξής «κοινή 
επιχείρηση ΠΚΦ2») για το χρονικό 
διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2024.

1. Για την υλοποίηση της κοινής 
τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τα 
καινοτόμα φάρμακα, συστήνεται κοινή 
επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 
187 της Συνθήκης (εφεξής «κοινή 
επιχείρηση ΠΚΦ2») 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 
ΠΚΦ2 επιτρέπει επίσης στην κοινή επιχείρηση να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις με μειωμένο 
προϋπολογισμό, χωρίς να απαιτείται αναθεώρηση των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων.
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Τροπολογία 96
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να συνεισφέρει στην επίτευξη των 
στόχων της κοινής τεχνολογικής 
πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα, 
και συγκεκριμένα:

β) να συνεισφέρει στην επίτευξη των 
στόχων της δημόσιας πολιτικής στον 
τομέα της υγείας μέσω της κοινής 
τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τις 
καινοτόμες θεραπείες, και συγκεκριμένα:

Or. en

Τροπολογία 97
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) να αυξήσει το ποσοστό επιτυχίας των 
κλινικών δοκιμών φαρμάκων 
προτεραιότητας που έχει εντοπίσει η 
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας·

i) να αυξήσει το ποσοστό επιτυχίας των 
καινοτόμων κλινικών δοκιμών φαρμάκων 
προτεραιότητας που έχει εντοπίσει η 
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας σε περιοχές 
με σαφείς ανάγκες στον τομέα της 
δημόσιας υγείας και όπου δεν παρέχονται 
επαρκή κίνητρα για επενδύσεις 
αποκλειστικά από τον ιδιωτικό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 98
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) να αυξήσει το ποσοστό επιτυχίας των 
κλινικών δοκιμών φαρμάκων 
προτεραιότητας που έχει εντοπίσει η 
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας·

i) να αυξήσει το ποσοστό επιτυχίας των 
κλινικών δοκιμών φαρμάκων και 
θεραπειών που έχουν εντοπίσει η 
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και 
δημόσια ιδρύματα υγείας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 99
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) να αυξήσει το ποσοστό επιτυχίας των 
κλινικών δοκιμών φαρμάκων 
προτεραιότητας που έχει εντοπίσει η 
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας·

i) να αυξήσει το ποσοστό επιτυχίας των 
κλινικών δοκιμών φαρμάκων 
προτεραιότητας που έχει εντοπίσει η 
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ώστε να 
ανταποκρίνονται σε θεραπευτικές 
ανάγκες και σε ανάγκες δημόσιας υγείας

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι στόχοι της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 πρέπει να εγγράφονται στο πλαίσιο της έκθεσης της 
ΠΟΥ για τα φάρμακα προτεραιότητας για την Ευρώπη και τον κόσμο.

Τροπολογία 100
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) να μειώσει τον χρόνο που απαιτείται για ii) να μειώσει τον χρόνο που απαιτείται για 
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την κλινική επικύρωση της ιδέας κατά την 
ανάπτυξη φαρμάκων, όπως για 
παράδειγμα για νόσους του 
ανοσοποιητικού, του αναπνευστικού και 
του νευρικού συστήματος, καθώς και για 
νευροεκφυλιστικές νόσους·

την κλινική επικύρωση της ιδέας κατά την 
ανάπτυξη θεραπειών, όπως για 
παράδειγμα για νόσους του 
ανοσοποιητικού, του αναπνευστικού και 
του νευρικού συστήματος, καθώς και για 
νευροεκφυλιστικές νόσους·

Or. en

Τροπολογία 101
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) να προωθήσει νέες θεραπείες για 
νόσους για τις οποίες οι θεραπευτικές 
ανάγκες σε μεγάλο βαθμό δεν 
καλύπτονται, όπως είναι η νόσος του 
Alzheimer, και για τις οποίες είναι 
περιορισμένα τα κίνητρα της αγοράς, όπως 
ισχύει στην περίπτωση της μικροβιακής 
αντοχής·

iii) να προωθήσει νέα εμβόλια, μεθόδους 
διάγνωσης, φάρμακα και θεραπείες για 
νόσους για τις οποίες οι θεραπευτικές 
ανάγκες σε μεγάλο βαθμό δεν 
καλύπτονται, όπως είναι η νόσος του 
Alzheimer, και για τις οποίες είναι 
περιορισμένα τα κίνητρα της αγοράς, όπως 
ισχύει στην περίπτωση της μικροβιακής 
αντοχής·

Or. ro

Τροπολογία 102
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) να προωθήσει νέες θεραπείες για 
νόσους για τις οποίες οι θεραπευτικές 
ανάγκες σε μεγάλο βαθμό δεν 
καλύπτονται, όπως είναι η νόσος του 
Alzheimer, και για τις οποίες είναι 
περιορισμένα τα κίνητρα της αγοράς, όπως 
ισχύει στην περίπτωση της μικροβιακής 

iii) να προωθήσει νέα εμβόλια, μεθόδους 
διάγνωσης, φάρμακα και θεραπείες για 
νόσους για τις οποίες οι θεραπευτικές 
ανάγκες σε μεγάλο βαθμό δεν 
καλύπτονται, όπως είναι η νόσος του 
Alzheimer, και για τις οποίες είναι 
περιορισμένα τα κίνητρα της αγοράς, όπως 
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αντοχής· ισχύει στην περίπτωση της μικροβιακής 
αντοχής·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι θεραπείες δεν συνιστούν παρά ένα στοιχείο της ευρύτερης ανάγκης για καινοτομία και
έρευνα στον τομέα της υγείας, η οποία περιλαμβάνει επίσης εμβόλια, διαγνωστικές μεθόδους 
και φάρμακα. Πρέπει επίσης να αποφευχθεί ο κίνδυνος της υπόδειξης «καταλόγου» δίνοντας 
υπερβολικά πολλά παραδείγματα παθολογιών που θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται κατά
προτεραιότητα και θα δημιουργούσαν τον κίνδυνο να περιορισθεί το πεδίο δράσης της έρευνας.

Τροπολογία 103
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) να προωθήσει νέες θεραπείες για 
νόσους για τις οποίες οι θεραπευτικές 
ανάγκες σε μεγάλο βαθμό δεν 
καλύπτονται, όπως είναι η νόσος του 
Alzheimer, και για τις οποίες είναι 
περιορισμένα τα κίνητρα της αγοράς, όπως 
ισχύει στην περίπτωση της μικροβιακής 
αντοχής·

iii) να προωθήσει νέα εμβόλια, μεθόδους 
διάγνωσης, φάρμακα και θεραπείες για 
νόσους για τις οποίες οι θεραπευτικές 
ανάγκες σε μεγάλο βαθμό δεν 
καλύπτονται, όπως είναι η νόσος του 
Alzheimer, και για τις οποίες είναι 
περιορισμένα τα κίνητρα της αγοράς, όπως 
ισχύει στις περιπτώσεις ασθενειών που 
σχετίζονται με τη φτώχεια και 
παραμελημένων ασθενειών, και της 
μικροβιακής αντοχής·

Or. en

Τροπολογία 104
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) να προωθήσει νέες θεραπείες για 
νόσους για τις οποίες οι θεραπευτικές 
ανάγκες σε μεγάλο βαθμό δεν 
καλύπτονται, όπως είναι η νόσος του 
Alzheimer, και για τις οποίες είναι 
περιορισμένα τα κίνητρα της αγοράς, όπως 
ισχύει στην περίπτωση της μικροβιακής 
αντοχής·

iii) να προωθήσει νέες θεραπείες για 
νόσους για τις οποίες οι θεραπευτικές 
ανάγκες σε μεγάλο βαθμό δεν 
καλύπτονται, όπως είναι η νόσος του 
Alzheimer, ασθένειες που σχετίζονται με 
τη φτώχεια και παραμελημένες ασθένειες,
και για τις οποίες είναι περιορισμένα τα 
κίνητρα της αγοράς, όπως ισχύει στην 
περίπτωση της μικροβιακής αντοχής, 
μέσω, μεταξύ άλλων, της προώθησης της 
πρόληψης και των θεραπειών·

Or. en

Τροπολογία 105
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) να αναπτύξει βιοδείκτες διάγνωσης και 
αντιμετώπισης νόσων που θα συνδέονται 
σαφώς με κλινικά δεδομένα και θα 
εγκρίνονται από τις ρυθμιστικές αρχές·

iv) να στηρίξει την ανάπτυξη βιοδεικτών 
διάγνωσης και αντιμετώπισης νόσων που 
θα συνδέονται σαφώς με κλινικά δεδομένα 
και θα εγκρίνονται από τις ρυθμιστικές 
αρχές· τα στάδια III και IV των κλινικών 
δοκιμών δεν λαμβάνουν στήριξη·

Or. en

Τροπολογία 106
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο v
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v) να μειώσει το ποσοστό αποτυχίας 
υποψήφιων εμβολίων στο στάδιο ΙΙΙ των 
κλινικών δοκιμών μέσω νέων βιοδεικτών 
για αρχικούς ελέγχους απόδοσης και 
ασφάλειας·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρεχομένης της χρηματοδότησης για προανταγωνιστική έρευνα, το στάδιο III των κλινικών 
δοκιμών δεν χρηματοδοτείται βάσει της πρωτοβουλίας.

Τροπολογία 107
Maria Da Graça Carvalho

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vi α) Έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο 
της ΠΚΦ σε συνέχεια ανοικτών 
διαδικασιών προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων, δύνανται να 
συμπεριλαμβάνουν κάθε επιλέξιμο όργανο 
ως συμμετέχοντα και συντονιστή
(Η συμμετοχή (βλέπε επίσης ρόλο 
συντονισμού) δεν θα πρέπει να περιορίζεται 
στα μέλη της EFPIA)

Or. en

Τροπολογία 108
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vi α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vi α) να συνεισφέρει στην προώθηση 
ανοικτών προτύπων καινοτομίας για 
έρευνα με γνώμονα τις ανάγκες πέρα από 
το επίπεδο έργου, σε ολόκληρη την κοινή 
επιχείρηση ΠΚΘ·

Or. en

Τροπολογία 109
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vi β) Να ενισχύσει τη δυνατότητα 
συμμετοχής μικρότερων παραγόντων, 
όπως ερευνητικοί οργανισμοί, 
πανεπιστήμια και ΜΜΕ, σε ανοικτά 
πρότυπα καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία 110
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vi γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vi γ) να στοχεύσει στη παροχή 
διαθέσιμων και οικονομικά προσιτών 
θεραπειών σύμφωνα με τους στόχους και 
τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 
έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της 
υγείας, όπως καθορίζονται στο 
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020».
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Or. en

Τροπολογία 111
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vi δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vi δ) να συντονίσει με πρωτοβουλίες που 
απορρέουν από την διαδικασία της 
συμβουλευτικής ομάδας εργασίας 
εμπειρογνωμόνων της Παγκόσμιας 
Οργάνωσης Υγείας (CEWG) όσον αφορά 
τη χρηματοδότηση και τον συντονισμό 
των δράσεων έρευνας και ανάπτυξης και 
την υλοποίησή τους, ιδίως μέσω έργων 
επίδειξης·

Or. en

Τροπολογία 112
Silvia-Adriana Ţicău

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. ro

Τροπολογία 113
Christian Ehler
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2 α
Πεδίο δραστηριοτήτων

1. Για την εκπλήρωση των στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 2, το ερευνητικό 
πρόγραμμα ΠΚΦ2 μπορεί να 
χρηματοδοτεί δραστηριότητες έρευνας 
και ανάπτυξης, οι οποίες αντιστοιχούν 
στα επίπεδα τεχνολογικής ετοιμότητας 2 
έως 6.
2. Σε περίπτωση που το ερευνητικό 
πρόγραμμα ΠΚΦ2 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 αποσκοπεί στην αποσαφήνιση του πεδίου δραστηριοτήτων της κοινής 
επιχείρησης ΠΚΦ2, ιδίως όσον αφορά τα επίπεδα τεχνολογικής ετοιμότητας που καλύπτονται 
από το ερευνητικό της πρόγραμμα. Οι κανόνες συμμετοχής απαιτούν επίσης να λαμβάνεται 
περισσότερο υπόψη η έννοια των επιπέδων τεχνολογικής ετοιμότητας στον καθορισμό των 
επιπέδων χρηματοδότησης, κάτι το οποίο εφαρμόζεται στο παρόν άρθρο όσον αφορά τα 
ποσοστά χρηματοδότησης που χρησιμοποιούνται στις έμμεσες δράσεις.

