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Τροπολογία 5
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το πρόγραμμα πλαίσιο 
δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και 
εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας (2012-2013), εφεξής 
«το πρόγραμμα πλαίσιο (2012-2013)», 
εγκρίθηκε με την απόφαση αριθ. 
…/…/Ευρατόμ του Συμβουλίου της … για 
το πρόγραμμα πλαίσιο δραστηριοτήτων 
πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 
Ενέργειας (Ευρατόμ) (2012-2013). Η 
Επιτροπή έχει την ευθύνη της υλοποίησης 
του προγράμματος πλαισίου (2012-2013) 
και των ειδικών του προγραμμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των συναφών 
δημοσιονομικών πτυχών.

(1) Το πρόγραμμα πλαίσιο 
δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και 
εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας (2012-2013), εφεξής 
«το πρόγραμμα πλαίσιο (2012-2013)», το 
οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση αριθ. 
…/…/Ευρατόμ του Συμβουλίου της … για 
το πρόγραμμα πλαίσιο δραστηριοτήτων 
πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 
Ενέργειας (Ευρατόμ) (2012-2013), 
αποσκοπεί στη συμπλήρωση των λοιπών 
δραστηριοτήτων της Ένωσης στο πεδίο 
της πολιτικής για την έρευνα που είναι 
αναγκαίες για την υλοποίηση της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020, και ιδίως 
εκείνων που σχετίζονται με την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση, την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, 
τη βιομηχανία, την απασχόληση και το 
περιβάλλον. Η Επιτροπή έχει την ευθύνη 
της υλοποίησης του προγράμματος 
πλαισίου (2012-2013) και των ειδικών του 
προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων 
των συναφών δημοσιονομικών πτυχών.

Or. lt

Τροπολογία 6
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) Το πρόγραμμα πλαίσιο (2012-2013) 
θα πρέπει να συμβάλει στη συγκρότηση 
της Ένωσης της Καινοτομίας, που 
αποτελεί μία από τις κυριότερες 
πρωτοβουλίες της στρατηγικής Ευρώπη 
2020, με την ενίσχυση του ανταγωνισμού 
με στόχο την επιστημονική αριστεία, και 
στην επιτάχυνση της υλοποίησης καίριων 
καινοτομιών στο πεδίο της πυρηνικής 
ενέργειας, ιδίως όσον αφορά την 
πυρηνική σύντηξη και ασφάλεια, 
διαδραματίζοντας επίσης ρόλο στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων του 
ενεργειακού τομέα και της κλιματικής 
αλλαγής. 

Or. lt

Τροπολογία 7
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) The design and implementation of 
the Framework Programme (2012-2013) 
should be based on the principles of 
simplicity, stability, transparency, legal 
certainty, consistency, excellence and 
trust following the recommendations of 
the European Parliament in its report on 
simplifying the implementation of the 
Research Framework Programmes.

Or. en

Τροπολογία 8
Silvia-Adriana Ţicău
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Πρέπει να δοθούν μεγαλύτερη 
προσοχή και δημοσιονομικοί πόροι για 
πρωτοβουλίες που συνδέονται με τη 
βασική πυρηνική έρευνα, ιδίως όσον 
αφορά τις επενδύσεις σε ανθρώπινο 
κεφάλαιο και δράσεις με στόχο την 
αντιμετώπιση του κινδύνου ελλείψεων σε 
ορισμένες δεξιότητες τα επόμενα χρόνια 
(π.χ. επιδοτήσεις προς ερευνητές στο 
πεδίο της πυρηνικής ενέργειας) και της 
συνεπαγόμενης απώλειας της 
πρωτοπορίας για την Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 9
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6a) Special attention should be paid to 
the development of contractual 
arrangements that reduce the risk of 
failure to perform as well as the 
reallocation of risks and costs over time.

Or. en

Τροπολογία 10
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το πρόγραμμα πλαίσιο (2012-2013) 
πρέπει να προάγει τη συμμετοχή των 
εξόχως απόκεντρων περιοχών της 
Κοινότητας, καθώς και τη συμμετοχή ενός 
ευρέος φάσματος επιχειρήσεων, 
ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων.

