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Τροπολογία 25
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 26
Jean-Pierre Audy

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να 
γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο 
προτίθεται να επιφέρει σημαντικές 
τροποποιήσεις στην πρόταση της 
Επιτροπής·

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να 
γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο 
προτίθεται να επιφέρει σημαντικές 
τροποποιήσεις στην πρόταση της 
Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

Or. fr

Τροπολογία 27
Christian Ehler

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 «Ορίζοντας 2020» -
Πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την 
καινοτομία(2014-2020)18 έχει ως στόχο 
την επίτευξη μεγαλύτερου αντικτύπου 
στην έρευνα και την καινοτομία 
συνδυάζοντας το πρόγραμμα πλαίσιο

(4) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [...]/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της [...] 2013 για τη θέσπιση 
του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» -
Πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την 
καινοτομία(2014-2020)18 έχει ως στόχο 
την επίτευξη μεγαλύτερου αντικτύπου 
στην έρευνα και την καινοτομία 
συνδυάζοντας το πρόγραμμα πλαίσιο
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«Ορίζοντας 2020» και πόρους του 
ιδιωτικού τομέα στις συμπράξεις 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε καίριους 
τομείς όπου η έρευνα και η καινοτομία 
μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη 
ευρύτερων στόχων της 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης και στην 
αντιμετώπιση των κοινωνιακών 
προκλήσεων. Η συμμετοχή της Ένωσης 
στις εν λόγω συμπράξεις μπορεί να λάβει 
τη μορφή χρηματοδοτικών συνεισφορών 
σε κοινές επιχειρήσεις που συστήνονται 
βάσει του άρθρου 187 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 
1982/2006/ΕΚ.

«Ορίζοντας 2020» και πόρους του 
ιδιωτικού τομέα στις συμπράξεις 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε καίριους 
τομείς όπου η έρευνα και η καινοτομία 
μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των 
ευρύτερων στόχων ανταγωνιστικότητας 
της Ένωσης, στη μόχλευση ιδιωτικών 
επενδύσεων και στην αντιμετώπιση των 
κοινωνικών προκλήσεων. Οι εν λόγω 
συμπράξεις πρέπει να βασίζονται σε 
μακροπρόθεσμη δέσμευση, 
συμπεριλαμβανομένης μιας ισόρροπης 
συνεισφοράς από όλους τους εταίρους, να 
λογοδοτούν για την επίτευξη των στόχων 
τους και να είναι ευθυγραμμισμένες με 
τους στρατηγικούς στόχους της Ένωσης 
που αφορούν την έρευνα, την ανάπτυξη 
και την καινοτομία. Ο τρόπος 
διακυβέρνησης και λειτουργίας των εν 
λόγω συμπράξεων πρέπει να είναι 
ανοικτός, διαφανής, αποτελεσματικός και 
αποδοτικός και να παρέχει την ευκαιρία 
για συμμετοχή σε ευρύ φάσμα των 
ενδιαφερομένων  που 
δραστηριοποιούνται στα συγκεκριμένα 
πεδία. Η συμμετοχή της Ένωσης στις εν 
λόγω συμπράξεις μπορεί να λάβει τη 
μορφή χρηματοδοτικών συνεισφορών σε 
κοινές επιχειρήσεις που συστήνονται βάσει 
του άρθρου 187 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 
1982/2006/ΕΚ.

__________________ __________________
18 ΕΕ [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020].

18 ΕΕ [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020].

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα προσθήκη τονίζει τις σημαντικές αρχές που έχουν συμφωνηθεί κατά τις 
διαπραγματεύσεις για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» όσον αφορά τις ΚΤΠ και τα 
αποτελέσματα τα οποία θα πρέπει αυτές να έχουν.
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Τροπολογία 28
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ) αριθ. 
[...]/2013 του Συμβουλίου, της [...] 2013, 
για τη θέσπιση του ειδικού προγράμματος 
υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζοντας 
2020» (2014-2020)7, περαιτέρω στήριξη θα 
πρέπει να παρέχεται σε κοινές επιχειρήσεις 
που έχουν συσταθεί βάσει της απόφασης 
αριθ. 1982/2006/ΕΚ υπό τις προϋποθέσεις 
που καθορίζονται στην απόφαση (ΕΕ) 
αριθ. [...]/2013. Η προτεραιότητα 
βιομηχανικής υπεροχής στοχεύει σε δύο 
ειδικές γραμμές δραστηριότητας στο 
πλαίσιο των Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών:
«μικρο/νανοηλεκτρονική» και «μια νέα 
γενιά συστατικών στοιχείων και 
συστημάτων, τεχνολογία προηγμένων και 
έξυπνων ενσωματωμένων συστατικών 
στοιχείων και συστημάτων». Τα 
ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών
(ARTEMIS) και η νανοηλεκτρονική
(ENIAC) θα πρέπει να συνδυαστούν σε 
ενιαία πρωτοβουλία.

(5) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
…/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της … 2013, για τη 
θέσπιση του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020» και την απόφαση αριθ. 
…/2013/ΕΕ του Συμβουλίου, της … 2013, 
για τον καθορισμό του ειδικού 
προγράμματος υλοποίησης του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (2014-
2020)7, περαιτέρω στήριξη θα πρέπει να 
παρέχεται σε κοινές επιχειρήσεις που 
συγκροτούνται δυνάμει της απόφασης 
αριθ. 1982/2006/ΕΚ, υπό τους όρους που 
προσδιορίζονται στον κανονισμό και την 
απόφαση αριθ. [...]/2013/ΕΕ. Η 
προτεραιότητα βιομηχανικής υπεροχής 
στοχεύει σε δύο ειδικές γραμμές 
δραστηριότητας στο πλαίσιο των 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών: «μικρο/νανοηλεκτρονική» 
και «μια νέα γενιά συστατικών στοιχείων 
και συστημάτων, τεχνολογία προηγμένων 
και έξυπνων ενσωματωμένων συστατικών 
στοιχείων και συστημάτων». Τα 
ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών 
(ARTEMIS) και η νανοηλεκτρονική 
(ENIAC) θα πρέπει να συνδυαστούν σε 
ενιαία πρωτοβουλία.

__________________ __________________
7 ΕΕ [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 
ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020].

7 ΕΕ [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 
ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020].

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να συμπεριληφθεί αναφορά όχι μόνο στο ειδικό πρόγραμμα αλλά και στο πρόγραμμα-
πλαίσιο, ώστε να αποδειχθεί η συμμόρφωση με το άρθρο 19 του προγράμματος πλαισίου και τις 
αρχές που περιέχονται σε αυτό.
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Τροπολογία 29
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ) αριθ. 
[...]/2013 του Συμβουλίου, της [...] 2013, 
για τη θέσπιση του ειδικού προγράμματος 
υλοποίησης του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020» (2014-2020)7,
περαιτέρω στήριξη θα πρέπει να παρέχεται 
σε κοινές επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί 
βάσει της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ 
υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται
στην απόφαση (ΕΕ) αριθ. [...]/2013. Η 
προτεραιότητα βιομηχανικής υπεροχής 
στοχεύει σε δύο ειδικές γραμμές 
δραστηριότητας στο πλαίσιο των 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών: «μικρο/νανοηλεκτρονική» 
και «μια νέα γενιά συστατικών στοιχείων 
και συστημάτων, τεχνολογία προηγμένων 
και έξυπνων ενσωματωμένων συστατικών 
στοιχείων και συστημάτων». Τα 
ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών
(ARTEMIS) και η νανοηλεκτρονική
(ENIAC) θα πρέπει να συνδυαστούν σε 
ενιαία πρωτοβουλία.

(5) Σύμφωνα με το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» και την απόφαση
αριθ…./2013/ΕΕ του Συμβουλίου της  [...] 
2013 περαιτέρω στήριξη θα πρέπει να 
παρέχεται σε κοινές επιχειρήσεις που 
έχουν συσταθεί βάσει των όρων του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020», και ειδικότερα του άρθρου 25 του 
προγράμματος, και με πλήρη σεβασμό 
των γενικών αρχών που καθορίζονται στο 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», 
κυρίως τις αρχές για την ισότητα των 
φύλων και την ελεύθερη πρόσβαση. Η 
προτεραιότητα βιομηχανικής υπεροχής 
στοχεύει σε δύο ειδικές γραμμές 
δραστηριότητας στο πλαίσιο των 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών: «μικρο/νανοηλεκτρονική» 
και «μια νέα γενιά συστατικών στοιχείων 
και συστημάτων, τεχνολογία προηγμένων 
και έξυπνων ενσωματωμένων συστατικών 
στοιχείων και συστημάτων». Τα 
ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών
(ARTEMIS) και η νανοηλεκτρονική
(ENIAC) θα πρέπει να συνδυαστούν σε 
ενιαία πρωτοβουλία.

__________________ __________________
7 ΕΕ [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 
ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020].

7 ΕΕ [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 
ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020].

Or. en

Τροπολογία 30
Δημήτριος Δρούτσας
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12 α) Με την επιφύλαξη της ενδιάμεσης 
αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 
11 παράγραφος 1 του παρόντος 
κανονισμού και σύμφωνα με το άρθρο 32 
του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020», οι κοινές τεχνολογικές 
πρωτοβουλίες θα πρέπει, ως ειδικά μέσα 
χρηματοδότησης, να υπόκεινται σε 
εμπεριστατωμένη ενδιάμεση αξιολόγηση, 
η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει ειδική 
ανάλυση του ανοικτού χαρακτήρα, της 
διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητάς τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι η εναρμόνιση με τις αρχές που έχουν συμφωνηθεί στον κανονισμό-πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020»  

Τροπολογία 31
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Για την επίτευξη των στόχων της, η 
κοινή επιχείρηση ECSEL θα πρέπει να 
παρέχει οικονομική στήριξη, κυρίως με τη 
μορφή επιχορηγήσεων στους 
συμμετέχοντες κατόπιν ανοικτών και 
ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων. Η εν λόγω οικονομική στήριξη 
πρέπει να στοχεύει σε αποδεδειγμένες 
δυσλειτουργίες της αγοράς που εμποδίζουν 
την ανάπτυξη του εν λόγω προγράμματος 
και πρέπει να έχουν χαρακτήρα κινήτρου, 
δεδομένου ότι αλλάζει η συμπεριφορά του 
αποδέκτη.

(19) Για την επίτευξη των στόχων της, η
κοινή επιχείρηση ECSEL θα πρέπει να 
παρέχει οικονομική στήριξη, κυρίως με τη 
μορφή επιχορηγήσεων στους 
συμμετέχοντες κατόπιν ανοικτών και 
ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων, έχοντας κατά νου μια μείωση 
του διοικητικού φόρτου για τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης σε 
χρηματοδοτική στήριξη. Η εν λόγω 
οικονομική στήριξη πρέπει να στοχεύει σε 
αποδεδειγμένες δυσλειτουργίες της αγοράς 
που εμποδίζουν την ανάπτυξη του εν λόγω 
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προγράμματος και πρέπει να έχουν 
χαρακτήρα κινήτρου, δεδομένου ότι 
αλλάζει η συμπεριφορά του αποδέκτη.