Τροπολογία 114
Jean-Pierre Audy

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων
της ΕΖΕΣ, προς την κοινή επιχείρηση 

Η μέγιστη συμμετοχή της Ένωσης,
(συμπεριλαμβανομένων των συνεισφορών 
των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
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ΠΚΦ2 για την κάλυψη διοικητικών και 
επιχειρησιακών δαπανών ανέρχεται σε 
1 725 εκατομμύρια ευρώ, ποσό το οποίο 
διαμορφώνεται ως εξής:

Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΖΕΣ), 
προς την κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 για την 
κάλυψη διοικητικών και επιχειρησιακών 
δαπανών ανέρχεται σε 1 725 εκατομμύρια 
ευρώ, ποσό το οποίο διαμορφώνεται ως 
εξής:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση της διατύπωσης όσον αφορά τα ακρωνύμια.

Τροπολογία 115
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων της 
ΕΖΕΣ, προς την κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 
για την κάλυψη διοικητικών και 
επιχειρησιακών δαπανών ανέρχεται σε
1 725 εκατομμύρια ευρώ, ποσό το οποίο 
διαμορφώνεται ως εξής:

Η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων της 
ΕΖΕΣ, προς την κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 
για την κάλυψη διοικητικών και 
επιχειρησιακών δαπανών ανέρχεται σε
1.000 εκατομμύρια ευρώ, ποσό ισοδύναμο 
των συνεισφορών των μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να διατηρηθεί ο ίδιος προϋπολογισμός με αυτόν που προβλέπεται βάσει του ΠΠ7. 
Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται ότι οι χρηματοδοτικοί πόροι δεν μειώνονται σε σύγκριση με 
την προηγούμενη περίοδο χρηματοδότησης και, παράλληλα, επιπλέον πόροι γίνονται διαθέσιμοι 
για χρηματοδότηση άλλων σημαντικών προτεραιοτήτων βάσει της πρόκλησης σχετικά με την 
υγεία του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», σε περιπτώσεις που οι χρηματοδοτικοί πόροι του 
ιδιωτικού τομέα είναι σπάνιοι και απαιτούνται δημόσιοι πόροι.

Τροπολογία 116
Christian Ehler
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων της 
ΕΖΕΣ, προς την κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 
για την κάλυψη διοικητικών και 
επιχειρησιακών δαπανών ανέρχεται σε 
1 725 εκατομμύρια ευρώ, ποσό το οποίο 
διαμορφώνεται ως εξής:

Η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων της 
ΕΖΕΣ, προς την κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 
για την κάλυψη διοικητικών και 
επιχειρησιακών δαπανών ανέρχεται σε 
1.509,375 εκατομμύρια ευρώ, ποσό το 
οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προϋπολογισμός της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 θα πρέπει να περικοπεί 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 της υγείας αφενός και στη χρηματοδότηση 
της ΚΤΠ αφετέρου. Η ίδια περικοπή θα πρέπει να εφαρμοστεί και σε άλλες ΚΤΠ. Παράλληλα, η 
διάρκεια της ΠΚΦ2 θα πρέπει να μειωθεί κατά τέσσερα έτη.

Τροπολογία 117
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έως 1 500 εκατομμύρια ευρώ, ποσό 
ισοδύναμο της συνεισφοράς της EFPIA, 
ή των οντοτήτων που την απαρτίζουν ή 
των συνδεδεμένων οντοτήτων τους·

διαγράφεται

Or. en

(Βλ. τροπολογία στο άρθρο 3, παρ. 1.)

Αιτιολόγηση

Προτείνεται μια ενιαία κατηγορία μέλους πλην της Ένωσης. Η συνεισφορά της ΕΕ θα πρέπει να 
είναι ισοδύναμη των συνεισφορών των μελών.
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Τροπολογία 118
Vicky Ford

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έως 1 500 εκατομμύρια ευρώ, ποσό
ισοδύναμο της συνεισφοράς της EFPIA, ή 
των οντοτήτων που την απαρτίζουν ή των 
συνδεδεμένων οντοτήτων τους·

α) έως 1.500 εκατομμύρια ευρώ κατ’
ανώτατο όριο, ποσό που θα προστεθεί 
στη συνεισφορά της EFPIA, ή των 
οντοτήτων που την απαρτίζουν ή των 
συνδεδεμένων οντοτήτων τους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ ο προϋπολογισμός για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» έχει μειωθεί σε σύγκριση με αυτόν 
της αρχικής πρότασης, δεν συντρέχει λόγος μείωσης των ΣΔΙΤ κατά ισοδύναμο ποσοστό. Οι 
ΣΔΙΤ ενθαρρύνουν τη συμμετοχή της βιομηχανίας και αυτός είναι ένας από τους κύριους 
στόχους του προγράμματος «Ορίζοντας 2020».

Τροπολογία 119
Christian Ehler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έως 1 500 εκατομμύρια ευρώ, ποσό 
ισοδύναμο της συνεισφοράς της EFPIA, ή 
των οντοτήτων που την απαρτίζουν ή των 
συνδεδεμένων οντοτήτων τους·

α) έως 1.312,5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό 
ισοδύναμο της συνεισφοράς της EFPIA, ή 
των οντοτήτων που την απαρτίζουν ή των 
συνδεδεμένων οντοτήτων τους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προϋπολογισμός της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 θα πρέπει να περικοπεί 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 της υγείας αφενός και στη χρηματοδότηση 
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της ΚΤΠ αφετέρου. Η ίδια περικοπή θα πρέπει να εφαρμοστεί και σε άλλες ΚΤΠ. Παράλληλα, η 
διάρκεια της ΠΚΦ2 θα πρέπει να μειωθεί κατά τέσσερα έτη.

Τροπολογία 120
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έως 225 εκατομμύρια ευρώ, ποσό 
ισοδύναμο της συνεισφοράς των 
συνεργαζόμενων εταίρων άλλων μελών, ή 
των οντοτήτων που τους απαρτίζουν ή 
των συνδεδεμένων οντοτήτων τους.

διαγράφεται

Or. en

(Βλ. τροπολογία στο άρθρο 3, παρ. 1.)

Αιτιολόγηση

Προτείνεται μια ενιαία κατηγορία μέλους πλην της Ένωσης. Η συνεισφορά της ΕΕ θα πρέπει να 
είναι ισοδύναμη των συνεισφορών των μελών.

Τροπολογία 121
Christian Ehler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έως 225 εκατομμύρια ευρώ, ποσό 
ισοδύναμο της συνεισφοράς των 
συνεργαζόμενων εταίρων άλλων μελών, ή 
των οντοτήτων που τους απαρτίζουν ή των 
συνδεδεμένων οντοτήτων τους.

β) έως 196.875 εκατομμύρια ευρώ, ποσό 
ισοδύναμο της συνεισφοράς των 
συνεργαζόμενων εταίρων άλλων μελών, ή 
των οντοτήτων που τους απαρτίζουν ή των 
συνδεδεμένων οντοτήτων τους.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο προϋπολογισμός της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 θα πρέπει να περικοπεί 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 της υγείας αφενός και στη χρηματοδότηση 
της ΚΤΠ αφετέρου. Η ίδια περικοπή θα πρέπει να εφαρμοστεί και σε άλλες ΚΤΠ. Παράλληλα, η 
διάρκεια της ΠΚΦ2 θα πρέπει να μειωθεί κατά τέσσερα έτη.

Τροπολογία 122
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 123
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η σύμβαση ανάθεσης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 περιλαμβάνει τα 
στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 58 
παράγραφος 3 και στα άρθρα 60 και 61 του 

3. Η σύμβαση ανάθεσης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 περιλαμβάνει τα 
στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 58 
παράγραφος 3 και στα άρθρα 60 
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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:

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 124
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 οικείες 
υποχρεώσεις διάδοσης και υποβολής 
εκθέσεων·

δ) τις ρυθμίσεις σχετικά με την παροχή των 
αναγκαίων δεδομένων ώστε να 
διασφαλίζεται ότι η Επιτροπή είναι σε 
θέση να εκπληρώνει τις οικείες 
υποχρεώσεις διάδοσης και υποβολής 
εκθέσεων, συμπεριλαμβανομένου του 
συνόλου των πληροφοριών σχετικά με 
όλες τις προτάσεις και τις συμφωνίες 
επιχορηγήσεων και τους εταίρους τους 
που θα πρέπει να ενσωματώνονται 
έγκαιρα στη γενική βάση δεδομένων 
(ECORDA) του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020»,

Or. en

Τροπολογία 125
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Συνεισφορές άλλων μελών πλην της 
Ένωσης και των συνεργαζόμενων

Συνεισφορές άλλων μελών πλην της 
Ένωσης
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εταίρων

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται μια ενιαία κατηγορία μέλους πλην της Ένωσης. Η συνεισφορά της ΕΕ θα πρέπει να 
είναι ισοδύναμη των συνεισφορών των μελών.

Τροπολογία 126
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η EFPIA καταβάλλει ή μεριμνά ώστε 
οι οντότητες που την απαρτίζουν ή οι 
συνδεδεμένες οντότητές τους να 
καταβάλουν συνεισφορές που ανέρχονται 
σε ύψος τουλάχιστον 1 500 εκατομμυρίων 
ευρώ. Άλλα μέλη πλην της Ένωσης ή 
συνεργαζόμενοι εταίροι καταβάλλουν ή 
μεριμνούν ώστε οι οντότητες που τα 
απαρτίζουν ή οι συνδεδεμένες οντότητές 
τους να καταβάλουν συνεισφορές που 
αντιστοιχούν στα ποσά για τα οποία είχαν 
αναλάβει υποχρεώσεις όταν έγιναν μέλη ή 
συνεργαζόμενοι εταίροι.

1. Τα μέλη πλην της Ένωσης καταβάλλουν
συνεισφορές ύψους τουλάχιστον 750 
εκατομμυρίων ευρώ, ή μεριμνούν ώστε οι 
οντότητες που τα απαρτίζουν ή οι 
συνδεδεμένες οντότητές τους που είναι 
εγκατεστημένες στην Ένωση, ή σε χώρες 
συνδεδεμένες με το πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020», να καταβάλουν 
συνεισφορές που αντιστοιχούν στα ποσά 
για τα οποία είχαν αναλάβει υποχρεώσεις 
όταν έγιναν μέλη

Or. en

Αιτιολόγηση

Οποιοσδήποτε οργανισμός του ιδιωτικού τομέα επιθυμεί να συνεισφέρει, θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να γίνει μέλος της ΠΚΘ. Επιπλέον, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι άλλοι οργανισμοί 
που είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση ή σε συνδεδεμένες χώρες και συνεισφέρουν στη 
χρηματοδότηση, όπως φορείς του δημόσιου τομέα ή ερευνητικοί οργανισμοί, θα μπορούσαν 
επίσης να γίνουν μέλη.

Τροπολογία 127
Michèle Rivasi
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συνεισφορά που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 αποτελείται από συνεισφορές 
προς την κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2, 
στο άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχείο β) 
και στο άρθρο 13 παράγραφος 3 
στοιχείο γ) του καταστατικού που 
παρατίθεται στο παράρτημα.

2. Η συνεισφορά που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 αποτελείται από συνεισφορές 
προς την κοινή επιχείρηση ΠΚΘ, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2, 
στο άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχείο β) 
και στο άρθρο 13 παράγραφος 3 
στοιχείο γ) του καταστατικού που 
παρατίθεται στο παράρτημα. Συνεισφορές 
σε είδος από οντότητες που είναι 
εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες που δεν 
είναι συνδεδεμένες στο πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020», δεν λαμβάνονται 
υπόψη ως συνεισφορές σε είδος όπως 
αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν οντότητες του ιδιωτικού τομέα που είναι εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες, όπως οι ΗΠΑ, 
επιθυμούν να κατάβαλουν συνεισφορά σε είδος για την έρευνα, θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα αυτή, μολονότι η συνεισφορά τους δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως 
συνεισφορά στην κοινή επιχείρηση, δηλαδή δεν θα πρέπει να υπάρχει ισοδυναμία με κονδύλια 
της Ένωσης.

Τροπολογία 128
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Άλλα μέλη πλην της Ένωσης και οι 
συνεργαζόμενοι εταίροι υποβάλλουν στο 
διοικητικό συμβούλιο της κοινής 
επιχείρησης ΠΚΦ2 έως την 
31η Ιανουαρίου κάθε έτους έκθεση 

3. Τα άλλα μέλη πλην της Ένωσης 
υποβάλλουν στο διοικητικό συμβούλιο της 
κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2, έως την 
31η Ιανουαρίου κάθε έτους, έκθεση 
σχετικά με την αξία των προβλεπόμενων 
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σχετικά με την αξία των προβλεπόμενων 
στην παράγραφο 2 συνεισφορών που 
καταβάλλονται κατά τη διάρκεια καθενός 
από τα προηγούμενα οικονομικά έτη.

