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Τροπολογία 109
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το «Ορίζων 2020» πρέπει να 
εκτελεστεί με σκοπό να συμβάλει άμεσα 
στην επίτευξη βιομηχανικής υπεροχής, 
ανάπτυξης και απασχόλησης στην 
Ευρώπη, και πρέπει να αντικατοπτρίζει το 
στρατηγικό όραμα της ανακοίνωσης της 
Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2010, προς 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών «Εμβληματική πρωτοβουλία 
στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» Ένωση καινοτομίας», όπου η 
Επιτροπή δεσμεύεται να απλουστεύσει εκ 
βάθρων την πρόσβαση συμμετεχόντων.

(2) Το «Ορίζων 2020» πρέπει να 
εκτελεστεί με σκοπό να συμβάλει άμεσα 
στην επίτευξη πρόνοιας για τους πολίτες, 
οικονομικής ανάπτυξης, περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας, βιομηχανικής υπεροχής, 
ευημερίας και απασχόλησης στην Ευρώπη, 
και πρέπει να αντικατοπτρίζει το 
στρατηγικό όραμα της ανακοίνωσης της 
Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2010, προς 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών «Εμβληματική πρωτοβουλία 
στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» Ένωση καινοτομίας», όπου η 
Επιτροπή δεσμεύεται να απλουστεύσει εκ 
βάθρων την πρόσβαση συμμετεχόντων.

Or. en

Τροπολογία 110
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το «Ορίζων 2020» πρέπει να 
εκτελεστεί με σκοπό να συμβάλει άμεσα
στην επίτευξη βιομηχανικής υπεροχής, 
ανάπτυξης και απασχόλησης στην 
Ευρώπη, και πρέπει να αντικατοπτρίζει το 
στρατηγικό όραμα της ανακοίνωσης της 
Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2010, προς 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 

(2) Το «Ορίζων 2020» πρέπει να 
εκτελεστεί με σκοπό να συμβάλει άμεσα
στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των 
πολιτών, στη διασφάλιση της κοινωνικής, 
οικονομικής και περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας και στην επίτευξη 
βιομηχανικής υπεροχής, ευημερίας,
ανάπτυξης και απασχόλησης στην 
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την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών «Εμβληματική πρωτοβουλία 
στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» Ένωση καινοτομίας», όπου η 
Επιτροπή δεσμεύεται να απλουστεύσει εκ 
βάθρων την πρόσβαση συμμετεχόντων.

Ευρώπη, και πρέπει να αντικατοπτρίζει το 
στρατηγικό όραμα της ανακοίνωσης της 
Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2010, προς 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών «Εμβληματική πρωτοβουλία 
στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» Ένωση καινοτομίας», όπου η 
Επιτροπή δεσμεύεται να απλουστεύσει εκ 
βάθρων την πρόσβαση συμμετεχόντων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εισάγει μια σειρά στόχων που πρέπει να επιτευχθούν κατά την 
υλοποίηση του «Ορίζων 2020» και οι οποίοι συνάδουν πλήρως με τους στόχους της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Τροπολογία 111
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το «Ορίζων 2020» πρέπει να 
εκτελεστεί με σκοπό να συμβάλει άμεσα 
στην επίτευξη βιομηχανικής υπεροχής, 
ανάπτυξης και απασχόλησης στην 
Ευρώπη, και πρέπει να αντικατοπτρίζει το 
στρατηγικό όραμα της ανακοίνωσης της 
Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2010, προς 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών «Εμβληματική πρωτοβουλία 
στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» Ένωση καινοτομίας», όπου η 
Επιτροπή δεσμεύεται να απλουστεύσει εκ 
βάθρων την πρόσβαση συμμετεχόντων.

(2) Το «Ορίζων 2020» πρέπει να 
εκτελεστεί με σκοπό να συμβάλει άμεσα 
στην επίτευξη πρόνοιας για τους πολίτες, 
κοινωνικής, οικονομικής και οικολογικής 
βιωσιμότητας, βιομηχανικής υπεροχής, 
ανάπτυξης και απασχόλησης στην 
Ευρώπη, και πρέπει να αντικατοπτρίζει το 
στρατηγικό όραμα της ανακοίνωσης της 
Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2010, προς 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών «Εμβληματική πρωτοβουλία 
στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» Ένωση καινοτομίας», όπου η 
Επιτροπή δεσμεύεται να απλουστεύσει εκ 
βάθρων την πρόσβαση συμμετεχόντων.
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Or. en

Τροπολογία 112
Kent Johansson, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το «Ορίζων 2020» πρέπει να 
εκτελεστεί με σκοπό να συμβάλει άμεσα 
στην επίτευξη βιομηχανικής υπεροχής, 
ανάπτυξης και απασχόλησης στην 
Ευρώπη, και πρέπει να αντικατοπτρίζει το 
στρατηγικό όραμα της ανακοίνωσης της 
Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2010, προς 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών «Εμβληματική πρωτοβουλία 
στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» Ένωση καινοτομίας», όπου η 
Επιτροπή δεσμεύεται να απλουστεύσει εκ 
βάθρων την πρόσβαση συμμετεχόντων.

(2) Το «Ορίζων 2020» πρέπει να 
εκτελεστεί με σκοπό να συμβάλει άμεσα 
στην επίτευξη βιομηχανικής υπεροχής, 
βιώσιμης ανάπτυξης και απασχόλησης 
στην Ευρώπη, και πρέπει να 
αντικατοπτρίζει το στρατηγικό όραμα της 
ανακοίνωσης της Επιτροπής, της 6ης 
Οκτωβρίου 2010, προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών «Εμβληματική πρωτοβουλία
στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» Ένωση καινοτομίας», όπου η 
Επιτροπή δεσμεύεται να απλουστεύσει εκ 
βάθρων την πρόσβαση συμμετεχόντων.

Or. en

Τροπολογία 113
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Το «Ορίζων 2020» πρέπει να στηρίζει 
τα επιτεύγματα και τη λειτουργία του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας στον οποίο 
ερευνητές, επιστημονική γνώση και 
τεχνολογία κυκλοφορούν ελεύθερα, με 
ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της 
Ένωσης και των κρατών μελών, βασικά με 

(3) Το «Ορίζων 2020» πρέπει να στηρίζει 
τα επιτεύγματα και τη λειτουργία του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας στον οποίο 
ερευνητές, επιστημονική γνώση και 
τεχνολογία κυκλοφορούν ελεύθερα, με 
ενίσχυση της συνεργασίας τόσο μεταξύ της 
Ένωσης και των κρατών μελών όσο και 
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την εφαρμογή συνεκτικής σειράς κανόνων. μεταξύ των ίδιων των κρατών μελών, 
βασικά με την εφαρμογή συνεκτικής 
σειράς κανόνων.

Or. en

Τροπολογία 114
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Η ευκολία πρόσβασης στις αιτήσεις 
για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, στα πρότυπα, 
στις δημοσιεύσεις ή σε κάθε άλλο μέσο 
διάδοσης, σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή, 
που αφορούν αποτελέσματα έργων 
χρηματοδοτούμενων από το «Ορίζων 
2020» προϋποθέτει την χρησιμοποίηση 
μορφών παρουσίασης που είναι προσιτές 
σε όλους. Στις προσιτές μορφές 
παρουσίασης συμπεριλαμβάνονται 
μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία, γραφή 
Braille, ευανάγνωστο κείμενο, 
ηχογραφήσεις, βίντεο και ηλεκτρονικές 
παρουσιάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα άτομα με αναπηρία πρέπει να έχουν ισότιμη πρόσβαση στις αιτήσεις για δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας, τα πρότυπα, τις δημοσιεύσεις ή κάθε άλλο μέσο διάδοσης, σε ηλεκτρονική ή άλλη 
μορφή, που αφορούν αποτελέσματα έργων χρηματοδοτούμενων από το «Ορίζων 2020», 
δεδομένου μάλιστα ότι πρόκειται για δημόσια χρηματοδότηση.

Τροπολογία 115
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Το «Ορίζων 2020» πρέπει να 
χρηματοδοτεί την κάλυψη όλων των 
πρόσθετων δαπανών που έχουν σχέση με 
την συμμετοχή ερευνητών και 
συμμετεχόντων με αναπηρίες σε έργα που 
χρηματοδοτούνται από το «Ορίζων 
2020». Όλες οι πρόσθετες δαπάνες που 
έχουν σχέση με αναπηρίες αποτελούν 
επιλέξιμες δαπάνες. Σε αυτές τις δαπάνες 
συμπεριλαμβάνονται διερμηνεία 
νοηματικής γλώσσας, παρουσίαση σε 
Braille, μεταγραφή προφορικού λόγου σε 
πραγματικό χρόνο, 
συμπεριλαμβανομένων συστημάτων 
velotyping, παροχή προσωπικής βοήθειας 
και χρήση κτιρίων με εύκολη πρόσβαση 
για τις εκδηλώσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ερευνητές και συμμετέχοντες με αναπηρίες θα μπορούν να 
συμβάλουν πλήρως σε ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα από το «Ορίζων 2020», οι κανόνες 
που διέπουν την χρηματοδότηση της ΕΕ πρέπει να προβλέπουν την δυνατότητα πρόσθετης 
χρηματοδότησης για την κάλυψη όλων των πρόσθετων δαπανών που έχουν σχέση με αναπηρία 
και μπορούν να θεωρηθούν ως εύλογη προσαρμογή στην πολιτική και στα προγράμματα για την 
έρευνα.

Τροπολογία 116
Norbert Glante

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) To αργότερο το 2017 η Επιτροπή 
πρέπει να προβεί σε ενδιάμεση 
αξιολόγηση των κανόνων συμμετοχής, 
υπό το πρίσμα της επιθυμητής 
απλοποίησης των διαδικασιών και της 
αυξημένης συμμετοχής στα 
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προγράμματα. Η αξιολόγηση αυτή πρέπει 
να περιλαμβάνει ανάλυση της πρόσβασης 
των συμμετεχόντων από όλες τις 
περιφέρειες και των ΜΜΕ στη 
χρηματοδότηση και της ισόρροπης 
συμμετοχής ανδρών και γυναικών· πρέπει 
να αναλύονται επίσης οι δυνατότητες για 
περαιτέρω απλοποιήσεις. Στην πρόταση 
της Επιτροπής οι κανόνες συμμετοχής 
μπορούν να τροποποιούνται από τη 
νομοθεσία, εάν χρειάζεται, άπαξ κατά τη 
διάρκεια της περιόδου υλοποίησης του 
«Ορίζων 2020».

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι επιπτώσεις της προσέγγισης ριζικής απλούστευσης στους κανόνες συμμετοχής καθιστούν 
αναγκαία τη διαρκή αξιολόγησή τους, καθώς και τη δυνατότητα τροποποίησής τους από τη 
νομοθεσία.

Τροπολογία 117
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
συνοχή με άλλα χρηματοδοτικά 
προγράμματα της Ένωσης, το «Ορίζων 
2020» πρέπει να εκτελεστεί με βάση τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. ΧΧ/ΧΧ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της […], σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν για 
τον ετήσιο προϋπολογισμό της Ένωσης, 
και με βάση τον κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. Χ/Χ, 
της […], σχετικά με την τροποποίηση των 
λεπτομερών εφαρμοστικών κανόνων του 
δημοσιονομικού κανονισμού.

(5) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
συνοχή με άλλα χρηματοδοτικά 
προγράμματα της Ένωσης, το «Ορίζων 
2020» πρέπει να εκτελεστεί με βάση τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. ΧΧ/ΧΧ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της […], σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν για 
τον ετήσιο προϋπολογισμό της Ένωσης, 
και με βάση τον κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. Χ/Χ, 
της […], σχετικά με την τροποποίηση των 
λεπτομερών εφαρμοστικών κανόνων του 
δημοσιονομικού κανονισμού. Ωστόσο, 
πρέπει να εξασφαλιστεί η ευελιξία για 
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θέσπιση ειδικών κανόνων, έχοντας υπόψη 
τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του τομέα της 
έρευνας και καινοτομίας.

Or. en

Τροπολογία 118
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Πρέπει να εξασφαλιστεί ολοκληρωμένη 
προσέγγιση, με συνάθροιση 
δραστηριοτήτων καλυπτόμενων από το 
Έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας, το 
Πρόγραμμα-πλαίσιο ανταγωνιστικότητας 
και καινοτομίας και το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
(ΕΤΙ), ώστε να καταστεί ευκολότερη η 
συμμετοχή, να συγκροτηθεί συνεκτικότερο 
σύνολο μέσων, και να αυξηθεί η 
επιστημονική και οικονομική επιρροή, με 
ταυτόχρονη αποφυγή άσκοπης 
επανάληψης προσπαθειών και 
κατακερματισμού. Πρέπει να 
εφαρμόζονται κοινοί κανόνες με σκοπό 
την εξασφάλιση συνεκτικού πλαισίου το 
οποίο θα διευκολύνει τη συμμετοχή σε 
προγράμματα που λαμβάνουν 
χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης 
από τον προϋπολογισμό του «Ορίζων 
2020», περιλαμβανόμενων της συμμετοχής 
σε προγράμματα που διαχειρίζεται το ΕΤΙ, 
κοινών επιχειρήσεων ή άλλων σχημάτων 
με βάση το άρθρο 187 της ΣΛΕΕ ή της 
συμμετοχής σε προγράμματα 
αναλαμβανόμενα από κράτη μέλη με βάση 
το άρθρο 185 της ΣΛΕΕ. Ωστόσο, πρέπει 
να εξασφαλιστεί η ευελιξία για θέσπιση 
ειδικών κανόνων σε περιπτώσεις 
δικαιολογημένες λόγω ειδικών αναγκών 
των αντίστοιχων δράσεων και με τη 

(6) Πρέπει να εξασφαλιστεί ολοκληρωμένη 
προσέγγιση, με συνάθροιση 
δραστηριοτήτων καλυπτόμενων από το
Έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας, το 
Πρόγραμμα-πλαίσιο ανταγωνιστικότητας 
και καινοτομίας και το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
(ΕΤΙ), ώστε να καταστεί ευκολότερη η 
συμμετοχή, να συγκροτηθεί συνεκτικότερο 
σύνολο μέσων, και να αυξηθεί η 
επιστημονική και οικονομική επιρροή, με 
ταυτόχρονη αποφυγή άσκοπης 
επανάληψης προσπαθειών και 
κατακερματισμού. Πρέπει να 
εφαρμόζονται κοινοί κανόνες με σκοπό 
την εξασφάλιση συνεκτικού πλαισίου το 
οποίο θα διευκολύνει τη συμμετοχή σε 
προγράμματα που λαμβάνουν 
χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης 
από τον προϋπολογισμό του «Ορίζων 
2020», περιλαμβανόμενων της συμμετοχής 
σε προγράμματα που διαχειρίζεται το ΕΤΙ, 
κοινών επιχειρήσεων ή άλλων σχημάτων 
με βάση το άρθρο 187 της ΣΛΕΕ ή της 
συμμετοχής σε προγράμματα 
αναλαμβανόμενα από κράτη μέλη με βάση 
το άρθρο 185 της ΣΛΕΕ. Ωστόσο, πρέπει 
να εξασφαλιστεί η ευελιξία για θέσπιση 
ειδικών κανόνων σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις όταν αιτιολογείται ρητώς 
λόγω ειδικών αναγκών των αντίστοιχων 
δράσεων και με τη συγκατάθεση της 
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συγκατάθεση της Επιτροπής. Επιτροπής. Τούτο ισχύει ιδίως 
προκειμένου να δοθεί ώθηση σε δράσεις 
αξιοποίησης ευκαιριών σε τομείς με 
βραχείς κύκλους έρευνας και καινοτομίας 
για να διευκολυνθεί η συμμετοχή ΜΜΕ 
και για να απλουστευθούν διαδικασίες για 
δραστηριότητες που αξιοποιούν άμεσα τα 
αποτελέσματα της χρηματοδοτούμενης 
έρευνας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να διατηρηθεί ένα περιθώριο ευελιξίας για αιτιολογημένες περιπτώσεις και να 
μην θεσπιστούν υπερβολικά άκαμπτοι κανόνες. Βεβαίως, είναι επίσης σημαντικό να περιοριστεί 
η χρήση σε εξαιρετικές περιπτώσεις μόνο.

Τροπολογία 119
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Πρέπει να εξασφαλιστεί ολοκληρωμένη 
προσέγγιση, με συνάθροιση 
δραστηριοτήτων καλυπτόμενων από το 
Έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας, το 
Πρόγραμμα-πλαίσιο ανταγωνιστικότητας 
και καινοτομίας και το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
(ΕΤΙ), ώστε να καταστεί ευκολότερη η 
συμμετοχή, να συγκροτηθεί συνεκτικότερο 
σύνολο μέσων, και να αυξηθεί η 
επιστημονική και οικονομική επιρροή, με 
ταυτόχρονη αποφυγή άσκοπης 
επανάληψης προσπαθειών και 
κατακερματισμού. Πρέπει να 
εφαρμόζονται κοινοί κανόνες με σκοπό 
την εξασφάλιση συνεκτικού πλαισίου το 
οποίο θα διευκολύνει τη συμμετοχή σε 
προγράμματα που λαμβάνουν 
χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης 
από τον προϋπολογισμό του «Ορίζων 

(6) Πρέπει να εξασφαλιστεί ολοκληρωμένη 
προσέγγιση, με συνάθροιση 
δραστηριοτήτων καλυπτόμενων από το 
Έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας, το 
Πρόγραμμα-πλαίσιο ανταγωνιστικότητας 
και καινοτομίας και το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
(ΕΤΙ), ώστε να καταστεί ευκολότερη η 
συμμετοχή, να συγκροτηθεί συνεκτικότερο 
σύνολο μέσων, και να αυξηθεί η 
επιστημονική και οικονομική επιρροή, με 
ταυτόχρονη αποφυγή άσκοπης 
επανάληψης προσπαθειών και 
κατακερματισμού. Πρέπει να 
εφαρμόζονται κοινοί κανόνες με σκοπό 
την εξασφάλιση συνεκτικού πλαισίου το 
οποίο θα διευκολύνει τη συμμετοχή σε 
προγράμματα που λαμβάνουν 
χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης 
από τον προϋπολογισμό του «Ορίζων 
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2020», περιλαμβανόμενων της συμμετοχής 
σε προγράμματα που διαχειρίζεται το ΕΤΙ, 
κοινών επιχειρήσεων ή άλλων σχημάτων 
με βάση το άρθρο 187 της ΣΛΕΕ ή της 
συμμετοχής σε προγράμματα 
αναλαμβανόμενα από κράτη μέλη με βάση 
το άρθρο 185 της ΣΛΕΕ. Ωστόσο, πρέπει 
να εξασφαλιστεί η ευελιξία για θέσπιση 
ειδικών κανόνων σε περιπτώσεις 
δικαιολογημένες λόγω ειδικών αναγκών 
των αντίστοιχων δράσεων και με τη 
συγκατάθεση της Επιτροπής.

2020», περιλαμβανόμενων της συμμετοχής 
σε προγράμματα που διαχειρίζεται το ΕΤΙ, 
κοινών επιχειρήσεων ή άλλων σχημάτων 
με βάση το άρθρο 187 της ΣΛΕΕ ή της 
συμμετοχής σε προγράμματα 
αναλαμβανόμενα από κράτη μέλη με βάση 
το άρθρο 185 της ΣΛΕΕ. Ωστόσο, πρέπει 
να εξασφαλιστεί η ευελιξία για θέσπιση 
ειδικών κανόνων σε περιπτώσεις 
δικαιολογημένες λόγω ειδικών αναγκών 
των αντίστοιχων δράσεων και με τη 
συγκατάθεση της Επιτροπής, καθώςκαι με 
την δέουσα συμμετοχή της νομοθετικής 
εξουσίας της ΕΕ και των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 120
Romana Jordan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού 
πρέπει να σέβονται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και να τηρούν τις αρχές που 
αναγνωρίζονται μεταξύ άλλων από το 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι δράσεις 
πρέπει να τηρούν όλες τις νομικές 
υποχρεώσεις και αρχές δεοντολογίας, στις 
οποίες περιλαμβάνεται η αποφυγή κάθε 
είδους λογοκλοπής.

(7) Δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού 
πρέπει να σέβονται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και να τηρούν τις αρχές που 
αναγνωρίζονται μεταξύ άλλων από το 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι δράσεις 
πρέπει να τηρούν όλες τις νομικές 
υποχρεώσεις και αρχές δεοντολογίας, στις 
οποίες περιλαμβάνεται η αποφυγή κάθε 
είδους λογοκλοπής. Οι ερευνητικές 
δραστηριότητες πρέπει επίσης να λάβουν 
υπόψη το άρθρο 13 ΣΛΕΕ προκειμένου 
να μειωθεί η χρήση ζώων στην έρευνα 
και τις δοκιμές, με απώτερο σκοπό την 
αντικατάσταση της χρήσης ζώων. 

Or. sl
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Τροπολογία 121
Britta Thomsen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού 
πρέπει να σέβονται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και να τηρούν τις αρχές που 
αναγνωρίζονται μεταξύ άλλων από το 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι δράσεις 
πρέπει να τηρούν όλες τις νομικές 
υποχρεώσεις και αρχές δεοντολογίας, στις 
οποίες περιλαμβάνεται η αποφυγή κάθε 
είδους λογοκλοπής.

(7) Δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού 
πρέπει να σέβονται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και να τηρούν τις αρχές που 
αναγνωρίζονται μεταξύ άλλων από το 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι δράσεις 
πρέπει να τηρούν όλες τις νομικές 
υποχρεώσεις, με αρχές δεοντολογίας 
καθώς και με αρχές ερευνητικής 
ακεραιότητας, στις οποίες περιλαμβάνεται 
η αποφυγή κάθε είδους χάλκευσης 
στοιχείων και λογοκλοπής

Or. en

Τροπολογία 122
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού 
πρέπει να σέβονται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και να τηρούν τις αρχές που 
αναγνωρίζονται μεταξύ άλλων από το 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι δράσεις 
πρέπει να τηρούν όλες τις νομικές 
υποχρεώσεις και αρχές δεοντολογίας, στις 
οποίες περιλαμβάνεται η αποφυγή κάθε 
είδους λογοκλοπής.

(7) Δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού 
σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και να 
τηρούν τις αρχές που αναγνωρίζονται 
μεταξύ άλλων από το Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι δράσεις 
τηρούν όλες τις νομικές υποχρεώσεις και 
αρχές δεοντολογίας, στις οποίες 
περιλαμβάνεται η αποφυγή κάθε είδους 
λογοκλοπής.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η χρήση της έκφρασης «πρέπει να» δεν επαρκεί σε αυτή τη περίπτωση λόγω της σημασίας της 
διάταξης, μια που δεν αφορά αυτή απλώς ένα προαιρετικό καθήκον αλλά μια υποχρέωση που 
πρέπει να διατυπωθεί σαφώς. 

Τροπολογία 123
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού 
πρέπει να σέβονται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και να τηρούν τις αρχές που 
αναγνωρίζονται μεταξύ άλλων από το 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι δράσεις 
πρέπει να τηρούν όλες τις νομικές 
υποχρεώσεις και αρχές δεοντολογίας, στις 
οποίες περιλαμβάνεται η αποφυγή κάθε 
είδους λογοκλοπής.

(7) Δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού 
σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και να 
τηρούν τις αρχές που αναγνωρίζονται 
μεταξύ άλλων από το Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι δράσεις 
πρέπει να τηρούν όλες τις νομικές 
υποχρεώσεις και αρχές δεοντολογίας, στις 
οποίες περιλαμβάνεται η αποφυγή κάθε 
είδους λογοκλοπής.

Or. en

Τροπολογία 124
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7a) Είναι ανάγκη να επισημανθεί η 
σημασία μιας ενισχυμένης, βασισμένης 
στο φύλο προοπτικής στον σχεδιασμό, 
στην εφαρμογή και στα αποτελέσματα 
του «Ορίζων 2020».

Or. en
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Τροπολογία 125
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Με συνέπεια προς τους στόχους της 
διεθνούς συνεργασίας, όπως 
περιγράφονται στα άρθρα 180 και 186 της 
ΣΣΕΕ, πρέπει να προωθηθεί η συμμετοχή 
νομικών οντοτήτων εγκαταστημένων σε 
τρίτες χώρες, καθώς και διεθνών 
οργανισμών. Η εφαρμογή αυτών των 
κανόνων πρέπει να συμμορφώνεται προς 
τα μέτρα που θεσπίζονται με βάση τα 
άρθρα 75 και 215 της ΣΛΕΕ και να 
συμφωνεί με τη διεθνή νομοθεσία. 
Επιπλέον, η εφαρμογή αυτών των κανόνων 
πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής οντοτήτων της 
Ένωσης σε προγράμματα τρίτων χωρών.

(8) Με συνέπεια προς τους στόχους της 
διεθνούς συνεργασίας, όπως 
περιγράφονται στα άρθρα 180 και 186 της 
ΣΣΕΕ, πρέπει να προωθηθεί η συμμετοχή 
νομικών οντοτήτων εγκαταστημένων σε 
τρίτες χώρες, καθώς και διεθνών 
οργανισμών. Η εφαρμογή αυτών των 
κανόνων πρέπει να συμμορφώνεται προς 
τα μέτρα που θεσπίζονται με βάση τα 
άρθρα 75 και 215 της ΣΛΕΕ και να 
συμφωνεί με τη διεθνή νομοθεσία. 
Επιπλέον, η εφαρμογή αυτών των κανόνων 
πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής οντοτήτων της 
Ένωσης σε προγράμματα τρίτων χωρών.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδότηση που διανεμήθηκε στο 
πλαίσιο του «Ορίζων 2020» δεν 
αντιβαίνει σε θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ 
και προκειμένου να διευκολυνθεί η 
συνοχή με την εξωτερική και 
αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ, έχουν 
έκπονηθεί ειδικοί κανόνες εφαρμοστέεοι 
σε τρίτες χώρες για τις οποίες υφίστανται 
εύλογες υπόνοιες παραβιάσεων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμμετοχής 
σε ένοπλες συγκρούσεις ή αντιπαραθέσεις 
εδαφικού χαρακτήρα. 

Or. en

Τροπολογία 126
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Με συνέπεια προς τους στόχους της 
διεθνούς συνεργασίας, όπως 
περιγράφονται στα άρθρα 180 και 186 της 
ΣΣΕΕ, πρέπει να προωθηθεί η συμμετοχή 
νομικών οντοτήτων εγκαταστημένων σε 
τρίτες χώρες, καθώς και διεθνών 
οργανισμών. Η εφαρμογή αυτών των 
κανόνων πρέπει να συμμορφώνεται προς 
τα μέτρα που θεσπίζονται με βάση τα 
άρθρα 75 και 215 της ΣΛΕΕ και να 
συμφωνεί με τη διεθνή νομοθεσία. 
Επιπλέον, η εφαρμογή αυτών των κανόνων 
πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής οντοτήτων της 
Ένωσης σε προγράμματα τρίτων χωρών.

(8) Με συνέπεια προς τους στόχους της 
διεθνούς συνεργασίας, όπως 
περιγράφονται στα άρθρα 180 και 186 της 
ΣΣΕΕ, πρέπει να προωθηθεί η συμμετοχή 
νομικών οντοτήτων εγκαταστημένων σε 
τρίτες χώρες, καθώς και διεθνών 
οργανισμών. Η εφαρμογή αυτών των 
κανόνων πρέπει να συμμορφώνεται προς 
τα μέτρα που θεσπίζονται με βάση τα 
άρθρα 75 και 215 της ΣΛΕΕ και να 
συμφωνεί με τη διεθνή νομοθεσία. 
Επιπλέον, η εφαρμογή αυτών των κανόνων 
πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής οντοτήτων της 
Ένωσης σε προγράμματα τρίτων χωρών 
και πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τις 
συνθήκες που απορρέουν από τα νομικά 
πλαίσια των τρίτων χωρών και των 
διεθνών οργανισμών που συμμετέχουν.

Or. en

Τροπολογία 127
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Με συνέπεια προς τους στόχους της 
διεθνούς συνεργασίας, όπως 
περιγράφονται στα άρθρα 180 και 186 της 
ΣΣΕΕ, πρέπει να προωθηθεί η συμμετοχή 
νομικών οντοτήτων εγκαταστημένων σε 
τρίτες χώρες, καθώς και διεθνών 
οργανισμών. Η εφαρμογή αυτών των 
κανόνων πρέπει να συμμορφώνεται προς 
τα μέτρα που θεσπίζονται με βάση τα 
άρθρα 75 και 215 της ΣΛΕΕ και να 
συμφωνεί με τη διεθνή νομοθεσία. 
Επιπλέον, η εφαρμογή αυτών των κανόνων 
πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τις 

(8) Με συνέπεια προς τους στόχους της 
διεθνούς συνεργασίας, όπως 
περιγράφονται στα άρθρα 180 και 186 της 
ΣΣΕΕ, πρέπει να προωθηθεί η συμμετοχή 
νομικών οντοτήτων εγκαταστημένων σε 
τρίτες χώρες, καθώς και διεθνών 
οργανισμών. Η εφαρμογή αυτών των 
κανόνων πρέπει να συμμορφώνεται προς 
τα μέτρα που θεσπίζονται με βάση τα 
άρθρα 75 και 215 της ΣΛΕΕ και να 
συμφωνεί με τη διεθνή νομοθεσία. 
Επιπλέον, η εφαρμογή αυτών των κανόνων 
πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τις 
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προϋποθέσεις συμμετοχής οντοτήτων της 
Ένωσης σε προγράμματα τρίτων χωρών.

προϋποθέσεις συμμετοχής οντοτήτων της 
Ένωσης σε προγράμματα τρίτων χωρών 
βάσει της αρχής της αμοιβαιότητας.

Or. en

Τροπολογία 128
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Πρέπει να θεσπιστούν κανόνες όσον 
αφορά την δημιουργία συμπράξεων 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η 
Επιτροπή δεν θα δημιουργήσει περαιτέρω 
κοινές επιχειρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 
187 ΣΛΕΕ ενώ η δημιουργία συμπράξεων 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα 
αποτελεί εξαίρεση και θα αιτιολογείται 
μέσω τεκμηριωμένης επιχειρηματολογίας 
ότι κανείς άλλος τύπος χρηματοδοτικού 
μηχανισμού δεν μπορεί να υλοποιήσει 
τους ίδιους στόχους.

Or. en

Τροπολογία 129
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Αυτοί οι κανόνες συμμετοχής και 
διάδοσης πρέπει να παρέχουν συνεκτικό, 
περιεκτικό και διαφανές πλαίσιο για την 
εξασφάλιση της κατά το δυνατόν 
αποδοτικότερης εφαρμογής, λαμβανόμενης 
υπόψη της ανάγκης εύκολης πρόσβασης 

(9) Αυτοί οι κανόνες συμμετοχής και 
διάδοσης πρέπει να παρέχουν συνεκτικό, 
περιεκτικό και διαφανές πλαίσιο για την 
εξασφάλιση της κατά το δυνατόν 
αποδοτικότερης εφαρμογής, λαμβανόμενης 
υπόψη της ανάγκης εύκολης πρόσβασης 
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όλων των συμμετεχόντων, ιδίως των 
ΜΜΕ, με απλουστευμένες διαδικασίες. Η 
χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης θα 
μπορούσε να παρέχεται υπό διάφορες 
μορφές.

όλων των συμμετεχόντων, ιδίως των ΜΜΕ
και οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών, ιδίως δε οργανώσεων ατόμων 
με αναπηρίες, με απλουστευμένες 
διαδικασίες. Η χρηματοδοτική συνδρομή 
της Ένωσης θα μπορούσε να παρέχεται 
υπό διάφορες μορφές.

Or. en

Τροπολογία 130
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Αυτοί οι κανόνες συμμετοχής και 
διάδοσης πρέπει να παρέχουν συνεκτικό, 
περιεκτικό και διαφανές πλαίσιο για την 
εξασφάλιση της κατά το δυνατόν 
αποδοτικότερης εφαρμογής, λαμβανόμενης 
υπόψη της ανάγκης εύκολης πρόσβασης 
όλων των συμμετεχόντων, ιδίως των 
ΜΜΕ, με απλουστευμένες διαδικασίες. Η 
χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης θα 
μπορούσε να παρέχεται υπό διάφορες 
μορφές.

(9) Αυτοί οι κανόνες συμμετοχής και 
διάδοσης πρέπει να παρέχουν συνεκτικό, 
περιεκτικό και διαφανές πλαίσιο για την 
εξασφάλιση της κατά το δυνατόν 
αποδοτικότερης εφαρμογής, λαμβανόμενης 
υπόψη της ανάγκης εύκολης πρόσβασης 
όλων των συμμετεχόντων, ιδίως των ΜΜΕ 
και οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών, συμπεριλαμβανομένων 
οργανώσεων ατόμων με αναπηρίες, με 
απλουστευμένες διαδικασίες. Η 
χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης θα 
μπορούσε να παρέχεται υπό διάφορες 
μορφές.

Or. en

Τροπολογία 131
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Αυτοί οι κανόνες συμμετοχής και (9) Αυτοί οι κανόνες συμμετοχής και 



PE492.762v01-00 18/176 AM\907542EL.doc

EL

διάδοσης πρέπει να παρέχουν συνεκτικό, 
περιεκτικό και διαφανές πλαίσιο για την 
εξασφάλιση της κατά το δυνατόν 
αποδοτικότερης εφαρμογής, λαμβανόμενης 
υπόψη της ανάγκης εύκολης πρόσβασης 
όλων των συμμετεχόντων, ιδίως των 
ΜΜΕ, με απλουστευμένες διαδικασίες. Η 
χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης θα 
μπορούσε να παρέχεται υπό διάφορες 
μορφές.

διάδοσης πρέπει να παρέχουν συνεκτικό, 
περιεκτικό και διαφανές πλαίσιο για την 
εξασφάλιση της κατά το δυνατόν 
αποδοτικότερης εφαρμογής, λαμβανόμενης 
υπόψη της ανάγκης εύκολης πρόσβασης 
όλων των συμμετεχόντων, ιδίως των 
ΜΜΕ, με απλουστευμένες διαδικασίες. Η 
χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης θα 
μπορούσε να παρέχεται υπό διάφορες 
μορφές αλλά πάντα με στόχο την επίτευξη 
των μέγιστων δυνατών αποτελεσμάτων 
μόχλευσης.

Or. en

Τροπολογία 132
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Αυτοί οι κανόνες συμμετοχής και 
διάδοσης πρέπει να παρέχουν συνεκτικό, 
περιεκτικό και διαφανές πλαίσιο για την 
εξασφάλιση της κατά το δυνατόν 
αποδοτικότερης εφαρμογής, λαμβανόμενης 
υπόψη της ανάγκης εύκολης πρόσβασης 
όλων των συμμετεχόντων, ιδίως των 
ΜΜΕ, με απλουστευμένες διαδικασίες. Η 
χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης θα 
μπορούσε να παρέχεται υπό διάφορες 
μορφές.

(9) Αυτοί οι κανόνες συμμετοχής και 
διάδοσης πρέπει να παρέχουν συνεκτικό, 
περιεκτικό και διαφανές πλαίσιο για την 
εξασφάλιση της κατά το δυνατόν 
αποδοτικότερης εφαρμογής, λαμβανόμενης 
υπόψη της ανάγκης εύκολης πρόσβασης 
όλων των συμμετεχόντων, ιδίως των ΜΜΕ 
και οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών, με απλουστευμένες διαδικασίες. 
Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης 
θα μπορούσε να παρέχεται υπό διάφορες 
μορφές.

Or. en

Τροπολογία 133
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9



AM\907542EL.doc 19/176 PE492.762v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Αυτοί οι κανόνες συμμετοχής και 
διάδοσης πρέπει να παρέχουν συνεκτικό, 
περιεκτικό και διαφανές πλαίσιο για την 
εξασφάλιση της κατά το δυνατόν 
αποδοτικότερης εφαρμογής, λαμβανόμενης 
υπόψη της ανάγκης εύκολης πρόσβασης 
όλων των συμμετεχόντων, ιδίως των 
ΜΜΕ, με απλουστευμένες διαδικασίες. Η 
χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης θα 
μπορούσε να παρέχεται υπό διάφορες 
μορφές.

(9) Αυτοί οι κανόνες συμμετοχής και 
διάδοσης πρέπει να παρέχουν συνεκτικό, 
περιεκτικό και διαφανές πλαίσιο για την 
εξασφάλιση της κατά το δυνατόν 
αποδοτικότερης εφαρμογής, λαμβανόμενης 
υπόψη της ανάγκης εύκολης πρόσβασης 
όλων των συμμετεχόντων, ιδίως των ΜΜΕ
και οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών, με απλουστευμένες διαδικασίες. 
Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης 
θα μπορούσε να παρέχεται υπό διάφορες 
μορφές.

Or. en

Τροπολογία 134
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) Οι εν λόγω κανόνες συμμετοχής και 
διάδοσης πρέπει να συνεκτιμούν επίσης 
τις ειδικές χρηματοδοτικές ανάγκες των 
ΜΜΕ και των εταιρειών μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης, με στόχο την 
απελευθέρωση του πλήρους δυναμικού 
τους στον τομέα της έρευνας και της 
καινοτομίας, λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες των 
διαφορετικών τύπων ΜΜΕ και των 
διαφορετικών κλάδων. Οι κανόνες 
συμμετοχής πρέπει να διευκολύνουν με 
τον δέοντα τρόπο τη συντόμευση του 
«μέσου χρόνου μέχρι την επιχορήγηση» 
σε έξι μήνες το μέγιστο.
Ο χρόνος μέχρι την επιχορήγηση πρέπει 
να μειωθεί, ιδίως δεδομένης της 
συμμετοχής των ΜΜΕ. Εντούτοις και 
όπως έχει ήδη παρατηρηθεί στο έβδομο 
πρόγραμμα πλαίσιο, η προσπάθεια να 
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συμβεί αυτό έχει δημιουργήσει 
προβλήματα διότι η Επιτροπή το 
αποφάσισε κατά τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων έργων με αποτέλεσμα 
μια βεβιασμένη απόφαση ιδίως όσον 
αφορά την σύμβαση σύμπραξης με μέρη 
υποχρεωμένα να συμβιβαστούν, όταν στο 
παρελθόν υπήρχε περισσότερος χρόνος 
για ανοιχτές συζητήσεις μεταξύ όλων των 
ενδιαφερόμενων. Για τον λόγο αυτό ο 
ορισμός μέγιστου ορίου είναι ιδιαίτερα 
περιοριστικός.

Or. en

Τροπολογία 135
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) Λόγω του διαφορετικού χαρακτήρα 
και των ιδιαίτερων αναγκών των 
διαφόρων συμμετεχόντων στην 
ερευνητική κοινότητα, οι κανόνες 
συμμετοχής πρέπει να θεσπίζουν 
απλοποιημένους συντελεστές 
χρηματοδότησης ενώ διατηρούν 
ταυτόχρονα τη σημερινή διαφοροποίηση 
μεταξύ πανεπιστημίων/ερευνητικών 
κέντρων, βιομηχανίας, μη 
κερδοσκοπικών οργανισμών και ΜΜΕ, 
όπως δηλώνεται με σαφήνεια στην 
παράγραφο 17 του ψηφίσματος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης 
Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την 
απλοποίηση της εκτέλεσης των 
προγραμμάτων-πλαισίων έρευνας1. Σε 
περίπτωση που χρησιμοποιούνται 
πραγματικές έμμεσες δαπάνες, πρέπει 
αυτές να βασίζονται στις εθνικές 
νομοθετικές διατάξεις και στις συνήθεις 
λογιστικές πρακτικές του συμμετέχοντος.
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__________________
1 ΕΕ C 74E της 13.3.2012, σ. 34.

Or. en

Τροπολογία 136
Francesco De Angelis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) Οι εν λόγω κανόνες συμμετοχής και 
διάδοσης πρέπει να συνεκτιμούν επίσης 
τις ειδικές χρηματοδοτικές ανάγκες των 
ΜΜΕ και των εταιρειών μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης, με στόχο την 
απελευθέρωση του πλήρους δυναμικού 
τους στον τομέα της έρευνας και της 
καινοτομίας, λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες των 
διαφορετικών τύπων ΜΜΕ και των 
διαφορετικών κλάδων. Οι κανόνες 
συμμετοχής πρέπει να διευκολύνουν με 
τον δέοντα τρόπο τη συντόμευση του 
«μέσου χρόνου μέχρι την επιχορήγηση» 
σε έξι μήνες το μέγιστο.

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι διοικητικές διαδικασίες για τις ΜΜΕ πρέπει να απλουστευθούν με την προσθήκη της 
απαραίτητης ευελιξίας στους κανόνες προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητές 
τους.

