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Τροπολογία 577
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή και, ανάλογα με την 
περίπτωση, φορείς χρηματοδότησης 
μπορούν να διορίζουν ανεξάρτητους 
ειδικούς για την κρίση προτάσεων ή την 
παροχή συμβουλών ή συνδρομής σχετικά 
με:

1. Η Επιτροπή και, ανάλογα με την 
περίπτωση, φορείς χρηματοδότησης, 
καταρτίζουν, μετά από αίτημα των 
κρατών μελών, βάση δεδομένων, σε 
μορφή καταλόγου, των ανεξάρτητων 
ειδικών επιστημόνων που εκπροσωπούν 
τους επιστημονικούς κλάδους οι οποίοι 
περιλαμβάνονται στη σχετική 
ταξινόμηση. Από τον κατάλογο αυτό 
επιλέγονται υπεύθυνοι για:

Or. pl

Αιτιολόγηση

Το εισαγωγικό μέρος χρειάζεται αποσαφήνιση.

Τροπολογία 578
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή και, ανάλογα με την 
περίπτωση, φορείς χρηματοδότησης 
μπορούν να διορίζουν ανεξάρτητους 
ειδικούς για την κρίση προτάσεων ή την 
παροχή συμβουλών ή συνδρομής σχετικά 
με:

1. Η Επιτροπή και οι φορείς 
χρηματοδότησης διορίζουν ανεξάρτητους 
ειδικούς για την κρίση προτάσεων ή την 
παροχή συμβουλών ή συνδρομής σχετικά 
με:

Or. en
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Τροπολογία 579
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την κρίση προτάσεων· α) (Δεν αφορά την ελληνική μετάφραση.)

Or. pl

Αιτιολόγηση

(Δεν αφορά την ελληνική μετάφραση.)

Τροπολογία 580
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την παρακολούθηση της υλοποίησης 
δράσεων εκτελούμενων βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/XX [Ορίζων 
2020] καθώς και προηγούμενων 
προγραμμάτων έρευνας και/ή καινοτομίας·

β) (Δεν αφορά την ελληνική μετάφραση.)

Or. pl

Αιτιολόγηση

(Δεν αφορά την ελληνική μετάφραση.)

Τροπολογία 581
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την αξιολόγηση προγραμμάτων έρευνας 
και καινοτομίας·

δ) (Δεν αφορά την ελληνική μετάφραση.)

Or. pl

Αιτιολόγηση

(Δεν αφορά την ελληνική μετάφραση.)

Τροπολογία 582
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την αξιολόγηση προγραμμάτων έρευνας 
και καινοτομίας·

δ) την αξιολόγηση προγραμμάτων έρευνας 
και καινοτομίας, μεταξύ άλλων με την 
εκπόνηση συγκριτικών μελετών με τις 
χώρες που υπερέχουν στην Ε&Α.

Or. en

Τροπολογία 583
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) το σχεδιασμό της πολιτικής της Ένωσης 
για την έρευνα και την καινοτομία, 
περιλαμβανόμενης της εκπόνησης 
μελλοντικών προγραμμάτων.

ε) την ανάπτυξη της πολιτικής της Ένωσης 
για την έρευνα και την καινοτομία, 
περιλαμβανόμενης της εκπόνησης 
μελλοντικών προγραμμάτων.

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Η ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να συσταθεί σε συμφωνία με τα κράτη μέλη 
υπό μορφή βάσης δεδομένων με ονόματα για κάθε επιστημονικό κλάδο.

Τροπολογία 584
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ανεξάρτητοι ειδικοί επιλέγονται με 
βάση τις δεξιότητες, την πείρα και τις 
γνώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση 
των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Σε 
περιπτώσεις στις οποίες ανεξάρτητοι 
εμπειρογνώμονες πρέπει να χειρίζονται 
διαβαθμισμένες πληροφορίες, απαιτείται η 
ενδεδειγμένη έρευνα ασφαλείας.

2. Οι ανεξάρτητοι ειδικοί επιλέγονται με 
βάση τις δεξιότητες, την πείρα και τις 
γνώσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
γλωσσομάθειας, που απαιτούνται για την 
εκτέλεση των καθηκόντων που τους 
ανατίθενται. Με τον τρόπο αυτό θα 
εξασφαλιστεί πιο εύκολα ότι θα 
αξιολογούνται και οι προτάσεις έργων 
που υποβάλλονται σε γλώσσα άλλη την 
αγγλική. Οι ικανότητες, η πείρα και η 
γνώση των ειδικών αυτών πρέπει να 
ανταποκρίνονται στην προτεραιότητα 
που εξυπηρετεί το συγκεκριμένο έργο. Σε 
περιπτώσεις στις οποίες ανεξάρτητοι 
εμπειρογνώμονες πρέπει να χειρίζονται 
διαβαθμισμένες πληροφορίες, απαιτείται η 
ενδεδειγμένη έρευνα ασφαλείας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι ΜΜΕ ειδικότερα θα πρέπει να έχουν παραπάνω από θεωρητική δυνατότητα υποβολής 
έργων σε γλώσσες άλλες από την αγγλική. Τέτοιες αιτήσεις είχαν ως τώρα μικρή  πιθανότητα 
επιτυχίας απλώς και μόνο λόγω γλώσσας. Οι ειδικοί που αξιολογούν έργα του τομέα 
«βιομηχανική υπεροχή» θα πρέπει επίσης να έχουν πείρα στον συγκεκριμένο τομέα. Το ίδιο 
ισχύει για τις άλλες δύο προτεραιότητες.

Τροπολογία 585
Amalia Sartori, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Antonio Cancian
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ανεξάρτητοι ειδικοί επιλέγονται με 
βάση τις δεξιότητες, την πείρα και τις 
γνώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση 
των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Σε 
περιπτώσεις στις οποίες ανεξάρτητοι 
εμπειρογνώμονες πρέπει να χειρίζονται 
διαβαθμισμένες πληροφορίες, απαιτείται η 
ενδεδειγμένη έρευνα ασφαλείας.

2. Οι ανεξάρτητοι ειδικοί επιλέγονται με 
βάση τις δεξιότητες, την πείρα και τις 
γνώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση 
των καθηκόντων που τους ανατίθενται. 
Κατά το διορισμό ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων η Επιτροπή προσπαθεί 
να επιτύχει μια ισορροπημένη σύνθεση 
στις ομάδες εμπειρογνωμόνων όσον 
αφορά τις διάφορες δεξιότητες, την πείρα 
και τις γνώσεις, ανάλογα με το πεδίο της 
δράσης, και σημαντική συμμετοχή 
ειδικών από τον τομέα της βιομηχανίας.
Σε περιπτώσεις στις οποίες ανεξάρτητοι 
εμπειρογνώμονες πρέπει να χειρίζονται 
διαβαθμισμένες πληροφορίες, απαιτείται η 
ενδεδειγμένη έρευνα ασφαλείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ η πρώτη πρόταση αναφέρεται στα κριτήρια για την επιλογή του ανεξάρτητου 
εμπειρογνώμονα, η δεύτερη πρόταση υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της ισορροπημένης 
σύνθεσης στις ομάδες εμπειρογνωμόνων. Για τις δραστηριότητες στο πλαίσιο των προκλήσεων 
«βιομηχανική υπεροχή» και «κοινωνιακές προκλήσεις», θα ήταν επιθυμητή η μεγαλύτερη 
συμμετοχή αξιολογητών από τον τομέα της βιομηχανίας, δεδομένου ότι η διαδικασία 
αξιολόγησης έχει αυτή τη στιγμή υπερβολικά «ακαδημαϊκό» προσανατολισμό.

Τροπολογία 586
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ανεξάρτητοι ειδικοί επιλέγονται με 
βάση τις δεξιότητες, την πείρα και τις 
γνώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση 
των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Σε 
περιπτώσεις στις οποίες ανεξάρτητοι 

2. Οι ανεξάρτητοι ειδικοί επιλέγονται με 
βάση τις δεξιότητες, την πείρα και τις 
γνώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση 
των καθηκόντων που τους ανατίθενται. 
Κατά το διορισμό ανεξάρτητων 
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εμπειρογνώμονες πρέπει να χειρίζονται 
διαβαθμισμένες πληροφορίες, απαιτείται η 
ενδεδειγμένη έρευνα ασφαλείας.

εμπειρογνωμόνων η Επιτροπή προσπαθεί 
να επιτύχει μια ισορροπημένη σύνθεση 
στις ομάδες εμπειρογνωμόνων όσον 
αφορά τις διάφορες δεξιότητες, την πείρα 
και τις γνώσεις, ανάλογα με το πεδίο της 
δράσης. Σε περιπτώσεις στις οποίες 
ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες πρέπει να 
χειρίζονται διαβαθμισμένες πληροφορίες, 
απαιτείται η ενδεδειγμένη έρευνα 
ασφαλείας.

Or. en

Τροπολογία 587
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ανεξάρτητοι ειδικοί επιλέγονται με 
βάση τις δεξιότητες, την πείρα και τις 
γνώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση 
των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Σε 
περιπτώσεις στις οποίες ανεξάρτητοι 
εμπειρογνώμονες πρέπει να χειρίζονται 
διαβαθμισμένες πληροφορίες, απαιτείται η 
ενδεδειγμένη έρευνα ασφαλείας.

2. Οι ανεξάρτητοι ειδικοί επιλέγονται με 
βάση τις δεξιότητες, την πείρα και τις 
γνώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση 
των καθηκόντων που τους ανατίθενται. 
Κατά το διορισμό ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων η Επιτροπή προσπαθεί 
να επιτύχει μια ισορροπημένη σύνθεση 
στις ομάδες εμπειρογνωμόνων όσον 
αφορά τις διάφορες δεξιότητες, την 
πείρα, τις γνώσεις, και το φύλο. Σε 
περιπτώσεις στις οποίες ανεξάρτητοι 
εμπειρογνώμονες πρέπει να χειρίζονται 
διαβαθμισμένες πληροφορίες, απαιτείται η 
ενδεδειγμένη έρευνα ασφαλείας.

Or. en

Τροπολογία 588
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ανεξάρτητοι ειδικοί επιλέγονται με 
βάση τις δεξιότητες, την πείρα και τις 
γνώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση 
των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Σε 
περιπτώσεις στις οποίες ανεξάρτητοι 
εμπειρογνώμονες πρέπει να χειρίζονται 
διαβαθμισμένες πληροφορίες, απαιτείται η 
ενδεδειγμένη έρευνα ασφαλείας.

2. Οι ανεξάρτητοι ειδικοί επιλέγονται με 
βάση τις δεξιότητες, την πείρα και τις 
γνώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση 
των καθηκόντων που τους ανατίθενται. 
Κατά το διορισμό ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων η Επιτροπή προσπαθεί 
να επιτύχει μια ισορροπημένη σύνθεση 
στις ομάδες εμπειρογνωμόνων όσον 
αφορά τις διάφορες δεξιότητες, την 
πείρα, τις γνώσεις και το φύλο, ανάλογα 
με το πεδίο της δράσης. Σε περιπτώσεις 
στις οποίες ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες 
πρέπει να χειρίζονται διαβαθμισμένες 
πληροφορίες, απαιτείται η ενδεδειγμένη 
έρευνα ασφαλείας.

Or. en

Τροπολογία 589
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ανεξάρτητοι ειδικοί επιλέγονται με 
βάση τις δεξιότητες, την πείρα και τις 
γνώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση 
των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Σε 
περιπτώσεις στις οποίες ανεξάρτητοι 
εμπειρογνώμονες πρέπει να χειρίζονται 
διαβαθμισμένες πληροφορίες, απαιτείται η 
ενδεδειγμένη έρευνα ασφαλείας.

2. Οι ανεξάρτητοι ειδικοί επιλέγονται με 
βάση τις δεξιότητες, την πείρα και τις 
γνώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση 
των καθηκόντων που τους ανατίθενται. 
Στην επιλογή των ειδικών λαμβάνεται 
υπόψη η ανάγκη να εξασφαλιστεί μια 
πολυκλαδική προσέγγιση και να 
εκφραστεί ευρύ φάσμα γνώσεων και 
απόψεων. Σε περιπτώσεις στις οποίες 
ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες πρέπει να 
χειρίζονται διαβαθμισμένες πληροφορίες, 
απαιτείται η ενδεδειγμένη έρευνα 
ασφαλείας.

Or. en
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Τροπολογία 590
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ανεξάρτητοι ειδικοί επιλέγονται με 
βάση τις δεξιότητες, την πείρα και τις 
γνώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση 
των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Σε 
περιπτώσεις στις οποίες ανεξάρτητοι 
εμπειρογνώμονες πρέπει να χειρίζονται 
διαβαθμισμένες πληροφορίες, απαιτείται η 
ενδεδειγμένη έρευνα ασφαλείας.

2. Οι ανεξάρτητοι ειδικοί επιλέγονται με 
βάση τις δεξιότητες, την πείρα και τις 
γνώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση 
των καθηκόντων που τους ανατίθενται. 
Κατά την επιλογή των ειδικών, η 
Επιτροπή εξασφαλίζει ισορροπία μεταξύ 
των εκπροσώπων των διαφόρων 
ενδιαφερομένων. Σε περιπτώσεις στις 
οποίες ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες 
πρέπει να χειρίζονται διαβαθμισμένες 
πληροφορίες, απαιτείται η ενδεδειγμένη 
έρευνα ασφαλείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά τη διάρκεια του 7ου ΠΠ παρατηρήθηκε συχνά έλλειψη ειδικών από τη βιομηχανία. Θα 
πρέπει συνεπώς να αναγνωριστεί η ανάγκη της πρόσληψης περισσότερων ειδικών ως 
αξιολογητών, ώστε κατά την αξιολόγηση των προτάσεων σχετικά με ερευνητικές 
δραστηριότητες να υποστηρίζεται και η βιομηχανική ανταγωνιστικότητα.

Τροπολογία 591
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ανεξάρτητοι ειδικοί επιλέγονται με 
βάση τις δεξιότητες, την πείρα και τις 
γνώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση 
των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Σε 
περιπτώσεις στις οποίες ανεξάρτητοι 
εμπειρογνώμονες πρέπει να χειρίζονται 

2. Οι ανεξάρτητοι ειδικοί επιλέγονται με 
βάση τις δεξιότητες, την πείρα και τις 
γνώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση 
των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Σε 
περιπτώσεις στις οποίες ανεξάρτητοι 
εμπειρογνώμονες πρέπει να χειρίζονται 
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διαβαθμισμένες πληροφορίες, απαιτείται η 
ενδεδειγμένη έρευνα ασφαλείας.

διαβαθμισμένες πληροφορίες, απαιτείται η 
ενδεδειγμένη έρευνα ασφαλείας. Κατά την 
επιλογή των ανεξάρτητων ειδικών 
λαμβάνεται υπόψη η ισορροπία όσον 
αφορά το φύλο.

Or. en

Τροπολογία 592
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ανεξάρτητοι ειδικοί επιλέγονται με 
βάση τις δεξιότητες, την πείρα και τις 
γνώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση 
των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Σε 
περιπτώσεις στις οποίες ανεξάρτητοι
εμπειρογνώμονες πρέπει να χειρίζονται 
διαβαθμισμένες πληροφορίες, απαιτείται η 
ενδεδειγμένη έρευνα ασφαλείας.

2. Οι ανεξάρτητοι ειδικοί επιλέγονται με 
βάση τις δεξιότητες, την πείρα και τις 
γνώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση 
των καθηκόντων που τους ανατίθενται, 
καθώς επίσης με βάση το φύλο και τη 
γεωγραφική ισορροπία. Σε περιπτώσεις 
στις οποίες ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες 
πρέπει να χειρίζονται διαβαθμισμένες 
πληροφορίες, απαιτείται η ενδεδειγμένη 
έρευνα ασφαλείας.

Or. en

Τροπολογία 593
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ανεξάρτητοι ειδικοί επιλέγονται με 
βάση τις δεξιότητες, την πείρα και τις 
γνώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση 
των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Σε 
περιπτώσεις στις οποίες ανεξάρτητοι 
εμπειρογνώμονες πρέπει να χειρίζονται 

2. Οι ανεξάρτητοι ειδικοί επιλέγονται από 
τον κατάλογο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 με βάση τις δεξιότητες, την 
πείρα και τις γνώσεις που απαιτούνται για 
την εκτέλεση των καθηκόντων που τους 
ανατίθενται. Σε περιπτώσεις στις οποίες 
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διαβαθμισμένες πληροφορίες, απαιτείται η 
ενδεδειγμένη έρευνα ασφαλείας.

ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες πρέπει να 
χειρίζονται διαβαθμισμένες πληροφορίες, 
απαιτείται η ενδεδειγμένη έρευνα 
ασφαλείας.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να συσταθεί σε συμφωνία με τα κράτη μέλη 
υπό μορφή βάσης δεδομένων με ονόματα για κάθε επιστημονικό κλάδο.

Τροπολογία 594
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ανεξάρτητοι ειδικοί εντοπίζονται και 
επιλέγονται με προσκλήσεις υποβολής 
αιτήσεων μεταξύ μεμονωμένων ατόμων 
και με προσκλήσεις απευθυνόμενες σε
αρμόδιους οργανισμούς όπως εθνικές 
κρατικές υπηρεσίες έρευνας, ερευνητικά 
ινστιτούτα, οργανισμοί τυποποίησης ή 
επιχειρήσεις, με σκοπό τη δημιουργία 
βάσης δεδομένων για υποψηφίους.

Οι ανεξάρτητοι ειδικοί εντοπίζονται και 
επιλέγονται με βάση τους επιστημονικούς 
κλάδους που αναφέρονται στις αιτήσεις 
προς αρμόδιους οργανισμούς όπως εθνικές 
κρατικές υπηρεσίες έρευνας, ερευνητικά 
ινστιτούτα, οργανισμοί τυποποίησης ή 
επιχειρήσεις, με σκοπό τη δημιουργία 
βάσης δεδομένων για υποψηφίους.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να συσταθεί σε συμφωνία με τα κράτη μέλη 
υπό μορφή βάσης δεδομένων με ονόματα για κάθε επιστημονικό κλάδο.

Τροπολογία 595
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ανεξάρτητοι ειδικοί εντοπίζονται και 
επιλέγονται με προσκλήσεις υποβολής 
αιτήσεων μεταξύ μεμονωμένων ατόμων 
και με προσκλήσεις απευθυνόμενες σε 
αρμόδιους οργανισμούς όπως εθνικές 
κρατικές υπηρεσίες έρευνας, ερευνητικά 
ινστιτούτα, οργανισμοί τυποποίησης ή 
επιχειρήσεις, με σκοπό τη δημιουργία 
βάσης δεδομένων για υποψηφίους.

Οι ανεξάρτητοι ειδικοί εντοπίζονται και 
επιλέγονται με προσκλήσεις υποβολής 
αιτήσεων μεταξύ μεμονωμένων ατόμων 
και με προσκλήσεις απευθυνόμενες σε 
αρμόδιους οργανισμούς όπως εθνικές και 
περιφερειακές κρατικές υπηρεσίες 
έρευνας, ερευνητικά και τεχνολογικά 
ινστιτούτα, οργανισμοί τυποποίησης ή 
οργανώσεις επιχειρήσεων και 
επιχειρήσεις, με σκοπό τη δημιουργία 
βάσης δεδομένων για υποψηφίους.

Or. en

Τροπολογία 596
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ανεξάρτητοι ειδικοί εντοπίζονται και 
επιλέγονται με προσκλήσεις υποβολής 
αιτήσεων μεταξύ μεμονωμένων ατόμων 
και με προσκλήσεις απευθυνόμενες σε 
αρμόδιους οργανισμούς όπως εθνικές 
κρατικές υπηρεσίες έρευνας, ερευνητικά 
ινστιτούτα, οργανισμοί τυποποίησης ή 
επιχειρήσεις, με σκοπό τη δημιουργία 
βάσης δεδομένων για υποψηφίους.

Οι ανεξάρτητοι ειδικοί εντοπίζονται και 
επιλέγονται με προσκλήσεις υποβολής 
αιτήσεων μεταξύ μεμονωμένων ατόμων 
και με προσκλήσεις απευθυνόμενες σε 
αρμόδιους οργανισμούς όπως εθνικές 
κρατικές υπηρεσίες έρευνας, ερευνητικά 
ινστιτούτα, πανεπιστήμια, οργανισμοί 
τυποποίησης, οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών ή επιχειρήσεις, με σκοπό τη 
δημιουργία βάσης δεδομένων για 
υποψηφίους.

Or. en

Τροπολογία 597
Francisco Sosa Wagner
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ανεξάρτητοι ειδικοί εντοπίζονται και 
επιλέγονται με προσκλήσεις υποβολής 
αιτήσεων μεταξύ μεμονωμένων ατόμων 
και με προσκλήσεις απευθυνόμενες σε 
αρμόδιους οργανισμούς όπως εθνικές 
κρατικές υπηρεσίες έρευνας, ερευνητικά 
ινστιτούτα, οργανισμοί τυποποίησης ή 
επιχειρήσεις, με σκοπό τη δημιουργία 
βάσης δεδομένων για υποψηφίους.

Οι ανεξάρτητοι ειδικοί εντοπίζονται και 
επιλέγονται με προσκλήσεις υποβολής 
αιτήσεων μεταξύ μεμονωμένων ατόμων 
και με προσκλήσεις απευθυνόμενες σε 
αρμόδιους οργανισμούς όπως εθνικές 
κρατικές υπηρεσίες έρευνας, ερευνητικά 
ινστιτούτα, πανεπιστήμια, οργανισμοί 
τυποποίησης ή επιχειρήσεις, με σκοπό τη 
δημιουργία βάσης δεδομένων για 
υποψηφίους.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος των οργανισμών που μπορούν να συμμετέχουν στην επιλογή των ειδικών δεν 
μπορεί να είναι πλήρης αν λείπουν τα πανεπιστήμια.

Τροπολογία 598
Norbert Glante

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή ή ο αρμόδιος φορέας 
χρηματοδότησης μπορούν, εφόσον κριθεί 
σκόπιμο και σε δεόντως δικαιολογημένες 
περιπτώσεις, να επιλέγουν οποιοδήποτε 
άτομο διαθέτει τις ενδεδειγμένες 
δεξιότητες χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τη 
βάση δεδομένων.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Για λόγους διαφάνειας, θα πρέπει να παραμείνει υποχρεωτική η συμπερίληψη των ειδικών σε 
κοινή βάση δεδομένων.
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Τροπολογία 599
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή ή ο αρμόδιος φορέας 
χρηματοδότησης μπορούν, εφόσον κριθεί 
σκόπιμο και σε δεόντως δικαιολογημένες 
περιπτώσεις, να επιλέγουν οποιοδήποτε 
άτομο διαθέτει τις ενδεδειγμένες 
δεξιότητες χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τη 
βάση δεδομένων.

Η Επιτροπή ή ο αρμόδιος φορέας 
χρηματοδότησης μπορούν, εφόσον κριθεί 
σκόπιμο και σε δεόντως δικαιολογημένες 
περιπτώσεις, να επιλέγουν οποιοδήποτε 
άτομο διαθέτει τις ενδεδειγμένες 
δεξιότητες χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τη 
βάση δεδομένων. Η Επιτροπή ενημερώνει 
δεόντως την επιτροπή προγράμματος για 
τα ζητήματα αυτά.

Or. en

Τροπολογία 600
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή ή ο αρμόδιος φορέας 
χρηματοδότησης μπορούν, εφόσον κριθεί 
σκόπιμο και σε δεόντως δικαιολογημένες 
περιπτώσεις, να επιλέγουν οποιοδήποτε 
άτομο διαθέτει τις ενδεδειγμένες 
δεξιότητες χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τη 
βάση δεδομένων.

Η Επιτροπή ή ο αρμόδιος φορέας 
χρηματοδότησης μπορούν, σε δεόντως 
δικαιολογημένες περιπτώσεις και 
λαμβανομένης κατάλληλα υπόψη της 
ιδιαίτερης φύσης του συγκεκριμένου 
ζητήματος, να επιλέγουν οποιονδήποτε 
ειδικό διαθέτει τις ενδεδειγμένες 
δεξιότητες χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τη 
βάση δεδομένων

Or. es

Αιτιολόγηση

Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται ο αριθμός των περιπτώσεων στις οποίες η Επιτροπή ή ο 
χρηματοδοτικός φορέας μπορούν να καλούν ειδικούς εκτός βάσης δεδομένων.
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Τροπολογία 601
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ομάδες αξιολόγησης των έργων του 
«Ορίζων 2020» –με εξαίρεση τα έργα που 
υπάγονται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Έρευνας- αποτελούνται τουλάχιστον 
κατά τα δύο πέμπτα από εκπροσώπους 
της βιομηχανίας που διαθέτουν 
κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη. Οι ομάδες 
αξιολόγησης των έργων του «Ορίζων 
2020» που απευθύνονται ειδικά στις 
ΜΜΕ αποτελούνται τουλάχιστον κατά τα 
δύο πέμπτα από εκπροσώπους ΜΜΕ και 
κατά το ένα πέμπτο από εκπροσώπους 
άλλων κλάδων, που διαθέτουν όλοι 
κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη.

Or. nl

Τροπολογία 602
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά το διορισμό ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων λαμβάνονται κατάλληλα 
μέτρα ώστε να επιδιώκονται ισορροπία 
μεταξύ φύλων και γεωγραφική 
ποικιλότητα.

Κατά το διορισμό ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων λαμβάνονται κατάλληλα 
μέτρα ώστε να επιδιώκονται η 
εξισορρόπηση συμφερόντων, ισορροπία 
μεταξύ φύλων και γεωγραφική 
ποικιλότητα. Ειδικότερα, η Επιτροπή 
εξασφαλίζει ότι κανένα συγκεκριμένο 
συμφέρον δεν θα εκπροσωπείται κατά 
περισσότερο από το ένα τρίτο των μη 
κυβερνητικών ειδικών. Λαμβάνονται 
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κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη της 
επικράτησης ιδιωτικών και/ή εμπορικών 
συμφερόντων στις ομάδες ειδικών.

Or. en

Τροπολογία 603
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά το διορισμό ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων λαμβάνονται κατάλληλα 
μέτρα ώστε να επιδιώκονται ισορροπία 
μεταξύ φύλων και γεωγραφική 
ποικιλότητα.

Κατά το διορισμό ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων λαμβάνονται κατάλληλα 
μέτρα ώστε να επιδιώκονται η 
εξισορρόπηση συμφερόντων, καθώς 
επίσης ισορροπία μεταξύ φύλων και 
γεωγραφική ποικιλότητα. Ειδικότερα, 
λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την 
πρόληψη της επικράτησης ιδιωτικών 
και/ή εμπορικών συμφερόντων στις 
ομάδες ειδικών.

Or. en

Τροπολογία 604
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά το διορισμό ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων λαμβάνονται κατάλληλα 
μέτρα ώστε να επιδιώκονται ισορροπία 
μεταξύ φύλων και γεωγραφική 
ποικιλότητα.

Κατά το διορισμό ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων λαμβάνονται κατάλληλα 
μέτρα ώστε να επιδιώκονται ισορροπία 
μεταξύ φύλων και γεωγραφική 
ποικιλότητα, αλλά και για να 
εξασφαλίζεται ότι δεν θα 
υπερεκπροσωπείται καμιά ομάδα 
συμφερόντων, γεγονός που θα μπορούσε 
να υπονομεύσει την αμεροληψία της 
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διαδικασίας λήψης αποφάσεων

Or. es

Αιτιολόγηση

Υπογραμμίζεται η σημασία της διατήρησης των ισορροπιών κατά τον διορισμό ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων, ώστε να εξασφαλίζεται η αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων.

Τροπολογία 605
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά το διορισμό ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων λαμβάνονται κατάλληλα 
μέτρα ώστε να επιδιώκονται ισορροπία 
μεταξύ φύλων και γεωγραφική 
ποικιλότητα.

Κατά το διορισμό ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων λαμβάνονται κατάλληλα 
μέτρα ώστε να εξασφαλίζονται στον 
βαθμό του δυνατού ισορροπία μεταξύ 
φύλων και γεωγραφική ισορροπία.

Or. en

Τροπολογία 606
Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά το διορισμό ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων λαμβάνονται κατάλληλα 
μέτρα ώστε να επιδιώκονται ισορροπία 
μεταξύ φύλων και γεωγραφική 
ποικιλότητα.

Κατά το διορισμό ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων λαμβάνονται κατάλληλα 
μέτρα ώστε να εξασφαλίζονται στον 
βαθμό του δυνατού ισορροπία μεταξύ 
φύλων και γεωγραφική ισορροπία.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ορισμένες ανωμαλίες όσον αφορά τη συμμετοχή των κρατών μελών δεν εξηγούνται πλήρως 
από τις διαφορές στο επίπεδο αριστείας, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί επίσης να υπάρχει 
πρόβλημα εκπροσώπησης συμφερόντων κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων. 
Ανεξάρτητα από το αν το πρόβλημα αυτό είναι υπαρκτό ή όχι, παραμένει το γεγονός ότι οι 
ερευνητές το αντιλαμβάνονται, και πρέπει επομένως να εξασφαλιστεί ότι η διαδικασία 
αξιολόγησης δεν θα σκιάζεται από καμιά αμφιβολία. Η πλέον κατάλληλη λύση θα ήταν να 
εξασφαλιστεί κατάλληλη γεωγραφική κατανομή των αξιολογητών.

Τροπολογία 607
Romana Jordan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά το διορισμό ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων λαμβάνονται κατάλληλα 
μέτρα ώστε να επιδιώκονται ισορροπία 
μεταξύ φύλων και γεωγραφική 
ποικιλότητα.

Κατά το διορισμό ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων λαμβάνονται κατάλληλα 
μέτρα ώστε να εξασφαλίζονται στον 
βαθμό του δυνατού ισορροπία μεταξύ 
φύλων και γεωγραφική ισορροπία.

Or. en

Τροπολογία 608
Anna Záborská, Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά το διορισμό ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων λαμβάνονται κατάλληλα 
μέτρα ώστε να επιδιώκονται ισορροπία 
μεταξύ φύλων και γεωγραφική 
ποικιλότητα.

Κατά το διορισμό ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων λαμβάνονται κατάλληλα 
μέτρα ώστε να επιδιώκονται ισορροπία 
μεταξύ ανδρών και γυναικών και 
γεωγραφική ποικιλότητα.

Or. en
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Τροπολογία 609
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά το διορισμό ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων λαμβάνονται κατάλληλα 
μέτρα ώστε να επιδιώκονται ισορροπία 
μεταξύ φύλων και γεωγραφική 
ποικιλότητα.

Κατά το διορισμό ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων λαμβάνονται κατάλληλα 
μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται εύλογη
ισορροπία μεταξύ των φύλων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως και στο 7ο ΠΠ, η ισορροπία μεταξύ ανδρών και γυναικών μεταξύ των αξιολογητών 
συνιοστά θεμελιώδη στόχο, που αντιστοιχεί στο άρθρο 15 του κανονισμού του «Ορίζων 2020». 
Από την άλλη πλευρά, η γεωγραφική ισορροπία δεν συνιστά θεμελιώδη αρχή που πρέπει να 
τηρεί το «Ορίζων 2020».

Τροπολογία 610
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά το διορισμό ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων λαμβάνονται κατάλληλα 
μέτρα ώστε να επιδιώκονται ισορροπία 
μεταξύ φύλων και γεωγραφική 
ποικιλότητα.

Κατά το διορισμό ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων λαμβάνονται κατάλληλα 
μέτρα ώστε να επιδιώκονται ισορροπία 
μεταξύ φύλων, ισορροπία μεταξύ κρατών
μελών, και γεωγραφική ποικιλότητα.

Or. ro

Τροπολογία 611
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά το διορισμό ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων λαμβάνονται κατάλληλα 
μέτρα ώστε να επιδιώκονται ισορροπία 
μεταξύ φύλων και γεωγραφική 
ποικιλότητα.

Κατά το διορισμό ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων λαμβάνονται κατάλληλα 
μέτρα ώστε να εξασφαλίζονται ισορροπία 
μεταξύ φύλων και γεωγραφική 
ποικιλότητα.