στην παράγραφο 2 συνεισφορών που 
καταβάλλονται κατά τη διάρκεια καθενός 
από τα προηγούμενα οικονομικά έτη.

Or. en

Τροπολογία 129
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή δύναται να διακόψει, να 
μειώσει κατ’ αναλογία ή να αναστείλει τη 
χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης 
προς την κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 ή να 
κινήσει τη διαδικασία διάλυσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 
του καταστατικού που παρατίθεται στο 
παράρτημα, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη
και οι συνεργαζόμενοι εταίροι, οι 
οντότητες που τα απαρτίζουν ή οι 
συνδεδεμένες οντότητές τους δεν 
καταβάλλουν καθόλου, καταβάλλουν μόνο 
εν μέρει ή καταβάλλουν καθυστερημένα 
τις συνεισφορές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.

5. Η Επιτροπή δύναται να διακόψει, να 
μειώσει κατ’ αναλογία ή να αναστείλει τη 
χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης 
προς την κοινή επιχείρηση ΠΚΘ ή να 
κινήσει τη διαδικασία διάλυσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 
του καταστατικού που παρατίθεται στο 
παράρτημα, εφόσον οι δημόσιοι στόχοι 
της χρηματοδότησης δεν εκπληρώνονται 
από την κοινή επιχείρηση και εφόσον τα 
μέλη δεν καταβάλλουν καθόλου, 
καταβάλλουν μόνο εν μέρει ή 
καταβάλλουν καθυστερημένα τις 
συνεισφορές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή, η οποία παρέχει τα κονδύλια από τον προϋπολογισμό του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020», πρέπει να έχει τη δυνατότητα να τερματίσει την κοινή επιχείρηση εάν δεν 
αποδεικνύεται δεόντως ότι αυτή εκπληρώνει τους στόχους της. Δημόσια κονδύλια που δεν 
δαπανήθηκαν στο πλαίσιο της κοινής επιχείρησης θα παραμένουν διαθέσιμα στο πλαίσιο της 
κοινωνικής πρόκλησης του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» στον τομέα της υγείας, για 
προσκλήσεις συνεργατικής έρευνας ή άλλες μορφές δημόσιας χρηματοδότησης.
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Τροπολογία 130
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 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 
ΠΚΦ2 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 131
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Σύμφωνα με το άρθρο 110 του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης, το διοικητικό 
συμβούλιο εκδίδει απόφαση, δυνάμει του 
άρθρου 2 παράγραφος 1 και του άρθρου 6 
του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο 
λοιπό προσωπικό, με την οποία αναθέτει 
στον εκτελεστικό διευθυντή τις αντίστοιχες 
αρμοδιότητες που ανήκουν στην αρμόδια 
για τους διορισμούς αρχή και καθορίζει τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να 
ανασταλεί η εν λόγω ανάθεση 
αρμοδιοτήτων. Ο εκτελεστικός διευθυντής 
έχει το δικαίωμα να μεταβιβάζει περαιτέρω 
τις αρμοδιότητές του. Στην επόμενη 
συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, 
ο εκτελεστικός διευθυντής λογοδοτεί 
σχετικά με την άσκηση των 
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αρμοδιοτήτων που του ανατέθηκαν και 
εκείνων που ο ίδιος μεταβίβασε 
περαιτέρω. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Κάθε ανάθεση αρμοδιότητας θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο έκθεσης.

Τροπολογία 132
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το διοικητικό συμβούλιο δύναται, με
αιτιολογημένη απόφαση, 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

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 133
Jean-Pierre Audy

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

 Στην κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 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 ΠΚΦ2 εφαρμόζεται το 
πρωτόκολλο περί των προνομίων και 
ασυλιών της Ένωσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 134
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στην περίπτωση εξωσυμβατικής 
ευθύνης η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 
αποκαθιστά οποιαδήποτε ζημιά 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 ΠΚΦ2 
αποκαθιστά οποιαδήποτε ζημιά προκαλεί 
το προσωπικό της και τα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους, σύμφωνα 
με τις κοινές γενικές αρχές των 
νομοθεσιών των κρατών μελών.

Or. fr

Τροπολογία 135
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σε διαφορές που αφορούν την 
αποζημίωση για ζημίες που 
προκαλούνται από τους υπαλλήλους της 
κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους·

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 136
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για οποιοδήποτε θέμα που δεν 
καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό ή 
από άλλες νομοθετικές πράξεις της 
Ένωσης εφαρμόζεται το δίκαιο του 
κράτους στο οποίο βρίσκεται η έδρα της 
κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν υφίσταται λόγος εξαίρεσης από το κοινό δίκαιο για τις διαφορές και πρέπει απλώς να 
εφαρμόζονται οι περί συμβάσεων κανόνες. 

Τροπολογία 137
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017 η Επιτροπή 
πρέπει να διενεργήσει ενδιάμεση 
αξιολόγηση της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2.
Έως τις 30 Ιουνίου 2018 η Επιτροπή 
πρέπει να ανακοινώσει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τα 
συμπεράσματα της αξιολόγησης, 
συνοδευόμενα από τις παρατηρήσεις της.

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017 η Επιτροπή 
πρέπει να διενεργήσει ενδιάμεση 
αξιολόγηση της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2.

Για την αξιολόγηση αυτή πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις της 
επιστημονικής επιτροπής της ΠΚΦ2. Η 
αξιολόγηση αυτή πρέπει να αφορά επίσης 
την λεπτομερή εξέταση των ενδιάμεσων 
αποτελεσμάτων της ΠΚΦ2 εν σχέσει 
προς τους ειδικούς δείκτες που θα έχουν 
ορισθεί από το διοικητικό συμβούλιο της 
ΠΚΦ2.
Η ενδιάμεση αξιολόγηση της κοινής 
επιχείρησης ΠΚΦ2 πρέπει να 
ενσωματώνεται στις ενδιάμεσες 
αξιολογήσεις του προγράμματος-πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020».
Έως τις 30 Ιουνίου 2018 η Επιτροπή 
πρέπει να ανακοινώσει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τα 
συμπεράσματα της αξιολόγησης, 
συνοδευόμενα από τις παρατηρήσεις της.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται η ενίσχυση του ρόλου της επιστημονικής επιτροπής της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 
ώστε να εξασφαλισθεί η καλή της λειτουργία. Τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής διαθέτουν 
τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και τις ικανότητες  που καλύπτουν το απαιτούμενο 
τεχνικό πεδίο για την παροχή στρατηγικών και επιστημονικά τεκμηριωμένων συστάσεων στην 
κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2.

Τροπολογία 138
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017 η Επιτροπή 
πρέπει να διενεργήσει ενδιάμεση 
αξιολόγηση της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2. 
Έως τις 30 Ιουνίου 2018 η Επιτροπή 
πρέπει να ανακοινώσει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τα
συμπεράσματα της αξιολόγησης, 
συνοδευόμενα από τις παρατηρήσεις της.

1. Έως τις 31 Ιουλίου 2017 η Επιτροπή 
πρέπει να διενεργήσει ενδιάμεση 
αξιολόγηση της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2. 
Έως τις 30 Ιανουαρίου 2018 η Επιτροπή 
πρέπει να ανακοινώσει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τα 
συμπεράσματα της αξιολόγησης, 
συνοδευόμενα από τις παρατηρήσεις της.

Or. en

Τροπολογία 139
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017 η Επιτροπή 
πρέπει να διενεργήσει ενδιάμεση 
αξιολόγηση της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2. 
Έως τις 30 Ιουνίου 2018 η Επιτροπή 
πρέπει να ανακοινώσει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τα 
συμπεράσματα της αξιολόγησης, 
συνοδευόμενα από τις παρατηρήσεις της.

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017 η Επιτροπή 
πρέπει να διενεργήσει ενδιάμεση 
αξιολόγηση της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2. 
Έως τις 30 Ιουνίου 2018 η Επιτροπή 
πρέπει να ανακοινώσει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τα 
συμπεράσματα της αξιολόγησης, 
συνοδευόμενα από τις παρατηρήσεις της. 
Η ενδιάμεση αξιολόγηση της κοινής 
επιχείρησης ΠΚΦ2 εντάσσεται στην 
ενδιάμεση αξιολόγηση 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 140
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Ο προϋπολογισμός της κοινής 
επιχείρησης ΠΚΦ2 μπορεί να υπόκειται 
σε αναθεώρηση κατά την ενδιάμεση 
αξιολόγηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανάλογα με το αποτέλεσμα της ενδιάμεσης αξιολόγησης και εφόσον λαμβάνονται δεόντως 
υπόψη όλοι οι υπόλοιποι σχετικοί παράγοντες, θα πρέπει να συμπεριληφθεί δυνατότητα 
προσαρμογής του προϋπολογισμού της ΠΚΦ2 στη βασική νομική πράξη της κοινής επιχείρησης. 
Γενικά, η αναφορά σε πιθανή αναθεώρηση του προϋπολογισμού κατά την ενδιάμεση 
αξιολόγηση θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται και στις βασικές πράξεις άλλων κοινών 
επιχειρήσεων αντίστοιχα.

Τροπολογία 141
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 ΠΚΦ2 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
ΠΚΦ2 χορηγείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, κατόπιν σύστασης του 
Συμβουλίου, σύμφωνα με διαδικασία
ανάλογη αυτής που προβλέπεται από το
άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και από 
τα άρθρα 164 έως 166 του κανονισμού 
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, τούτο δε βάσει της έκθεσης 
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ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 142
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η απαλλαγή ως προς την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού όσον αφορά τη 
χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης 
στην κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 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 ΠΚΦ2, χορηγείται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν 
σύστασης του Συμβουλίου, πριν από τις 
15 Μαΐου του έτους n+2, σύμφωνα με 
διαδικασία που είναι συγκρίσιμη με αυτήν 
που περιγράφεται στο άρθρο 319 ΣΛΕΕ 
και στα άρθρα 164-165 του κανονισμού 
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και 
προβλέπεται από τους δημοσιονομικούς 
κανόνες της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2.

Or. en

Τροπολογία 143
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 144
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Τα μέλη του προσωπικού της κοινής 
επιχείρησης, ο εκτελεστικός διευθυντής 
και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
επισημαίνουν στην OLAF, χωρίς 
καθυστέρηση και χωρίς να μπορεί να 
τεθεί υπό αμφισβήτηση η ευθύνη τους ως 
αποτέλεσμα 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. Ο ως άνω 
μηχανισμός επισήμανσης, ο οποίος λειτουργεί ήδη τουλάχιστον σε ένα κράτος μέλος, αποτελεί 
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ένα πολύ χρήσιμο μέσον επίτευξης του στόχου αυτού.

Τροπολογία 145
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το διοικητικό συμβούλιο της κοινής 
επιχείρησης ΠΚΦ2 δύναται να θεσπίσει τις 
πρακτικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.

2. Το διοικητικό συμβούλιο της κοινής 
επιχείρησης ΠΚΦ2 δύναται να θεσπίσει τις 
πρακτικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001. 
Ειδικότερα, δημοσιοποιούνται όλα τα 
έγγραφα που σχετίζονται με τη 
συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, 
της ομάδας εκπροσώπων των κρατών 
μελών και της επιστημονικής επιτροπής 
(συμπεριλαμβανομένων των ημερησίων 
διατάξεων και των πρακτικών των 
συνεδριάσεων).

Or. en

Τροπολογία 146
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 147
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. … [κανόνες 
συμμετοχής και διάδοσης στο πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020»] εφαρμόζεται στις 
δράσεις που χρηματοδοτούνται από την 
κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2. Σύμφωνα με τον 
εν λόγω κανονισμό, η κοινή επιχείρηση 
ΠΚΦ2 θεωρείται φορέας χρηματοδότησης 
και παρέχει χρηματοδοτική στήριξη σε 
έμμεσες δράσεις, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 1 του καταστατικού που 
παρατίθεται στο παράρτημα.

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. … [κανόνες 
συμμετοχής και διάδοσης στο πρόγραμμα
«Ορίζοντας 2020»] εφαρμόζεται στις 
δράσεις που χρηματοδοτούνται από την 
κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2. Σύμφωνα με τον 
εν λόγω κανονισμό, η κοινή επιχείρηση 
ΠΚΦ2 θεωρείται φορέας χρηματοδότησης 
και παρέχει χρηματοδοτική στήριξη σε 
έμμεσες δράσεις, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 1 του καταστατικού που 
παρατίθεται στο παράρτημα.

Οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 3 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. … [κανόνες συμμετοχής και 
διάδοσης του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020] εφαρμόζονται με 
συνέπεια έτσι ώστε να τηρείται η 
ασφάλεια του δικαίου και η δικονομική 
ασφάλεια σε ό,τι αφορά όλους τους 
συμμετέχοντες, να επιτρέπεται η 
ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων, και να 
διασφαλίζεται η ισότιμη και δίκαιη 
μεταχείριση των συμμετεχόντων όσον 
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αφορά την κυριότητα και την πρόσβαση 
στα αποτελέσματα των έργων ΠΚΦ2.

Or. en

Τροπολογία 148
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. … [κανόνες 
συμμετοχής και διάδοσης στο πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020»] εφαρμόζεται στις 
δράσεις που χρηματοδοτούνται από την 
κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2. Σύμφωνα με τον 
εν λόγω κανονισμό, η κοινή επιχείρηση 
ΠΚΦ2 θεωρείται φορέας χρηματοδότησης 
και παρέχει χρηματοδοτική στήριξη σε 
έμμεσες δράσεις, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 1 του καταστατικού που 
παρατίθεται στο παράρτημα.

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. … [κανόνες 
συμμετοχής και διάδοσης στο πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020»] και οι αποφάσεις της 
Επιτροπής σχετικά με την υλοποίησή του, 
εφαρμόζονται στις έμμεσες δράσεις που 
χρηματοδοτούνται από την κοινή 
επιχείρηση ΠΚΦ2. Σύμφωνα με τον εν 
λόγω κανονισμό, η κοινή επιχείρηση 
ΠΚΦ2 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 149
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά γενικό κανόνα, η κοινή επιχείρηση 
ΠΚΘ εφαρμόζει τους κανόνες διάδοσης 
και εκμετάλλευσης που ορίζονται στο 
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». Επιπλέον, 
θεσπίζει δεσμευτικές κατευθυντήριες 
γραμμές προκειμένου να διασφαλίζεται:
- ανοικτή πρόσβαση σε αποτελέσματα 
ερευνών μετά την ολοκλήρωση των 
έργων, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης σε δεδομένα σχετικά με 
κλινικές δοκιμές, και σε αρνητικά και 
θετικά αποτελέσματα·
- διαχείριση πνευματικής ιδιοκτησίας και 
πρακτικών αδειοδότησης για τη 
διασφάλιση ευρύτερης και οικονομικά 
προσιτής πρόσβασης σε τελικά προϊόντα·
Δίνεται προσοχή προκειμένου να
διασφαλιστεί η δυνατότητα επιτυχούς 
συμμετοχής μικρότερων παραγόντων, 
όπως ερευνητικοί οργανισμοί, 
πανεπιστήμια και ΜΜΕ, σε ανοικτά 
πρότυπα καινοτομίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απόπειρες στο πλαίσιο της ΠΚΦ 1 για την καθιέρωση πιο ανοικτών προτύπων καινοτομίας 
σε μεμονωμένα έργα, οδηγεί αποδεδειγμένα στη δημιουργία εμποδίων, ιδίως για μικρότερους 
παράγοντες, όπως ΜΜΕ, πανεπιστήμια και ερευνητικοί οργανισμοί. Ενώ δεν θα πρέπει να 
χαθεί ο στόχος της καθιέρωσης ανοικτών προτύπων καινοτομίας, θα πρέπει να δοθεί 
περισσότερη προσοχή τόσο στις ανάγκες των πιο αδύναμων παραγόντων, όσο και στην ανάγκη 
του κοινού για παροχή ευρύτερης και οικονομικά προσιτής πρόσβασης σε τελικά προϊόντα. 
Αμφότερες οι πτυχές αυτές απουσιάζουν από την πρόταση της ΠΚΦ.

Τροπολογία 150
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες 
επιχειρησιακές ανάγκες της κοινής 
επιχείρησης ΠΚΦ2, τα προγράμματα 
εργασίας της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 
είναι δυνατό να παρεκκλίνουν από τους 
κανόνες για τη συμμετοχή στο 
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» σε 
εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις. Ωστόσο, οι περιπτώσεις 
αυτές πρέπει να περιορίζονται στο 
ελάχιστο δυνατό. Οι παρεκκλίσεις από 
τους κανόνες συμμετοχής δεν είναι 
δυνατό να αποτρέπουν τη συμμετοχή 
πανεπιστημίων, μη κερδοσκοπικών 
ερευνητικών οργανισμών ή ΜΜΕ και δεν 
είναι δυνατό να έρχονται σε σύγκρουση 
με το γενικό πνεύμα της δίκαιης και ίσης 
μεταχείρισης όλων των συμμετεχόντων, 
το οποίο καθιερώνεται στους κανόνες 
συμμετοχής του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020». 

Or. en

Τροπολογία 151
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και 
της μη εφαρμογής διακρίσεων, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 60 παράγραφος 1 
και στο άρθρο 128 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 και στο άρθρο 16 του παρόντος 
κανονισμού, οι προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων που διοργανώνονται από την 
κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 δημοσιεύονται 
στη δικτυακή πύλη συμμετεχόντων του 
«Ορίζοντας 2020».
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Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά την διάρκεια των τριμερών διαπραγματεύσεων του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», τα 
θεσμικά όργανα συμφώνησαν να βελτιώσουν την συνεκτικότητα όλων των δυνατοτήτων 
προσκλήσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Για 
τον σκοπό 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 τροπολογία αυτή επιδιώκει να μετατρέψει μία προαιρετική υποχρέωση σε νομική 
απαίτηση προκειμένου να διασφαλίσει την απλή και ευπρόσιτη ενημέρωση των αιτούντων.

Τροπολογία 152
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αντλεί τους αναγκαίους δημόσιους και 
ιδιωτικούς πόρους για την επίτευξη των 
στόχων της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2·

α) ηγείται της ανάπτυξης του 
στρατηγικού ερευνητικού θεματολογίου 
της κοινής επιχείρησης, κατόπιν 
διαβούλευσης με τα μέλη, τα 
συμβουλευτικά όργανα και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη της ΠΚΘ·

Or. en

Τροπολογία 153
Vicky Ford

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αναθεωρεί τακτικά και επιφέρει 
ενδεχόμενες αναγκαίες προσαρμογές στο 
στρατηγικό ερευνητικό θεματολόγιο της 
κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 υπό το πρίσμα 
των επιστημονικών εξελίξεων που 
σημειώνονται κατά τη διάρκεια της 

β) αναθεωρεί τακτικά και επιφέρει 
ενδεχόμενες αναγκαίες προσαρμογές στο 
στρατηγικό ερευνητικό θεματολόγιο της 
κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 υπό το πρίσμα 
των επιστημονικών εξελίξεων που 
σημειώνονται κατά τη διάρκεια της 
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υλοποίησής της· υλοποίησής της, λαμβάνοντας υπόψη, 
όπου απαιτείται, αποτελέσματα 
αναθεωρήσεων προοπτικής της 
επιστημονικής ομάδας για την υγεία του 
«Ορίζοντας 2020», σύμφωνα με το άρθρο 
12 παράγραφος 2 του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020».

Or. en

Τροπολογία 154
Silvia-Adriana Ţicău

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δημιουργεί και αναπτύσσει στενές και 
μακροπρόθεσμες σχέσεις συνεργασίας 
μεταξύ της Ένωσης, άλλων μελών, των 
συνεργαζόμενων εταίρων και των άλλων 
ενδιαφερόμενων μερών όπως άλλοι 
κλάδοι, ρυθμιστικές αρχές, ενώσεις 
ασθενών, πανεπιστήμια και κλινικά 
κέντρα, καθώς και συνεργασία μεταξύ της 
βιομηχανίας και του ακαδημαϊκού τομέα·

γ) δημιουργεί και αναπτύσσει στενές και 
μακροπρόθεσμες σχέσεις συνεργασίας 
μεταξύ της Ένωσης, άλλων μελών, των 
συνεργαζόμενων εταίρων και των άλλων 
ενδιαφερόμενων μερών όπως άλλοι 
κλάδοι, ρυθμιστικές αρχές, ενώσεις 
ασθενών, πανεπιστήμια, ερευνητικοί 
οργανισμοί και κλινικά κέντρα, καθώς και 
συνεργασία μεταξύ της βιομηχανίας και 
του ακαδημαϊκού τομέα, διασφαλίζοντας 
παράλληλα την ευρύτερη δυνατή 
συμμετοχή τόσο σύμφωνα με 
γεωγραφικούς όρους όσο και με όρους 
μεγέθους των συμμετεχόντων·

Or. ro

Τροπολογία 155
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

γ) δημιουργεί και αναπτύσσει στενές και 
μακροπρόθεσμες σχέσεις συνεργασίας 
μεταξύ της Ένωσης, άλλων μελών, των 
συνεργαζόμενων εταίρων και των άλλων 
ενδιαφερόμενων μερών όπως άλλοι 
κλάδοι, ρυθμιστικές αρχές, ενώσεις 
ασθενών, πανεπιστήμια και κλινικά 
κέντρα, καθώς και συνεργασία μεταξύ της 
βιομηχανίας και του ακαδημαϊκού τομέα·

γ) δημιουργεί και αναπτύσσει στενές και 
μακροπρόθεσμες σχέσεις συνεργασίας 
μεταξύ της Ένωσης και των άλλων 
ενδιαφερόμενων μερών, όπως άλλοι 
κλάδοι, ρυθμιστικές αρχές, ενώσεις 
ασθενών, ερευνητικοί οργανισμοί όπως 
συμπράξεις για την ανάπτυξη προϊόντων,
πανεπιστήμια και κλινικά κέντρα,
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών,
καθώς και συνεργασία μεταξύ της 
βιομηχανίας και του ακαδημαϊκού τομέα·

Or. en

Τροπολογία 156
Françoise Grossetête, Christian Ehler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δημιουργεί και αναπτύσσει στενές και 
μακροπρόθεσμες σχέσεις συνεργασίας 
μεταξύ της Ένωσης, άλλων μελών, των 
συνεργαζόμενων εταίρων και των άλλων 
ενδιαφερόμενων μερών όπως άλλοι 
κλάδοι, ρυθμιστικές αρχές, ενώσεις 
ασθενών, πανεπιστήμια και κλινικά 
κέντρα, καθώς και συνεργασία μεταξύ της 
βιομηχανίας και του ακαδημαϊκού τομέα·

γ) δημιουργεί και αναπτύσσει στενές και 
μακροπρόθεσμες σχέσεις συνεργασίας 
μεταξύ της Ένωσης, άλλων μελών, των 
συνεργαζόμενων εταίρων και των άλλων 
ενδιαφερόμενων μερών όπως άλλοι 
κλάδοι, ρυθμιστικές αρχές, ενώσεις 
ασθενών, πανεπιστήμια ερευνητικοί 
οργανισμοί και κλινικά κέντρα, καθώς και 
συνεργασία μεταξύ της βιομηχανίας και 
του ακαδημαϊκού τομέα·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή του συνόλου των φορέων θα συμβάλει στην ενίσχυση της κοινής επιχείρησης 
ΠΚΦ2.



AM\1012280EL.doc 63/106 PE524.772v01-00

EL

Τροπολογία 157
Françoise Grossetête

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) στηρίζει αποτελεσματικά την έρευνα και 
την καινοτομία στις βιοεπιστήμες, κυρίως 
μέσω επιχορηγήσεων·

ε) στηρίζει αποτελεσματικά την έρευνα, 
περιλαμβανομένων των κλινικών δοκιμών 
στην 3η και 4η φάση εφόσον σχετίζονται 
με ιατρικές ανάγκες που δεν έχουν 
ικανοποιηθεί και την καινοτομία στις 
βιοεπιστήμες, κυρίως μέσω 
επιχορηγήσεων·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποφευχθεί ο περιορισμός του πεδίου ορισμένων ερευνητικών δραστηριοτήτων για 
ιατρικές ανάγκες που δεν έχουν ικανοποιηθεί.

Τροπολογία 158
Vicky Ford

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) στηρίζει αποτελεσματικά την έρευνα και 
την καινοτομία στις βιοεπιστήμες, κυρίως 
μέσω επιχορηγήσεων·

ε) στηρίζει αποτελεσματικά την έρευνα και 
την καινοτομία στις βιοεπιστήμες, κυρίως 
μέσω επιχορηγήσεων σε στάδια 
προκλινικών και κλινικών δοκιμών, όπου 
απαιτείται, αναλόγως, μεταξύ άλλων, της 
ανάγκης και του κινδύνου.

