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Τροπολογία 18
Christian Ehler

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα 
και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020» 
(2014-2020), το οποίο θεσπίστηκε από τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της … 201320 (εφεξής 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»), 
επιδιώκει να διασφαλίσει μεγαλύτερο 
αντίκτυπο στην έρευνα και την καινοτομία, 
συμβάλλοντας στην ενίσχυση των
συμπράξεων μεταξύ δημοσίων φορέων, 
μεταξύ άλλων και μέσω της συμμετοχής 
της Ένωσης σε προγράμματα που 
αναλαμβάνουν διάφορα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 185 της Συνθήκης.

(2) Το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα 
και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020» 
(2014-2020), το οποίο θεσπίστηκε από τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της … 201320 (εφεξής 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»), 
επιδιώκει να διασφαλίσει μεγαλύτερο 
αντίκτυπο στην έρευνα και την καινοτομία, 
αναπτύσσοντας στενότερες συνέργειες, 
ενισχύοντας τον συντονισμό και 
αποφεύγοντας άσκοπες 
αλληλοεπικαλύψεις με διεθνή, εθνικά και 
περιφερειακά ερευνητικά προγράμματα.
Οι συμπράξεις μεταξύ δημοσίων φορέων, 
μεταξύ άλλων και μέσω της συμμετοχής 
της Ένωσης σε προγράμματα που 
αναλαμβάνουν διάφορα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 185 της Συνθήκης, 
πρέπει να επιτυγχάνουν τους στόχους 
αυτούς, να πληρούν τους όρους που 
καθορίζονται στον εν λόγω κανονισμό, 
και συγκεκριμένα στο άρθρο 20, και να 
συμμορφώνονται πλήρως προς τις γενικές 
αρχές που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020».

__________________ __________________
20 ΕΕ … [ΠΠ «Ορίζοντας 2020»]. 20 ΕΕ … [ΠΠ «Ορίζοντας 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 συμπράξεις μεταξύ 
δημοσίων φορέων και τα αποτελέσματα τα οποία θα πρέπει αυτές να έχουν.
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Τροπολογία 19
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Τον Απρίλιο του 2012, η Επιτροπή 
υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο την έκθεση με τίτλο 
«Ενδιάμεση αξιολόγηση του κοινού 
προγράμματος Eurostars»22 που κατάρτισε 
ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων δύο 
έτη μετά την έναρξη του προγράμματος. 
Κατά τη συνολική γνώμη των 
εμπειρογνωμόνων, το πρόγραμμα 
Eurostars εκπληρώνει τους στόχους του, 
προσθέτει αξία στις ευρωπαϊκές 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (εφεξής 
«ΜΜΕ») που διεξάγουν έρευνα και είναι 
σκόπιμο να συνεχιστεί μετά το 2013. 
Διατυπώθηκε μια σειρά συστάσεων 
βελτίωσης, με αντικείμενο κυρίως την 
ανάγκη περαιτέρω ενοποίησης των 
εθνικών προγραμμάτων και την ανάγκη 
βελτίωσης των επιχειρησιακών επιδόσεων, 
προκειμένου να διασφαλιστεί 
συντομότερος χρόνος σύναψης συμβάσεων 
και μεγαλύτερη διαφάνεια στις 
διαδικασίες.

(4) Τον Απρίλιο του 2012, η Επιτροπή 
υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο την έκθεση με τίτλο 
«Ενδιάμεση αξιολόγηση του κοινού 
προγράμματος Eurostars»22 που κατάρτισε 
ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων δύο 
έτη μετά την έναρξη του προγράμματος. 
Κατά τη συνολική γνώμη των 
εμπειρογνωμόνων, το πρόγραμμα 
Eurostars εκπληρώνει τους στόχους του, 
προσθέτει αξία στις ευρωπαϊκές 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (εφεξής 
«ΜΜΕ») που διεξάγουν έρευνα και είναι 
σκόπιμο να συνεχιστεί μετά το 2013. 
Θεωρείται επίσης ότι το πρόγραμμα θα 
πρέπει να ικανοποιεί μία σειρά 
πραγματικών αναγκών των ΜΜΕ που 
συμμετέχουν σε δραστηριότητες σε 
έρευνας και ανάπτυξης· έχει προσελκύσει 
μεγάλο αριθμό αιτήσεων, ο δε αριθμός 
των επιλέξιμων έργων υπερβαίνει τις 
αρχικές πιστώσεις του προϋπολογισμού.
Διατυπώθηκε μια σειρά συστάσεων 
βελτίωσης, με αντικείμενο κυρίως την 
ανάγκη περαιτέρω ενοποίησης των 
εθνικών προγραμμάτων και την ανάγκη 
βελτίωσης των επιχειρησιακών επιδόσεων, 
προκειμένου να διασφαλιστεί 
συντομότερος χρόνος σύναψης συμβάσεων 
και μεγαλύτερη διαφάνεια στις 
διαδικασίες.

__________________ __________________
22 COM(2011) 186 της 8.4.2011. 22 COM(2011) 186 της 8.4.2011.

Or. ro
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Τροπολογία 20
Christian Ehler

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Σύμφωνα με την απόφαση 2013/…/ΕΕ 
του Συμβουλίου, της … 2013, για τον 
καθορισμό του ειδικού προγράμματος
υλοποίησης του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020» (2014-2020)24, στήριξη 
μπορεί να παρέχεται σε δράσεις οι οποίες 
βασίζονται στο κοινό πρόγραμμα Eurostars 
και το αναπροσανατολίζουν σύμφωνα με 
τις κατευθύνσεις που παρέχονται στην 
ενδιάμεση αξιολόγησή του.