Or. en

Τροπολογία 612
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή ή ο αρμόδιος φορέας 
χρηματοδότησης λαμβάνουν κάθε 
αναγκαίο μέτρο ώστε να εξασφαλίζεται ότι 
ο ειδικός δεν αντιμετωπίζει σύγκρουση 
συμφερόντων λόγω του θέματος ως προς 
το οποίο καλείται να εκφέρει γνώμη.

3. Η Επιτροπή ή ο αρμόδιος φορέας 
χρηματοδότησης λαμβάνουν κάθε 
αναγκαίο μέτρο ώστε να εξασφαλίζεται ότι 
ο ειδικός δεν αντιμετωπίζει σύγκρουση 
συμφερόντων λόγω του θέματος ως προς 
το οποίο καλείται να εκφέρει γνώμη, 
αρχής γενομένης από τη δημοσίευση της 
πλήρους δήλωσής επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων και οικονομικών 
συμφερόντων τους. Οι ενδιαφερόμενοι ή 
τα πρόσωπα που αντιμετωπίζουν 
σύγκρουση συμφερόντων αποκλείονται 
από τη συμμετοχή «υπό την προσωπική 
τους ιδιότητα».

Or. en

Τροπολογία 613
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή ή ο αρμόδιος φορέας 
χρηματοδότησης λαμβάνουν κάθε 
αναγκαίο μέτρο ώστε να εξασφαλίζεται ότι 
ο ειδικός δεν αντιμετωπίζει σύγκρουση 
συμφερόντων λόγω του θέματος ως προς 
το οποίο καλείται να εκφέρει γνώμη.

3. Η Επιτροπή ή ο αρμόδιος φορέας 
χρηματοδότησης λαμβάνουν κάθε 
αναγκαίο μέτρο ώστε να εξασφαλίζεται ότι 
ο ειδικός δεν αντιμετωπίζει σύγκρουση 
συμφερόντων λόγω του θέματος ως προς 
το οποίο καλείται να εκφέρει γνώμη, 
μεταξύ άλλων με τη δημοσίευση της 
πλήρους δήλωσής επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων και οικονομικών 
συμφερόντων τους, όπως οι ευρεσιτεχνίες 
και η κατοχή μετοχών. Οι ενδιαφερόμενοι 
ή τα πρόσωπα που αντιμετωπίζουν 
σύγκρουση συμφερόντων αποκλείονται 
από τη συμμετοχή «υπό την προσωπική 
τους ιδιότητα».

Or. en

Τροπολογία 614
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή ή ο αρμόδιος φορέας 
χρηματοδότησης λαμβάνουν κάθε 
αναγκαίο μέτρο ώστε να εξασφαλίζεται ότι 
ο ειδικός δεν αντιμετωπίζει σύγκρουση 
συμφερόντων λόγω του θέματος ως προς 
το οποίο καλείται να εκφέρει γνώμη.

3. Η Επιτροπή ή ο αρμόδιος φορέας 
χρηματοδότησης λαμβάνουν κάθε 
αναγκαίο μέτρο ώστε να εξασφαλίζεται ότι 
ο ειδικός δεν αντιμετωπίζει σύγκρουση 
συμφερόντων λόγω του θέματος ως προς 
το οποίο καλείται να εκφέρει γνώμη. ένας 
τρόπος για την εξάλειψη του κινδύνου 
αυτού θα ήταν η δημοσίευση πλήρους 
δήλωσης επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων και οικονομικών 
συμφερόντων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Στον συγκεκριμένο τομέα υπάρχει ανάγκη πληροφοριών για την τεκμηρίωση των αποφάσεων 
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που λαμβάνει η Επιτροπή ή ο φορέας χρηματοδότησης, προκειμένου να αποκλείεται κάθε 
σύγκρουση συμφερόντων.

Τροπολογία 615
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο διορισμός των ειδικών μπορεί να 
λαμβάνει τη μορφή πλαισίου διορισμού 
που ισχύει για ολόκληρη τη διάρκεια του 
«Ορίζων 2020» με συγκεκριμένες 
αναθέσεις καθηκόντων.

4. Ο διορισμός των ειδικών θα γίνει έως το 
τέλος του 2013 και μπορεί να λαμβάνει τη 
μορφή πλαισίου διορισμού που ισχύει για 
ολόκληρη τη διάρκεια του «Ορίζων 2020» 
με συγκεκριμένες αναθέσεις καθηκόντων 
που θα περιλαμβάνουν προκαταρκτική 
αξιολόγηση του έργου, αξιολόγηση της 
εκτέλεσής του και τελική αξιολόγηση.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το «Ορίζων 2020» θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2014, θα πρέπει ως 
τότε να έχει ήδη συσταθεί η ομάδα ανεξάρτητων ειδικών που θα έχει την ευθύνη της λήψης των 
αποφάσεων.

Τροπολογία 616
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα ονόματα των ειδικών που 
διορίστηκαν υπό την προσωπική τους 
ιδιότητα και έχουν συνδράμει την 
Επιτροπή ή τους φορείς χρηματοδότησης 
στην εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
XX/XX «Ορίζων 2020» και της απόφασης 
αριθ. XX/XX/ΕΕ [ειδικό πρόγραμμα] 
δημοσιεύονται τουλάχιστον άπαξ του 
έτους στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής ή 

5. Τα ονόματα των ανεξάρτητων ειδικών –
μαζί με τους επιστημονικούς κλάδους που 
εκπροσωπούν- που έχουν συνδράμει την 
Επιτροπή ή τους φορείς χρηματοδότησης 
στην εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
XX/XX «Ορίζων 2020» και της απόφασης 
αριθ. XX/XX/ΕΕ [ειδικό πρόγραμμα] 
δημοσιεύονται μετά τον διορισμό και 
κατά το διάστημα πριν από την έναρξη 
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του οργανισμού χρηματοδότησης. Τα 
ονόματα ειδικών συγκεντρώνονται, 
υφίστανται χειρισμό και δημοσιεύονται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
45/2001.

του «Ορίζων 2020», οι δε κατάλογοι 
ενημερώνονται στη συνέχεια τουλάχιστον 
άπαξ του έτους στο δικτυακό τόπο της 
Επιτροπής ή του οργανισμού 
χρηματοδότησης. Τα ονόματα ειδικών 
συγκεντρώνονται, υφίστανται χειρισμό και 
δημοσιεύονται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Υπάρχει σαφής σύνδεση μεταξύ της κατάρτισης και ενημέρωσης του καταλόγου των ειδικών με 
σοβαρότητα και συνέπεια, και της διαφάνειας στη διαδικασία χορήγησης κονδυλίων από το 
«Ορίζων 2020».

Τροπολογία 617
Norbert Glante

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που συμμετέχοντες σε 
δράση έχουν παραγάγει από κοινού 
αποτελέσματα και εφόσον τα αντίστοιχα 
μερίδιά τους στην εργασία δεν είναι 
δυνατόν να καθοριστούν με βεβαιότητα, 
αυτοί οι συμμετέχοντες είναι συγκύριοι
των εν λόγω αποτελεσμάτων. Οι συγκύριοι 
συνάπτουν συμφωνία όσον αφορά την 
κατανομή και τους όρους άσκησης αυτής 
της συγκυριότητας σύμφωνα με τις 
υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της 
συμφωνίας επιχορήγησης.

2. Σε περίπτωση που συμμετέχοντες σε 
δράση έχουν παραγάγει από κοινού 
αποτελέσματα και εφόσον τα από κοινού 
παραχθέντα αυτά αποτελέσματα δεν είναι 
δυνατόν να κατανεμηθούν ανά 
συμμετέχοντα για σκοπούς αίτησης, 
απόκτησης ή διατήρησης σχετικής 
ευρεσιτεχνίας ή άλλου είδους προστασίας 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, οι 
συμμετέχοντες μπορεί να αποφασίσουν να 
εκχωρήσουν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας 
των αποτελεσμάτων σε έναν από τους 
συμμετέχοντες, ή να διατηρήσουν 
συγκυριότητα των εν λόγω 
αποτελεσμάτων. Οι συγκύριοι συνάπτουν 
συμφωνία όσον αφορά την κατανομή και 
τους όρους άσκησης αυτής της 
συγκυριότητας σύμφωνα με τις 
υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της 
συμφωνίας επιχορήγησης.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες που διέπουν τη συμμετοχή θα πρέπει να καλύπτουν περιπτώσεις στις οποίες τα 
αποτελέσματα δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθούν και οι συμμετέχοντες είναι συγκύριοι.

Τροπολογία 618
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που συμμετέχοντες σε 
δράση έχουν παραγάγει από κοινού 
αποτελέσματα και εφόσον τα αντίστοιχα 
μερίδιά τους στην εργασία δεν είναι 
δυνατόν να καθοριστούν με βεβαιότητα, 
αυτοί οι συμμετέχοντες είναι συγκύριοι 
των εν λόγω αποτελεσμάτων. Οι συγκύριοι 
συνάπτουν συμφωνία όσον αφορά την 
κατανομή και τους όρους άσκησης αυτής 
της συγκυριότητας σύμφωνα με τις 
υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της 
συμφωνίας επιχορήγησης.

2. Σε περίπτωση που συμμετέχοντες σε 
δράση έχουν παραγάγει από κοινού 
αποτελέσματα και εφόσον η κοινή αυτή 
εφεύρεση, σχεδίαση ή εργασία δεν είναι 
δυνατόν να μεριστεί για σκοπούς αίτησης, 
απόκτησης ή διατήρησης σχετικής 
ευρεσιτεχνίας ή άλλου είδους προστασίας 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
μπορούν να αποφασίσουν να εκχωρήσουν 
τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των 
αποτελεσμάτων σε έναν από αυτούς ή να 
διατηρήσουν συγκυριότητα των εν λόγω 
αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση 
συγκυριότητας, οι συγκύριοι συνάπτουν 
συμφωνία όσον αφορά την κατανομή και 
τους όρους άσκησης αυτής της 
συγκυριότητας σύμφωνα με τις 
υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της 
συμφωνίας επιχορήγησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας θα πρέπει να προσδιοριστεί ότι οι συμμετέχοντες έχουν επίσης τη 
δυνατότητα να εκχωρούν τα κοινά αποτελέσματα σε έναν από αυτούς.

Τροπολογία 619
Teresa Riera Madurell
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που συμμετέχοντες σε 
δράση έχουν παραγάγει από κοινού 
αποτελέσματα και εφόσον τα αντίστοιχα 
μερίδιά τους στην εργασία δεν είναι 
δυνατόν να καθοριστούν με βεβαιότητα, 
αυτοί οι συμμετέχοντες είναι συγκύριοι 
των εν λόγω αποτελεσμάτων. Οι συγκύριοι 
συνάπτουν συμφωνία όσον αφορά την 
κατανομή και τους όρους άσκησης αυτής 
της συγκυριότητας σύμφωνα με τις 
υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της 
συμφωνίας επιχορήγησης.

2. Σε περίπτωση που συμμετέχοντες σε 
δράση έχουν παραγάγει από κοινού 
αποτελέσματα και εφόσον τα αντίστοιχα 
μερίδιά τους στην εργασία δεν είναι 
δυνατόν να καθοριστούν με βεβαιότητα, ή  
αν δεν είναι δυνατόν να μεριστεί το κοινό 
αυτό αποτέλεσμα για σκοπούς αίτησης, 
απόκτησης και/ή διατήρησης σχετικής 
ευρεσιτεχνίας ή άλλου είδους προστασίας 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
αυτοί οι συμμετέχοντες είναι συγκύριοι 
των εν λόγω αποτελεσμάτων. Οι συγκύριοι 
συνάπτουν συμφωνία όσον αφορά την 
κατανομή και τους όρους άσκησης αυτής 
της συγκυριότητας σύμφωνα με τις 
υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της 
συμφωνίας επιχορήγησης.

Or. en

Τροπολογία 620
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που συμμετέχοντες σε 
δράση έχουν παραγάγει από κοινού 
αποτελέσματα και εφόσον τα αντίστοιχα 
μερίδιά τους στην εργασία δεν είναι 
δυνατόν να καθοριστούν με βεβαιότητα, 
αυτοί οι συμμετέχοντες είναι συγκύριοι 
των εν λόγω αποτελεσμάτων. Οι συγκύριοι 
συνάπτουν συμφωνία όσον αφορά την 
κατανομή και τους όρους άσκησης αυτής 
της συγκυριότητας σύμφωνα με τις 
υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της 
συμφωνίας επιχορήγησης.

2. Σε περίπτωση που συμμετέχοντες σε 
δράση έχουν παραγάγει από κοινού 
αποτελέσματα και εφόσον τα αντίστοιχα 
μερίδιά τους στην εργασία δεν είναι 
δυνατόν να καθοριστούν με βεβαιότητα, ή  
αν η κοινή αυτή εφεύρεση, σχεδίαση ή 
εργασία δεν είναι δυνατόν να μεριστεί για 
σκοπούς αίτησης, απόκτησης και/ή 
διατήρησης σχετικής ευρεσιτεχνίας ή 
άλλου είδους προστασίας δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, αυτοί οι 
συμμετέχοντες είναι συγκύριοι των εν 
λόγω αποτελεσμάτων. Οι συγκύριοι 
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συνάπτουν συμφωνία όσον αφορά την 
κατανομή και τους όρους άσκησης αυτής 
της συγκυριότητας σύμφωνα με τις 
υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της 
συμφωνίας επιχορήγησης.

Or. en

Τροπολογία 621
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που συμμετέχοντες σε 
δράση έχουν παραγάγει από κοινού 
αποτελέσματα και εφόσον τα αντίστοιχα 
μερίδιά τους στην εργασία δεν είναι 
δυνατόν να καθοριστούν με βεβαιότητα, 
αυτοί οι συμμετέχοντες είναι συγκύριοι 
των εν λόγω αποτελεσμάτων. Οι συγκύριοι 
συνάπτουν συμφωνία όσον αφορά την 
κατανομή και τους όρους άσκησης αυτής 
της συγκυριότητας σύμφωνα με τις 
υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της 
συμφωνίας επιχορήγησης.

2. Σε περίπτωση που συμμετέχοντες σε 
δράση έχουν παραγάγει από κοινού 
αποτελέσματα και εφόσον η κοινή αυτή 
εφεύρεση, σχεδίαση ή εργασία δεν είναι 
δυνατόν να μεριστεί για σκοπούς αίτησης, 
απόκτησης και/ή διατήρησης σχετικής 
ευρεσιτεχνίας ή άλλου είδους προστασίας 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
αυτοί οι συμμετέχοντες είναι συγκύριοι 
των εν λόγω αποτελεσμάτων. Οι συγκύριοι 
συνάπτουν συμφωνία όσον αφορά την 
κατανομή και τους όρους άσκησης αυτής 
της συγκυριότητας σύμφωνα με τις 
υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της 
συμφωνίας επιχορήγησης.

Or. en

Τροπολογία 622
Marian-Jean Marinescu, Antonio Cancian

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που συμμετέχοντες σε 
δράση έχουν παραγάγει από κοινού 

2. Σε περίπτωση που συμμετέχοντες σε 
δράση έχουν παραγάγει από κοινού 
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αποτελέσματα και εφόσον τα αντίστοιχα 
μερίδιά τους στην εργασία δεν είναι 
δυνατόν να καθοριστούν με βεβαιότητα, 
αυτοί οι συμμετέχοντες είναι συγκύριοι 
των εν λόγω αποτελεσμάτων. Οι συγκύριοι 
συνάπτουν συμφωνία όσον αφορά την 
κατανομή και τους όρους άσκησης αυτής 
της συγκυριότητας σύμφωνα με τις 
υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της 
συμφωνίας επιχορήγησης.

αποτελέσματα και εφόσον τα αντίστοιχα 
μερίδιά τους στην εργασία δεν είναι 
δυνατόν να καθοριστούν με βεβαιότητα, 
μπορεί να αποφασίσουν να εκχωρήσουν 
τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των 
αποτελεσμάτων αυτών σε έναν από τους 
συμμετέχοντες ή να είναι συγκύριοι των 
εν λόγω αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση 
συγκυριότητας, οι συγκύριοι συνάπτουν 
συμφωνία όσον αφορά την κατανομή και 
τους όρους άσκησης αυτής της 
συγκυριότητας σύμφωνα με τις 
υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της 
συμφωνίας επιχορήγησης.