Or. en

Τροπολογία 32
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με 
την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης και με τους σχετικούς κανόνες 
για την έμμεση διαχείριση που ορίζονται
στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 και στον κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της 
Επιτροπής της 29ης Οκτωβρίου 201226 
σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/201214.

(22) Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με 
την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης και με τους σχετικούς κανόνες 
για την έμμεση διαχείριση που ορίζονται
στο άρθρο 60 παράγραφοι 1-4 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 
και στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής της 
29ης Οκτωβρίου 201226 σχετικά με τους 
κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/201214.

__________________ __________________
14 ΕΕ L 26 της 31.12.12, σ. 1. 14 ΕΕ L 26 της 31.12.12, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 33
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Ο εσωτερικός ελεγκτής της Επιτροπής 
θα πρέπει να ασκεί επί της κοινής 
επιχείρησης ECSEL τις ίδιες εξουσίες 
όπως εκείνες που ασκούνται έναντι της 
Επιτροπής.

(25) Ο εσωτερικός ελεγκτής της Επιτροπής 
θα πρέπει να ασκεί επί της κοινής 
επιχείρησης ECSEL τις ίδιες εξουσίες 
όπως εκείνες που ασκούνται έναντι της 
Επιτροπής. Το αυτό ισχύει για το 
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Ελεγκτικό Συνέδριο και για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Or. fr

Τροπολογία 34
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Σύμφωνα με το άρθρο 287 
παράγραφος 1 της Συνθήκης, η ιδρυτική 
πράξη θεσμικών οργάνων, οργάνων ή 
οργανισμών που έχουν συσταθεί από την 
Ένωση μπορεί να αποκλείει την εξέταση 
των λογαριασμών του συνόλου των 
εσόδων και των δαπανών των εν λόγω 
θεσμικών οργάνων, οργάνων ή 
οργανισμών από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 
Σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 5 
του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012, οι λογαριασμοί των 
οργανισμών σύμφωνα με το άρθρο 209 
του εν λόγω κανονισμού θα πρέπει να 
εξετάζονται από ανεξάρτητο φορέα 
ελέγχου, ο οποίος πρόκειται να 
γνωμοδοτήσει, μεταξύ άλλων, σχετικά με 
την αξιοπιστία των λογαριασμών και τη 
νομιμότητα και κανονικότητα των 
υποκείμενων πράξεων. Η αποφυγή της 
επανάληψης της εξέτασης των 
λογαριασμών δικαιολογεί το ότι οι 
λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης 
ECSEL δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε 
έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 35
Paul Rübig
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Σύμφωνα με το άρθρο 287 
παράγραφος 1 της Συνθήκης, η ιδρυτική 
πράξη θεσμικών οργάνων, οργάνων ή 
οργανισμών που έχουν συσταθεί από την 
Ένωση μπορεί να αποκλείει την εξέταση 
των λογαριασμών του συνόλου των 
εσόδων και των δαπανών των εν λόγω 
θεσμικών οργάνων, οργάνων ή 
οργανισμών από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 
Σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 5 
του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012, οι λογαριασμοί των 
οργανισμών σύμφωνα με το άρθρο 209 
του εν λόγω κανονισμού θα πρέπει να 
εξετάζονται από ανεξάρτητο φορέα 
ελέγχου, ο οποίος πρόκειται να 
γνωμοδοτήσει, μεταξύ άλλων, σχετικά με 
την αξιοπιστία των λογαριασμών και τη 
νομιμότητα και κανονικότητα των 
υποκείμενων πράξεων. Η αποφυγή της 
επανάληψης της εξέτασης των 
λογαριασμών δικαιολογεί το ότι οι 
λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης 
ECSEL δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε 
έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 36
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Σύμφωνα με το άρθρο 287 
παράγραφος 1 της Συνθήκης, η ιδρυτική 
πράξη θεσμικών οργάνων, οργάνων ή 
οργανισμών που έχουν συσταθεί από την 
Ένωση μπορεί να αποκλείει την εξέταση 
των λογαριασμών του συνόλου των 

διαγράφεται
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εσόδων και των δαπανών των εν λόγω 
θεσμικών οργάνων, οργάνων ή 
οργανισμών από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 
Σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 5 
του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012, οι λογαριασμοί των 
οργανισμών σύμφωνα με το άρθρο 209 
του εν λόγω κανονισμού θα πρέπει να 
εξετάζονται από ανεξάρτητο φορέα 
ελέγχου, ο οποίος πρόκειται να 
γνωμοδοτήσει, μεταξύ άλλων, σχετικά με 
την αξιοπιστία των λογαριασμών και τη 
νομιμότητα και κανονικότητα των 
υποκείμενων πράξεων. Η αποφυγή της 
επανάληψης της εξέτασης των 
λογαριασμών δικαιολογεί το ότι οι 
λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης 
ECSEL δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε 
έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής πιστεύει ότι οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης ECSEL πρέπει να υπόκεινται 
σε έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να εξασφαλιστεί μια άμεση εικόνα των 
δραστηριοτήτων της ΚΤΠ.

Τροπολογία 37
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Σύμφωνα με το άρθρο 287 
παράγραφος 1 της Συνθήκης, η ιδρυτική 
πράξη θεσμικών οργάνων, οργάνων ή 
οργανισμών που έχουν συσταθεί από την 
Ένωση μπορεί να αποκλείει την εξέταση 
των λογαριασμών του συνόλου των 
εσόδων και των δαπανών των εν λόγω 
θεσμικών οργάνων, οργάνων ή 
οργανισμών από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 
Σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 5 
του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

(26) Σύμφωνα με το άρθρο 287 
παράγραφος 1 της Συνθήκης, η ιδρυτική 
πράξη θεσμικών οργάνων, οργάνων ή 
οργανισμών που έχουν συσταθεί από την 
Ένωση μπορεί να αποκλείει την εξέταση 
των λογαριασμών του συνόλου των 
εσόδων και των δαπανών των εν λόγω 
θεσμικών οργάνων, οργάνων ή 
οργανισμών από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 
Σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 5 
του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
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966/2012, οι λογαριασμοί των οργανισμών 
σύμφωνα με το άρθρο 209 του εν λόγω 
κανονισμού θα πρέπει να εξετάζονται από 
ανεξάρτητο φορέα ελέγχου, ο οποίος 
πρόκειται να γνωμοδοτήσει, μεταξύ 
άλλων, σχετικά με την αξιοπιστία των 
λογαριασμών και τη νομιμότητα και 
κανονικότητα των υποκείμενων πράξεων. 
Η αποφυγή της επανάληψης της 
εξέτασης των λογαριασμών δικαιολογεί 
το ότι οι λογαριασμοί της κοινής 
επιχείρησης ECSEL δεν θα πρέπει να 
υπόκεινται σε έλεγχο από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο.

966/2012, οι λογαριασμοί των οργανισμών 
σύμφωνα με το άρθρο 209 του εν λόγω 
κανονισμού θα πρέπει να εξετάζονται από 
ανεξάρτητο φορέα ελέγχου, ο οποίος 
πρόκειται να γνωμοδοτήσει, μεταξύ 
άλλων, σχετικά με την αξιοπιστία των 
λογαριασμών και τη νομιμότητα και 
κανονικότητα των υποκείμενων πράξεων. 
Παρά την εν λόγω γνώμη, η οποία δεν 
συνιστά λογιστικό έλεγχο, δικαιολογείται 
το να υπόκεινται οι λογαριασμοί της 
κοινής επιχείρησης ECSEL σε έλεγχο από 
το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν δικαιολογείται το να μην υπόκεινται οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης ECSEL σε 
έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η γνωμοδότηση, ακόμη και εάν εκδίδεται από ανεξάρτητο 
φορέα ελέγχου, δεν συνιστά λογιστικό έλεγχο που να επιτρέπει σε τρίτους, μεταξύ των οποίων η 
Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιό της, να αποκτήσουν την πλήρη βεβαιότητα ότι οι 
λογαριασμοί παρουσιάζουν πιστή εικόνα της κατάστασης της επιχείρησης και ότι πιστοποιούν 
τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκείμενων πράξεων. 

Τροπολογία 38
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26α) Με την επιφύλαξη της ενδιάμεσης 
αξιολόγησης στην οποία αναφέρεται το 
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», 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 συνυπολογισθεί η τελική έκβαση των 
διαπραγματεύσεων για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». Αντικατοπτρίζει μία σημαντική πτυχή 
η οποία συμπεριλήφθηκε στο άρθρο 26 του κανονισμού για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» 
χάρη στις προσπάθειες του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 39
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26a) Η κοινή επιχείρηση ECSEL πρέπει 
να λειτουργεί με διαφάνεια, παρέχοντας 
όλες τις σχετικές διαθέσιμες πληροφορίες 
στους αρμόδιους φορείς,  προωθώντας, 
συγχρόνως τις δραστηριότητές της. 

Or. en

Τροπολογία 40
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Οι κοινές επιχειρήσεις ENIAC και 
ARTEMIS είχαν συσταθεί για το χρονικό 
διάστημα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017. Η 
μετάβαση από τις κοινές επιχειρήσεις 
ENIAC και ARTEMIS στην κοινή 
επιχείρηση ECSEL θα πρέπει να 
ευθυγραμμιστεί και να συγχρονιστεί με τη 
μετάβαση από το έβδομο πρόγραμμα 
πλαίσιο στο πρόγραμμα πλαίσιο
«Ορίζοντας 2020» για να εξασφαλιστεί η 
βέλτιστη χρήση της διαθέσιμης 
χρηματοδότησης για την έρευνα. Προς το 
συμφέρον της ασφάλειας δικαίου και της 

(28) Οι κοινές επιχειρήσεις ENIAC και 
ARTEMIS είχαν συσταθεί για το χρονικό 
διάστημα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017. Η 
μετάβαση από τις κοινές επιχειρήσεις 
ENIAC και ARTEMIS στην κοινή 
επιχείρηση ECSEL θα πρέπει να 
ευθυγραμμιστεί και να συγχρονιστεί με τη 
μετάβαση από το έβδομο πρόγραμμα 
πλαίσιο στο πρόγραμμα πλαίσιο
«Ορίζοντας 2020» για να εξασφαλιστεί η 
βέλτιστη χρήση της διαθέσιμης 
χρηματοδότησης για την έρευνα ενώ θα 
πρέπει να αποφεύγονται τροποποιήσεις ή 
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σαφήνειας, οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 
72/2008 και αριθ. 74/2008 πρέπει να 
καταργηθούν και πρέπει να καθοριστούν 
μεταβατικές διατάξεις.