Or. en

Τροπολογία 159
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) στηρίζει αποτελεσματικά την έρευνα και 
την καινοτομία στις βιοεπιστήμες, κυρίως 
μέσω επιχορηγήσεων·

ε) στηρίζει αποτελεσματικά την 
προανταγωνιστική έρευνα και την 
καινοτομία στις σχετικές με την υγεία
βιοεπιστήμες, κυρίως μέσω 
επιχορηγήσεων· τα στάδια III και IV των 
κλινικών δοκιμών δεν λαμβάνουν 
στήριξη·

Or. en

Τροπολογία 160
Silvia-Adriana Ţicău

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) να δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά 
με τα έργα, συμπεριλαμβανομένων του 
συνολικού ποσού για κάθε έργο, των 
ονομάτων των συμμετεχόντων και του 
ποσού της χρηματοδοτικής συνεισφοράς 
της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 ανά 
συμμετέχοντα·

Or. ro

Τροπολογία 161
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) μεριμνά για δραστηριότητες 
ενημέρωσης, επικοινωνίας, αξιοποίησης 

η) μεριμνά για δραστηριότητες 
ενημέρωσης, επικοινωνίας, αξιοποίησης 
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και διάδοσης μέσω της κατ’ αναλογία 
εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 22 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2013 
[πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»]·

και διάδοσης μέσω της κατ’ αναλογία 
εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 22 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2013 
[πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»], 
συμπεριλαμβανομένων δεσμευτικών 
κατευθυντήριων γραμμών για τη 
διασφάλιση ανοικτής πρόσβασης σε 
αποτελέσματα ερευνών μετά την 
ολοκλήρωση του έργου, και διαχείριση 
πνευματικής ιδιοκτησίας και 
αδειοδότησης για τη διασφάλιση 
ευρύτερης και οικονομικά προσιτής 
πρόσβασης στα τελικά προϊόντα

Or. en

Τροπολογία 162
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) διοργανώνει τουλάχιστον μία ετήσια 
συνεδρίαση με τη συμμετοχή των ομάδων 
συμφερόντων ώστε να διασφαλίζει το 
άνοιγμα και τη διαφάνεια των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης 
ΠΚΦ2 για τις σχετικές ομάδες 
συμφερόντων·

θ) διασφαλίζει το άνοιγμα και τη διαφάνεια 
των ερευνητικών δραστηριοτήτων της 
κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, μέσω τακτικής 
επικοινωνίας και μίας τουλάχιστον 
ετήσιας συνεδρίασης με ομάδες 
συμφερόντων·

Or. en

Τροπολογία 163
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

2. Μέλη και συνεργαζόμενοι εταίροι 2. Μέλη

Or. en

Τροπολογία 164
Jean-Pierre Audy

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κατόπιν αποδοχής του παρόντος 
καταστατικού με επιστολή έγκρισης, η 
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών 
Βιομηχανιών και Ενώσεων (European 
Federation of Pharmaceutical Industries 
and Associations, εφεξής «EFPIA»).

β) κατόπιν αποδοχής του παρόντος 
καταστατικού μετά από διαβούλευση του 
αρμοδίου για την διακυβέρνησή του 
οργάνου, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 
Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και 
Ενώσεων (European Federation of 
Pharmaceutical Industries and 
Associations, εφεξής «EFPIA»).

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν αρκεί μια επιστολή για την δήλωση αποδοχής του καταστατικού. 

Τροπολογία 165
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κατόπιν αποδοχής του παρόντος 
καταστατικού με επιστολή έγκρισης, η 
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών 
Βιομηχανιών και Ενώσεων (European 

β) κατόπιν αποδοχής του παρόντος 
καταστατικού με επιστολή έγκρισης, 
οποιαδήποτε νομική οντότητα, η οποία 
εκπροσωπείται μεμονωμένα ή από μία 
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Federation of Pharmaceutical Industries 
and Associations, εφεξής «EFPIA»).

ένωση·

Or. en

Τροπολογία 166
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 2 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατόπιν αποδοχής του παρόντος 
καταστατικού με επιστολή έγκρισης, 
οποιαδήποτε νομική οντότητα πλην μέλους 
ή οντότητα που απαρτίζει ένα μέλος ή 
οποιαδήποτε συνδεδεμένη οντότητα 
αυτών, που στηρίζει τους στόχους της 
κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 στον 
συγκεκριμένο τομέα έρευνάς της, σε 
κράτος μέλος ή σε χώρα συνδεδεμένη με 
το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», 
μπορεί να ζητήσει να γίνει μέλος της
ΠΚΦ2 ως συνεργαζόμενος εταίρος. Η 
επιστολή έγκρισης περιγράφει αναλυτικά 
το πεδίο εφαρμογής της σύνδεσης από 
άποψη περιεχομένου, δραστηριοτήτων και 
διάρκειας.

3. Κατόπιν αποδοχής του παρόντος 
καταστατικού με επιστολή έγκρισης, 
οποιαδήποτε νομική οντότητα πλην μέλους 
ή οντότητα που το απαρτίζει ή 
συνδεδεμένες οντότητές που είναι 
εγκατεστημένες σε κράτος μέλος, ή σε 
χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», που στηρίζει 
τους στόχους της κοινής επιχείρησης 
ΠΚΘ στον συγκεκριμένο τομέα έρευνάς 
της, μπορεί να ζητήσει να γίνει μέλος της
ΠΚΘ. Η επιστολή έγκρισης περιγράφει 
αναλυτικά το πεδίο εφαρμογής της 
σύνδεσης από άποψη περιεχομένου, 
δραστηριοτήτων και διάρκειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνον οντότητες που είναι εγκατεστημένες και δραστηριοποιούνται στην Ένωση ή σε χώρα 
συνδεδεμένη με το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», θα πρέπει να είναι μέλη της κοινής 
επιχείρησης.

Τροπολογία 167
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 2 – σημείο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατόπιν αποδοχής του παρόντος 
καταστατικού με επιστολή έγκρισης, 
οποιαδήποτε νομική οντότητα πλην μέλους 
ή οντότητα που απαρτίζει ένα μέλος ή 
οποιαδήποτε συνδεδεμένη οντότητα 
αυτών, που στηρίζει τους στόχους της 
κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 στον 
συγκεκριμένο τομέα έρευνάς της, σε 
κράτος μέλος ή σε χώρα συνδεδεμένη με 
το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», 
μπορεί να ζητήσει να γίνει μέλος της 
ΠΚΦ2 ως συνεργαζόμενος εταίρος. Η 
επιστολή έγκρισης περιγράφει αναλυτικά 
το πεδίο εφαρμογής της σύνδεσης από 
άποψη περιεχομένου, δραστηριοτήτων και 
διάρκειας.

3. Κατόπιν αποδοχής του παρόντος 
καταστατικού μετά από διαβούλευση του 
αρμοδίου για την διακυβέρνησή του 
οργάνου, οποιαδήποτε νομική οντότητα 
πλην μέλους ή οντότητα που απαρτίζει ένα 
μέλος ή οποιαδήποτε συνδεδεμένη 
οντότητα αυτών, που στηρίζει τους 
στόχους της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 
στον συγκεκριμένο τομέα έρευνάς της, σε 
κράτος μέλος ή σε χώρα συνδεδεμένη με 
το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», 
μπορεί να ζητήσει να γίνει μέλος της 
ΠΚΦ2 ως συνεργαζόμενος εταίρος. Η 
διαβούλευση περιγράφει αναλυτικά το 
πεδίο εφαρμογής της σύνδεσης από άποψη 
περιεχομένου, δραστηριοτήτων και 
διάρκειας.

Or. fr

Τροπολογία 168
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 2 – σημείο 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι συνεργαζόμενοι εταίροι 
συνεισφέρουν όπως και τα άλλα μέλη 
πλην της Ένωσης στις λειτουργικές 
δαπάνες της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2, 
σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος
καταστατικού.

4. Η επιστολή έγκρισης περιγράφει 
αναλυτικά τη συνεισφορά στην κοινή 
επιχείρηση ΠΚΘ που θα είναι αντίστοιχη 
με εκείνη που θα διαθέσει η Ένωση, 
σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 169
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 2 – σημείο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η επιστολή έγκρισης περιγράφει 
αναλυτικά τη συνεισφορά των 
συνεργαζόμενων εταίρων στην κοινή 
επιχείρηση ΠΚΦ2, που θα είναι 
αντίστοιχη με εκείνη που θα διαθέσει η 
Ένωση, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 
του παρόντος κανονισμού.

διαγράφεται

Or. en

(Κείμενο που περιλαμβάνεται στο εισαγωγικό μέρος του σημείου 4 - βλ. προηγούμενη 
τροπολογία)

Τροπολογία 170
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Μεταβολές της σύνθεσης και της 
σύνδεσης

3. Μεταβολές της σύνθεσης

Or. en

Τροπολογία 171
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 3 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε αίτηση προσχώρησης ως μέλος ή 
ως συνεργαζόμενος εταίρος στην κοινή 
επιχείρηση ΠΚΦ2 απευθύνεται στο 

1. Κάθε αίτηση προσχώρησης ως μέλος 
στην κοινή επιχείρηση ΠΚΘ απευθύνεται 
στο διοικητικό συμβούλιο και συνοδεύεται 
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διοικητικό συμβούλιο, και συνοδεύεται 
από πρόταση αναπροσαρμογής της 
σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου που 
προβλέπεται στο άρθρο 5 του 
καταστατικού.

από πρόταση αναπροσαρμογής της 
σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου που 
προβλέπεται στο άρθρο 5 του 
καταστατικού.

Or. en

Τροπολογία 172
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 3 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. 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 ΠΚΦ2. Κατόπιν αποφαίνεται 
σχετικά με την αίτηση.

2. 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 ΠΚΦ2. Κατόπιν αποφαίνεται 
σχετικά με την αίτηση. Οι κανόνες για την 
αποδοχή νέων μελών θα 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 173
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 3 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Το διοικητικό συμβούλιο αξιολογεί την 
αίτηση λαμβάνοντας υπόψη την 
καταλληλότητα και τη δυνητική 
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προστιθέμενη αξία του αιτούντος για την 
επίτευξη των στόχων της κοινής 
επιχείρησης ΠΚΦ2. Κατόπιν αποφαίνεται 
σχετικά με την αίτηση.

προστιθέμενη αξία του αιτούντος για την 
επίτευξη των στόχων της κοινής
επιχείρησης ΠΚΦ2. Κατόπιν αποφαίνεται 
σχετικά με την αίτηση και κοινοποιεί, 
χωρίς καθυστέρηση, την απόφασή του 
στην Επιτροπή, η οποία, σε περίπτωση 
συμφωνίας επί της αιτήσεως, έχει το 
δικαίωμα εναντίωσης στην προσχώρηση 
εκτός εάν πρόκειται για κράτος μέλος της 
Ένωσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να επιτρέπεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, να 
εναντιώνεται σε μια προσχώρηση.

Τροπολογία 174
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 3 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οποιοδήποτε μέλος ή συνεργαζόμενος 
εταίρος δύναται να παραιτηθεί από την 
ιδιότητα του μέλους ή από τη σύνδεσή του 
στην κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2. Η 
παραίτηση καθίσταται οριστική και 
ανέκκλητη έξι μήνες μετά τη σχετική 
κοινοποίηση προς τα υπόλοιπα μέλη και 
τους συνεργαζόμενους εταίρους, οπότε το 
αποχωρούν μέλος ή συνεργαζόμενος 
εταίρος απαλλάσσεται από όλες τις 
υποχρεώσεις πλην των υποχρεώσεων που 
έχει εγκρίνει ή αναλάβει η κοινή 
επιχείρηση ΠΚΦ2 πριν από την 
παραίτηση.

3. Οποιοδήποτε μέλος ή συνεργαζόμενος 
εταίρος δύναται να παραιτηθεί από την 
ιδιότητα του μέλους ή από τη σύνδεσή του 
στην κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2. Η 
παραίτηση καθίσταται οριστική και 
ανέκκλητη έξι μήνες μετά τη σχετική 
κοινοποίηση προς τα υπόλοιπα μέλη και 
τους συνεργαζόμενους εταίρους, οπότε το 
αποχωρούν μέλος ή συνεργαζόμενος 
εταίρος απαλλάσσεται από όλες τις 
υποχρεώσεις πλην των υποχρεώσεων που 
έχει εγκρίνει ή αναλάβει η κοινή 
επιχείρηση ΠΚΦ2 πριν από την 
παραίτηση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, 
ανοίγει λογαριασμός για την μεταξύ του 
παραιτούμενου μέλους και της κοινής 
επιχείρησης ΠΚΦ2 διευθέτηση των 
οικονομικών υποχρεώσεών του.