Or. en

Τροπολογία 623
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που συμμετέχοντες σε 
δράση έχουν παραγάγει από κοινού 
αποτελέσματα και εφόσον τα αντίστοιχα 
μερίδιά τους στην εργασία δεν είναι 
δυνατόν να καθοριστούν με βεβαιότητα, 
αυτοί οι συμμετέχοντες είναι συγκύριοι 
των εν λόγω αποτελεσμάτων. Οι συγκύριοι 
συνάπτουν συμφωνία όσον αφορά την 
κατανομή και τους όρους άσκησης αυτής 
της συγκυριότητας σύμφωνα με τις 
υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της 
συμφωνίας επιχορήγησης.

2. Σε περίπτωση που συμμετέχοντες σε 
δράση παράγουν από κοινού 
αποτελέσματα και εφόσον τα αντίστοιχα 
μερίδιά τους στην εργασία δεν είναι 
δυνατόν να καθοριστούν με βεβαιότητα, 
αυτοί οι συμμετέχοντες είναι συγκύριοι 
των εν λόγω αποτελεσμάτων. Οι συγκύριοι 
συνάπτουν συμφωνία όσον αφορά την 
κατανομή αυτής της συγκυριότητας και/ή 
τους όρους άσκησης της συγκυριότητας 
σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους στο 
πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης.

Or. de

Τροπολογία 624
Seán Kelly
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που συμμετέχοντες σε 
δράση έχουν παραγάγει από κοινού 
αποτελέσματα και εφόσον τα αντίστοιχα 
μερίδιά τους στην εργασία δεν είναι 
δυνατόν να καθοριστούν με βεβαιότητα, 
αυτοί οι συμμετέχοντες είναι συγκύριοι 
των εν λόγω αποτελεσμάτων. Οι συγκύριοι 
συνάπτουν συμφωνία όσον αφορά την 
κατανομή και τους όρους άσκησης αυτής 
της συγκυριότητας σύμφωνα με τις 
υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της 
συμφωνίας επιχορήγησης.

2. Σε περίπτωση που συμμετέχοντες σε 
δράση παράγουν από κοινού 
αποτελέσματα και εφόσον τα αντίστοιχα 
μερίδιά τους στην εργασία δεν είναι 
δυνατόν να καθοριστούν με βεβαιότητα, 
αυτοί οι συμμετέχοντες είναι συγκύριοι 
των εν λόγω αποτελεσμάτων. Οι συγκύριοι 
συνάπτουν συμφωνία όσον αφορά τον 
τρόπο κατανομής αυτής της 
συγκυριότητας και/ή τους όρους άσκησης 
της συγκυριότητας σύμφωνα με τις 
υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της 
συμφωνίας επιχορήγησης.

Or. en

Τροπολογία 625
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτός αν συμφωνείται αλλιώς στη 
συμφωνία συγκυριότητας, κάθε συγκύριος 
έχει δικαίωμα να χορηγεί όχι 
αποκλειστικές άδειες σε τρίτους με σκοπό 
την εκμετάλλευση των από κοινού 
κατεχόμενων αποτελεσμάτων, χωρίς 
δικαίωμα περαιτέρω άδειας, υπό τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

Εκτός αν συμφωνείται αλλιώς στη 
συμφωνία συγκυριότητας, κάθε συγκύριος 
έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα από 
κοινού κατεχόμενα προϋπάρχοντα 
στοιχεία για μη εμπορικούς σκοπούς, 
όπως για δραστηριότητες εσωτερικής 
έρευνας και κατάρτισης, ατελώς και 
χωρίς να απαιτείται προηγούμενη 
συναίνεση του συγκυρίου ή των 
συγκυρίων.

Or. en

Τροπολογία 626
Teresa Riera Madurell
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτός αν συμφωνείται αλλιώς στη 
συμφωνία συγκυριότητας, κάθε συγκύριος 
έχει δικαίωμα να χορηγεί όχι 
αποκλειστικές άδειες σε τρίτους με σκοπό 
την εκμετάλλευση των από κοινού 
κατεχόμενων αποτελεσμάτων, χωρίς 
δικαίωμα περαιτέρω άδειας, υπό τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

Εκτός αν συμφωνείται αλλιώς στη 
συμφωνία συγκυριότητας, κάθε συγκύριος 
έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα από 
κοινού κατεχόμενα αποτελέσματα όπως 
κρίνει σκόπιμο για μη εμπορικούς 
σκοπούς εσωτερικής έρευνας χωρίς 
αποκλειστικότητα και ατελώς, όπως 
επίσης να τα εκμεταλλεύεται εμπορικά 
και να χορηγεί όχι αποκλειστικές άδειες σε 
τρίτους με σκοπό την εκμετάλλευση των 
από κοινού κατεχόμενων αποτελεσμάτων, 
χωρίς δικαίωμα περαιτέρω άδειας, υπό τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 627
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτός αν συμφωνείται αλλιώς στη 
συμφωνία συγκυριότητας, κάθε συγκύριος 
έχει δικαίωμα να χορηγεί όχι 
αποκλειστικές άδειες σε τρίτους με σκοπό 
την εκμετάλλευση των από κοινού 
κατεχόμενων αποτελεσμάτων, χωρίς 
δικαίωμα περαιτέρω άδειας, υπό τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

Εκτός αν συμφωνείται αλλιώς στη 
συμφωνία συγκυριότητας, κάθε συγκύριος 
έχει δικαίωμα να εκμεταλλεύεται τα από 
κοινού κατεχόμενα αποτελέσματα, μεταξύ 
άλλων για να χορηγεί όχι αποκλειστικές 
άδειες σε τρίτους, χωρίς δικαίωμα 
περαιτέρω άδειας, υπό τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 628
Seán Kelly
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτός αν συμφωνείται αλλιώς στη 
συμφωνία συγκυριότητας, κάθε συγκύριος 
έχει δικαίωμα να χορηγεί όχι 
αποκλειστικές άδειες σε τρίτους με σκοπό 
την εκμετάλλευση των από κοινού 
κατεχόμενων αποτελεσμάτων, χωρίς 
δικαίωμα περαιτέρω άδειας, υπό τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

Εκτός αν συμφωνείται αλλιώς στη 
συμφωνία συγκυριότητας, κάθε συγκύριος 
έχει δικαίωμα να χορηγεί μη αποκλειστικές 
άδειες σε τρίτους με σκοπό την 
εκμετάλλευση των από κοινού 
κατεχόμενων αποτελεσμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
αλλά χωρίς δικαίωμα περαιτέρω άδειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο κανόνων για την κοινή ιδιοκτησία, και ιδιαίτερα το προκαθορισμένο καθεστώς που 
προβλέπει προηγούμενη κοινοποίηση και αντιστάθμιση για χορήγηση μη αποκλειστικής άδειας 
σε τρίτα μέρη, δημιουργεί σημαντικά εμπόδια για τη χρήση της κοινά κατεχόμενης διανοητικής 
ιδιοκτησίας. Η προοπτική της «από κοινού κατοχής» θα αποθάρρυνε επομένως τη συνεργατική 
έρευνα. Θα πρέπει να αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια των συμμετεχόντων η επίτευξη της 
καταλληλότερης συμφωνίας, με βάση καθεστώς το οποίο προωθεί τη χρήση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας.

Τροπολογία 629
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτός αν συμφωνείται αλλιώς στη 
συμφωνία συγκυριότητας, κάθε συγκύριος 
έχει δικαίωμα να χορηγεί όχι 
αποκλειστικές άδειες σε τρίτους με σκοπό 
την εκμετάλλευση των από κοινού 
κατεχόμενων αποτελεσμάτων, χωρίς 
δικαίωμα περαιτέρω άδειας, υπό τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

Εκτός αν συμφωνείται αλλιώς στη 
συμφωνία συγκυριότητας, κάθε συγκύριος 
έχει δικαίωμα να χορηγεί όχι 
αποκλειστικές άδειες σε τρίτους με σκοπό 
την εκμετάλλευση των από κοινού 
κατεχόμενων αποτελεσμάτων, υπό τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or. en
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Τροπολογία 630
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

a) ενημερώνει προηγουμένως τους άλλους 
συγκυρίους·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 631
Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

a) ενημερώνει προηγουμένως τους άλλους 
συγκυρίους·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 632
Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) καταβάλλει θεμιτή και λογική 
αντιστάθμιση στους άλλους συγκυρίους.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 633
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) καταβάλλει θεμιτή και λογική 
αντιστάθμιση στους άλλους συγκυρίους.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 634
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) καταβάλλει θεμιτή και λογική 
αντιστάθμιση στους άλλους συγκυρίους.

β) αν απαιτείται αντιστάθμιση από τους 
συγκυρίους σε σχέση με τη χορήγηση μη 
αποκλειστικών αδειών σε τρίτα μέρη για 
την εκμετάλλευση των από κοινού 
κατεχόμενων αποτελεσμάτων, η 
αντιστάθμιση αυτή πρέπει να είναι θεμιτή 
και λογική.

Or. en

Τροπολογία 635
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) καταβάλλει θεμιτή και λογική 
αντιστάθμιση στους άλλους συγκυρίους.

β) θεμιτοί και λογικοί όροι.

Or. en
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Τροπολογία 636
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ανεξάρτητα από τις παραγράφους 1, 
2 και 3, οι συμμετέχοντες μπορεί να 
συμφωνήσουν σε διαφορετικές ρυθμίσεις 
σχετικά με την κυριότητα των 
αποτελεσμάτων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η συγκεκριμένη τροπολογία θα επιτρέψει κάποια ευελιξία για τους εταίρους, οι οποίοι μπορεί 
να συμφωνήσουν σε συγκεκριμένους όρους όσον αφορά την κυριότητα των αποτελεσμάτων. 
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις ΜΜΕ. Όταν μια ενέργεια απαιτεί συγκεκριμένη 
εμπειρογνωμοσύνη ή τεχνολογία που συνιστά ένα από τα κύρια περιουσιακά στοιχεία μιας 
ΜΜΕ, η τελευταία μπορεί να διατηρεί το δικαίωμα εμπορίας του εν λόγω στοιχείου 
προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστική.

Τροπολογία 637
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση που αποτελέσματα είναι 
δυνατόν να τύχουν εμπορικής ή 
βιομηχανικής εφαρμογής, ο συμμετέχων 
που είναι κύριος αυτών των 
αποτελεσμάτων εξετάζει τη δυνατότητα 
προστασίας και, εφόσον είναι δυνατόν και 
δικαιολογείται λόγω των περιστάσεων, τα 
προστατεύει επαρκώς για το ενδεδειγμένο 
χρονικό διάστημα και με κατάλληλη 
εδαφική κάλυψη, λαμβανομένων δεόντως 

1. Σε περίπτωση που αποτελέσματα είναι 
δυνατόν να τύχουν εμπορικής ή 
βιομηχανικής εφαρμογής, ο συμμετέχων 
που είναι κύριος αυτών των 
αποτελεσμάτων μπορεί να εξετάζει τη 
δυνατότητα προστασίας και, εφόσον είναι 
δυνατόν και δικαιολογείται λόγω των 
περιστάσεων, μπορεί να τα προστατεύει 
επαρκώς για το ενδεδειγμένο χρονικό 
διάστημα και με κατάλληλη εδαφική 
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υπόψη των εννόμων συμφερόντων του και 
των εννόμων συμφερόντων, ιδίως 
εμπορικών, των υπόλοιπων συμμετεχόντων 
στη δράση.

κάλυψη, λαμβανομένων δεόντως υπόψη 
του δημόσιου συμφέροντος, των έννομων 
συμφερόντων του και των εννόμων 
συμφερόντων, ιδίως εμπορικών, των 
υπόλοιπων συμμετεχόντων στη δράση.

Or. en

Τροπολογία 638
Vicky Ford, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση που αποτελέσματα είναι 
δυνατόν να τύχουν εμπορικής ή 
βιομηχανικής εφαρμογής, ο συμμετέχων 
που είναι κύριος αυτών των 
αποτελεσμάτων εξετάζει τη δυνατότητα 
προστασίας και, εφόσον είναι δυνατόν και 
δικαιολογείται λόγω των περιστάσεων, τα 
προστατεύει επαρκώς για το ενδεδειγμένο 
χρονικό διάστημα και με κατάλληλη 
εδαφική κάλυψη, λαμβανομένων δεόντως 
υπόψη των εννόμων συμφερόντων του και 
των εννόμων συμφερόντων, ιδίως 
εμπορικών, των υπόλοιπων συμμετεχόντων 
στη δράση.

1. Σε περίπτωση που αποτελέσματα είναι 
δυνατόν να ή μπορεί εύλογα να 
αναμένεται ότι θα τύχουν εμπορικής ή 
βιομηχανικής εφαρμογής, ο συμμετέχων 
που είναι κύριος αυτών των 
αποτελεσμάτων εξετάζει τη δυνατότητα 
προστασίας και, εφόσον είναι δυνατόν και 
δικαιολογείται λόγω των περιστάσεων, τα 
προστατεύει επαρκώς για το ενδεδειγμένο 
χρονικό διάστημα και με κατάλληλη 
εδαφική κάλυψη, λαμβανομένων δεόντως 
υπόψη των εννόμων συμφερόντων του και 
των εννόμων συμφερόντων, ιδίως 
εμπορικών, των υπόλοιπων συμμετεχόντων 
στη δράση.

Or. en

Τροπολογία 639
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που συμμετέχων ο οποίος 2. Σε περίπτωση που συμμετέχων ο οποίος 
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έχει χρηματοδοτηθεί από την Ένωση δεν 
προτίθεται να προστατεύσει αποτελέσματα 
τα οποία έχουν παραχθεί από αυτόν για 
λόγους άλλους από αδυναμία στο πλαίσιο 
του δικαίου της Ένωσης ή του εθνικού 
δικαίου ή από την απουσία δυνατοτήτων 
εμπορικής εκμετάλλευσης, και με 
εξαίρεση την περίπτωση που ο 
συμμετέχων σκοπεύει να μεταφέρει αυτά 
τα δικαιώματα σε άλλη νομική οντότητα 
εγκαταστημένη σε κράτος μέλος ή 
συνδεδεμένη χώρα με σκοπό την 
προστασία τους, ενημερώνει την Επιτροπή 
ή το φορέα χρηματοδότησης πριν λάβει 
χώρα διάδοση σχετιζόμενη με αυτά τα 
αποτελέσματα. Η Επιτροπή για 
λογαριασμό της Ένωσης ή ο φορέας 
χρηματοδότησης μπορούν να 
αναλαμβάνουν την κυριότητα των εν λόγω 
αποτελεσμάτων και να προβαίνουν στις 
αναγκαίες ενέργειες για την ενδεδειγμένη 
προστασία τους

έχει χρηματοδοτηθεί από την Ένωση δεν 
προτίθεται να προστατεύσει αποτελέσματα 
τα οποία έχουν παραχθεί από αυτόν, 
ενημερώνει την Επιτροπή ή το φορέα 
χρηματοδότησης πριν λάβει χώρα διάδοση 
σχετιζόμενη με αυτά τα αποτελέσματα. Η 
Επιτροπή για λογαριασμό της Ένωσης ή ο 
φορέας χρηματοδότησης μπορούν, με τη 
σύμφωνη γνώμη του συμμετέχοντα που 
είναι κύριος, να αναλαμβάνουν την 
κυριότητα των εν λόγω αποτελεσμάτων 
και να προβαίνουν στις αναγκαίες 
ενέργειες για την ενδεδειγμένη προστασία 
τους, λαμβάνοντας υπόψη το δημόσιο 
συμφέρον και με στόχο τη μεγιστοποίησή 
της διάδοσης των αποτελεσμάτων. 