παρεμβολές μεταξύ των κανόνων της 
ENIAC και ARTEMIS, αφενός, και των 
κανόνων της ECSEL αφετέρου. Προς το 
συμφέρον της ασφάλειας δικαίου και της 
σαφήνειας, οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 
72/2008 και αριθ. 74/2008 πρέπει να 
καταργηθούν και πρέπει να καθοριστούν 
μεταβατικές διατάξεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι σε περίπτωση λοιπών δραστηριοτήτων που πρέπει να 
πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο ENIAC ή ARTEMIS, αυτές οι δραστηριότητες θα πρέπει να 
ακολουθήσουν τους «παλαιούς» κανόνες της ENIAC ή ARTEMIS αντίστοιχα, ενώ οι 
δραστηριότητες της ECSEL θα  ακολουθήσουν το "νέο" «σύνολο 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 41
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28α) Δεδομένου ότι γενικός στόχος του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» είναι η 
μεγαλύτερη απλούστευση και εναρμόνιση 
των διαδικασιών χρηματοδότησης της 
έρευνας και της καινοτομίας σε επίπεδο 
Ένωσης, οι  συμπράξεις θα πρέπει να 
αποφεύγουν τις παράλληλες δέσμες 
κανόνων από το «Ορίζοντας 2020». 

Or. en

Τροπολογία 42
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28α) Δεδομένου ότι γενικός στόχος του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» είναι η 
μεγαλύτερη απλούστευση και εναρμόνιση 
των διαδικασιών χρηματοδότησης της 
έρευνας και της καινοτομίας σε επίπεδο 
Ένωσης, 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 διάφορες 
δέσμες κανόνων και να αποφεύγεται στο 
μέλλον η σχετική πρόσθετη διοικητική 
επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες και 
τα όργανα της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 43
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28β) Προκειμένου να γεφυρωθεί το 
χάσμα μεταξύ έρευνας και καινοτομίας 
στην Ευρώπη, πρέπει να αναπτυχθεί η 
συμπληρωματικότητα και η στενή 
συνεργασία 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 
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πολιτικές και τις δράσεις του Ταμείου 
Συνοχής.

Or. en

Τροπολογία 44
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28β) Δεδομένης της σημασίας της 
βασικής έρευνας για την ανάδειξη 
πρωτοποριακών ιδεών οι οποίες 
καθιστούν δυνατή τη μελλοντική 
καινοτομία, διενεργούνται στο πλαίσιο 
του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»  
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για 
συνεργατικά σχέδια έρευνας και 
ανάπτυξης στον τομέα ΤΠΑ και 
νανοτεχνολογίας, επιπλέον και παράλληλα 
προς τις δραστηριότητες της κοινής 
επιχείρησης ECSEL, 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 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων σε προγράμματα εργασίας «Ορίζοντας 2020». Στην 
περίπτωση του ECSEL, θα πρέπει να διεξαχθεί συνεργατική έρευνα παράλληλα προς τις 
δραστηριότητες ECSEL, σε χαμηλότερα επίπεδα τεχνολογικής ετοιμότητας, προκειμένου να 
επιτευχθεί ευρύτερη ενσωμάτωση των πανεπιστημίων και των ΜΜΕ στη χρηματοδοτούμενη 
από την ΕΕ έρευνα στον τομέα ΤΠΑ και νανοτεχνολογίας, 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 45
Maria Da Graça Carvalho
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28γ) Θα πρέπει να εφαρμοστούν μέτρα 
που θα προωθούν τη συμμετοχή ΜΜΕ, 
πανεπιστημίων και  ερευνητικών 
κέντρων. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να 
εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν 
φραγμοί που εμποδίζουν τη συμμετοχή 
νέων ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα.

Or. en

Τροπολογία 46
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28γ) Λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις 
επιδιωκόμενες συνέργειες μεταξύ του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και των 
διαρθρωτικών ταμείων, καθώς και των 
σχετικών εθνικών και περιφερειακών 
προγραμμάτων χρηματοδότησης έρευνας 
και ανάπτυξης, οι περιφέρειες σε 
ολόκληρη την Ένωση θα πρέπει να 
ενθαρρύνονται να συμβάλλουν ενεργά 
στις δραστηριότητες της κοινής 
επιχείρησης ECSEL, για παράδειγμα 
παρέχοντας οικονομική στήριξη σε 
σχετικές ερευνητικές υποδομές, 
καταρτίζοντας προτάσεις και 
αξιοποιώντας τα ερευνητικά 
αποτελέσματα ή τις δραστηριότητες 
δικτύωσης των σχετικών φορέων, 
προκειμένου να ενισχύσουν τον 
περιφερειακό αντίκτυπο των 
δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης 
ECSEL, καθώς και τις δυνατότητές τους 
να δημιουργούν θέσεις εργασίας και 
ανάπτυξη σε περιφερειακό επίπεδο.
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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 47
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για την υλοποίηση της κοινής 
τεχνολογικής πρωτοβουλίας «Ηλεκτρονικά 
συστατικά στοιχεία και συστήματα για την 
ευρωπαϊκή πρωτοπορία», συστήνεται 
κοινή επιχείρηση, κατά την έννοια του 
άρθρου 187 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(εφεξής «Κοινή επιχείρηση ECSEL») για 
μια περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

1. Για την υλοποίηση της κοινής 
τεχνολογικής πρωτοβουλίας «Ηλεκτρονικά 
συστατικά στοιχεία και συστήματα για την 
ευρωπαϊκή πρωτοπορία», συστήνεται 
κοινή επιχείρηση, κατά την έννοια του 
άρθρου 187 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(εφεξής «Κοινή επιχείρηση ECSEL») για 
μια περίοδο έως τις 31 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 του 
ECSEL επιτρέπει επίσης στην κοινή επιχείρηση να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις με μειωμένο 
προϋπολογισμό, χωρίς να απαιτείται αναθεώρηση των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων.

Τροπολογία 48
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα 
ηλεκτρονικών συστατικών στοιχείων και 
συστημάτων για βασικές αγορές και για 
την αντιμετώπιση κοινωνικών 
προκλήσεων, αποσκοπώντας στη 
διατήρηση της Ευρώπης στην πρώτη 
γραμμή της τεχνολογικής ανάπτυξης, 
γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ έρευνας 
και εκμετάλλευσης, ενισχύοντας τις 
δυνατότητες καινοτομίας, δημιουργώντας 
οικονομική ανάπτυξη και αυξάνοντας την 
απασχόληση στην Ένωση·

γ) να συμβάλλει στη διαθεσιμότητα 
ηλεκτρονικών συστατικών στοιχείων και 
συστημάτων για βασικές αγορές και για 
την αντιμετώπιση κοινωνικών 
προκλήσεων, αποσκοπώντας στη 
διατήρηση της Ευρώπης στην πρώτη 
γραμμή της τεχνολογικής ανάπτυξης, 
γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ έρευνας 
και εκμετάλλευσης, ενισχύοντας τις 
δυνατότητες καινοτομίας, δημιουργώντας 
οικονομική ανάπτυξη και αυξάνοντας την 
απασχόληση στην Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 49
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) να ευθυγραμμίσει στρατηγικές με τα
κράτη μέλη για την προσέλκυση ιδιωτικών 
επενδύσεων και να συμβάλει στην 
αποτελεσματικότητα της δημόσιας 
στήριξης με την αποτροπή της άσκοπης 
αλληλοεπικάλυψης και της 
αποσπασματικότητας των προσπαθειών 
και τη διευκόλυνση της συμμετοχής 
φορέων που ασχολούνται με την έρευνα 
και την καινοτομία·

δ) να υποστηρίξει την ευθυγράμμιση 
στρατηγικών στα κράτη μέλη για την 
προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και να 
συμβάλει στην αποτελεσματικότητα της 
δημόσιας στήριξης με την αποτροπή της 
άσκοπης αλληλοεπικάλυψης και της 
αποσπασματικότητας των προσπαθειών 
και τη διευκόλυνση της συμμετοχής 
φορέων που ασχολούνται με την έρευνα 
και την καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 50
Claude Turmes
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) να διατηρήσει και να αυξήσει τη 
δυνατότητα κατασκευής ημιαγωγών και 
έξυπνων συστημάτων στην Ευρώπη,
συμπεριλαμβανομένης της ηγετικής θέσης 
στην κατασκευή εξοπλισμού και την 
επεξεργασία υλικών·

ε) να συμβάλλει στην ανάπτυξη της 
δυνατότητας κατασκευής ημιαγωγών και 
έξυπνων συστημάτων στην Ευρώπη, και 
στην ανάληψη ηγετικής θέσης στην 
κατασκευή εξοπλισμού και την 
επεξεργασία υλικών·

Or. en

Τροπολογία 51
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) να προωθήσει τη συμμετοχή μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), 
σύμφωνα με τους στόχους του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020»·

Or. ro

Τροπολογία 52
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) να διασφαλίσει ηγετική θέση στον 
τομέα του σχεδιασμού και της μηχανικής 
συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των 

στ) να υποστηρίξει την ΕΕ στην ανάληψη 
ηγετικής θέσης στον τομέα του 
σχεδιασμού και της μηχανικής 
συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
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ενσωματωμένων τεχνολογιών· ενσωματωμένων τεχνολογιών·

Or. en

Τροπολογία 53
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) να παράσχει πρόσβαση σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους φορείς σε διεθνούς 
επιπέδου υποδομές για τον σχεδιασμό και 
την κατασκευή ηλεκτρονικών συστατικών 
στοιχείων και 
ενσωματωμένων/κυβερνοφυσικών και 
έξυπνων συστημάτων·

ζ) να διευκολύνει την πρόσβαση όλων των 
ενδιαφερομένων φορέων σε διεθνούς 
επιπέδου υποδομές για τον σχεδιασμό και 
την κατασκευή ηλεκτρονικών συστατικών 
στοιχείων και 
ενσωματωμένων/κυβερνοφυσικών και 
έξυπνων συστημάτων·

Or. en

Τροπολογία 54
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) να παράσχει πρόσβαση σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους φορείς σε διεθνούς 
επιπέδου υποδομές για τον σχεδιασμό και 
την κατασκευή ηλεκτρονικών συστατικών 
στοιχείων και 
ενσωματωμένων/κυβερνοφυσικών και 
έξυπνων συστημάτων·

ζ) να παράσχει πρόσβαση σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους φορείς σε διεθνούς 
επιπέδου υποδομές για τον σχεδιασμό και 
την κατασκευή ηλεκτρονικών συστατικών 
στοιχείων και 
ενσωματωμένων/κυβερνοφυσικών και 
έξυπνων συστημάτων· να προωθήσει τη 
συμμετοχή μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις 
δραστηριότητές της, όπως ορίζεται στους 
στόχους του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020».