Or. fr
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Τροπολογία 175
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 3 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οποιοδήποτε μέλος ή συνεργαζόμενος 
εταίρος δύναται να παραιτηθεί από την 
ιδιότητα του μέλους ή από τη σύνδεσή του 
στην κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2. Η 
παραίτηση καθίσταται οριστική και 
ανέκκλητη έξι μήνες μετά τη σχετική 
κοινοποίηση προς τα υπόλοιπα μέλη και 
τους συνεργαζόμενους εταίρους, οπότε το 
αποχωρούν μέλος ή συνεργαζόμενος 
εταίρος απαλλάσσεται από όλες τις 
υποχρεώσεις πλην των υποχρεώσεων που 
έχει εγκρίνει ή αναλάβει η κοινή 
επιχείρηση ΠΚΦ2 πριν από την 
παραίτηση.

3. Οποιοδήποτε μέλος δύναται να 
παραιτηθεί από την ιδιότητα του μέλους ή 
από τη σύνδεσή του στην κοινή επιχείρηση 
ΠΚΦ2. Η παραίτηση καθίσταται οριστική 
και ανέκκλητη έξι μήνες μετά τη σχετική 
κοινοποίηση προς τα υπόλοιπα μέλη. Από 
εκείνη τη στιγμή, το αποχωρούν μέλος 
απαλλάσσεται από όλες τις υποχρεώσεις 
πλην των υποχρεώσεων που έχει εγκρίνει ή 
αναλάβει η κοινή επιχείρηση ΠΚΘ πριν 
από την παραίτηση.

Or. en

Τροπολογία 176
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 3 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η ιδιότητα μέλους ή η σύνδεση στην 
κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 δεν μεταβιβάζεται 
σε τρίτους χωρίς προηγούμενη 
συγκατάθεση του διοικητικού συμβουλίου.

4. Η ιδιότητα μέλους ή η σύνδεση στην 
κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 δεν μεταβιβάζεται 
σε τρίτους χωρίς προηγούμενη 
συγκατάθεση του διοικητικού συμβουλίου. 
Η συγκατάθεση αυτή κοινοποιείται στην 
Επιτροπή, η οποία έχει δικαίωμα 
εναντίωσης.

Or. fr
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Τροπολογία 177
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) η βιομηχανική ομάδα

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέλη της κοινής επιχείρησης που ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα, μπορούν να συγκροτήσουν 
όργανο με ευρύτερο πεδίο δραστηριοποίησης από αυτό της EFPIA. Η ομάδα αυτή έχει 
συμβουλευτικό ρόλο όπως άλλες ομάδες (επιστημονική επιτροπή, εκπρόσωποι κρατών μελών, 
ενδιαφερόμενοι), καθώς και αριθμό θέσεων στο διοικητικό συμβούλιο.

Τροπολογία 178
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 4 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η επιστημονική επιτροπή, η ομάδα 
εκπροσώπων των κρατών και η ομάδα των 
ενδιαφερομένων είναι συμβουλευτικά 
όργανα της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2.

2. Η βιομηχανική ομάδα, η επιστημονική 
επιτροπή, η ομάδα εκπροσώπων των 
κρατών και η ομάδα των ενδιαφερομένων 
είναι συμβουλευτικά όργανα της κοινής 
επιχείρησης ΠΚΘ.

Or. en

Τροπολογία 179
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από
5 εκπροσώπους ανά μέλος.

Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από
12 εκπροσώπους, με την εξής κατανομή: 
3 από τη βιομηχανική ομάδα, 3 από την 
Επιτροπή, 1 από την ομάδα εκπροσώπων 
των κρατών μελών, 3 από την 
επιστημονική επιτροπή και 2 από την 
ομάδα των ενδιαφερομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κοινή επιχείρηση θα πρέπει να σχεδιαστεί ως πραγματική σύμπραξη που θα εμπλέκει σε πιο 
ισορροπημένη βάση τους εταίρους του δημόσιου τομέα (Επιτροπή και κράτη μέλη), τους 
εταίρους του ιδιωτικού τομέα (βιομηχανία) και άλλους ενδιαφερομένους, 
συμπεριλαμβανομένων επιστημόνων, εκπροσώπων οργανώσεων ασθενών και ΜΜΕ.

Τροπολογία 180
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 6 – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, 
κάθε μέλος διαθέτει ποσοστό επί τοις 
εκατό των δικαιωμάτων ψήφου που 
αναλογούν στο ποσοστό της συνεισφοράς 
του στην κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2.

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, 
κάθε εκπρόσωπος του διοικητικού 
συμβουλίου έχει μία ψήφο.

Or. en

Τροπολογία 181
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 6 – σημείο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέχει το 50% 
των δικαιωμάτων ψήφου. Η ψήφος της 
Επιτροπής είναι αδιαίρετη. Κάθε μέλος 
δύναται να κατανέμει τα δικαιώματα 
ψήφου που διαθέτει μεταξύ των 
εκπροσώπων του στο διοικητικό 
συμβούλιο. Τα μέλη καταβάλλουν κάθε
δυνατή προσπάθεια ώστε να επιτυγχάνεται 
συναίνεση. Ελλείψει συναίνεσης, το 
διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει τις 
αποφάσεις του με πλειοψηφία τουλάχιστον 
75% του συνόλου των ψήφων, 
συμπεριλαμβανομένων των ψήφων των 
μελών που δεν παρίστανται.

Ο εκπρόσωπος του διοικητικού 
συμβουλίου καταβάλλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια ώστε να επιτυγχάνεται 
συναίνεση. Ελλείψει συναίνεσης, το 
διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει τις 
αποφάσεις του με πλειοψηφία τουλάχιστον 
75% του συνόλου των ψήφων, 
συμπεριλαμβανομένων των ψήφων των 
μελών που δεν παρίστανται.

Or. en

Τροπολογία 182
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 6 – σημείο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου 
διορίζεται σε ετήσια κυλιόμενη βάση από 
την Ένωση και από τα άλλα μέλη, εκ 
περιτροπής.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου 
διορίζεται σε ετήσια βάση.

Or. en

Τροπολογία 183
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 6 – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται σε 
τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον δύο 
φορές ετησίως. Δύναται να συνέρχεται σε 
έκτακτη συνεδρίαση κατόπιν αιτήματος
μέλους ή εφόσον το ζητήσει ο πρόεδρός 
του. Οι συνεδριάσεις του διοικητικού 
συμβουλίου συγκαλούνται από τον 
πρόεδρό του και διεξάγονται κατά κανόνα 
στην έδρα της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2.

2. Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται σε 
τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον δύο 
φορές ετησίως. Δύναται να συνέρχεται σε 
έκτακτη συνεδρίαση κατόπιν αιτήματος
εκπροσώπου ή εφόσον το ζητήσει ο 
πρόεδρός του. Οι συνεδριάσεις του 
διοικητικού συμβουλίου συγκαλούνται από 
τον πρόεδρό του και διεξάγονται κατά 
κανόνα στην έδρα της κοινής επιχείρησης
ΠΚΘ. Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης, η 
τελική ημερήσια διάταξη και τα 
πρακτικά των συνεδριάσεων 
δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της 
ΠΚΘ.

Or. en

Τροπολογία 184
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 6 – σημείο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Το διοικητικό συμβούλιο προσκαλεί 
συνεργαζόμενους εταίρους να 
συμμετέχουν στη σύσκεψη για εκείνα τα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης που 
άπτονται της σύνδεσής τους. Οι 
συνεργαζόμενοι εταίροι δεν διαθέτουν 
δικαίωμα ψήφου.

Το διοικητικό συμβούλιο προσκαλεί μέλη
να συμμετέχουν στη σύσκεψη για εκείνα 
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που 
άπτονται της σύνδεσής του.

Or. en

Τροπολογία 185
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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



AM\1012280EL.doc 77/106 PE524.772v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ο πρόεδρος της ομάδας εκπροσώπων των 
κρατών 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 συσκέψεις, 
αλλά δεν διαθέτει δικαίωμα ψήφου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ομάδα εκπροσώπων των κρατών, η επιστημονική επιτροπή και το φόρουμ των 
ενδιαφερομένων είναι συμβουλευτικά όργανα της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 σύμφωνα με το 
σημείο 4(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 συσκέψεις. Όποιος έχει συμβουλευτικό ρόλο, έχει και 
δικαίωμα λόγου.

Τροπολογία 186
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ο πρόεδρος της ομάδας εκπροσώπων των 
κρατών έχει θέση μέλους στο διοικητικό 
συμβούλιο, παρίσταται στις συνεδριάσεις 
του διοικητικού συμβουλίου και διαθέτει 
δικαίωμα ψήφου.

Or. en

Τροπολογία 187
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 6 – σημείο 2 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ομάδα εκπροσώπων των κρατών, η επιστημονική επιτροπή και το φόρουμ των 
ενδιαφερομένων είναι συμβουλευτικά όργανα της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 σύμφωνα με το 
σημείο 4(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 συσκέψεις. Όποιος έχει συμβουλευτικό ρόλο, έχει και 
δικαίωμα λόγου.

Τροπολογία 188
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 6 – σημείο 2 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ομάδα εκπροσώπων των κρατών, η επιστημονική επιτροπή και το φόρουμ των 
ενδιαφερομένων είναι συμβουλευτικά όργανα της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 σύμφωνα με το 
σημείο 4(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 συσκέψεις. Όποιος έχει συμβουλευτικό ρόλο, έχει και 
δικαίωμα λόγου.
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Τροπολογία 189
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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 ΠΚΦ2, προσδιορίζοντας 
τακτικά δυνητικές συμπληρωματικότητες 
και συνέργειες, συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν επιθυμητών αλληλεπικαλύψεων, 
και εφαρμόζοντας επίσημη διαδικασία 
συντονισμού για τη βελτιστοποίηση των 
ερευνητικών προτεραιοτήτων που 
καλύπτονται από τη συνεργατική έρευνα 
δυνάμει του προγράμματος πλαισίου, και 
των δραστηριοτήτων που καλύπτονται 
από την κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2.

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 190
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 7 – σημείο 2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αποφασίζει τη διαγραφή από την κοινή 
επιχείρηση ΠΚΦ2 οποιουδήποτε μέλους ή 
συνεργαζόμενου εταίρου που δεν τηρεί τις 
υποχρεώσεις του·

β) αποφασίζει τον τερματισμό της 
ιδιότητας μέλους ή της σύνδεσης με την
κοινή επιχείρηση ΠΚΘ οποιουδήποτε 
μέλους που δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του·

Or. en

Τροπολογία 191
Jean-Pierre Audy

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 192
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 γνωμοδότηση 
που προβλέπει το άρθρο 60 παράγραφος 5 
του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου·

Or. fr
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 193
Christian Ehler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) εγκρίνει τις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων καθώς και, κατά περίπτωση, 
τους συναφείς κανόνες για τις 
διαδικασίες υποβολής, αξιολόγησης, 
επιλογής, ανάθεσης και αναθεώρησης της 
αξιολόγησης, που προτείνει ο εκτελεστικός 
διευθυντής σε στενή συνεργασία με τις 
συμβουλευτικές ομάδες που αναφέρονται 
στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο ιζ) του 
καταστατικού·

ιβ) εγκρίνει τις προσκλήσεις που προτείνει 
ο εκτελεστικός διευθυντής σε στενή 
συνεργασία με τις συμβουλευτικές ομάδες 
που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 
2 στοιχείο ιζ) του καταστατικού·

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 194
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 195
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ α) ενημερώνει τακτικά την ομάδα 
εκπροσώπων των κρατών, την 
επιστημονική επιτροπή και την ομάδα 
των ενδιαφερόμενων για όλα τα θέματα 
που άπτονται του συμβουλευτικού τους 
ρόλου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους ως συμβουλευτικών οργάνων της κοινής 
επιχείρησης ΠΚΦ2, η ομάδα εκπροσώπων των κρατών, η επιστημονική επιτροπή και το 
φόρουμ των ενδιαφερομένων θα πρέπει να ενημερώνονται επαρκώς όσον αφορά όλα τα 
σχετικά ζητήματα.

Τροπολογία 196
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 8 – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος

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 

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 



AM\1012280EL.doc 83/106 PE524.772v01-00

EL

σκόπιμο, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη 
κατά τη διαδικασία επιλογής τους 
εκπροσώπους των λοιπών μελών της 
κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2.