Or. en

Τροπολογία 640
Vicky Ford, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που συμμετέχων ο οποίος 
έχει χρηματοδοτηθεί από την Ένωση δεν 
προτίθεται να προστατεύσει αποτελέσματα 
τα οποία έχουν παραχθεί από αυτόν για 
λόγους άλλους από αδυναμία στο πλαίσιο 
του δικαίου της Ένωσης ή του εθνικού 
δικαίου ή από την απουσία δυνατοτήτων 
εμπορικής εκμετάλλευσης, και με εξαίρεση 
την περίπτωση που ο συμμετέχων 
σκοπεύει να μεταφέρει αυτά τα 
δικαιώματα σε άλλη νομική οντότητα 
εγκαταστημένη σε κράτος μέλος ή 
συνδεδεμένη χώρα με σκοπό την 

2. Σε περίπτωση που συμμετέχων ο οποίος 
έχει χρηματοδοτηθεί από την Ένωση δεν 
προτίθεται να προστατεύσει αποτελέσματα 
τα οποία έχουν παραχθεί από αυτόν για 
λόγους άλλους από αδυναμία στο πλαίσιο 
του δικαίου της Ένωσης ή του εθνικού 
δικαίου ή από την απουσία δυνατοτήτων 
εμπορικής εκμετάλλευσης, και με εξαίρεση 
την περίπτωση που ο συμμετέχων 
σκοπεύει να μεταφέρει αυτά τα 
δικαιώματα σε άλλη νομική οντότητα 
εγκαταστημένη σε κράτος μέλος ή 
συνδεδεμένη χώρα με σκοπό την 



AM\907844EL.doc 37/137 PE492.788v01-00

EL

προστασία τους, ενημερώνει την Επιτροπή 
ή το φορέα χρηματοδότησης πριν λάβει 
χώρα διάδοση σχετιζόμενη με αυτά τα 
αποτελέσματα. Η Επιτροπή για 
λογαριασμό της Ένωσης ή ο φορέας 
χρηματοδότησης μπορούν να 
αναλαμβάνουν την κυριότητα των εν λόγω 
αποτελεσμάτων και να προβαίνουν στις 
αναγκαίες ενέργειες για την ενδεδειγμένη 
προστασία τους

προστασία τους, ενημερώνει την Επιτροπή 
ή το φορέα χρηματοδότησης πριν λάβει 
χώρα διάδοση σχετιζόμενη με αυτά τα 
αποτελέσματα. Η Επιτροπή για 
λογαριασμό της Ένωσης ή ο φορέας 
χρηματοδότησης μπορούν, με τη σύμφωνη 
γνώμη του συμμετέχοντα που έχει την 
κυριότητα, να αναλαμβάνουν την 
κυριότητα των εν λόγω αποτελεσμάτων 
και να προβαίνουν στις αναγκαίες 
ενέργειες για την ενδεδειγμένη προστασία 
τους.

Or. en

Τροπολογία 641
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που συμμετέχων ο οποίος 
έχει χρηματοδοτηθεί από την Ένωση δεν 
προτίθεται να προστατεύσει αποτελέσματα 
τα οποία έχουν παραχθεί από αυτόν για 
λόγους άλλους από αδυναμία στο πλαίσιο 
του δικαίου της Ένωσης ή του εθνικού 
δικαίου ή από την απουσία δυνατοτήτων 
εμπορικής εκμετάλλευσης, και με εξαίρεση 
την περίπτωση που ο συμμετέχων 
σκοπεύει να μεταφέρει αυτά τα 
δικαιώματα σε άλλη νομική οντότητα 
εγκαταστημένη σε κράτος μέλος ή 
συνδεδεμένη χώρα με σκοπό την 
προστασία τους, ενημερώνει την Επιτροπή 
ή το φορέα χρηματοδότησης πριν λάβει 
χώρα διάδοση σχετιζόμενη με αυτά τα
αποτελέσματα. Η Επιτροπή για 
λογαριασμό της Ένωσης ή ο φορέας 
χρηματοδότησης μπορούν να 
αναλαμβάνουν την κυριότητα των εν λόγω 
αποτελεσμάτων και να προβαίνουν στις 
αναγκαίες ενέργειες για την ενδεδειγμένη 

2. Σε περίπτωση που συμμετέχων ο οποίος 
έχει χρηματοδοτηθεί από την Ένωση δεν 
προτίθεται να προστατεύσει αποτελέσματα 
τα οποία έχουν παραχθεί από αυτόν για 
λόγους άλλους από αδυναμία στο πλαίσιο 
του δικαίου της Ένωσης ή του εθνικού 
δικαίου ή από την απουσία δυνατοτήτων 
εμπορικής ή βιομηχανικής 
εκμετάλλευσης, και με εξαίρεση την 
περίπτωση που ο συμμετέχων σκοπεύει να 
μεταφέρει αυτά τα δικαιώματα σε άλλη 
νομική οντότητα εγκαταστημένη σε κράτος 
μέλος ή συνδεδεμένη χώρα με σκοπό την 
προστασία τους, ενημερώνει την Επιτροπή 
ή το φορέα χρηματοδότησης πριν λάβει 
χώρα διάδοση σχετιζόμενη με αυτά τα 
αποτελέσματα. Η Επιτροπή για 
λογαριασμό της Ένωσης ή ο φορέας 
χρηματοδότησης μπορούν να 
αναλαμβάνουν την κυριότητα των εν λόγω 
αποτελεσμάτων και να προβαίνουν στις 
αναγκαίες ενέργειες για την ενδεδειγμένη 
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προστασία τους προστασία τους

Or. en

Τροπολογία 642
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που συμμετέχων ο οποίος 
έχει χρηματοδοτηθεί από την Ένωση δεν 
προτίθεται να προστατεύσει αποτελέσματα 
τα οποία έχουν παραχθεί από αυτόν για 
λόγους άλλους από αδυναμία στο πλαίσιο 
του δικαίου της Ένωσης ή του εθνικού 
δικαίου ή από την απουσία δυνατοτήτων 
εμπορικής εκμετάλλευσης, και με εξαίρεση 
την περίπτωση που ο συμμετέχων 
σκοπεύει να μεταφέρει αυτά τα 
δικαιώματα σε άλλη νομική οντότητα 
εγκαταστημένη σε κράτος μέλος ή 
συνδεδεμένη χώρα με σκοπό την 
προστασία τους, ενημερώνει την Επιτροπή 
ή το φορέα χρηματοδότησης πριν λάβει 
χώρα διάδοση σχετιζόμενη με αυτά τα 
αποτελέσματα. Η Επιτροπή για 
λογαριασμό της Ένωσης ή ο φορέας 
χρηματοδότησης μπορούν να 
αναλαμβάνουν την κυριότητα των εν λόγω 
αποτελεσμάτων και να προβαίνουν στις 
αναγκαίες ενέργειες για την ενδεδειγμένη 
προστασία τους

2. Σε περίπτωση που συμμετέχων ο οποίος 
έχει χρηματοδοτηθεί από την Ένωση δεν 
προτίθεται να προστατεύσει αποτελέσματα 
τα οποία έχουν παραχθεί από αυτόν για 
λόγους άλλους από αδυναμία στο πλαίσιο 
του δικαίου της Ένωσης ή του εθνικού 
δικαίου ή από την απουσία δυνατοτήτων 
εμπορικής ή βιομηχανικής 
εκμετάλλευσης, και με εξαίρεση την 
περίπτωση που ο συμμετέχων σκοπεύει να 
μεταφέρει αυτά τα δικαιώματα σε άλλη 
νομική οντότητα εγκαταστημένη σε κράτος 
μέλος ή συνδεδεμένη χώρα με σκοπό την 
προστασία τους, ενημερώνει την Επιτροπή 
ή το φορέα χρηματοδότησης πριν λάβει 
χώρα διάδοση σχετιζόμενη με αυτά τα 
αποτελέσματα. Η Επιτροπή για 
λογαριασμό της Ένωσης ή ο φορέας 
χρηματοδότησης μπορούν να 
αναλαμβάνουν την κυριότητα των εν λόγω 
αποτελεσμάτων και να προβαίνουν στις 
αναγκαίες ενέργειες για την ενδεδειγμένη 
προστασία τους

Or. en

Τροπολογία 643
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο συμμετέχων μπορεί να αρνηθεί να 
συγκατατεθεί μόνον εφόσον αποδείξει ότι 
θίγονται σημαντικά τα έννομα συμφέροντά 
του. Δεν είναι δυνατή διάδοση σχετιζόμενη 
με αυτά τα αποτελέσματα έως ότου η 
Επιτροπή ή ο φορέας χρηματοδότησης 
λάβει απόφαση ή έχει αποφασίσει ότι θα 
αναλάβει την κυριότητα και έχει προβεί σε 
αναγκαίες ενέργειες για την εξασφάλιση 
της προστασίας Η συμφωνία επιχορήγησης 
καθορίζει εν προκειμένω χρονικά όρια.

Ο συμμετέχων μπορεί να αρνηθεί να 
συγκατατεθεί μόνον εφόσον αποδείξει ότι 
θίγονται σημαντικά τα έννομα συμφέροντά 
του. Δεν είναι δυνατή διάδοση σχετιζόμενη 
με αυτά τα αποτελέσματα έως ότου η 
Επιτροπή ή ο φορέας χρηματοδότησης 
αποφασίσει αν θα αναλάβει την κυριότητα 
και έχει προβεί σε αναγκαίες ενέργειες για 
την εξασφάλιση της προστασίας Η 
συμφωνία επιχορήγησης καθορίζει εν 
προκειμένω χρονικά όρια.

Or. en

Τροπολογία 644
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο συμμετέχων μπορεί να αρνηθεί να 
συγκατατεθεί μόνον εφόσον αποδείξει ότι 
θίγονται σημαντικά τα έννομα συμφέροντά 
του. Δεν είναι δυνατή διάδοση σχετιζόμενη 
με αυτά τα αποτελέσματα έως ότου η 
Επιτροπή ή ο φορέας χρηματοδότησης 
λάβει απόφαση ή έχει αποφασίσει ότι θα 
αναλάβει την κυριότητα και έχει προβεί σε 
αναγκαίες ενέργειες για την εξασφάλιση 
της προστασίας Η συμφωνία επιχορήγησης 
καθορίζει εν προκειμένω χρονικά όρια.

Ο συμμετέχων μπορεί να αρνηθεί να 
συγκατατεθεί μόνον εφόσον αποδείξει ότι 
θίγονται σημαντικά τα έννομα συμφέροντά 
του. Δεν είναι δυνατή διάδοση σχετιζόμενη 
με αυτά τα αποτελέσματα έως ότου η 
Επιτροπή ή ο φορέας χρηματοδότησης 
λάβει απόφαση ή έχει αποφασίσει ότι θα 
αναλάβει την κυριότητα και έχει προβεί σε 
αναγκαίες ενέργειες για την εξασφάλιση 
της προστασίας Η πρότυπη συμφωνία 
επιχορήγησης καθορίζει εν προκειμένω 
χρονικά όρια.

Or. en

Τροπολογία 645
Vicky Ford
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που συμμετέχων ο οποίος 
έχει χρηματοδοτηθεί από την Ένωση 
σκοπεύει να εγκαταλείψει την προστασία 
αποτελεσμάτων ή να μην επιδιώξει την 
παράταση αυτής της προστασίας για 
λόγους άλλους από την απουσία 
δυνατοτήτων εμπορικής εκμετάλλευσης, 
ενημερώνει την Επιτροπή ή το φορέα 
χρηματοδότησης, που μπορούν να 
συνεχίσουν ή να παρατείνουν την 
προστασία αναλαμβάνοντας την κυριότητα 
των αποτελεσμάτων. Ο συμμετέχων μπορεί 
να αρνηθεί να συγκατατεθεί μόνον εφόσον 
αποδείξει ότι θίγονται σημαντικά τα 
έννομα συμφέροντά του. Η συμφωνία 
επιχορήγησης καθορίζει εν προκειμένω 
χρονικά όρια.

3. Σε περίπτωση που συμμετέχων ο οποίος 
έχει χρηματοδοτηθεί από την Ένωση 
σκοπεύει να εγκαταλείψει την προστασία 
αποτελεσμάτων ή να μην επιδιώξει την 
παράταση αυτής της προστασίας για 
λόγους άλλους από την απουσία 
δυνατοτήτων εμπορικής εκμετάλλευσης 
μέσα σε πέντε έτη από τη λήξη της 
δράσης, ενημερώνει την Επιτροπή ή το 
φορέα χρηματοδότησης, που μπορούν, με 
τη σύμφωνη γνώμη του συμμετέχοντα 
που έχει την κυριότητα, να συνεχίσουν ή 
να παρατείνουν την προστασία 
αναλαμβάνοντας την κυριότητα των 
αποτελεσμάτων. Η Επιτροπή ή ο φορέας 
χρηματοδότησης λαμβάνει την απόφαση 
αυτή μέσα σε 45 ημέρες. Ο συμμετέχων 
μπορεί να αρνηθεί να συγκατατεθεί μόνον 
εφόσον αποδείξει ότι θίγονται σημαντικά 
τα έννομα συμφέροντά του. Η συμφωνία 
επιχορήγησης καθορίζει εν προκειμένω 
χρονικά όρια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγές που εισηγήθηκαν οι συντονιστές της DESCA.

Τροπολογία 646
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που συμμετέχων ο οποίος 
έχει χρηματοδοτηθεί από την Ένωση 
σκοπεύει να εγκαταλείψει την προστασία 

3. Σε περίπτωση που συμμετέχων ο οποίος 
έχει χρηματοδοτηθεί από την Ένωση 
σκοπεύει να εγκαταλείψει την προστασία 
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αποτελεσμάτων ή να μην επιδιώξει την 
παράταση αυτής της προστασίας για 
λόγους άλλους από την απουσία 
δυνατοτήτων εμπορικής εκμετάλλευσης, 
ενημερώνει την Επιτροπή ή το φορέα 
χρηματοδότησης, που μπορούν να 
συνεχίσουν ή να παρατείνουν την 
προστασία αναλαμβάνοντας την κυριότητα 
των αποτελεσμάτων. Ο συμμετέχων μπορεί 
να αρνηθεί να συγκατατεθεί μόνον εφόσον 
αποδείξει ότι θίγονται σημαντικά τα 
έννομα συμφέροντά του. Η συμφωνία 
επιχορήγησης καθορίζει εν προκειμένω 
χρονικά όρια.

αποτελεσμάτων ή να μην επιδιώξει την 
παράταση αυτής της προστασίας, 
ενημερώνει την Επιτροπή ή το φορέα 
χρηματοδότησης, που μπορούν να 
συνεχίσουν ή να παρατείνουν την 
προστασία αναλαμβάνοντας την κυριότητα 
των αποτελεσμάτων. Ο συμμετέχων μπορεί 
να αρνηθεί να συγκατατεθεί μόνον εφόσον 
αποδείξει ότι θίγονται σημαντικά τα 
έννομα συμφέροντά του. Η συμφωνία 
επιχορήγησης καθορίζει εν προκειμένω 
χρονικά όρια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι λόγοι για τους οποίους ένας συμμετέχων μπορεί να προτίθεται να παραιτηθεί από την 
προστασία ή να μην ζητήσει παράτασή της είναι άσχετο με το αν η Επιτροπή ή ο φορέας 
χρηματοδότησης θα αποφασίσουν να συνεχίσουν ή να παρατείνουν την προστασία.

Τροπολογία 647
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που συμμετέχων ο οποίος 
έχει χρηματοδοτηθεί από την Ένωση 
σκοπεύει να εγκαταλείψει την προστασία 
αποτελεσμάτων ή να μην επιδιώξει την 
παράταση αυτής της προστασίας για 
λόγους άλλους από την απουσία 
δυνατοτήτων εμπορικής εκμετάλλευσης, 
ενημερώνει την Επιτροπή ή το φορέα 
χρηματοδότησης, που μπορούν να 
συνεχίσουν ή να παρατείνουν την 
προστασία αναλαμβάνοντας την κυριότητα 
των αποτελεσμάτων. Ο συμμετέχων μπορεί 
να αρνηθεί να συγκατατεθεί μόνον εφόσον 
αποδείξει ότι θίγονται σημαντικά τα 
έννομα συμφέροντά του. Η συμφωνία 

3. Σε περίπτωση που συμμετέχων ο οποίος 
έχει χρηματοδοτηθεί από την Ένωση 
σκοπεύει να εγκαταλείψει την προστασία 
αποτελεσμάτων ή να μην επιδιώξει την 
παράταση αυτής της προστασίας για 
λόγους άλλους από την απουσία 
δυνατοτήτων εμπορικής εκμετάλλευσης, 
ενημερώνει την Επιτροπή ή το φορέα 
χρηματοδότησης, που μπορούν να 
συνεχίσουν ή να παρατείνουν την 
προστασία αναλαμβάνοντας την κυριότητα 
των αποτελεσμάτων. Ο συμμετέχων μπορεί 
να αρνηθεί να συγκατατεθεί μόνον εφόσον 
αποδείξει ότι θίγονται σημαντικά τα 
έννομα συμφέροντά του. Η πρότυπη 
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επιχορήγησης καθορίζει εν προκειμένω 
χρονικά όρια.