Τροπολογία 137
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) Η πρόσβαση στις αιτήσεις για 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, στα πρότυπα, 
στις δημοσιεύσεις ή κάθε άλλη διάδοση, 
και με ηλεκτρονική μορφή, που αφορούν 
τα αποτελέσματα των ερευνών που 
χρηματοδοτούνται από το «Ορίζων 2020» 
παρέχεται σε μορφή που είναι προσιτή για 
όλους, όπως μεγάλα τυπογραφικά 
στοιχεία, γραφή Braille, κείμενο σε μορφή 
εύκολης ανάγνωσης, ακουστικό, οπτικό 
και ηλεκτρονικό υλικό.

Or. es

Αιτιολόγηση

Τα άτομα με αναπηρίες πρέπει να αποκτήσουν πλήρη πρόσβαση έπι ίσοις όροις στις αιτήσεις 
για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, στα πρότυπα, στις δημοσιεύσεις ή κάθε άλλη διάδοση, και με 
ηλεκτρονική μορφή, που αφορούν τα αποτελέσματα των ερευνών που χρηματοδοτούνται από το 
«Ορίζων 2020», ιδίως όταν πρόκειται για πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν με τη χρήση 
δημόσιων πόρων.

Τροπολογία 138
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) Η ευκολία πρόσβασης στις αιτήσεις 
για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, στα πρότυπα, 
στις δημοσιεύσεις ή σε κάθε άλλο μέσο 
διάδοσης, σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή, 
που αφορούν αποτελέσματα έργων 
χρηματοδοτούμενων από το «Ορίζων 
2020» προϋποθέτει την χρησιμοποίηση 
μορφών παρουσίασης που είναι προσιτές 
σε όλους. Στις προσιτές μορφές 
παρουσίασης συμπεριλαμβάνονται 
μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία, γραφή 
Braille, ευανάγνωστο κείμενο, 
ηχογραφήσεις, βίντεο και ηλεκτρονικές 
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παρουσιάσεις.

Or. en

Τροπολογία 139
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) Το «Ορίζων 2020» πρέπει να 
χρηματοδοτεί την κάλυψη όλων των 
πρόσθετων δαπανών που έχουν σχέση με 
την συμμετοχή ερευνητών και 
συμμετεχόντων με αναπηρίες σε έργα που 
χρηματοδοτούνται από το «Ορίζων 
2020».

Or. en

Τροπολογία 140
Norbert Glante

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) Το χρονικό διάστημα από την 
προθεσμία υποβολής προτάσεων έως τη
σύναψη της συμφωνίας επιχορήγησης 
(«χρόνος μέχρι την επιχορήγηση») δεν 
πρέπει γενικά να υπερβαίνει τους έξι 
μήνες. Η Επιτροπή ορίζει κατάλληλα 
χρονικά όρια για την υποβολή εγγράφων 
από την κοινοπραξία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η μείωση του χρόνου μέχρι την επιχορήγηση θεωρείται από πολλούς συμμετέχοντες - και ιδίως 
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τις καινοτόμες επιχειρήσεις - ένας εκ των κύριων λόγων συμμετοχής στα ευρωπαϊκά ερευνητικά 
προγράμματα. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν πρέπει να ασκήσει αδικαιολόγητη χρονική πίεση στους 
συμμετέχοντες θέτοντας ανέφικτα χρονικά όρια για την υποβολή εγγράφων, των οποίων η 
υπέρβαση μπορεί να συνεπάγεται εγκατάλειψη της διαδικασίας.

Τροπολογία 141
Norbert Glante

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9β) Η Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει τις 
προσπάθειες για απλοποίηση των 
διαδικασιών με τρόπους που κατέστησε 
δυνατούς η βελτίωση των συστημάτων 
τεχνολογίας των πληροφοριών, όπως 
είναι η περαιτέρω επέκταση της πύλης 
για τους συμμετέχοντες ως ενιαίο σημείο 
εισόδου από τη δημοσίευση των 
προσκλήσεων για προτάσεις έργων και 
την υποβολή τους, έως την υλοποίηση 
όλων των προγραμμάτων, με στόχο τη 
δημιουργία μιας υπηρεσίας ενιαίας 
εξυπηρέτησης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ένας φιλικός προς τον χρήστη και εύχρηστος ιστότοπος για όλους τους συμμετέχοντες και για 
όλα τα στάδια της συνολικής διαδικασίας μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην απλοποίηση της 
συμμετοχής στο πρόγραμμα, καθιστώντας εμμέσως κατ' αυτόν τον τρόπο περισσότερο ελκυστική 
την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση της έρευνας.

Τροπολογία 142
Norbert Glante

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 γ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9γ) Οι συνέργειες μεταξύ των 
διαρθρωτικών ταμείων και του «Ορίζων 
2020» πρέπει να χρησιμοποιούνται 
περισσότερο στο εξής, προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος της διάδοσης της 
αριστείας και της διεύρυνσης της 
συμμετοχής. Αυτό πρέπει να γίνει κυρίως 
με τη σύνδεση των ανερχόμενων κέντρων 
αριστείας που βρίσκονται σε λιγότερο 
καινοτόμα κράτη μέλη και περιφέρειες, 
που έχουν χαμηλότερες επιδόσεις, με τους 
ερευνητικούς εταίρους της ΕΕ, οι οποίοι 
κατέχουν ηγετική θέση σε παγκόσμιο 
επίπεδο. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εμπειρία από την προώθηση των κέντρων αριστείας στις χώρες της κεντρικής και ανατολικής 
Ευρώπης - οι οποίες τότε ήταν συνδεδεμένες χώρες - στο πλαίσιο του ΠΠ5 πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί για μέτρα για τη γεφύρωση του χάσματος.

Τροπολογία 143
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11a) Θα ήταν σκόπιμο να καθιερωθούν 
σταδιακά ελάχιστες προϋποθέσεις 
συμμετοχής, οι οποίες θα υποχρεώνουν 
τα κράτη μέλη στα οποία εδρεύουν οι 
νομικές οντότητες να επενδύουν ένα 
ελάχιστο ποσοστό του ΑΕγχΠ στην 
έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία· η 
απαίτηση αυτή θα συμβάλει στην 
επίτευξη δίκαιης ισορροπίας μεταξύ των 
κρατών και θα ενθαρρύνει τις νομικές 
οντότητες να διεξάγουν έρευνα αιχμής 
και να στοχεύουν στην αριστεία.
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Or. es

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία στοχεύει στην προσθήκη της μεσοπρόθεσμης απαίτησης για ελάχιστη 
επένδυση των κρατών μελών στην έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία στου κανόνες συμμετοχής 
στα έργα του «Ορίζων 2020», προωθώντας κατ' αυτόν τον τρόπο ένα ενιαίο επίπεδο αριστείας 
για τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 144
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Είναι αναγκαίος ο καθορισμός των 
όρων και προϋποθέσεων για 
χρηματοδότηση από την Ένωση 
συμμετεχόντων σε δράσεις του «Ορίζων 
2020». Προκειμένου να μειωθεί η 
πολυπλοκότητα των υφιστάμενων κανόνων 
χρηματοδότησης και να επιτευχθεί 
μεγαλύτερη ευελιξία στην εκτέλεση έργων, 
πρέπει να υιοθετηθεί απλουστευμένο 
σύστημα απόδοσης δαπανών με αυξημένη 
χρήση εφάπαξ ποσών, σταθερών 
ποσοστών και κλιμάκων μοναδιαίας 
δαπάνης. Για λόγους απλούστευσης, σε 
κάθε τύπο δράσης πρέπει να εφαρμόζεται 
ενιαίο ποσοστό απόδοσης χωρίς 
διαφοροποίηση ανάλογα με τον τύπο 
συμμετέχοντα.

(12) Είναι αναγκαίος ο καθορισμός των 
όρων και προϋποθέσεων για 
χρηματοδότηση από την Ένωση 
συμμετεχόντων σε δράσεις του «Ορίζων 
2020». Προκειμένου να μειωθεί η 
πολυπλοκότητα των υφιστάμενων κανόνων 
χρηματοδότησης, πρέπει να υιοθετηθεί 
απλουστευμένο σύστημα απόδοσης 
δαπανών με αυξημένη χρήση εφάπαξ 
ποσών, σταθερών ποσοστών, κλιμάκων 
μοναδιαίας δαπάνης καθώς και η 
δυνατότητα δήλωσης των όντως 
πραγματοποιηθεισών δαπανών για μη 
κερδοσκοπικές νομικές οντότητες, 
κάνοντας χρήση συστημάτων αναλυτικής 
λογιστικής και λεπτομερούς κατανομής 
δαπανών.

Or. en

Τροπολογία 145
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Είναι αναγκαίος ο καθορισμός των 
όρων και προϋποθέσεων για 
χρηματοδότηση από την Ένωση 
συμμετεχόντων σε δράσεις του «Ορίζων 
2020». Προκειμένου να μειωθεί η 
πολυπλοκότητα των υφιστάμενων κανόνων 
χρηματοδότησης και να επιτευχθεί 
μεγαλύτερη ευελιξία στην εκτέλεση έργων, 
πρέπει να υιοθετηθεί απλουστευμένο 
σύστημα απόδοσης δαπανών με αυξημένη 
χρήση εφάπαξ ποσών, σταθερών 
ποσοστών και κλιμάκων μοναδιαίας 
δαπάνης. Για λόγους απλούστευσης, σε 
κάθε τύπο δράσης πρέπει να εφαρμόζεται 
ενιαίο ποσοστό απόδοσης χωρίς 
διαφοροποίηση ανάλογα με τον τύπο 
συμμετέχοντα.

(12) Είναι αναγκαίος ο καθορισμός των 
όρων και προϋποθέσεων για 
χρηματοδότηση από την Ένωση 
συμμετεχόντων σε δράσεις του «Ορίζων 
2020». Προκειμένου να μειωθεί η 
πολυπλοκότητα των υφιστάμενων κανόνων 
χρηματοδότησης και να επιτευχθεί 
μεγαλύτερη ευελιξία στην εκτέλεση έργων, 
πρέπει να υιοθετηθεί απλουστευμένο 
σύστημα απόδοσης δαπανών με αυξημένη 
χρήση εφάπαξ ποσών, σταθερών 
ποσοστών και κλιμάκων μοναδιαίας 
δαπάνης. 

Or. en

Τροπολογία 146
Kent Johansson, Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Είναι αναγκαίος ο καθορισμός των 
όρων και προϋποθέσεων για 
χρηματοδότηση από την Ένωση 
συμμετεχόντων σε δράσεις του «Ορίζων 
2020». Προκειμένου να μειωθεί η 
πολυπλοκότητα των υφιστάμενων κανόνων 
χρηματοδότησης και να επιτευχθεί 
μεγαλύτερη ευελιξία στην εκτέλεση έργων, 
πρέπει να υιοθετηθεί απλουστευμένο 
σύστημα απόδοσης δαπανών με αυξημένη 
χρήση εφάπαξ ποσών, σταθερών 
ποσοστών και κλιμάκων μοναδιαίας 
δαπάνης. Για λόγους απλούστευσης, σε 
κάθε τύπο δράσης πρέπει να εφαρμόζεται 
ενιαίο ποσοστό απόδοσης χωρίς 

(12) Είναι αναγκαίος ο καθορισμός των 
όρων και προϋποθέσεων για 
χρηματοδότηση από την Ένωση 
συμμετεχόντων σε δράσεις του «Ορίζων 
2020». Προκειμένου να μειωθεί η 
πολυπλοκότητα των υφιστάμενων κανόνων 
χρηματοδότησης και να επιτευχθεί 
μεγαλύτερη ευελιξία στην εκτέλεση έργων, 
πρέπει να υιοθετηθεί απλουστευμένο 
σύστημα απόδοσης δαπανών με αυξημένη 
χρήση εφάπαξ ποσών, σταθερών 
ποσοστών και κλιμάκων μοναδιαίας 
δαπάνης. Για λόγους απλούστευσης, 
πρέπει να εφαρμόζεται ενιαίο ποσοστό 
απόδοσης ασχέτως δραστηριότητας. 
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διαφοροποίηση ανάλογα με τον τύπο 
συμμετέχοντα.

Εντούτοις, πρέπει να υφίσταται 
διαφοροποίηση μεταξύ πανεπιστημίων, 
ερευνητικών οργανισμών, ερευνητικών 
ινστιτούτων και ΜΜΕ αφενός και του 
βιομηχανικού κλάδου αφετέρου.

Or. en

Τροπολογία 147
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Είναι αναγκαίος ο καθορισμός των 
όρων και προϋποθέσεων για 
χρηματοδότηση από την Ένωση 
συμμετεχόντων σε δράσεις του «Ορίζων 
2020». Προκειμένου να μειωθεί η 
πολυπλοκότητα των υφιστάμενων κανόνων 
χρηματοδότησης και να επιτευχθεί 
μεγαλύτερη ευελιξία στην εκτέλεση έργων, 
πρέπει να υιοθετηθεί απλουστευμένο 
σύστημα απόδοσης δαπανών με αυξημένη 
χρήση εφάπαξ ποσών, σταθερών 
ποσοστών και κλιμάκων μοναδιαίας 
δαπάνης. Για λόγους απλούστευσης, σε 
κάθε τύπο δράσης πρέπει να εφαρμόζεται 
ενιαίο ποσοστό απόδοσης χωρίς 
διαφοροποίηση ανάλογα με τον τύπο 
συμμετέχοντα.

(12) Είναι αναγκαίος ο καθορισμός των 
όρων και προϋποθέσεων για 
χρηματοδότηση από την Ένωση 
συμμετεχόντων σε δράσεις του «Ορίζων 
2020». Προκειμένου να μειωθεί η 
πολυπλοκότητα των υφιστάμενων κανόνων 
χρηματοδότησης και να επιτευχθεί 
μεγαλύτερη ευελιξία στην εκτέλεση έργων, 
πρέπει να υιοθετηθεί απλουστευμένο 
σύστημα απόδοσης δαπανών με αυξημένη 
χρήση εφάπαξ ποσών, σταθερών 
ποσοστών και κλιμάκων μοναδιαίας 
δαπάνης. Για λόγους απλούστευσης, σε 
κάθε τύπο δράσης πρέπει να εφαρμόζεται 
ενιαίο ποσοστό απόδοσης, 
συμπεριλαμβανομένης της επιλογής 
συνολικής δαπάνης, χωρίς διαφοροποίηση 
ανάλογα με τον τύπο συμμετέχοντα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής αλλά σύμφωνα και με προηγούμενες και προσεχείς 
τροπολογίες και σε ένα πνεύμα απλούστευσης προκειμένου να τονωθεί η συμμετοχή των 
παραγόντων της βιομηχανίας, πρέπει να υιοθετηθεί ενιαίος συντελεστής χρηματοδότησης χωρίς 
διαφοροποίηση ανάλογα με τον τύπο συμμετέχοντα αλλά με την δυνατότητα επιλογής συνολικής 
δαπάνης. Πρέπει επίσης να αναφέρεται στις αιτιολογικές σκέψεις.
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Τροπολογία 148
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12a) Το «Ορίζων 2020» πρέπει να 
χρηματοδοτεί την κάλυψη όλων των 
πρόσθετων δαπανών που έχουν σχέση με 
την συμμετοχή ερευνητών και 
συμμετεχόντων με αναπηρίες σε έργα που 
χρηματοδοτούνται από το «Ορίζων 
2020». Όλες οι πρόσθετες δαπάνες που 
έχουν σχέση με αναπηρίες αποτελούν 
επιλέξιμες δαπάνες. Σε αυτές τις δαπάνες 
συμπεριλαμβάνονται διερμηνεία 
νοηματικής γλώσσας, παρουσίαση σε 
Braille, μεταγραφή προφορικού λόγου σε 
πραγματικό χρόνο, 
συμπεριλαμβανομένων συστημάτων 
velotyping, παροχή προσωπικής βοήθειας 
και χρήση κτιρίων με εύκολη πρόσβαση 
για τις εκδηλώσεις.

Or. en

Τροπολογία 149
Kent Johansson, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12a) Τα χρησιμοποιούμενα υποδείγματα 
δαπανών υλοποιούν ουσιαστική 
απλούστευση για τους συμμετέχοντες και 
επιτυγχάνουν αυξημένη συμμετοχή για 
όλους τους δικαιούχους σε σύγκριση με 
το 7ο ΠΠ. Τούτο επιτυγχάνεται με την 
χρήση απλοποιημένων διαδικασιών 
λογιστικού ελέγχου, με την ευρύτερη 
αποδοχή των συνηθισμένων λογιστικών 
πρακτικών των δικαιούχων, με την χρήση 
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της επιλογής σταθερού ποσοστού, με την 
τήρηση των κανόνων περί κρατικών 
ενισχύσεων και με την προσέλκυση 
συγχρηματοδότησης από διαρθρωτικά 
ταμεία που σχετίζονται με 
δραστηριότητες δημιουργίας ικανοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 150
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12a) Η Επιτροπή οφείλει να λάβει υπόψη 
της ότι η εφαρμογή της αρχής της 
συγχρηματοδότησης ενδέχεται να είναι 
επιβλαβής για εκείνα τα κράτη μέλη των 
οποίων οι δημόσιες δαπάνες υπόκεινται 
σε μεγάλους περιορισμούς. Τα 
προεξάρχοντα ερευνητικά κέντρα, 
πανεπιστήμια και οι επιχειρήσεις τους 
πρέπει να ενισχύονται σε επίπεδο 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 151
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12a) Η χρηματοδότηση και η εποπτεία 
της έρευνας στους τομείς των 
κοινωνικών, νομικών και ανθρωπιστικών 
επιστημών πρέπει να υπάγεται σε ειδικές 
προϋποθέσεις και να προσανατολίζεται, 
κατά προτίμηση, προς τη διάδοση των 
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αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται αντί 
για άλλα στάδια της διαδικασίας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στο συνυπολογισμό του ιδιαίτερου χαρακτήρα της έρευνας σε 
αυτούς τους τομείς σε σχέση με πτυχές της χρηματοδότησης, τονίζοντας τη σημασία της 
διάδοσης των αποτελεσμάτων, μέσω δημοσίευσης, μετάφρασης και διεξαγωγής σεμιναρίων, 
συναντήσεων και συνεδρίων, καθώς και του σχετικού κόστους.

Τροπολογία 152
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Ειδικές προκλήσεις στον τομέα της 
έρευνας και καινοτομίας πρέπει να 
αντιμετωπίζονται με νέες μορφές 
χρηματοδότησης όπως έπαθλα, 
προεμπορική προμήθεια και δημόσια 
προμήθεια καινοτόμων λύσεων, που 
απαιτούν ειδικούς κανόνες.

(13) Ειδικές προκλήσεις στον τομέα της 
έρευνας και καινοτομίας πρέπει να 
αντιμετωπίζονται με νέες μορφές 
χρηματοδότησης όπως έπαθλα, 
προεμπορική προμήθεια και δημόσια 
προμήθεια καινοτόμων λύσεων, που 
απαιτούν ειδικούς κανόνες. Ενδείκνυται η 
χρήση διαφορετικών μορφών 
χρηματοδότησης, καθώς και ο 
συνδυασμός, κατά περίπτωση, 
διαφορετικών τύπων φορέων 
χρηματοδότησης. Συγκεκριμένα, τα 
χρηματοδοτικά μέσα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται με συμπληρωματικό 
τρόπο σε περιπτώσεις στις οποίες 
συμβάλλουν στην κινητοποίηση ακόμη 
περισσότερων ιδιωτικών επενδύσεων 
στον τομέα της έρευνας και της 
καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των 
επενδύσεων επιχειρηματικών κεφαλαίων 
για καινοτόμες επιχειρήσεις και ιδίως 
ΜΜΕ, καθώς και στις περιπτώσεις στις 
οποίες τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
δεν μπορούν να επιτευχθούν αποδοτικά 
με επιχορηγήσεις, και εφόσον οι δράσεις 
συνίστανται κυρίως σε δραστηριότητες 
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που είναι προσανατολισμένες στην αγορά. 
ΜΜΕ που κάνουν χρήση μέσων όπως τα 
επιχειρηματικά κεφάλαια κινδύνου δεν 
υπόκεινται σε αδικαιολόγητες 
καθυστερήσεις και δεν αντιμετωπίζουν 
πρόσθετους φραγμούς ως προς την 
περαιτέρω χρηματοδότησή τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα χρηματοδοτικά μέσα αποσκοπούν στην κινητοποίηση και τη διευκόλυνση ιδιωτικών 
επενδύσεων στον τομέα της καινοτομίας. Ο συνδυασμός τους με δραστηριότητες που είναι 
προσανατολισμένες στην αγορά πρέπει να ενισχυθεί και να αναδειχθεί μέσω των κανόνων 
συμμετοχής, μεταξύ άλλων και μέσω ενός ξεχωριστού άρθρου στις «ειδικές διατάξεις», στο 
οποίο θα καθορίζονται οι γενικές προϋποθέσεις για τη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων.

Τροπολογία 153
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Ειδικές προκλήσεις στον τομέα της 
έρευνας και καινοτομίας πρέπει να 
αντιμετωπίζονται με νέες μορφές 
χρηματοδότησης όπως έπαθλα, 
προεμπορική προμήθεια και δημόσια 
προμήθεια καινοτόμων λύσεων, που 
απαιτούν ειδικούς κανόνες.

(13) Ειδικές προκλήσεις στον τομέα της 
έρευνας και καινοτομίας πρέπει να 
αντιμετωπίζονται με νέες μορφές 
χρηματοδότησης όπως έπαθλα, 
προεμπορική προμήθεια και δημόσια 
προμήθεια καινοτόμων λύσεων, όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
ΧΧ/ΧΧ [Δημοσιονομικός κανονισμός], 
που απαιτούν ειδικούς κανόνες οι οποίοι 
θα θεσπιστούν με τους ειδικούς ανά 
τομέα κανονισμούς.

Or. en

Τροπολογία 154
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13a) Ενδείκνυται η χρήση διαφορετικών 
μορφών χρηματοδότησης, καθώς και ο 
συνδυασμός, κατά περίπτωση, 
διαφορετικών τύπων φορέων 
χρηματοδότησης. Συγκεκριμένα, τα 
χρηματοδοτικά μέσα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται με συμπληρωματικό 
τρόπο σε περιπτώσεις στις οποίες 
συμβάλλουν στην κινητοποίηση ακόμη 
περισσότερων ιδιωτικών επενδύσεων 
στον τομέα της έρευνας και της 
καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των 
εθνικών και διαρθρθωτικών ταμείων 
καθώς και επενδύσεων επιχειρηματικών 
κεφαλαίων για καινοτόμες επιχειρήσεις 
και ιδίως ΜΜΕ, καθώς και στις
περιπτώσεις στις οποίες τα επιδιωκόμενα 
αποτελέσματα δεν μπορούν να 
επιτευχθούν αποδοτικά με επιχορηγήσεις, 
και εφόσον οι δράσεις συνίστανται 
κυρίως σε δραστηριότητες που είναι 
προσανατολισμένες στην αγορά.

Or. en

Τροπολογία 155
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Προκειμένου να τηρούνται ίσοι όροι 
για όλες τις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στην εσωτερική 
αγορά, πρέπει η χρηματοδότηση που 
προβλέπεται στο «Ορίζων 2020» να 
σχεδιάζεται σύμφωνα με τους κανόνες περί 
κρατικών ενισχύσεων, ώστε να 

(14) Προκειμένου να τηρούνται ίσοι όροι 
για όλες τις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στην εσωτερική 
αγορά, πρέπει η χρηματοδότηση που 
προβλέπεται στο «Ορίζων 2020» να 
σχεδιάζεται σύμφωνα με τους κανόνες περί 
κρατικών ενισχύσεων, ώστε να 
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διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των 
δημόσιων δαπανών και να αποτρέπονται 
στρεβλώσεις αγοράς, όπως ο 
παραγκωνισμός της ιδιωτικής 
χρηματοδότησης, η δημιουργία 
αναποτελεσματικών μηχανισμών αγοράς ή 
η διατήρηση μη αποδοτικών επιχειρήσεων.

διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των 
δημόσιων δαπανών και να αποτρέπονται 
στρεβλώσεις αγοράς, όπως ο 
παραγκωνισμός της ιδιωτικής 
χρηματοδότησης, η δημιουργία 
αναποτελεσματικών μηχανισμών αγοράς ή 
η διατήρηση μη αποδοτικών επιχειρήσεων.
Συγκεκριμένα, η δημιουργία συμπράξεων 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα πρέπει να 
υπόκειται σε προϋποθέσεις που 
εξασφαλίζουν τόσο την διασφάλιση ενός 
γνήσια ανταγωνιστικού περιβάλλοντος 
όσο και ευκαιρίες για νέους φορείς που 
επιθυμούν να εισέλθουν σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας. 

Or. en

Τροπολογία 156
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Τα οικονομικά συμφέροντα της 
Ένωσης πρέπει να προστατεύονται με 
αναλογικά μέτρα κατά τη διάρκεια 
ολόκληρου του κύκλου δαπάνης.

(15) Η δυνατότητα ανοιχτής πρόσβασης 
σε αιτήσεις για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, 
πρότυπα, δημοσιεύσεις ή κάθε άλλο μέσο 
διάδοσης σχετικά με αποτελέσματα 
έργων χρηματοδοτούμενων από το 
«Ορίζων 2020» προϋποθέτει την σύσταση 
κεντρικών ψηφιακών διατάξεων 
αποθήκευσης και την χρήση ανοιχτών 
ψηφιακών μορφών παρουσίασης. Τα 
οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης 
πρέπει να προστατεύονται με αναλογικά 
μέτρα κατά τη διάρκεια ολόκληρου του 
κύκλου δαπάνης.

Or. en

Τροπολογία 157
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Ad Grace Carvel, Kent Johansson
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15a) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. XX/XX [Δημοσιονομικός 
κανονισμός], αυτοί οι κανόνες 
συμμετοχής και διάδοσης πρέπει να 
παρέχουν την βάση για την ευρύτερη 
αποδοχή των συνηθισμένων λογιστικών 
πρακτικών των δικαιούχων και για την 
αποδοχή των ιδίων λογιστικών 
πρακτικών των δικαιούχων κατά τον 
καθορισμό των επιλέξιμων δαπανών. 
Προς τον σκοπό αυτό, πρέπει οι 
απαιτήσεις των πιστοποιητικών 
λογιστικού ελέγχου, 
συμπεριλαμβανομένων των 
πιστοποιητικών μεθοδολογίας, να 
προσαρμοστούν καταλλήλως. Η 
Επιτροπή οφείλει να θεσπίσει στον 
μέγιστο δυνατό βαθμό ενιαία λογιστική 
προσέγγιση που θα επιτρέπει ικανή 
ευελιξία ως προς την αναγνώριση των 
κοινών λογιστικών πρακτικών και θα 
λαμβάνει δεόντως υπόψη τις αποδεκτές 
στα κράτη μέλη λογιστικές πρακτικές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. παράγραφο 14 της έκθεσης Carvel.

Τροπολογία 158
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Το Ταμείο Εγγυήσεων των (16) Το Ταμείο Εγγυήσεων των 
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συμμετεχόντων, που συστάθηκε με τον 
κανονισμό αριθ. 1906/2006/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, 
με τον οποίο καθορίζονται οι κανόνες 
συμμετοχής επιχειρήσεων, ερευνητικών 
κέντρων και πανεπιστημίων στις δράσεις 
που αναλαμβάνονται βάσει του έβδομου 
προγράμματος-πλαισίου και οι κανόνες 
διάδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων 
(2007-2013), και το οποίο διαχειρίζεται η 
Επιτροπή, έχει αποδειχθεί σημαντικός 
μηχανισμός που μετριάζει τους κινδύνους 
τους συνδεόμενους με τα ποσά που 
οφείλονται και δεν αποδίδονται από 
συμμετέχοντες αδυνατούντες να 
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. 
Συνεπώς, πρέπει να συσταθεί νέο Ταμείο 
Εγγυήσεων των συμμετεχόντων (Ταμείο). 
Για τη διασφάλιση αποδοτικότερης 
διαχείρισης και καλύτερης κάλυψης 
κινδύνου των συμμετεχόντων, το Ταμείο 
πρέπει να καλύπτει δράσεις του 
προγράμματος που δρομολογείται με την 
απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ, του 
προγράμματος που δρομολογείται με την 
απόφαση του Συμβουλίου, της 18 
Δεκεμβρίου 2006, για το έβδομο 
πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων 
πυρηνικής έρευνας και κατάρτισης (2007 
έως 2011) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ), του 
προγράμματος που δρομολογείται με την 
απόφαση […] του Συμβουλίου, της Χ 
2011, σχετικά με τη θέσπιση του 
προγράμματος-πλαισίου της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (2012-
2013), καθώς και δράσεις του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. XX/XX [Ορίζων 2020] και του 
κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. XX/XX του 
Συμβουλίου, σχετικά με το πρόγραμμα 
έρευνας και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (2014-
2018), οι οποίες συμπληρώνουν το 
«Ορίζων 2020» - Πρόγραμμα-–πλαίσιο 
έρευνας και καινοτομίας [Ευρατόμ H2020] 
Από το Ταμείο δεν πρέπει να καλύπτονται 
προγράμματα που διαχειρίζονται οντότητες 

συμμετεχόντων, που συστάθηκε με τον 
κανονισμό αριθ. 1906/2006/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, 
με τον οποίο καθορίζονται οι κανόνες 
συμμετοχής επιχειρήσεων, ερευνητικών 
κέντρων, πανεπιστημίων και οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών στις δράσεις 
που αναλαμβάνονται βάσει του έβδομου 
προγράμματος-πλαισίου και οι κανόνες 
διάδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων 
(2007-2013), και το οποίο διαχειρίζεται η 
Επιτροπή, έχει αποδειχθεί σημαντικός 
μηχανισμός που μετριάζει τους κινδύνους 
τους συνδεόμενους με τα ποσά που 
οφείλονται και δεν αποδίδονται από 
συμμετέχοντες αδυνατούντες να 
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. 
Συνεπώς, πρέπει να συσταθεί νέο Ταμείο
Εγγυήσεων των συμμετεχόντων (Ταμείο). 
Για τη διασφάλιση αποδοτικότερης 
διαχείρισης και καλύτερης κάλυψης 
κινδύνου των συμμετεχόντων, το Ταμείο 
πρέπει να καλύπτει δράσεις του 
προγράμματος που δρομολογείται με την 
απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ, του 
προγράμματος που δρομολογείται με την 
απόφαση του Συμβουλίου, της 18 
Δεκεμβρίου 2006, για το έβδομο 
πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων 
πυρηνικής έρευνας και κατάρτισης (2007 
έως 2011) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ), του 
προγράμματος που δρομολογείται με την 
απόφαση […] του Συμβουλίου, της Χ 
2011, σχετικά με τη θέσπιση του 
προγράμματος-πλαισίου της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (2012-
2013), καθώς και δράσεις του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. XX/XX [Ορίζων 2020] και του 
κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. XX/XX του 
Συμβουλίου, σχετικά με το πρόγραμμα 
έρευνας και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (2014-
2018), οι οποίες συμπληρώνουν το 
«Ορίζων 2020» - Πρόγραμμα-–πλαίσιο 
έρευνας και καινοτομίας [Ευρατόμ H2020] 
Από το Ταμείο δεν πρέπει να καλύπτονται 
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άλλες από φορείς της Ένωσης. προγράμματα που διαχειρίζονται οντότητες 
άλλες από φορείς της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 159
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Το Ταμείο Εγγυήσεων των 
συμμετεχόντων, που συστάθηκε με τον 
κανονισμό αριθ. 1906/2006/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, 
με τον οποίο καθορίζονται οι κανόνες 
συμμετοχής επιχειρήσεων, ερευνητικών 
κέντρων και πανεπιστημίων στις δράσεις 
που αναλαμβάνονται βάσει του έβδομου 
προγράμματος-πλαισίου και οι κανόνες 
διάδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων 
(2007-2013), και το οποίο διαχειρίζεται η 
Επιτροπή, έχει αποδειχθεί σημαντικός 
μηχανισμός που μετριάζει τους κινδύνους 
τους συνδεόμενους με τα ποσά που 
οφείλονται και δεν αποδίδονται από 
συμμετέχοντες αδυνατούντες να 
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. 
Συνεπώς, πρέπει να συσταθεί νέο Ταμείο 
Εγγυήσεων των συμμετεχόντων (Ταμείο). 
Για τη διασφάλιση αποδοτικότερης 
διαχείρισης και καλύτερης κάλυψης 
κινδύνου των συμμετεχόντων, το Ταμείο 
πρέπει να καλύπτει δράσεις του 
προγράμματος που δρομολογείται με την 
απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ, του 
προγράμματος που δρομολογείται με την 
απόφαση του Συμβουλίου, της 18 
Δεκεμβρίου 2006, για το έβδομο 
πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων 
πυρηνικής έρευνας και κατάρτισης (2007 
έως 2011) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ), του 

(16) Το Ταμείο Εγγυήσεων των 
συμμετεχόντων, που συστάθηκε με τον 
κανονισμό αριθ. 1906/2006/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, 
με τον οποίο καθορίζονται οι κανόνες 
συμμετοχής επιχειρήσεων, ερευνητικών 
κέντρων, πανεπιστημίων και οργανώσεων 
ή φορέων της κοινωνίας των πολιτών στις 
δράσεις που αναλαμβάνονται βάσει του 
έβδομου προγράμματος-πλαισίου και οι 
κανόνες διάδοσης των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων (2007-2013), και το οποίο 
διαχειρίζεται η Επιτροπή, έχει αποδειχθεί 
σημαντικός μηχανισμός που μετριάζει τους 
κινδύνους τους συνδεόμενους με τα ποσά 
που οφείλονται και δεν αποδίδονται από 
συμμετέχοντες αδυνατούντες να 
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. 
Συνεπώς, πρέπει να συσταθεί νέο Ταμείο 
Εγγυήσεων των συμμετεχόντων (Ταμείο). 
Για τη διασφάλιση αποδοτικότερης 
διαχείρισης και καλύτερης κάλυψης 
κινδύνου των συμμετεχόντων, το Ταμείο 
πρέπει να καλύπτει δράσεις του 
προγράμματος που δρομολογείται με την 
απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ, του 
προγράμματος που δρομολογείται με την 
απόφαση του Συμβουλίου, της 18 
Δεκεμβρίου 2006, για το έβδομο 
πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων 
πυρηνικής έρευνας και κατάρτισης (2007 
έως 2011) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
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προγράμματος που δρομολογείται με την 
απόφαση […] του Συμβουλίου, της Χ 
2011, σχετικά με τη θέσπιση του 
προγράμματος-πλαισίου της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (2012-
2013), καθώς και δράσεις του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. XX/XX [Ορίζων 2020] και του 
κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. XX/XX του 
Συμβουλίου, σχετικά με το πρόγραμμα 
έρευνας και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (2014-
2018), οι οποίες συμπληρώνουν το 
«Ορίζων 2020» - Πρόγραμμα-–πλαίσιο 
έρευνας και καινοτομίας [Ευρατόμ H2020] 
Από το Ταμείο δεν πρέπει να καλύπτονται 
προγράμματα που διαχειρίζονται οντότητες 
άλλες από φορείς της Ένωσης.

Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ), του 
προγράμματος που δρομολογείται με την 
απόφαση […] του Συμβουλίου, της Χ 
2011, σχετικά με τη θέσπιση του 
προγράμματος-πλαισίου της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (2012-
2013), καθώς και δράσεις του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. XX/XX [Ορίζων 2020] και του 
κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. XX/XX του 
Συμβουλίου, σχετικά με το πρόγραμμα 
έρευνας και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (2014-
2018), οι οποίες συμπληρώνουν το 
«Ορίζων 2020» - Πρόγραμμα-–πλαίσιο 
έρευνας και καινοτομίας [Ευρατόμ H2020] 
Από το Ταμείο δεν πρέπει να καλύπτονται 
προγράμματα που διαχειρίζονται οντότητες 
άλλες από φορείς της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 160
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16a) Πρέπει να θεσπιστεί βάση 
δεδομένων της ΕΕ, σε συνεργασία με 
εθνικά κέντρα διαχείρισης της 
επιστημονικής έρευνας, η οποία θα 
καλύπτει τους επιστημονικούς κλάδους, 
συμπεριλαμβανομένων ονομάτων 
εμπειρογνωμόνων στους εν λόγω τομείς. 

Or. pl

Αιτιολόγηση

Οι εμπειρογνώμονες, ιδίως εάν κατορθώνουν να εκπροσωπήσουν σε πνεύμα συναίνεσης όλα τα 
κράτη μέλη, αποτελούν εγγύηση αμεροληψίας στην διαδικασία λήψης αποφάσεων.
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Τροπολογία 161
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Με σκοπό την ενίσχυση της 
διαφάνειας, πρέπει να δημοσιεύονται τα 
ονόματα ειδικών που έχουν συνδράμει την 
Επιτροπή ή αρμόδιους φορείς 
χρηματοδότησης στην εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού. Σε περίπτωση που η 
δημοσίευση του ονόματος θα μπορούσε να 
θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την 
ακεραιότητα του ειδικού ή θα μπορούσε να 
αποβεί αδικαιολογήτως επιζήμια για την 
ιδιωτική ζωή του/της, η Επιτροπή ή ο 
φορέας χρηματοδότησης πρέπει να είναι σε 
θέση να αποφεύγουν τη δημοσίευση αυτών 
των ονομάτων.

(17) Με σκοπό την ενίσχυση της 
διαφάνειας, πρέπει να δημοσιεύονται τα 
ονόματα ειδικών που θα συνδράμουν την 
Επιτροπή ή αρμόδιους φορείς 
χρηματοδότησης στην εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού αξιολογώντας 
προτάσεις έργων βάσει αποδεκτής 
κλίμακας αξιολόγησης.. Οι αξιολογήσεις 
τίθενται στη διάθεση του συντονιστή της 
ερευνητικής ομάδας. Σε περίπτωση που η 
δημοσίευση του ονόματος θα μπορούσε να 
θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την 
ακεραιότητα του ειδικού ή θα μπορούσε να 
αποβεί αδικαιολογήτως επιζήμια για την 
ιδιωτική ζωή του/της, η Επιτροπή ή ο 
φορέας χρηματοδότησης πρέπει να είναι σε 
θέση να αποφεύγουν τη δημοσίευση αυτών 
των ονομάτων.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Μια ομοιόμορφη κλίμακα αξιολόγησης πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την αξιολόγηση έργων 
διότι κάτι τέτοιο θα διασφαλίσει την ποιότητα των αιτήσεων. Επιπλέον, οι επιστημονικές 
επιχορηγήσεις και εν συνεχεία η γνωμοδότηση στο σύνολό της, πρέπει να διατίθενται στον 
συντονιστή της ομάδας έρευνας χωρίς να γίνεται απαραιτήτως γνωστό το όνομα του συντάκτη 
της αξιολόγησης.

Τροπολογία 162
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Με σκοπό την ενίσχυση της (17) Με σκοπό την ενίσχυση της 
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διαφάνειας, πρέπει να δημοσιεύονται τα 
ονόματα ειδικών που έχουν συνδράμει την 
Επιτροπή ή αρμόδιους φορείς 
χρηματοδότησης στην εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού. Σε περίπτωση που η 
δημοσίευση του ονόματος θα μπορούσε να 
θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την 
ακεραιότητα του ειδικού ή θα μπορούσε να 
αποβεί αδικαιολογήτως επιζήμια για την 
ιδιωτική ζωή του/της, η Επιτροπή ή ο 
φορέας χρηματοδότησης πρέπει να είναι 
σε θέση να αποφεύγουν τη δημοσίευση 
αυτών των ονομάτων.

διαφάνειας, πρέπει να δημοσιεύονται τα 
ονόματα ειδικών που έχουν συνδράμει την 
Επιτροπή ή αρμόδιους φορείς 
χρηματοδότησης στην εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού. Σε περίπτωση που η 
δημοσίευση του ονόματος θα μπορούσε να 
θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την 
ακεραιότητα του ειδικού ή θα μπορούσε να 
αποβεί αδικαιολογήτως επιζήμια για την 
ιδιωτική ζωή του/της, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, η Επιτροπή ή ο φορέας 
χρηματοδότησης μπορούν να αποφεύγουν 
τη δημοσίευση αυτών των ονομάτων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην προώθηση της διαφάνειας, καθώς επιτρέπει την 
απόκρυψη των ονομάτων των ειδικών μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Τροπολογία 163
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Πρέπει να τεθούν κανόνες που 
διέπουν την εκμετάλλευση και τη διάδοση 
των αποτελεσμάτων, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι συμμετέχοντες 
προστατεύουν, εκμεταλλεύονται και 
διαδίδουν αυτά τα αποτελέσματα 
καταλλήλως, και ειδικότερα να 
προβλέπεται η δυνατότητα 
συμπληρωματικών προϋποθέσεων 
εκμετάλλευσης υπέρ των ευρωπαϊκών 
στρατηγικών συμφερόντων.