(6) 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 
2013/…/ΕΕ του Συμβουλίου, της … 2013, 
για τον καθορισμό του ειδικού 
προγράμματος υλοποίησης του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 
(2014-2020)24, στήριξη μπορεί να 
παρέχεται σε δράσεις οι οποίες βασίζονται 
στο κοινό πρόγραμμα Eurostars και το 
αναπροσανατολίζουν σύμφωνα με τις 
κατευθύνσεις που παρέχονται στην 
ενδιάμεση αξιολόγησή του.

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

24 ΕΕ … [«Ορίζοντας 2020» - Ειδικό 
πρόγραμμα].

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να συμπεριληφθεί αναφορά όχι μόνο στο ειδικό πρόγραμμα αλλά και στο πρόγραμμα-
πλαίσιο, πράγμα που είναι σημαντικό για να αποδειχθεί η συμμόρφωση με το άρθρο 20 του 
προγράμματος πλαισίου και τις αρχές που περιέχονται σε αυτό.

Τροπολογία 21
Kent Johansson, Jens Rohde

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Το πρόγραμμα Eurostars-2 (εφεξής 
«Eurostars-2»), σε εναρμόνιση με τη 

(7) Το πρόγραμμα Eurostars-2 (εφεξής 
«Eurostars-2»), σε εναρμόνιση με τη 
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στρατηγική «Ευρώπη 2020», τη σχετική 
εμβληματική πρωτοβουλία «Ένωση 
καινοτομίας»25 και την ανακοίνωση με 
τίτλο «Μια ενισχυμένη σύμπραξη του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας για αριστεία 
και ανάπτυξη»26, θα έχει ως στόχο την 
παροχή στήριξης σε ΜΜΕ που διεξάγουν 
έρευνα μέσω της συγχρηματοδότησης των 
ερευνητικών έργων με προσανατολισμό 
στην αγορά που υλοποιούν σε 
οποιονδήποτε τομέα. Υπό αυτήν την 
έννοια, και σε συνδυασμό με τις 
δραστηριότητες στο πλαίσιο του στόχου 
«Υπεροχή στις τεχνολογίες γενικής 
εφαρμογής» που καθορίζεται στο 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», θα 
συμβάλει στους στόχους του σκέλους 
«Βιομηχανική υπεροχή» του εν λόγω 
προγράμματος, με σκοπό την ταχύτερη 
ανάπτυξη των τεχνολογιών και 
καινοτομιών που θα αποτελέσουν τη βάση 
των μελλοντικών επιχειρήσεων και την 
παροχή συνδρομής στις ευρωπαϊκές 
καινοτόμες ΜΜΕ ώστε να εξελιχθούν σε 
διεθνώς πρωτοστατούσες εταιρείες. Ως 
μέρος των βελτιώσεων του προηγούμενου 
προγράμματος Eurostars, το πρόγραμμα 
Eurostars-2 θα πρέπει να στοχεύει στη 
συντόμευση του χρόνου έως την έγκριση 
της επιχορήγησης, στη βαθύτερη 
ενοποίηση και στην απλούστευση, τη 
διαφάνεια και τη μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα της διοικητικής 
διαχείρισης προς όφελος εντέλει των ΜΜΕ 
που διεξάγουν έρευνα.

στρατηγική «Ευρώπη 2020», τη σχετική 
εμβληματική πρωτοβουλία «Ένωση 
καινοτομίας»25 και την ανακοίνωση με 
τίτλο «Μια ενισχυμένη σύμπραξη του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας για αριστεία 
και ανάπτυξη»26, θα έχει ως στόχο την 
παροχή στήριξης σε ΜΜΕ που διεξάγουν 
έρευνα μέσω της συγχρηματοδότησης των 
ερευνητικών έργων με προσανατολισμό 
στην αγορά που υλοποιούν σε 
οποιονδήποτε τομέα. Υπό αυτήν την 
έννοια, και σε συνδυασμό με τις 
δραστηριότητες στο πλαίσιο του στόχου 
«Υπεροχή στις τεχνολογίες γενικής
εφαρμογής» που καθορίζεται στο 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», θα 
συμβάλει στους στόχους του σκέλους 
«Βιομηχανική υπεροχή» του εν λόγω 
προγράμματος, με σκοπό την ταχύτερη 
ανάπτυξη των τεχνολογιών και 
καινοτομιών που θα αποτελέσουν τη βάση 
των μελλοντικών επιχειρήσεων και την 
παροχή συνδρομής στις ευρωπαϊκές 
καινοτόμες ΜΜΕ ώστε να εξελιχθούν σε 
διεθνώς πρωτοστατούσες εταιρείες. Ως 
μέρος των βελτιώσεων του προηγούμενου 
προγράμματος Eurostars, το πρόγραμμα 
Eurostars-2 θα πρέπει να στοχεύει στη 
συντόμευση του χρόνου έως την έγκριση 
της επιχορήγησης, στη βαθύτερη 
ενοποίηση και στην απλούστευση, τη 
διαφάνεια και τη μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα της διοικητικής 
διαχείρισης προς όφελος εντέλει των ΜΜΕ 
που διεξάγουν έρευνα. Έχει θεμελιώδη 
σημασία για την επιτυχία του 
προγράμματος Eurostars-2 να 
διατηρηθούν η προσέγγιση ‘από τη βάση 
στην κορυφή’ και το θεματολόγιο με 
γνώμονα τις επιχειρήσεις επικεντρωμένα 
ως επί το πλείστον στο δυναμικό της 
αγοράς του προηγούμενου προγράμματος 
Eurostars.