σκόπιμο, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη 
κατά τη διαδικασία επιλογής τους 
εκπροσώπους των λοιπών μελών της 
κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο διαθέτει το δικαίωμα 
εναντίωσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετέχει στον ορισμό του εκτελεστικού διευθυντή. 
Προτείνεται μια διαδικασία εναντίωσης.

Τροπολογία 197
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 8 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 198
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:
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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 199
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

Αιτιολόγηση

Διασάφηση ως προς τη διατύπωση.

Τροπολογία 200
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·
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Or. fr

Τροπολογία 201
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ α) καταρτίζει ετήσια έκθεση σχετικά με 
την πρόοδο των δραστηριοτήτων έρευνας 
και ανάπτυξης·

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 202
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 9 – σημείο 4 – στοιχείο ιγ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ β) δίνει εγκαίρως συνέχεια σε 
συστάσεις που προκύπτουν από την 
τελική αξιολόγηση της κοινής 
επιχείρησης ΠΚΦ, την ενδιάμεση 
αξιολόγηση της κοινής επιχείρησης 
ΠΚΦ2 ή οποιαδήποτε άλλη σχετική 
αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της 
ΠΚΦ2·

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 
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διευθυντής θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή τυχόν σχετικών συστάσεων.

Τροπολογία 203
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 επιχορήγησης, 
συμπεριλαμβανομένου του συντονισμού 
τους·

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

Or. en

Τροπολογία 204
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 9 – σημείο 5 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) επιβλέπει ένα σύστημα ενημέρωσης 
και προώθησης για ευρεία συμμετοχή 
στις δραστηριότητες της κοινής 
επιχείρησης, δηλαδή τις προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων, 
συμπεριλαμβανομένου ενός συνδέσμου 
προς το σύστημα ΕΣΕ.

Or. en

Τροπολογία 205
Silvia-Adriana Ţicău



AM\1012280EL.doc 87/106 PE524.772v01-00

EL

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η επιστημονική επιτροπή απαρτίζεται 
από 7 το πολύ μέλη που διορίζονται για 
θητεία ενός έτους με δυνατότητα 
ανανέωσης. Η επιτροπή εκλέγει πρόεδρο 
μεταξύ των μελών της.

1. Η επιστημονική επιτροπή απαρτίζεται 
από 28 μέλη, ένα από κάθε κράτος μέλος, 
τα οποία διορίζονται για θητεία δύο ετών
με δυνατότητα ανανέωσης. Η επιτροπή 
εκλέγει πρόεδρο μεταξύ των μελών της για 
ένα έτος. Με τη σύνθεσή της επιδιώκεται 
η ισότητα των φύλων σύμφωνα με το 
άρθρο 16 του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020».

Or. ro

Τροπολογία 206
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η επιστημονική επιτροπή απαρτίζεται 
από 7 το πολύ μέλη που διορίζονται για 
θητεία ενός έτους με δυνατότητα 
ανανέωσης. Η επιτροπή εκλέγει πρόεδρο 
μεταξύ των μελών της.

1. Η επιστημονική επιτροπή απαρτίζεται 
από 15 το πολύ μέλη που διορίζονται για 
θητεία ενός έτους με δυνατότητα 
ανανέωσης. Η επιτροπή εκλέγει πρόεδρο 
μεταξύ των μελών της για ένα έτος και 
τρία μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 207
Vicky Ford

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η επιστημονική επιτροπή απαρτίζεται 1. Η επιστημονική επιτροπή απαρτίζεται 
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από 7 το πολύ μέλη που διορίζονται για 
θητεία ενός έτους με δυνατότητα 
ανανέωσης. Η επιτροπή εκλέγει πρόεδρο 
μεταξύ των μελών της.

από 11 το πολύ μέλη που διορίζονται για 
θητεία ενός έτους με δυνατότητα 
ανανέωσης. Η επιτροπή εκλέγει πρόεδρο 
μεταξύ των μελών της για θητεία έως δύο 
ετών.

Or. en

Τροπολογία 208
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 10 – σημείο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόσθετοι εμπειρογνώμονες διορίζονται 
εάν κρίνεται απαραίτητο για ειδικά 
καθήκοντα και για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα.

Πρόσθετοι εμπειρογνώμονες διορίζονται 
εάν κρίνεται απαραίτητο για ειδικά 
καθήκοντα και για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα, και η διαδικασία για την 
επιλογή τους είναι ίδια με εκείνη που 
ακολουθείται για τα μόνιμα μέλη της 
επιστημονικής επιτροπής.

Or. ro

Τροπολογία 209
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 10 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στην επιστημονική επιτροπή 
εκπροσωπούνται ισόρροπα, από 
παγκοσμίου κύρους αντίστοιχους 
εμπειρογνώμονες, ο ακαδημαϊκός χώρος, ο 
φαρμακευτικός κλάδος και οι 
ρυθμιστικές αρχές. Συλλογικά, τα μέλη 
της επιστημονικής επιτροπής διαθέτουν τα 
απαραίτητα επιστημονικά προσόντα και 

2. Στην επιστημονική επιτροπή 
εκπροσωπούνται ισόρροπα, από 
παγκοσμίου κύρους αντίστοιχους 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, ο 
ακαδημαϊκός χώρος, οι κλινικοί ιατροί και 
οι επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. 
Συλλογικά, τα μέλη της επιστημονικής 
επιτροπής διαθέτουν τα απαραίτητα 
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την εμπειρογνωμοσύνη που καλύπτουν το 
απαιτούμενο τεχνικό πεδίο για την παροχή 
στρατηγικών και επιστημονικά 
τεκμηριωμένων συστάσεων στην κοινή 
επιχείρηση ΠΚΦ2.

επιστημονικά προσόντα και την 
εμπειρογνωμοσύνη που καλύπτουν το 
απαιτούμενο τεχνικό πεδίο για την παροχή 
στρατηγικών και επιστημονικά 
τεκμηριωμένων συστάσεων στην κοινή 
επιχείρηση ΠΚΦ2.

Or. en

Τροπολογία 210
Vicky Ford

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) παρέχει συμβουλές σχετικά με τις 
επιστημονικές προτεραιότητες που 
πρόκειται να συμπεριληφθούν στο 
στρατηγικό ερευνητικό θεματολόγιο, 
λαμβάνοντας υπόψη, όπου απαιτείται, τα 
αποτελέσματα των αναθεωρήσεων 
προοπτικής της επιστημονικής ομάδας 
για την υγεία του «Ορίζοντας 2020».

Or. en

Τροπολογία 211
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) παρέχει συμβουλές σχετικά με τις 
προτεραιότητες του στρατηγικού 
ερευνητικού θεματολογίου

Or. en
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Τροπολογία 212
Françoise Grossetête

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) καταρτίζει συστάσεις για την 
ενδιάμεση αξιολόγηση της κοινής 
επιχείρησης ΠΚΦ2 έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2017 έναντι της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η επιστημονική επιτροπή της ΠΚΦ2 πρέπει να συμμετέχει στην ενδιάμεση αξιολόγηση.

Τροπολογία 213
Teresa Riera Madurell

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) καταρτίζει ετήσια έκθεση και τη 
δημοσιοποιεί

Or. en

Τροπολογία 214
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Η γνωμοδότηση της επιστημονικής 
επιτροπής λαμβάνεται δεόντως υπόψη.
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Or. en

Τροπολογία 215
Michèle Rivasi
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 συγκαλούνται από τον 
πρόεδρό της.

5. Η επιστημονική επιτροπή συνεδριάζει 
τουλάχιστον δύο φορές ετησίως. Οι 
συνεδριάσεις της συγκαλούνται από τον 
πρόεδρό της. Το σχέδιο ημερήσιας 
διάταξης, η τελική ημερήσια διάταξη και 
τα πρακτικά των συνεδριάσεων 
δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της 
ΠΚΘ.

Or. en

Τροπολογία 216
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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 συγκαλούνται από τον 
πρόεδρό της.

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

Or. en

Τροπολογία 217
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 10 – σημείο 6 α (νέο)
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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 ΠΚΦ2, σχετικά με το 
αποτέλεσμα κάθε πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων και υλοποίησης έργου, τις 
συνέργειες με άλλα σχετικά προγράμματα 
της Ένωσης, την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού της ΠΚΦ2, και τη 
διάδοση και αξιοποίηση των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εκπληρώνει τα καθήκοντά της ως συμβουλευτικού οργάνου της κοινής 
επιχείρησης ΠΚΦ2, η επιστημονική επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνεται επαρκώς όσον αφορά 
όλα τα σχετικά ζητήματα.

Τροπολογία 218
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 11 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ομάδα εκπροσώπων των κρατών 
ΠΚΦ2 απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο 
κάθε κράτους μέλους και κάθε χώρας που 
συνδέεται με το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020». Εκλέγει πρόεδρο 
μεταξύ των μελών της.

1. Η ομάδα εκπροσώπων των κρατών 
μελών της ΠΚΘ απαρτίζεται από έναν 
εκπρόσωπο κάθε κράτους μέλους και κάθε 
χώρας που συνδέεται με το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». Εκλέγει 
πρόεδρο μεταξύ των μελών της, ο οποίος 
έχει θέση στο διοικητικό συμβούλιο ως 
εκπρόσωπος.

Or. en
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Τροπολογία 219
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ομάδα εκπροσώπων των κρατών 
συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά 
ετησίως. Οι συνεδριάσεις της 
συγκαλούνται από τον πρόεδρό της. Στις 
συνεδριάσεις παρίστανται 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 
συγκαλούνται από τον πρόεδρό της. Στις 
συνεδριάσεις παρίστανται ο εκτελεστικός 
διευθυντής και ο πρόεδρος του διοικητικού 
συμβουλίου ή οι εκπρόσωποί τους. Το 
σχέδιο ημερήσιας διάταξης, η τελική 
ημερήσια διάταξη και τα πρακτικά των 
συνεδριάσεων δημοσιεύονται στον 
δικτυακό τόπο της ΠΚΘ.

Or. en

Τροπολογία 220
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 221
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 11 – σημείο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ο πρόεδρος της ομάδας εκπροσώπων των 
κρατών δύναται να προσκαλεί ως 
παρατηρητές στις συνεδριάσεις της και 
άλλα πρόσωπα, ιδίως εκπροσώπους 
περιφερειακών αρχών της Ένωσης και 
εκπροσώπους ενώσεων ΜΜΕ.

Ο πρόεδρος της ομάδας εκπροσώπων των 
κρατών δύναται να προσκαλεί ως 
παρατηρητές στις συνεδριάσεις της και 
άλλα πρόσωπα, ιδίως εκπροσώπους 
περιφερειακών αρχών της Ένωσης και 
εκπροσώπους ενώσεων ΜΜΕ, 
εκπροσώπους οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών και οργανώσεων ασθενών.

Or. en

Τροπολογία 222
Fiona Hall

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) συμμόρφωση με το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020»·

Or. en

Τροπολογία 223
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 11 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Η ομάδα εκπροσώπων των κρατών 
ενημερώνεται σε τακτική βάση, ιδίως 
όσον αφορά τη συμμετοχή σε έμμεσες 
δράσεις που χρηματοδοτούνται από την 
κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2, σχετικά με το 
αποτέλεσμα κάθε πρόσκλησης υποβολής 
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προτάσεων και υλοποίησης έργου, τις 
συνέργειες με άλλα σχετικά προγράμματα 
της Ένωσης, την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού της ΠΚΦ2, και τη 
διάδοση και αξιοποίηση των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εκπληρώνει τα καθήκοντά της ως συμβουλευτικού οργάνου της κοινής 
επιχείρησης ΠΚΦ2, η ομάδα εκπροσώπων των κρατών θα πρέπει να ενημερώνεται επαρκώς 
όσον αφορά όλα τα σχετικά ζητήματα.

Τροπολογία 224
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. Ομάδα ενδιαφερομένων 12. Επιτροπή ενδιαφερομένων

Or. en

Τροπολογία 225
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 12 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ομάδα ενδιαφερομένων είναι ανοικτή 
σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς 
ενδιαφερόμενους από τα κράτη μέλη, τις 
συνδεδεμένες χώρες και από άλλες χώρες.

1. Η επιτροπή ενδιαφερομένων είναι 
ανοικτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους 
του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, 
και σε διεθνείς ομάδες συμφερόντων από 
τα κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες χώρες. 
Συμμετέχουν εκπρόσωποι οργανώσεων 
ασθενών, παρόχων υγειονομικής 
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περίθαλψης και άλλων οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών. Η επιτροπή 
εκλέγει δύο εκπροσώπους του διοικητικού 
συμβουλίου μεταξύ των μελών της.

Or. en

Τροπολογία 226
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 12 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το φόρουμ ενδιαφερομένων 
ενημερώνεται για τις δραστηριότητες της 
κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 και καλείται να 
διατυπώσει παρατηρήσεις.