συμφωνία επιχορήγησης καθορίζει εν 
προκειμένω χρονικά όρια.

Or. en

Τροπολογία 648
Britta Thomsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε συμμετέχων που έχει 
χρηματοδοτηθεί από την Ένωση 
καταβάλλει το μέγιστο των προσπαθειών 
για την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων 
που κατέχει στο πλαίσιο περαιτέρω 
έρευνας ή εμπορικώς, ή φροντίζει για την 
εκμετάλλευσή τους από άλλη νομική 
οντότητα για αυτούς τους σκοπούς, ιδίως 
μέσω μεταβίβασης και αδειοδότησης για 
τα αποτελέσματα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 41.

1. Κάθε συμμετέχων που έχει 
χρηματοδοτηθεί από την Ένωση 
καταβάλλει το μέγιστο των προσπαθειών 
για την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων 
που κατέχει στο πλαίσιο περαιτέρω 
έρευνας ή εμπορικώς, ή φροντίζει για την 
εκμετάλλευσή τους από άλλη νομική 
οντότητα για αυτούς τους σκοπούς, ιδίως 
μέσω μεταβίβασης και αδειοδότησης για 
τα αποτελέσματα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 41. Αυτό θα μπορούσε να 
γίνει, για παράδειγμα, με δραστηριότητες 
όπως η τυποποίηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τυποποίηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας και 
θα πρέπει επομένως να αναφέρεται ρητά.

Τροπολογία 649
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε συμμετέχων που έχει 
χρηματοδοτηθεί από την Ένωση 

1. Κάθε συμμετέχων που έχει 
χρηματοδοτηθεί από την Ένωση 
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καταβάλλει το μέγιστο των προσπαθειών 
για την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων 
που κατέχει στο πλαίσιο περαιτέρω 
έρευνας ή εμπορικώς, ή φροντίζει για την 
εκμετάλλευσή τους από άλλη νομική 
οντότητα για αυτούς τους σκοπούς, ιδίως 
μέσω μεταβίβασης και αδειοδότησης για 
τα αποτελέσματα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 41.

καταβάλλει το μέγιστο των προσπαθειών 
για την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων 
που κατέχει, ή φροντίζει για την 
εκμετάλλευσή τους από άλλη νομική 
οντότητα για αυτούς τους σκοπούς, ιδίως 
μέσω μεταβίβασης και αδειοδότησης για 
τα αποτελέσματα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 41.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσθήκη πληρέστερου ορισμού για την έννοια της εκμετάλλευσης από ό,τι εκείνος του άρθρου 
2 για το σύνολο των κανόνων συμμετοχής.

Τροπολογία 650
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε συμμετέχων που έχει 
χρηματοδοτηθεί από την Ένωση 
καταβάλλει το μέγιστο των προσπαθειών 
για την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων 
που κατέχει στο πλαίσιο περαιτέρω 
έρευνας ή εμπορικώς, ή φροντίζει για την 
εκμετάλλευσή τους από άλλη νομική 
οντότητα για αυτούς τους σκοπούς, ιδίως 
μέσω μεταβίβασης και αδειοδότησης για 
τα αποτελέσματα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 41.

1. Κάθε συμμετέχων που έχει 
χρηματοδοτηθεί από την Ένωση 
καταβάλλει το μέγιστο των προσπαθειών 
για την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων 
που κατέχει στο πλαίσιο περαιτέρω 
έρευνας, ανάπτυξης, καιονοτομίας ή 
εμπορικώς, ή φροντίζει για την 
εκμετάλλευσή τους από άλλη νομική 
οντότητα για αυτούς τους σκοπούς, ιδίως 
μέσω μεταβίβασης και αδειοδότησης για 
τα αποτελέσματα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 41.

Or. en

Τροπολογία 651
Marisa Matias
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στη συμφωνία επιχορήγησης είναι δυνατόν 
να ορίζονται επιπλέον υποχρεώσεις 
σχετικά με την εκμετάλλευση. Κάθε 
επιπρόσθετη υποχρέωση αυτού του είδους 
αναφέρεται στο πρόγραμμα εργασίας ή στο 
σχέδιο εργασίας.

Στη συμφωνία επιχορήγησης είναι δυνατόν 
να ορίζονται επιπλέον υποχρεώσεις 
σχετικά με την εκμετάλλευση. Κάθε 
επιπρόσθετη υποχρέωση αυτού του είδους 
αναφέρεται στο πρόγραμμα εργασίας ή στο 
σχέδιο εργασίας. Αν το πρόγραμμα 
εργασίας προσανατολίζεται στην 
αντιμετώπιση μεγάλων κοινωνιακών 
προκλήσεων (υγεία, κλίμα, 
βιοποικιλότητα), η εκμετάλλευση, η 
μεταβίβαση και η αδειοδότηση για τα 
αποτελέσματα γίνονται σύμφωνα με τις 
αρχές της Global Access Licensing, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται η μέγιστη 
υιοθέτηση των καινοτόμων λύσεων προς 
όφελος του συνόλου, και να προωθείται η 
προσβασιμότητα των αποτελεσμάτων της 
έρευνας για τους ενδιαφερόμενους.

Or. en

Τροπολογία 652
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη περιορισμών λόγω 
προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας, 
κανόνων ασφαλείας ή νόμιμων εμπορικών 
συμφερόντων, κάθε συμμετέχων διαδίδει 
με τα κατάλληλα μέσα το ταχύτερο δυνατό 
τα αποτελέσματα που κατέχει. Η συμφωνία 
επιχορήγησης μπορεί να καθορίζει εν 
προκειμένω χρονικά όρια.

2. Με την επιφύλαξη περιορισμών λόγω 
προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας, 
κανόνων ασφαλείας ή νόμιμων εμπορικών 
συμφερόντων, κάθε συμμετέχων διαδίδει 
με τα κατάλληλα μέσα το ταχύτερο δυνατό 
τα αποτελέσματα που κατέχει. Η συμφωνία 
επιχορήγησης μπορεί να καθορίζει εν 
προκειμένω χρονικά όρια. Όσον αφορά τις 
μείζονες κοινωνιακές προκλήσεις (υγεία, 
κλίμα, βιοποικιλότητα), η αδειοδότηση 
τρίτων μερών για τα αποτελέσματα 
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γίνεται κανονικά χωρίς 
αποκλειστικότητα, προκειμένου να 
καθίσταται δυνατός ο άμεσος 
ανταγωνισμός και να προωθείται έτσι η 
παγκόσμια προσβασιμότητα.

Or. en

Τροπολογία 653
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στη συμφωνία επιχορήγησης είναι δυνατόν 
να ορίζονται επιπλέον υποχρεώσεις 
σχετικά με τη διάδοση.

Στη συμφωνία επιχορήγησης είναι δυνατόν 
να ορίζονται επιπλέον υποχρεώσεις 
σχετικά με τη διάδοση. Κάθε επιπρόσθετη 
υποχρέωση αυτού του είδους αναφέρεται 
στο πρόγραμμα εργασίας ή στο σχέδιο 
εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 654
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τη διάδοση μέσω 
δημοσιεύσεων έρευνας, ισχύει η ανοικτή 
πρόσβαση υπό τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στη 
συμφωνία επιχορήγησης. Όσον αφορά τη 
διάδοση άλλων αποτελεσμάτων, 
περιλαμβανόμενων των δεδομένων 
έρευνας, η συμφωνία επιχορήγησης 
μπορεί να καθορίζει τους όρους και τις 
προϋποθέσεις υπό τους οποίους 
παρέχεται ανοικτή πρόσβαση στα εν λόγω 

Όσον αφορά τη διάδοση μέσω 
δημοσιεύσεων έρευνας, προωθείται η 
ανοικτή πρόσβαση. .
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αποτελέσματα, ειδικότερα για έρευνα 
αιχμής του ΕΣΕ ή σε άλλους πρόσφορους 
τομείς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά γενικό κανόνα, παρέχεται ανοικτή πρόσβαση σε δημοσιεύσεις έρευνας, με τη 
χρηματοδότηση του κόστους της δωρεάν τηλεματικής ανοιχτής πρόσβασης στις δημοσιεύσεις 
αυτές. Η ανοικτή πρόσβαση, ωστόσο, περιορίζεται στις δημοσιεύσεις έρευνας. Όσον αφορά την 
πρόσβαση και την ανοικτή πρόσβαση στα αποτελέσματα βλέπε τροπολογία 85 στο σχέδιο 
έκθεσης του εισηγητή.

Τροπολογία 655
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τη διάδοση μέσω 
δημοσιεύσεων έρευνας, ισχύει η ανοικτή 
πρόσβαση υπό τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στη συμφωνία 
επιχορήγησης. Όσον αφορά τη διάδοση 
άλλων αποτελεσμάτων, περιλαμβανόμενων 
των δεδομένων έρευνας, η συμφωνία 
επιχορήγησης μπορεί να καθορίζει τους 
όρους και τις προϋποθέσεις υπό τους 
οποίους παρέχεται ανοικτή πρόσβαση στα 
εν λόγω αποτελέσματα, ειδικότερα για 
έρευνα αιχμής του ΕΣΕ ή σε άλλους 
πρόσφορους τομείς.

Όσον αφορά τη διάδοση μέσω 
δημοσιεύσεων έρευνας, ισχύει η ανοικτή 
πρόσβαση υπό τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στη συμφωνία 
επιχορήγησης. Η ρύθμιση αυτή θα είναι 
αυτόματη, προκειμένου να εξασφαλίζεται 
η ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στις 
δημοσιεύσεις σχετικά με τη 
χρηματοδοτούμενη από την Ένωση 
έρευνα ή, σε κάθε περίπτωση, μέσα σε έξι 
μήνες από τη δημοσίευσή τους σε 
επιστημονικό έντυπο.  Το κόστος της 
πρόσβασης αυτής καλύπτεται με 
ενωσιακά κονδύλια. Όσον αφορά τη 
διάδοση άλλων αποτελεσμάτων, 
περιλαμβανομένων των δεδομένων 
έρευνας, η συμφωνία επιχορήγησης μπορεί 
να καθορίζει τους όρους και τις 
προϋποθέσεις υπό τους οποίους παρέχεται 
ανοικτή πρόσβαση στα εν λόγω 
αποτελέσματα, ειδικότερα για έρευνα 
αιχμής του ΕΣΕ ή σε άλλους πρόσφορους 
τομείς, για παράδειγμα σε περιπτώσεις 
όπου δεν επικρατούν λόγοι δημόσιου 
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συμφέροντος τα αποτελέσματα της 
έρευνας στον τομέα της δημόσιας υγείας 
διατίθενται δωρεάν.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η ανοιχτή τηλεματική πρόσβαση του κοινού στις δημοσιεύσεις σχετικά με τη χρηματοδοτούμενη 
από την Ένωση έρευνα θα είναι αυτόματη ή, σε κάθε περίπτωση, θα χορηγείται μέσα σε έξι 
μήνες από τη δημοσίευσή τους σε επιστημονικό έντυπο. 

Τροπολογία 656
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τη διάδοση μέσω 
δημοσιεύσεων έρευνας, ισχύει η ανοικτή 
πρόσβαση υπό τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στη συμφωνία 
επιχορήγησης. Όσον αφορά τη διάδοση 
άλλων αποτελεσμάτων, περιλαμβανόμενων 
των δεδομένων έρευνας, η συμφωνία 
επιχορήγησης μπορεί να καθορίζει τους 
όρους και τις προϋποθέσεις υπό τους 
οποίους παρέχεται ανοικτή πρόσβαση στα 
εν λόγω αποτελέσματα, ειδικότερα για 
έρευνα αιχμής του ΕΣΕ ή σε άλλους 
πρόσφορους τομείς.

Όσον αφορά τη διάδοση μέσω 
δημοσιεύσεων έρευνας, ισχύει ως συνήθης 
πολιτική η ανοικτή πρόσβαση, εκτός από 
τις περιπτώσεις στις οποίες δεν 
αιτιολογείται επαρκώς και προβλέπεται 
άλλο στους όρους και τις προϋποθέσεις 
που ορίζονται στη συμφωνία 
επιχορήγησης. Κατά κανόνα ισχύει η 
δωρεάν δημόσια τηλεματική πρόσβαση 
των πολιτών και των επιχειρήσεων της 
Ένωσης στις δημοσιεύσεις που γίνονται 
με χρηματοδότηση από την Ένωση, μέσα 
σε έξι μήνες από την εμφάνισή τους σε 
επιστημονική επιθεώρηση με αξιολόγηση 
από ομοτίμους. Τυχόν τέλη για την 
ανοιχτή πρόσβαση μπορούν να 
καλύπτονται, όπου έχει εφαρμογή, από τη 
σχετική ενωσιακή χρηματοδότηση. Θα 
πρέπει να ενισχυθούν ο ρόλος και η 
λειτουργία των ψηφιακών υποδομών και 
διατάξεων αποθήκευσης για την 
ορατότητα και τη διάδοση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας του «Ορίζων 
2020». Όσον αφορά τη διάδοση άλλων 
αποτελεσμάτων, περιλαμβανόμενων των 
δεδομένων έρευνας, η συμφωνία 
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επιχορήγησης μπορεί να καθορίζει τους 
όρους και τις προϋποθέσεις υπό τους 
οποίους παρέχεται ανοικτή πρόσβαση στα 
εν λόγω αποτελέσματα, ειδικότερα για 
έρευνα αιχμής του ΕΣΕ ή σε άλλους 
πρόσφορους τομείς.

Or. en

Τροπολογία 657
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τη διάδοση μέσω 
δημοσιεύσεων έρευνας, ισχύει η ανοικτή 
πρόσβαση υπό τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στη συμφωνία 
επιχορήγησης. Όσον αφορά τη διάδοση 
άλλων αποτελεσμάτων, περιλαμβανόμενων 
των δεδομένων έρευνας, η συμφωνία 
επιχορήγησης μπορεί να καθορίζει τους 
όρους και τις προϋποθέσεις υπό τους 
οποίους παρέχεται ανοικτή πρόσβαση στα 
εν λόγω αποτελέσματα, ειδικότερα για 
έρευνα αιχμής του ΕΣΕ ή σε άλλους 
πρόσφορους τομείς.

Όσον αφορά τη διάδοση μέσω 
δημοσιεύσεων έρευνας, ισχύει ως συνήθης 
πολιτική η ανοικτή πρόσβαση με στόχο να 
διατίθενται χωρίς χρέωση στο κοινό, 
τηλεματικά, οι δημοσιεύσεις της 
χρηματοδοτούμενης από την Ένωση 
έρευνας, το ταχύτερο δυνατόν και σε 
κάθε περίπτωση μέσα σε έξι μήνες από 
την εμφάνισή τους σε επιστημονική 
επιθεώρηση με αξιολόγηση από 
ομοτίμους, υπό τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στη συμφωνία 
επιχορήγησης Όσον αφορά τη διάδοση 
άλλων αποτελεσμάτων, περιλαμβανόμενων 
των δεδομένων έρευνας, η συμφωνία 
επιχορήγησης καθορίζει τους όρους και τις 
προϋποθέσεις υπό τους οποίους παρέχεται 
ανοικτή πρόσβαση στα εν λόγω 
αποτελέσματα, ειδικότερα για έρευνα 
αιχμής του ΕΣΕ ή σε άλλους τομείς 
δημόσιου συμφέροντος όπως η δημόσια 
υγεία, το περιβάλλον ή άλλα μείζονα 
κοινωνιακά ζητήματα.