__________________ __________________
25 COM(2010) 546 τελικό της 6.10.2010. 25 COM(2010) 546 τελικό της 6.10.2010.
26 COM(26) 2012 τελικό της 17 Ιουλίου 26 COM(26) 2012 τελικό της 17 Ιουλίου 
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2012. 2012.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δύο από τα κομβικά στοιχεία που συνέβαλαν στην επιτυχία του προγράμματος Eurostars ήταν η 
προσέγγιση 'από τη βάση στην κορυφή' και το θεματολόγιο με γνώμονα τις επιχειρήσεις.

Τροπολογία 22
Christian Ehler

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Στην προοπτική του γενικού στόχου 
του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» για 
την επίτευξη μεγαλύτερης απλούστευσης 
και εναρμόνισης του τοπίου που 
διαγράφεται στην ΕΕ όσον αφορά τη 
χρηματοδότηση της έρευνας και της 
καινοτομίας, η διάρκεια όλων των 
συμπράξεων μεταξύ φορέων του 
δημόσιου τομέα που χρηματοδοτούνται 
στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020» θα πρέπει να 
ευθυγραμμίζεται με τη διάρκεια του 
προγράμματος πλαισίου έτσι ώστε να μην 
εφαρμόζονται παράλληλα δύο δέσμες 
κανόνων και να αποφεύγεται στο μέλλον 
η συναφής πρόσθετη διοικητική 
επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες.

Or. en

Τροπολογία 23
Christian Ehler

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Τα συμμετέχοντα κράτη προτίθενται να 
συνεισφέρουν στην υλοποίηση του 
προγράμματος Eurostars-2 καθ’ όλη τη 
διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από 
το πρόγραμμα Eurostars-2 (2014-2024).

(9) Τα συμμετέχοντα κράτη προτίθενται να 
συνεισφέρουν στην υλοποίηση του 
προγράμματος Eurostars-2 καθ’ όλη τη 
διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από 
το πρόγραμμα Eurostars-2 (2014-2020).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράλληλη δράση των δύο γενεών ΣΔΔΤ με προσκλήσεις υποβολής προτάσεων από το 2020 
και έπειτα θα δημιουργούσε διοικητικές δαπάνες, θα περιέπλεκε περαιτέρω τις συνθήκες 
χρηματοδότησης της έρευνας στην ΕΕ και θα καθιστούσε δυσδιάκριτα τα πραγματικά ποσά που 
δαπανώνται κάθε χρόνο. Η διάρκεια των ΣΔΔΤ θα πρέπει κατά συνέπεια να ευθυγραμμιστεί με 
τη διάρκεια του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και των μελλοντικών προγραμμάτων 
πλαισίων.

Τροπολογία 24
Miloslav Ransdorf

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Κάθε κράτος μέλος του EUREKA ή 
συνδεδεμένη χώρα που δεν συνδέεται με 
το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» μπορεί 
να καταστεί συμπράττουσα χώρα στο 
πλαίσιο του προγράμματος Eurostars-2.

Or. en

Τροπολογία 25
Miloslav Ransdorf

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – σημείο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) ως «ΜΜΕ που διεξάγουν έρευνα» 
νοούνται οι ΜΜΕ που επανεπενδύουν 
τουλάχιστον το 10% του κύκλου εργασιών 
τους για δραστηριότητες έρευνας και 
ανάπτυξης ή διαθέτουν τουλάχιστον το 
10% των ισοδύναμων πλήρους 
απασχόλησής τους ειδικά για 
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης.

2) ως «ΜΜΕ που διεξάγουν έρευνα και 
ανάπτυξη» νοούνται οι ΜΜΕ που 
επανεπενδύουν τουλάχιστον το 10% του 
κύκλου εργασιών τους για δραστηριότητες 
έρευνας και ανάπτυξης ή διαθέτουν 
τουλάχιστον το 10% των ισοδύναμων 
πλήρους απασχόλησής τους ειδικά για 
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης ή 
έχουν τουλάχιστον 5 ισοδύναμα πλήρους 
απασχόλησης (όταν πρόκειται για ΜΜΕ 
με 100 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης 
κατ' ανώτατο όριο) ή 10 ισοδύναμα 
πλήρους απασχόλησης (όταν πρόκειται 
για ΜΜΕ με πάνω από 100 ισοδύναμα 
πλήρους απασχόλησης).

Or. en

Τροπολογία 26
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) ως «ΜΜΕ που διεξάγουν έρευνα» 
νοούνται οι ΜΜΕ που επανεπενδύουν 
τουλάχιστον το 10% του κύκλου εργασιών 
τους για δραστηριότητες έρευνας και 
ανάπτυξης ή διαθέτουν τουλάχιστον το 
10% των ισοδύναμων πλήρους 
απασχόλησής τους ειδικά για 
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης.