(8) Το πρόγραμμα πλαίσιο (2012-2013) 
πρέπει να προάγει τη συμμετοχή των 
εξόχως απόκεντρων περιοχών της 
Κοινότητας, καθώς και τη συμμετοχή ενός 
ευρέος φάσματος επιχειρήσεων, 
ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων, 
οι ερευνητικές δραστηριότητες των 
οποίων πρέπει να βασίζονται στον 
σεβασμό των θεμελιωδών ηθικών αρχών 
και ιδίως εκείνων που ορίζονται στον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Or. lt

Τροπολογία 11
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23a) Η λειτουργία του ITER στην 
Ευρώπη, μετά τη συμφωνία της 21ης 
Νοεμβρίου 2006 σχετικά με την ίδρυση 
του Διεθνούς Οργανισμού για την 
Ενέργεια από Σύντηξη του ITER, στο 
πλαίσιο της κοινής υλοποίησης του 
σχεδίου ITER, πρέπει να αποτελέσει το 
κεντρικό στοιχείο της ερευνητικής 
δραστηριότητας στο πεδίο της σύντηξης 
στο πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου 
(2012-2013).

Or. lt

Τροπολογία 12
Michèle Rivasi
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4 διαγράφεται
Ειδικοί κανόνες για την έρευνα στο πεδίο 

της ενέργειας σύντηξης
Οι κανόνες που καθορίζονται στο παρόν 
κεφάλαιο εφαρμόζονται με την επιφύλαξη 
των ειδικών διατάξεων για τις 
δραστηριότητες του θεματικού τομέα 
«Έρευνα στο πεδίο της ενέργειας 
σύντηξης» που περιέχονται στο κεφάλαιο 
IV.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να μην ισχύουν οι κανόνες συμμετοχής για την έρευνα σχετικά με τη 
σύντηξη. Είναι, ιδίως, θεμιτό να εκφράζονται ανησυχίες για τη χαμηλή συμμετοχή των ΜΜΕ 
στο ερευνητικό πρόγραμμα για τη σύντηξη. 

Τροπολογία 13
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Όλα τα στάδια της διαδικασίας 
πρέπει να βελτιστοποιηθούν, προκειμένου 
να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις και να 
ενθαρρυνθεί η αποδοτικότητα σε σχέση 
με το κόστος. Αυτό αφορά την πρόσβαση 
σε σχέδια προγραμμάτων εργασίας, τη 
δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων, την εκπόνηση προτάσεων, 
τις διαδικασίες επιλογής και τον χρόνο 
μέχρι την έγκριση και την πληρωμή των 
επιχορηγήσεων.

Or. en
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Τροπολογία 14
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα ώστε, κατά 
τη συγκρότηση των ομάδων ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων, να διασφαλίζεται 
εύλογη ισορροπία μεταξύ των φύλων.

Λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα ώστε, κατά 
τη συγκρότηση των ομάδων ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων, να διασφαλίζεται 
εύλογη ισορροπία μεταξύ των φύλων και 
μεταξύ των κρατών μελών που 
δραστηριοποιούνται στην έρευνα και 
κατάρτιση στο πεδίο της πυρηνικής 
ενέργειας και των συνδεδεμένων κρατών.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Κατά τη συγκρότηση των ομάδων ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, είναι σημαντικό να 
λαμβάνονται μέτρα ώστε να διασφαλίζεται εύλογη ισορροπία όχι μόνο μεταξύ των φύλων αλλά 
και μεταξύ των κρατών μελών που δραστηριοποιούνται στην έρευνα και κατάρτιση στο πεδίο 
της πυρηνικής ενέργειας και των συνδεδεμένων κρατών.