Or. en
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Τροπολογία 658
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τη διάδοση μέσω 
δημοσιεύσεων έρευνας, ισχύει η ανοικτή 
πρόσβαση υπό τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στη συμφωνία 
επιχορήγησης. Όσον αφορά τη διάδοση 
άλλων αποτελεσμάτων, περιλαμβανόμενων 
των δεδομένων έρευνας, η συμφωνία 
επιχορήγησης μπορεί να καθορίζει τους 
όρους και τις προϋποθέσεις υπό τους 
οποίους παρέχεται ανοικτή πρόσβαση 
στα εν λόγω αποτελέσματα, ειδικότερα 
για έρευνα αιχμής του ΕΣΕ ή σε άλλους 
πρόσφορους τομείς.

Όσον αφορά τη διάδοση μέσω 
επιστημονικών δημοσιεύσεων, ισχύει η 
ανοικτή πρόσβαση υπό τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στη συμφωνία 
επιχορήγησης. Όσον αφορά τη διάδοση 
άλλων αποτελεσμάτων, περιλαμβανόμενων 
των δεδομένων έρευνας, ισχύει η πρότυπη 
συμφωνία επιχορήγησης.

Or. en

Τροπολογία 659
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τη διάδοση μέσω 
δημοσιεύσεων έρευνας, ισχύει η ανοικτή 
πρόσβαση υπό τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στη συμφωνία 
επιχορήγησης. Όσον αφορά τη διάδοση 
άλλων αποτελεσμάτων, περιλαμβανόμενων 
των δεδομένων έρευνας, η συμφωνία 
επιχορήγησης μπορεί να καθορίζει τους 
όρους και τις προϋποθέσεις υπό τους 
οποίους παρέχεται ανοικτή πρόσβαση στα 
εν λόγω αποτελέσματα, ειδικότερα για 
έρευνα αιχμής του ΕΣΕ ή σε άλλους 
πρόσφορους τομείς.

Όσον αφορά τη διάδοση μέσω 
δημοσιεύσεων έρευνας, ισχύει ως συνήθης 
πολιτική η ανοικτή πρόσβαση με στόχο να 
διατίθενται χωρίς χρέωση στο κοινό, 
τηλεματικά, οι δημοσιεύσεις της 
χρηματοδοτούμενης από την Ένωση 
έρευνας μέσα σε έξι μήνες από την 
εμφάνισή τους σε επιστημονική 
επιθεώρηση με αξιολόγηση από 
ομοτίμους, υπό τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στη συμφωνία 
επιχορήγησης Όσον αφορά τη διάδοση 
άλλων αποτελεσμάτων, περιλαμβανόμενων 
των δεδομένων έρευνας, η συμφωνία 
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επιχορήγησης μπορεί να καθορίζει τους 
όρους και τις προϋποθέσεις υπό τους 
οποίους παρέχεται ανοικτή ψηφιακή 
πρόσβαση στα εν λόγω αποτελέσματα, 
ειδικότερα για έρευνα αιχμής του ΕΣΕ ή σε 
άλλους πρόσφορους τομείς.

Or. en

Τροπολογία 660
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τη διάδοση μέσω 
δημοσιεύσεων έρευνας, ισχύει η ανοικτή 
πρόσβαση υπό τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στη συμφωνία 
επιχορήγησης. Όσον αφορά τη διάδοση 
άλλων αποτελεσμάτων, περιλαμβανόμενων 
των δεδομένων έρευνας, η συμφωνία 
επιχορήγησης μπορεί να καθορίζει τους 
όρους και τις προϋποθέσεις υπό τους 
οποίους παρέχεται ανοικτή πρόσβαση στα 
εν λόγω αποτελέσματα, ειδικότερα για 
έρευνα αιχμής του ΕΣΕ ή σε άλλους 
πρόσφορους τομείς.

Όσον αφορά τη διάδοση μέσω 
δημοσιεύσεων έρευνας που περιγράφουν, 
ερμηνεύουν ή αναλύουν δεδομένα, 
γνώσεις ή πληροφορίες που προέκυψαν 
ως άμεσο αποτέλεσμα χρηματοδότησης 
του προγράμματος «Ορίζων 2020», 
μπορεί να ισχύει η ανοικτή πρόσβαση υπό 
τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στη συμφωνία επιχορήγησης. 
Όσον αφορά τη διάδοση άλλων 
αποτελεσμάτων, περιλαμβανόμενων των 
δεδομένων έρευνας, η συμφωνία 
επιχορήγησης μπορεί να καθορίζει τους 
όρους και τις προϋποθέσεις υπό τους 
οποίους παρέχεται διαρκής ανοικτή 
πρόσβαση στα εν λόγω αποτελέσματα, 
ειδικότερα για έρευνα αιχμής του ΕΣΕ ή σε 
άλλους πρόσφορους τομείς.

Or. en

Τροπολογία 661
Antonio Cancian

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3



AM\907844EL.doc 51/137 PE492.788v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τη διάδοση μέσω 
δημοσιεύσεων έρευνας, ισχύει η ανοικτή 
πρόσβαση υπό τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στη συμφωνία 
επιχορήγησης. Όσον αφορά τη διάδοση 
άλλων αποτελεσμάτων, περιλαμβανόμενων 
των δεδομένων έρευνας, η συμφωνία 
επιχορήγησης μπορεί να καθορίζει τους 
όρους και τις προϋποθέσεις υπό τους 
οποίους παρέχεται ανοικτή πρόσβαση στα 
εν λόγω αποτελέσματα, ειδικότερα για 
έρευνα αιχμής του ΕΣΕ ή σε άλλους 
πρόσφορους τομείς.

Όσον αφορά τη διάδοση μέσω 
δημοσιεύσεων έρευνας, ισχύει η ανοικτή 
πρόσβαση υπό τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στη συμφωνία 
επιχορήγησης. Όσον αφορά τη διάδοση 
άλλων αποτελεσμάτων, περιλαμβανόμενων 
των δεδομένων έρευνας, η συμφωνία 
επιχορήγησης μπορεί να καθορίζει τους 
όρους και τις προϋποθέσεις υπό τους 
οποίους παρέχεται ανοικτή πρόσβαση στα 
εν λόγω αποτελέσματα. Η ανοιχτή 
πρόσβαση στα αποτελέσματα της έρευνας 
διατηρείται περιορισμένη ώστε να 
εξασφαλίζεται ο σεβασμός των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
ιδιαίτερα όσον αφορά τις τρίτες χώρες.

Or. en

Τροπολογία 662
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν σχέδιο 
διαχείρισης και κοινής χρήσης των 
δεδομένων, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ότι τα δεδομένα που 
προκύπτουν από την έρευνα υπόκεινται 
σε διαχείριση και διατίθενται όσο το 
δυνατόν ευρύτερα και ελεύθερα, ώστε να 
μεγιστοποιείται το όφελος για το σύνολο, 
ενώ παράλληλα αναγνωρίζεται ότι για την 
κοινή χρήση πρέπει πάντα να λαμβάνεται 
υπόψη η αύξηση της μακροπρόθεσμης 
αξίας των δεδομένων, για την οποία 
ενδέχεται να απαιτείται περιορισμένο 
διάστημα αποκλειστικής χρήσης των 
αποτελεσμάτων της έρευνας.
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Or. en

Τροπολογία 663
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν σχέδιο 
διαχείρισης και κοινής χρήσης των 
δεδομένων και των άλλων 
αποτελεσμάτων της έρευνας, προκειμένου 
να εξασφαλίζεται η όσο το δυνατόν 
ευρύτερη και ελεύθερη διάθεσή τους,  
ενώ παράλληλα αναγνωρίζεται η 
ενδεχόμενη ανάγκη για ένα περιορισμένο 
διάστημα αποκλειστικής χρήσης των 
αποτελεσμάτων της έρευνας.

Or. en

Τροπολογία 664
Christian Ehler, Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ανοιχτή πρόσβαση στις δημοσιεύσεις 
έρευνας που γίνονται μετά τη διάρκεια 
εφαρμογής ενός έργου υποστηρίζεται μα 
κατ’ αποκοπή ποσό που καταβάλλεται 
στο τέλος του έργου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι δραστηριότητες δημοσίευσης διεξάγονται συχνά μετά το τέλος του έργου (ενώ 
οι δραστηριότητες διάδοσης καλύπτονται από τη χρηματοδότηση του έργου), πρέπει να 
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διατίθενται πόροι για την κάλυψη του κόστους διάδοσης και του κόστους ανοιχτής πρόσβασης 
μετά το τέλος του έργου. Προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ενός περίπλοκου συστήματος 
επιστροφής δαπανών, η καταβολή ενός κατ’ αποκοπή ποσού στο τέλος του έργου κρίνεται ως η 
πλέον πρακτική λύση.

Τροπολογία 665
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την κατάλληλη διαχείριση και την 
παροχή ανοιχτής πρόσβασης στα 
δεδομένα της έρευνας, η Επιτροπή 
συγκροτεί και διαχειρίζεται μια 
τηλεματική Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη 
Έρευνας με ελεύθερη πρόσβαση.

Or. en

Τροπολογία 666
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν από κάθε δραστηριότητα διάδοσης 
ειδοποιούνται οι άλλοι συμμετέχοντες. 
Μετά την ειδοποίηση, κάθε συμμετέχων 
μπορεί να αντιταχθεί, εφόσον αποδείξει ότι 
με την προκειμένη διάδοση θίγονται 
σοβαρά τα έννομα συμφέροντά του σε 
σχέση με τα αποτελέσματά του ή το 
κεκτημένο του. Στην περίπτωση αυτή, η 
δραστηριότητα διάδοσης δύναται να 
πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον ληφθούν 
κατάλληλα μέτρα διασφάλισης των εν 
λόγω εννόμων συμφερόντων. Η συμφωνία 
επιχορήγησης μπορεί να καθορίζει εν 

Πριν από κάθε δραστηριότητα διάδοσης 
ειδοποιούνται οι άλλοι συμμετέχοντες, 
εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στη 
σύμβαση σύμπραξης. Μετά την 
ειδοποίηση, κάθε συμμετέχων μπορεί να 
αντιταχθεί, εφόσον αποδείξει ότι με την 
προκειμένη διάδοση θίγονται σοβαρά τα 
έννομα συμφέροντά του σε σχέση με τα 
αποτελέσματά του ή το κεκτημένο του. 
Στην περίπτωση αυτή, η δραστηριότητα 
διάδοσης δύναται να πραγματοποιηθεί 
μόνο εφόσον ληφθούν κατάλληλα μέτρα 
διασφάλισης των εν λόγω εννόμων 
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προκειμένω χρονικά όρια. συμφερόντων. Η συμφωνία επιχορήγησης 
μπορεί να καθορίζει εν προκειμένω 
χρονικά όρια.

Or. en

Τροπολογία 667
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν από κάθε δραστηριότητα διάδοσης 
ειδοποιούνται οι άλλοι συμμετέχοντες. 
Μετά την ειδοποίηση, κάθε συμμετέχων 
μπορεί να αντιταχθεί, εφόσον αποδείξει ότι 
με την προκειμένη διάδοση θίγονται 
σοβαρά τα έννομα συμφέροντά του σε 
σχέση με τα αποτελέσματά του ή το 
κεκτημένο του. Στην περίπτωση αυτή, η 
δραστηριότητα διάδοσης δύναται να 
πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον ληφθούν 
κατάλληλα μέτρα διασφάλισης των εν 
λόγω εννόμων συμφερόντων. Η συμφωνία 
επιχορήγησης μπορεί να καθορίζει εν 
προκειμένω χρονικά όρια.

Πριν από κάθε δραστηριότητα διάδοσης 
ειδοποιούνται οι άλλοι συμμετέχοντες. 
Μετά την ειδοποίηση, κάθε συμμετέχων 
μπορεί να αντιταχθεί, εφόσον αποδείξει ότι 
με την προκειμένη διάδοση θίγονται 
σοβαρά τα έννομα συμφέροντά του σε 
σχέση με τα αποτελέσματά του ή το 
κεκτημένο του. Στην περίπτωση αυτή, η 
δραστηριότητα διάδοσης δύναται να 
πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον ληφθούν 
κατάλληλα μέτρα διασφάλισης των εν 
λόγω εννόμων συμφερόντων. Η συμφωνία 
επιχορήγησης καθορίζει εν προκειμένω 
λογικά χρονικά όρια.

Or. en

Τροπολογία 668
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν από κάθε δραστηριότητα διάδοσης 
ειδοποιούνται οι άλλοι συμμετέχοντες. 
Μετά την ειδοποίηση, κάθε συμμετέχων 
μπορεί να αντιταχθεί, εφόσον αποδείξει ότι 

Πριν από κάθε δραστηριότητα διάδοσης 
ειδοποιούνται οι άλλοι συμμετέχοντες. 
Μετά την ειδοποίηση, κάθε συμμετέχων 
μπορεί να αντιταχθεί, εφόσον αποδείξει ότι 
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με την προκειμένη διάδοση θίγονται 
σοβαρά τα έννομα συμφέροντά του σε 
σχέση με τα αποτελέσματά του ή το 
κεκτημένο του. Στην περίπτωση αυτή, η 
δραστηριότητα διάδοσης δύναται να 
πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον ληφθούν 
κατάλληλα μέτρα διασφάλισης των εν 
λόγω εννόμων συμφερόντων. Η συμφωνία 
επιχορήγησης μπορεί να καθορίζει εν 
προκειμένω χρονικά όρια.

με την προκειμένη διάδοση θίγονται 
σοβαρά τα έννομα συμφέροντά του σε 
σχέση με τα αποτελέσματά του ή το 
κεκτημένο του. Στην περίπτωση αυτή, η 
δραστηριότητα διάδοσης δύναται να 
πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον ληφθούν 
κατάλληλα μέτρα διασφάλισης των εν 
λόγω εννόμων συμφερόντων. Η πρότυπη 
συμφωνία επιχορήγησης καθορίζει εν 
προκειμένω χρονικά όρια.

Or. en

Τροπολογία 669
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όσον αφορά τη διάδοση των 
αποτελεσμάτων, η σύμβαση σύμπραξης 
μπορεί να καθορίζει τους όρους και τις 
προϋποθέσεις υπό τους οποίους 
παρέχεται ανοικτή πρόσβαση στα 
αποτελέσματα, ειδικότερα για έρευνα 
αιχμής του ΕΣΕ ή σε άλλους πρόσφορους 
τομείς.

Or. en(Σχετική με την τροπολογία 86· PE489.632v01-00)

Αιτιολόγηση

Η διαπραγμάτευση συμφωνιών σχετικά με τη διάδοση των αποτελεσμάτων στη σύμβαση 
σύμπραξης αντί στη σύμβαση επιχορήγησης επιτρέπει στους συμμετέχοντες στη σύμπραξη να 
προσαρμόζουν τις συμφωνίες για τη διάδοση των αποτελεσμάτων τους στις ιδιαίτερες συνθήκες 
τους.

Τροπολογία 670
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε συμμετέχων αναφέρει στην 
Επιτροπή ή στο φορέα χρηματοδότησης 
σχετικά με τις δραστηριότητές του που 
αφορούν την εκμετάλλευση και τη 
διάδοση. Για τους σκοπούς της 
παρακολούθησης και της διάδοσης από την 
Επιτροπή ή από φορέα χρηματοδότησης, οι 
συμμετέχοντες παρέχουν κάθε χρήσιμη 
πληροφορία και έγγραφα υπό τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στη συμφωνία 
επιχορήγησης.

3. Κατά τη διάρκεια της δράσης και για 
διάστημα ενός έτους από το τέλος της, 
κάθε συμμετέχων υποβάλλει, μετά από 
σχετικό αίτημα της Επιτροπής, έκθεση 
στην Επιτροπή ή στο φορέα 
χρηματοδότησης σχετικά με τις 
δραστηριότητές του που αφορούν την 
εκμετάλλευση και τη διάδοση. Για τους 
σκοπούς της παρακολούθησης και της 
διάδοσης από την Επιτροπή ή από φορέα 
χρηματοδότησης, οι συμμετέχοντες 
παρέχουν κάθε χρήσιμη πληροφορία και 
έγγραφα υπό τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στη συμφωνία επιχορήγησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγές που εισηγήθηκαν οι συντονιστές της DESCA.

Τροπολογία 671
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε συμμετέχων αναφέρει στην 
Επιτροπή ή στο φορέα χρηματοδότησης 
σχετικά με τις δραστηριότητές του που 
αφορούν την εκμετάλλευση και τη 
διάδοση. Για τους σκοπούς της 
παρακολούθησης και της διάδοσης από την 
Επιτροπή ή από φορέα χρηματοδότησης, οι 
συμμετέχοντες παρέχουν κάθε χρήσιμη 
πληροφορία και έγγραφα υπό τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στη συμφωνία 
επιχορήγησης.