2) ως «ΜΜΕ που διεξάγουν έρευνα» 
νοούνται οι ΜΜΕ που επανεπενδύουν 
τουλάχιστον το 10% του κύκλου εργασιών 
τους για δραστηριότητες έρευνας και 
ανάπτυξης ή διαθέτουν τουλάχιστον το 
10% των ισοδύναμων πλήρους 
απασχόλησής τους ειδικά για 
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης ή 
έχουν τουλάχιστον 5 ισοδύναμα πλήρους 
απασχόλησης (όταν πρόκειται για ΜΜΕ 
με 100 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης 
κατ' ανώτατο όριο) ή 10 ισοδύναμα 
πλήρους απασχόλησης (όταν πρόκειται 
για ΜΜΕ με πάνω από 100 ισοδύναμα 
πλήρους απασχόλησης).

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αυτό θα υποστηρίξει κυρίως παραδοσιακούς τομείς, όπως τη μεταποιητική βιομηχανία και τις 
γεωργο-επιχειρηματικές δραστηριότητες, που συχνά χαρακτηρίζονται από ένταση εργασίας με 
χαμηλό ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης Ε&Α (λιγότερο από 10%) και θα επιτρέψει τη 
συμμετοχή τους σε διεθνείς συνεργασίες Ε&Α.

Τροπολογία 27
Kent Johansson, Jens Rohde

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) ως «ΜΜΕ που διεξάγουν έρευνα» 
νοούνται οι ΜΜΕ που επανεπενδύουν 
τουλάχιστον το 10% του κύκλου εργασιών 
τους για δραστηριότητες έρευνας και 
ανάπτυξης ή διαθέτουν τουλάχιστον το 
10% των ισοδύναμων πλήρους 
απασχόλησής τους ειδικά για 
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης.

2) ως «ΜΜΕ που διεξάγουν έρευνα» 
νοούνται οι ΜΜΕ που επανεπενδύουν 
τουλάχιστον το 10% του κύκλου εργασιών 
τους για δραστηριότητες έρευνας και 
ανάπτυξης ή διαθέτουν τουλάχιστον το 
10% των ισοδύναμων πλήρους 
απασχόλησής τους ειδικά για 
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, ή 
έχουν τουλάχιστον 5 ισοδύναμα πλήρους 
απασχόλησης (όταν πρόκειται για ΜΜΕ 
με 100 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης 
κατ' ανώτατο όριο) ή 10 ισοδύναμα 
πλήρους απασχόλησης (όταν πρόκειται 
για ΜΜΕ με τουλάχιστον 100 ισοδύναμα 
πλήρους απασχόλησης) 

Or. en

Αιτιολόγηση

This is an issue extensively discussed over the last few years, and a specific working group 
propose to increase the participation of medium and large R&D SMEs (only 17% of the R&D 
SMEs participants in Eurostars 1) by enlarging the R&D SME definition to medium size 
companies with a critical mass of R&D activities. It is therefore proposed that SMEs with no 
more than 100 full-time equivalents must have 10% of FTEs or at least 5 FTEs dedicated to 
R&D to become eligible. As for SMEs with over 100 FTEs they would become eligible with at 
least 10 FTEs dedicated to R&D. This amendment will particularly support traditional 
sectors such as manufacturing and agri-business which are often labour intensive with few 
R&D FTEs, who would be able to do more international R&D cooperation.
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Τροπολογία 28
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι δραστηριότητες ασκούνται στο 
πλαίσιο διακρατικής συνεργασίας είτε 
αποκλειστικά μεταξύ ΜΜΕ που διεξάγουν 
έρευνα είτε με τη συμμετοχή και άλλων 
παραγόντων από την αλυσίδα καινοτομίας 
(π.χ. πανεπιστήμια, ερευνητικοί 
οργανισμοί),

α) οι δραστηριότητες ασκούνται στο 
πλαίσιο διακρατικής συνεργασίας είτε 
αποκλειστικά μεταξύ ΜΜΕ που διεξάγουν 
έρευνα είτε με τη συμμετοχή και άλλων 
παραγόντων από την αλυσίδα καινοτομίας 
(π.χ. πανεπιστήμια, ερευνητικοί 
οργανισμοί), ή από ΜΜΕ που προτίθενται 
να ασχοληθούν με την έρευνα και να 
επενδύσουν τουλάχιστον το 10% των 
κερδών τους στην έρευνα και την 
καινοτομία,

Or. ro

Τροπολογία 29
Miloslav Ransdorf

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κάθε κράτος μέλος του EUREKA ή 
συνδεδεμένη χώρα που δεν συνδέεται με 
το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» μπορεί 
καταστεί συμπράττουσα χώρα στο 
πλαίσιο του προγράμματος Eurostars-2, 
υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τον όρο 
που προβλέπεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο γ). Για τους 
σκοπούς της παρούσας απόφασης, τα 
κράτη μέλη και οι συνδεδεμένες χώρες 
που πληρούν την ανωτέρω προϋπόθεση 
θεωρούνται συμμετέχοντα κράτη. Οι εν 
λόγω συμπράττουσες χώρες δεν είναι 
επιλέξιμες για χρηματοδοτική συνεισφορά 
από την Ένωση βάσει του προγράμματος 
Eurostars-2.
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Or. en

Τροπολογία 30
Kent Johansson, Jens Rohde

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οποιοδήποτε κράτος μέλος του 
EUREKA ή οποιαδήποτε συνδεδεμένη 
χώρα που δεν συνδέεται με το πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020» μπορεί να συνδεθεί με 
το Eurostars-2, υπό την προϋπόθεση ότι 
πληροί τον όρο που προβλέπεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ). Για 
τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, 
τα κράτη μέλη του EUREKA και οι 
συνδεδεμένες χώρες που πληρούν τις 
ανωτέρω προϋποθέσεις θεωρούνται 
συμμετέχοντα κράτη. Τα εν λόγω κράτη 
εταίροι δεν είναι ωστόσο επιλέξιμα για 
χρηματοδοτική συνεισφορά από την 
Ένωση βάσει του προγράμματος 
Eurostars-2.