(19) Πρέπει να τεθούν κανόνες που 
διέπουν την εκμετάλλευση και τη διάδοση 
των αποτελεσμάτων, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι συμμετέχοντες 
προστατεύουν, εκμεταλλεύονται και 
διαδίδουν αυτά τα αποτελέσματα 
καταλλήλως, και ειδικότερα να 
προβλέπεται η δυνατότητα 
συμπληρωματικών προϋποθέσεων 
εκμετάλλευσης και ανοιχτής πρόσβασης ή 
άλλου τρόπου διάδοσης υπέρ των 
ευρωπαϊκών στρατηγικών ή δημόσιων 
συμφερόντων. Είναι απαραίτητο να 
αποδοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην 
ευρύτερη δυνατή χρήση και διάδοση των 
γνώσεων που παράγονται από τις 
υποστηριζόμενες δραστηριότητες, 
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συμπεριλαμβανομένης της γνώσης που 
παρήγαγαν προηγούμενα προγράμματα 
πλαίσιο, έως το στάδιο της εμπορικής ή 
κοινωνιακής εκμετάλλευσης των εν λόγω 
γνώσεων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες συμμετοχής του «Ορίζων 2020» πρέπει να προβλέπουν ότι η γνώμη που παρήχθη 
μέσω χρηματοδοτούμενης από την ΕΕ έρευνας (όπως ερευνητικά ευρήματα, μέθοδοι, 
δημιουργήματα, επιστημονικά δεδομένα κλπ) πρέπει να δημοσιοποιείται και να διαδίδεται 
ευρέως (με την επιφύλαξη των νομίμων αξιώσεων πνευματικής ιδιοκτησίας από τους 
δημιουργούς αυτής της γνώσης), προς όφελος του ευρύτερου δημόσιου συμφέροντος που 
προάγεται όταν η γνώση και η καινοτομία γίνεται κτήμα των πολιτών της ΕΕ, των επιχειρήσεων
και των ΜΜΕ αλλά και της κοινωνικής και οικονομικής προόδου της ΕΕ.

Τροπολογία 164
Vicky Ford, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Πρέπει να τεθούν κανόνες που 
διέπουν την εκμετάλλευση και τη διάδοση 
των αποτελεσμάτων, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι συμμετέχοντες 
προστατεύουν, εκμεταλλεύονται και 
διαδίδουν αυτά τα αποτελέσματα 
καταλλήλως, και ειδικότερα να 
προβλέπεται η δυνατότητα 
συμπληρωματικών προϋποθέσεων 
εκμετάλλευσης υπέρ των ευρωπαϊκών 
στρατηγικών συμφερόντων.

(19) Πρέπει να τεθούν κανόνες που 
διέπουν την εκμετάλλευση και τη διάδοση 
των αποτελεσμάτων, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι συμμετέχοντες 
προστατεύουν, εκμεταλλεύονται και 
διαδίδουν αυτά τα αποτελέσματα 
καταλλήλως, και ειδικότερα να 
προβλέπεται η δυνατότητα 
συμπληρωματικών προϋποθέσεων 
εκμετάλλευσης υπέρ των ευρωπαϊκών 
στρατηγικών συμφερόντων. Είναι 
απαραίτητο να αποδοθεί μεγαλύτερη 
έμφαση στην ευρύτερη δυνατή χρήση και 
διάδοση των γνώσεων που παράγονται 
από τις υποστηριζόμενες δραστηριότητες 
χωρίς εντούτοις να παραγνωρίζεται η 
σημασία της προστασίας της 
πνευματικής ιδιοκτησίας..

Or. en
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Τροπολογία 165
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Πρέπει να τεθούν κανόνες που 
διέπουν την εκμετάλλευση και τη διάδοση 
των αποτελεσμάτων, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι συμμετέχοντες 
προστατεύουν, εκμεταλλεύονται και 
διαδίδουν αυτά τα αποτελέσματα 
καταλλήλως, και ειδικότερα να 
προβλέπεται η δυνατότητα 
συμπληρωματικών προϋποθέσεων 
εκμετάλλευσης υπέρ των ευρωπαϊκών 
στρατηγικών συμφερόντων.

(19) Πρέπει να τεθούν κανόνες που 
διέπουν την εκμετάλλευση και τη διάδοση 
των αποτελεσμάτων, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι συμμετέχοντες 
προστατεύουν, εκμεταλλεύονται και 
διαδίδουν αυτά τα αποτελέσματα 
καταλλήλως, και ειδικότερα να 
προβλέπεται η δυνατότητα 
συμπληρωματικών προϋποθέσεων 
εκμετάλλευσης, διάδοσης ή αδειοδότησης
υπέρ των ευρωπαϊκών στρατηγικών 
συμφερόντων ή σε περιπτώσεις που 
υφίσταται προέχον δημόσιο συμφέρον, 
και θα τηρούνται πλήρως οι διατάξεις 
περί δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας.

Or. en

Τροπολογία 166
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Πρέπει να τεθούν κανόνες που 
διέπουν την εκμετάλλευση και τη διάδοση 
των αποτελεσμάτων, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι συμμετέχοντες 
προστατεύουν, εκμεταλλεύονται και 
διαδίδουν αυτά τα αποτελέσματα 
καταλλήλως, και ειδικότερα να 
προβλέπεται η δυνατότητα 

(19) Πρέπει να τεθούν κανόνες που 
διέπουν την εκμετάλλευση και τη διάδοση 
των αποτελεσμάτων, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι συμμετέχοντες 
προστατεύουν, εκμεταλλεύονται και 
διαδίδουν αυτά τα αποτελέσματα 
καταλλήλως, και ειδικότερα κανόνες 
ανοιχτής πρόσβασης σε αποτελέσματα 
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συμπληρωματικών προϋποθέσεων
εκμετάλλευσης υπέρ των ευρωπαϊκών 
στρατηγικών συμφερόντων.

και δεδομένα ή συμπληρωματικές 
προϋποθέσεις εκμετάλλευσης, διάδοσης ή 
αδειοδότησης υπέρ των ευρωπαϊκών 
στρατηγικών ή δημόσιων συμφερόντων.

Or. en

Τροπολογία 167
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Πρέπει να τεθούν κανόνες που 
διέπουν την εκμετάλλευση και τη διάδοση 
των αποτελεσμάτων, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι συμμετέχοντες 
προστατεύουν, εκμεταλλεύονται και 
διαδίδουν αυτά τα αποτελέσματα 
καταλλήλως, και ειδικότερα να 
προβλέπεται η δυνατότητα 
συμπληρωματικών προϋποθέσεων 
εκμετάλλευσης υπέρ των ευρωπαϊκών 
στρατηγικών συμφερόντων.

(19) Πρέπει να τεθούν κανόνες που 
διέπουν την εκμετάλλευση και τη διάδοση 
των αποτελεσμάτων, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι συμμετέχοντες 
προστατεύουν, εκμεταλλεύονται και 
διαδίδουν αυτά τα αποτελέσματα 
καταλλήλως, και ειδικότερα να 
προβλέπεται η δυνατότητα 
συμπληρωματικών προϋποθέσεων 
εκμετάλλευσης, διάδοσης ή αδειοδότησης
υπέρ των ευρωπαϊκών στρατηγικών 
συμφερόντων ή σε περιπτώσεις που 
υφίσταται προέχον δημόσιο συμφέρον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσης τροπολογίας είναι η μεγιστοποίηση των κοινωνιακών οφελημάτων από 
την χρηματοδοτούμενη από την Ένωση έρευνα. Σε περίπτωση μειζόνων προκλήσεων για την 
κοινωνία όπως είναι η υγεία, το προέχον δημόσιο συμφέρον συνίσταται στην ταχεία και ευρεία 
διάδοση των αποτελεσμάτων και στην καθολική πρόσβαση στα προϊόντα της έρευνας αιχμής.

Τροπολογία 168
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Πρέπει να τεθούν κανόνες που 
διέπουν την εκμετάλλευση και τη διάδοση 
των αποτελεσμάτων, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι συμμετέχοντες 
προστατεύουν, εκμεταλλεύονται και 
διαδίδουν αυτά τα αποτελέσματα
καταλλήλως, και ειδικότερα να 
προβλέπεται η δυνατότητα 
συμπληρωματικών προϋποθέσεων 
εκμετάλλευσης υπέρ των ευρωπαϊκών 
στρατηγικών συμφερόντων.

(19) Πρέπει να τεθούν κανόνες που 
διέπουν την εκμετάλλευση και τη διάδοση 
των αποτελεσμάτων, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι συμμετέχοντες 
προστατεύουν, εκμεταλλεύονται και 
διαδίδουν αυτά τα αποτελέσματα 
καταλλήλως, και ειδικότερα να 
προβλέπεται η δυνατότητα 
συμπληρωματικών προϋποθέσεων 
εκμετάλλευσης, διάδοσης ή αδειοδότησης
υπέρ των ευρωπαϊκών στρατηγικών 
συμφερόντων ή σε περιπτώσεις που 
υφίσταται προέχον δημόσιο συμφέρον.

Or. en

Τροπολογία 169
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Πρέπει να τεθούν κανόνες που 
διέπουν την εκμετάλλευση και τη διάδοση 
των αποτελεσμάτων, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι συμμετέχοντες 
προστατεύουν, εκμεταλλεύονται και 
διαδίδουν αυτά τα αποτελέσματα 
καταλλήλως, και ειδικότερα να 
προβλέπεται η δυνατότητα
συμπληρωματικών προϋποθέσεων 
εκμετάλλευσης υπέρ των ευρωπαϊκών 
στρατηγικών συμφερόντων.

(19) Πρέπει να τεθούν κανόνες που 
διέπουν την εκμετάλλευση και τη διάδοση 
των αποτελεσμάτων, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι συμμετέχοντες 
προστατεύουν, εκμεταλλεύονται και 
διαδίδουν αυτά τα αποτελέσματα 
καταλλήλως, και ειδικότερα να 
προβλέπεται η δυνατότητα
συμπληρωματικής ελεύθερης πρόσβασης, 
διάδοσης ή προϋποθέσεων εκμετάλλευσης 
υπέρ των ευρωπαϊκών στρατηγικών 
συμφερόντων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η εμπειρογνωσία που προκύπτει από έρευνα που χρηματοδοτείται από την ΕΕ πρέπει να είναι 
περισσότερο προσιτή, προκειμένου η έρευνα αυτή να έχει περισσότερες πιθανότητες να 
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ωφελήσει το κοινό και να μην παραμείνει ιδιωτική και απόρρητη.

Τροπολογία 170
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19a) Η έρευνα και η καινοτομία 
ερείδεται εξ ολοκλήρου στην ικανότητα 
των επιστημόνων, των ερευνητικών 
ιδρυμάτων, των επιχειρήσεων και των 
πολιτών να έχουν ανοικτή πρόσβαση σε 
επιστημονικές πληροφορίες, να τις 
ανταλλάσσουν και να τις χρησιμοποιούν. 
Για να ενισχυθεί η κυκλοφορία και η 
αξιοποίηση της γνώσης, η ελεύθερη 
ανοικτή πρόσβαση σε επιστημονικές 
δημοσιεύσεις, η οποία περιλαμβάνεται 
ήδη στο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο, 
πρέπει να αποτελέσει τη γενική αρχή για 
επιστημονικές δημοσιεύσεις που 
λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση από 
το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζων 2020». 
Επιπλέον, το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζων 2020» οφείλει να εγκαινιάσει την 
πρακτική της ανοικτής πρόσβασης σε 
επιστημονικά δεδομένα που παράγονται ή 
συλλέγονται στο πλαίσιο δημόσια 
χρηματοδοτούμενων ερευνών, ούτως 
ώστε η ανοικτή πρόσβαση στα εν λόγω 
δεδομένων να αποτελεί το γενικό κανόνα 
έως το 2020.

Or. en

Τροπολογία 171
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19a) Προκειμένου να ενισχυθεί η 
διαφάνεια, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα 
από την Επιτροπή ή από τον αντίστοιχο 
φορέα χρηματοδότησης προκειμένου να 
δημοσιοποιούνται, κατόπιν αιτήματος 
πολιτών της ΕΕ ή των άμεσα εκλεγμένων 
αντιπροσώπων τους, οι λεπτομέρειες των 
έργων των οποίων η υλοποίηση υπάγεται 
στο παρόν πρόγραμμα. 

Or. en

Τροπολογία 172
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19β) Συμπληρωματικές προϋποθέσεις 
εκμετάλλευσης και διάδοσης πρέπει να 
καθοριστούν όσον αφορά αποτελέσματα 
σχετικά με τεχνολογίες που έχουν την 
δυνατότητα να αντιμετωπίσουν μείζονες 
προκλήσεις για την κοινωνία, όπως είναι 
λόγου χάρη η ανάπτυξη καινοτόμου 
ιατρικής τεχνολογίας (φάρμακο, ιατρική 
διάγνωση ή εμβόλιο) ή τεχνολογιών για 
την καταπολέμηση της κλιματικής 
μεταβολής.

Or. en

Τροπολογία 173
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19β) Η έρευνα και η καινοτομία 
ερείδεται εξ ολοκλήρου στην ικανότητα 
των επιστημόνων, των ερευνητικών 
ιδρυμάτων, των επιχειρήσεων και των 
πολιτών να έχουν ανοικτή πρόσβαση σε 
επιστημονικές πληροφορίες, να τις 
ανταλλάσσουν και να τις χρησιμοποιούν. 
Εντούτοις, πρέπει να τηρούνται οι 
διατάξεις προστασίας των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας.

Or. en

Τροπολογία 174
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19γ) Κατά τη διαδικασία επιλογής 
προτάσεων, το κριτήριο του αντικτύπου 
πρέπει να περιλαμβάνει την εν δυνάμει 
εμβέλεια της διάδοσης και της 
δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων και 
δεδομένων της έρευνας δίνοντας 
προτεραιότητα σε έργα που συνεπάγονται 
ενδεχομένως ευρύτερη διάδοση και 
αξιοποίηση αποτελεσμάτων.

Or. en

Τροπολογία 175
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 δ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19δ) Η δημιουργία κοινοπραξιών 
εκμετάλλευσης ευρεσιτεχνιών (patent 
pools) πρέπει να ενθαρρύνεται
προκειμένου να είναι δυνατή η ανταλλαγή 
κατοχυρωμένων με ευρεσιτεχνία 
επιστημονικών δεδομένων και να 
διευρυνθούν οι συνεργατικές προσπάθειες 
και η συνεργασία στο πεδίο της έρευνας 
και ανάπτυξης επί συγκεκριμένων 
τεχνολογικών αναγκών. Αυτός ο 
μηχανισμός θα άρμοζε ιδίως σε 
τεχνολογίες που είναι τόσο περίπλοκες 
όσο και ακριβές και θα επέτρεπε την 
αποφυγή οποιωνδήποτε φραγμών στην 
έρευνα προξενούν οι καταστάσεις που 
οφείλονται σε «patent thicket». 

Or. en

Τροπολογία 176
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20a) Προγράμματα που αποσκοπούν να 
διευρύνουν τόσο την τωρινή όσο και την 
προγραμματισμένη καινοτόμο έρευνα 
πρέπει να «ανοίξουν» προκειμένου να 
ενταχθεί η πυρηνική έρευνα στον 
κατάλογο τους των επιτρεπτών 
ερευνητικών κατηγοριών. Οι κανόνες 
συμμετοχής του προγράμματος Eurostars 
στο πλαίσιο του EUREKA και των 
δράσεων «Μαρία Κιουρί» πρέπει να 
διευρυνθούν ώστε να επιτρέπεται η 
συμμετοχή των ΜΜΕ που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
πυρηνικής έρευνας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι ΜΜΕ είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία της Ευρώπης αλλά συχνά 
υποεκπροσωπούνται όσον αφορά την πυρηνική έρευνα. Είναι σημαντικό ορισμένα 
προγράμματα της Ένωσης που έχουν σχεδιαστεί με την βελτίωση της κατάστασης στην οποία 
βρίσκονται οι ΜΜΕ να μην αποκλείουν όσες ΜΜΕ δραστηριοποιούνται στην πυρηνική έρευνα.

Τροπολογία 177
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός ορίζει επίσης τους 
κανόνες που διέπουν τη διάδοση των 
αποτελεσμάτων.

Ο παρών κανονισμός ορίζει επίσης τους 
κανόνες που διέπουν την εκμετάλλευση 
και τη διάδοση των αποτελεσμάτων.

Or. en

Τροπολογία 178
Francesco De Angelis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε φορέας χρηματοδότησης μπορεί 
να ορίζει κανόνες αποκλίνοντες από 
εκείνους του παρόντος κανονισμού ή του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/2012 
[Δημοσιονομικός κανονισμός], εφόσον 
αυτό προβλέπεται στη βασική πράξη ή, με 
την επιφύλαξη της συγκατάθεσης της 
Επιτροπής, εφόσον αυτό απαιτείται λόγω 
ειδικών επιχειρησιακών αναγκών.

3. Το ΕΤΙ μπορεί να ορίζει κανόνες 
αποκλίνοντες από εκείνους του παρόντος 
κανονισμού ή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
XX/2012 [Δημοσιονομικός κανονισμός], 
εφόσον αυτό προβλέπεται στη βασική 
πράξη ή, με την επιφύλαξη της 
συγκατάθεσης της Επιτροπής, εφόσον αυτό 
απαιτείται λόγω ειδικών επιχειρησιακών 
αναγκών, ιδίως σε σχέση με την 
κυριότητα, τα δικαιώματα πρόσβασης, την 
εκμετάλλευση και τη διάδοση των 
αποτελεσμάτων, ιδίως όσον αφορά την 
κυριότητα, τα δικαιώματα πρόσβασης, 
την εκμετάλλευση και τη διάδοση των 
αποτελεσμάτων.
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Or. it

Αιτιολόγηση

Το ΕΤΙ χρειάζεται ένα βαθμό ανεξαρτησίας ως προς την διαχείριση ζητημάτων που 
εντάσσονται στο πεδίο ευθύνης του και όσον αφορά προβλήματα σχετικά με τα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας, την εκμετάλλευση και τη διάδοση των αποτελεσμάτων.

Τροπολογία 179
Norbert Glante

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε φορέας χρηματοδότησης μπορεί 
να ορίζει κανόνες αποκλίνοντες από 
εκείνους του παρόντος κανονισμού ή του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/2012 
[Δημοσιονομικός κανονισμός], εφόσον 
αυτό προβλέπεται στη βασική πράξη ή, με 
την επιφύλαξη της συγκατάθεσης της 
Επιτροπής, εφόσον αυτό απαιτείται λόγω 
ειδικών επιχειρησιακών αναγκών.

3. Το ΕΤΙ μπορεί να ορίζει κανόνες 
αποκλίνοντες από εκείνους του παρόντος 
κανονισμού ή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
XX/2012 [Δημοσιονομικός κανονισμός], 
εφόσον αυτό προβλέπεται στη βασική 
πράξη ή, με την επιφύλαξη της 
συγκατάθεσης της Επιτροπής, εφόσον αυτό 
απαιτείται λόγω ειδικών επιχειρησιακών 
αναγκών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ένας από τους κύριους στόχους σε σχέση με την απλοποίηση ήταν - μεταξύ άλλων ως 
αποτέλεσμα της σχετικής διαδικασίας διαβούλευσης - ότι πρέπει να διασφαλιστεί η ισχύς των 
ενιαίων κανόνων συμμετοχής για όλες τις γραμμές προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται ή 
συγχρηματοδοτούνται από το «Ορίζων 2020». Αυτό ισχύει ιδίως για τη διαφάνεια και τον 
ανοικτό χαρακτήρα των διαδικασιών και τις διατάξεις που αφορούν τα δικαιώματα προστασίας 
και τους όρους χρηματοδότησης. Ο στόχος αυτός λαμβάνεται υπόψη με μόνη εξαίρεση όσα 
αναφέρονται εδώ.

Τροπολογία 180
Marian-Jean Marinescu, Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

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

(1a) «δράση» σημαίνει έργο·

Or. en

Τροπολογία 181
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) «κεκτημένο» σημαίνει οποιαδήποτε 
δεδομένα, τεχνογνωσία και/ή πληροφορίες, 
κάθε μορφής ή είδους, καθώς και 
οποιαδήποτε δικαιώματα, όπως 
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, τα 
οποία (i) κατέχονταν από συμμετέχοντες 
πριν από την προσχώρησή τους στη δράση,
και (ii) προσδιορίστηκαν από τους 
συμμετέχοντες σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 42·

(4) «κεκτημένο» σημαίνει οποιαδήποτε 
δεδομένα, τεχνογνωσία και/ή πληροφορίες, 
κάθε μορφής ή είδους, καθώς και 
οποιαδήποτε δικαιώματα, όπως 
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, τα 
οποία (i) κατέχονταν από συμμετέχοντες 
πριν από την προσχώρησή τους σε 
συμφωνία επιχορήγησης ή (ii)
δημιουργήθηκαν εκτός δράσης και 
συνέβαλαν στη δράση μέσω του 
συμμετέχοντα που κατέχει τα δικαιώματα
και τα οποία (iii) στις περιπτώσεις (i) και 
(ii) είναι απαραίτητα για την υλοποίηση 
της δράσης ή τη χρήση των 
αποτελεσμάτων στη δράση·

Or. de

Αιτιολόγηση

Το «Ορίζων 2020» δεν πρέπει να παρεκκλίνει από το ΠΠ7 όσον αφορά τον ορισμό της 
υπάρχουσας γνώσης και των δικαιωμάτων προστασίας.

Τροπολογία 182
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) «κεκτημένο» σημαίνει οποιαδήποτε 
δεδομένα, τεχνογνωσία και/ή πληροφορίες, 
κάθε μορφής ή είδους, καθώς και 
οποιαδήποτε δικαιώματα, όπως 
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, τα 
οποία (i) κατέχονταν από συμμετέχοντες 
πριν από την προσχώρησή τους στη δράση, 
και (ii) προσδιορίστηκαν από τους 
συμμετέχοντες σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 42·

(4) «κεκτημένο» σημαίνει οποιαδήποτε 
δεδομένα, τεχνογνωσία και/ή πληροφορίες, 
κάθε μορφής ή είδους, καθώς και 
οποιαδήποτε δικαιώματα, όπως 
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, τα 
οποία (i) κατέχονταν από συμμετέχοντες 
πριν από την προσχώρησή τους στη δράση 
ή πριν την αίτηση που έχει υποβληθεί 
πριν την προσχώρησή τους στη δράση, 
και (ii) προσδιορίστηκαν από τους 
συμμετέχοντες σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 42 και (iii) απαιτούνται για 
την υλοποίηση της έμμεσης δράσης ή για 
τη χρήση των αποτελεσμάτων της 
έμμεσης δράσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτές οι αλλαγές αποτελούν αντικείμενο εισήγησης των συντονιστών της DESCA.

Τροπολογία 183
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) «κεκτημένο» σημαίνει οποιαδήποτε 
δεδομένα, τεχνογνωσία και/ή πληροφορίες, 
κάθε μορφής ή είδους, καθώς και 
οποιαδήποτε δικαιώματα, όπως 
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, τα 
οποία (i) κατέχονταν από συμμετέχοντες 
πριν από την προσχώρησή τους στη δράση, 
και (ii) προσδιορίστηκαν από τους 
συμμετέχοντες σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 42·

(4) «κεκτημένο» σημαίνει οποιαδήποτε 
δεδομένα, τεχνογνωσία και/ή πληροφορίες, 
κάθε μορφής ή είδους, καθώς και 
οποιαδήποτε δικαιώματα, όπως 
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, τα 
οποία (i) κατέχονταν από συμμετέχοντες 
πριν από την προσχώρησή τους στη δράση 
ή την αίτηση που έχει υποβληθεί πριν την 
προσχώρησή τους στη δράση, και (ii) 
προσδιορίστηκαν από τους συμμετέχοντες 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 
και (iii) απαιτούνται για την υλοποίηση 
της έμμεσης δράσης ή για τη χρήση των 
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αποτελεσμάτων της έμμεσης δράσης·

Or. en

Τροπολογία 184
Norbert Glante

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) «κεκτημένο» σημαίνει οποιαδήποτε 
δεδομένα, τεχνογνωσία και/ή πληροφορίες,
κάθε μορφής ή είδους, καθώς και 
οποιαδήποτε δικαιώματα, όπως 
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, τα 
οποία (i) κατέχονταν από συμμετέχοντες 
πριν από την προσχώρησή τους στη δράση, 
και (ii) προσδιορίστηκαν από τους 
συμμετέχοντες σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 42·

(4) «κεκτημένο» σημαίνει οποιαδήποτε 
δεδομένα, τεχνογνωσία και/ή πληροφορίες, 
κάθε μορφής ή είδους, καθώς και 
οποιαδήποτε δικαιώματα, όπως 
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, τα 
οποία (i) κατέχονταν από συμμετέχοντες 
πριν από την προσχώρησή τους στη δράση, 
και (ii) είναι απαραίτητα για την εκτέλεση 
της έμμεσης δράσης ή για τη χρήση των 
αποτελεσμάτων της έμμεσης δράσης και 
(iii) προσδιορίστηκαν από τους 
συμμετέχοντες σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 42·

Or. de

Αιτιολόγηση

Το κριτήριο που προστίθεται έχει αποδειχτεί απαραίτητο στο τρέχον ΠΠ.

Τροπολογία 185
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) «κεκτημένο» σημαίνει οποιαδήποτε 
δεδομένα, τεχνογνωσία και/ή πληροφορίες, 
κάθε μορφής ή είδους, καθώς και 
οποιαδήποτε δικαιώματα, όπως 

(4) «κεκτημένο» σημαίνει οποιαδήποτε 
δεδομένα, τεχνογνωσία και/ή πληροφορίες, 
κάθε μορφής ή είδους, καθώς και 
οποιαδήποτε δικαιώματα, όπως 
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δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, τα 
οποία (i) κατέχονταν από συμμετέχοντες 
πριν από την προσχώρησή τους στη δράση, 
και (ii) προσδιορίστηκαν από τους 
συμμετέχοντες σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 42·

δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, τα 
οποία (i) κατέχονταν από συμμετέχοντες 
πριν από την προσχώρησή τους στη δράση, 
και (ii) προσδιορίστηκαν από τους 
συμμετέχοντες σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 42, τα οποία απαιτούνται για 
την υλοποίηση της έμμεσης δράσης ή για 
τη χρήση των αποτελεσμάτων της 
έμμεσης δράσης·

Or. en

Τροπολογία 186
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) «κεκτημένο» σημαίνει οποιαδήποτε 
δεδομένα, τεχνογνωσία και/ή πληροφορίες, 
κάθε μορφής ή είδους, καθώς και 
οποιαδήποτε δικαιώματα, όπως 
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, τα 
οποία (i) κατέχονταν από συμμετέχοντες 
πριν από την προσχώρησή τους στη δράση, 
και (ii) προσδιορίστηκαν από τους 
συμμετέχοντες σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 42·

(4) «κεκτημένο» σημαίνει οποιαδήποτε 
δεδομένα, τεχνογνωσία και/ή πληροφορίες, 
κάθε μορφής ή είδους, καθώς και 
οποιαδήποτε δικαιώματα, όπως 
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, τα 
οποία (i) κατέχονταν από συμμετέχοντες 
πριν από την προσχώρησή τους στη δράση, 
(ii) απαιτούνται για την υλοποίηση της 
έμμεσης δράσης ή για τη χρήση των 
αποτελεσμάτων της έμμεσης δράσης και 
(iii) προσδιορίστηκαν από τους 
συμμετέχοντες σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 42·

Or. en

Τροπολογία 187
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) «κεκτημένο» σημαίνει οποιαδήποτε 
δεδομένα, τεχνογνωσία και/ή πληροφορίες, 
κάθε μορφής ή είδους, καθώς και 
οποιαδήποτε δικαιώματα, όπως 
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, τα 
οποία (i) κατέχονταν από συμμετέχοντες 
πριν από την προσχώρησή τους στη δράση, 
και (ii) προσδιορίστηκαν από τους 
συμμετέχοντες σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 42·

(4) «κεκτημένο» σημαίνει απτός πόρος, 
όπως είναι τα πρωτότυπα, καθώς και 
οποιαδήποτε δεδομένα, τεχνογνωσία και/ή 
πληροφορίες, κάθε μορφής ή είδους, 
καθώς και οποιαδήποτε δικαιώματα, όπως 
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, τα 
οποία (i) κατέχονταν από συμμετέχοντες 
πριν από την προσχώρησή τους στη δράση, 
και (ii) προσδιορίστηκαν από τους 
συμμετέχοντες σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 42·

Or. en

Τροπολογία 188
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) «αναγκαία πρόσβαση» σημαίνει:
(a) στο πλαίσιο της εκτέλεσης της δράσης
η πρόσβαση είναι αναγκαία σε περίπτωση 
που, χωρίς την χορήγηση δικαιωμάτων 
πρόσβασης, η εκτέλεση των καθηκόντων 
που έχουν ανατεθεί στον παραλήπτη 
καθίσταται αδύνατη, καθυστερεί 
σημαντικά ή απαιτεί σημαντικούς 
επιπρόσθετους χρηματοδοτικούς ή 
ανθρώπινους πόρους.
(β) στο πλαίσιο της χρήσης των ιδίων 
αποτελεσμάτων:
η πρόσβαση είναι αναγκαία σε περίπτωση 
που, χωρίς την χορήγηση δικαιωμάτων 
πρόσβασης, η χρήση ιδίων 
αποτελεσμάτων καθίσταται τεχνικά ή 
νομικά αδύνατη.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αυτές οι αλλαγές αποτελούν αντικείμενο εισήγησης των συντονιστών της DESCA.

Τροπολογία 189
Christian Ehler, Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) «πειραματική ανάπτυξη» σημαίνει 
απόκτηση, συνδυασμός, διαμόρφωση και 
χρήση υφιστάμενων επιστημονικών, 
τεχνολογικών, επιχειρηματικών και 
άλλων σχετικών γνώσεων και δεξιοτήτων 
για τους σκοπούς της κατάρτισης 
σχεδίων και ρυθμίσεων ή του σχεδιασμού 
νέων, τροποποιημένων ή βελτιωμένων 
προϊόντων, διαδικασιών ή υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων 
όπως είναι η παραγωγή πρωτοτύπου, η 
πειραματική παραγωγή, η εκτέλεση 
δοκιμών, η επίδειξη, η πιλοτική εφαρμογή 
και η εμπορική αναπαραγωγή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι στην προκειμένη περίπτωση διαφοροποιείται η χρηματοδότηση, η εν λόγω 
διαφοροποίηση θα πρέπει να ερείδεται σε έναν συνεκτικό ορισμό, ο οποίος βασίζεται με τη 
σειρά του σε μια αποδεκτή έννοια για τον διαχωρισμό των ερευνητικών δραστηριοτήτων από 
τις δραστηριότητες που είναι προσανατολισμένες στην αγορά. Ο ορισμός της «πειραματικής 
ανάπτυξης» που δίδεται στο υφιστάμενο «Κοινοτικό πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις 
για την Έρευνα και Ανάπτυξη και την Καινοτομία» (2006/C 323/01) φαίνεται να είναι ο πλέον 
κατάλληλος.

Τροπολογία 190
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) «προσκλήσεις υποβολής προτάσεων» 
σημαίνει ανακοίνωση πρόσκλησης 
υποβολής προτάσεων έρευνας.

Or. en

Τροπολογία 191
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5β) «αναγκαία πρόσβαση» σημαίνει: στο 
πλαίσιο της εκτέλεσης της δράσης η 
πρόσβαση είναι αναγκαία σε περίπτωση 
που, χωρίς την χορήγηση δικαιωμάτων 
πρόσβασης σε αποτελέσματα ή σε 
κεκτημένο, η εκτέλεση των καθηκόντων 
που έχουν ανατεθεί στον παραλήπτη 
συμμετέχοντα καθίσταται αδύνατη, 
καθυστερεί σημαντικά ή απαιτεί 
σημαντικούς επιπρόσθετους 
χρηματοδοτικούς ή ανθρώπινους πόρους· 
στο πλαίσιο της εκμετάλλευσης των 
αποτελεσμάτων η πρόσβαση είναι 
αναγκαία σε περίπτωση που, χωρίς την 
χορήγηση δικαιωμάτων πρόσβασης σε 
αποτελέσματα ή σε κεκτημένο, η 
εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων 
καθίσταται τεχνικά ή νομικά αδύνατη.

Or. en

Αιτιολόγηση

«Αναγκαία»: ο όρος αυτός χρήζει ορισμού διότι η ανάγκη για αποτελέσματα και/ή για 
κεκτημένο αποτελεί το αιτιολογικό που επικαλούνται οι συμμετέχοντες για να ζητήσουν 
δικαιώματα πρόσβασης. 
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Τροπολογία 192
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 γ (ν·έο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5γ) «κοινοπραξία» σημαίνει ομάδα 
συμμετεχόντων που συμφωνούν να 
εργαστούν από κοινού για να υποβάλουν 
πρόταση και, ενδεχομένως, να εργαστούν 
στο πλαίσιο μιας δράσης. Η κοινοπραξία 
αποτελείται από συντονιστή και εταίρους 
στην δράση.

Or. en

Τροπολογία 193
Britta Thomsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) «δράση συντονισμού και στήριξης» 
σημαίνει δράση συνιστάμενη πρωταρχικώς 
σε συνοδευτικά μέτρα όπως διάδοση, 
αύξηση ευαισθητοποίησης και 
επικοινωνία, δικτύωση, υπηρεσίες 
συντονισμού ή στήριξης, διάλογοι 
πολιτικής και εξάσκηση και μελέτες για 
αμοιβαία μάθηση, περιλαμβανομένων 
κατασκευαστικών μελετών για νέα 
υποδομή·

(6) «δράση συντονισμού και στήριξης» 
σημαίνει δράση συνιστάμενη πρωταρχικώς 
σε συνοδευτικά μέτρα όπως διάδοση, 
αύξηση ευαισθητοποίησης και 
επικοινωνία, δικτύωση, υπηρεσίες 
συντονισμού ή στήριξης, συμμετοχή σε 
δραστηριότητες τυποποίησης, διάλογοι 
πολιτικής και εξάσκηση και μελέτες για 
αμοιβαία μάθηση, περιλαμβανομένων 
κατασκευαστικών μελετών για νέα 
υποδομή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συμμετέχοντες πρέπει να παροτρύνονται να ενσωματώνουν τα αποτελέσματα της έρευνας 
στις δραστηριότητες τυποποίησης και το αντίστροφο. Η τυποποίηση παίζει σημαντικό ρόλο στην 
διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας.



AM\907542EL.doc 59/176 PE492.762v01-00

EL

Τροπολογία 194
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6a) «συντονιστής» σημαίνει εκείνον ο 
οποίος ηγείται της κοινοπραξίας και της 
πρότασης/του έργου και τα εκπροσωπεί 
λειτουργώντας ως σημείο επαφής με την 
Επιτροπή. 

Or. en

Τροπολογία 195
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) «διάδοση» σημαίνει τη δημοσιοποίηση 
των αποτελεσμάτων με κάθε πρόσφορο 
μέσο (άλλο από εκείνα που απορρέουν από 
την προστασία ή την εκμετάλλευση των 
αποτελεσμάτων), περιλαμβανόμενης της 
δημοσίευσης σε οποιοδήποτε μέσο·

(7) «διάδοση» σημαίνει τη δημοσιοποίηση 
των αποτελεσμάτων με κάθε πρόσφορο 
μέσο (άλλο από εκείνα που απορρέουν από 
την προστασία ή την εκμετάλλευση των 
αποτελεσμάτων), περιλαμβανόμενης της 
δημοσίευσης, σε οποιοδήποτε μέσο, 
άρθρων με τα οποία παρουσιάζεται το 
αποτέλεσμα της έρευνας, όπως είναι οι 
επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά 
με αξιολόγηση από ομοτίμους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημοσίευση των ευρημάτων της έρευνας αποτελεί ουσιώδες τμήμα της επιστημονικής 
μεθόδου. Εφόσον περιγράφονται πειράματα ή υπολογισμοί, πρέπει να διατίθενται επαρκείς 
λεπτομέρειες ούτως ώστε να μπορεί ένας τρίτος αμερόληπτος ερευνητής να επαναλάβει το 
πείραμα ή να επαληθεύσει τους υπολογισμούς.
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Τροπολογία 196
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) «διάδοση» σημαίνει τη δημοσιοποίηση 
των αποτελεσμάτων με κάθε πρόσφορο 
μέσο (άλλο από εκείνα που απορρέουν από 
την προστασία ή την εκμετάλλευση των 
αποτελεσμάτων), περιλαμβανόμενης της 
δημοσίευσης σε οποιοδήποτε μέσο·

(7) «διάδοση» σημαίνει τη δημοσιοποίηση 
των αποτελεσμάτων με κάθε πρόσφορο 
μέσο (άλλο από εκείνα που απορρέουν από 
την προστασία ή την εκμετάλλευση των 
αποτελεσμάτων), μεταξύ άλλων μέσω 
δημοσιευμένης εργασίας σε οποιοδήποτε 
μέσο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση «περιγράφουν, αναλύουν και ερμηνεύουν έρευνες» περιορίζουν οπωσδήποτε την 
έννοια και το περιεχόμενο μιας δημοσίευσης. Η έννοια της «δημοσιευμένης εργασίας» 
περιλαμβάνει ευκολότερα άλλες, πιθανές μορφές δημοσίευσης και δεν περιορίζει άνευ λόγου την 
εμβέλεια.

Τροπολογία 197
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) «διάδοση» σημαίνει τη δημοσιοποίηση 
των αποτελεσμάτων με κάθε πρόσφορο 
μέσο (άλλο από εκείνα που απορρέουν από 
την προστασία ή την εκμετάλλευση των 
αποτελεσμάτων), περιλαμβανόμενης της 
δημοσίευσης σε οποιοδήποτε μέσο·

(7) «διάδοση» σημαίνει τη δημοσιοποίηση 
των αποτελεσμάτων με κάθε πρόσφορο 
μέσο (άλλο από εκείνα που απορρέουν από 
την προστασία ή την εκμετάλλευση των 
αποτελεσμάτων), μεταξύ άλλων μέσω 
δημοσιεύσεων σε οποιοδήποτε μέσο·

Or. en
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Τροπολογία 198
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7a) «πειραματική ανάπτυξη» σημαίνει 
απόκτηση, συνδυασμός, διαμόρφωση και 
χρήση υφιστάμενων επιστημονικών, 
τεχνολογικών, επιχειρηματικών και 
άλλων σχετικών γνώσεων και δεξιοτήτων 
για τους σκοπούς της κατάρτισης 
σχεδίων και ρυθμίσεων ή του σχεδιασμού 
νέων, τροποποιημένων ή βελτιωμένων 
προϊόντων, διαδικασιών ή υπηρεσιών.· Σε 
αυτές μπορούν να περιλαμβάνονται λόγου 
χάρη άλλες δραστηριότητες που έχουν 
στόχο τον εννοιολογικό ορισμό, τον 
προγραμματισμό και την τεκμηρίωση 
νέων προϊόντων, διαδικασιών και 
υπηρεσιών. Οι δραστηριότητες μπορούν 
να συμπεριλαμβάνουν την παραγωγή 
προσχεδίων, σκιαγραφημάτων, σχεδίων 
και λοιπών τεκμηρίων, υπό την 
προϋπόθεση δεν προορίζονται για 
εμπορική χρήση. Η ανάπτυξη 
εμπορεύσιμων πρωτοτύπων, καθώς και 
πιλοτικών σχεδίων επίσης 
περιλαμβάνεται όπου το πρωτότυπο είναι 
κατ’ ανάγκην το τελικό εμπορικό προϊόν, 
του οποίου το κόστος παραγωγής τόσο 
υψηλό ώστε δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνο για λόγους επίδειξης 
και ελέγχου καταλληλότητας. Σε 
περίπτωση εν συνεχεία εμπορικής χρήσης 
των έργων επίδειξης ή των πιλοτικών 
σχεδίων, αφαιρείται από τις επιλέξιμες 
δαπάνες οποιοδήποτε εισόδημα έχει 
προκύψει από τέτοια χρήση. Η 
πειραματική παραγωγή και η εκτέλεση 
δοκιμών προϊόντων, διαδικασιών και 
υπηρεσιών είναι επίσης επιλέξιμες υπό 
την προϋπόθεση ότι δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ή να μεταποιηθούν με 
σκοπό την χρήση τους σε βιομηχανικές 
εφαρμογές ή για εμπορική χρήση. Η 
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πειραματική ανάπτυξη δεν περιλαμβάνει 
συνήθεις ή περιοδικές τροποποιήσεις που 
πραγματοποιούνται σε προϊόντα, γραμμές 
παραγωγής, μεθόδους κατασκευής, 
τρέχουσες υπηρεσίες και λοιπές εν 
εξελίξει λειτουργίες, ακόμη και αν αυτές 
οι τροποποιήσεις συνιστούν ενδεχομένως 
βελτιώσεις 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμός βασιζόμενος στο πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την Έρευνα και 
Ανάπτυξη.