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σκοπός είναι η ευθυγράμμιση με το άρθρο 18 του κανονισμού για το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020».

Τροπολογία 55
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) να δημιουργήσει ένα δυναμικό 
οικοσύστημα το οποίο θα περιλαμβάνει 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), θα 
ενισχύει τους υφιστάμενους συνεργατικούς 
σχηματισμούς και θα προωθεί τη 
δημιουργία νέων συνεργατικών 
σχηματισμών σε πολλά υποσχόμενους 
νέους τομείς.

η) να προωθήσει ένα δυναμικό 
οικοσύστημα το οποίο θα περιλαμβάνει 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), θα 
ενισχύει τους υφιστάμενους συνεργατικούς 
σχηματισμούς και θα προωθεί τη 
δημιουργία νέων συνεργατικών 
σχηματισμών σε πολλά υποσχόμενους 
νέους τομείς.

Or. en

Τροπολογία 56
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τεχνολογίες σχεδιασμού, επεξεργασία 
και ενσωμάτωση, εξοπλισμός, υλικά και 
κατασκευή για την 
μικρο/νανοηλεκτρονική, αποσκοπώντας 
παράλληλα στη μικρογράφηση, τη 
διαφοροποίηση και την ενσωμάτωση 
ετερογενών στοιχείων·

α) τεχνολογίες σχεδιασμού, επεξεργασία 
και ενσωμάτωση, εξοπλισμός, υλικά και 
κατασκευή για την 
μικρο/νανοηλεκτρονική, αποσκοπώντας 
παράλληλα στη μικρογράφηση, την 
ευρύτερη  αξιοπιστία, τη διαφοροποίηση 
και την ενσωμάτωση ετερογενών 
στοιχείων·

Or. en
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Τροπολογία 57
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διαδικασίες, μέθοδοι, εργαλεία και 
πλατφόρμες, σχέδια και αρχιτεκτονικές 
αναφοράς για 
ενσωματωμένα/κυβερνοφυσικά συστήματα 
έντασης λογισμικού και/ή ελέγχου, τα 
οποία εξασφαλίζουν απρόσκοπτη 
συνδεσιμότητα και διαλειτουργικότητα, 
λειτουργική ασφάλεια, υψηλή 
διαθεσιμότητα και ασφάλεια 
επαγγελματικών και καταναλωτικών 
εφαρμογών, καθώς και συναφείς 
υπηρεσίες·

β) διαδικασίες, μέθοδοι, εργαλεία και 
πλατφόρμες, σχέδια και αρχιτεκτονικές 
αναφοράς για 
ενσωματωμένα/κυβερνοφυσικά συστήματα 
έντασης λογισμικού και/ή ελέγχου, τα 
οποία εξασφαλίζουν απρόσκοπτη 
συνδεσιμότητα και διαλειτουργικότητα, 
λειτουργική ασφάλεια, λογισμικά ανοιχτού 
κώδικα, υψηλή διαθεσιμότητα και 
ασφάλεια επαγγελματικών και 
καταναλωτικών εφαρμογών, καθώς και 
συναφείς υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 58
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) διεπιστημονικές προσεγγίσεις των 
έξυπνων συστημάτων, οι οποίες 
υποστηρίζονται από εξελίξεις στον 
ολιστικό σχεδιασμό και την προηγμένη 
παραγωγή για την κατασκευή 
αυτοδύναμων και ευπροσάρμοστων 
έξυπνων συστημάτων με εξελιγμένες
διασυνδέσεις και περίπλοκες λειτουργίες οι 
οποίες βασίζονται, π.χ. στην απρόσκοπτη 
ενσωμάτωση δυνατοτήτων ανίχνευσης, 
ενεργοποίησης, επεξεργασίας, παροχής 
ενέργειας και δικτύωσης.

γ) διεπιστημονικές προσεγγίσεις των 
έξυπνων συστημάτων, οι οποίες 
υποστηρίζονται από εξελίξεις στον 
ολιστικό σχεδιασμό και την προηγμένη 
παραγωγή για την κατασκευή 
αυτοδύναμων και ευπροσάρμοστων 
έξυπνων συστημάτων με εύκολες στη 
χρήση διασυνδέσεις και περίπλοκες 
λειτουργίες οι οποίες βασίζονται, π.χ. στην 
απρόσκοπτη ενσωμάτωση δυνατοτήτων 
ανίχνευσης, ενεργοποίησης, επεξεργασίας, 
παροχής ενέργειας και δικτύωσης.
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Or. en

Τροπολογία 59
Christian Ehler

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 ECSEL μπορεί να 
χρηματοδοτεί δραστηριότητες έρευνας 
και ανάπτυξης οι οποίες αντιστοιχούν στα 
επίπεδα τεχνολογικής ετοιμότητας 2 έως 
6.
2. Σε περίπτωση που το ερευνητικό 
πρόγραμμα ECSEL 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 αποσκοπεί στο να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων της κοινής 
επιχείρησης ECSEL, ιδίως όσον αφορά τα σχετικά επίπεδα τεχνολογικής ετοιμότητας που 
καλύπτονται από το πρόγραμμα έρευνας. 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 60
Jean-Pierre Audy

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

1. Η ανώτατη συνεισφορά της Ένωσης 
στην κοινή επιχείρηση ECSEL, 
συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων
ΕΖΕΣ, για την κάλυψη των διοικητικών 
και λειτουργικών δαπανών ανέρχεται σε 
... 1.215.255.000 ευρώ. Η συνεισφορά 
καταβάλλεται από τις πιστώσεις του 
γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης που 
διατίθενται για το ειδικό πρόγραμμα 
υλοποίησης του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020» (2014-2020). Η 
εκτέλεση του προϋπολογισμού σε σχέση 
με τη συνεισφορά της Ένωσης θα ανατεθεί 
στην κοινή επιχείρηση ECSEL που 
λειτουργεί ως οργανισμός όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 209 του κανονισμού 
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 σύμφωνα 
με το άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ 
σημείο iv ,και τα άρθρα 60 και 61 του 
κανονισμού αυτού.

1. Η ανώτατη συνεισφορά της Ένωσης 
στην κοινή επιχείρηση ECSEL, 
συμπεριλαμβανομένων των συνεισφορών 
των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), 
για την κάλυψη των διοικητικών και 
λειτουργικών δαπανών ανέρχεται σε 
... 1.215.255.000 ευρώ.-{}- Η συνεισφορά 
καταβάλλεται από τις πιστώσεις του 
γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης που 
διατίθενται για το ειδικό πρόγραμμα 
υλοποίησης του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020» (2014-2020). Η 
εκτέλεση του προϋπολογισμού σε σχέση 
με τη συνεισφορά της Ένωσης θα ανατεθεί 
στην κοινή επιχείρηση ECSEL που 
λειτουργεί ως οργανισμός όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 209 του κανονισμού 
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 σύμφωνα 
με το άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ 
σημείο iv ,και τα άρθρα 60 και 61 του 
κανονισμού αυτού.

Or. fr

Τροπολογία 61
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ανώτατη συνεισφορά της Ένωσης 
στην κοινή επιχείρηση ECSEL, 
συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων 
ΕΖΕΣ, για την κάλυψη των διοικητικών 
και λειτουργικών δαπανών ανέρχεται σε
... 1.215.255.000 ευρώ. Η συνεισφορά 
καταβάλλεται από τις πιστώσεις του 
γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης που 
διατίθενται για το ειδικό πρόγραμμα 
υλοποίησης του προγράμματος πλαισίου

1. Η ανώτατη συνεισφορά της Ένωσης 
στην κοινή επιχείρηση ECSEL, 
συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων 
ΕΖΕΣ, για την κάλυψη των διοικητικών 
και λειτουργικών δαπανών ανέρχεται σε
... 1.063.348.200 ευρώ. Η συνεισφορά 
καταβάλλεται από τις πιστώσεις του 
γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης που 
διατίθενται για το ειδικό πρόγραμμα 
υλοποίησης του προγράμματος πλαισίου
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«Ορίζοντας 2020» (2014-2020). Η 
εκτέλεση του προϋπολογισμού σε σχέση 
με τη συνεισφορά της Ένωσης θα ανατεθεί 
στην κοινή επιχείρηση ECSEL που 
λειτουργεί ως οργανισμός όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 209 του κανονισμού
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 σύμφωνα 
με το άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ 
σημείο iv ,και τα άρθρα 60 και 61 του 
κανονισμού αυτού.

«Ορίζοντας 2020» (2014-2020). Η 
εκτέλεση του προϋπολογισμού σε σχέση 
με τη συνεισφορά της Ένωσης θα ανατεθεί 
στην κοινή επιχείρηση ECSEL που 
λειτουργεί ως οργανισμός όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 209 του κανονισμού
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 σύμφωνα 
με το άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ 
σημείο iv ,και τα άρθρα 60 παράγραφοι 1 
έως 4 και 61 του κανονισμού αυτού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η περικοπή του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ECSEL πρέπει να ανέρχεται σε 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 ΤΠΑ και νανοτεχνολογίας αφενός και της 
χρηματοδότησης της ΚΤΠ αφετέρου. Οι ίδιες περικοπές θα πρέπει να εφαρμοστούν και σε άλλες 
ΚΤΠ. Παράλληλα, προτείνεται η συντόμευση της διάρκειας του προγράμματος ECSEL κατά 4 
έτη, θεωρώντας δεδομένη την κατάρτιση επικαιροποιημένου προϋπολογισμού στο πλαίσιο του 
επόμενου ΠΔΠ μετά το 2020.

Τροπολογία 62
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η συμφωνία ανάθεσης αρμοδιοτήτων 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 αφορά 
τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 
58 παράγραφος 3 και στα άρθρα 60 και 61 
του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 και στο άρθρο 40 του κατ’ 
εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1268/2012 της Επιτροπής, καθώς και, 
μεταξύ άλλων, τα εξής:

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

Or. en
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Τροπολογία 63
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τις ρυθμίσεις σχετικά με την παροχή των 
αναγκαίων δεδομένων, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι η Επιτροπή είναι σε 
θέση να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της 
όσον αφορά τη διάδοση και την υποβολή 
εκθέσεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 22 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 
[πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»]·

δ) τις ρυθμίσεις σχετικά με την παροχή των 
αναγκαίων δεδομένων, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι η Επιτροπή είναι σε 
θέση να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της 
όσον αφορά τη διάδοση και την υποβολή 
εκθέσεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 22 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 
[πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»]·
περιλαμβανομένων  των πληροφοριών 
σχετικά με όλες τις προτάσεις και τις 
συμφωνίες επιχορηγήσεων και τους 
εταίρους, που θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται στη γενική βάση 
δεδομένων (ECORDA) του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020»· 

Or. en

Τροπολογία 64
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κοινή επιχείρηση ECSEL θεσπίζει τους 
ειδικούς δημοσιονομικούς κανόνες της 
σύμφωνα με το άρθρο 209 του κανονισμού
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. … 
[κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός σχετικά 
με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό 
για τις ΣΔΙΤ].