Or. en

Αιτιολόγηση

EUREKA Ministers agreed in Budapest in June 2012 that “by definition, a Eurostars 
participating country is a EUREKA country or a EUREKA Associated Country having signed 
a Eurostars Bilateral Agreement with the EUREKA Secretariat”. However, the current text 
only foresees the participation of EU Member States and states associated to Horizon 2020, 
while some EUREKA members countries or associated countries to EUREKA are not 
included (e.g. South Korea, Canada). Eurostars is a joint programme between the European 
Commission and EUREKA, and it is therefore important that any EUREKA Member 
Countries or associated Countries to EUREKA are entitled to join Eurostars 2 as partner.

Τροπολογία 31
Patrizia Toia
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κάθε κράτος μέλος του EUREKA ή 
συνδεδεμένη χώρα που δεν συνδέεται με 
το «Ορίζοντας 2020» μπορεί καταστεί 
συμπράττουσα χώρα στο πλαίσιο του 
προγράμματος Eurostars-2, υπό την 
προϋπόθεση ότι πληροί τον όρο που 
προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο γ). Για τους σκοπούς της 
παρούσας απόφασης, τα κράτη μέλη και 
οι συνδεδεμένες χώρες που πληρούν την 
ανωτέρω προϋπόθεση θεωρούνται 
συμμετέχοντα κράτη. Οι εν λόγω 
συμπράττουσες χώρες δεν είναι 
επιλέξιμες για χρηματοδοτική συνεισφορά 
από την Ένωση βάσει του προγράμματος 
Eurostars-2.

Or. en

Τροπολογία 32
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4 α
2α. Οποιοδήποτε κράτος μέλος του 
EUREKA ή οποιαδήποτε συνδεδεμένη 
χώρα που δεν συνδέεται με το πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020» μπορεί να συνδεθεί με 
το Eurostars-2, υπό την προϋπόθεση ότι 
πληροί τον όρο που προβλέπεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ). Για 
τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, 
τα κράτη μέλη και οι συνδεδεμένες χώρες 
που πληρούν την ανωτέρω προϋπόθεση 
θεωρούνται συμμετέχοντα κράτη. Τα εν 
λόγω κράτη εταίροι δεν είναι επιλέξιμα 
για χρηματοδοτική συνεισφορά από την 
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Ένωση βάσει του προγράμματος 
Eurostars-2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το πρόγραμμα Eurostars είναι κοινό πρόγραμμα μεταξύ της Επιτροπής και του 
EUREKA, οποιοδήποτε κράτος μέλος του EUREKA ή συνδεδεμένη στο EUREKA χώρα πρέπει 
να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα Eurostars-2 ως εταίρος.

Τροπολογία 33
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά 
της Ένωσης στο πρόγραμμα Eurostars-2, 
συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων 
ΕΖΕΣ, ανέρχεται στο ποσό των 287
εκατομμυρίων ευρώ30. Η συνεισφορά 
καταβάλλεται από τις πιστώσεις του 
γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης που 
χορηγείται για τα αντίστοιχα σκέλη του 
ειδικού προγράμματος υλοποίησης του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020», όπως καθορίζεται στην απόφαση 
αριθ. … /2013/ΕΕ σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του άρθρου 58 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο vi) και τα 
άρθρα 60 και 61 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

1. Η μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά 
της Ένωσης στο πρόγραμμα Eurostars-2, 
συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων 
ΕΖΕΣ, ανέρχεται στο ποσό των 251.125
εκατομμυρίων ευρώ30. Η συνεισφορά 
καταβάλλεται από τις πιστώσεις του 
γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης που 
χορηγείται για «Καινοτομία στις ΜΜΕ»
δυνάμει του ειδικού προγράμματος 
υλοποίησης του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020», όπως καθορίζεται στην 
απόφαση αριθ. … /2013/ΕΕ σύμφωνα με 
τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 58 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο vi) και τα 
άρθρα 60 και 61 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

__________________ __________________
30 Το ποσό είναι ενδεικτικό και θα 
εξαρτηθεί από το τελικό ποσό που θα 
συμφωνηθεί για τη ΓΔ Έρευνας και 
Καινοτομίας στο πλαίσιο του στόχου 
«Καινοτομία στις ΜΜΕ» του σκέλους ΙΙ 
«Βιομηχανική υπεροχή», το οποίο θα 
εγκριθεί τελικά από την αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή στην τελική έκδοση 
του νομοθετικού δημοσιονομικού δελτίου.

30 Το ποσό είναι ενδεικτικό και θα 
εξαρτηθεί από το τελικό ποσό που θα 
συμφωνηθεί για τη ΓΔ Έρευνας και 
Καινοτομίας στο πλαίσιο του στόχου 
«Καινοτομία στις ΜΜΕ» του σκέλους ΙΙ 
«Βιομηχανική υπεροχή», το οποίο θα 
εγκριθεί τελικά από την αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή στην τελική έκδοση 
του νομοθετικού δημοσιονομικού δελτίου.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής προτείνει περικοπή του προϋπολογισμού των ΣΔΔΤ και των ΣΔΙΤ κατά 12,5% ως 
αποτέλεσμα της συνολικής μείωσης του δημοσιονομικού κονδυλίου για τον «Ορίζοντα 2020» 
στο πλαίσιο του ΠΔΠ για να μην τεθεί σε κίνδυνο η ευαίσθητη ισορροπία ανάμεσα στη 
χρηματοδότηση της συνεργατικής έρευνας αφενός και της χρηματοδότησης των εταιρικών 
σχέσεων αφετέρου. Επιπλέον, πρέπει να γίνεται μνεία στην ειδική πηγή χρηματοδότησης 
δυνάμει του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020».