Τροπολογία 199
Norbert Glante

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7a) «εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων» 
σημαίνει άμεση και έμμεση χρήση των 
αποτελεσμάτων για περαιτέρω 
ερευνητική δραστηριότητα ή για την 
ανάπτυξη, την παραγωγή και την εμπορία 
προϊόντος ή διαδικασίας ή για την 
ανάπτυξη και παροχή υπηρεσίας, 
ανεξάρτητα από τις δραστηριότητες με 
τις οποίες σχετίζεται η έμμεση δράση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να οριστεί η εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων, καθώς το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό στο πλαίσιο της νέας προσέγγισης της καινοτομίας που εισάγει το «Ορίζων 2020».

Τροπολογία 200
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7a) «θεμιτές και λογικές προϋποθέσεις» 
σημαίνει τις χρηματοοικονομικές και 
άλλες προϋποθέσεις που λαμβάνουν 
υπόψη τις ειδικές περιστάσεις της 
αίτησης πρόσβασης και ιδίως την 
πραγματική ή δυνητική αξία των νέων ή 
των προϋπαρχόντων στοιχείων επί των 
οποίων ζητείται πρόσβαση και/ή το πεδίο 
εφαρμογής, τη διάρκεια ισχύος ή 
οποιαδήποτε άλλα χαρακτηριστικά της 
προβλεπόμενης χρήσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση «θεμιτές και λογικές προϋποθέσεις» (αντιστάθμιση/προϋποθέσεις) 
χρησιμοποιείται στον κανονισμό, αν και όχι αποκλειστικά όταν γίνεται λόγος για πρόσβαση. 
Η τροπολογία δεν πρέπει να είναι μεροληπτική και πρέπει να έχει την προτεινόμενη διατύπωση.

Τροπολογία 201
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7a) «θεμιτές και λογικές προϋποθέσεις» 
σημαίνει τις κατάλληλες προϋποθέσεις, 
συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων 
χρηματοοικονομικών προϋποθέσεων, οι 
οποίες λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές 
περιστάσεις της αίτησης πρόσβασης, οι 
οποίες μπορούν να καθοριστούν από την 
πραγματική ή δυνητική αξία των 
αποτελεσμάτων ή των προϋπαρχόντων 
στοιχείων επί των οποίων ζητείται 
πρόσβαση και/ή από το πεδίο εφαρμογής, 
τη διάρκεια ισχύος ή άλλα 
χαρακτηριστικά της προβλεπόμενης 
εκμετάλλευσης·
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Or. en

(Αναφορά στην τροπολογία 20· PE489.632v01-00)

Τροπολογία 202
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7a) «εκμετάλλευση» σημαίνει την άμεση 
ή έμμεση χρησιμοποίηση των 
αποτελεσμάτων στο πλαίσιο περαιτέρω 
ερευνητικών δραστηριοτήτων, 
διαφορετικών από εκείνες που 
καλύπτονται από τη συγκεκριμένη 
έμμεση δράση, ή για την ανάπτυξη, 
δημιουργία και διάθεση στο εμπόριο ενός 
προϊόντος ή μιας διαδικασίας ή για τη 
δημιουργία και παροχή μιας υπηρεσίας·

Or. en

Τροπολογία 203
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7a) «εκμετάλλευση» σημαίνει την χρήση 
των αποτελεσμάτων για την ανάπτυξη, 
δημιουργία και διάθεση στο εμπόριο ενός 
προϊόντος ή μιας διαδικασίας ή για τη 
δημιουργία και παροχή μιας υπηρεσίας·

Or. en



AM\907542EL.doc 65/176 PE492.762v01-00

EL

Τροπολογία 204
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7β) «θεμιτές και λογικές προϋποθέσεις» 
σημαίνει προϋποθέσεις, μεταξύ των 
οποίων και ατελώς, που λαμβάνουν 
υπόψη τις ειδικές περιστάσεις της 
αίτησης πρόσβασης και/ή το πεδίο 
εφαρμογής, τη διάρκεια ισχύος ή 
οποιαδήποτε άλλα χαρακτηριστικά της 
προβλεπόμενης χρήσης·

Or. en

Τροπολογία 205
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) «νομική οντότητα» σημαίνει 
επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και 
πανεπιστήμια, συμπεριλαμβανόμενου 
κάθε φυσικού προσώπου ή κάθε νομικού 
προσώπου που έχει συσταθεί με βάση 
εθνικό δίκαιο, το δίκαιο της ΕΕ ή το 
διεθνές δίκαιο και έχει νομική 
προσωπικότητα και μπορεί, ενεργώντας 
για ίδιο λογαριασμό, να ασκεί δικαιώματα 
και να υπόκειται σε υποχρεώσεις·

(10) «νομική οντότητα» σημαίνει
οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή 
οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο έχει 
συσταθεί με βάση εθνικό δίκαιο, το δίκαιο 
της ΕΕ ή το διεθνές δίκαιο και έχει νομική 
προσωπικότητα και μπορεί, ενεργώντας 
για ίδιο λογαριασμό, να ασκεί δικαιώματα 
και να υπόκειται σε υποχρεώσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός είναι η απλούστευση του ορισμού της νομικής οντότητας και η διάλυση πάσης 
αμφιβολίας σχετικά με το αν τα φυσικά πρόσωπα τυγχάνουν παρόμοιας αντιμετώπισης με τα 
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νομικά πρόσωπα στον Ορίζοντα 2020. Ο προτεινόμενος ορισμός συνάδει πλήρως με τον 
ορισμό που χρησιμοποιείται στους κανόνες συμμετοχής του ΠΠ7.

Τροπολογία 206
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) «νομική οντότητα» σημαίνει 
επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και 
πανεπιστήμια, συμπεριλαμβανόμενου κάθε 
φυσικού προσώπου ή κάθε νομικού 
προσώπου που έχει συσταθεί με βάση 
εθνικό δίκαιο, το δίκαιο της ΕΕ ή το 
διεθνές δίκαιο και έχει νομική
προσωπικότητα και μπορεί, ενεργώντας 
για ίδιο λογαριασμό, να ασκεί δικαιώματα 
και να υπόκειται σε υποχρεώσεις·

(10) «νομική οντότητα» σημαίνει 
επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα,
πανεπιστήμια και οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών, 
συμπεριλαμβανόμενου κάθε φυσικού 
προσώπου ή κάθε νομικού προσώπου που 
έχει συσταθεί με βάση εθνικό δίκαιο, το 
δίκαιο της ΕΕ ή το διεθνές δίκαιο και έχει 
νομική προσωπικότητα και μπορεί, 
ενεργώντας για ίδιο λογαριασμό, να ασκεί 
δικαιώματα και να υπόκειται σε 
υποχρεώσεις·

Or. en

Τροπολογία 207
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) «νομική οντότητα» σημαίνει 
επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και 
πανεπιστήμια, συμπεριλαμβανόμενου κάθε 
φυσικού προσώπου ή κάθε νομικού 
προσώπου που έχει συσταθεί με βάση 
εθνικό δίκαιο, το δίκαιο της ΕΕ ή το 
διεθνές δίκαιο και έχει νομική 
προσωπικότητα και μπορεί, ενεργώντας 
για ίδιο λογαριασμό, να ασκεί δικαιώματα 

(10) «νομική οντότητα» σημαίνει 
επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και 
πανεπιστήμια, συμπεριλαμβανόμενου κάθε 
φυσικού προσώπου ή κάθε νομικού 
προσώπου που έχει συσταθεί με βάση 
εθνικό δίκαιο, το δίκαιο της ΕΕ ή το 
διεθνές δίκαιο και έχει νομική 
προσωπικότητα και μπορεί, ενεργώντας 
για ίδιο λογαριασμό, να ασκεί δικαιώματα 
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και να υπόκειται σε υποχρεώσεις· και να υπόκειται σε υποχρεώσεις· Σε αυτές 
περιλαμβάνονται μη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις και οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 208
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) «νομική οντότητα» σημαίνει 
επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και
πανεπιστήμια, συμπεριλαμβανόμενου κάθε 
φυσικού προσώπου ή κάθε νομικού 
προσώπου που έχει συσταθεί με βάση 
εθνικό δίκαιο, το δίκαιο της ΕΕ ή το 
διεθνές δίκαιο και έχει νομική 
προσωπικότητα και μπορεί, ενεργώντας 
για ίδιο λογαριασμό, να ασκεί δικαιώματα 
και να υπόκειται σε υποχρεώσεις·

(10) «νομική οντότητα» σημαίνει 
επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, 
πανεπιστήμια και οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών, 
συμπεριλαμβανόμενου κάθε φυσικού 
προσώπου ή κάθε νομικού προσώπου που 
έχει συσταθεί με βάση εθνικό δίκαιο, το 
δίκαιο της ΕΕ ή το διεθνές δίκαιο και έχει 
νομική προσωπικότητα και μπορεί, 
ενεργώντας για ίδιο λογαριασμό, να ασκεί 
δικαιώματα και να υπόκειται σε 
υποχρεώσεις·

Or. es

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία δίνει έμφαση στο ρόλο που διαδραματίζουν οι οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών στην έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία και αποσκοπεί στη διευκόλυνση 
της επαφής μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας.

Τροπολογία 209
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) «νομική οντότητα» σημαίνει 
επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και 
πανεπιστήμια, συμπεριλαμβανόμενου κάθε 
φυσικού προσώπου ή κάθε νομικού 
προσώπου που έχει συσταθεί με βάση 
εθνικό δίκαιο, το δίκαιο της ΕΕ ή το 
διεθνές δίκαιο και έχει νομική 
προσωπικότητα και μπορεί, ενεργώντας 
για ίδιο λογαριασμό, να ασκεί δικαιώματα 
και να υπόκειται σε υποχρεώσεις·

(10) «νομική οντότητα» σημαίνει 
επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και 
πανεπιστήμια ή άλλα ιδρύματα έρευνας 
και καινοτομίας, συμπεριλαμβανόμενου 
κάθε φυσικού προσώπου ή κάθε νομικού 
προσώπου που έχει συσταθεί με βάση 
εθνικό δίκαιο, το δίκαιο της ΕΕ ή το 
διεθνές δίκαιο και έχει νομική 
προσωπικότητα και μπορεί, ενεργώντας 
για ίδιο λογαριασμό, να ασκεί δικαιώματα 
και να υπόκειται σε υποχρεώσεις·

Or. en

Τροπολογία 210
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) «νομική οντότητα» σημαίνει 
επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και 
πανεπιστήμια, συμπεριλαμβανόμενου κάθε 
φυσικού προσώπου ή κάθε νομικού 
προσώπου που έχει συσταθεί με βάση 
εθνικό δίκαιο, το δίκαιο της ΕΕ ή το 
διεθνές δίκαιο και έχει νομική 
προσωπικότητα και μπορεί, ενεργώντας 
για ίδιο λογαριασμό, να ασκεί δικαιώματα 
και να υπόκειται σε υποχρεώσεις·

(10) «νομική οντότητα» σημαίνει 
επιχειρήσεις, οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών, ερευνητικά κέντρα και 
πανεπιστήμια, συμπεριλαμβανόμενου κάθε 
φυσικού προσώπου ή κάθε νομικού 
προσώπου που έχει συσταθεί με βάση 
εθνικό δίκαιο, το δίκαιο της ΕΕ ή το 
διεθνές δίκαιο και έχει νομική 
προσωπικότητα και μπορεί, ενεργώντας 
για ίδιο λογαριασμό, να ασκεί δικαιώματα 
και να υπόκειται σε υποχρεώσεις·

Or. en

Τροπολογία 211
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10a) «μη κερδοσκοπική νομική 
οντότητα» σημαίνει νομική οντότητα η 
οποία εκ του νόμου δεν έχει 
κερδοσκοπικό σκοπό και/ή οποία είναι 
υποχρεωμένη εκ του νόμου να μην 
διανέμει κέρδη και/ή η οποία 
αναγνωρίζεται ως τέτοια από τις αρχές σε 
επίπεδο κράτους, Ένωσης ή διεθνούς 
κοινότητας. 

Or. en

Τροπολογία 212
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) «αποτελέσματα» σημαίνει κάθε είδους 
δεδομένα, γνώσεις και πληροφορίες, με 
οποιαδήποτε μορφή ή οποιουδήποτε 
είδους, έστω και αν προστατεύονται, τα 
οποία παράγονται κατά τη δράση καθώς 
και κάθε είδους συνδεόμενα δικαιώματα, 
στα οποία περιλαμβάνονται δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας·

(15) «αποτελέσματα» σημαίνει κάθε είδους 
δεδομένα, γνώσεις, πληροφορίες, 
αντικείμενα και λοιπά απτά παραγόμενα 
στοιχεία, με οποιαδήποτε μορφή ή 
οποιουδήποτε είδους, έστω και αν 
προστατεύονται, τα οποία παράγονται 
κατά τη δράση καθώς και κάθε είδους 
συνδεόμενα δικαιώματα, στα οποία 
περιλαμβάνονται δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας όπως το δικαίωμα του 
δημιουργού, τα δικαιώματα επί σχεδίων, 
τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα 
δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών ή 
παρόμοιες μορφές προστασίας αλλά με 
την εξαίρεση δεδομένων, γνώσεων και 
πληροφοριών που έχουν παραχθεί από 
συμμετέχοντα σε σχέση με συγκεκριμένη 
δράση αλλά δεν υπεισέρχονται στους 
στόχους της εν λόγω συγκεκριμένης 
δράσης και δεν χρειάζονται για την 
υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου ή για 
την εκμετάλλευση των κεκτημένων 
αποτελεσμάτων. 
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του όρου «αποτελέσματα» πρέπει επίσης να καλύπτει απτά παραγόμενα στοιχεία, 

Τροπολογία 213
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) «αποτελέσματα» σημαίνει κάθε είδους 
δεδομένα, γνώσεις και πληροφορίες, με 
οποιαδήποτε μορφή ή οποιουδήποτε 
είδους, έστω και αν προστατεύονται, τα 
οποία παράγονται κατά τη δράση καθώς 
και κάθε είδους συνδεόμενα δικαιώματα, 
στα οποία περιλαμβάνονται δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας·

(15) «αποτελέσματα» σημαίνει κάθε είδους 
δεδομένα, γνώσεις, πληροφορίες, 
αντικείμενα και λοιπά απτά παραγόμενα 
στοιχεία, με οποιαδήποτε μορφή ή 
οποιουδήποτε είδους, έστω και αν 
προστατεύονται, τα οποία παράγονται 
κατά τη δράση καθώς και κάθε είδους 
συνδεόμενα δικαιώματα, στα οποία 
περιλαμβάνονται δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας· Για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού, οι δημοσιεύσεις 
δεν θεωρούνται αποτελέσματα.

Or. en

Τροπολογία 214
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) «αποτελέσματα» σημαίνει κάθε είδους 
δεδομένα, γνώσεις και πληροφορίες, με 
οποιαδήποτε μορφή ή οποιουδήποτε 
είδους, έστω και αν προστατεύονται, τα 
οποία παράγονται κατά τη δράση καθώς 
και κάθε είδους συνδεόμενα δικαιώματα, 
στα οποία περιλαμβάνονται δικαιώματα 

(15) «αποτελέσματα» σημαίνει κάθε είδους 
δεδομένα, γνώσεις και πληροφορίες, με 
οποιαδήποτε μορφή ή οποιουδήποτε 
είδους, έστω και αν προστατεύονται, τα 
οποία παράγονται κατά τη δράση καθώς 
και κάθε είδους συνδεόμενα δικαιώματα, 
στα οποία περιλαμβάνονται δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας όπως το 
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διανοητικής ιδιοκτησίας· δικαίωμα του δημιουργού, τα δικαιώματα 
επί σχεδίων, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, 
τα δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών ή
παρόμοιες μορφές προστασίας ·

Or. en

Τροπολογία 215
Vicky Ford, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) «αποτελέσματα» σημαίνει κάθε είδους 
δεδομένα, γνώσεις και πληροφορίες, με 
οποιαδήποτε μορφή ή οποιουδήποτε 
είδους, έστω και αν προστατεύονται, τα 
οποία παράγονται κατά τη δράση καθώς 
και κάθε είδους συνδεόμενα δικαιώματα, 
στα οποία περιλαμβάνονται δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας·

(15) «αποτελέσματα» σημαίνει κάθε είδους 
αντικείμενα και λοιπά απτά παραγόμενα 
στοιχεία, δεδομένα, γνώσεις και 
πληροφορίες, με οποιαδήποτε μορφή ή
οποιουδήποτε είδους, έστω και αν 
προστατεύονται, τα οποία παράγονται 
κατά τη δράση καθώς και κάθε είδους 
δικαιώματα συνδεόμενα με αυτά, στα 
οποία περιλαμβάνονται δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσθήκη των απτών αποτελεσμάτων στον ορισμό προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε 
ασάφεια του δικαίου. Η αναδιατύπωση επιδιώκει επίσης την αποσαφήνιση της έννοιας των 
συνδεόμενων δικαιωμάτων. Αυτές οι αλλαγές αποτελούν αντικείμενο εισήγησης των
συντονιστών της DESCA.

Τροπολογία 216
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) «αποτελέσματα» σημαίνει κάθε είδους (15) «αποτελέσματα» σημαίνει κάθε είδους 
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δεδομένα, γνώσεις και πληροφορίες, με 
οποιαδήποτε μορφή ή οποιουδήποτε 
είδους, έστω και αν προστατεύονται, τα 
οποία παράγονται κατά τη δράση καθώς 
και κάθε είδους συνδεόμενα δικαιώματα,
στα οποία περιλαμβάνονται δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας·

δεδομένα, γνώσεις, πληροφορίες, 
αντικείμενα και λοιπά απτά παραγόμενα 
στοιχεία, με οποιαδήποτε μορφή ή 
οποιουδήποτε είδους, έστω και αν 
προστατεύονται, τα οποία παράγονται 
κατά τη δράση καθώς και κάθε είδους 
συνδεόμενα δικαιώματα, στα οποία 
περιλαμβάνονται δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βελτίωση του ορισμού των αποτελεσμάτων είναι ευπρόσδεκτη. Ο ορισμός δεν πρέπει να 
αποκλείει επιστημονικές δημοσιεύσεις από τον ορισμό των αποτελεσμάτων ή να αποπειράται να 
περιορίσει το πεδίο εφαρμογής ή τη φύση τους ή να επιδιώκει να περιορίσει την εντολή τους σε 
«άμεσο αποτέλεσμα χρηματοδότησης του προγράμματος «Ορίζων 2020»». Μια επιστημονική 
δημοσίευση θεμελιώνεται πάνω σε πρότερη έρευνα και προηγούμενες δημοσιεύσεις και 
αποτελέσματα άλλων εμπειριών και έργων και δεν μπορεί να εκπονηθεί πάνω σε γνώση που θα 
αποτελεί αποκλειστικό αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης χρηματοδότησης (Ορίζων 2020).

Τροπολογία 217
Luigi Berlinguer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) «αποτελέσματα» σημαίνει κάθε είδους 
δεδομένα, γνώσεις και πληροφορίες, με 
οποιαδήποτε μορφή ή οποιουδήποτε 
είδους, έστω και αν προστατεύονται, τα 
οποία παράγονται κατά τη δράση καθώς 
και κάθε είδους συνδεόμενα δικαιώματα, 
στα οποία περιλαμβάνονται δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας·

(15) «αποτελέσματα» σημαίνει κάθε είδους 
δεδομένα, γνώσεις, πληροφορίες και 
δημοσιεύσεις, με οποιαδήποτε μορφή ή 
οποιουδήποτε είδους, έστω και αν 
προστατεύονται, τα οποία παράγονται 
κατά τη δράση καθώς και κάθε είδους 
συνδεόμενα δικαιώματα, στα οποία 
περιλαμβάνονται δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας·

Or. en

Τροπολογία 218
Gunnar Hökmark
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) «αποτελέσματα» σημαίνει κάθε είδους 
δεδομένα, γνώσεις και πληροφορίες, με 
οποιαδήποτε μορφή ή οποιουδήποτε 
είδους, έστω και αν προστατεύονται, τα 
οποία παράγονται κατά τη δράση καθώς 
και κάθε είδους συνδεόμενα δικαιώματα, 
στα οποία περιλαμβάνονται δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας·

(15) «αποτελέσματα» σημαίνει κάθε είδους 
άυλα ή απτά αποτελέσματα της δράσης, 
όπως δεδομένα, γνώσεις και πληροφορίες, 
με οποιαδήποτε μορφή ή οποιουδήποτε 
είδους, έστω και αν προστατεύονται, τα 
οποία παράγονται κατά τη δράση καθώς 
και κάθε είδους συνδεόμενα δικαιώματα, 
στα οποία περιλαμβάνονται δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας·

Or. en

Τροπολογία 219
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) «αποτελέσματα» σημαίνει κάθε είδους 
δεδομένα, γνώσεις και πληροφορίες, με 
οποιαδήποτε μορφή ή οποιουδήποτε 
είδους, έστω και αν προστατεύονται, τα 
οποία παράγονται κατά τη δράση καθώς 
και κάθε είδους συνδεόμενα δικαιώματα, 
στα οποία περιλαμβάνονται δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας·

(15) «αποτελέσματα» σημαίνει κάθε είδους 
δεδομένα, γνώσεις και πληροφορίες, με 
οποιαδήποτε μορφή ή οποιουδήποτε 
είδους, έστω και αν προστατεύονται, τα 
οποία παράγονται κατά τη δράση, στα 
οποία περιλαμβάνονται δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας·

Or. en

Τροπολογία 220
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1– σημείο 15
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) «αποτελέσματα» σημαίνει κάθε είδους 
δεδομένα, γνώσεις και πληροφορίες, με 
οποιαδήποτε μορφή ή οποιουδήποτε 
είδους, έστω και αν προστατεύονται, τα 
οποία παράγονται κατά τη δράση καθώς 
και κάθε είδους συνδεόμενα δικαιώματα, 
στα οποία περιλαμβάνονται δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας·

(15) «αποτελέσματα» σημαίνει κάθε είδους 
δεδομένα, γνώσεις, πληροφορίες, 
αντικείμενα και λοιπά απτά παραγόμενα 
στοιχεία, με οποιαδήποτε μορφή ή 
οποιουδήποτε είδους, έστω και αν 
προστατεύονται, τα οποία παράγονται 
κατά τη δράση καθώς και κάθε είδους 
συνδεόμενα δικαιώματα, στα οποία 
περιλαμβάνονται δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας·

Or. en

(Παραπομπή στην τροπολογία 23, PE489.632v01-00)

Αιτιολόγηση

Εάν συνυπάρχουν η θετική και η αρνητική αποσαφήνιση των αποτελεσμάτων, υπάρχει ο 
κίνδυνος αλληλοεπικάλυψης των δύο ορισμών. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται περιττή 
ασάφεια δικαίου.

Τροπολογία 221
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15a) «συνήθεις λογιστικές πρακτικές» 
σημαίνει τις λογιστικές αρχές και 
συμβάσεις που χρησιμοποιούνται 
συνήθως και καταφανώς από 
συμμετέχοντα με σκοπό την συμμετοχή 
σε εθνικά ή περιφερειακά δημόσια 
προγράμματα έρευνας και καινοτομίας 
ανάλογα εκείνων του Ορίζοντα 2020·

Or. en

Τροπολογία 222
Vicky Ford
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15a) «χρήση» σημαίνει την άμεση ή 
έμμεση χρησιμοποίηση των 
αποτελεσμάτων στο πλαίσιο περαιτέρω 
ερευνητικών δραστηριοτήτων, 
διαφορετικών από εκείνες που 
καλύπτονται από τη συγκεκριμένη 
έμμεση δράση ή από εκμετάλλευση, στις 
οποίες συμπεριλαμβάνεται η ανάπτυξη, 
δημιουργία και διάθεση στο εμπόριο ενός 
προϊόντος ή μιας διαδικασίας ή η 
δημιουργία και παροχή μιας υπηρεσίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτές οι αλλαγές αποτελούν αντικείμενο εισήγησης των συντονιστών της DESCA.

Τροπολογία 223
Antonio Cancian

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15a) «ΜΜΕ» σημαίνει πολύ μικρές, 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την 
έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της 
Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά 
με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων1·
__________________
1 ΕΕ L 124, 20.5.2003, σ. 36 

Or. en
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Τροπολογία 224
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 15 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15β) «διαρκής ανοικτή πρόσβαση» 
σημαίνει την παροχή χρηματοδοτικών 
πόρων από επιχορηγήσεις του 
προγράμματος «Ορίζων 2020» ή άλλη 
πηγή χρηματοδότησης ή επιχειρηματικά 
μοντέλα για την πλήρη κάλυψη των 
εξόδων δημοσίευσης προκειμένου να 
διατίθενται ελεύθερα στο διαδίκτυο 
αξιολογούμενα από ομοτίμους 
επιστημονικά άρθρα που περιγράφουν, 
ερμηνεύουν ή αναλύουν δεδομένα, 
γνώσεις ή πληροφορίες που προέκυψαν 
από έρευνα που χρηματοδοτήθηκε από το 
«Ορίζων 2020», αναγνωρίζοντας επίσης 
ότι η φήμη των ίδιων των ερευνητικών 
δημοσιεύσεων μπορεί μερικές φορές να 
θεωρηθεί ως αναγνώριση αριστείας και 
ότι οι συμμετέχοντες σε έργα που 
χρηματοδοτούνται από το «Ορίζων 2020» 
δεν πρέπει να βρίσκονται σε μειονεκτική 
θέση εξαναγκαζόμενοι να δημοσιεύσουν 
σε μορφές παρουσίασης που θεωρούνται 
ενδεχομένως κατώτερης ποιότητας. 

Or. en

Τροπολογία 225
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17a) «αριστεία» σημαίνει αξιολογική 
κρίση που αναφέρεται σε ερευνητική 
μονάδα επανδρωμένη με καλά 
εκπαιδευμένο ερευνητικό και 
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επιστημονικό προσωπικό, η οποία 
μεριμνά για την εξεύρεση της βέλτιστης 
πρακτικής λύσης ως προς τον ερευνητικό 
σκοπό και για την απόκτηση του μέγιστου 
δυνατού όγκου πληροφοριών με το 
ελάχιστο κόστος.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η έννοια της αριστείας ενδέχεται να εκληφθεί κατά τρόπο υποκειμενικό· για τον λόγο αυτό 
πρέπει να δοθούν στον εντεταλμένο με την αξιολόγηση εμπειρογνώμονα συγκεκριμένες 
κατευθυντήριες γραμμές.

Τροπολογία 226
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, κάθε οντότητα η οποία δεν 
διαθέτει νομική προσωπικότητα με βάση 
το ισχύον εθνικό δίκαιο εξομοιώνεται με 
νομική οντότητα, εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2012 
[Δημοσιονομικός κανονισμός].

3. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, κάθε οντότητα η οποία δεν 
διαθέτει νομική προσωπικότητα με βάση 
το ισχύον εθνικό δίκαιο εξομοιώνεται με 
νομική οντότητα, εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
114 παράγραφος 2 σημείο α του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/2012 
[Δημοσιονομικός κανονισμός] και στο 
άρθρο 174 α των κανόνων εφαρμογής 
του.

Or. it

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την έννοια της νομικής προσωπικότητας και δεδομένων των διαφορών μεταξύ των 
νομικών ρυθμίσεων που ισχύουν στα διάφορα κράτη μέλη, καθώς και προκειμένου να 
αποσαφηνιστεί το πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 2.3 και να αποφευχθούν οποιαδήποτε 
προβλήματα ερμηνείας, πρέπει να γίνει ρητή αναφορά στο άρθρο 114 παράγραφος 2 σημείο α 
του τρέχοντος δημοσιονομικού κανονισμού και στο άρθρο 174 α των κανόνων εφαρμογής του.
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Τροπολογία 227
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Για τους σκοπούς του σημείου (10) 
εφαρμόζονται απλουστευμένοι κανόνες 
για δημόσιες αρχές όσον αφορά την 
νομική προσωπικότητα.

Or. en

Τροπολογία 228
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Οι ορισμοί του ΟΟΣΑ όσον αφορά το 
επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας (TRL) 
θα λαμβάνονται υπόψη στην ταξινόμηση 
των δραστηριοτήτων τεχνολογικής 
έρευνας, ανάπτυξης προϊόντος και 
επίδειξης.

Or. en

Τροπολογία 229
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων των 
εφαρμοστικών συμφωνιών, αποφάσεων ή 
συμβάσεων, κάθε είδους δεδομένα, 

Με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων των 
εφαρμοστικών συμφωνιών, αποφάσεων ή 
συμβάσεων, κάθε είδους δεδομένα, 
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γνώσεις και πληροφορίες που 
ανακοινώνονται στο πλαίσιο δράσης ως 
εμπιστευτικού χαρακτήρα τηρούνται 
εμπιστευτικά, λαμβανόμενων δεόντως 
υπόψη όλων των κανόνων που αφορούν 
την προστασία διαβαθμισμένων 
πληροφοριών.

γνώσεις και πληροφορίες που 
ανακοινώνονται στο πλαίσιο δράσης ως 
εμπιστευτικού χαρακτήρα τηρούνται 
εμπιστευτικά από τα όργανα, τους 
οργανισμούς και τους συμμετέχοντες που 
εμπλέκονται σε μια δράση, λαμβανόμενων 
δεόντως υπόψη όλων των κανόνων που 
αφορούν την προστασία διαβαθμισμένων 
πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 230
Vicky Ford, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων των 
εφαρμοστικών συμφωνιών, αποφάσεων ή 
συμβάσεων, κάθε είδους δεδομένα, 
γνώσεις και πληροφορίες που 
ανακοινώνονται στο πλαίσιο δράσης ως 
εμπιστευτικού χαρακτήρα τηρούνται 
εμπιστευτικά, λαμβανόμενων δεόντως 
υπόψη όλων των κανόνων που αφορούν 
την προστασία διαβαθμισμένων 
πληροφοριών.

Με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων των 
εφαρμοστικών συμφωνιών, αποφάσεων ή 
συμβάσεων, κάθε είδους δεδομένα, 
γνώσεις και πληροφορίες που 
ανακοινώνονται στο πλαίσιο δράσης ως 
εμπιστευτικού χαρακτήρα τηρούνται 
εμπιστευτικά από τα θεσμικά όργανα της 
Ένωσης και από τους συμμετέχοντες 
στην εκάστοτε δράση, λαμβανόμενων 
δεόντως υπόψη όλων των κανόνων που 
αφορούν την προστασία διαβαθμισμένων 
πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 231
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Με την επιφύλαξη των διατάξεων του
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άρθρου 3, εφόσον ζητηθεί, η Επιτροπή 
καθιστά διαθέσιμες στα θεσμικά και λοιπά 
όργανα της Ένωσης, σε κάθε κράτος μέλος 
ή συνδεδεμένη χώρα, όλες τις πρόσφορες 
πληροφορίες που έχει στην κατοχή της 
όσον αφορά αποτελέσματα συμμετέχοντος 
ο οποίος έχει χρηματοδοτηθεί από την 
Ένωση, εφόσον πληρούνται οι δύο 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

άρθρου 3, εφόσον ζητηθεί, η Επιτροπή 
καθιστά διαθέσιμες στα θεσμικά και λοιπά 
όργανα της Ένωσης, σε κάθε κράτος μέλος 
ή συνδεδεμένη χώρα, όλες τις πρόσφορες 
πληροφορίες που έχει στην κατοχή της 
όσον αφορά αποτελέσματα συμμετέχοντος 
ο οποίος έχει χρηματοδοτηθεί από την 
Ένωση και ζητεί με συστηματικό τρόπο 
την άποψη του ενδιαφερόμενου 
συμμετέχοντος πριν την διάδοση 
πληροφοριών, εφόσον πληρούνται οι δύο 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ανάγκη να διευκρινιστούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες πραγματοποιείται η διάδοση 
χρήσιμων πληροφοριών διότι ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα όσον αφορά τον 
εμπιστευτικό χαρακτήρα.

Τροπολογία 232
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 3, εφόσον ζητηθεί, η Επιτροπή 
καθιστά διαθέσιμες στα θεσμικά και λοιπά 
όργανα της Ένωσης, σε κάθε κράτος μέλος 
ή συνδεδεμένη χώρα, όλες τις πρόσφορες 
πληροφορίες που έχει στην κατοχή της 
όσον αφορά αποτελέσματα συμμετέχοντος 
ο οποίος έχει χρηματοδοτηθεί από την 
Ένωση, εφόσον πληρούνται οι δύο 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 3, εφόσον ζητηθεί, η Επιτροπή 
καθιστά διαθέσιμες στα θεσμικά και λοιπά 
όργανα της Ένωσης, σε κάθε κράτος μέλος 
ή συνδεδεμένη χώρα και στους πολίτες 
της Ένωσης ή στους άμεσα εκλεγμένους 
αντιπροσώπους τους, όλες τις πρόσφορες 
πληροφορίες που έχει στην κατοχή της 
όσον αφορά αποτελέσματα συμμετέχοντος 
ο οποίος έχει χρηματοδοτηθεί από την 
Ένωση, εφόσον πληρούνται οι δύο 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or. en
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Τροπολογία 233
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) οι συγκεκριμένες πληροφορίες είναι 
σχετικές με τη δημόσια πολιτική·

(α) οι συγκεκριμένες πληροφορίες είναι 
σχετικές με τους στόχους της δημόσιας 
πολιτικής και με την προαγωγή του 
δημόσιου συμφέροντος.

Or. en

Τροπολογία 234
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) οι συμμετέχοντες δεν έχουν προβάλει 
βάσιμους και επαρκείς λόγους απόκρυψης 
των συγκεκριμένων πληροφοριών.

(β) έχοντας προειδοποιηθεί 
προηγουμένως σχετικά με την 
σκοπούμενη γνωστοποίηση από την 
Επιτροπή, οι συμμετέχοντες δεν έχουν 
προβάλει βάσιμους και επαρκείς λόγους 
απόκρυψης των συγκεκριμένων 
πληροφοριών

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αποκάλυψη πληροφοριών από την Επιτροπή σχετικά με τα αποτελέσματα των συμμετεχόντων 
εγείρει ζητήματα όχι μόνο εμπιστευτικού χαρακτήρα αλλά και συμβατικής βεβαιότητας και 
προστασίας δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Οι συμμετέχοντες πρέπει συνεπώς να έχουν 
την ευχέρεια να αντιτίθενται στην γνωστοποίηση πληροφοριών σε περιπτώσεις όπου κάτι τέτοιο 
θα είναι επιβλαβές για αυτούς. Αυτόν τον σκοπό εξυπηρετεί η πρότερη γνωστοποίηση.

Τροπολογία 235
Teresa Riera Madurell
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε δράσεις της δραστηριότητας 
«Προστατευμένες κοινωνίες» στο πλαίσιο 
του ειδικού στόχου «Κοινωνίες χωρίς 
αποκλεισμούς, καινοτόμες και 
προστατευμένες», η Επιτροπή μπορεί να 
καθιστά διαθέσιμες σε θεσμικά και άλλα 
όργανα της ΕΕ ή σε εθνικές αρχές κρατών 
μελών κάθε πρόσφορη πληροφορία που 
έχει στην κατοχή της όσον αφορά 
αποτελέσματα συμμετέχοντος που έχει 
χρηματοδοτηθεί από την Ένωση.

Σε δράσεις στο πλαίσιο του ειδικού 
στόχου «Προστατευμένες κοινωνίες –
Προστασία της ελευθερίας και της 
ασφάλειας της Ευρώπης και των πολιτών 
της», η Επιτροπή μπορεί να καθιστά 
διαθέσιμες σε θεσμικά και άλλα όργανα 
της ΕΕ ή σε εθνικές αρχές κρατών μελών 
κάθε πρόσφορη πληροφορία που έχει στην 
κατοχή της όσον αφορά αποτελέσματα 
συμμετέχοντος που έχει χρηματοδοτηθεί 
από την Ένωση. Οι κανόνες της 
Επιτροπής σχετικά με την ασφάλεια 
πρέπει να συμπεριληφθούν στην σχετική 
συμφωνία επιχορήγησης.

Or. en

Τροπολογία 236
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε δράσεις της δραστηριότητας 
«Προστατευμένες κοινωνίες» στο πλαίσιο 
του ειδικού στόχου «Κοινωνίες χωρίς 
αποκλεισμούς, καινοτόμες και 
προστατευμένες», η Επιτροπή μπορεί να 
καθιστά διαθέσιμες σε θεσμικά και άλλα 
όργανα της ΕΕ ή σε εθνικές αρχές κρατών 
μελών κάθε πρόσφορη πληροφορία που 
έχει στην κατοχή της όσον αφορά 
αποτελέσματα συμμετέχοντος που έχει 
χρηματοδοτηθεί από την Ένωση.

Σε δράσεις που υπάγονται στον πυλώνα 
«Κοινωνιακές προκλήσεις», η Επιτροπή 
μπορεί να καθιστά διαθέσιμες σε θεσμικά 
και άλλα όργανα της ΕΕ ή σε εθνικές 
αρχές κρατών μελών κάθε πρόσφορη 
πληροφορία που έχει στην κατοχή της 
όσον αφορά αποτελέσματα συμμετέχοντος 
που έχει χρηματοδοτηθεί από την Ένωση.

Or. en
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Τροπολογία 237
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε δράσεις της δραστηριότητας 
«Προστατευμένες κοινωνίες» στο πλαίσιο 
του ειδικού στόχου «Κοινωνίες χωρίς 
αποκλεισμούς, καινοτόμες και 
προστατευμένες», η Επιτροπή μπορεί να
καθιστά διαθέσιμες σε θεσμικά και άλλα 
όργανα της ΕΕ ή σε εθνικές αρχές κρατών 
μελών κάθε πρόσφορη πληροφορία που 
έχει στην κατοχή της όσον αφορά 
αποτελέσματα συμμετέχοντος που έχει 
χρηματοδοτηθεί από την Ένωση.

Σε δράσεις της δραστηριότητας 
«Προστατευμένες κοινωνίες» στο πλαίσιο 
του ειδικού στόχου «Κοινωνίες χωρίς 
αποκλεισμούς, καινοτόμες και 
προστατευμένες» και της δραστηριότητας 
«Υγεία, δημογραφική μεταβολή και 
ευημερία» του πυλώνα «Κοινωνιακές 
προκλήσεις», η Επιτροπή μπορεί να 
καθιστά διαθέσιμες σε θεσμικά και άλλα 
όργανα της ΕΕ ή σε εθνικές αρχές κρατών 
μελών κάθε πρόσφορη πληροφορία που 
έχει στην κατοχή της όσον αφορά 
αποτελέσματα συμμετέχοντος που έχει 
χρηματοδοτηθεί από την Ένωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγοι δημόσιας ασφάλειας, δημόσιας πολιτικής και δημόσιας υγείας συνιστούν εύλογες και 
αιτιολογημένες εξαιρέσεις ως προς την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας.

Τροπολογία 238
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε δράσεις της δραστηριότητας
«Προστατευμένες κοινωνίες» στο πλαίσιο 
του ειδικού στόχου «Κοινωνίες χωρίς 
αποκλεισμούς, καινοτόμες και 
προστατευμένες», η Επιτροπή μπορεί να 
καθιστά διαθέσιμες σε θεσμικά και άλλα 

Σε δράσεις της δραστηριότητας
«Προστατευμένες κοινωνίες» στο πλαίσιο 
του ειδικού στόχου «Κοινωνίες χωρίς 
αποκλεισμούς, καινοτόμες και 
προστατευμένες» και του θεματικού 
τομέα «Υγεία, δημογραφική αλλαγή και 
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όργανα της ΕΕ ή σε εθνικές αρχές κρατών 
μελών κάθε πρόσφορη πληροφορία που 
έχει στην κατοχή της όσον αφορά 
αποτελέσματα συμμετέχοντος που έχει 
χρηματοδοτηθεί από την Ένωση.