Τροπολογία 15
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) πρέπει να μην συμπεριλαμβάνουν μη 
επιλέξιμες δαπάνες, και ιδίως 
αναγνωρίσιμους έμμεσους φόρους, 
συμπεριλαμβανομένου του φόρου 
προστιθέμενης αξίας, δασμούς, 
χρεωστικούς τόκους, προβλέψεις για 
ενδεχόμενες μελλοντικές ζημίες ή 
επιβαρύνσεις, συναλλαγματικές ζημίες, 
δαπάνες συνδεόμενες με απόδοση 
κεφαλαίου, δαπάνες που έχουν δηλωθεί, 

ε) πρέπει να μην συμπεριλαμβάνουν μη 
επιλέξιμες δαπάνες, και ιδίως 
αναγνωρίσιμους έμμεσους φόρους, 
συμπεριλαμβανομένου του μη 
ανακτήσιμου φόρου προστιθέμενης αξίας, 
δασμούς, χρεωστικούς τόκους, 
συναλλαγματικές ζημίες, δαπάνες 
συνδεόμενες με απόδοση κεφαλαίου, 
δαπάνες που έχουν δηλωθεί, 
πραγματοποιηθεί ή αποδοθεί στο πλαίσιο 
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πραγματοποιηθεί ή αποδοθεί στο πλαίσιο 
άλλου ενωσιακού έργου, χρέη και 
δανειακά βάρη, υπέρμετρες ή αλόγιστες 
δαπάνες, ή οιεσδήποτε άλλες δαπάνες δεν 
πληρούν τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στα στοιχεία α) έως δ).

άλλου ενωσιακού έργου, χρέη και 
δανειακά βάρη, υπέρμετρες ή αλόγιστες 
δαπάνες, ή οιεσδήποτε άλλες δαπάνες δεν 
πληρούν τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στα στοιχεία α) έως δ).

Or. fr

Τροπολογία 16
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις συμβάσεις σύμπραξης που 
αναφέρονται στο άρθρο 51 στοιχείο α) 
και στις δράσεις επιμερισμένου κόστους 
που αναφέρονται στο άρθρο 51 στοιχείο 
στ) καθορίζονται οι κανόνες 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς της 
Κοινότητας στις δραστηριότητες τις 
οποίες αυτές καλύπτουν.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 17
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ετήσιο ποσοστό χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς της Κοινότητας («βασική 
στήριξη»), που καθορίζεται στις 
συμβάσεις σύμπραξης, δεν υπερβαίνει το 
20 % της δαπάνης των συμπράξεων για 
τις δραστηριότητες οι οποίες 
καθορίζονται στα αντίστοιχα ετήσια 
προγράμματα εργασιών τους καθ’ όλη τη 

Καμία χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης δεν χορηγείται για τις 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο 
άρθρο 51.
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διάρκεια του έβδομου προγράμματος 
πλαισίου της Κοινότητας (2007-2011) που 
θεσπίστηκε με την απόφαση 
2006/970/Ευρατόμ του Συμβουλίου και 
του προγράμματος πλαισίου 2012-2013.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε ένα περιβάλλον οικονομικών και δημοσιονομικών δυσχερειών, τα χρήματα των ευρωπαίων 
φορολογουμένων πρέπει να ανακατανεμηθούν σε ερευνητικές δραστηριότητες που συνδέονται 
με τη βιώσιμη ανάπτυξη και χρησιμοποιούν τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ερευνητών και 
ΜΜΕ.

Τροποποιήσεις 18
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατόπιν γνωμοδότησης της 
συμβουλευτικής επιτροπής για το 
πρόγραμμα σύντηξης που αναφέρεται στο 
άρθρο 7 της απόφασης αριθ. 
…/…/Ευρατόμ του Συμβουλίου η 
Επιτροπή δύναται να χρηματοδοτεί:

διαγράφεται

a) βάσει των συμβάσεων σύμπραξης με 
ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 40%: τις 
δαπάνες ορισμένων συνεργατικών έργων 
που αναλαμβάνονται από συμπράττουσες 
οντότητες, τα οποία έχουν προταθεί από 
τη συμβουλευτική επιτροπή ως έργα 
προτεραιότητας και έχουν εγκριθεί από 
την Επιτροπή· προτεραιότητα στη 
χρηματοδότηση έχουν ιδίως οι δράσεις 
που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το 
ITER/DEMO, εξαιρουμένων των έργων 
που έχουν ήδη λάβει προτεραιότητα σε 
προηγούμενα προγράμματα πλαίσια·
b) τις δράσεις που υλοποιούνται δυνάμει 
της ευρωπαϊκής συμφωνίας για την 
ανάπτυξη της σύντηξης, 
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συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών, 
ή στο πλαίσιο της κοινής επιχείρησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 51 στοιχείο γ)·
c) τις δράσεις που υλοποιούνται δυνάμει 
της συμφωνίας περί της κινητικότητας 
του προσωπικού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε ένα περιβάλλον οικονομικών και δημοσιονομικών δυσχερειών, τα χρήματα των ευρωπαίων 
φορολογουμένων πρέπει να ανακατανεμηθούν σε ερευνητικές δραστηριότητες που συνδέονται 
με τη βιώσιμη ανάπτυξη και χρησιμοποιούν τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ερευνητών και 
ΜΜΕ.