Παρά τις διατάξεις του άρθρου 12 του 
παρόντος κανονισμού, η κοινή επιχείρηση 
ECSEL 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
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Τροπολογία 65
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει, 
σύμφωνα με το άρθρο 110 του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, 
απόφαση βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 
1 του κανονισμού υπηρεσιακής 
κατάστασης των υπαλλήλων και του 
άρθρου 6 του καθεστώτος που 
εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού 
για την ανάθεση των σχετικών εξουσιών 
της αρμόδιας επί των διορισμών αρχής 
στον εκτελεστικό διευθυντή και τον 
καθορισμό των προϋποθέσεων υπό τις 
οποίες μπορεί να ανασταλεί η εν λόγω 
ανάθεση αρμοδιοτήτων. Ο εκτελεστικός 
διευθυντής έχει το δικαίωμα να 
μεταβιβάζει περαιτέρω τις αρμοδιότητές 
του.

Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει, 
σύμφωνα με το άρθρο 110 του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, 
απόφαση βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 
1 του κανονισμού υπηρεσιακής 
κατάστασης των υπαλλήλων και του 
άρθρου 6 του καθεστώτος που 
εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού 
για την ανάθεση των σχετικών εξουσιών 
της αρμόδιας επί των διορισμών αρχής 
στον εκτελεστικό διευθυντή και τον 
καθορισμό των προϋποθέσεων 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 αναφέρει σχετικά με την 
μεταβίβαση και περαιτέρω μεταβίβαση 
των εν λόγω αρμοδιοτήτων. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Κάθε ανάθεση αρμοδιότητας θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο έκθεσης.

Τροπολογία 66
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε εξαιρετικές περιστάσεις, το διοικητικό 
συμβούλιο δύναται 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 ένα 
μέλος του προσωπικού της κοινής 
επιχείρησης ECSEL εκτός του 
εκτελεστικού διευθυντή.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να διορίσει και να παύσει τον εκτελεστικό διευθυντή. Αν 
εξαιρετικοί λόγοι εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων του, καθώς και την εκχώρηση 
τους, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να διορίσει νέο εκτελεστικό διευθυντή.

Τροπολογία 67
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε εξαιρετικές περιστάσεις, το διοικητικό 
συμβούλιο δύναται 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 ένα μέλος του προσωπικού 
της κοινής επιχείρησης ECSEL εκτός 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 ένα μέλος του προσωπικού 
της κοινής επιχείρησης ECSEL εκτός του 
εκτελεστικού διευθυντή.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 68
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην κοινή επιχείρηση ECSEL και στο 
προσωπικό της εφαρμόζεται το
πρωτόκολλο περί προνομίων και ασυλιών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρωτόκολλο περί προνομίων και 
ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
εφαρμόζεται στον εκτελεστικό διευθυντή 
και στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
της κοινής επιχείρησης ECSEL.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος επέκτασης των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 
σύνολο των υπαλλήλων. Το πρωτόκολλο πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στα πρόσωπα των 
οποίων οι αρμοδιότητες δικαιολογούν κάτι τέτοιο.

Τροπολογία 69
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση εξωσυμβατικής ευθύνης, 
η κοινή επιχείρηση ECSEL αποκαθιστά, 
σύμφωνα με τις κοινές γενικές αρχές των 
νομοθεσιών των κρατών μελών, τυχόν 
ζημίες που προκαλεί το προσωπικό της 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

2. Σε περίπτωση εξωσυμβατικής ευθύνης, 
η κοινή επιχείρηση ECSEL αποκαθιστά, 
σύμφωνα με τις κοινές γενικές αρχές των 
νομοθεσιών των κρατών μελών, τυχόν 
ζημίες που προκαλεί το προσωπικό της και 
τα μέλη του διοικητικού της συμβουλίου 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Or. fr
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Τροπολογία 70
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) επί διαφορών που αφορούν την 
αποζημίωση για βλάβες που προκαλούν οι 
υπάλληλοι της κοινής επιχείρησης 
ECSEL κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 71
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για οποιοδήποτε θέμα που δεν 
καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό ή 
από το δίκαιο της Ένωσης εφαρμόζεται 
το δίκαιο του κράτους στο οποίο 
βρίσκεται η έδρα της κοινής επιχείρησης 
ECSEL.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 72
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017 η Επιτροπή 
θα διενεργήσει ενδιάμεση αξιολόγηση της 

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017 η Επιτροπή 
θα διενεργήσει ενδιάμεση αξιολόγηση της 
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κοινής επιχείρησης ECSEL, με την οποία 
θα εκτιμηθεί ιδίως το επίπεδο συμμετοχής 
και συμβολής στις έμμεσες δράσεις, τόσο 
από τα ιδιωτικά μέλη και τις οντότητες που 
τα απαρτίζουν, όπως επίσης και από άλλες 
νομικές οντότητες. Έως τις 30 Ιουνίου 
2018 η Επιτροπή θα ανακοινώσει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
τα συμπεράσματα της αξιολόγησης, 
συνοδευόμενα από τις παρατηρήσεις της.

κοινής επιχείρησης ECSEL, με την οποία 
θα εκτιμηθεί ιδίως το επίπεδο συμμετοχής 
και συμβολής στις έμμεσες δράσεις, τόσο 
από τα ιδιωτικά μέλη και τις οντότητες που 
τα απαρτίζουν, όπως επίσης και από άλλες 
νομικές οντότητες. Έως τις 30 Ιουνίου 
2018 η Επιτροπή θα ανακοινώσει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
τα συμπεράσματα της αξιολόγησης, 
συνοδευόμενα από τις παρατηρήσεις της.
Η ενδιάμεση αξιολόγηση της κοινής 
επιχείρησης ECSEL αποτελεί τμήμα και 
συντάσσεται μαζί με την ενδιάμεση 
αξιολόγηση του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020».

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».

Τροπολογία 73
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ο προϋπολογισμός της κοινής 
επιχείρησης ECSEL μπορεί να υπόκειται 
σε αναθεώρηση κατά τη διάρκεια της 
ενδιάμεσης αξιολόγησης.

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 
αύξησης του προϋπολογισμού της ECSEL στη βασική νομική πράξη της κοινής επιχείρησης. 
Γενικά, οι αναφορές αυτές σε πιθανή αναθεώρηση του προϋπολογισμού μιας ΚΤΠ κατά την 
ενδιάμεση αξιολόγηση θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται και στις βασικές πράξεις άλλων 
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κοινών επιχειρήσεων αντίστοιχα.

Τροπολογία 74
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) Η απαλλαγή από την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού όσον αφορά τη 
συνεισφορά της Ένωσης στην κοινή 
επιχείρηση ECSEL αποτελεί μέρος της 
απαλλαγής που χορηγείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν 
σύστασης του Συμβουλίου, στην 
Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 319 της 
Συνθήκης.

1) Η απαλλαγή για την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης 
κατά το έτος n χορηγείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ύστερα από 
εξέταση και μετά από σύσταση του 
Συμβουλίου πριν από την 15η Μαΐου του 
έτους n+2. Στους δημοσιονομικούς 
κανόνες της κοινής επιχείρησης ECSEL,
το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει την 
ακολουθητέα διαδικασία κατά τη 
χορήγηση απαλλαγής, λαμβάνοντας 
υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που 
προκύπτουν από τη φύση της κοινής 
επιχείρησης ως σύμπραξης δημόσιου-
ιδιωτικού τομέα και, ιδίως, από τη 
συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα στον 
προϋπολογισμό.

Or. de

Τροπολογία 75
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η απαλλαγή από την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού όσον αφορά τη 
συνεισφορά της Ένωσης στην κοινή 
επιχείρηση ECSEL αποτελεί μέρος της 
απαλλαγής που χορηγείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν 
σύστασης του Συμβουλίου, στην 

1. Η απαλλαγή από την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού όσον αφορά τη 
συνεισφορά της Ένωσης στην κοινή 
επιχείρηση ECSEL αποτελεί μέρος της 
απαλλαγής που χορηγείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά από 
σύσταση του Συμβουλίου, πριν από τις 15 
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Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 319 της
Συνθήκης.

Μαΐου του έτους ν +2, σύμφωνα με μια
διαδικασία παρόμοια με αυτή που
περιγράφεται στο άρθρο 319 της ΣΛΕΕ 
και τα άρθρα 164-165 του κανονισμού 
966/2012 (ΕΕ / Ευρατόμ) και 
προβλέπεται από τους δημοσιονομικούς 
κανόνες της κοινής επιχείρησης ECSEL.

Or. en

Τροπολογία 76
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η απαλλαγή από την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού όσον αφορά τη 
συνεισφορά της Ένωσης στην κοινή 
επιχείρηση ECSEL αποτελεί μέρος της 
απαλλαγής που χορηγείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν 
σύστασης του Συμβουλίου, στην 
Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 319 της 
Συνθήκης.

1. Η απαλλαγή από την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης 
ECSEL χορηγείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, κατόπιν σύστασης του 
Συμβουλίου, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 319 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στα 
άρθρα 164 έως 166 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, τούτο δε βάσει της έκθεσης 
ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 77
Paul Rübig
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α) Εντός δύο μηνών από τη λήξη κάθε 
οικονομικού έτους, ο εκτελεστικός 
διευθυντής υποβάλλει τους ετήσιους 
λογαριασμούς και τον ισολογισμό του 
προηγούμενου έτους στο Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο λογιστικός έλεγχος 
από το Ελεγκτικό Συνέδριο 
πραγματοποιείται βάσει εγγράφων και 
επιτόπου.

Or. de

Τροπολογία 78
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Σε περίπτωση άρνησης του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να χορηγήσει 
απαλλαγή, 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 σε περίπτωση άρνησης 
χορήγησης απαλλαγής να υπάρχουν συνέπειες και να ανατίθεται στο διοικητικό συμβούλιο η 
απόφαση σε ό,τι αφορά τον εκτελεστικό διευθυντή. Η διαδικασία αυτή δεν αποτελεί απόλυση, 
αλλά απλά απαιτεί από τον εκτελεστικό διευθυντή να υποβάλει την απόλυσή του στο διοικητικό 
συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει να αποφασίσει σε ποιες ενέργειες θα προβεί.