2. Το φόρουμ ενδιαφερομένων 
ενημερώνεται για τις δραστηριότητες της 
κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 σε τακτική 
βάση, ιδίως όσον αφορά τη συμμετοχή σε 
έμμεσες δράσεις που χρηματοδοτούνται 
από την κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2, σχετικά 
με το αποτέλεσμα κάθε πρόσκλησης 
υποβολής προτάσεων και υλοποίησης 
έργου, τις συνέργειες με άλλα σχετικά 
προγράμματα της Ένωσης, την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού για την ΠΚΦ2, και 
τη διάδοση και αξιοποίηση των 
ερευνητικών αποτελεσμάτων, και 
καλείται να διατυπώσει παρατηρήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εκπληρώνει τα καθήκοντά του ως συμβουλευτικού οργάνου της κοινής 
επιχείρησης ΠΚΦ2, το φόρουμ ενδιαφερομένων θα πρέπει να ενημερώνεται επαρκώς όσον 
αφορά όλα τα σχετικά ζητήματα.

Τροπολογία 227
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 12 – σημείο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το φόρουμ ενδιαφερομένων 
ενημερώνεται για τις δραστηριότητες της 
κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 και καλείται να 
διατυπώσει παρατηρήσεις.

2. Η επιτροπή ενδιαφερομένων 
ενημερώνεται για τις δραστηριότητες της 
κοινής επιχείρησης ΠΚΘ και καλείται να 
διατυπώσει παρατηρήσεις και επί των 
προτεραιοτήτων του στρατηγικού 
ερευνητικού θεματολογίου.

Or. en

Τροπολογία 228
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 12 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι συνεδριάσεις της ομάδας
ενδιαφερομένων συγκαλούνται από τον 
εκτελεστικό διευθυντή.

3. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής
ενδιαφερομένων συγκαλούνται 
τουλάχιστον μία φορά ετησίως.

Or. en

Τροπολογία 229
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 13 – σημείο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) συνεισφορές σε είδος από τα άλλα μέλη 
πλην της Ένωσης και τους 
συνεργαζόμενους εταίρους, ή τις 
οντότητες που τα απαρτίζουν ή τις 
συνδεδεμένες οντότητές τους, για την 
κάλυψη των δαπανών που επωμίζονται 
κατά την υλοποίηση έμμεσων δράσεων, 
και σε σχέση με τους συμβουλευτικούς 

β) συνεισφορές σε είδος από τα άλλα μέλη 
πλην της Ένωσης ή τις οντότητες που τα 
απαρτίζουν ή τις συνδεδεμένες οντότητές 
τους που είναι εγκατεστημένες στην 
Ένωση, ή σε χώρες συνδεδεμένες με το 
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», για την 
κάλυψη των δαπανών που επωμίζονται 
κατά την υλοποίηση έμμεσων δράσεων, 
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φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 7 
παράγραφος 2 στοιχείο ιζ) του 
καταστατικού εφόσον προβλέπονται στο 
ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, 
αφαιρουμένης της συνεισφοράς της κοινής 
επιχείρησης ΠΚΦ2 και οιασδήποτε άλλης 
συνεισφοράς της Ένωσης στις εν λόγω 
δαπάνες·

και σε σχέση με τα συμβουλευτικά όργανα 
που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 
2 στοιχείο ιζ) του καταστατικού εφόσον 
προβλέπονται στο ετήσιο πρόγραμμα 
εργασίας, αφαιρουμένης της συνεισφοράς 
της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 και 
οιασδήποτε άλλης συνεισφοράς της 
Ένωσης στις εν λόγω δαπάνες·

Or. en

Τροπολογία 230
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 13 – σημείο 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) χρηματοδοτική συνεισφορά από τα άλλα 
μέλη πλην της Ένωσης και τους 
συνεργαζόμενους εταίρους ή τις οντότητες 
που τα απαρτίζουν ή τις συνδεδεμένες 
οντότητές τους, που μπορεί να καταβληθεί 
επιπροσθέτως ή αντί για το στοιχείο β).

γ) χρηματοδοτική συνεισφορά από τα άλλα 
μέλη πλην της Ένωσης ή τις οντότητες που 
τα απαρτίζουν, που μπορεί να καταβληθεί 
επιπροσθέτως ή αντί για το στοιχείο β).

Or. en

Τροπολογία 231
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 13 – σημείο 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) χρηματοδοτικές συνεισφορές των μελών 
και των συνεργαζόμενων εταίρων για τις 
επιχειρησιακές δαπάνες·

β) χρηματοδοτικές συνεισφορές των μελών 
για τις επιχειρησιακές δαπάνες·

Or. en
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Τροπολογία 232
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Οι χρηματοδοτικές υποχρεώσεις της 
κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 δεν 
υπερβαίνουν το ποσό των 
χρηματοοικονομικών πόρων που είναι 
διαθέσιμοι ή που έχουν δεσμευθεί για τον 
προϋπολογισμό της από τα μέλη και τους
συνεργαζόμενους εταίρους.

Οι χρηματοδοτικές υποχρεώσεις της 
κοινής επιχείρησης ΠΚΘ δεν υπερβαίνουν 
το ποσό των χρηματοοικονομικών πόρων 
που είναι διαθέσιμοι ή που έχουν 
δεσμευθεί για τον προϋπολογισμό της από 
τα μέλη.

Or. en

Τροπολογία 233
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 14 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν ένα μέλος της κοινής επιχείρησης 
ΠΚΦ2 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 
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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 234
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης 
ΠΚΦ2 δεν υπόκεινται στον έλεγχο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 235
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης 
ΠΚΦ2 δεν υπόκεινται στον έλεγχο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 236
Christian Ehler, Françoise Grossetête
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 17 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 υποβάλλει 
στην Επιτροπή ετήσια έκθεση 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 60 
παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

3. Η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 υποβάλλει 
ετήσια έκθεση στην Επιτροπή και τις 
αρμόδιες επί του προϋπολογισμού αρχές.

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 δύναται 
να διεξάγει επιθεωρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων 
ελέγχων.

Or. en

Τροπολογία 237
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 17 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης 
ΠΚΦ2 θα εξετάζονται από ανεξάρτητο
ελεγκτικό οργανισμό όπως ορίζεται στο 
άρθρο 60 παράγραφος 5 του κανονισμού
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

4. Οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης 
ΠΚΦ2 θα εξετάζονται από το Ελεγκτικό
Συνέδριο στο πλαίσιο της διαδικασίας 
απαλλαγής. Κατά την διεξαγωγή των 
εργασιών του, το Ελεγκτικό Συνέδριο 
λαμβάνει υπόψη τα συμπεράσματα του 
ανεξάρτητου φορέα ελέγχου που καλείται 
να εκφέρει γνώμη βάσει του άρθρου 60 
παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

Or. fr
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Τροπολογία 238
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 17 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης 
ΠΚΦ2 θα εξετάζονται από ανεξάρτητο 
ελεγκτικό οργανισμό όπως ορίζεται στο 
άρθρο 60 παράγραφος 5 του κανονισμού 
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

4. Οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης 
ΠΚΦ2 εξετάζονται από το Ελεγκτικό
Συνέδριο σύμφωνα με το άρθρο 287 της 
Συνθήκης.

Or. en

Τροπολογία 239
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Το Ελεγκτικό Συνέδριο καταρτίζει 
ειδική ετήσια εκθέση σχετικά με την 
κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2.

Or. en

Τροπολογία 240
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 20 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το διοικητικό συμβούλιο της κοινής 
επιχείρησης ΠΚΦ2 δύναται να θεσπίζει 
κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση 
συγκρούσεων συμφερόντων σε σχέση με 
τα μέλη της, τους συνεργαζόμενους 

2. Το διοικητικό συμβούλιο της κοινής 
επιχείρησης ΠΚΘ θεσπίζει κανόνες για την 
πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων 
συμφερόντων σε σχέση με τα μέλη, τα 
όργανα και το προσωπικό της. Στους εν 
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εταίρους, 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.

λόγω κανόνες λαμβάνεται μέριμνα ώστε να 
αποφεύγεται κάθε ενδεχόμενο σύγκρουσης 
συμφερόντων για τους εκπροσώπους στο 
διοικητικό συμβούλιο και την 
επιστημονική επιτροπή. Ειδικότερα, οι 
κανόνες αυτοί αποσαφηνίζουν τα στοιχεία 
που πρόκειται να δημοσιοποιηθούν στη 
δήλωση του συνόλου των 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων, των 
οικονομικών συμφερόντων και των 
συγκρούσεων συμφερόντων.

Or. en

Τροπολογία 241
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 20 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το διοικητικό συμβούλιο της κοινής 
επιχείρησης ΠΚΦ2 δύναται να θεσπίζει 
κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση 
συγκρούσεων συμφερόντων σε σχέση με 
τα μέλη της, τους συνεργαζόμενους 
εταίρους, 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 ΠΚΦ2 θεσπίζει κανόνες για 
την πρόληψη και τη διαχείριση 
συγκρούσεων συμφερόντων σε σχέση με 
τα μέλη, τους συνεργαζόμενους εταίρους, 
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 242
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 20 – σημείο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το διοικητικό συμβούλιο της κοινής 
επιχείρησης ΠΚΦ2 δύναται να θεσπίζει 
κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση 
συγκρούσεων συμφερόντων σε σχέση με 
τα μέλη της, τους συνεργαζόμενους 
εταίρους, 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 ΠΚΦ2 θεσπίζει κανόνες για 
την πρόληψη και τη διαχείριση 
συγκρούσεων συμφερόντων σε σχέση με 
τα μέλη της, τους συνεργαζόμενους 
εταίρους, 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. fr

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες για την πρόληψη και διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων σε σχέση με τα 
μέλη της, τους συνεργαζόμενους εταίρους, τα όργανα και το προσωπικό της, πρέπει να 
θεσπίζονται. Δεν πρέπει αυτό να είναι απλώς μια δυνατότητα.

Τροπολογία 243
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 21 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στο τέλος της περιόδου που αναφέρεται 
στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού η
κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 διαλύεται.

1. Η κοινή επιχείρηση ΠΚΘ διαλύεται στο 
τέλος της περιόδου που αναφέρεται στο 
άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού ή σε 
περίπτωση που η αξιολόγηση δείξει ότι 
δεν εκπληρώνονται οι στόχοι της 
επιχείρησης.

Or. en

Τροπολογία 244
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 21 – σημείο 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά τη διάλυση της κοινής επιχείρησης 
ΠΚΦ2, τα περιουσιακά στοιχεία της 
χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των 
υποχρεώσεων της κοινής επιχείρησης 
ΠΚΦ2 και των δαπανών που συνδέονται 
με τη διάλυσή της. Τυχόν πλεόνασμα 
κατανέμεται μεταξύ των υφιστάμενων 
μελών κατά τον χρόνο της διάλυσης 
κατ’ αναλογία του ποσού της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς τους στην 
κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2. Το αντίστοιχο 
πλεόνασμα που διανέμεται ενδεχομένως 
στην Ένωση επιστρέφεται στον 
προϋπολογισμό της Ένωσης.

4. Κατά τη διάλυση της κοινής επιχείρησης 
ΠΚΦ2, τα περιουσιακά στοιχεία της 
χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των 
υποχρεώσεων της κοινής επιχείρησης 
ΠΚΦ2 και των δαπανών που συνδέονται 
με τη διάλυσή της. Τυχόν πλεόνασμα 
κατανέμεται μεταξύ των υφιστάμενων 
μελών κατά τον χρόνο της διάλυσης 
κατ’ αναλογία του ποσού της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς τους στην 
κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2. Το αντίστοιχο 
πλεόνασμα που διανέμεται ενδεχομένως 
στην Ένωση επιστρέφεται στο ειδικό 
πρόγραμμα εκτέλεσης του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020» εντός του 
προϋπολογισμού της Ένωσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αν υπάρχουν πλεονάσματα, είναι λογικό να καταβάλλονται στο πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020».

Τροπολογία 245
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 21 – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Τα ενδεχόμενα αποτελέσματα της 
έρευνας αποδίδονται στην Ευρωπαϊκή 
Ομοσπονδία Ενώσεων Φαρμακευτικής 
Βιομηχανίας (EFPIA).

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η EFPIA αποτελεί την επιστημονική πηγή των ενδεχόμενων αποτελεσμάτων και είναι λογικό, 
σε περίπτωση εκκαθάρισης της ΠΚΦ2, να της ανήκουν τα αποτελέσματα.
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