Τροπολογία 34
Miloslav Ransdorf

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη ότι δεν υπερβαίνει το 
ανώτατο ποσό που ορίζεται στην 
παράγραφο 1, η συνεισφορά της Ένωσης 
ισούται με το ένα τρίτο των συνεισφορών 
από τα συμμετέχοντα κράτη που 
αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 
στοιχείο α) και καλύπτει τις διοικητικές 
και επιχειρησιακές δαπάνες.

2. Με την επιφύλαξη ότι δεν υπερβαίνει το 
ανώτατο ποσό που ορίζεται στην 
παράγραφο 1, η συνεισφορά της Ένωσης 
ισούται κατά κανόνα με το ένα τρίτο των 
συνεισφορών από τα συμμετέχοντα κράτη 
που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 
1 στοιχείο α) και καλύπτει τις διοικητικές 
και επιχειρησιακές δαπάνες. Εάν κατά τη 
διάρκεια ισχύος του προγράμματος θα 
πρέπει να προσαρμοσθεί το ποσοστό της 
συνεισφοράς της ΕΕ, θα πρέπει να 
παρασχεθεί ένας βαθμός ευελιξίας για τις 
επιμέρους προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων. Στην περίπτωση αυτή, η 
συνεισφορά της ΕΕ θα μπορούσε να 
ανέλθει κατ' ανώτατο όριο στο ήμισυ των 
συνεισφορών των συμμετεχόντων 
κρατών.

Or. en

Τροπολογία 35
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη ότι δεν υπερβαίνει το 
ανώτατο ποσό που ορίζεται στην 
παράγραφο 1, η συνεισφορά της Ένωσης 
ισούται με το ένα τρίτο των συνεισφορών 
από τα συμμετέχοντα κράτη που 
αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 
στοιχείο α) και καλύπτει τις διοικητικές 
και επιχειρησιακές δαπάνες.

2. Με την επιφύλαξη ότι δεν υπερβαίνει το 
ανώτατο ποσό που ορίζεται στην 
παράγραφο 1, η συνεισφορά της Ένωσης 
ισούται με το ήμισυ των συνεισφορών από 
τα συμμετέχοντα κράτη που αναφέρονται 
στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α)30α. 
Καλύπτει τις επιχειρησιακές δαπάνες, 
περιλαμβανομένου και του κόστους 
αξιολόγησης των προτάσεων, καθώς και 
τις διοικητικές δαπάνες.

__________________
30α Η συνεισφορά της Ένωσης που 
ισούται με το ήμισυ των συνεισφορών 
των συμμετεχόντων κρατών αντιστοιχεί 
σε συμπληρωματικό ποσοστό ύψους 33%.

Or. en

Τροπολογία 36
Kent Johansson, Jens Rohde

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη ότι δεν υπερβαίνει το 
ανώτατο ποσό που ορίζεται στην 
παράγραφο 1, η συνεισφορά της Ένωσης 
ισούται με το ένα τρίτο των συνεισφορών 
από τα συμμετέχοντα κράτη που 
αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 
στοιχείο α) και καλύπτει τις διοικητικές 
και επιχειρησιακές δαπάνες.

2. Με την επιφύλαξη ότι δεν υπερβαίνει το 
ανώτατο ποσό που ορίζεται στην 
παράγραφο 1, η συνεισφορά της Ένωσης 
ισούται με το ήμισυ των συνεισφορών από 
τα συμμετέχοντα κράτη που αναφέρονται 
στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
Καλύπτει τις επιχειρησιακές δαπάνες, 
περιλαμβανομένου και του κόστους 
αξιολόγησης των προτάσεων, καθώς και 
τις διοικητικές δαπάνες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Άλλα προγράμματα σύμφωνα με το άρθρο 185 (EDCTP 2, AAL 2, EMRP) έχουν ένα σημαντικά 
υψηλότερο συμπληρωματικό ποσοστό που ισούται με το 50% των συνολικών δημοσίων 
κονδυλίων (100% συγκρινόμενα με τα κονδύλια των κρατών μελών), έναντι του 25% που 
προορίζεται για το πρόγραμμα Eurostars 2. Ένα συμπληρωματικό ποσοστό της τάξεως του 33% 
προοριζόμενο για το πρόγραμμα Eurostars-2 (το οποίο αντιπροσωπεύει μέχρι και το 50% των 
κονδυλίων των κρατών μελών) εγγυάται μία πιο ισότιμη μεταχείριση μεταξύ των προγραμμάτων 
σύμφωνα με το άρθρο 185. Κατά τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος, το συμπληρωματικό 
ποσοστό είναι ευέλικτο και υπόκειται σε προσαρμογή από την ομάδα υψηλού επιπέδου 
Eurostars ώστε το πρόγραμμα να σημειώσει επιτυχία.

Τροπολογία 37
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Μέγιστο ποσοστό 2% από τη 
χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 
συνεισφορά στις διοικητικές δαπάνες του 
προγράμματος Eurostars-2. Όλες οι άλλες 
διοικητικές δαπάνες που απαιτούνται για 
την υλοποίηση του προγράμματος 
Eurostars-2 καλύπτονται από τα 
συμμετέχοντα κράτη.