Τροπολογία 79
Jean-Pierre Audy
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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 
γνωστοποιούν χωρίς χρονοτριβή στην 
OLAF οποιεσδήποτε περιπτώσεις απάτης 
έχουν υποπέσει στην αντίληψή τους κατά 
την άσκηση των καθηκόντων ή εντολών 
τους, χωρίς να καθίστανται επ’ ουδενί 
υπεύθυνοι για αυτές τις περιπτώσεις 
απάτης εξαιτίας της γνωστοποίησης. Εάν 
παραλείψουν να τηρήσουν την 
υποχρέωση αυτή και να γνωστοποιήσουν 
στην OLAF οποιαδήποτε περίπτωση 
απάτης έχει υποπέσει στην αντίληψή 
τους, καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι 
για τις συνέπειες της εν λόγω απάτης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 80
Claude Turmes
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 ECSEL δύναται να θεσπίζει 
τις πρακτικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.

2. Το διοικητικό συμβούλιο της κοινής 
επιχείρησης ECSEL δύναται να θεσπίζει 
τις πρακτικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, 
χωρίς να δημιουργεί διοικητική 
επιβάρυνση για εκείνους που επιχειρούν 
να ασκήσουν τα δικαιώματα που 
χορηγούνται από τον κανονισμό.
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Or. en

Τροπολογία 81
Christian Ehler

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 ECSEL. Σύμφωνα με τον 
εν λόγω κανονισμό, η κοινή επιχείρηση 
ECSEL θεωρείται χρηματοδοτικός φορέας 
και παρέχει χρηματοδοτική στήριξη σε 
έμμεσες δράσεις, όπως ορίζεται στο άρθρο 
1 στοιχείο α) του καταστατικού.

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. ... [κανόνες 
συμμετοχής και διάδοσης στο πρόγραμμα
«Ορίζοντας 2020»], και οι αποφάσεις της 
Επιτροπής οι σχετικές με την εφαρμογή 
του, εφαρμόζονται στις έμμεσες δράσεις 
που χρηματοδοτούνται από την κοινή 
επιχείρηση ECSEL. Σύμφωνα με τον εν 
λόγω κανονισμό, η κοινή επιχείρηση 
ECSEL θεωρείται χρηματοδοτικός φορέας 
και παρέχει χρηματοδοτική στήριξη σε 
έμμεσες δράσεις, όπως ορίζεται στο άρθρο 
1 στοιχείο α) του καταστατικού.

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 82
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 
ιδιαίτερες ανάγκες λειτουργίας της κοινής 
επιχείρησης ECSEL, σχέδια εργασίας της 
κοινής επιχείρησης ECSEL μπορούν να 
παρεκκλίνουν από τους κανόνες 
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συμμετοχής του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020», στο μέτρο που η 
συμμετοχή των κρατών μελών στη 
θέσπιση της ΚΕ καθιστά τις παρεκκλίσεις 
απαραίτητες. Ωστόσο, οι περιπτώσεις 
αυτές θα πρέπει να περιορίζονται στο 
ελάχιστο. Οι παρεκκλίσεις από τους 
κανόνες συμμετοχής δεν μπορεί να έχουν 
αποτρεπτικά αποτελέσματα προς την 
κατεύθυνση της συμμετοχής των 
πανεπιστημίων, μη κερδοσκοπικών 
ερευνητικών οργανισμών και ΜΜΕ,  και 
δεν μπορεί να έρχονται σε αντίθεση με το 
γενικό πνεύμα της δίκαιης και ίσης 
μεταχείρισης που προβλέπεται στους 
κανόνες συμμετοχής του «Ορίζοντας 
2020».

Or. en

Τροπολογία 83
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και 
της μη διάκρισης, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 60 (1) και 128 (1) του κανονισμού 
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και του 
άρθρου 16 του παρόντος κανονισμού, οι 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που 
διοργανώθηκε από την κοινή επιχείρηση 
ECSEL θα πρέπει να δημοσιεύονται στην 
διαδικτυακή πύλη γα τους συμμετέχοντες 
στο Horizon 2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά τη διάρκεια των τριμερών διαπραγματεύσεων για το Ορίζοντας 2020, τα θεσμικά όργανα 
συμφώνησαν να προωθήσουν μια μεγαλύτερη συνοχή όλων των δυνατοτήτων υποβολής 
προτάσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του «Ορίζοντα 2020». Για το σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή υποσχέθηκε να προωθήσει τη δημοσίευσή αυτών που διοργανώνονται από ΚΤΠ στη 
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διαδικτυακή πύλη Ορίζοντας 2020. Όλοι συμφώνησαν με αυτή την προσέγγιση. Η τροπολογία 
αυτή αποσκοπεί στο να μετατρέψει μια αυτοδέσμευση σε νομική υποχρέωση, που θα εγγυάται 
απλή και προσιτή πληροφόρηση για τους αιτούντες.

Τροπολογία 84
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Τυχόν μη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις
στο πλαίσιο των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
72/2008 και 74/2008 μεταφέρονται στην 
κοινή επιχείρηση ECSEL. Τυχόν ποσό 
που οφείλεται από την ένωση AENEAS 
και την ένωση ARTEMISIA για τις 
διοικητικές πιστώσεις προς τις κοινές 
επιχειρήσεις ENIAC και ARTEMIS κατά 
την περίοδο 2008-2013 μεταβιβάζεται 
στην κοινή επιχείρηση σύμφωνα με 
ρυθμίσεις που θα συμφωνηθούν με την 
Επιτροπή.

10. Μόνο οι απαραίτητες πιστώσεις για 
την κάλυψη του διοικητικού κόστους που 
προέρχεται από προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων για τις ENIAC και ARTEMIS 
μεταφέρονται από τις μη 
χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις σύμφωνα με 
τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 72/2008 και 
74/2008..

Or. en

Τροπολογία 85
Silvia-Adriana Ţicău

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) να δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά 
με τα έργα, όπως, μεταξύ άλλων, το 
συνολικό ποσό για κάθε έργο και το 
όνομα των συμμετεχόντων·

Or. ro

Τροπολογία 86
Jean-Pierre Audy
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 2 – σημείο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) μετά την αποδοχή του εν λόγω 
καταστατικού μέσω υποστηρικτικής 
επιστολής, [η ένωση AENEAS, ένωση 
κατά το γαλλικό δίκαιο (αριθ. 
καταχώρισης 20070039) με έδρα το Παρίσι 
(Γαλλία)· η ένωση ARTEMISIA, ένωση 
κατά το ολλανδικό δίκαιο (αριθ. 
καταχώρισης 17201341) με έδρα το 
Eindhoven (Κάτω Χώρες)· η ένωση 
EPoSS, ένωση κατά το ... δίκαιο (αριθ. 
καταχώρισης ...) με έδρα το ... (...)].

γ) μετά την αποδοχή του εν λόγω 
καταστατικού κατόπιν σύσκεψης του 
αρμοδίου για την διακυβέρνησή του 
οργάνου, [η ένωση AENEAS, ένωση κατά 
το γαλλικό δίκαιο (αριθ. καταχώρισης 
20070039) με έδρα το Παρίσι (Γαλλία)· η 
ένωση ARTEMISIA, ένωση κατά το 
ολλανδικό δίκαιο (αριθ. καταχώρισης 
17201341) με έδρα το Eindhoven (Κάτω 
Χώρες)· η ένωση EPoSS, ένωση κατά το ... 
δίκαιο (αριθ. καταχώρισης ...) με έδρα το 
... (...)].

Or. fr

Τροπολογία 87
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 3 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε αίτηση προσχώρησης στην κοινή 
επιχείρηση ECSEL σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 απευθύνεται στο διοικητικό 
συμβούλιο. Θα αξιολογεί τις αιτήσεις 
λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία και τη 
δυνητική προστιθέμενη αξία του 
υποψηφίου όσον αφορά την επίτευξη των 
στόχων της κοινής επιχείρησης ECSEL.
Στη συνέχεια αποφασίζει σχετικά με την 
αίτηση.

3. Κάθε αίτηση προσχώρησης στην κοινή 
επιχείρηση ECSEL σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 απευθύνεται στο διοικητικό 
συμβούλιο. Θα αξιολογεί τις αιτήσεις 
λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία και τη 
δυνητική προστιθέμενη αξία του 
υποψηφίου όσον αφορά την επίτευξη των 
στόχων της κοινής επιχείρησης ECSEL.
Στη συνέχεια αποφασίζει σχετικά με την 
αίτηση και παρέχει αιτιολογημένη 
απόφασή στον αιτούντα, σε περίπτωση 
απόρριψης της αίτησης.

Or. en
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Τροπολογία 88
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 3 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε αίτηση προσχώρησης στην κοινή 
επιχείρηση ECSEL σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 απευθύνεται στο διοικητικό 
συμβούλιο. Θα αξιολογεί τις αιτήσεις 
λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία και τη 
δυνητική προστιθέμενη αξία του 
υποψηφίου όσον αφορά την επίτευξη των 
στόχων της κοινής επιχείρησης ECSEL. 
Στη συνέχεια αποφασίζει σχετικά με την 
αίτηση.

3. Κάθε αίτηση προσχώρησης στην κοινή 
επιχείρηση ECSEL σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 απευθύνεται στο διοικητικό 
συμβούλιο. Θα αξιολογεί τις αιτήσεις 
λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία και τη 
δυνητική προστιθέμενη αξία του 
υποψηφίου όσον αφορά την επίτευξη των 
στόχων της κοινής επιχείρησης ECSEL. 
Στη συνέχεια αποφασίζει σχετικά με την
αίτηση και κοινοποιεί, χωρίς χρονοτριβή, 
την απόφασή του στην Επιτροπή, η 
οποία, σε περίπτωση έγκρισης της 
αίτησης, διαθέτει το δικαίωμα 
εναντίωσης στην προσχώρηση εκτός και 
αν πρόκειται για κράτος μέλος της 
Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 89
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 3 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οποιοδήποτε μέλος δύναται να 
παραιτηθεί από την ιδιότητα του μέλους 
της κοινής επιχείρησης ECSEL. Η 
παραίτηση καθίσταται οριστική και 
ανέκκλητη έξι μήνες έπειτα από την 
κοινοποίηση στα λοιπά μέλη, ύστερα από 
την οποία το πρώην μέλος απαλλάσσεται 
από κάθε υποχρέωση εκτός των όσων 
έχουν ήδη εγκριθεί ή αναληφθεί από την 
κοινή επιχείρηση ECSEL πριν από την 
κοινοποίηση της παραίτησής του.