ευημερία» του μέρους «Κοινωνικές 
προκλήσεις», η Επιτροπή μπορεί να 
καθιστά διαθέσιμες σε θεσμικά και άλλα 
όργανα της ΕΕ ή σε εθνικές αρχές κρατών 
μελών κάθε πρόσφορη πληροφορία που 
έχει στην κατοχή της όσον αφορά 
αποτελέσματα συμμετέχοντος που έχει 
χρηματοδοτηθεί από την Ένωση.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στο να διευκολύνει τη χρήση των αποτελεσμάτων της 
έρευνας που χρηματοδοτείται από την ΕΕ και διεξάγεται ως τμήμα του θεματικού τομέα «Υγεία, 
δημογραφική αλλαγή και ευημερία» του μέρους «Κοινωνικές προκλήσεις» από τα όργανα της 
ΕΕ ή τις εθνικές αρχές των κρατών μελών για τον ορισμό έργων ή πολιτικών.

Τροπολογία 239
Antonio Cancian

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε δράσεις της δραστηριότητας 
«Προστατευμένες κοινωνίες» στο πλαίσιο 
του ειδικού στόχου «Κοινωνίες χωρίς 
αποκλεισμούς, καινοτόμες και 
προστατευμένες», η Επιτροπή μπορεί να 
καθιστά διαθέσιμες σε θεσμικά και άλλα 
όργανα της ΕΕ ή σε εθνικές αρχές κρατών 
μελών κάθε πρόσφορη πληροφορία που 
έχει στην κατοχή της όσον αφορά 
αποτελέσματα συμμετέχοντος που έχει 
χρηματοδοτηθεί από την Ένωση.

Σε δράσεις της δραστηριότητας 
«Προστατευμένες κοινωνίες» στο πλαίσιο 
του ειδικού στόχου «Κοινωνίες χωρίς 
αποκλεισμούς, καινοτόμες και 
προστατευμένες», η Επιτροπή μπορεί να 
καθιστά διαθέσιμες σε θεσμικά και άλλα 
όργανα της ΕΕ ή σε εθνικές αρχές κρατών 
μελών κάθε πρόσφορη πληροφορία που 
έχει στην διάθεσή της όσον αφορά 
αποτελέσματα συμμετέχοντος που έχει 
χρηματοδοτηθεί από την Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 240
Hermann Winkler
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Η Επιτροπή διαθέτει στους πιθανούς 
συμμετέχοντες εγχειρίδιο στο οποίο 
εξηγούνται οι λεπτομέρειες της 
διαδικασίας επιλογής. Εκτός από τη 
στάθμιση των κριτηρίων επιλογής, το 
εγχειρίδιο αναφέρει τους συχνότερους 
λόγους αποτυχίας αιτήσεων, ιδίως 
αιτήσεων των ΜΜΕ, καθώς και τρόπους 
αποφυγής των σφαλμάτων αυτών. Στο 
μέτρο του δυνατού, οι πληροφορίες αυτές 
παρέχονται επίσης ήδη κατά τη 
δημοσίευση του πρώτου προγράμματος 
εργασίας και εμπλουτίζονται υπό το 
πρίσμα των εμπειριών της Επιτροπής. Τα 
εγχειρίδια αυτά πρέπει να δημοσιεύονται 
σε όλες τις επίσημες γλώσσες, στο βαθμό 
που είναι δυνατό η Επιτροπή να 
μεριμνήσει για το θέμα αυτό, ανάλογα με 
το σχετικό προϋπολογισμό. Σε κάθε 
περίπτωση, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
ότι οι ΜΜΕ μπορούν να λαμβάνουν ένα 
δωρεάν αντίγραφο του εγχειριδίου στην 
επίσημη γλώσσα τους.

Or. de

Τροπολογία 241
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παροχή πληροφοριών σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 δεν θεωρείται σε καμία 
περίπτωση ότι μεταβιβάζει στους 
παραλήπτες δικαιώματα ή υποχρεώσεις της 
Επιτροπής ή των συμμετεχόντων. Ωστόσο,
οι παραλήπτες χειρίζονται αυτές τις 
πληροφορίες ως εμπιστευτικές, εκτός αν οι 

2. Η Επιτροπή μεριμνά σχετικά με τα 
εξής:
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πληροφορίες δημοσιοποιηθούν ή 
καταστούν διαθέσιμες στο κοινό από τους 
συμμετέχοντες, ή έχουν κοινοποιηθεί στην 
Επιτροπή χωρίς περιορισμούς 
εμπιστευτικότητας. Σχετικά με τις 
διαβαθμισμένες πληροφορίες, ισχύουν οι 
κανόνες της Επιτροπής για την ασφάλεια.

α) Η παροχή πληροφοριών σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 δεν θεωρείται σε καμία 
περίπτωση ότι μεταβιβάζει στους 
παραλήπτες δικαιώματα ή υποχρεώσεις της 
Επιτροπής ή των συμμετεχόντων.

β) Οι παραλήπτες χειρίζονται αυτές τις 
πληροφορίες ως εμπιστευτικές, εκτός αν οι 
πληροφορίες δημοσιοποιηθούν ή 
καταστούν διαθέσιμες στο κοινό από τους 
συμμετέχοντες, ή έχουν κοινοποιηθεί στην 
Επιτροπή χωρίς περιορισμούς 
εμπιστευτικότητας και
γ) Σχετικά με τις διαβαθμισμένες 
πληροφορίες, ισχύουν οι κανόνες της 
Επιτροπής για την ασφάλεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η Επιτροπή παρέχει τις πληροφορίες, πρέπει να έχει επίσης την υποχρέωση να 
διασφαλίζει ότι δεν γίνεται οποιαδήποτε μεταφορά δικαιωμάτων με τις πληροφορίες και ότι ο 
παραλήπτης μεταχειρίζεται ως εμπιστευτική την πληροφορία.

Τροπολογία 242
Christian Ehler, Paul Rübig, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α
Κατευθυντήριες γραμμές και 
πληροφόρηση για δυνητικούς 

συμμετέχοντες
1. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε να 



AM\907542EL.doc 87/176 PE492.762v01-00

EL

διαθέτουν όλοι οι δυνητικοί 
συμμετέχοντες επαρκή καθοδήγηση και 
πληροφόρηση εκ παραλλήλου με την 
δημοσίευση του πρώτου ετήσιου 
προγράμματος εργασίας του Ορίζοντα 
2020. 
2. Τα ακόλουθα έγγραφα εκπονούνται σε 
πλαίσιο εγγύς συνεργασίας μεταξύ όλων 
των ενδιαφερομένων και εγκρίνονται από
την Επιτροπή μέσω εκτελεστικών 
πράξεων σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 9 παράγραφος 2: 
α) κανόνες περί υποβολής, κρίσης, 
επιλογής και ανάθεσης·
β) πρότυπη συμφωνία επιχορήγησης·
γ) κανόνες περί πιστοποίησης λογιστικού 
ελέγχου.
3. Επιπλέον, τα ακόλουθα έγγραφα 
κατευθυντηρίων γραμμών και 
πληροφόρησης εκπονούνται σε πλαίσιο 
εγγύς συνεργασίας μεταξύ όλων των 
ενδιαφερομένων και διανέμονται 
καταλλήλως από την Επιτροπή 
a) σύντομο καθοδηγητικό κείμενο 
σχετικά με τον τρόπο σύνταξης 
προτάσεων, συμπεριλαμβανομένων 
λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τις 
διαδικασίες κρίσης και επιλογής·
β) σύντομο καθοδηγητικό κείμενο για 
δικαιούχους·
γ) οδηγός χρηματοπιστωτικών θεμάτων·
δ) οδηγός δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας (IPR)·
ε) κατάλογος σημείων προς έλεγχο για την 
σύμβαση σύμπραξης.
4. Οι διατάξεις που εγκρίνει η Επιτροπή 
στα προαναφερθέντα έγγραφα όσον 
αφορά την ερμηνεία των κανόνων που 
περιέχονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
ΧΧ/ΧΧ [Δημοσιονομικός κανονισμός] και 
στον παρόντα κανονισμό εξακολουθούν 
να ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του 
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προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 243
Romana Jordan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Δραστηριότητες που είναι 
προσανατολισμένες στην αγορά 
χρηματοδοτούνται πρωτίστως μέσω 
χρηματοπιστωτικών μέσων.

Or. en

Τροπολογία 244
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Για τους σκοπούς του υπολογισμού 
του μεγέθους μιας επιχείρησης, ο 
συμμετέχων σε μια δράση ορίζεται 
αποκλειστικά ως το νομικό ή φυσικό 
πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση, 
αποκλείοντας τη μητρική εταιρεία, τις 
θυγατρικές εταιρείες ή ξένες ελέγχουσες 
εταιρείες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αποσκοπεί στη διευκόλυνση των αιτήσεων για επιχορηγήσεις.
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Τροπολογία 245
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το σχετικό πρόγραμμα εργασίας μπορεί 
να περιορίζει τη συμμετοχή στο «Ορίζων 
2020» ή σε μέρη του για νομικές 
οντότητες εγκαταστημένες σε τρίτες 
χώρες όπου οι προϋποθέσεις συμμετοχής 
νομικών οντοτήτων από κράτη μέλη στα 
προγράμματα έρευνας και καινοτομίας 
της χώρας θεωρούνται επιζήμιες για τα 
συμφέροντα της Ένωσης.

2. Το σχετικό πρόγραμμα εργασίας 
περιορίζει και αποκλείει τη συμμετοχή στο 
«Ορίζων 2020» ή σε μέρη του.

Or. en

Τροπολογία 246
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το σχετικό πρόγραμμα εργασίας μπορεί 
να περιορίζει τη συμμετοχή στο «Ορίζων 
2020» ή σε μέρη του για νομικές οντότητες 
εγκαταστημένες σε τρίτες χώρες όπου οι 
προϋποθέσεις συμμετοχής νομικών 
οντοτήτων από κράτη μέλη στα 
προγράμματα έρευνας και καινοτομίας της 
χώρας θεωρούνται επιζήμιες για τα 
συμφέροντα της Ένωσης.

2. Το σχετικό πρόγραμμα εργασίας μπορεί 
να περιορίζει τη συμμετοχή στο «Ορίζων 
2020» ή σε μέρη του για νομικές οντότητες 
εγκαταστημένες σε τρίτες χώρες όπου οι 
προϋποθέσεις συμμετοχής νομικών 
οντοτήτων από κράτη μέλη στα 
προγράμματα έρευνας και καινοτομίας της 
χώρας θεωρούνται επιζήμιες για τα 
συμφέροντα της Ένωσης.
Συμπληρωματικοί κανόνες περί 
περιορισμένης πρόσβασης στο «Ορίζων 
2020» για ορισμένες νομικές οντότητες 
τρίτων χωρών ή συνδεδεμένων χωρών 
καθορίζονται στο άρθρο 6 α (νέο).

Or. en
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Τροπολογία 247
Philippe Lamberts, Keith Taylor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) νομικές οντότητες 
(συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε 
συνδεδεμένων οντοτήτων) των οποίων η 
συμμετοχή, λόγω των στόχων που 
επιδιώκουν, του τόπου εγκατάστασής 
τους, της φύσης ή του τόπου των 
δραστηριοτήτων τους, θα γινόταν αιτία 
για να αναγνωρίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση 
την νομιμότητα μιας κατάστασης ή να 
χορηγήσει βοήθεια ή συνδρομή σε μια 
κατάσταση που οφείλεται σε σοβαρή 
παραβίαση του διεθνούς δικαίου 
(συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς 
ανθρωπιστικού δικαίου), όταν η εν λόγω 
παραβίαση έχει επιβεβαιωθεί με ψήφισμα 
του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών ή με απόφαση ή με 
συμβουλευτική γνωμοδότηση του 
Διεθνούς Δικαστηρίου·

Or. en

Τροπολογία 248
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) επιχειρήσεις που εδρεύουν σε τρίτη 
χώρα η οποία αυτοπροβάλλεται ως 
εξωχώριο χρηματοπιστωτικό κέντρο ή 
όπου οι φόροι είναι μηδενικοί ή 
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συμβολικοί, ή όπου υπάρχει έλλειψη 
ουσιαστικής ανταλλαγής πληροφοριών με 
αλλοδαπές φορολογικές αρχές, ή έλλειψη 
διαφάνειας σε νομοθετικές, δικαστικές ή 
διοικητικές διατάξεις ή δεν υπάρχει 
απαίτηση για ουσιαστική τοπική 
παρουσία·

Or. en

Τροπολογία 249
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) νομικές οντότητες εγκαταστημένες σε 
τρίτες χώρες όπου οι προϋποθέσεις 
συμμετοχής νομικών οντοτήτων από 
κράτη μέλη στα προγράμματα έρευνας 
και καινοτομίας της χώρας θεωρούνται 
επιζήμιες για τα συμφέροντα της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 250
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το σχετικό πρόγραμμα εργασίας ή 
σχέδιο εργασίας μπορεί να αποκλείει 
οντότητες που δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσουν ικανοποιητικές εγγυήσεις 
ασφαλείας, περιλαμβανόμενης της έρευνας 
ασφαλείας για το προσωπικό, εφόσον αυτή 
η έρευνα δικαιολογείται λόγους 

3. Το σχετικό πρόγραμμα εργασίας ή 
σχέδιο εργασίας μπορεί να αποκλείει 
οντότητες που δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσουν ικανοποιητικές εγγυήσεις 
ασφαλείας ή προστασίας της διανοητικής 
ιδιοκτησίας, περιλαμβανόμενης της 
έρευνας ασφαλείας για το προσωπικό, 
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ασφαλείας. εφόσον αυτή η έρευνα δικαιολογείται 
λόγους ασφαλείας.

Or. ro

Τροπολογία 251
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Ευρωπαϊκός όμιλος εδαφικής 
συνεργασίας (ΕΟΕΣ) ή οποιοδήποτε 
νομικό πρόσωπο έχει συσταθεί σύμφωνα 
με τη νομοθεσία μιας από τις 
συμμετέχουσες χώρες μπορεί να 
συμμετάσχει σε δράση υπό τον όρο ότι 
έχει συσταθεί από δημόσιες αρχές 
τουλάχιστον δύο συμμετεχουσών χωρών 
και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις 
του παρόντος κανονισμού καθώς και 
οποιεσδήποτε προϋποθέσεις ορίζονται 
στο σχετικό πρόγραμμα ή σχέδιο 
εργασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006, ένας ΕΟΕΣ μπορεί να διεξάγει 
άλλες συγκεκριμένες δράσεις εδαφικής συνεργασίας μεταξύ των μελών του και στο πλαίσιο του 
στόχου του άρθρου 1 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, με ή χωρίς οικονομική 
συνεισφορά της Κοινότητας. Σύμφωνα εξάλλου με την πρόταση της Επιτροπής για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006, ένας ΕΟΕΣ «μπορεί να διεξάγει άλλες 
συγκεκριμένες δράσεις εδαφικής συνεργασίας μεταξύ των μελών του και στο πλαίσιο του στόχου 
του άρθρου 1 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, με ή χωρίς οικονομική συνεισφορά της 
Κοινότητας».

Τροπολογία 252
Jean-Pierre Audy



AM\907542EL.doc 93/176 PE492.762v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Η συμμετοχή νομικών οντοτήτων 
εγκαταστημένων σε τρίτες χώρες στο 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζων 2020» ή σε 
τμήματα του προγράμματος υπόκειται 
στην αρχή της αμοιβαιότητας, σύμφωνα 
μα την οποία νομικές οντότητες 
εγκατεστημένες στην ΕΕ μπορούν να 
συμμετάσχουν στα προγράμματα έρευνας 
και καινοτομίας που ξεκίνησαν αυτές οι 
χώρες.

Or. fr

Τροπολογία 253
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6α
Περιορισμένη πρόσβαση στο «Ορίζων 

2020» για ορισμένες νομικές οντότητες σε 
τρίτες χώρες και για ορισμένες 

συνδεδεμένες χώρες 
Η συμμετοχή νομικών οντοτήτων και η 
συνεργασία με νομικές οντότητες σε 
τρίτες χώρες ή με συνδεδεμένες χώρες, οι 
οποίες εμπλέκονται σε συγκρούσεις 
στρατιωτικού ή εδαφικού χαρακτήρα ή 
για τις οποίες υφίστανται ευλόγως 
αιτιολογημένες υπόνοιες παραβιάσεων 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή 
παραβίασης του διεθνούς ανθρωπιστικού 
δικαίου, πρέπει να είναι περιορισμένη. Η 
συμμετοχή τέτοιων οντοτήτων ή 
συνδεδεμένων χωρών επιτρέπεται μόνο 
εφόσον πληρούνται τα εξής κριτήρια:
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(a) η οντότητα τρίτης χώρας και η 
συνδεδεμένη χώρα υποβάλλουν έκθεση, 
πριν την λήψη χρηματοδότησης και την 
έναρξη έμμεσης δράσης, με την οποία 
τεκμηριώνεται λεπτομερώς ότι οι πόροι 
και τα λοιπά μέτρα στήριξης που 
υπάγονται στο «Ορίζων 2020» δεν 
συμβάλλουν στις δραστηριότητες που 
περιγράφονται στην προηγούμενη 
παράγραφο και διαχωρίζονται πλήρως 
από αυτές. Η Επιτροπή παρέχει 
κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά το 
περιεχόμενο και την μεθοδολογία της εν 
λόγω έκθεσης·
(β) δεν διανείμεται χρηματοδότηση και 
δεν αρχίζουν έμμεσες δράσεις αν δεν 
εγκρίνει η Επιτροπή την έκθεση και τα 
συμπεράσματά της. Εάν κριθεί αναγκαίο, 
η Επιτροπή μπορεί να διεξάγει την δική 
της έρευνα ή να ζητήσει την διεξαγωγή 
ελέγχου από τρίτο μέρος·
(γ) μετά την ολοκλήρωση των έμμεσων 
δράσεων ή σε εξαμηνιαία βάση με τις 
συνδεδεμένες χώρες, η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση ελέγχου με την οποία 
αξιολογείται εάν υπήρξε ορθή η 
διαχείριση των μέτρων χρηματοδότησης 
και στήριξης·
(δ) οι δημοσιεύσεις που προκύπτουν λόγω 
των διατάξεων του παρόντος άρθρου 
πρέπει να δημοσιοποιούνται.

Or. en

Τροπολογία 254
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) σε κάθε δράση συμμετέχουν 
τουλάχιστον τρεις νομικές οντότητες·

(α) σε κάθε δράση συμμετέχουν 
τουλάχιστον δύο νομικές οντότητες·



AM\907542EL.doc 95/176 PE492.762v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 255
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχεί ο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) κάθε μία από τις τρεις πρέπει να είναι 
εγκαταστημένη σε κράτος μέλος ή σε 
συνδεδεμένη χώρα·

(β) αμφότερες πρέπει να είναι 
εγκαταστημένες σε κράτος μέλος ή σε 
συνδεδεμένη χώρα·

Or. en

Τροπολογία 256
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Article 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) δεν επιτρέπεται δύο από τις τρεις να 
είναι εγκαταστημένες στο ίδιο κράτος 
μέλος ή στην ίδια συνδεδεμένη χώρα·

(γ) δεν επιτρέπεται να είναι 
εγκαταστημένες στο ίδιο κράτος μέλος ή 
στην ίδια συνδεδεμένη χώρα·

Or. en

Τροπολογία 257
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) και οι τρεις νομικές οντότητες είναι 
ανεξάρτητες αλλήλων υπό έννοια του 
άρθρου 7.

(δ) είναι ανεξάρτητες αλλήλων υπό έννοια 
του άρθρου 7.
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Or. en

Τροπολογία 258
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της 
παραγράφου 1, στην περίπτωση δράσεων 
έρευνας αιχμής του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ), του μέσου για 
τις ΜΜΕ, συγχρηματοδοτούμενης δράσης 
προγράμματος και σε δικαιολογημένες 
περιπτώσεις προβλεπόμενες στο 
πρόγραμμα εργασίας ή στο σχέδιο 
εργασίας, η ελάχιστη προϋπόθεση είναι η 
συμμετοχή μιας νομικής οντότητας 
εγκαταστημένης σε κράτος μέλος ή σε 
συνδεδεμένη χώρα.

3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της 
παραγράφου 1, στην περίπτωση δράσεων 
έρευνας αιχμής του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ), του μέσου για 
τις ΜΜΕ, συγχρηματοδοτούμενης δράσης 
προγράμματος και σε δικαιολογημένες 
περιπτώσεις προβλεπόμενες στο 
πρόγραμμα εργασίας ή στο σχέδιο 
εργασίας, όπως συμβαίνει όταν 
γεωγραφικές ή πολιτισμικές πτυχές 
έρευνας που διεξάγεται στον τομέα των 
κοινωνικών και ανθρωπιστικών 
επιστημών αφορούν ιδιαίτερα ένα 
συγκεκριμένο κράτος μέλος ή μια 
συνδεόμενη χώρα και όχι άλλες, η 
ελάχιστη προϋπόθεση είναι η συμμετοχή 
μιας νομικής οντότητας εγκαταστημένης 
σε κράτος μέλος ή σε συνδεδεμένη χώρα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην ενημέρωση της Επιτροπής ή του αντίστοιχου φορέα 
χρηματοδότησης, προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη ο γεωγραφικός και πολιτισμικός 
παράγοντας κατά την κατάρτιση συγκεκριμένων προγραμμάτων ή σχεδίων εργασίας. Ως 
ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να απαιτείται η συμμετοχή νομικής οντότητας.

Τροπολογία 259
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της 
παραγράφου 1, στην περίπτωση δράσεων 
έρευνας αιχμής του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ), του μέσου για 
τις ΜΜΕ, συγχρηματοδοτούμενης δράσης 
προγράμματος και σε δικαιολογημένες 
περιπτώσεις προβλεπόμενες στο 
πρόγραμμα εργασίας ή στο σχέδιο 
εργασίας, η ελάχιστη προϋπόθεση είναι η 
συμμετοχή μιας νομικής οντότητας 
εγκαταστημένης σε κράτος μέλος ή σε 
συνδεδεμένη χώρα.

3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της 
παραγράφου 1, στην περίπτωση δράσεων 
έρευνας αιχμής του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ), του μέσου για 
τις ΜΜΕ, δράσεων στον τομέα της 
πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, 
συγχρηματοδοτούμενης δράσης 
προγράμματος και σε δικαιολογημένες 
περιπτώσεις προβλεπόμενες στο 
πρόγραμμα εργασίας ή στο σχέδιο 
εργασίας, η ελάχιστη προϋπόθεση είναι η 
συμμετοχή μιας νομικής οντότητας 
εγκαταστημένης σε κράτος μέλος ή σε 
συνδεδεμένη χώρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι υφίστανται διαφορές μεταξύ περιοχών λόγω τύπου εδάφους, κλίματος, και 
υποδομών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, είναι πιθανόν ότι πολλά έργα γεωργικού 
χαρακτήρα θα έχουν ενδιαφέρον μόνο εάν είναι ειδικώς διαμορφωμένα για να καλύπτουν 
ανάγκες σε περιφερειακό επίπεδο. Εάν για παράδειγμα εμφανιστούν παράσιτα σε μια περιοχή, 
τα μέτρα καταπολέμησης πρέπει να διαμορφωθούν για την περιοχή αυτή. Η αντιμετώπιση 
εντούτοις του παρασίτου έχει διασυνοριακή διάσταση διότι μικρά ερευνητικά και καινοτόμα 
προγράμματα μπορούν να σταματήσουν την εξάπλωση του παρασίτου σε ολόκληρη την ήπειρο. 
Για αυτό τον λόγο πρέπει ο γεωργικός τομέας να είναι επιλέξιμος για τούτη την παρέκκλιση. 

Τροπολογία 260
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της 
παραγράφου 1, στην περίπτωση δράσεων 
έρευνας αιχμής του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ), του μέσου για 
τις ΜΜΕ, συγχρηματοδοτούμενης δράσης 
προγράμματος και σε δικαιολογημένες 
περιπτώσεις προβλεπόμενες στο 

3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της 
παραγράφου 1, στην περίπτωση δράσεων 
έρευνας αιχμής του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ), του μέσου για 
τις ΜΜΕ, δράσεων στον τομέα της 
πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, 
συγχρηματοδοτούμενης δράσης 
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πρόγραμμα εργασίας ή στο σχέδιο 
εργασίας, η ελάχιστη προϋπόθεση είναι η 
συμμετοχή μιας νομικής οντότητας 
εγκαταστημένης σε κράτος μέλος ή σε 
συνδεδεμένη χώρα.

προγράμματος και σε δικαιολογημένες 
περιπτώσεις προβλεπόμενες στο 
πρόγραμμα εργασίας ή στο σχέδιο 
εργασίας, η ελάχιστη προϋπόθεση είναι η 
συμμετοχή μιας νομικής οντότητας 
εγκαταστημένης σε κράτος μέλος ή σε 
συνδεδεμένη χώρα.

Or. en

Τροπολογία 261
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της 
παραγράφου 1, στην περίπτωση δράσεων 
έρευνας αιχμής του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ), του μέσου για 
τις ΜΜΕ, συγχρηματοδοτούμενης δράσης 
προγράμματος και σε δικαιολογημένες 
περιπτώσεις προβλεπόμενες στο 
πρόγραμμα εργασίας ή στο σχέδιο 
εργασίας, η ελάχιστη προϋπόθεση είναι η 
συμμετοχή μιας νομικής οντότητας 
εγκαταστημένης σε κράτος μέλος ή σε 
συνδεδεμένη χώρα.

3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της 
παραγράφου 1, στην περίπτωση δράσεων 
έρευνας αιχμής του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ), του μέσου για 
τις ΜΜΕ, δράσεων στον τομέα της
γεωργικής παραγωγής και της ανάπτυξης 
της υπαίθρου, συγχρηματοδοτούμενης 
δράσης προγράμματος και σε 
δικαιολογημένες περιπτώσεις 
προβλεπόμενες στο πρόγραμμα εργασίας ή 
στο σχέδιο εργασίας, η ελάχιστη 
προϋπόθεση είναι η συμμετοχή μιας 
νομικής οντότητας εγκαταστημένης σε 
κράτος μέλος ή σε συνδεδεμένη χώρα.

Or. en

Τροπολογία 262
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της 3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της 
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παραγράφου 1, στην περίπτωση δράσεων 
έρευνας αιχμής του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ), του μέσου για 
τις ΜΜΕ, συγχρηματοδοτούμενης δράσης 
προγράμματος και σε δικαιολογημένες 
περιπτώσεις προβλεπόμενες στο 
πρόγραμμα εργασίας ή στο σχέδιο 
εργασίας, η ελάχιστη προϋπόθεση είναι η 
συμμετοχή μιας νομικής οντότητας 
εγκαταστημένης σε κράτος μέλος ή σε 
συνδεδεμένη χώρα.

παραγράφου 1, στην περίπτωση δράσεων 
έρευνας αιχμής του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ), του μέσου για 
τις ΜΜΕ, δράσεων στον τομέα της 
πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, 
συγχρηματοδοτούμενης δράσης 
προγράμματος και σε δικαιολογημένες 
περιπτώσεις προβλεπόμενες στο 
πρόγραμμα εργασίας ή στο σχέδιο 
εργασίας, η ελάχιστη προϋπόθεση είναι η 
συμμετοχή μιας νομικής οντότητας 
εγκαταστημένης σε κράτος μέλος ή σε 
συνδεδεμένη χώρα.

Or. en

Τροπολογία 263
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της 
παραγράφου 1, στην περίπτωση δράσεων 
έρευνας αιχμής του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ), του μέσου για 
τις ΜΜΕ, συγχρηματοδοτούμενης δράσης 
προγράμματος και σε δικαιολογημένες 
περιπτώσεις προβλεπόμενες στο 
πρόγραμμα εργασίας ή στο σχέδιο 
εργασίας, η ελάχιστη προϋπόθεση είναι η 
συμμετοχή μιας νομικής οντότητας 
εγκαταστημένης σε κράτος μέλος ή σε 
συνδεδεμένη χώρα.

3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της 
παραγράφου 1, στην περίπτωση δράσεων 
έρευνας αιχμής του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ), του μέσου για 
τις ΜΜΕ, δράσεων στον τομέα της 
πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, 
συγχρηματοδοτούμενης δράσης 
προγράμματος και σε δικαιολογημένες 
περιπτώσεις προβλεπόμενες στο 
πρόγραμμα εργασίας ή στο σχέδιο 
εργασίας, η ελάχιστη προϋπόθεση είναι η 
συμμετοχή μιας νομικής οντότητας 
εγκαταστημένης σε κράτος μέλος ή σε 
συνδεδεμένη χώρα.

Or. en

Τροπολογία 264
Marian-Jean Marinescu
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της 
παραγράφου 1, στην περίπτωση δράσεων 
έρευνας αιχμής του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ), του μέσου για 
τις ΜΜΕ, συγχρηματοδοτούμενης δράσης 
προγράμματος και σε δικαιολογημένες 
περιπτώσεις προβλεπόμενες στο 
πρόγραμμα εργασίας ή στο σχέδιο 
εργασίας, η ελάχιστη προϋπόθεση είναι η 
συμμετοχή μιας νομικής οντότητας 
εγκαταστημένης σε κράτος μέλος ή σε 
συνδεδεμένη χώρα.

3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της 
παραγράφου 1, στην περίπτωση δράσεων 
έρευνας αιχμής του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ), του μέσου για 
τις ΜΜΕ, δράσεων στον τομέα της 
πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, 
συγχρηματοδοτούμενης δράσης 
προγράμματος και σε δικαιολογημένες 
περιπτώσεις προβλεπόμενες στο 
πρόγραμμα εργασίας ή στο σχέδιο 
εργασίας, η ελάχιστη προϋπόθεση είναι η 
συμμετοχή μιας νομικής οντότητας 
εγκαταστημένης σε κράτος μέλος ή σε 
συνδεδεμένη χώρα.

Or. en

Τροπολογία 265
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της 
παραγράφου 1, ένας ΕΟΕΣ κατά την 
έννοια του άρθρου 6 μπορεί να υποβάλει 
αίτηση ως μόνος δικαιούχος για μια 
πράξη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για 
την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, «ένας EΟΕΣ ή άλλο νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί σύμφωνα 
με τη νομοθεσία μιας από τις συμμετέχουσες χώρες μπορεί να υποβάλει αίτηση ως μόνος 
δικαιούχος για μια πράξη, υπό τον όρο ότι έχει συσταθεί από δημόσιες αρχές και φορείς 
τουλάχιστον δύο συμμετεχουσών χωρών, για διασυνοριακή και διακρατική συνεργασία, και 
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τουλάχιστον τριών συμμετεχουσών χωρών, για διαπεριφερειακή συνεργασία».

Τροπολογία 266
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της 
παραγράφου 1, σε περίπτωση έργου που 
συντονίζεται από ευρωπαϊκό όμιλο 
εδαφικής συνεργασίας, η ελάχιστη 
προϋπόθεση είναι η συμμετοχή δύο 
νομικών οντοτήτων εγκαταστημένων σε 
δύο διαφορετικά κράτη μέλη ή 
συνδεδεμένες χώρες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είμαστε πεπεισμένοι ότι υπάρχει σήμερα ένα κενό μεταξύ του διασυνοριακού επιπέδου (το 
οποίο περιορίζεται ουσιαστικά σε παραμεθόριες περιφέρειες NUTS III), των διακρατικών 
περιοχών (κοντά στις λεγόμενες μακροπεριφερειακές στρατηγικές) και του διαπεριφερειακού 
επιπέδου. Επιπλέον, τα περισσότερα τομεακά προγράμματα της ΕΕ ζητούν πανευρωπαϊκές 
συμπράξεις. Δεν υπάρχει συνεπώς χώρος για στρατηγική συνεργασία μεταξύ μεθοριακών 
περιοχών. Αυτό συμβαίνει και στο πεδίο της καινοτομίας και έρευνας όπου οι στρατηγικοί 
εταίροι μπορεί να είναι εγκατεστημένοι σε γειτονικές περιοχές. Συμφωνούμε με την Επιτροπή 
ότι τα έργα έρευνας και καινοτομίας πρέπει να επιδεικνύουν γνήσια ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία. Πιστεύουμε εντούτοις ότι η ευρωπαϊκή αξία δεν πρέπει να αξιολογείται με μοναδικό 
κριτήριο μια πανευρωπαϊκή σύμπραξη. Η κριτική μάζα και ο συστημικός αντίκτυπος ενός έργου 
πρέπει επίσης να συνυπολογίζεται, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του Eurocampus 
Pyrenees-Mediterranean που συγκεντρώνει μια κοινότητα 45000 ερευνητών.

Τροπολογία 267
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Στα προγράμματα εργασίας ή στα 
σχέδια εργασίας μπορεί να προβλέπονται 
επιπρόσθετες προϋποθέσεις ανάλογα με 
συγκεκριμένες απαιτήσεις πολιτικής ή 
ανάλογα με το χαρακτήρα και τους 
στόχους της δράσης, περιλαμβανομένων, 
μεταξύ άλλων, προϋποθέσεων σχετικά με 
το πλήθος συμμετεχόντων, τν τύπο 
συμμετεχόντων και τον τόπο 
εγκατάστασης.

5. Εφόσον είναι αναγκαίο και πλήρως 
αιτιολογημένο, στα προγράμματα 
εργασίας ή στα σχέδια εργασίας μπορεί να 
προβλέπονται επιπρόσθετες προϋποθέσεις 
ανάλογα με συγκεκριμένες απαιτήσεις 
πολιτικής ή ανάλογα με το χαρακτήρα και 
τους στόχους της δράσης, 
περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 
προϋποθέσεων σχετικά με το πλήθος 
συμμετεχόντων, τν τύπο συμμετεχόντων 
και τον τόπο εγκατάστασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για το «Ορίζων 2020» πρέπει να ισχύουν γενικά οι θεσπισμένοι κανόνες συμμετοχής. 
Οποιοιδήποτε πρόσθετοι κανόνες και όροι πρέπει να αποτελούν την εξαίρεση και να 
εφαρμόζονται σε πλήρως αιτιολογημένες περιπτώσεις όταν είναι απολύτως απαραίτητο.

Τροπολογία 268
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Πρέπει να καθιερωθεί ευελιξία ως 
προς τις προϋποθέσεις συμμετοχής 
προκειμένου:
- να δοθεί ώθηση στις σε δράσεις 
αξιοποίησης ευκαιριών σε τομείς με 
βραχείς κύκλους έρευνας και 
καινοτομίας·
- να διευκολυνθεί η συμμετοχή ΜΜΕ και
- να απλουστευθούν διαδικασίες για 
δραστηριότητες που αξιοποιούν άμεσα τα 
αποτελέσματα της χρηματοδοτούμενης 
έρευνας

Or. en
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Τροπολογία 269
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η συμμετοχή θεωρείται ουσιώδους 
σημασίας για την εκτέλεση της δράσης από 
την Επιτροπή ή τον αρμόδιο φορέα 
χρηματοδότησης·

(α) η συμμετοχή θεωρείται ουσιώδους 
σημασίας για την εκτέλεση της δράσης από 
την Επιτροπή ή τον αρμόδιο φορέα 
χρηματοδότησης, κατόπιν διαβουλεύσεων 
με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με το 
Συμβούλιο·

Or. fr

Τροπολογία 270
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Πρόταση κανονισμού
Article 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η χρηματοδότηση αυτή προβλέπεται σε 
διμερή επιστημονική και τεχνολογική 
συμφωνία ή σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση 
μεταξύ της Ένωσης και του διεθνούς 
οργανισμού ή, στην περίπτωση οντοτήτων 
εγκαταστημένων σε τρίτες χώρες, με τη 
χώρα στην οποία είναι εγκαταστημένη η 
νομική οντότητα.

(β) η χρηματοδότηση αυτή προβλέπεται σε 
διμερή επιστημονική και τεχνολογική 
συμφωνία ή σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση 
μεταξύ της Ένωσης και του διεθνούς 
οργανισμού ή, στην περίπτωση οντοτήτων 
εγκαταστημένων σε τρίτες χώρες, με τη 
χώρα στην οποία είναι εγκαταστημένη η 
νομική οντότητα. Η εν λόγω συμφωνία 
πρέπει να διασφαλίζει ίση αντιμετώπιση 
όλων των κρατών μελών ασχέτως 
συμμετοχής τους στον διεθνή οργανισμό.

Or. en

Τροπολογία 271
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
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Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Η τήρηση των αναφερόμενων στην 
παράγραφο 1 προϋποθέσεων πρέπει να 
υπόκειται στον αυστηρό έλεγχο της 
Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 272
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των λοιπών 
περιπτώσεων των προβλεπόμενων στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2012 
[Δημοσιονομικός κανονισμός] και στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2012 [Κατ’ 
εξουσιοδότηση κανονισμός], δεν 
προκηρύσσονται προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων για δράσεις συντονισμού και 
στήριξης και για συγχρηματοδοτούμενες 
δράσεις προγράμματος που πρόκειται να 
εκτελεστούν από νομικές οντότητες 
προσδιοριζόμενες στα προγράμματα 
εργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η δράση 
δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

Με την επιφύλαξη των λοιπών 
περιπτώσεων των προβλεπόμενων στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2012 
[Δημοσιονομικός κανονισμός] και στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2012 [Κατ’ 
εξουσιοδότηση κανονισμός], δεν 
προκηρύσσονται προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων για δράσεις συντονισμού και 
στήριξης και για συγχρηματοδοτούμενες 
δράσεις προγράμματος που πρόκειται να 
εκτελεστούν από νομικές οντότητες 
προσδιοριζόμενες στα προγράμματα 
εργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η δράση 
δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Οι 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων 
μπορούν να λάβουν οποιαδήποτε μορφή, 
συμπεριλαμβανομένων των ανοικτών 
προσκλήσεων, οι οποίες είναι 
απαραίτητες προκειμένου να 
διασφαλιστεί εκείνο το επίπεδο ευελιξίας 
που επιτάσσει η ποικιλομορφία των 
τομέων και δραστηριοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας, από τα μακροπρόθεσμα 
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έργα έως τις βραχυπρόθεσμες δράσεις 
αξιοποίησης ευκαιριών.

Or. en

Τροπολογία 273
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Όλες οι προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων στον τομέα της ασφάλειας 
υπόκεινται σε εκ των προτέρων 
αξιολόγηση αντικτύπου σε επίπεδο 
δεοντολογίας και κοινωνίας. 
Προσκλήσεις που εγείρουν ουσιαστικά 
ζητήματα αντικτύπου από άποψη 
δεοντολογίας και κοινωνίας πρέπει να 
υπόκεινται σε ιδιαιτέρως αυστηρό έλεγχο.

Or. en

Τροπολογία 274
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Ο αριθμός των δράσεων που θα 
χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο 
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων πρέπει 
να καθορίζεται με βάση το κριτήριο της 
αριστείας.

Or. en
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Τροπολογία 275
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10α
Μπορεί να εφαρμοστεί απλοποιημένη 
διαδικασία αξιολόγησης σε δύο στάδια, 
αν αναφέρεται στο πρόγραμμα εργασίας, 
με την προϋπόθεση ότι αυτό δεν 
συνεπάγεται επιμήκυνση της συνολικής 
περιόδου αξιολόγησης.

Or. en

Τροπολογία 276
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Νομικές οντότητες που λαμβάνουν 
χρηματοδότηση από την Ένωση 
συνάπτουν συμφωνία επιχορήγησης με την 
Ένωση ή με τον αρμόδιο φορέα 
χρηματοδότησης. Η συμφωνία 
επιχορήγησης περιλαμβάνει την περιγραφή 
των προς εκτέλεση εργασιών από τους εν 
λόγω συμμετέχοντες και από τις 
συμμετέχουσες νομικές οντότητες των 
οικείων τρίτων χωρών.