3. Μέγιστο ποσοστό 6% από τη 
χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 
συνεισφορά στις διοικητικές δαπάνες και 
τις δαπάνες αξιολόγησης του έργου του 
προγράμματος Eurostars-2. Οι εθνικές
διοικητικές δαπάνες που απαιτούνται για 
την υλοποίηση του προγράμματος 
Eurostars-2 καλύπτονται από τα 
συμμετέχοντα κράτη.

Or. en

Τροπολογία 38
Kent Johansson, Jens Rohde

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Μέγιστο ποσοστό 2% από τη 
χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 

3. Μέγιστο ποσοστό 4% από τη 
χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη
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συνεισφορά στις διοικητικές δαπάνες του 
προγράμματος Eurostars-2. Όλες οι άλλες
διοικητικές δαπάνες που απαιτούνται για 
την υλοποίηση του προγράμματος 
Eurostars-2 καλύπτονται από τα 
συμμετέχοντα κράτη.

συνεισφορά στις διοικητικές δαπάνες του 
προγράμματος Eurostars-2. Οι εθνικές
διοικητικές δαπάνες που απαιτούνται για 
την υλοποίηση του προγράμματος 
Eurostars-2 καλύπτονται από τα 
συμμετέχοντα κράτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δαπάνες του εκτελεστικού φορέα (Γραμματεία του EUREKA) υπολογίζεται να ανέλθουν σε 
19 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2014-2023, εκ των οποίων τα 11 εκατομμύρια ευρώ 
συνιστούν διοικητικές δαπάνες και τα 8 εκατομμύρια ευρώ δαπάνες αξιολόγησης. Συνεπώς, 
προτείνεται να προορισθούν μέχρι 4% των συμπληρωματικών κονδυλίων ΕΕ για την κάλυψη 
των διοικητικών δαπανών (4% των 287 εκατομμυρίων ευρώ = 11,5 εκατομμύρια ευρώ). Όσον 
αφορά τη δαπάνη αξιολόγησης, επειδή αυτή θεωρείται επιχειρησιακή δαπάνη, απαιτείται να 
διευκρινιστεί ότι θα καλύπτεται πλήρως από τα συμπληρωματικά κονδύλια ΕΕ.

Τροπολογία 39
Christian Ehler

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) την απόδειξη εκ μέρους των 
συμμετεχόντων κρατών ότι το 
πρόγραμμα Eurostars-2 έχει καταρτιστεί 
σύμφωνα με τους στόχους και τις 
ερευνητικές προτεραιότητες της 
'Καινοτομίας στις ΜΜΕ' όπως 
καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
.../2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της … 2013, για τη 
θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020» και στην απόφαση του 
Συμβουλίου για τον καθορισμό του 
ειδικού προγράμματος υλοποίησης του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020» για την έρευνα και την καινοτομία 
(2014-2020)

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 40
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) την απόδειξη από τα συμμετέχοντα 
κράτη που εκπροσωπούνται από τη 
Γραμματεία του EUREKA ότι το 
πρόγραμμα έχει καταρτιστεί σύμφωνα με 
την προσέγγιση 'από τη βάση στην 
κορυφή' του Eurostars-2.

Or. en

Τροπολογία 41
Christian Ehler

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β) την απόδειξη εκ μέρους των 
συμμετεχόντων κρατών ότι το 
πρόγραμμα Eurostars-2 έχει καταρτιστεί 
σύμφωνα με τις γενικές αρχές που 
διέπουν το πρόγραμμα-πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα προσθήκη τονίζει πόσο πιστά ακολουθούν οι ΣΔΔΤ τις γενικές αρχές που διέπουν το 
πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», όπως είναι η ελεύθερη πρόσβαση, η ισότητα των φύλων 
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και η αποφυγή των διακρίσεων οι οποίες συμφωνήθηκαν κατά τις διαπραγματεύσεις για το 
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020».

Τροπολογία 42
Christian Ehler

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α γ) την απόδειξη εκ μέρους των 
συμμετεχόντων κρατών ότι το 
πρόγραμμα Eurostars-2 έχει καταρτιστεί 
σύμφωνα με τους όρους που 
καθορίζονται στο άρθρο 20 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της … 2013, για τη θέσπιση 
του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζοντας 
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 συμπράξεις μεταξύ 
δημοσίων φορέων και τα αποτελέσματα τα οποία θα πρέπει αυτές να έχουν.

Τροπολογία 43
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την απόδειξη εκ μέρους της 
γραμματείας EUREKA της ικανότητάς της 
να αναλάβει την υλοποίηση του 
προγράμματος Eurostars-2, 
συμπεριλαμβανομένης της παραλαβής, της 
κατανομής και της παρακολούθησης της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης, 

δ) την απόδειξη εκ μέρους της 
γραμματείας EUREKA της ικανότητάς της 
να αναλάβει την υλοποίηση του 
προγράμματος Eurostars-2, 
συμπεριλαμβανομένης της παραλαβής, της 
κατανομής και της παρακολούθησης της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης, 
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στο πλαίσιο της έμμεσης διαχείρισης του 
προϋπολογισμού της Ένωσης σύμφωνα με 
τα άρθρα 58, 60 και 61 του κανονισμού 
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012·

στο πλαίσιο της έμμεσης διαχείρισης του 
προϋπολογισμού της Ένωσης σύμφωνα με 
τα άρθρα 58, 60 και 61 του κανονισμού 
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, με πλήρη 
σεβασμό της προσέγγισης 'από τη βάση 
στην κορυφή' του προγράμματος 
Eurostars-2·

Or. en

Τροπολογία 44
Patrizia Toia

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) ενισχυμένη συνεισφορά σε είδος που 
προσφέρουν οι δημόσιες διοικήσεις, ιδίως 
οι δημόσιοι ερευνητικοί φορείς, σύμφωνα 
με τις εθνικές παραμέτρους αναφοράς. 