4. Οποιοδήποτε μέλος δύναται να 
παραιτηθεί από την ιδιότητα του μέλους 
της κοινής επιχείρησης ECSEL. Η 
παραίτηση καθίσταται οριστική και 
ανέκκλητη έξι μήνες έπειτα από την 
κοινοποίηση στα λοιπά μέλη, ύστερα από 
την οποία το πρώην μέλος απαλλάσσεται 
από κάθε υποχρέωση εκτός των όσων 
έχουν ήδη εγκριθεί ή αναληφθεί από την 
κοινή επιχείρηση ECSEL πριν από την 
κοινοποίηση της παραίτησής του. Σε 
περίπτωση παραίτησης, ανοίγει 
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λογαριασμός μεταξύ του παραιτούμενου 
μέλους και της κοινής επιχείρησης 
ECSEL για τη διευθέτηση των 
οικονομικών υποχρεώσεών του. 

Or. fr

Τροπολογία 90
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 3 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η ιδιότητα μέλους της κοινής 
επιχείρησης ECSEL δεν μεταβιβάζεται σε 
τρίτους παρά μόνο με προηγούμενη 
συγκατάθεση του διοικητικού συμβουλίου.

5. Η ιδιότητα μέλους της κοινής 
επιχείρησης ECSEL δεν μεταβιβάζεται σε 
τρίτους παρά μόνο με προηγούμενη 
συγκατάθεση του διοικητικού συμβουλίου. 
Η εν λόγω συγκατάθεση κοινοποιείται 
στην Επιτροπή η οποία διαθέτει το 
δικαίωμα εναντίωσης. 

Or. fr

Τροπολογία 91
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) η Επιστημονική Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 92
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 6 – σημείο 3 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει τον 
εσωτερικό του κανονισμό.

Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει και 
δημοσιοποιεί τον εσωτερικό του 
κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 93
Christian Ehler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή εξασφαλίζει τον συνεχή 
συντονισμό μεταξύ των δραστηριοτήτων 
του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και 
των δραστηριοτήτων της κοινής 
επιχείρησης ECSEL, 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 ECSEL.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει επείγουσα ανάγκη συντονισμού των ερευνητικών δραστηριοτήτων που 
πραγματοποιούνται δυνάμει του προγράμματος πλαισίου, και των δραστηριοτήτων 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 (1/3 των ψήφων) της παρέχει τα αντίστοιχα μέσα.
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Τροπολογία 94
Maria Da Graça Carvalho

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αξιολογεί, αποδέχεται ή απορρίπτει 
αιτήσεις προσχώρησης νέων μελών 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3·

α) αξιολογεί, αποδέχεται ή απορρίπτει 
αιτήσεις προσχώρησης νέων μελών  από 
ιδιωτικούς φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 
3 παράγραφος 3. Οι κανόνες για την 
αποδοχή νέων μελών πρέπει να είναι 
δημόσιοι και διαφανείς, να μην θέτουν 
αδικαιολόγητα εμπόδια, και κάθε 
απόρριψη πρέπει να αιτιολογείται με 
σαφήνεια και εγγράφως και να 
ανακοινώνεται στον υποψήφιο και στο 
συμβούλιο των δημόσιων αρχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν ένα ΚΜ επιθυμεί να ενταχθεί, αυτό πρέπει να γίνεται αυτόματα και να μην υπόκειται σε 
απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τροπολογία 95
Jean-Pierre Audy

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) διορίζει, παύει, παρατείνει τη θητεία, 
παρέχει καθοδήγηση και παρακολουθεί 
την απόδοση του εκτελεστικού διευθυντή·

στ) διορίζει, ανακαλεί, παρατείνει τη 
θητεία, παρέχει καθοδήγηση και 
παρακολουθεί την απόδοση του 
εκτελεστικού διευθυντή·

Or. fr

Τροπολογία 96
Jean-Pierre Audy
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 7 – σημείο 2 – στοιχείο ιη α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. fr

Τροπολογία 97
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 από 
κατάλογο υποψηφίων που προτείνεται από 
την Επιτροπή, εφαρμόζοντας μια ανοικτή 
και διάφανη διαδικασία επιλογής. Η 
Επιτροπή συνεργάζεται κατά περίπτωση με 
εκπροσώπους από τα άλλα μέλη της κοινής 
επιχείρησης ECSEL κατά τη διαδικασία 
επιλογής.

1. Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται 
από το διοικητικό συμβούλιο από 
κατάλογο υποψηφίων που προτείνεται από 
την Επιτροπή, εφαρμόζοντας μια ανοικτή 
και διάφανη διαδικασία επιλογής. Η 
Επιτροπή συνεργάζεται κατά περίπτωση με 
εκπροσώπους από τα άλλα μέλη της κοινής 
επιχείρησης ECSEL κατά τη διαδικασία 
επιλογής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
διαθέτει το δικαίωμα εναντίωσης.

Or. fr

Τροπολογία 98
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 8 – σημείο 1 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ειδικότερα, η κατάλληλη εκπροσώπηση 
των άλλων μελών της κοινής επιχείρησης 
ECSEL εξασφαλίζεται στο στάδιο της 
προεπιλογής της διαδικασίας επιλογής. Για 
τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη της 
ECSEL και τα ιδιωτικά μέλη θα διορίζουν 
με κοινή συμφωνία εκπρόσωπο καθώς και 
παρατηρητή εξ ονόματος του διοικητικού 
συμβουλίου.

Ειδικότερα, η κατάλληλη εκπροσώπηση 
των άλλων μελών της κοινής επιχείρησης 
ECSEL εξασφαλίζεται στο στάδιο της 
προεπιλογής της διαδικασίας επιλογής. Για 
τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη της 
ECSEL και τα ιδιωτικά μέλη θα διορίζουν 
με κοινή συμφωνία εκπρόσωπο καθώς και 
παρατηρητή εξ ονόματος του διοικητικού 
συμβουλίου. Η αρχή της ισότητας των 
φύλων πρέπει να εφαρμόζεται καθ 'όλη 
τη διαδικασία επιλογής.

Or. en

Τροπολογία 99
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 9 – σημείο 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο εκτελεστικός διευθυντής 
επιφορτίζεται συγκεκριμένα με τα 
ακόλουθα καθήκοντα κατά τρόπο 
ανεξάρτητο:

4. Ο εκτελεστικός διευθυντής 
επιφορτίζεται συγκεκριμένα με τα 
ακόλουθα καθήκοντα:

Or. fr

Τροπολογία 100
Jean-Pierre Audy

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) υποβάλλει προς έγκριση στο διοικητικό 
συμβούλιο τους ετήσιους λογαριασμούς·

δ) εγκρίνει τους ετήσιους λογαριασμούς 
πριν τους υποβάλει προς έγκριση στο 
διοικητικό συμβούλιο·

Or. fr
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Τροπολογία 101
Christian Ehler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α)  καταρτίζει ετήσια έκθεση σχετικά 
με την πρόοδο των δραστηριοτήτων 
έρευνας και ανάπτυξης σε συνεργασία με 
το τμήμα επικοινωνιών της κοινής 
επιχείρησης ECSEL·

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 102
Christian Ehler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ α) παρακολούθηση των συστάσεων που 
ενδεχομένως προκύπτουν από την 
ενδιάμεση αξιολόγηση της κοινής 
επιχείρησης ECSEL ή οποιαδήποτε άλλη 
σχετική αξιολόγηση των δραστηριοτήτων 
ECSEL εγκαίρως·

Or. en

Αιτιολόγηση

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



PE524.773v01-00 48/58 AM\1012281EL.doc

EL

Τροπολογία 103
Jean-Pierre Audy

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. fr

Τροπολογία 104
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 11 – σημείο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το συμβούλιο των δημόσιων αρχών 
θεσπίζει τον εσωτερικό του κανονισμό.

Το συμβούλιο των δημόσιων αρχών 
θεσπίζει και δημοσιοποιεί τον εσωτερικό 
του κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 105
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 106
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 14 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το συμβούλιο των ιδιωτικών μελών
καταρτίζει τον εσωτερικό του κανονισμό.

4. Το συμβούλιο των ιδιωτικών μελών
θεσπίζει και δημοσιοποιεί τον εσωτερικό 
του κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 107
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

15 α. Επιστημονική επιτροπή
1. Η επιστημονική επιτροπή απαρτίζεται 
από 14 το πολύ μέλη που διορίζονται για 
θητεία ενός έτους με δυνατότητα 
ανανέωσης. Η επιτροπή εκλέγει πρόεδρο 
μεταξύ των μελών της για θητεία ενός 
έτους. Ο πρόεδρος μπορεί να παρίσταται 
και να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του 
διοικητικού συμβουλίου. Πρόσθετοι 
εμπειρογνώμονες διορίζονται εάν 
κρίνεται απαραίτητο για ειδικά 
καθήκοντα και για περιορισμένο χρονικό
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διάστημα.
2. Τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής 
εκφράζουν την ισόρροπη εκπροσώπηση 
των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων από 
τον ακαδημαϊκό χώρο και εκπροσωπούν 
τα σχετικά διεπιστημονικά περιβάλλοντα. 
Συλλογικά, τα μέλη της επιστημονικής 
επιτροπής διαθέτουν τα απαραίτητα 
επιστημονικά προσόντα και την 
εμπειρογνωμοσύνη ώστε να καλύπτουν το 
απαιτούμενο τεχνικό πεδίο για την 
παροχή στρατηγικών και επιστημονικά 
τεκμηριωμένων συστάσεων στην κοινή 
επιχείρηση ECSEL.
3. Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει τα 
συγκεκριμένα κριτήρια και τη διαδικασία 
επιλογής των μελών της επιστημονικής 
επιτροπής και διορίζει τα μέλη της.
4. Η επιστημονική επιτροπή επιτελεί τα 
ακόλουθα καθήκοντα:
α) παροχή συμβουλών σχετικά με τις 
επιστημονικές προτεραιότητες που πρέπει 
να εξετάζονται στα ετήσια προγράμματα 
εργασίας·
β) παροχή συμβουλών σχετικά με τα 
επιστημονικά επιτεύγματα που 
περιγράφονται στην ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων.
Οι συστάσεις της επιστημονικής 
επιτροπής θα λαμβάνονται δεόντως 
υπόψη.
5. Η επιστημονική επιτροπή συνεδριάζει 
τουλάχιστον δύο φορές ετησίως. Οι 
συνεδριάσεις συγκαλούνται από τον 
πρόεδρό της.
6. Στις συνεδριάσεις της επιστημονικής 
επιτροπής είναι δυνατόν να 
προσκαλούνται να συμμετάσχουν και 
άλλα πρόσωπα πλην των μελών της, 
κατόπιν σύμφωνης γνώμης του προέδρου 
της.
7. Η επιστημονική επιτροπή θεσπίζει τον 
εσωτερικό της κανονισμό.