2. Νομικές οντότητες που λαμβάνουν 
χρηματοδότηση από την Ένωση 
συνάπτουν συμφωνία επιχορήγησης με την 
Ένωση ή με τον αρμόδιο φορέα 
χρηματοδότησης. Η συμφωνία 
επιχορήγησης περιλαμβάνει την περιγραφή 
των προς εκτέλεση εργασιών από τους εν 
λόγω συμμετέχοντες και από τις 
συμμετέχουσες νομικές οντότητες των 
οικείων τρίτων χωρών καθώς και του 
πλαισίου προϋποθέσεων ιδίως όσον 
αφορά τα δικαιώματα πρόσβασης, την 
εκμετάλλευση και τη διάδοση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προβλεφθεί διάταξη σχετικά με τη δυνατότητα καθορισμού πλαισίου προϋποθέσεων 
για δράσεις που εκτελούνται βάσει κοινών προσκλήσεων με τρίτες χώρες, ιδίως όσον αφορά τα 
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δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Τροπολογία 277
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11α
Χρόνος μέχρι την υποβολή πρότασης

Η συντόμευση του χρόνου που απαιτείται 
για τη λήψη απόφασης σχετικά με τις 
επιτυχημένες προτάσεις αποτελεί 
προτεραιότητα. Ωστόσο, ανάλογα με τη 
φύση οποιασδήποτε ειδικής πρόσκλησης, 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα 
ακόλουθα:
(a) Η ύπαρξη σαφών και διαφανών 
μηχανισμών ανάπτυξης προσφορών για 
συγκεκριμένα θέματα θα επιτρέψει τη 
δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού, το 
άνοιγμα σε μεγαλύτερο κοινό και τη 
διεύρυνση της συμμετοχής. Αυτό πρέπει 
να γίνεται, όπου είναι δυνατόν, με 
συνέπεια μεταξύ των προγραμμάτων και 
των θεματικών τομέων·
(β) η έγκαιρη προειδοποίηση για τις 
επικείμενες προσκλήσεις μπορεί να 
επιτρέψει στους δυνητικούς 
συμμετέχοντες να συγκροτούν 
συμπράξεις για την υποβολή προτάσεων 
πριν από τη δημοσίευση των 
προκλήσεων, αυξάνοντας έτσι την 
ποιότητα των προτάσεων·
(γ) η πρόβλεψη εύλογου χρονικού 
διαστήματος μεταξύ της δημοσίευσης 
μιας πρόσκλησης και της προθεσμίας για 
την υποβολή προτάσεων μπορεί να 
συμβάλει στην αύξηση της ποιότητας των 
προτάσεων και τη δημιουργία ίσων όρων 
ανταγωνισμού μεταξύ συμμετεχόντων με 
διαφορετικό βαθμό διοικητικής 
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ικανότητας, πείρας στη συμμετοχή σε 
προγράμματα χρηματοδοτούμενα από 
την Ένωση, διαφορετικές γλώσσες και 
διαφορετικό επίπεδο ικανότητας στη 
χρήση της αγγλικής γλώσσας, και
- στον καθορισμό των προθεσμιών για 
την υποβολή προτάσεων πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη το πλήρες φάσμα 
προσκλήσεων της Ένωσης και το 
ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό 
χρονοδιάγραμμα των δυνητικών 
συμμετεχόντων.

Or. en

Τροπολογία 278
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11α
Συνέργιες με τα ταμεία συνοχής

Με στόχο την δημιουργία συνεργιών και 
την αποδοτικότητα ως προς την χρήση 
των ταμείων της πολιτικής συνοχής που 
προορίζονται για σκοπούς έρευνας, 
πρέπει να θεσπιστούν κοινοί κανόνες 
συμμετοχής. Θεσπίζεται ένα ενιαίο 
σύνολο κανόνων και σημείο υποβολής 
αιτήσεων για το σύνολο της 
χρηματοδότησης της έρευνας από την 
Ένωση, το οποίο περιλαμβάνει χρήση 
ίδιου κωδικού αναγνώρισης 
συμμετέχοντος (PIC) και ίδιας 
διαδικτυακής πύλης συμμετεχόντων για 
όλες τις προσκλήσεις και τα έργα της 
Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 279
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εφόσον είναι σκόπιμο, οι προτάσεις 
περιλαμβάνουν προσχέδιο για την 
εκμετάλλευση και τη διάδοση των 
αποτελεσμάτων.

1. Στο πλαίσιο των προτάσεων εξετάζεται 
εάν οι παράμετροι υπεύθυνης έρευνας και 
καινοτομίας, όπως περιγράφονται στο 
άρθρο 14 α του κανονισμού 2011/809 για 
τη θέσπιση του προγράμματος πλαισίου 
για την έρευνα και την καινοτομία 
«Ορίζοντας 2020» (2014-2020), έχουν 
εφαρμογή και εάν πρέπει να ληφθούν 
υπόψη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία παραπέμπει στην τροπολογία 14 της Cristina Gutiérrez-Cortines στο 
σχέδιο έκθεσης της María Teresa Riera Madurell σχετικά με το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζων 
2020», με την οποία προτείνεται νέο άρθρο 14 α περί υπεύθυνης έρευνας.

Τροπολογία 280
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εφόσον είναι σκόπιμο, οι προτάσεις 
περιλαμβάνουν προσχέδιο για την 
εκμετάλλευση και τη διάδοση των 
αποτελεσμάτων.

1. Εφόσον είναι σκόπιμο, οι προτάσεις 
περιλαμβάνουν προσχέδιο για την 
εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων, 
οποτεδήποτε αναμένεται ή απαιτείται 
εκμετάλλευση στο πλαίσιο της 
πρόσκλησης, καθώς και σχέδιο διάδοσης 
που περιλαμβάνει σχέδιο διαχείρισης και 
κοινής χρήσης των δεδομένων των 
αποτελεσμάτων.

Or. en
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Τροπολογία 281
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εφόσον είναι σκόπιμο, οι προτάσεις 
περιλαμβάνουν προσχέδιο για την 
εκμετάλλευση και τη διάδοση των 
αποτελεσμάτων.

1. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν προσχέδιο 
για την εκμετάλλευση και τη διάδοση των 
αποτελεσμάτων. Εφόσον είναι σκόπιμο, το 
πρόγραμμα εργασίας ή το σχέδιο 
εργασίας αναφέρουν ρητώς ότι δεν 
χρειάζεται προσχέδιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σχέδια εκμετάλλευσης και διάδοσης πρέπει να υποβάλλονται εκτός εξαιρετικών περιστάσεων.

Τροπολογία 282
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εφόσον είναι σκόπιμο, οι προτάσεις 
περιλαμβάνουν προσχέδιο για την 
εκμετάλλευση και τη διάδοση των 
αποτελεσμάτων.

1. Εφόσον είναι σκόπιμο, οι προτάσεις 
περιλαμβάνουν προσχέδιο για την 
εκμετάλλευση και τη διάδοση των 
αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένου 
σχεδίου διαχείρισης και κοινής χρήσης 
των δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 283
Vicky Ford, Christian Ehler
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Εφόσον είναι σκόπιμο, σε περίπτωση 
λόγου χάρη που αναμένεται μεγάλος 
όγκος αιτήσεων, η Επιτροπή μπορεί να 
αποφασίσει να χρησιμοποιήσει 
διαδικασία υποβολής αιτήσεων σε δύο 
φάσεις υπό τον όρο ότι η αξιολόγηση 
πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου στην 
πρώτη φάση (στόχοι, επιστημονική 
προσέγγιση, ικανότητες συμμετεχόντων, 
προστιθέμενη αξία επιστημονικής 
συνεργασίας και γενικός προϋπολογισμός) 
και υπό τον όρο ότι η επιλογή δεν έχει ως 
συνέπεια την επιμήκυνση του χρόνου 
μέχρι την υπογραφή της σύμβασης ή την 
επιχορήγηση·

Or. en

Τροπολογία 284
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κάθε πρόταση για έρευνα που μπορεί 
να οδηγήσει σε περαιτέρω ανάπτυξη 
καινοτόμων ιατρικών τεχνολογιών (π.χ. 
φάρμακο, εμβόλιο ή ιατρική διάγνωση) 
περιλαμβάνει προσχέδιο αποσαφήνισης 
μιας στρατηγικής που εγγυάται άμεση και 
όσο το δυνατόν ευρύτερη πρόσβαση σε 
αυτή την τεχνολογία, δεδομένου ότι η 
έλλειψη πρόσβασης στην τεχνολογία 
ενδέχεται να δημιουργήσει κίνδυνο 
εναντίον της δημόσιας υγείας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση σε φάρμακα, εμβόλια και άλλα ιατρικά τεχνολογικά επιτεύγματα αποτελεί κλειδί 
για τη λειτουργία των συστημάτων υγείας και για την εξασφάλιση της πρόσβασης στην 
υγειονομική περίθαλψη. Όπως αποδεικνύεται τεκμηριωμένα σε πολλές εκθέσεις του ΠΟΥ, η 
εξέταση των στρατηγικών πρόσβασης σε τόσο πρώιμο στάδιο όσο αυτό της έρευνας και 
ανάπτυξης έχει την δυνατότητα να συμβάλει αργότερα στην ικανοποιητική λειτουργία της 
υγειονομικής παροχής. Βιβλιογραφία ΠΟΥ: Report of the Commission on IPR, Innovation and 
Public Health. (2006); R&D to Meet Health Needs in Developing Countries: Strengthening 
Global Financing and Coordination (2012)

Τροπολογία 285
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Στο πλαίσιο των προτάσεων
εξετάζεται με ποιο τρόπο οι παράμετροι 
υπεύθυνης έρευνας και καινοτομίας, 
όπως περιγράφονται στο άρθρο 14 α του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧ/XX 
[Ορίζοντας 2020] έχουν εφαρμογή και 
πως θα ληφθούν υπόψη.

Or. en

Τροπολογία 286
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Προτάσεις έρευνας σε ανθρώπινα 
εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα περιλαμβάνουν, 
εφόσον απαιτείται, λεπτομερή στοιχεία για 
τα μέτρα αδειοδότησης και ελέγχου που 
θα ληφθούν από τις αρμόδιες αρχές των 

2. Προτάσεις έρευνας σε ανθρώπινα 
εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα περιλαμβάνουν, 
εφόσον απαιτείται, λεπτομερή στοιχεία για 
τα μέτρα ελέγχου που θα ληφθούν από τις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών καθώς 
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κρατών μελών καθώς και λεπτομερή 
στοιχεία των δεοντολογικών εγκρίσεων 
που θα χορηγηθούν. Όσον αφορά την 
προέλευση ανθρώπινων εμβρυϊκών 
βλαστοκυττάρων, ινστιτούτα, οργανισμοί 
και ερευνητές υπόκεινται σε αυστηρές 
διαδικασίες αδειοδότησης και ελέγχου 
σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο των 
οικείων κρατών μελών.

και λεπτομερή στοιχεία των 
δεοντολογικών εγκρίσεων που θα 
χορηγηθούν. Όσον αφορά την προέλευση 
ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων, 
ινστιτούτα, οργανισμοί και ερευνητές 
υπόκεινται σε αυστηρές διαδικασίες 
ελέγχου σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο 
των οικείων κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 287
Vicky Ford, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Προτάσεις έρευνας σε ανθρώπινα 
εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα περιλαμβάνουν, 
εφόσον απαιτείται, λεπτομερή στοιχεία για 
τα μέτρα αδειοδότησης και ελέγχου που θα 
ληφθούν από τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών καθώς και λεπτομερή 
στοιχεία των δεοντολογικών εγκρίσεων 
που θα χορηγηθούν. Όσον αφορά την 
προέλευση ανθρώπινων εμβρυϊκών 
βλαστοκυττάρων, ινστιτούτα, οργανισμοί 
και ερευνητές υπόκεινται σε αυστηρές 
διαδικασίες αδειοδότησης και ελέγχου 
σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο των 
οικείων κρατών μελών.

2. Προτάσεις έρευνας σε ανθρώπινα 
εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα περιλαμβάνουν 
λεπτομερή στοιχεία για τα μέτρα 
αδειοδότησης και ελέγχου που θα ληφθούν 
από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
καθώς και λεπτομερή στοιχεία των 
δεοντολογικών εγκρίσεων που θα 
χορηγηθούν, εφόσον απαιτείται. Όσον 
αφορά την προέλευση ανθρώπινων 
εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων, ινστιτούτα, 
οργανισμοί και ερευνητές υπόκεινται σε 
αυστηρές διαδικασίες αδειοδότησης και 
ελέγχου σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο 
των οικείων κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 288
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Προτάσεις έρευνας σε ανθρώπινα 
εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα περιλαμβάνουν, 
εφόσον απαιτείται, λεπτομερή στοιχεία για 
τα μέτρα αδειοδότησης και ελέγχου που θα 
ληφθούν από τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών καθώς και λεπτομερή 
στοιχεία των δεοντολογικών εγκρίσεων 
που θα χορηγηθούν. Όσον αφορά την 
προέλευση ανθρώπινων εμβρυϊκών 
βλαστοκυττάρων, ινστιτούτα, οργανισμοί 
και ερευνητές υπόκεινται σε αυστηρές 
διαδικασίες αδειοδότησης και ελέγχου 
σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο των 
οικείων κρατών μελών.

2. Προτάσεις έρευνας σε ανθρώπινα 
εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα περιλαμβάνουν 
λεπτομερή στοιχεία για τα μέτρα 
αδειοδότησης και ελέγχου που θα ληφθούν 
από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
καθώς και λεπτομερή στοιχεία των 
δεοντολογικών εγκρίσεων που θα 
χορηγηθούν. Όσον αφορά την προέλευση 
ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων, 
ινστιτούτα, οργανισμοί και ερευνητές 
υπόκεινται σε αυστηρές διαδικασίες 
αδειοδότησης και ελέγχου σύμφωνα με το 
νομικό πλαίσιο των οικείων κρατών 
μελών.

Or. ro

Τροπολογία 289
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε πρόταση που αντιβαίνει στις αρχές 
δεοντολογίας ή σε οποιαδήποτε ισχύουσα 
νομοθετική διάταξη, ή που δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις που εκτίθενται στην 
απόφαση αριθ. XX/XX/ΕΕ [ειδικό 
πρόγραμμα], στο πρόγραμμα εργασίας ή 
στο σχέδιο εργασίας ή στην πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων μπορεί να 
αποκλείεται από τις διαδικασίες κρίσης, 
επιλογής και ανάθεσης οποτεδήποτε.

3. Κάθε πρόταση που αντιβαίνει στις αρχές 
δεοντολογίας, στις διατάξεις περί 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή σε 
οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθετική 
διάταξη, ή που δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις που εκτίθενται στην 
απόφαση αριθ. XX/XX/ΕΕ [ειδικό 
πρόγραμμα], στο πρόγραμμα εργασίας ή 
στο σχέδιο εργασίας ή στην πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων μπορεί να 
αποκλείεται από τις διαδικασίες κρίσης, 
επιλογής και ανάθεσης οποτεδήποτε.

Or. en
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Τροπολογία 290
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Κάθε πρόταση για έρευνα που μπορεί 
να οδηγήσει σε περαιτέρω ανάπτυξη 
καινοτόμων ιατρικών τεχνολογιών (π.χ. 
φάρμακο, εμβόλιο ή ιατρική διάγνωση) 
περιλαμβάνει προσχέδιο αποσαφήνισης 
μιας στρατηγικής που εγγυάται άμεση και 
όσο το δυνατόν ευρύτερη πρόσβαση σε 
αυτή την τεχνολογία, δεδομένου ότι η 
έλλειψη πρόσβασης στην τεχνολογία 
ενδέχεται να δημιουργήσει κίνδυνο 
εναντίον της δημόσιας υγείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση σε φάρμακα, εμβόλια και άλλα ιατρικά τεχνολογικά επιτεύγματα αποτελεί κλειδί 
για τη λειτουργία των συστημάτων υγείας και για την εξασφάλιση της πρόσβασης στην 
υγειονομική περίθαλψη, όπως αποδεικνύεται τεκμηριωμένα σε πολλές εκθέσεις του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας. Η εξέταση των στρατηγικών πρόσβασης σε τόσο πρώιμο στάδιο όσο αυτό 
της έρευνας και ανάπτυξης έχει την δυνατότητα να συμβάλει αργότερα στην ικανοποιητική 
λειτουργία της υγειονομικής παροχής. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι για να 
ικανοποιηθεί αυτή η ανάγκη (π.χ. διατάξεις σχετικά με την αντιμετώπιση των ζητημάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, προγράμματα πρόσβασης).

Τροπολογία 291
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Κάθε πρόταση για έρευνα που μπορεί 
να οδηγήσει σε περαιτέρω ανάπτυξη 
καινοτόμων ιατρικών τεχνολογιών (π.χ. 
φάρμακο, εμβόλιο ή ιατρική διάγνωση) 
περιλαμβάνει προσχέδιο αποσαφήνισης 
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μιας στρατηγικής που εγγυάται άμεση και 
όσο το δυνατόν ευρύτερη πρόσβαση σε 
αυτή την τεχνολογία, δεδομένου ότι η 
έλλειψη πρόσβασης στην τεχνολογία 
ενδέχεται να δημιουργήσει κίνδυνο 
εναντίον της δημόσιας υγείας.

Or. en

Τροπολογία 292
Kent Johansson, Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Κάθε πρόταση για έρευνα που μπορεί 
να οδηγήσει σε περαιτέρω ανάπτυξη 
καινοτόμων ιατρικών τεχνολογιών (π.χ. 
φάρμακο, εμβόλιο ή ιατρική διάγνωση) 
περιλαμβάνει προσχέδιο αποσαφήνισης 
μιας στρατηγικής που εγγυάται άμεση και 
όσο το δυνατόν ευρύτερη πρόσβαση σε 
αυτή την τεχνολογία, δεδομένου ότι η 
έλλειψη πρόσβασης στην τεχνολογία 
ενδέχεται να δημιουργήσει κίνδυνο 
εναντίον της δημόσιας υγείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση σε φάρμακα, εμβόλια και άλλα ιατρικά τεχνολογικά επιτεύγματα αποτελεί κλειδί 
για την λειτουργία των συστημάτων υγείας και για την εξασφάλιση της πρόσβασης των πλιτών 
στην υγειονομική περίθαλψη.

Τροπολογία 293
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Όπου απαιτείται, πρέπει να εξηγείται 
στις προτάσεις με ποιον τρόπο και σε 
ποιο βαθμό η ανάλυση των θεμάτων 
φύλου άπτεται του προτεινόμενου έργου 
και να χρησιμοποιούνται κατάλληλες 
μέθοδοι διαμορφωμένες από την έρευνα 
αιχμής του τομέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένους τομείς, πρέπει να εξηγείται στις προτάσεις πόσο σχετική είναι η διάσταση του 
φύλου.

Τροπολογία 294
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεοντολογική εξέταση Εξέταση από άποψη δεοντολογίας και 
ισότητας των φύλων

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις, πρέπει οι προτάσεις να υποβάλλονται σε εξέταση από την σκοπιά της 
ισότητας των φύλων. 

Τροπολογία 295
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εκτελεί συστηματικά Σε περίπτωση έρευνας που 



PE492.762v01-00 118/176 AM\907542EL.doc

EL

δεοντολογικές εξετάσεις για προτάσεις 
που θέτουν ζητήματα δεοντολογίας. Αυτή 
η εξέταση επαληθεύει την τήρηση των 
αρχών δεοντολογίας και της νομοθεσίας 
και, στην περίπτωση έρευνας 
διεξαγόμενης εκτός της Ένωσης, ότι η 
ίδια έρευνα θα μπορούσε να επιτραπεί σε 
κράτος μέλος.

πραγματοποιήθηκε εκτός Ένωσης, η 
Επιτροπή επαληθεύει την τήρηση των 
αρχών δεοντολογίας, εφόσον είναι 
σκόπιμο, και πιστοποιεί ότι η ίδια έρευνα 
θα μπορούσε να επιτραπεί σε κράτος 
μέλος.

Or. en

Τροπολογία 296
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εκτελεί συστηματικά 
δεοντολογικές εξετάσεις για προτάσεις που 
θέτουν ζητήματα δεοντολογίας. Αυτή η 
εξέταση επαληθεύει την τήρηση των 
αρχών δεοντολογίας και της νομοθεσίας 
και, στην περίπτωση έρευνας διεξαγόμενης 
εκτός της Ένωσης, ότι η ίδια έρευνα θα 
μπορούσε να επιτραπεί σε κράτος μέλος.

Η Επιτροπή εκτελεί συστηματικά 
δεοντολογικές εξετάσεις για προτάσεις που 
θέτουν ζητήματα δεοντολογίας. Αυτή η 
εξέταση επαληθεύει την τήρηση των 
αρχών δεοντολογίας και της νομοθεσίας 
και, στην περίπτωση έρευνας διεξαγόμενης 
εκτός της Ένωσης, ότι η ίδια έρευνα θα 
μπορούσε να επιτραπεί σε κράτος μέλος.
Όπου είναι σκόπιμο, η Επιτροπή 
διεκπεραιώνει επίσης επί συστηματικής 
βάσης εξετάσεις προτάσεων από την 
άποψη ισότητας των φύλων κάνοντας 
χρήση προτύπου με κατάλογο σημείων 
προς έλεγχο, ιδίως όταν πρόκειται για 
προτάσεις που αντιμετωπίζουν τους 
ανθρώπους ως υποκείμενα ή χρήστες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις, πρέπει οι προτάσεις να υποβάλλονται σε εξέταση από την σκοπιά της 
ισότητας των φύλων. 
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Τροπολογία 297
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εκτελεί συστηματικά 
δεοντολογικές εξετάσεις για προτάσεις που 
θέτουν ζητήματα δεοντολογίας. Αυτή η 
εξέταση επαληθεύει την τήρηση των 
αρχών δεοντολογίας και της νομοθεσίας 
και, στην περίπτωση έρευνας διεξαγόμενης 
εκτός της Ένωσης, ότι η ίδια έρευνα θα 
μπορούσε να επιτραπεί σε κράτος μέλος.

Η Επιτροπή εκτελεί συστηματικά 
δεοντολογικές εξετάσεις για προτάσεις που 
θέτουν ζητήματα δεοντολογίας. Αυτή η 
εξέταση επαληθεύει την τήρηση των 
αρχών δεοντολογίας και της νομοθεσίας
της ΕΕ και, στην περίπτωση έρευνας 
διεξαγόμενης εκτός της Ένωσης,
επαληθεύει εάν η ίδια έρευνα θα μπορούσε 
να επιτραπεί σε κράτος μέλος.

Or. es

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι εκτελούνται δεοντολογικές εξετάσεις σύμφωνα με τη 
νομοθεσία και τις αρχές της ΕΕ.

Τροπολογία 298
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Όλες οι προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων στον τομέα της ασφάλειας 
υπόκεινται σε εκ των προτέρων 
αξιολόγηση αντικτύπου σε επίπεδο 
δεοντολογίας. Η εν λόγω εξέταση πρέπει 
να επεκτείνεται πέραν των στενών 
περιθωρίων της προστασίας ιδιωτικής 
ζωής και δεδομένων και να λαμβάνει 
υπόψη τον ευρύτερο αντίκτυπο που έχει 
στην κοινωνία οι υπολανθάνουσες 
προτεραιότητες έρευνας και ανάπτυξης 
στον τομέα της ασφάλειας. Προσκλήσεις 
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που εγείρουν ουσιαστικά ζητήματα 
αντικτύπου από άποψη δεοντολογίας 
και/ή κοινωνίας πρέπει να υπόκεινται σε 
ιδιαιτέρως αυστηρό έλεγχο. 
Συγκεκριμένα, κάθε έργο που περιέχεται 
σε τέτοια πρόταση θα υποβάλλεται σε 
εξέταση από άποψη δεοντολογίας.

Or. en

Τροπολογία 299
Vicky Ford, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Η Επιτροπή καθιστά την διαδικασία 
της εξέτασης δεοντολογίας όσο πιο 
διαφανή γίνεται στους υπεύθυνους του 
έργου και στους συμμετέχοντες.

Or. en

Τροπολογία 300
Vicky Ford, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Η Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες 
για να διασφαλίσει ότι, στο μέτρο του 
δυνατού, οι εξετάσεις δεοντολογίας δεν 
έχουν ως αποτέλεσμα περιττές 
καθυστερήσεις στην έναρξη, στη 
συνέχιση ή στην ολοκλήρωση των έργων. 

Or. en
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Τροπολογία 301
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13α
Εξέταση από άποψη ισότητας των φύλων
Η Επιτροπή διεκπεραιώνει επί 
συστηματικής βάσης εξετάσεις 
προτάσεων από την άποψη ισότητας των 
φύλων κάνοντας χρήση προτύπου με 
κατάλογο σημείων προς έλεγχο.

Or. en

Τροπολογία 302
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Ο αντίκτυπος σταθμίζεται σε σχέση 
με το συνολικό υπολογιζόμενο οικονομικό 
κόστος του έργου ώστε να καθοριστεί ο 
λόγος κόστους/αντικτύπου ως κριτήριο 
ανάθεσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο «Ορίζων 2020» είναι πρόγραμμα διανομής δημόσιων πόρων, η σχέση 
κόστους-ωφέλειας μιας πρότασης πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη κατά την κατάταξη και την 
επιλογή των προτάσεων χρηματοδότησης.

Τροπολογία 303
Adam Gierek
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι υποβαλλόμενες προτάσεις 
αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα 
κριτήρια απονομής:

1. Οι υποβαλλόμενες προτάσεις 
αξιολογούνται με βάση κριτήρια απονομής
όπως τα ακόλουθα:

Or. pl

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες 4, 5, 6 , 7 και 8 διευκρινίζουν τα κριτήρια που πρέπει να χρησιμοποιούνται για 
τον καθορισμό της ομοιόμορφης κλίμακας αξιολόγησης για τις κρίσεις που υποβάλλουν οι 
αναθεωρητές.

Τροπολογία 304
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αριστεία· α) αριστεία, βάσει αξιολόγησης των 
ερευνητικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με 
το άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 17 α 
(νέο)·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες 4, 5, 6 , 7 και 8 διευκρινίζουν τα κριτήρια που πρέπει να χρησιμοποιούνται για 
τον καθορισμό της ομοιόμορφης κλίμακας αξιολόγησης για τις κρίσεις που υποβάλλουν οι 
αναθεωρητές.

Τροπολογία 305
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επίδραση· β) ερευνητικά επιτεύγματα των μελών της 
ομάδας

Or. pl

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες 4, 5, 6 , 7 και 8 διευκρινίζουν τα κριτήρια που πρέπει να χρησιμοποιούνται για 
τον καθορισμό της ομοιόμορφης κλίμακας αξιολόγησης για τις κρίσεις που υποβάλλουν οι 
αναθεωρητές.

Τροπολογία 306
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ποιότητα και απόδοση της υλοποίησης. γ) κόστος της υλοποίησης

Or. pl

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες 4, 5, 6 , 7 και 8 διευκρινίζουν τα κριτήρια που πρέπει να χρησιμοποιούνται για 
τον καθορισμό της ομοιόμορφης κλίμακας αξιολόγησης για τις κρίσεις που υποβάλλουν οι 
αναθεωρητές.

Τροπολογία 307
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) πιθανότητα επιτυχίας.

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες 4, 5, 6 , 7 και 8 διευκρινίζουν τα κριτήρια που πρέπει να χρησιμοποιούνται για 
τον καθορισμό της ομοιόμορφης κλίμακας αξιολόγησης για τις κρίσεις που υποβάλλουν οι 
αναθεωρητές.

Τροπολογία 308
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) συνέργιες με λοιπές πηγές δημόσιας 
χρηματοδότησης σε εθνικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν επιθυμούμε να διευκολύνουμε μια πραγματική συνέργια με χρηματοδοτικά προγράμματα 
των κρατών μελών και των περιφερειών, σε ένα πλαίσιο πραγματικά ευφυούς εξειδίκευσης και 
συγκέντρωσης πόρων, τότε καλό είναι να δοθεί η δυνατότητα ανάθεσης έργων και βάσει των 
δυνατοτήτων δημιουργίας συνεργιών που αυτά τα έργα εμπεριέχουν.

Τροπολογία 309
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Κάθε κριτήριο που παρατίθεται στην 
παράγραφο 1 βαθμολογείται σε κλίμακα 1 
έως 5. Μπορούν να απονέμονται μισοί 
βαθμοί Η βαθμολογία, σε σχέση με το υπό 
εξέταση κριτήριο, παραπέμπει στα εξής:
(a) 0 - Η πρόταση αποτυγχάνει να 
καλύψει το υπό εξέταση κριτήριο ή δεν 
μπορεί να κριθεί λόγω απουσίας ή 
ανεπάρκειας πληροφοριών
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β) 1 – Κακή. Το κριτήριο καλύπτεται 
ανεπαρκώς ή υφίστανται σοβαρές 
εγγενείς αδυναμίες.
(γ) 2 - Μέτρια. Μολονότι η πρόταση 
καλύπτει σε γενικές γραμμές το κριτήριο, 
υφίστανται σημαντικές αδυναμίες.
(δ) 3 - Καλή. Η πρόταση καλύπτει 
ικανοποιητικά το κριτήριο αν και είναι 
απαραίτητες ορισμένες βελτιώσεις.
(ε) 4 – Πολύ καλή. Η πρόταση καλύπτει 
πολύ ικανοποιητικά το κριτήριο αν και 
ακόμη είναι δυνατές ορισμένες 
βελτιώσεις.
(στ) 5 - Άριστη. Η πρόταση καλύπτει με 
επιτυχία όλες τις σχετικές παραμέτρους 
του εν λόγω κριτηρίου. Οποιεσδήποτε 
αδυναμίες είναι ελάσσονες.

Or. en

Τροπολογία 310
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα κριτήρια επιλογής και η βαρύτητά 
τους καθορίζονται στο πρόγραμμα 
εργασίας ή στο σχέδιο εργασίας και η 
χρήση τους προσαρμόζεται στις 
προτεραιότητες του «Ορίζων 2020». 

Or. en

Τροπολογία 311
Romana Jordan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Ο αντίκτυπος σταθμίζεται σε σχέση 
με το συνολικό υπολογιζόμενο οικονομικό 
κόστος του έργου ώστε να καθοριστεί ο 
λόγος κόστους/αντικτύπου ως κριτήριο 
ανάθεσης.

Or. en

Τροπολογία 312
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το κριτήριο της αριστείας μόνο του 
εφαρμόζεται σε προτάσεις για δράσεις 
έρευνας αιχμής του ΕΣΕ.

διαγράφεται

Or. ro

Τροπολογία 313
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το κριτήριο της αριστείας μόνο του 
εφαρμόζεται σε προτάσεις για δράσεις 
έρευνας αιχμής του ΕΣΕ.

2. Το κριτήριο της αριστείας μόνο του 
εφαρμόζεται κατά την επιλογή της 
ερευνητικής ομάδας σε προτάσεις για 
δράσεις έρευνας αιχμής του ΕΣΕ, θα 
βασίζεται δηλαδή στην αξιολόγηση της 
πρόσβασης των ερευνητών σε σύγχρονες 
ερευνητικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 17 α 
(νέο).

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Το κριτήριο της αριστείας απαιτεί διευκρίνιση.

Τροπολογία 314
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα κριτήρια επιλογής και απονομής 
εφαρμόζονται χωρίς διάκριση φύλου.
Σύστημα κινήτρων πρέπει να θεσπιστεί 
για την υποστήριξη έργων με διάσταση 
και προοπτική φύλου και ισότητας των 
φύλων. Η Επιτροπή θεσπίζει διαδικασίες 
ελέγχου της εφαρμογής αυτής της 
διάταξης και διάδοσης των 
συμπερασμάτων της στο κοινό.

Or. en

Τροπολογία 315
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Το κριτήριο του αντικτύπου 
περιλαμβάνει την εν δυνάμει εμβέλεια της 
διάδοσης και της δημοσιοποίησης των 
αποτελεσμάτων και δεδομένων της 
έρευνας δίνοντας προτεραιότητα σε έργα 
που συνεπάγονται ενδεχομένως ευρύτερη 
διάδοση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων.

Or. en
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Τροπολογία 316
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Στο κριτήριο του αντικτύπου δίδεται 
η μέγιστη βαρύτητα όσον αφορά 
προτάσεις στο πλαίσιο της 
προτεραιότητας «βιομηχανική υπεροχή».

Or. en

Τροπολογία 317
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το πρόγραμμα εργασίας και το σχέδιο 
εργασίας ορίζουν περαιτέρω λεπτομέρειες 
για την εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, και 
εξειδικεύουν διορθωτικούς συντελεστές 
και κατώφλια.

3. Το πρόγραμμα εργασίας και το σχέδιο 
εργασίας ορίζουν περαιτέρω λεπτομέρειες 
για την εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, και 
εξειδικεύουν διορθωτικούς συντελεστές 
και κατώφλια. Η ισότητα των φύλων 
θεσπίζεται επιπλέον ως ένα εκ των 
κριτηρίων των προγραμμάτων εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 318
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το πρόγραμμα εργασίας και το σχέδιο 
εργασίας ορίζουν περαιτέρω λεπτομέρειες 

3. Το πρόγραμμα εργασίας και το σχέδιο 
εργασίας ορίζουν περαιτέρω λεπτομέρειες 
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για την εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, και 
εξειδικεύουν διορθωτικούς συντελεστές 
και κατώφλια.

για την εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, και 
εξειδικεύουν επιμέρους κριτήρια, 
διορθωτικούς συντελεστές και κατώφλια.
Η αξιολόγηση εξασφαλίζει ισότητα των 
φύλων και αποφυγή διακρίσεων.

Or. en

Τροπολογία 319
Norbert Glante

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Η Επιτροπή εκδίδει και δημοσιεύει 
τους κανόνες που διέπουν τη διαδικασία 
υποβολής προτάσεων, καθώς και τις 
αντίστοιχες διαδικασίες αξιολόγησης, 
επιλογής και κατακύρωσης και 
δημοσιεύει οδηγούς για τους αιτούντες, οι 
οποίοι συμπεριλαμβάνουν κατευθυντήριες 
γραμμές για τους αξιολογητές. 
Ειδικότερα, η Επιτροπή θεσπίζει 
λεπτομερείς κανόνες για τη διαδικασία 
υποβολής δύο σταδίων - μεταξύ άλλων, 
όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και τη 
φύση της πρότασης πρώτου σταδίου 
καθώς και το πεδίο εφαρμογής και τη 
φύση της πλήρους πρότασης δεύτερου 
σταδίου- και κανόνες για τη διαδικασία 
αξιολόγησης δύο σταδίων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα απαιτούμενα έγγραφα πρέπει να ορίζονται όσο το δυνατόν αναλυτικότερα ήδη στους 
κανόνες περί συμμετοχής.

Τροπολογία 320
Teresa Riera Madurell
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Η Επιτροπή καταρτίζει οδηγό για τη 
διαδικασία επιλογής, στον οποίο 
παρέχονται εξηγήσεις σχετικά με την 
εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης και 
προσδιορίζεται ο αντίκτυπος των ειδικών 
διορθωτικών συντελεστών και των 
κατωφλίων στη διαδικασία επιλογής. Ο 
ανωτέρω οδηγός δημοσιεύεται 
παράλληλα με το πρώτο πρόγραμμα 
εργασίας. Το περιεχόμενο του οδηγού 
είναι δεσμευτικό για τις υπηρεσίες της 
Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 321
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Η Επιτροπή καταρτίζει οδηγό για τη 
διαδικασία επιλογής, στον οποίο 
παρέχονται εξηγήσεις σχετικά με την 
εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης και 
προσδιορίζεται ο αντίκτυπος των ειδικών 
διορθωτικών συντελεστών και των 
κατωφλίων στη διαδικασία επιλογής. Ο 
ανωτέρω οδηγός δημοσιεύεται 
παράλληλα με το πρώτο πρόγραμμα 
εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 322
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Εφόσον είναι σκόπιμο, η 
διαφαινόμενη δυνατότητα μιας πρότασης 
να ενισχύσει την διεθνή συνεργασία σε 
καίρια θέματα όπως η τυποποίηση θα 
λαμβάνεται υπόψη κατά την διαδικασία 
αξιολόγησης.

Or. en

Τροπολογία 323
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Η υποβολή σε γλώσσα εκτός της 
αγγλικής δεν πρέπει να αποτελεί 
μειονέκτημα για τους αιτούντες κατά τη 
διαδικασία αξιολόγησης.

Or. de

Τροπολογία 324
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι προτάσεις κατατάσσονται βάσει των 
αποτελεσμάτων της κρίσης. Η επιλογή 
πραγματοποιείται με βάση αυτή την 
κατάταξη.

4. Οι προτάσεις κατατάσσονται βάσει των 
αποτελεσμάτων της κρίσης, η οποία 
βασίζεται στην προτεινόμενη αριθμητική 
κλίμακα αξιολόγησης. Το ίδιο θέμα (προς 
επίλυση πρόβλημα) ή παραπλήσιο μπορεί 
να δοθεί χωριστά σε δύο διαφορετικές 



PE492.762v01-00 132/176 AM\907542EL.doc

EL

ερευνητικές ομάδες προκειμένου να 
ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η ανταγωνιστικότητα οφείλει να διαδραματίζει ρόλο τόσο κατά τη διαδικασία υποβολής 
προτάσεων για επιχορηγήσεις όσο και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής αυτών.

Τροπολογία 325
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι προτάσεις κατατάσσονται βάσει των 
αποτελεσμάτων της κρίσης. Η επιλογή 
πραγματοποιείται με βάση αυτή την 
κατάταξη.

4. Οι προτάσεις κατατάσσονται βάσει των 
αποτελεσμάτων της κρίσης. Η επιλογή 
πραγματοποιείται με βάση αυτή την 
κατάταξη. Σε περίπτωση που δύο ή 
περισσότερες προτάσεις κρίνεται ότι 
καλύπτουν εξίσου τα κριτήρια που 
ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2, η 
Επιτροπή αξιολογεί, ως περαιτέρω 
κριτήριο, ποια πρόταση είναι η 
συμφερότερη από οικονομική άποψη.

Or. en

Τροπολογία 326
Romana Jordan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Στις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων εφαρμόζεται πρωτίστως 
διαδικασία υποβολής σε δύο φάσεις, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. XX/2012 [δημοσιονομικός 
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κανονισμός] και τους κανόνες εφαρμογής 
του.

Or. en

Τροπολογία 327
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή ή ο αρμόδιος φορέας 
χρηματοδότησης επαληθεύει εκ των 
προτέρων τη χρηματοοικονομική 
ικανότητα μόνο για συντονιστές, όταν η 
ζητηθείσα χρηματοδότηση από την Ένωση 
για τη δράση είναι ίση με 500°000 ευρώ ή 
υπερβαίνει αυτό το ποσό εκτός αν, με βάση 
διαθέσιμα στοιχεία, δικαιολογούνται 
αμφιβολίες όσον αφορά τη 
χρηματοοικονομική ικανότητα του 
συντονιστή ή άλλων συμμετεχόντων.

5. Κάνοντας χρήση μέσων που συνάδουν 
με το εθνικό δίκαιο, η Επιτροπή ή ο 
αρμόδιος φορέας χρηματοδότησης 
επαληθεύει εκ των προτέρων τη 
χρηματοοικονομική ικανότητα μόνο για 
συντονιστές, όταν η ζητηθείσα 
χρηματοδότηση από την Ένωση για τη 
δράση είναι ίση με 100.000 ευρώ ή 
υπερβαίνει αυτό το ποσό εκτός αν, με βάση 
διαθέσιμα στοιχεία, δικαιολογούνται 
αμφιβολίες όσον αφορά τη 
χρηματοοικονομική ικανότητα του 
συντονιστή ή άλλων συμμετεχόντων. Η 
Επιτροπή παρέχει στους αιτούντες ένα 
απλό, φιλικό προς τον χρήστη 
ηλεκτρονικό εργαλείο για τη διενέργεια 
του οικείου ελέγχου χρηματοοικονομικής 
βιωσιμότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρωτοκαθεδρία του εθνικού δικαίου πρέπει να αναγνωριστεί ώστε να αποτελέσει σημαντικό 
βήμα προς την κατεύθυνση της απλούστευσης των διαδικασιών για τους συμμετέχοντες.

Τροπολογία 328
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή ή ο αρμόδιος φορέας 
χρηματοδότησης επαληθεύει εκ των 
προτέρων τη χρηματοοικονομική 
ικανότητα μόνο για συντονιστές, όταν η
ζητηθείσα χρηματοδότηση από την Ένωση 
για τη δράση είναι ίση με 500°000 ευρώ ή 
υπερβαίνει αυτό το ποσό εκτός αν, με βάση 
διαθέσιμα στοιχεία, δικαιολογούνται 
αμφιβολίες όσον αφορά τη 
χρηματοοικονομική ικανότητα του 
συντονιστή ή άλλων συμμετεχόντων.

5. Η Επιτροπή ή ο αρμόδιος φορέας 
χρηματοδότησης επαληθεύει εκ των 
προτέρων τη χρηματοοικονομική 
ικανότητα μόνο για συντονιστές ή άλλους 
συμμετέχοντες, όταν η ζητηθείσα 
χρηματοδότηση από την Ένωση για τη 
δράση είναι ίση με 650.000 ευρώ, όπως 
στο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο, ή 
υπερβαίνει αυτό το ποσό εκτός αν, με βάση 
διαθέσιμα στοιχεία, δικαιολογούνται 
αμφιβολίες όσον αφορά τη 
χρηματοοικονομική ικανότητα του 
συντονιστή ή άλλων συμμετεχόντων.