Τροπολογία 19
Antonio Cancian

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 - παράγραφος 2 - στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) βάσει των συμβάσεων σύμπραξης με 
ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 40%: τις 
δαπάνες ορισμένων συνεργατικών έργων 
που αναλαμβάνονται από συμπράττουσες 
οντότητες, τα οποία έχουν προταθεί από τη 
συμβουλευτική επιτροπή ως έργα 
προτεραιότητας και έχουν εγκριθεί από την 
Επιτροπή· προτεραιότητα στη 
χρηματοδότηση έχουν ιδίως οι δράσεις 
που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το 
ITER/DEMO, εξαιρουμένων των έργων 
που έχουν ήδη λάβει προτεραιότητα σε 
προηγούμενα προγράμματα πλαίσια·

α) βάσει των συμβάσεων σύμπραξης με 
ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 40%: τις 
δαπάνες ορισμένων συνεργατικών έργων 
που αναλαμβάνονται από συμπράττουσες 
οντότητες, τα οποία έχουν προταθεί από τη 
συμβουλευτική επιτροπή ως έργα 
προτεραιότητας και έχουν εγκριθεί από την 
Επιτροπή· προτεραιότητα στη 
χρηματοδότηση έχουν ιδίως τα πειράματα 
με στόχο τη βελτιστοποίηση της 
απόδοσης του ITER και τη συμβολή στον 
προσδιορισμό του προγράμματος DEMO· 

Or. it

Τροπολογία 20
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στην περίπτωση των έργων και 
δράσεων που τυγχάνουν χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς δυνάμει της παραγράφου 2 
στοιχεία α) ή β), όλες οι νομικές 
οντότητες που προβλέπονται στο άρθρο 
51 στοιχεία α) και β) έχουν δικαίωμα να 
συμμετέχουν στα πειράματα που 
διεξάγονται επί του υπόψη εξοπλισμού.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε ένα περιβάλλον οικονομικών και δημοσιονομικών δυσχερειών, τα χρήματα των ευρωπαίων 
φορολογουμένων πρέπει να ανακατανεμηθούν σε ερευνητικές δραστηριότητες που συνδέονται 
με τη βιώσιμη ανάπτυξη και χρησιμοποιούν τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ερευνητών και 
ΜΜΕ.

Τροπολογία 21
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Κοινότητας σε δράσεις διεξαγόμενες στο 
πλαίσιο διεθνούς συμφωνίας συνεργασίας 
προβλεπόμενης στο άρθρο 51 στοιχείο δ) 
καθορίζεται σύμφωνα με τους όρους της 
διεθνούς αυτής συμφωνίας ή από 
οιαδήποτε νομική οντότητα έχει συσταθεί 
βάσει της συμφωνίας αυτής. Η Κοινότητα 
δύναται να διαχειρίζεται τη συμμετοχή 
και την χρηματοδοτική της συνεισφορά 
σε μια τέτοια συμφωνία μέσω οιασδήποτε 
κατάλληλης νομικής οντότητας.

διαγράφεται

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Σε ένα περιβάλλον οικονομικών και δημοσιονομικών δυσχερειών, τα χρήματα των ευρωπαίων 
φορολογουμένων πρέπει να ανακατανεμηθούν σε ερευνητικές δραστηριότητες που συνδέονται 
με τη βιώσιμη ανάπτυξη και χρησιμοποιούν τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ερευνητών και 
ΜΜΕ.