Or. it

Τροπολογία 45
Christian Ehler, Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας 
και της μη εφαρμογής διακρίσεων όπως 
ορίζονται στο άρθρο 60 παράγραφος 1 
και στο άρθρο 128 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012, οι προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων που διοργανώνονται βάσει 
του προγράμματος Eurostars-2 
δημοσιεύονται στην διαδικτυακή πύλη γα 
τους συμμετέχοντες του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020».
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Or. en

Αιτιολόγηση

Στη διάρκεια των τριμερών διαπραγματεύσεων για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», τα 
θεσμικά όργανα συμφώνησαν να προαγάγουν μεγαλύτερη συνεκτικότητα όλων των 
δυνατοτήτων υποβολής προτάσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020». Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή υποσχέθηκε να προωθήσει την δημοσίευση 
των κανόνων συμμετοχής σε έργα που διοργανώνονται από ΣΔΔΤ και ΣΔΙΤ στην διαδικτυακή 
πύλη για τους συμμετέχοντες του προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Η τροπολογία αυτή 
επιδιώκει να μετατρέψει μία προαιρετική υποχρέωση σε νομική απαίτηση προκειμένου να 
διασφαλίσει για τους αιτούντες εύληπτη και προσβάσιμη πληροφόρηση.

Τροπολογία 46
Christian Ehler, Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, η 
Επιτροπή θα διενεργήσει ενδιάμεση 
αξιολόγηση του προγράμματος Eurostars-
2. Η Επιτροπή θα καταρτίσει έκθεση 
σχετικά με την αξιολόγηση αυτή στην 
οποία θα συμπεριλαμβάνονται τα 
συμπεράσματα και οι παρατηρήσεις της. Η 
Επιτροπή θα διαβιβάσει την εν λόγω 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο έως τις 30 Ιουνίου 2018.

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, η 
Επιτροπή θα διενεργήσει ενδιάμεση 
αξιολόγηση του προγράμματος Eurostars-
2. Η Επιτροπή θα καταρτίσει έκθεση 
σχετικά με την αξιολόγηση αυτή στην 
οποία θα συμπεριλαμβάνονται τα 
συμπεράσματα και οι παρατηρήσεις της. Η 
Επιτροπή θα διαβιβάσει την εν λόγω 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο έως τις 30 Ιουνίου 2018. Η 
ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος 
Eurostars-2 αποτελεί τμήμα της 
ενδιάμεσης αξιολόγησης του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και 
συντάσσεται με αυτήν.

Or. en

Τροπολογία 47
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – σημείο 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Αμέσως μετά την έγκριση του 
καταλόγου κατάταξης, κάθε συμμετέχον 
κράτος χρηματοδοτεί τους αντίστοιχους 
εθνικούς συμμετέχοντες στα έργα που 
έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση μέσω 
των διορισμένων εθνικών φορέων 
χρηματοδότησης, καταβάλλοντας κάθε 
δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί 
χρηματοδότηση για τα 50 πρώτα έργα της 
κατάταξης και για το 50-75% τουλάχιστον 
των έργων που υπερβαίνουν τα κατώτατα 
όρια. Η χρηματοδοτική συνεισφορά προς 
τους συμμετέχοντες υπολογίζεται 
σύμφωνα με τους κανόνες 
χρηματοδότησης του εθνικού 
προγράμματος εκάστου συμμετέχοντος 
κράτους στο πρόγραμμα Eurostars-2. Η 
χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης 
μεταφέρεται στους ΕΦΧ από τη 
γραμματεία EUREKA, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι ΕΦΧ έχουν καταβάλει 
τη χρηματοδοτική τους συνεισφορά για τα 
αντίστοιχα έργα.

8. Αμέσως μετά την έγκριση του 
καταλόγου κατάταξης, κάθε συμμετέχον 
κράτος χρηματοδοτεί τους αντίστοιχους 
εθνικούς συμμετέχοντες στα έργα που 
έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση μέσω 
των διορισμένων εθνικών φορέων 
χρηματοδότησης, καταβάλλοντας κάθε 
δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί 
χρηματοδότηση για τα 100 πρώτα έργα 
της κατάταξης και για το 65-75% 
τουλάχιστον των έργων που υπερβαίνουν 
τα κατώτατα όρια. Η χρηματοδοτική 
συνεισφορά προς τους συμμετέχοντες 
υπολογίζεται σύμφωνα με τους κανόνες 
χρηματοδότησης του εθνικού 
προγράμματος εκάστου συμμετέχοντος 
κράτους στο πρόγραμμα Eurostars-2. Η 
χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης 
μεταφέρεται στους ΕΦΧ από τη 
γραμματεία EUREKA, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι ΕΦΧ έχουν καταβάλει 
τη χρηματοδοτική τους συνεισφορά για τα 
αντίστοιχα έργα.

Or. ro