Or. en

Τροπολογία 329
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή ή ο αρμόδιος φορέας 
χρηματοδότησης επαληθεύει εκ των 
προτέρων τη χρηματοοικονομική 
ικανότητα μόνο για συντονιστές, όταν η 
ζητηθείσα χρηματοδότηση από την Ένωση 
για τη δράση είναι ίση με 500°000 ευρώ ή 
υπερβαίνει αυτό το ποσό εκτός αν, με βάση 
διαθέσιμα στοιχεία, δικαιολογούνται 
αμφιβολίες όσον αφορά τη 
χρηματοοικονομική ικανότητα του 
συντονιστή ή άλλων συμμετεχόντων.

5. Η Επιτροπή ή ο αρμόδιος φορέας 
χρηματοδότησης επαληθεύει εκ των 
προτέρων τη χρηματοοικονομική 
ικανότητα όταν η ζητηθείσα 
χρηματοδότηση από την Ένωση για τον 
συμμετέχοντα είναι ίση με 500°000 ευρώ 
ή υπερβαίνει αυτό το ποσό εκτός αν, με 
βάση διαθέσιμα στοιχεία, δικαιολογούνται 
αμφιβολίες όσον αφορά τη 
χρηματοοικονομική ικανότητα του 
συντονιστή ή άλλων συμμετεχόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επαλήθευση της οικονομικής δυνατότητας του συντονιστή δεν αποτελεί ένδειξη της 
οικονομικής δυνατότητας εκείνων των συμμετεχόντων που ζητούν σημαντικό ποσό 
συνεισφοράς.  Η επαλήθευση πρέπει να αφορά τη δράση των συμμετεχόντων και όχι των 
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συντονιστών.

Τροπολογία 330
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που ο επίδοξος 
συντονιστής ΜΜΕ δεν πληρεί όλα τα 
οικονομικά κριτήρια, το Ταμείο 
Εγγυήσεων των συμμετεχόντων, όπως 
περιγράφεται στο άρθρο 32 του παρόντος 
κανονισμού, μπορεί να καλύψει τον 
κίνδυνο.

Or. en

Τροπολογία 331
Marian-Jean Marinescu, Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η χρηματοοικονομική ικανότητα δεν 
επαληθεύεται για νομικές οντότητες των 
οποίων τη βιωσιμότητα εγγυάται κράτος 
μέλος ή συνδεδεμένη χώρα και για 
τριτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαιδευτικά ιδρύματα.

6. Η χρηματοοικονομική ικανότητα δεν 
επαληθεύεται για νομικές οντότητες των 
οποίων τη βιωσιμότητα εγγυάται κράτος 
μέλος ή συνδεδεμένη χώρα και για 
τριτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαιδευτικά ιδρύματα. Παρομοίως, η 
χρηματοοικονομική και συντονιστική 
ικανότητα των θυγατρικών ή 
νεοσύστατων επιχειρήσεων με χαμηλό
βαθμό κεφαλαιοποίησης δεν θα 
επαληθεύεται σε περιπτώσεις όπου τη 
βιωσιμότητα τους εγγυώνται οι μέτοχοί 
τους, εφόσον τούτη η εγγύηση 
ανανεώνεται σε ετήσια βάση. 

Or. en
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Τροπολογία 332
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η χρηματοοικονομική ικανότητα δεν 
επαληθεύεται για νομικές οντότητες των 
οποίων τη βιωσιμότητα εγγυάται κράτος 
μέλος ή συνδεδεμένη χώρα και για 
τριτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαιδευτικά ιδρύματα.

6. Η χρηματοοικονομική ικανότητα δεν 
επαληθεύεται για νομικές οντότητες των 
οποίων τη βιωσιμότητα εγγυάται κράτος 
μέλος ή συνδεδεμένη χώρα και για 
τριτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαιδευτικά ιδρύματα. Παρομοίως, η 
χρηματοοικονομική και συντονιστική 
ικανότητα των θυγατρικών ή 
νεοσύστατων επιχειρήσεων με χαμηλό 
βαθμό κεφαλαιοποίησης δεν θα 
επαληθεύεται σε περιπτώσεις όπου τη 
βιωσιμότητα τους εγγυώνται οι μέτοχοί 
τους, εφόσον τούτη η εγγύηση 
ανανεώνεται σε ετήσια βάση. 

Or. en

Τροπολογία 333
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6a. Στο στάδιο επαλήθευσης της 
χρηματοοικονομικής ικανότητας της 
διαδικασίας, ΜΜΕ ορισμένων τομέων οι 
οποίες επικεντρώνονται κυρίως στην 
έρευνα παρά στην κερδοφορία δεν 
χρειάζεται να παράσχουν στοιχεία κύκλου 
εργασιών παλαιότερων ετών για να 
επιλεγούν για χρηματοδότηση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πολλές ΜΜΕ και δη του τομέα βιοτεχνολογίας επικεντρώνονται κυρίως στην έρευνα παρά στην 
κερδοφορία.

Τροπολογία 334
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6a. Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων 
περιέχουν κατ’ ρχήν διαδικασία υποβολής 
σε δύο φάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/2012 
[δημοσιονομικός κανονισμός] και τους 
κανόνες εφαρμογής του.

Or. en

Τροπολογία 335
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6a. Την χρηματοοικονομική ικανότητα 
μπορεί να εγγυηθεί οποιαδήποτε άλλη 
νομική οντότητα, της οποίας η 
χρηματοοικονομική ικανότητα θα 
επαληθευτεί στη συνέχεια σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 14 (5).

Or. en

Τροπολογία 336
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή ή ο αρμόδιος φορέας 
χρηματοδότησης προβλέπουν διαδικασία 
αναθεώρησης κρίσης για αιτούντες οι 
οποίοι θεωρούν ότι η κρίση της πρότασής 
τους δεν εκτελέστηκε σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που ορίζονται στους υπόψη 
κανόνες, στο σχετικό πρόγραμμα εργασίας 
ή στο σχέδιο εργασίας και στην 
πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

1. Η Επιτροπή ή ο αρμόδιος φορέας 
χρηματοδότησης προβλέπουν πλήρους 
διαφάνειας διαδικασία αναθεώρησης 
κρίσης για αιτούντες οι οποίοι θεωρούν ότι 
η κρίση της πρότασής τους δεν 
εκτελέστηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες 
που ορίζονται στους υπόψη κανόνες, στο 
σχετικό πρόγραμμα εργασίας ή στο σχέδιο 
εργασίας και στην πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων.

Or. en

Τροπολογία 337
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για την εξέταση αυτού του αιτήματος 
αρμόδιοι είναι η Επιτροπή ή ο αρμόδιος 
φορέας χρηματοδότησης. Η εξέταση 
καλύπτει μόνο τις διαδικαστικές 
παραμέτρους της κρίσης, και όχι την αξία 
της πρότασης.

3. Για την εξέταση αυτού του αιτήματος 
αρμόδιοι είναι η Επιτροπή ή ο αρμόδιος 
φορέας χρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 338
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για την εξέταση αυτού του αιτήματος 
αρμόδιοι είναι η Επιτροπή ή ο αρμόδιος 
φορέας χρηματοδότησης. Η εξέταση 
καλύπτει μόνο τις διαδικαστικές 
παραμέτρους της κρίσης, και όχι την αξία 
της πρότασης.

3. Για την εξέταση αυτού του αιτήματος 
αρμόδιοι είναι η Επιτροπή ή ο αρμόδιος 
φορέας χρηματοδότησης. Η εξέταση 
καλύπτει μόνο τις διαδικαστικές 
παραμέτρους της κρίσης, και, όπου 
απαιτείται και σύμφωνα με την
προηγούμενη παράγραφο, την αξία της 
πρότασης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία ανοίγει το δρόμο για το συνυπολογισμό της αξίας των προτάσεων που 
υποβάλλονται.

Τροπολογία 339
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Πριν υποβληθούν εκ νέου τα σχέδια 
επιχορήγησης του «Ορίζων 2020» και 
πριν την αξιολόγηση τους, η Επιτροπή 
θέτει στη διάθεση της νέας ομάδας 
αξιολόγησης την αίτηση έργου που 
υποβλήθηκε την προηγούμενη φορά και 
την συνοπτική έκθεση αξιολόγησης 
(ESR) που την συνόδευε. Η Επιτροπή, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις τεχνικές 
και επιστημονικές εξελίξεις, μεριμνά 
ώστε να μην υπάρχει έλλειψη 
συνεκτικότητας μεταξύ των 
συμπερασμάτων της παλαιάς και της 
νέας ESR.

Or. nl
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Τροπολογία 340
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σχετικά με τις διαδικαστικές 
παραμέτρους της διαδικασίας κρίσης 
αποφαίνεται επιτροπή αναθεώρησης 
κρίσεων συγκροτούμενη από προσωπικό 
της Επιτροπής ή του αρμόδιου φορέα 
χρηματοδότησης. Στην επιτροπή 
προεδρεύει υπάλληλος της Επιτροπής ή 
του αρμόδιου φορέα χρηματοδότησης, από 
υπηρεσία άλλη από εκείνη που είναι 
υπεύθυνη για την πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων. Η επιτροπή μπορεί να 
συστήσει ένα από τα ακόλουθα:

4. Σχετικά με τις διαδικαστικές 
παραμέτρους της διαδικασίας κρίσης 
αποφαίνεται επιτροπή αναθεώρησης 
κρίσεων συγκροτούμενη από προσωπικό 
της Επιτροπής ή του αρμόδιου φορέα 
χρηματοδότησης. Στην επιτροπή 
προεδρεύει υπάλληλος της Επιτροπής ή 
του αρμόδιου φορέα χρηματοδότησης, από 
υπηρεσία άλλη από εκείνη που είναι 
υπεύθυνη για την πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων· η επιτροπή επιλέγει 
ανεξάρτητο ειδικό από τη βάση 
δεδομένων που αναφέρει το άρθρο 37 του 
παρόντος κανονισμού· ο ειδικός 
γνωμοδοτεί εάν η πρόταση θα εξεταστεί 
λαμβάνοντας υπόψη την αξία της, 
ωστόσο η τελική απόφαση λαμβάνεται 
από τον/την πρόεδρο της επιτροπής. Η 
επιτροπή μπορεί να συστήσει ένα από τα 
ακόλουθα:

Or. es

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εισάγει ένα σύστημα χρήσης εξωτερικού εμπειρογνώμονα τρίτου μέρους
για την εκτίμηση της εξέτασης των πλεονεκτημάτων της πρότασης, παρόλο που η τελική 
απόφαση λαμβάνεται από τον/την πρόεδρο της επιτροπής.

Τροπολογία 341
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σχετικά με τις διαδικαστικές 4. Σχετικά με τη διαδικασία κρίσης 
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παραμέτρους της διαδικασίας κρίσης 
αποφαίνεται επιτροπή αναθεώρησης 
κρίσεων συγκροτούμενη από προσωπικό 
της Επιτροπής ή του αρμόδιου φορέα 
χρηματοδότησης. Στην επιτροπή 
προεδρεύει υπάλληλος της Επιτροπής ή 
του αρμόδιου φορέα χρηματοδότησης, από 
υπηρεσία άλλη από εκείνη που είναι 
υπεύθυνη για την πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων. Η επιτροπή μπορεί να 
συστήσει ένα από τα ακόλουθα:

αποφαίνεται κατά τρόπο διαφανή και 
αντικειμενικό επιτροπή αναθεώρησης 
κρίσεων συγκροτούμενη από προσωπικό 
της Επιτροπής ή του αρμόδιου φορέα 
χρηματοδότησης. Στην επιτροπή 
προεδρεύει υπάλληλος της Επιτροπής ή 
του αρμόδιου φορέα χρηματοδότησης, από 
υπηρεσία άλλη από εκείνη που είναι 
υπεύθυνη για την πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων. Η επιτροπή μπορεί να 
συστήσει ένα από τα ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 342
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) επανάκριση της πρότασης· (α) επανάκριση της πρότασης από 
αξιολογητές που δεν συμμετείχαν στην 
προηγούμενη κρίση·

Or. en

Τροπολογία 343
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Με βάση αυτή τη σύσταση, από την 
Επιτροπή ή από τον αρμόδιο φορέα 
χρηματοδότησης λαμβάνεται απόφαση η 
οποία κοινοποιείται στον συντονιστή της 
πρότασης.

5. Με βάση αυτή τη σύσταση, από την 
Επιτροπή ή από τον αρμόδιο φορέα 
χρηματοδότησης λαμβάνεται απόφαση η 
οποία κοινοποιείται στον συντονιστή της 
πρότασης εντός 30 ημερών από την 
ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος 
αναθεώρησης από την Επιτροπή ή από 
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τον αρμόδιο φορέα χρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 344
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Με βάση αυτή τη σύσταση, από την 
Επιτροπή ή από τον αρμόδιο φορέα 
χρηματοδότησης λαμβάνεται απόφαση η 
οποία κοινοποιείται στον συντονιστή της 
πρότασης.

5. Με βάση αυτή τη σύσταση, από την 
Επιτροπή ή από τον αρμόδιο φορέα 
χρηματοδότησης λαμβάνεται απόφαση η 
οποία κοινοποιείται στον συντονιστή της 
πρότασης εντός 30 ημερών από την 
υποβολή του αιτήματος αναθεώρησης

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επιτευχθεί η απρόσκοπτη εφαρμογή του προγράμματος και προκειμένου να 
μειωθεί η αβεβαιότητα για πραγματικούς και επίδοξους συμμετέχοντες, είναι πολύ σημαντικό 
να τύχει η διαδικασία προσφυγής της πλέον αποτελεσματικής και αποδοτικής διαχείρισης και να 
αποφευχθούν περιττές καθυστερήσεις. Η προτεινόμενη προθεσμία παρέχει επαρκές χρονικό 
διάστημα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσφυγής.

Τροπολογία 345
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15α
Προσφυγές

Η Επιτροπή θεσπίζει επίσημη διαδικασία 
υποβολής καταγγελιών από τους 
συμμετέχοντες, που μπορεί να 
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περιλαμβάνει τον διορισμό 
διαμεσολαβητή αποκλειστικά για τα έργα 
έρευνας και καινοτομίας του «Ορίζων 
2020». Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι 
συμμετέχοντες γνωρίζουν όλες τις 
διαδικασίες καταγγελιών/προσφυγών που 
έχουν στη διάθεσή τους, 
περιλαμβάνοντας τις λεπτομέρειες των 
διαδικασιών προσφυγής/καταγγελίας σε 
κάθε αλληλογραφία με συμμετέχοντες ή 
υποψήφιους. Η διαδικασία είναι 
διαφανής και τα αποτελέσματα της 
διαδικασία λήψης αποφάσεων 
καθίστανται διαθέσιμα στους 
συμμετέχοντες.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να 
υποβάλλουν καταγγελίες για 
οποιονδήποτε τομέα της συμμετοχής τους 
στο «Ορίζων 2020». Η διαδικασία 
υποβολής καταγγελιών δεν περιορίζεται 
στις διαδικαστικές πτυχές της 
αξιολόγησης των προτάσεων.
Η Επιτροπή απαντά στις καταγγελίες 
μέσα σε 30 ημέρες από την παραλαβή 
τους, με προκαταρκτική απόφαση.
Σύμφωνα με την οδηγία 2008/52/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008 , για 
ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε 
αστικές και εμπορικές υποθέσεις και 
σύμφωνα με το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης 
Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την 
εφαρμογή στα κράτη μέλη της οδηγίας 
για τη διαμεσολάβηση, τις συνέπειές της 
στη διαμεσολάβηση και την έγκρισή της 
από τα δικαστήρια1, όταν μια καταγγελία 
δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί 
ικανοποιητικά με την επίσημη εσωτερική 
διαδικασία εξέτασης καταγγελιών της 
Επιτροπής (διαμεσολαβητής ή ισοδύναμο 
όργανο), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι 
συμμετέχοντες μπορούν να συμφωνήσουν 
να προσπαθήσουν να επιλύσουν τη 
διαφορά με διαμεσολάβηση σύμφωνη με 
τους κανόνες που ορίζονται σε διαδικασία 
διαμεσολάβησης ενός Κέντρου 
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Διαμεσολάβησης. Το Κέντρο 
Διαμεσολάβησης συμφωνείται εκ των 
προτέρων από την Επιτροπή και τους 
συμμετέχοντες ή επιλέγεται από κατάλογο 
κέντρων διαμεσολάβησης αποδεκτό από 
την Επιτροπή.
Η Επιτροπή δεσμεύει το 0,5% του 
προϋπολογισμού του «Ορίζων 2020» για 
τα έργα που αρχικά δεν σημειώνουν 
επιτυχία αλλά αξιολογούνται θετικά μετά 
τη διαδικασία προσφυγής.
__________________
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2011)0361.

Or. en

Τροπολογία 346
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Η Επιτροπή ή ο αρμόδιος φορέας 
χρηματοδότησης θεσπίζει, σε στενή 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, πρότυπες 
συμφωνίες επιχορήγησης μεταξύ της 
Επιτροπής ή του αρμόδιου φορέα 
χρηματοδότησης και των συμμετεχόντων 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, 
λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά 
του αντίστοιχου καθεστώτος 
χρηματοδότησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντίθετα με ό,τι συμβαίνει στους κανόνες που διέπουν την συμμετοχή στο 7ο ΠΠ (άρθρο 19(8)), 
η Επιτροπή δεν έχει προβλέψει ρητώς την εκπόνηση υποδείγματος συμφωνίας επιχορήγησης σε 
αυτή τη πρόταση. Τέτοιες συμφωνίες εξασφαλίζουν στους συμμετέχοντες περισσότερη ασφάλεια 
δικαίου διότι καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που οφείλουν να τηρήσουν σε σχέση 
με το έργο.
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Τροπολογία 347
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος -1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1a. Το αργότερο κατά την δημοσίευση 
της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, η 
Επιτροπή ή ο αρμόδιος φορέας 
χρηματοδότησης καθιστά διαθέσιμη την 
συμφωνία επιχορήγησης για την σχετική 
δράση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι σίγουροι ως προς τους κανόνες που θα ισχύσουν σε μια 
ορισμένη δράση. Για τον λόγο αυτό πρέπει να χρησιμοποιούνται πρότυπα συμφωνιών όσο το 
δυνατόν περισσότερο. Επίσης, πρέπει οι όροι των συμφωνιών να είναι εγκαίρως έτοιμοι και 
διαθέσιμοι για τις προσκλήσεις.

Τροπολογία 348
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή ή ο αρμόδιος φορέας 
χρηματοδότησης συνάπτουν συμφωνία 
επιχορήγησης με τους συμμετέχοντες.

1. Η Επιτροπή ή ο αρμόδιος φορέας 
χρηματοδότησης συνάπτουν συμφωνία 
επιχορήγησης με τους συμμετέχοντες. Η 
Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα 
κράτη μέλη, καταρτίζει υπόδειγμα 
συμφωνίας σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό.

Or. de

Τροπολογία 349
Norbert Glante
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Η Επιτροπή ή ο αρμόδιος φορέας 
χρηματοδότησης διασφαλίζει ότι το 
χρονικό διάστημα από την προθεσμία 
υποβολής προτάσεων και την υπογραφή 
της συμφωνίας επιχορήγησης ή τη λήψη 
της απόφασης επιχορήγησης δεν 
υπερβαίνει τους έξι μήνες. Το διάστημα 
αυτό μπορεί να παραταθεί σε 
αιτιολογημένες εξαιρετικές περιπτώσεις. 
Πέρα από τη βεβαίωση παραλαβής των 
προτάσεων έργων, η Επιτροπή πρέπει να 
κοινοποιεί ένα ενδεικτικό 
χρονοδιάγραμμα για τα κύρια στάδια της
διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της 
συμφωνίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω της αναγκαίας μείωσης του χρόνου για την επιχορήγηση, προκειμένου το πρόγραμμα να 
καταστεί περισσότερο ελκυστικό, θα υπάρχει μεγαλύτερη πίεση χρόνου και στις δύο πλευρές. 
Εάν οι συμμετέχοντες διαθέτουν ένα χρονοδιάγραμμα, θα μπορούν να προετοιμάζουν τα 
αντίστοιχα στάδια εγκαίρως. Παράλληλα, το χρονοδιάγραμμα θα συμβάλει στη διαφάνεια της 
διαδικασίας.

Τροπολογία 350
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συμφωνία επιχορήγησης καθορίζει τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
συμμετεχόντων, της Επιτροπής και των 
αρμόδιων φορέων χρηματοδότησης. 
Επίσης καθορίζει τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των νομικών οντοτήτων που 

2. Η συμφωνία επιχορήγησης καθορίζει τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
συμμετεχόντων, της Επιτροπής και των 
αρμόδιων φορέων χρηματοδότησης. 
Επίσης καθορίζει τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των νομικών οντοτήτων που 
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καθίστανται συμμετέχοντες κατά την 
εκτέλεση της δράσης.

καθίστανται συμμετέχοντες κατά την 
εκτέλεση της δράσης. Συμμορφώνεται δε 
με τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού και με τις διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/XX 
[Δημοσιονομικός κανονισμός] και του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/XX [Κατ’ 
εξουσιοδότηση κανονισμός]. 

Or. en

Τροπολογία 351
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συμφωνία επιχορήγησης καθορίζει τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
συμμετεχόντων, της Επιτροπής και των 
αρμόδιων φορέων χρηματοδότησης. 
Επίσης καθορίζει τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των νομικών οντοτήτων που 
καθίστανται συμμετέχοντες κατά την 
εκτέλεση της δράσης.

2. Έχοντας λάβει υπόψη και τηρώντας τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού, η 
συμφωνία επιχορήγησης καθορίζει τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
συμμετεχόντων, της Επιτροπής και των 
αρμόδιων φορέων χρηματοδότησης. 
Επίσης καθορίζει τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των νομικών οντοτήτων που 
καθίστανται συμμετέχοντες κατά την 
εκτέλεση της δράσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η συμφωνία επιχορήγησης λαμβάνει εξ 
ολοκλήρου υπόψη τον παρόντα κανονισμό και ότι δεν εντάσσονται νέες ερμηνείες στη 
συμφωνία επιχορήγησης.

Τροπολογία 352
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συμφωνία επιχορήγησης καθορίζει τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
συμμετεχόντων, της Επιτροπής και των 
αρμόδιων φορέων χρηματοδότησης. 
Επίσης καθορίζει τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των νομικών οντοτήτων που 
καθίστανται συμμετέχοντες κατά την 
εκτέλεση της δράσης.

2. Η συμφωνία επιχορήγησης καθορίζει τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
συμμετεχόντων, καθώς και εκείνα της 
Επιτροπής ή των αρμόδιων φορέων 
χρηματοδότησης, αναλόγως. Επίσης 
καθορίζει τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των νομικών οντοτήτων που 
καθίστανται συμμετέχοντες κατά την 
εκτέλεση της δράσης, καθώς επίσης και 
και τον ρόλο και τα καθήκοντα ενός 
συντονιστή κοινοπραξίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται να εξασφαλιστεί ότι η συμφωνία επιχορήγησης λαμβάνει εξ ολοκλήρου υπόψη τον 
παρόντα κανονισμό και ότι δεν εντάσσονται νέες ερμηνείες στη συμφωνία επιχορήγησης.

Τροπολογία 353
Vicky Ford, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συμφωνία επιχορήγησης καθορίζει τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
συμμετεχόντων, της Επιτροπής και των 
αρμόδιων φορέων χρηματοδότησης. 
Επίσης καθορίζει τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των νομικών οντοτήτων που 
καθίστανται συμμετέχοντες κατά την 
εκτέλεση της δράσης.

2. Η συμφωνία επιχορήγησης καθορίζει τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
συμμετεχόντων, καθώς και εκείνα της 
Επιτροπής ή των αρμόδιων φορέων 
χρηματοδότησης, αναλόγως. Επίσης 
καθορίζει τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των νομικών οντοτήτων που 
καθίστανται συμμετέχοντες κατά την 
εκτέλεση της δράσης.

Or. en

Τροπολογία 354
Jean-Pierre Audy
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η συμφωνία επιχορήγησης μπορεί να 
καθορίζει δικαιώματα και υποχρεώσεις 
των συμμετεχόντων όσον αφορά τα 
δικαιώματα πρόσβασης, την εκμετάλλευση 
και τη διάδοση, επιπροσθέτως των 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

3. Βάσει απαίτησης προγράμματος 
εργασίας, η συμφωνία επιχορήγησης 
μπορεί να καθορίζει δικαιώματα και 
υποχρεώσεις των συμμετεχόντων όσον 
αφορά τα δικαιώματα πρόσβασης, την 
εκμετάλλευση και τη διάδοση, 
επιπροσθέτως των δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων που καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 355
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Σε περίπτωση έρευνας που 
διενεργείται σε τομέα σχετικό με την 
διασφάλιση της δημόσιας υγείας, η 
συμφωνία επιχορήγησης περιέχει 
διατάξεις που ενισχύουν την δυνατότητα 
πρόσβασης στα αποτελέσματα για 
διαμένοντες εντός και εκτός Ένωσης 
μέσω κοινωνικά υπεύθυνων στρατηγικών 
αδειοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 356
Britta Thomsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η συμφωνία επιχορήγησης 
αντικατοπτρίζει, ανάλογα με την 
περίπτωση, τις γενικές αρχές που 
περιέχονται στη σύσταση της Επιτροπής
για την Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή 
και στον Κώδικα Δεοντολογίας για την 
Πρόσληψη Ερευνητών.

4. Η συμφωνία επιχορήγησης περιέχει, 
εφόσον απαιτείται, διατάξεις που 
διασφαλίζουν την τήρηση των αρχών 
δεοντολογίας και των αρχών ερευνητικής 
ακεραιότητας, περιλαμβανόμενων της 
σύστασης ανεξάρτητου συμβουλίου 
δεοντολογίας και του δικαιώματος της 
Επιτροπής να διενεργεί ελέγχους 
δεοντολογίας καθώς επίσης και της 
σύστασης ανεξάρτητου συμβουλίου 
ερευνητικής ακεραιότητας και του 
δικαιώματος της Επιτροπής να διενεργεί 
ελέγχους ερευνητικής ακεραιότητας.

Or. en

Τροπολογία 357
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η συμφωνία επιχορήγησης 
αντικατοπτρίζει, ανάλογα με την 
περίπτωση, τις γενικές αρχές που 
περιέχονται στη σύσταση της Επιτροπής 
για την Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή 
και στον Κώδικα Δεοντολογίας για την 
Πρόσληψη Ερευνητών.

4. Η συμφωνία επιχορήγησης 
αντικατοπτρίζει, ανάλογα με την 
περίπτωση, τις γενικές αρχές που 
περιέχονται στη σύσταση της Επιτροπής 
για την Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή 
και στον Κώδικα Δεοντολογίας για την 
Πρόσληψη Ερευνητών. Περιλαμβάνει 
ιδίως δραστηριότητες προαγωγής της 
ισόρροπης εκπροσώπησης ανδρών και 
γυναικών σε ερευνητικές ομάδες και 
μέριμνα με σκοπό την ικανοποιητική 
ενσωμάτωση της προοπτικής του φύλου 
στο περιεχόμενο της έρευνας.

Or. en
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Τροπολογία 358
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η συμφωνία επιχορήγησης 
αντικατοπτρίζει, ανάλογα με την 
περίπτωση, τις γενικές αρχές που 
περιέχονται στη σύσταση της Επιτροπής 
για την Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή 
και στον Κώδικα Δεοντολογίας για την 
Πρόσληψη Ερευνητών.

4. Η συμφωνία επιχορήγησης 
αντικατοπτρίζει, ανάλογα με την 
περίπτωση, τις γενικές αρχές που 
περιέχονται στη σύσταση της Επιτροπής 
για την Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή 
και στον Κώδικα Δεοντολογίας για την 
Πρόσληψη Ερευνητών, καθώς επίσης και 
την αρχή της ισότητας των φύλων όπως 
καθορίζεται στο άρθρο 15 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/XX [Ορίζων 
2020].

Or. en

Τροπολογία 359
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Edit Herczog, 
Patrizia Toia, Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Η Επιτροπή ή ο αρμόδιος φορέας 
χρηματοδότησης διασφαλίζει ότι, για 
συμφωνίες επιχορήγησης που 
προκύπτουν από προσκλήσεις στο 
πλαίσιο του ειδικού μέσου ΜΜΕ, το 
χρονικό διάστημα από την προθεσμία 
υποβολής προτάσεων όπως αυτή ορίζεται 
στις μεμονωμένες προσκλήσεις υποβολής 
προσκλήσεων έως την ημερομηνία 
υπογραφής της συμφωνίας επιχορήγησης 
ή, κατά περίπτωση, της απόφασης 
επιχορήγησης, περιορίζεται σε μέγιστη 
περίοδο πέντε μηνών.

Or. en
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Τροπολογία 360
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Σε περίπτωση έρευνας που 
διενεργείται σε τομέα σχετικό με την 
διασφάλιση της δημόσιας υγείας, η 
συμφωνία επιχορήγησης περιέχει 
διατάξεις που ενισχύουν την δυνατότητα 
πρόσβασης στα αποτελέσματα μέσω 
κοινωνικά υπεύθυνων στρατηγικών 
αδειοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 361
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η συμφωνία επιχορήγησης περιέχει, 
εφόσον απαιτείται, διατάξεις που 
διασφαλίζουν την τήρηση αρχών 
δεοντολογίας, περιλαμβανόμενων της 
σύστασης ανεξάρτητου συμβουλίου 
δεοντολογίας και του δικαιώματος της 
Επιτροπής να διενεργεί ελέγχους 
δεοντολογίας.

5. Η συμφωνία επιχορήγησης περιέχει, 
εφόσον απαιτείται και εν πάση περιπτώσει 
για όλα τα έργα του τομέα ασφάλειας, 
διατάξεις που διασφαλίζουν την τήρηση 
αρχών δεοντολογίας, περιλαμβανόμενων 
της σύστασης ανεξάρτητου συμβουλίου 
δεοντολογίας και του δικαιώματος της 
Επιτροπής να διενεργεί ελέγχους 
δεοντολογίας.

Or. en
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Τροπολογία 362
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η συμφωνία επιχορήγησης περιέχει, 
εφόσον απαιτείται, διατάξεις που 
διασφαλίζουν την τήρηση αρχών 
δεοντολογίας, περιλαμβανόμενων της 
σύστασης ανεξάρτητου συμβουλίου 
δεοντολογίας και του δικαιώματος της 
Επιτροπής να διενεργεί ελέγχους
δεοντολογίας.

5. Η συμφωνία επιχορήγησης περιέχει, 
εφόσον απαιτείται, διατάξεις που 
διασφαλίζουν την τήρηση αρχών 
δεοντολογίας και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, περιλαμβανόμενων της 
σύστασης ανεξάρτητου συμβουλίου 
δεοντολογίας και του δικαιώματος της 
Επιτροπής να αναθέτει την διενέργεια 
ανεξάρτητων ελέγχων δεοντολογίας.

Or. en

Τροπολογία 363
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ειδικές επιχορηγήσεις για δράσεις είναι 
δυνατόν να αποτελέσουν μέρος πλαισίου 
σύμπραξης σύμφωνα με τις διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/2012
[Δημοσιονομικός κανονισμός] και του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [Κατ’ 
εξουσιοδότηση κανονισμός].

6. Σε εξαιρετικές και πλήρως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, ειδικές 
επιχορηγήσεις για δράσεις είναι δυνατόν 
να αποτελέσουν μέρος πλαισίου 
σύμπραξης σύμφωνα με τις διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/ΧΧ
[Δημοσιονομικός κανονισμός] και του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/XX [Κατ’ 
εξουσιοδότηση κανονισμός].

Or. en

Τροπολογία 364
Gunnar Hökmark
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16α
Χρόνος μέχρι την επιχορήγηση

Η Επιτροπή ή ο αρμόδιος φορέας 
χρηματοδότησης διασφαλίζει ότι το 
χρονικό διάστημα από την προθεσμία 
υποβολής προτάσεων όπως αυτή ορίζεται 
στις μεμονωμένες προσκλήσεις υποβολής 
προσκλήσεων έως την ημερομηνία 
υπογραφής της συμφωνίας επιχορήγησης 
ή, κατά περίπτωση, της απόφασης 
επιχορήγησης, περιορίζεται κατά γενικό 
κανόνα σε μέγιστη περίοδο τεσσάρων 
μηνών, με δυνατότητα παράτασης του 
χρονικού διαστήματος έως την υπογραφή 
της συμφωνίας επιχορήγησης σε έξι 
μήνες κατ' ανώτατο όριο.

Or. en

Τροπολογία 365
Bernd Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16α
Εάν η έρευνα διεξάγεται σε τομέα που 
σχετίζεται με τη δημόσια υγεία, η 
συμφωνία επιχορήγησης περιλαμβάνει 
διατάξεις για την προώθηση της 
πρόσβασης στα αποτελέσματα της 
έρευνας για πολίτες της Ένωσης και 
υπηκόους τρίτων χωρών μέσω κοινωνικά 
υπεύθυνων στρατηγικών μεταφοράς 
τεχνολογίας.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Τα αποτελέσματα των ερευνών που αποκτούνται με τη βοήθεια δημόσιας χρηματοδότησης 
πρέπει να είναι προσιτά σε όλους. Επομένως, οι κανόνες σχετικά με την ευρωπαϊκή έρευνα 
πρέπει να αφορούν όχι μόνο την επιστημονική αριστεία, αλλά και την κοινωνική χρησιμότητα. 
Μια πτυχή αυτού είναι η διασφάλιση της πρόσβασης στα φάρμακα ζωτικής σημασίας σε 
παγκόσμιο επίπεδο.

Τροπολογία 366
Kent Johansson, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Η Επιτροπή ή ο αρμόδιος φορέας 
χρηματοδότησης διασφαλίζει ότι το 
χρονικό διάστημα από την προθεσμία 
υποβολής προτάσεων όπως αυτή ορίζεται 
στις μεμονωμένες προσκλήσεις υποβολής 
προσκλήσεων έως την ημερομηνία 
υπογραφής της συμφωνίας επιχορήγησης 
ή, κατά περίπτωση, της απόφασης 
επιχορήγησης, περιορίζεται σε μέγιστη 
περίοδο έξι μηνών. Δεδομένης της 
περιπλοκότητας ορισμένων 
κοινοπραξιών, οι συμμετέχοντες πρέπει 
να έχουν στη διάθεσή τους τέσσερεις 
μήνες τουλάχιστον από το προαναφερθέν 
διάστημα για να αποδεχτούν την 
προσφορά επιχορήγησης. Η περίοδος 
μπορεί να παραταθεί κατά ένα μήνα σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις.

Or. en

Τροπολογία 367
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17α
Χρόνος μέχρι την επιχορήγηση

1. Ο μέσος χρόνος έως την επιχορήγηση 
πρέπει να είναι έξι μήνες από την 
ημερομηνία της προσφοράς 
διαπραγμάτευσης. Ο συνολικός χρόνος 
που χρειάζεται η Επιτροπή για τη 
συμπλήρωση της εσωτερικής 
διαδικασίας της συμπεριλαμβανομένων 
της προετοιμασίας όλων των σχετικών 
πληροφοριών και εγγράφων, της 
αξιολόγησης και της υπογραφής των 
συμφωνιών επιχορήγησης δεν υπερβαίνει 
τις 60 εργάσιμες ημέρες. Οι 
συμμετέχοντες πρέπει να έχουν στη 
διάθεσή τους το λιγότερο 60 εργάσιμες 
ημέρες συνολικά για την προετοιμασία 
όλων των σχετικών πληροφοριών και 
εγγράφων που τους ζητούνται.
2. Όταν αυτό ανταποκρίνεται στη φύση 
μιας ειδικής πρόσκλησης, θα πρέπει να 
εξετάζεται σοβαρά η εφαρμογή 
διαδικασίας αξιολόγησης σε δύο στάδια, 
προκειμένου να μειώνεται το κόστος της 
προετοιμασίας των προτάσεων που 
τελικά δεν επιλέγονται. Στις διαδικασίες 
δύο σταδίων, ο μέσος χρόνος έως την 
επιχορήγηση είναι εννέα μήνες. Θα πρέπει 
να υπάρχει συνέπεια όσον αφορά τη 
μορφή της διάρθρωσης της πρότασης 
στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται 
διαδικασία σε δύο στάδια, πρέπει δε να 
παρέχεται στους υποψηφίους επαρκής 
χρόνος για να προετοιμαστούν για το 
δεύτερο στάδιο της πρότασης.
3. Η Επιτροπή προσπαθεί, στο μέτρο του 
εφικτού, να λαμβάνει το συντομότερο τις 
αποφάσεις σχετικά με αιτήματα 
πληροφοριών. Η Επιτροπή δεν 
υποχρεώνει τους συμμετέχοντες να 
αναδιατυπώσουν ή να 
αναδιαπραγματευτούν μέρη επιτυχημένης 
πρότασης, παρά μόνο αν αυτό είναι 
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εύλογο και δικαιολογημένο.
4. Πρέπει να παρέχονται στους 
συμμετέχοντες λογικά χρονικά πλαίσια 
για την προετοιμασία των πληροφοριών 
και των εγγράφων που απαιτούνται για τα 
έργα.
5. Κατά τη σχεδίαση των εντύπωση 
αίτησης και τον καθορισμό των χρονικών 
ορίων, η Επιτροπή δείχνει ευαισθησία για 
το γεγονός ότι οι ΜΜΕ και οι 
πανεπιστημιακοί κατά κανόνα διαθέτουν 
ελάχιστη ή μηδενική ικανότητα 
προετοιμασίας διοικητικών εγγράφων. 
Θα πρέπει να αποφεύγεται η επανάληψη 
στοιχείων στην αίτηση, στη συμφωνία 
επιχορήγησης ή στα έγγραφα 
τεκμηρίωσης. Η Επιτροπή δεν ζητά από 
τους αιτούντες πληροφορίες που είναι 
ήδη διαθέσιμες στη διοίκηση, παρά μόνο 
αν απαιτείται η ενημέρωσή τους. Στο 
πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εφαρμόζει την 
αρχή «άπαξ», σύμφωνα με την οποία οι 
πληροφορίες που έχουν υποβληθεί στη 
διοίκηση δεν ζητούνται ξανά από άλλη 
υπηρεσία της διοίκησης, δηλ. οι 
επιχειρήσεις δεν είναι υποχρεωμένες να 
παρέχουν επανειλημμένα πληροφορίες 
που οι αρχές έχουν λάβει από άλλη οδό.
6. Η Επιτροπή προσπαθεί, όπου είναι 
δυνατόν, να αποφεύγει να προγραμματίζει 
προσκλήσεις κατά τρόπο που να 
υποχρεώνει τους δυνητικούς 
συμμετέχοντες να υποβάλλουν έγγραφα σε 
συνήθεις περιόδους ακαδημαϊκών 
διακοπών και επαγγελματικών αδειών.
7. Η Επιτροπή προσπαθεί να περιορίσει 
τον χρόνο που απαιτείται για την 
προετοιμασία των αναγκαίων 
γραφειοκρατικών διαδικασιών σε 15 
εργάσιμες ημέρες από τη σύναψη της 
συμφωνίας επιχορήγησης.
8. Σε ενδεδειγμένες περιπτώσεις, όπως 
στην περίπτωση των ΜΜΕ, η Επιτροπή 
μπορεί να αίρει την υποχρέωση των 
συμμετεχόντων να υποβάλλουν το σύνολο 
ή μέρος των απαιτούμενων εγγράφων, αν 
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τα έγγραφα αυτά της έχουν ήδη 
υποβληθεί πρόσφατα στο πλαίσιο άλλης 
διαδικασίας, και με την προϋπόθεση ότι 
τα σχετικά έγγραφα έχουν εκδοθεί μέσα 
σε εύλογο χρονικό διάστημα και 
εξακολουθούν να ισχύουν. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις, ο ενδιαφερόμενος 
συμμετέχων μπορεί να καλείται να 
υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι έχει ήδη 
υποβάλει τα δικαιολογητικά σε 
προηγούμενη διαδικασία –που θα 
προσδιορίζεται- και να επιβεβαιώνει ότι 
δεν έχει αλλάξει η κατάσταση.
9. Η Επιτροπή δεν επιτρέπεται να ζητά 
από τους συμμετέχοντες να της 
υποβάλουν στοιχεία ή δεδομένα που 
μπορεί εύκολα και χωρίς κόστος να 
επαληθεύσει η ίδια σε πιστοποιημένη 
ηλεκτρονικά προσβάσιμη βάση 
δεδομένων (π.χ. στοιχεία επιχειρήσεων).
10. Η Επιτροπή δεν θέτει στόχους σε 
σχέση με το επίπεδο συμμετοχής σε 
επιμέρους προσφορές.