Or. en
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Τροπολογία 108
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 16 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι διοικητικές δαπάνες της κοινής 
επιχείρησης ECSEL δεν υπερβαίνουν τα 
39.420.000 ευρώ και καλύπτονται μέσω
των χρηματοδοτικών συνεισφορών για 
τις οποίες γίνεται λόγος στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 για τη συνεισφορά της 
Ένωσης έως του ποσού των 15.255.000 
ευρώ, στο άρθρο 4 παράγραφος 2 για τη 
συνεισφορά των ιδιωτικών μελών έως 
του ποσού των 19.710.000 ευρώ και στο 
άρθρο 19 παράγραφος 2 για την 
ολοκλήρωση των δράσεων που ξεκίνησαν 
στο πλαίσιο των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
72/2008 και (ΕΚ) αριθ. 74/2008. Αν δεν 
χρησιμοποιηθεί ένα μέρος της 
συνεισφοράς για την κάλυψη των 
διοικητικών δαπανών, μπορεί να διατεθεί 
για την κάλυψη των λειτουργικών 
δαπανών της κοινής επιχείρησης ECSEL.

2. Οι λειτουργικές δαπάνες της κοινής 
επιχείρησης ECSEL καλύπτονται μέσω:

α) των χρηματοδοτικών συνεισφορών για 
τις οποίες γίνεται λόγος στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 για τη συνεισφορά της 
Ένωσης έως του ποσού των 15.255.000 
ευρώ, 
β) το άρθρο 4 παράγραφος 2 για τη 
συνεισφορά των ιδιωτικών μελών έως 
του ποσού των 19.710.000 ευρώ  ή έως 
ποσοστό 1 % της συνολικής δαπάνης 
όλων των έργων, αναλόγως του ποιο ποσό 
είναι μεγαλύτερο, εφόσον δεν υπερβαίνει 
τα 48 εκατ. ευρώ,
γ) και το άρθρο 19 παράγραφος 2 για την 
ολοκλήρωση των δράσεων που ξεκίνησαν 
στο πλαίσιο των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
72/2008 και 74/2008.
Αν δεν χρησιμοποιηθεί ένα μέρος της 
συνεισφοράς για την κάλυψη των 
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διοικητικών δαπανών, μπορεί να διατεθεί 
για την κάλυψη των λειτουργικών 
δαπανών της κοινής επιχείρησης ECSEL.

Or. en

Τροπολογία 109
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 19 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που μέλος της κοινής 
επιχείρησης ECSEL δεν ανταποκρίνεται 
στις ανειλημμένες υποχρεώσεις του όσον 
αφορά τη συμφωνηθείσα χρηματοδοτική 
συνεισφορά του, ο εκτελεστικός 
διευθυντής θα ενημερώνει εγγράφως το 
μέλος σχετικά και θα ορίζει εύλογο 
χρονικό διάστημα για τη διόρθωση της 
παράλειψης. Εάν η κατάσταση δεν έχει 
διορθωθεί εντός του ορισθέντος 
διαστήματος, ο εκτελεστικός διευθυντής 
συγκαλεί συνεδρίαση του διοικητικού
συμβουλίου για να αποφασιστεί εάν θα 
ανακληθεί η ιδιότητα του μέλους που δεν 
συμμορφώνεται ή εάν πρέπει να ληφθούν 
άλλα μέτρα έως ότου εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του. Το διοικητικό 
συμβούλιο δύναται, σε ένα πρώτο στάδιο, 
μετά από 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 110
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 22 – σημείο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η κοινή επιχείρηση ECSEL υποβάλλει 
ετήσια έκθεση στην Επιτροπή σύμφωνα με 
το άρθρο 60 παράγραφος 5 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012.

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

Εντός δύο μηνών από τη λήξη κάθε 
οικονομικού έτους, ο εκτελεστικός 
διευθυντής υποβάλλει τους ετήσιους 
λογαριασμούς και τον ισολογισμό του 
προηγούμενου έτους στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο. Το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί 
να διενεργεί ελέγχους, 
συμπεριλαμβανομένων των επιτόπιων 
ελέγχων.

Or. en

Τροπολογία 111
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 22 – σημείο 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 112
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 22 – σημείο 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ECSEL υπόκεινται σε έλεγχο από το
Ελεγκτικό Συνέδριο.

Or. en

Τροπολογία 113
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 22 – σημείο 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης 
ECSEL 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 
ECSEL εξετάζονται από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο στο πλαίσιο της διαδικασίας 
απαλλαγής. Στο πλαίσιο των εργασιών 
του, το Ελεγκτικό Συνέδριο λαμβάνει 
υπόψη του τις εργασίες του ανεξάρτητου
φορέα ελέγχου στον οποίο θα ανατεθεί το 
καθήκον να υποβάλει τη γνωμοδότηση 
που προβλέπει το άρθρο 60 παράγραφος 5 
του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου·

Or. fr

Τροπολογία 114
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 22 – σημείο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης 
ECSEL δεν υπόκεινται σε έλεγχο από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 115
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 22 – σημείο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης 
ECSEL δεν υπόκεινται σε έλεγχο από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 116
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 22 – σημείο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης 
ECSEL δεν υπόκεινται σε έλεγχο από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 117
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 22 – σημείο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης 
ECSEL δεν υπόκεινται σε έλεγχο από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο.

Οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης 
ECSEL  υπόκεινται σε έλεγχο από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο.

Or. en
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Τροπολογία 118
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 22 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Το Ελεγκτικό Συνέδριο καταρτίζει 
ειδική ετήσια έκθεση σχετικά με την 
κοινή επιχείρηση ECSEL.

Or. en

Τροπολογία 119
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 25 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το διοικητικό συμβούλιο της κοινής 
επιχείρησης ECSEL δύναται να θεσπίζει 
κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση 
των συγκρούσεων συμφερόντων όσον 
αφορά τα μέλη, τα όργανα και το 
προσωπικό της. Στους κανόνες αυτούς 
προβλέπονται μέτρα για την αποφυγή 
συγκρούσεων συμφερόντων όσον αφορά 
τους εκπροσώπους των μελών της κοινής 
επιχείρησης ECSEL που υπηρετούν ως 
μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή του 
συμβουλίου των δημόσιων αρχών.

2. Το διοικητικό συμβούλιο της κοινής 
επιχείρησης ECSEL θεσπίζει κανόνες για 
την πρόληψη και τη διαχείριση των 
συγκρούσεων συμφερόντων όσον αφορά 
τα μέλη, τα όργανα και το προσωπικό της.
Στους κανόνες αυτούς προβλέπονται μέτρα 
για την αποφυγή συγκρούσεων 
συμφερόντων όσον αφορά τους 
εκπροσώπους των μελών της κοινής 
επιχείρησης ECSEL που υπηρετούν ως 
μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή του 
συμβουλίου των δημόσιων αρχών.

Or. en

Τροπολογία 120
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 25 – σημείο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το διοικητικό συμβούλιο της κοινής 
επιχείρησης ECSEL δύναται να θεσπίζει 
κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση 
των συγκρούσεων συμφερόντων όσον 
αφορά τα μέλη, τα όργανα και το 
προσωπικό της. Στους κανόνες αυτούς 
προβλέπονται μέτρα για την αποφυγή 
συγκρούσεων συμφερόντων όσον αφορά 
τους εκπροσώπους των μελών της κοινής 
επιχείρησης ECSEL που υπηρετούν ως 
μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή του 
συμβουλίου των δημόσιων αρχών.

2. Το διοικητικό συμβούλιο της κοινής 
επιχείρησης ECSEL θεσπίζει κανόνες για 
την πρόληψη και τη διαχείριση των 
συγκρούσεων συμφερόντων όσον αφορά 
τα μέλη, τα όργανα και το προσωπικό της.
Στους κανόνες αυτούς προβλέπονται μέτρα 
για την αποφυγή συγκρούσεων 
συμφερόντων όσον αφορά τους 
εκπροσώπους των μελών της κοινής 
επιχείρησης ECSEL που υπηρετούν ως 
μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή του 
συμβουλίου των δημόσιων αρχών.

Or. en

Τροπολογία 121
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 25 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το διοικητικό συμβούλιο της κοινής 
επιχείρησης ECSEL δύναται να θεσπίζει 
κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση 
των συγκρούσεων συμφερόντων όσον 
αφορά τα μέλη, τα όργανα και το 
προσωπικό της. Στους κανόνες αυτούς 
προβλέπονται μέτρα για την αποφυγή 
συγκρούσεων συμφερόντων όσον αφορά 
τους εκπροσώπους των μελών της κοινής 
επιχείρησης ECSEL που υπηρετούν ως 
μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή του 
συμβουλίου των δημόσιων αρχών.

2. Το διοικητικό συμβούλιο της κοινής 
επιχείρησης ECSEL θεσπίζει κανόνες για 
την πρόληψη και τη διαχείριση των 
συγκρούσεων συμφερόντων όσον αφορά 
τα μέλη, τα όργανα και το προσωπικό της. 
Στους κανόνες αυτούς προβλέπονται μέτρα 
για την αποφυγή συγκρούσεων 
συμφερόντων όσον αφορά τους 
εκπροσώπους των μελών της κοινής 
επιχείρησης ECSEL που υπηρετούν ως 
μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή του 
συμβουλίου των δημόσιων αρχών.

Or. fr

Τροπολογία 122
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 26 – σημείο 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά τη διάλυση της κοινής επιχείρησης 
ECSEL, τα περιουσιακά στοιχεία της 
χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των 
υποχρεώσεών της, καθώς και των δαπανών 
που συνδέονται με τη διάλυσή της. Τυχόν 
πλεόνασμα κατανέμεται μεταξύ των μελών 
κατά τον χρόνο της διάλυσης, κατ’ 
αναλογία με την οικονομική συνεισφορά 
τους στην κοινή επιχείρηση ECSEL. Τυχόν 
πλεόνασμα που διανέμεται στην Ένωση 
επιστρέφεται στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

4. Κατά τη διάλυση της κοινής επιχείρησης 
ECSEL, τα περιουσιακά στοιχεία της 
χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των 
υποχρεώσεών της, καθώς και των δαπανών 
που συνδέονται με τη διάλυσή της. Τυχόν 
πλεόνασμα κατανέμεται μεταξύ των μελών 
κατά τον χρόνο της διάλυσης, κατ’ 
αναλογία με την οικονομική συνεισφορά 
τους στην κοινή επιχείρηση ECSEL. Τυχόν 
πλεόνασμα που διανέμεται στην Ένωση 
επιστρέφεται στο ειδικό πρόγραμμα 
υλοποίησης του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020» στο πλαίσιο του 
προϋπολογισμού της ΕΕ.

Or. fr