Or. en

Τροπολογία 368
Luigi Berlinguer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17α
Χρόνος μέχρι την επιχορήγηση

Η Επιτροπή ή ο αρμόδιος φορέας 
χρηματοδότησης διασφαλίζει ότι το 
χρονικό διάστημα από την προθεσμία 
υποβολής προτάσεων όπως αυτή ορίζεται 
στις μεμονωμένες προσκλήσεις υποβολής 
προσκλήσεων έως την ημερομηνία 
υπογραφής της συμφωνίας επιχορήγησης 
ή, κατά περίπτωση, της απόφασης 
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επιχορήγησης, περιορίζεται σε μέγιστη 
περίοδο έξι μηνών. Παράταση κατά ένα 
μήνα ακόμη είναι δυνατόν να δοθεί σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις. Οι συνέπειες 
τόσο για την Επιτροπή όσο και για τους 
συμμετέχοντες πρέπει να 
γνωστοποιούνται. Μετά από την περίοδο 
των έξι μηνών για παράδειγμα, η 
Επιτροπή θα υποχρεούται να 
ενεργοποιήσει την συμφωνία 
επιχορήγησης και ο συμμετέχων θα είναι 
σε θέση να ξεκινήσει, καλή τη πίστει, την 
διενέργεια της έρευνας.

Or. en

Τροπολογία 369
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17β
Χρόνος μέχρι την πληρωμή

1. Οι συμμετέχοντες οι οποίοι παραδίδουν 
το έργο που τους ανατέθηκε πληρώνονται 
έγκαιρα.
2. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι 
συμμετέχοντες λαμβάνουν τα χρήματα 
που τους οφείλονται μέσα σε 30 ημέρες 
από την υποβολή των απαιτούμενων 
εγγράφων στην Επιτροπή. Η Επιτροπή 
ενημερώνει τον συντονιστή του έργου και 
τους συμμετέχοντες σχετικά με τυχόν 
παρατυπίες ή πρόσθετα έγγραφα που 
απαιτούνται, μέσα σε δύο εβδομάδες από 
την υποβολή των πληροφοριών στην 
Επιτροπή. Αν δεν σταλεί σχετική 
κοινοποίηση, η Επιτροπή πρέπει να 
καταβάλει τα οφειλόμενα ποσά.
3. Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για να 
εξασφαλίσει ότι οι συντονιστές των έργων 
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διανέμουν τα χρήματα αμέσως και με 
τρόπο δίκαιο και αναλογικό, με βάση τη 
συμφωνία επιχορήγησης, και ότι τα 
χρήματα κατανέμονται στους εταίρους 
ανάλογα με το ποσό που οφείλεται στον 
καθένα. Οι συντονιστές των έργων δεν 
παρακρατούν ούτε καθυστερούν 
πληρωμές στο πλαίσιο 
προχρηματοδότησης χωρίς την έγκριση 
του υπεύθυνου έργου, ιδιαίτερα όταν 
πρόκειται για ΜΜΕ, παρά μόνο αν 
συμφωνούν όλοι οι συμμετέχοντες. Οι 
ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να 
αναφέρονται σαφώς στις συμβάσεις 
σύμπραξης και να εγκρίνονται από τον 
υπεύθυνο έργου.
4. Αφού γίνει η πληρωμή στον συντονιστή 
του έργου, η Επιτροπή κοινοποιεί στους 
συμμετέχοντες το ποσό που κατέβαλε και 
την ημερομηνία της πληρωμής.
5. Αν ένας ή περισσότεροι εταίροι δεν 
έχουν ολοκληρώσει το έργο που τους έχει 
ανατεθεί ή δεν έχουν υποβάλει τις 
πληροφορίες ή τα έγγραφα που 
απαιτούνται στον συντονιστή του έργου ή 
την Επιτροπή, αυτό δεν εμποδίζει τον
συντονιστή του έργου να υποβάλει τα 
έγγραφα στην Επιτροπή εξ ονόματος των 
άλλων εταίρων ούτε την Επιτροπή να 
εκδώσει τα εντάλματα πληρωμής για 
τους άλλους εταίρους.
6. Στις περιπτώσεις όπου νέοι εταίροι 
εντάσσονται σε έργο μετά τη 
διαπραγμάτευση της συμφωνίας 
επιχορήγησης, το ποσό της 
χρηματοδότησης των αρχικών εταίρων 
δεν μεταβάλλεται, εκτός αν υπάρξει 
σχετική συμφωνία των αρχικών εταίρων 
ή αν η ποσότητα της εργασίας που 
καλούνται να πραγματοποιήσουν 
μεταβληθεί σημαντικά.
7. Η Επιτροπή εφαρμόζει ιεραρχική 
διαδικασία ελέγχου εξασφαλίζοντας ότι οι 
ελεγκτές των δικαιούχων βρίσκονται στο 
εγκεκριμένο επίπεδο και συμμορφώνονται 
προς τις απαιτήσεις ελέγχου του «Ορίζων 
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2020». Έτσι αποφεύγεται η ανάγκη για 
πολλαπλούς ελέγχους, ενώ η διοικητική 
διαδικασία καθίσταται σαφέστερη και 
ευκολότερη για τους συμμετέχοντες. Η 
Επιτροπή δεν ζητά πρόσθετες 
πληροφορίες μετά την υποβολή της 
έκθεσης ελέγχου.
8. Η ΕΕ θα λογοδοτεί για τις 
πραγματοποιούμενες πληρωμές, με τη 
δημοσίευση εξαμηνιαίων στατιστικών 
στοιχείων για τους χρόνους πληρωμής 
των επιμέρους τμημάτων των έργων που 
ολοκληρώνονται. Ως χρόνος πληρωμής 
ορίζεται το διάστημα από την τελική 
παραλαβή του ολοκληρωμένου έργου 
τόσο από τον συντονιστή όσο και από τον 
υπεύθυνο του έργου (που δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τον ένα μήνα από την 
ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου) έως 
την πίστωση των εκκαθαρισθέντων 
ποσών στον τραπεζικό λογαριασμό του 
δικαιούχου.
9. Μετά από αίτημα του συμμετέχοντος, 
οι συμφωνίες επιχορήγησης λαμβάνουν 
υπόψη το ακαδημαϊκό και το 
επιχειρηματικό ημερολόγιο. Για 
παράδειγμα, αυτό αφορά κυρίως έργα στο 
πλαίσιο των οποίων απαιτείται η 
πρόσληψη πτυχιούχων που εκπονούν 
διδακτορική διατριβή, οι οποίοι δεν 
αναμένεται να είναι διαθέσιμοι στο μέσο 
του ακαδημαϊκού έτους

Or. en

Τροπολογία 370
Vicky Ford, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17γ
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Επικοινωνία
1. Η διαδικασία δεοντολογικής έγκρισης 
είναι διαφανής για τους συμμετέχοντες 
και τους υποψηφίους, δεδομένου 
ιδιαίτερα ότι αποτελεί πηγή 
καθυστερήσεων στην εκκίνηση των 
έργων. Οι πληροφορίες που έχουν ήδη 
υποβληθεί με την πρόταση δεν χρειάζεται 
να περιλαμβάνονται και στην αίτηση για 
δεοντολογική έγκριση. Όπου είναι 
δυνατόν, η Επιτροπή χρησιμοποιεί κάθε 
πληροφορία που έχουν ήδη υποβάλει οι 
υποψήφιοι με την πρόταση, και ζητεί 
πρόσθετες πληροφορίες μόνο όταν μπορεί 
να αποδείξει ότι είναι απολύτως 
αναγκαίες.
2. Οι συμμετέχοντες μπορούν να 
επικοινωνούν άμεσα με τους υπεύθυνους 
των έργων στις περιπτώσεις που έχουν 
επανειλημμένα προβληματιστεί από τη 
διαχείριση ενός έργου ή από τις ενέργειες 
του συντονιστή του έργου. Αν ο 
υπεύθυνος του έργου απουσιάζει, 
εξασφαλίζει ότι οι συμμετέχοντες έχουν 
τα στοιχεία επικοινωνίας του 
αναπληρωτή του, ο οποίος είναι σε θέση 
να λαμβάνει αποφάσεις όταν απουσιάζει ο 
υπεύθυνος του έργου. Τα στοιχεία 
επικοινωνίας των αντίστοιχων 
υπαλλήλων της Επιτροπής πρέπει να είναι 
διαθέσιμα και να γνωστοποιούνται στους 
συμμετέχοντες.
3. Μετά από αίτημα των συμμετεχόντων 
και προκειμένου να μπορέσουν να 
προετοιμαστούν για μελλοντικές 
προτάσεις, η Επιτροπή παρέχει στους 
υποψήφιους στοιχεία της αξιολόγησης 
των ανεπιτυχών προτάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των ισχυρών 
σημείων και των αδυναμιών τους με 
βάση την εκτίμηση των ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων που αναφέρονται στο 
άρθρο 37 του κανονισμού.

Or. en
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Τροπολογία 371
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde, Hannu Takkula

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή ή ο αρμόδιος φορέας 
χρηματοδότησης μπορούν να δημιουργούν 
προστατευόμενο ηλεκτρονικό σύστημα 
ανταλλαγής με τους συμμετέχοντες. 
Έγγραφο υποβαλλόμενο μέσω αυτού του 
συστήματος, περιλαμβανόμενων των 
συμφωνιών επιχορήγησης, θεωρείται 
πρωτότυπο του υπόψη εγγράφου στις 
περιπτώσεις στις οποίες έχουν 
χρησιμοποιηθεί αναγνώριση χρήστη και 
κωδικός πρόσβασης του αντιπροσώπου του 
συμμετέχοντα. Η ενλόγω αναγνώριση 
μπορεί να αποτελεί την υπογραφή του 
υπόψη εγγράφου.

Η Επιτροπή ή ο αρμόδιος φορέας 
χρηματοδότησης δημιουργούν 
προστατευόμενο ηλεκτρονικό σύστημα 
αιτήσεων για ανταλλαγές με τους 
συμμετέχοντες, το οποίο ενημερώνει τους 
υποψήφιους σχετικά με τις λεπτομέρειες 
και το χρονοδιάγραμμα της αίτησής τους 
σε εύκολα προσβάσιμη μορφή. Το εν λόγω 
σύστημα παρέχει στοιχεία στους 
υποψήφιους ώστε να γνωρίζουν πότε 
είναι πιθανό να λάβουν απόφαση από την 
Επιτροπή ή από τον αρμόδιο φορέα 
χρηματοδότησης. Έγγραφο υποβαλλόμενο 
μέσω αυτού του συστήματος, 
περιλαμβανόμενων των συμφωνιών 
επιχορήγησης, θεωρείται πρωτότυπο του 
υπόψη εγγράφου στις περιπτώσεις στις 
οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί αναγνώριση 
χρήστη και κωδικός πρόσβασης του 
αντιπροσώπου του συμμετέχοντα. Η 
ενλόγω αναγνώριση μπορεί να αποτελεί 
την υπογραφή του υπόψη εγγράφου.

Or. en

Τροπολογία 372
Norbert Glante

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή ή ο αρμόδιος φορέας 
χρηματοδότησης μπορούν να 
δημιουργούν προστατευόμενο 

Η Επιτροπή δημιουργεί προστατευόμενο 
ηλεκτρονικό σύστημα ως ενιαίο σημείο 
εισόδου ανταλλαγής με τους 
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ηλεκτρονικό σύστημα ανταλλαγής με τους 
συμμετέχοντες. Έγγραφο υποβαλλόμενο 
μέσω αυτού του συστήματος, 
περιλαμβανόμενων των συμφωνιών 
επιχορήγησης, θεωρείται πρωτότυπο του 
υπόψη εγγράφου στις περιπτώσεις στις 
οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί αναγνώριση 
χρήστη και κωδικός πρόσβασης του 
αντιπροσώπου του συμμετέχοντα. Η εν 
λόγω αναγνώριση μπορεί να αποτελεί την 
υπογραφή του υπόψη εγγράφου.

συμμετέχοντες. Έγγραφο υποβαλλόμενο 
μέσω αυτού του συστήματος, 
περιλαμβανόμενων των συμφωνιών 
επιχορήγησης, θεωρείται πρωτότυπο του 
υπόψη εγγράφου στις περιπτώσεις στις 
οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί αναγνώριση 
χρήστη και κωδικός πρόσβασης του 
αντιπροσώπου του συμμετέχοντα. Η εν 
λόγω αναγνώριση μπορεί να αποτελεί την 
υπογραφή του υπόψη εγγράφου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ένα ενιαίο, προστατευόμενο σύστημα βάσεων δεδομένων υπό τη διαχείριση της Επιτροπής για 
όλους τους συμμετέχοντες στα έργα, για τους σκοπούς της διαχείρισης των έργων, από τη φάση 
υποβολής έως την τελική ολοκλήρωση, μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τη διαφάνεια και να 
απλοποιήσει τις διαδικασίες.

Τροπολογία 373
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή ή ο αρμόδιος φορέας 
χρηματοδότησης μπορούν να 
δημιουργούν προστατευόμενο 
ηλεκτρονικό σύστημα ανταλλαγής με τους 
συμμετέχοντες. Έγγραφο υποβαλλόμενο 
μέσω αυτού του συστήματος, 
περιλαμβανόμενων των συμφωνιών 
επιχορήγησης, θεωρείται πρωτότυπο του 
υπόψη εγγράφου στις περιπτώσεις στις 
οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί αναγνώριση 
χρήστη και κωδικός πρόσβασης του 
αντιπροσώπου του συμμετέχοντα. Η 
ενλόγω αναγνώριση μπορεί να αποτελεί 
την υπογραφή του υπόψη εγγράφου.

Η Επιτροπή δημιουργεί προστατευόμενο 
ηλεκτρονικό σύστημα ανταλλαγής με τους 
συμμετέχοντες. Έγγραφο υποβαλλόμενο 
μέσω αυτού του συστήματος, 
περιλαμβανόμενων των συμφωνιών 
επιχορήγησης, θεωρείται πρωτότυπο του 
υπόψη εγγράφου στις περιπτώσεις στις 
οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί αναγνώριση 
χρήστη και κωδικός πρόσβασης του 
αντιπροσώπου του συμμετέχοντα. Η 
ενλόγω αναγνώριση μπορεί να αποτελεί 
την υπογραφή του υπόψη εγγράφου.

Or. en
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Τροπολογία 374
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή ή ο αρμόδιος φορέας 
χρηματοδότησης μπορούν να δημιουργούν 
προστατευόμενο ηλεκτρονικό σύστημα 
ανταλλαγής με τους συμμετέχοντες. 
Έγγραφο υποβαλλόμενο μέσω αυτού του 
συστήματος, περιλαμβανόμενων των 
συμφωνιών επιχορήγησης, θεωρείται 
πρωτότυπο του υπόψη εγγράφου στις 
περιπτώσεις στις οποίες έχουν 
χρησιμοποιηθεί αναγνώριση χρήστη και 
κωδικός πρόσβασης του αντιπροσώπου του 
συμμετέχοντα. Η ενλόγω αναγνώριση 
μπορεί να αποτελεί την υπογραφή του 
υπόψη εγγράφου.

Η Επιτροπή ή ο αρμόδιος φορέας 
χρηματοδότησης δημιουργούν 
προστατευόμενο ηλεκτρονικό σύστημα 
ανταλλαγής με τους συμμετέχοντες. 
Έγγραφο υποβαλλόμενο μέσω αυτού του 
συστήματος, περιλαμβανόμενων των 
συμφωνιών επιχορήγησης, θεωρείται 
πρωτότυπο του υπόψη εγγράφου στις 
περιπτώσεις στις οποίες έχουν 
χρησιμοποιηθεί αναγνώριση χρήστη και 
κωδικός πρόσβασης του αντιπροσώπου του 
συμμετέχοντα. Η ενλόγω αναγνώριση 
μπορεί να αποτελεί την υπογραφή του 
υπόψη εγγράφου.

Or. en

Τροπολογία 375
Jean-Pierre Audy, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Οι συμμετέχοντες μπορούν να 
υποβάλουν στην Επιτροπή διευκρινίσεις ή 
ερμηνείες σχετικά με την εφαρμογή των 
κανόνων που διέπουν την συμμετοχή στο 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζων 2020». Σε 
παρόμοιες περιπτώσεις και εάν η 
Επιτροπή δεν απαντήσει εντός δύο 
μηνών, θα θεωρείται ότι εγκρίθηκε η 
θέση του συμμετέχοντος. 

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Πολλοί συμμετέχοντες καταγγέλλουν ότι η Επιτροπή αργεί πολύ να απαντήσει και μερικές φορές 
δεν απαντά καθόλου σε αιτήματα διευκρίνισης ή ερμηνείας σχετικά με την εφαρμογή των 
κανόνων που διέπουν την συμμετοχή. Η εν λόγω διευθέτηση συμβάλλει σε μια πιο 
ισορροπημένη σχέση μεταξύ Επιτροπής και δικαιούχων. 

Τροπολογία 376
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι συμμετέχοντες δεν αναλαμβάνουν 
δεσμεύσεις που δεν συνάδουν με τη 
συμφωνία επιχορήγησης. Σε περίπτωση 
που συμμετέχων δεν τηρεί τις υποχρεώσεις 
του όσον αφορά την τεχνική υλοποίηση 
της δράσης, οι λοιποί συμμετέχοντες 
συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις 
χωρίς καμία συμπληρωματική 
χρηματοδότηση από την Ένωση, εκτός αν
η Επιτροπή ή ο φορέας χρηματοδότησης 
τους απαλλάξει ρητώς από αυτή την 
υποχρέωση. Η οικονομική ευθύνη κάθε 
συμμετέχοντος περιορίζεται στις οφειλές 
του, υπό τους όρους των διατάξεων που 
αφορούν το Ταμείο. Οι συμμετέχοντες 
μεριμνούν ώστε η Επιτροπή ή ο φορέας 
χρηματοδότησης να είναι ενήμεροι σχετικά 
με κάθε συμβάν που θα μπορούσε να έχει 
επίπτωση στην εκτέλεση της δράσης ή στα 
συμφέροντα της Ένωσης.

2. Οι συμμετέχοντες δεν αναλαμβάνουν 
δεσμεύσεις που δεν συνάδουν με τον 
παρόντα κανονισμό και με τη συμφωνία 
επιχορήγησης. Σε περίπτωση που 
συμμετέχων δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του 
όσον αφορά την τεχνική υλοποίηση της 
δράσης, οι λοιποί συμμετέχοντες 
συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις 
χωρίς καμία συμπληρωματική 
χρηματοδότηση από την Ένωση, εκτός αν 
η Επιτροπή ή ο φορέας χρηματοδότησης 
τους απαλλάξει ρητώς από αυτή την 
υποχρέωση. Η οικονομική ευθύνη που 
άπτεται της τεχνικής ανάπτυξης των 
ενεργειών της δράσης κάθε 
συμμετέχοντος περιορίζεται στις οφειλές 
του, υπό τους όρους των διατάξεων που 
αφορούν το Ταμείο. Η οικονομική ευθύνη 
κάθε συμμετέχοντος για την παράβαση 
των εμπιστευτικών συμφωνιών που 
καθορίζονται από την συμφωνία 
επιχορήγησης και/ή την συμφωνία 
κοινοπραξίας δεν περιορίζεται στις 
οφειλές των συμμετεχόντων. Οι 
συμμετέχοντες μεριμνούν ώστε η Επιτροπή 
ή ο φορέας χρηματοδότησης να είναι 
ενήμεροι σχετικά με κάθε συμβάν που θα 
μπορούσε να έχει επίπτωση στην εκτέλεση 
της δράσης ή στα συμφέροντα της 
Ένωσης.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευθύνη κάθε συμμετέχοντα σε μια δράση δεν μπορεί να περιοριστεί στις οφειλές του σε 
περίπτωση παράβασης της διάταξης της εμπιστευτικής συμφωνίας που αφορά είτε τα νέα είτε τα 
προϋπάρχοντα στοιχεία είτε και τα δύο.

Τροπολογία 377
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι συμμετέχοντες δεν αναλαμβάνουν 
δεσμεύσεις που δεν συνάδουν με τη 
συμφωνία επιχορήγησης. Σε περίπτωση 
που συμμετέχων δεν τηρεί τις υποχρεώσεις 
του όσον αφορά την τεχνική υλοποίηση 
της δράσης, οι λοιποί συμμετέχοντες 
συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις 
χωρίς καμία συμπληρωματική 
χρηματοδότηση από την Ένωση, εκτός αν 
η Επιτροπή ή ο φορέας χρηματοδότησης 
τους απαλλάξει ρητώς από αυτή την 
υποχρέωση. Η οικονομική ευθύνη κάθε 
συμμετέχοντος περιορίζεται στις οφειλές 
του, υπό τους όρους των διατάξεων που 
αφορούν το Ταμείο. Οι συμμετέχοντες 
μεριμνούν ώστε η Επιτροπή ή ο φορέας 
χρηματοδότησης να είναι ενήμεροι σχετικά 
με κάθε συμβάν που θα μπορούσε να έχει 
επίπτωση στην εκτέλεση της δράσης ή στα 
συμφέροντα της Ένωσης.

2. Οι συμμετέχοντες δεν αναλαμβάνουν 
δεσμεύσεις που δεν συνάδουν με τη 
συμφωνία επιχορήγησης. Σε περίπτωση 
που συμμετέχων δεν τηρεί τις υποχρεώσεις 
του όσον αφορά την τεχνική υλοποίηση 
της δράσης, οι λοιποί συμμετέχοντες 
συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις 
χωρίς καμία συμπληρωματική 
χρηματοδότηση από την Ένωση, εκτός αν 
η Επιτροπή ή ο φορέας χρηματοδότησης 
τους απαλλάξει ρητώς από αυτή την 
υποχρέωση. Η οικονομική ευθύνη κάθε 
συμμετέχοντος περιορίζεται στο ύψος της 
χρηματοδότησης που έλαβε άμεσα, υπό 
τους όρους των διατάξεων που αφορούν το 
Ταμείο. Οι συμμετέχοντες μεριμνούν ώστε 
η Επιτροπή ή ο φορέας χρηματοδότησης 
να είναι ενήμεροι σχετικά με κάθε συμβάν 
που θα μπορούσε να έχει επίπτωση στην 
εκτέλεση της δράσης ή στα συμφέροντα 
της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται περαιτέρω διευκρίνιση του τι εννοούμε με τον όρο «ίδιες οφειλές». Δεδομένου ότι 
συμμετέχοντες σε έργο έχουν διάφορες και κοινές ευθύνες σχετικά με την τεχνική υλοποίηση του 
έργου, ο όρος «ίδιες οφειλές» θα μπορούσε να επεκταθεί και να καλύψει οφειλές που ανέκυψαν 
λόγω της μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων άλλου συμμετέχοντα στο πλαίσιο των πολλών και 



PE492.762v01-00 168/176 AM\907542EL.doc

EL

κοινών τεχνικών ευθυνών. Ένας συμμετέχων δεν πρέπει να είναι υπόλογος για χρηματοδότηση 
που έλαβε ο ίδιος άμεσα.

Τροπολογία 378
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι συμμετέχοντες δεν αναλαμβάνουν 
δεσμεύσεις που δεν συνάδουν με τη 
συμφωνία επιχορήγησης. Σε περίπτωση 
που συμμετέχων δεν τηρεί τις υποχρεώσεις 
του όσον αφορά την τεχνική υλοποίηση 
της δράσης, οι λοιποί συμμετέχοντες 
συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις 
χωρίς καμία συμπληρωματική 
χρηματοδότηση από την Ένωση, εκτός αν 
η Επιτροπή ή ο φορέας χρηματοδότησης 
τους απαλλάξει ρητώς από αυτή την 
υποχρέωση. Η οικονομική ευθύνη κάθε 
συμμετέχοντος περιορίζεται στις οφειλές 
του, υπό τους όρους των διατάξεων που 
αφορούν το Ταμείο. Οι συμμετέχοντες 
μεριμνούν ώστε η Επιτροπή ή ο φορέας 
χρηματοδότησης να είναι ενήμεροι σχετικά 
με κάθε συμβάν που θα μπορούσε να έχει 
επίπτωση στην εκτέλεση της δράσης ή στα 
συμφέροντα της Ένωσης.

2. Οι συμμετέχοντες δεν αναλαμβάνουν 
δεσμεύσεις που δεν συνάδουν με τη 
συμφωνία επιχορήγησης. Σε περίπτωση 
που συμμετέχων δεν τηρεί τις υποχρεώσεις 
του όσον αφορά την τεχνική υλοποίηση 
της δράσης, οι λοιποί συμμετέχοντες 
συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις 
χωρίς καμία συμπληρωματική 
χρηματοδότηση από την Ένωση, εκτός αν 
η Επιτροπή ή ο φορέας χρηματοδότησης 
τους απαλλάξει ρητώς από αυτή την 
υποχρέωση. Η οικονομική ευθύνη κάθε 
συμμετέχοντος περιορίζεται στο ύψος της 
χρηματοδότησης που ελήφθη άμεσα, υπό 
τους όρους των διατάξεων που αφορούν το 
Ταμείο. Οι συμμετέχοντες μεριμνούν ώστε 
η Επιτροπή ή ο φορέας χρηματοδότησης 
να είναι ενήμεροι σχετικά με κάθε συμβάν 
που θα μπορούσε να έχει επίπτωση στην 
εκτέλεση της δράσης ή στα συμφέροντα 
της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έννοια των ιδίων οφειλών χρήζει διευκρίνισης. Οι συμμετέχοντες σε έργα έχουν κοινές 
ευθύνες. Πρέπει να αποφευχθεί οποιαδήποτε επέκταση της επιβάρυνσης με «ίδιες οφειλές» σε 
έναν συμμετέχοντα όταν ένας άλλος συμμετέχων δεν αποδίδει όπως πρέπει. Ένας συμμετέχων 
δεν πρέπει ποτέ να είναι υπόλογος για χρηματοδότηση που έλαβε ο ίδιος άμεσα.

Τροπολογία 379
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι συμμετέχοντες δεν αναλαμβάνουν 
δεσμεύσεις που δεν συνάδουν με τη 
συμφωνία επιχορήγησης. Σε περίπτωση 
που συμμετέχων δεν τηρεί τις υποχρεώσεις 
του όσον αφορά την τεχνική υλοποίηση 
της δράσης, οι λοιποί συμμετέχοντες 
συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις 
χωρίς καμία συμπληρωματική 
χρηματοδότηση από την Ένωση, εκτός αν 
η Επιτροπή ή ο φορέας χρηματοδότησης 
τους απαλλάξει ρητώς από αυτή την 
υποχρέωση. Η οικονομική ευθύνη κάθε 
συμμετέχοντος περιορίζεται στις οφειλές 
του, υπό τους όρους των διατάξεων που 
αφορούν το Ταμείο. Οι συμμετέχοντες 
μεριμνούν ώστε η Επιτροπή ή ο φορέας 
χρηματοδότησης να είναι ενήμεροι σχετικά 
με κάθε συμβάν που θα μπορούσε να έχει 
επίπτωση στην εκτέλεση της δράσης ή στα 
συμφέροντα της Ένωσης.

2. Οι συμμετέχοντες δεν αναλαμβάνουν 
δεσμεύσεις που δεν συνάδουν με τη 
συμφωνία επιχορήγησης. Σε περίπτωση 
που συμμετέχων δεν τηρεί τις υποχρεώσεις 
του όσον αφορά την τεχνική υλοποίηση 
της δράσης, οι λοιποί συμμετέχοντες 
συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις 
χωρίς καμία συμπληρωματική 
χρηματοδότηση από την Ένωση, εκτός αν 
η Επιτροπή ή ο φορέας χρηματοδότησης 
τους απαλλάξει ρητώς από αυτή την 
υποχρέωση. Η οικονομική ευθύνη κάθε 
συμμετέχοντος περιορίζεται στις οφειλές 
του, υπό τους όρους των διατάξεων που 
αφορούν το Ταμείο. Οι συμμετέχοντες 
μεριμνούν ώστε η Επιτροπή ή ο φορέας 
χρηματοδότησης να είναι ενήμεροι σχετικά 
με κάθε σοβαρό συμβάν που θα μπορούσε 
να έχει επίπτωση στην εκτέλεση της 
δράσης ή στα συμφέροντα της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 380
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. The participants shall implement the 
action and shall take all necessary and 
reasonable measures to that end. They shall 
have the appropriate resources as and when 
needed for carrying out the action. Εφόσον 
είναι αναγκαίο για την εκτέλεση της 
δράσης, μπορούν να προσφεύγουν σε 
τρίτους, στους οποίους περιλαμβάνονται 
και υπεργολάβοι, για την εκτέλεση 

3. The participants shall implement the 
action and shall take all necessary and 
reasonable measures to that end. They shall 
have the appropriate resources as and when 
needed for carrying out the action. Εφόσον 
είναι αναγκαίο για την εκτέλεση της 
δράσης, μπορούν να προσφεύγουν σε 
τρίτους, στους οποίους περιλαμβάνονται 
και υπεργολάβοι, για την εκτέλεση 
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ορισμένων στοιχείων της δράσης, ή 
μπορούν να χρησιμοποιούν πόρους 
διατιθέμενους από τρίτους ως συνεισφορές 
σε είδος με βάση τις προϋποθέσεις που 
εκτίθενται στη συμφωνία επιχορήγησης. 
Για την εκτελούμενη εργασία, ο 
συμμετέχων παραμένει μόνος υπεύθυνος 
ενώπιον της Επιτροπής ή του αρμόδιου 
φορέα χρηματοδότησης και ενώπιον των 
άλλων συμμετεχόντων.

ορισμένων στοιχείων της δράσης, ή 
μπορούν να χρησιμοποιούν πόρους 
διατιθέμενους από τρίτους ως συνεισφορές 
σε είδος με βάση τις προϋποθέσεις που 
εκτίθενται στη συμφωνία επιχορήγησης. 
Για την εκτελούμενη εργασία, ο 
συμμετέχων παραμένει μόνος υπεύθυνος 
ενώπιον της Επιτροπής ή του αρμόδιου 
φορέα χρηματοδότησης και ενώπιον των 
άλλων συμμετεχόντων.

Or. en

Τροπολογία 381
Jean-Pierre Audy, Antonio Cancian

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η ανάθεση υπεργολαβιών για την 
εκτέλεση ορισμένων στοιχείων της δράσης 
περιορίζεται στις περιπτώσεις που 
προβλέπονται στη συμφωνία 
επιχορήγησης.

4. Η ανάθεση υπεργολαβιών για την 
εκτέλεση ορισμένων στοιχείων της δράσης 
περιορίζεται στις περιπτώσεις που 
προβλέπονται στη συμφωνία 
επιχορήγησης, εξαιρουμένων εκείνων που 
δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν με 
σαφήνεια κατά την χρονική στιγμή της 
έναρξης ισχύος της. Ζητείται 
προηγουμένως η έγκριση της Επιτροπής· 
πρόκειται για έγκριση που δεν μπορεί να 
τύχει μη ευλόγως αιτιολογημένης 
άρνησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται ένας ορισμένος βαθμός ευελιξίας διότι η άκαμπτη εφαρμογή του κανόνα μπορεί να 
θέσει σε κίνδυνο το αποτέλεσμα μιας δράσης. Μεσούσης της εξέλιξης μιας δράσης και της 
ανάπτυξης μιας ερευνητικής ενέργειας είναι δυνατόν να δημιουργηθεί η ανάγκη για έναν 
ορισμένο βαθμό ευελιξίας ως προς την υπεργολαβική ανάθεση, ανάγκη που δεν μπορούσε να 
προβλεφθεί την δεδομένη στιγμή της έναρξης ισχύος.
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Τροπολογία 382
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η ανάθεση υπεργολαβιών για την 
εκτέλεση ορισμένων στοιχείων της δράσης 
περιορίζεται στις περιπτώσεις που 
προβλέπονται στη συμφωνία 
επιχορήγησης.

4. Η ανάθεση υπεργολαβιών για την 
εκτέλεση ορισμένων στοιχείων της δράσης 
περιορίζεται στις περιπτώσεις που 
προβλέπονται στη συμφωνία 
επιχορήγησης, εξαιρουμένων εκείνων που 
δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν με 
σαφήνεια κατά την χρονική στιγμή της 
έναρξης ισχύος της. Ζητείται 
προηγουμένως η έγκριση της Επιτροπής· 
πρόκειται για έγκριση που δεν μπορεί να 
τύχει μη ευλόγως αιτιολογημένης 
άρνησης.

Or. en

Τροπολογία 383
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η ανάθεση υπεργολαβιών για την 
εκτέλεση ορισμένων στοιχείων της δράσης 
περιορίζεται στις περιπτώσεις που 
προβλέπονται στη συμφωνία 
επιχορήγησης.

4. Η ανάθεση υπεργολαβιών για την 
εκτέλεση ορισμένων στοιχείων της δράσης 
περιορίζεται στις περιπτώσεις που 
προβλέπονται στη πρότυπη συμφωνία 
επιχορήγησης.

Or. en

Τροπολογία 384
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τρίτοι άλλοι από υπεργολάβους μπορούν 
να εκτελούν μέρος των εργασιών 
συμμετέχοντα στη δράση, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο τρίτος και η προς 
εκτέλεση εργασία προσδιορίζονται στη 
συμφωνία επιχορήγησης.

Η κατάρτιση προϋπολογισμού για έναν 
πιθανό (μη γνωστοποιημένο) αριθμό 
τρίτων (εξαιρουμένων των υπεργολάβων 
έργου) που ενδέχεται να εκτελέσουν μέρος 
των ερευνητικών εργασιών προϋποθέτει 
τον προσδιορισμό της συμμετοχής τους
στη συμφωνία επιχορήγησης

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ο συντονιστής έργου αδυνατεί να προβλέψει τις απαιτήσεις εκτέλεσης στο σύνολό τους, ιδίως 
εάν πρόκειται για εργασίες άνευ επιστημονικής σημασίας.

Τροπολογία 385
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Οι συμμετέχοντες τηρούν τους εθνικούς 
κανόνες νομοθετικού, κανονιστικού και 
δεοντολογικού χαρακτήρα της χώρας στην 
οποία θα εκτελεστεί η δράση. Εφόσον 
απαιτείται, πριν από την έναρξη της 
δράσης οι συμμετέχοντες ζητούν την 
έγκριση των αρμόδιων εθνικών ή τοπικών 
επιτροπών δεοντολογίας.

9. Οι συμμετέχοντες τηρούν τους εθνικούς 
κανόνες νομοθετικού, κανονιστικού και 
δεοντολογικού χαρακτήρα του κράτους 
μέλους της Ένωσης ή της συνδεδεμένης 
χώρας στην οποία θα εκτελεστεί η δράση. 
Εφόσον απαιτείται, πριν από την έναρξη 
της δράσης οι συμμετέχοντες ζητούν την 
έγκριση των αρμόδιων εθνικών ή τοπικών 
επιτροπών δεοντολογίας. Δράσεις που 
διενεργούνται από τρίτες χώρες και 
χρηματοδοτούνται από την Επιτροπή 
συνάδουν με την νομοθεσία της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 386
Britta Thomsen
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Οι συμμετέχοντες τηρούν τους εθνικούς 
κανόνες νομοθετικού, κανονιστικού και 
δεοντολογικού χαρακτήρα της χώρας στην 
οποία θα εκτελεστεί η δράση. Εφόσον 
απαιτείται, πριν από την έναρξη της 
δράσης οι συμμετέχοντες ζητούν την 
έγκριση των αρμόδιων εθνικών ή τοπικών 
επιτροπών δεοντολογίας.

9. Οι συμμετέχοντες τηρούν τους εθνικούς 
κανόνες νομοθετικού, κανονιστικού και 
δεοντολογικού χαρακτήρα της χώρας στην 
οποία θα εκτελεστεί η δράση καθώς και 
τις αρχές της ερευνητικής ακεραιότητας. 
Εφόσον απαιτείται, πριν από την έναρξη 
της δράσης οι συμμετέχοντες ζητούν την 
έγκριση των αρμόδιων εθνικών ή τοπικών 
επιτροπών δεοντολογίας.

Or. en

Τροπολογία 387
Luigi Berlinguer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα μέλη κοινοπραξίας που επιθυμούν να 
συμμετέχουν σε δράση ορίζουν ένα από 
αυτά να ενεργεί ως συντονιστής, ο οποίος 
προσδιορίζεται στη συμφωνία 
επιχορήγησης.

1. Τα μέλη κοινοπραξίας που επιθυμούν να 
συμμετέχουν σε δράση ορίζουν ένα από 
αυτά να ενεργεί ως συντονιστής, ο οποίος 
προσδιορίζεται στη συμφωνία 
επιχορήγησης.

Ο συντονιστής αποτελεί το υποχρεωτικό 
σημείο επαφής μεταξύ των μελών της 
κοινοπραξίας, εκπροσωπεί την 
κοινοπραξία στις σχέσεις της με την 
Επιτροπή ή τον αρμόδιο φορέα 
χρηματοδότησης και παρακολουθεί τη 
συμμόρφωση των μελών της 
κοινοπραξίας με τις υποχρεώσεις τους 
στο πλαίσιο της συμφωνίας 
επιχορήγησης.

Or. en
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Τροπολογία 388
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα μέλη κοινοπραξίας που επιθυμούν να 
συμμετέχουν σε δράση ορίζουν ένα από 
αυτά να ενεργεί ως συντονιστής, ο οποίος 
προσδιορίζεται στη συμφωνία 
επιχορήγησης.

1. Τα μέλη κοινοπραξίας που επιθυμούν να 
συμμετέχουν σε δράση ορίζουν ένα από 
αυτά να ενεργεί ως συντονιστής, ο οποίος 
προσδιορίζεται στη συμφωνία 
επιχορήγησης.

Ο συντονιστής αποτελεί το κύριο σημείο 
επαφής μεταξύ των μελών της 
κοινοπραξίας, εκπροσωπεί την 
κοινοπραξία στις σχέσεις της με την 
Επιτροπή ή τους αρμόδιους φορείς 
χρηματοδότησης και παρακολουθεί τη 
συμμόρφωση των μελών της 
κοινοπραξίας με τις υποχρεώσεις τους 
στο πλαίσιο της συμφωνίας 
επιχορήγησης.

Or. ro

Τροπολογία 389
Vicky Ford, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέλη κοινοπραξίας που συμμετέχει 
σε δράση συνάπτουν εσωτερική συμφωνία 
(συμφωνία κοινοπραξίας), με εξαίρεση 
δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις 
προβλεπόμενες στο πρόγραμμα εργασίας 
ή στο σχέδιο εργασίας ή στην πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων.

2. Τα μέλη κοινοπραξίας που συμμετέχει 
σε δράση συνάπτουν εσωτερική συμφωνία, 
στην οποία καθορίζονται τα δικαιώματα 
και οι υποχρεώσεις των μελών της 
κοινοπραξίας (συμφωνία κοινοπραξίας).
Αυτό εντούτοις δεν παρεμποδίζει 
μεμονωμένα μέλη της κοινοπραξίας από 
έναν απευθείας διάλογο με την Επιτροπή 
ή τον αρμόδιο φορέα χρηματοδότησης, 
ιδίως όταν διατηρούν επιφυλάξεις 
σχετικά με τις ενέργειες του συντονιστή.
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Or. en

Τροπολογία 390
Norbert Glante

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Πέρα από την πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων έργων, η Επιτροπή 
δημοσιοποιεί κατευθυντήριες γραμμές 
που αφορούν βασικά ζητήματα, τα οποία 
μπορούν να αντιμετωπίσουν οι 
συμμετέχοντες στο πλαίσιο των 
συμφωνιών κοινοπραξίας. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Κατά την τρέχουσα περίοδο χρησιμοποιούνται ήδη συχνά κατευθυντήριες γραμμές, καθώς και 
ένα υπόδειγμα συμφωνίας κοινοπραξίας, και η προσέγγιση αυτή έχει αποδειχθεί χρήσιμη. Για 
το λόγο αυτό, τα στοιχεία αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται σταθερά στους κανόνες συμμετοχής 
στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020».

Τροπολογία 391
Luigi Berlinguer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η κοινοπραξία μπορεί να προτείνει την 
προσθήκη ή την απομάκρυνση 
συμμετέχοντα με βάση τις αντίστοιχες 
διατάξεις της συμφωνίας επιχορήγησης, 
εφόσον αυτή η μεταβολή πληροί τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής, δεν έχει 
δυσμενείς επιπτώσεις στην υλοποίηση της 
δράσης και δεν αντιβαίνει στην αρχή της 
ίσης μεταχείρισης.

3. Η κοινοπραξία μπορεί να προτείνει την 
προσθήκη ή την απομάκρυνση 
συμμετέχοντα ή την αλλαγή συντονιστή
με βάση τις αντίστοιχες διατάξεις της 
συμφωνίας επιχορήγησης και της 
σύμβασης σύμπραξης, εφόσον αυτή η 
μεταβολή πληροί τους κανόνες
συμμετοχής, δεν έχει δυσμενείς επιπτώσεις 
στην υλοποίηση της δράσης και δεν 
αντιβαίνει στην αρχή της ίσης 
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μεταχείρισης.

Or. en