3. Κάθε συμμετέχων αναφέρει στην 
Επιτροπή ή στο φορέα χρηματοδότησης 
σχετικά με τις δραστηριότητές του που 
αφορούν την εκμετάλλευση και τη 
διάδοση. Για τους σκοπούς της 
παρακολούθησης και της διάδοσης από την 
Επιτροπή ή από φορέα χρηματοδότησης, οι 
συμμετέχοντες παρέχουν κάθε χρήσιμη 
πληροφορία και έγγραφα υπό τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στη συμφωνία 
επιχορήγησης. Προκειμένου να 
εξασφαλίζεται διαφάνεια, οι εκθέσεις 
δημοσιοποιούνται.
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Or. en

Τροπολογία 672
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε συμμετέχων αναφέρει στην 
Επιτροπή ή στο φορέα χρηματοδότησης 
σχετικά με τις δραστηριότητές του που 
αφορούν την εκμετάλλευση και τη 
διάδοση. Για τους σκοπούς της 
παρακολούθησης και της διάδοσης από την 
Επιτροπή ή από φορέα χρηματοδότησης, οι 
συμμετέχοντες παρέχουν κάθε χρήσιμη 
πληροφορία και έγγραφα υπό τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στη συμφωνία 
επιχορήγησης.

3. Κάθε συμμετέχων αναφέρει στην 
Επιτροπή ή στο φορέα χρηματοδότησης 
σχετικά με τις δραστηριότητές του που 
αφορούν την εκμετάλλευση και τη 
διάδοση. Για τους σκοπούς της 
παρακολούθησης και της διάδοσης από την 
Επιτροπή ή από φορέα χρηματοδότησης, οι 
συμμετέχοντες παρέχουν κάθε χρήσιμη 
πληροφορία και έγγραφα υπό τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στη συμφωνία 
επιχορήγησης. Προκειμένου να 
εξασφαλίζεται διαφάνεια, οι εκθέσεις 
δημοσιοποιούνται.

Or. en

Τροπολογία 673
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Η πρόσβαση σε αιτήσεις 
ευρεσιτεχνιών, πρότυπα, δημοσιεύσεις ή 
άλλα μέσα διάδοσης, και σε ηλεκτρονική 
μορφή, σχετικά με τα αποτελέσματα της 
αντίστοιχης έρευνας εξασφαλίζεται για τα 
άτομα με αναπηρίες με τους ίδιους όρους 
όπως και για οποιονδήποτε άλλο πολίτη.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση στα αποτελέσματα πρέπει να εξασφαλίζεται στα άτομα με αναπηρίες με τους ίδιους 
όρους όπως για οποιονδήποτε άλλο.

Τροπολογία 674
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Προκειμένου να επιτευχθεί 
αποτελεσματικότερη και παραγωγικότερη 
διάδοση των αποτελεσμάτων, ώστε να 
αποδώσουν τα μέγιστα για την κοινωνία, 
προωθείται η συμμετοχή της 
επιστημονικής κοινότητας και των 
πολιτών, της κοινωνίας των πολιτών, των 
δημοτικών, κοινοτικών, περιφερειακών 
και εθνικών αρχών, της βιομηχανίας και 
άλλων οικονομικών παραγόντων.

Or. en

Τροπολογία 675
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Όλες οι αιτήσεις για δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας, τα πρότυπα, οι 
δημοσιεύσεις ή κάθε άλλο μέσο διάδοσης, 
σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή, που 
αφορούν αποτελέσματα, διατίθενται και 
είναι προσιτά στα άτομα με αναπηρία σε 
ισότιμη βάση με οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο.

Or. en
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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 676
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Όλες οι αιτήσεις για δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας, τα πρότυπα, οι 
δημοσιεύσεις ή κάθε άλλο μέσο διάδοσης, 
σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή, που 
αφορούν αποτελέσματα, διατίθενται και 
είναι προσιτά στα άτομα με αναπηρία σε 
ισότιμη βάση με οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο.

Or. en

Τροπολογία 677
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων 
εμπιστευτικότητας που απορρέουν από 
νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις στην 
περίπτωση συγχωνεύσεων και εξαγορών, 
σε περιπτώσεις που άλλοι συμμετέχοντες 
εξακολουθούν έχουν δικαιώματα 
πρόσβασης στα προς μεταβίβαση 
αποτελέσματα, ο συμμετέχων που 
πρόκειται να μεταβιβάσει τα 
αποτελέσματα ειδοποιεί προηγουμένως 

Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων 
εμπιστευτικότητας που απορρέουν από 
νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις ή 
από συμβατικές δεσμεύσεις στην 
περίπτωση συγχωνεύσεων και εξαγορών, 
σε περιπτώσεις που άλλοι συμμετέχοντες 
εξακολουθούν έχουν δικαιώματα 
πρόσβασης στα προς μεταβίβαση 
αποτελέσματα, ο συμμετέχων που 
πρόκειται να μεταβιβάσει τα 
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τους εν λόγω άλλους συμμετέχοντες, 
παρέχοντας επαρκείς πληροφορίες όσον 
αφορά τον επικείμενο νέο κύριο των 
αποτελεσμάτων, ώστε οι υπόλοιποι 
συμμετέχοντες να έχουν τη δυνατότητα 
ανάλυσης των επιπτώσεων της 
σκοπούμενης μεταβίβασης στην 
ενδεχόμενη άσκηση των δικών τους 
δικαιωμάτων πρόσβασης.

αποτελέσματα ειδοποιεί προηγουμένως 
τους εν λόγω άλλους συμμετέχοντες, 
παρέχοντας επαρκείς πληροφορίες όσον 
αφορά τον επικείμενο νέο κύριο των 
αποτελεσμάτων, ώστε οι υπόλοιποι 
συμμετέχοντες να έχουν τη δυνατότητα 
ανάλυσης των επιπτώσεων της 
σκοπούμενης μεταβίβασης στην 
ενδεχόμενη άσκηση των δικών τους 
δικαιωμάτων πρόσβασης.

Or. en

Τροπολογία 678
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων 
εμπιστευτικότητας που απορρέουν από 
νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις στην 
περίπτωση συγχωνεύσεων και εξαγορών, 
σε περιπτώσεις που άλλοι συμμετέχοντες 
εξακολουθούν έχουν δικαιώματα 
πρόσβασης στα προς μεταβίβαση 
αποτελέσματα, ο συμμετέχων που 
πρόκειται να μεταβιβάσει τα 
αποτελέσματα ειδοποιεί προηγουμένως 
τους εν λόγω άλλους συμμετέχοντες, 
παρέχοντας επαρκείς πληροφορίες όσον 
αφορά τον επικείμενο νέο κύριο των 
αποτελεσμάτων, ώστε οι υπόλοιποι 
συμμετέχοντες να έχουν τη δυνατότητα 
ανάλυσης των επιπτώσεων της 
σκοπούμενης μεταβίβασης στην
ενδεχόμενη άσκηση των δικών τους 
δικαιωμάτων πρόσβασης.

Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων 
εμπιστευτικότητας που απορρέουν από 
νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις στην 
περίπτωση συγχωνεύσεων και εξαγορών, 
σε περιπτώσεις που άλλοι συμμετέχοντες 
εξακολουθούν έχουν δικαιώματα 
πρόσβασης στα προς μεταβίβαση 
αποτελέσματα, αν δεν ορίζεται 
διαφορετικά στη σύμβαση σύμπραξης, ο 
συμμετέχων που πρόκειται να μεταβιβάσει 
τα αποτελέσματα ειδοποιεί προηγουμένως 
τους εν λόγω άλλους συμμετέχοντες, 
παρέχοντας επαρκείς πληροφορίες όσον 
αφορά τον επικείμενο νέο κύριο των 
αποτελεσμάτων, ώστε οι υπόλοιποι 
συμμετέχοντες να έχουν τη δυνατότητα 
ανάλυσης των επιπτώσεων της 
σκοπούμενης μεταβίβασης στην 
ενδεχόμενη άσκηση των δικών τους 
δικαιωμάτων πρόσβασης.

Or. en
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Τροπολογία 679
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων 
εμπιστευτικότητας που απορρέουν από 
νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις στην 
περίπτωση συγχωνεύσεων και εξαγορών, 
σε περιπτώσεις που άλλοι συμμετέχοντες 
εξακολουθούν έχουν δικαιώματα 
πρόσβασης στα προς μεταβίβαση 
αποτελέσματα, ο συμμετέχων που 
πρόκειται να μεταβιβάσει τα 
αποτελέσματα ειδοποιεί προηγουμένως 
τους εν λόγω άλλους συμμετέχοντες, 
παρέχοντας επαρκείς πληροφορίες όσον 
αφορά τον επικείμενο νέο κύριο των 
αποτελεσμάτων, ώστε οι υπόλοιποι 
συμμετέχοντες να έχουν τη δυνατότητα 
ανάλυσης των επιπτώσεων της 
σκοπούμενης μεταβίβασης στην 
ενδεχόμενη άσκηση των δικών τους 
δικαιωμάτων πρόσβασης.

Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων 
εμπιστευτικότητας που απορρέουν από 
νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις στην 
περίπτωση συγχωνεύσεων και εξαγορών, 
σε περιπτώσεις που άλλοι συμμετέχοντες 
εξακολουθούν έχουν δικαιώματα 
πρόσβασης ή μπορούν ακόμα να 
ζητήσουν να τους χορηγηθούν 
δικαιώματα πρόσβασης στα προς 
μεταβίβαση αποτελέσματα, ο συμμετέχων 
που πρόκειται να μεταβιβάσει τα 
αποτελέσματα ειδοποιεί προηγουμένως 
τους εν λόγω άλλους συμμετέχοντες, 
παρέχοντας επαρκείς πληροφορίες όσον 
αφορά τον επικείμενο νέο κύριο των 
αποτελεσμάτων, ώστε οι υπόλοιποι 
συμμετέχοντες να έχουν τη δυνατότητα 
ανάλυσης των επιπτώσεων της 
σκοπούμενης μεταβίβασης στην 
ενδεχόμενη άσκηση των δικών τους 
δικαιωμάτων πρόσβασης.

Or. en

Τροπολογία 680
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά τη γνωστοποίηση, κάθε 
συμμετέχων έχει τη δυνατότητα να 
διατυπώσει αντιρρήσεις για τη 
μεταβίβαση κυριότητας, εφόσον 
αποδείξει ότι η σκοπούμενη μεταβίβαση 
θα μπορούσε να θίξει την άσκηση των 

διαγράφεται
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δικών του δικαιωμάτων πρόσβασης. Σε 
αυτή την περίπτωση, η μεταβίβαση δεν 
μπορεί να λάβει χώρα μέχρις ότου 
επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των οικείων 
συμμετεχόντων. Η συμφωνία 
επιχορήγησης μπορεί να ορίζει χρονικά 
όρια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση μεταβίβασης ιδίων αποτελεσμάτων, η υποχρέωση για διασφάλιση των δυνητικών 
δικαιωμάτων πρόσβασης των άλλων μερών επαρκεί, και δεν χρειάζεται δικαίωμα διατύπωσης 
αντιρρήσεων. Η αντίρρηση θα μπορούσε ενδεχομένως να προκαλέσει αδιέξοδα και θα πρέπει 
επομένως να απαλειφθεί.

Τροπολογία 681
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά τη γνωστοποίηση, κάθε συμμετέχων 
έχει τη δυνατότητα να διατυπώσει 
αντιρρήσεις για τη μεταβίβαση κυριότητας, 
εφόσον αποδείξει ότι η σκοπούμενη 
μεταβίβαση θα μπορούσε να θίξει την 
άσκηση των δικών του δικαιωμάτων 
πρόσβασης. Σε αυτή την περίπτωση, η 
μεταβίβαση δεν μπορεί να λάβει χώρα 
μέχρις ότου επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ 
των οικείων συμμετεχόντων. Η συμφωνία 
επιχορήγησης μπορεί να ορίζει χρονικά 
όρια.

Μετά τη γνωστοποίηση, κάθε συμμετέχων 
έχει τη δυνατότητα να διατυπώσει 
αντιρρήσεις για τη μεταβίβαση κυριότητας, 
εφόσον αποδείξει ότι η σκοπούμενη 
μεταβίβαση θα μπορούσε να θίξει την 
άσκηση των δικών του δικαιωμάτων 
πρόσβασης. Σε αυτή την περίπτωση, η 
μεταβίβαση δεν μπορεί να λάβει χώρα 
μέχρις ότου επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ 
των οικείων συμμετεχόντων. Η συμφωνία 
επιχορήγησης ορίζει λογικά χρονικά όρια.

Or. en

Τροπολογία 682
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι συμμετέχοντες μπορούν –χωρίς να 
ζητούν έγκριση από τους άλλους 
συμμετέχοντες αλλά με την προϋπόθεση 
ότι οι άλλοι συμμετέχοντες 
ενημερώνονται εγγράφως και ότι ο 
λαμβάνων βεβαιώνει εγγράφως ότι θα 
δεσμεύεται από τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τη σύμβαση 
παραχώρησης και τη σύμβαση 
σύμπραξης- να μεταβιβάζουν τη νέα 
γνώση τους
(a) στις συνδεδεμένες με αυτόν 
οντότητες·
(β) σε οποιοδήποτε μέρος αγοράσει το 
σύνολο ή σημαντικό μέρος των 
περιουσιακών του στοιχείων· ή 
(γ) σε οποιαδήποτε οντότητα τον 
διαδεχτεί στο πλαίσιο συγχώνευσης ή 
ενοποίησής του με τις οντότητες αυτές.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Με τη συγκεκριμένη τροπολογία αποφεύγεται η περιττή γραφειοκρατία σε περίπτωση 
συγχώνευσης ή αγοράς. Αν ο αγοράζων συμφωνήσει να δεχτεί για λογαριασμό του όλα τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την αρχική σύμβαση, δεν υπάρχει λόγος 
να ζητηθεί η γραπτή συναίνεση όλων των εταίρων (γεγονός που θα προκαλούσε σημαντικότατες 
καθυστερήσεις, ιδιαίτερα σε έργα με πολλούς συμμετέχοντες).

Τροπολογία 683
Antonio Cancian

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εφόσον διασφαλιστεί ότι είναι δυνατή η 
άσκηση όλων των δικαιωμάτων 

2. Εφόσον διασφαλιστεί ότι είναι δυνατή η 
άσκηση όλων των δικαιωμάτων 



PE492.788v01-00 64/137 AM\907844EL.doc

EL

πρόσβασης στα αποτελέσματα και ότι 
τηρούνται όλες οι συμπληρωματικές 
υποχρεώσεις για την εκμετάλλευση, ο 
συμμετέχων που κατέχει αποτελέσματα 
μπορεί να χορηγεί άδειες ή να παρέχει με 
άλλο τρόπο το δικαίωμα εκμετάλλευσής 
τους σε οποιαδήποτε νομική οντότητα, 
ακόμη και σε αποκλειστική βάση.

πρόσβασης στα αποτελέσματα και ότι 
τηρούνται όλες οι συμπληρωματικές 
υποχρεώσεις για την εκμετάλλευση, 
καθώς και ότι τα αποτελέσματα 
μεταβιβάζονται σε νομική οντότητα με 
έδρα σε κράτος μέλος ή συνδεδεμένο 
κράτος, ο συμμετέχων που κατέχει 
αποτελέσματα μπορεί να χορηγεί άδειες ή 
να παρέχει με άλλο τρόπο το δικαίωμα 
εκμετάλλευσής τους σε οποιαδήποτε 
νομική οντότητα, ακόμη και σε 
αποκλειστική βάση. Αν ο συμμετέχων 
προτίθεται να μεταβιβάσει αποτέλεσμα σε 
νομική οντότητα εγκατεστημένη σε χώρα 
που δεν συνεργάζεται με το «Ορίζων 
2020», ζητεί την έγκριση όλων των άλλων 
συμμετεχόντων στη δράση. Αν οι 
συμμετέχοντες προτίθενται να 
εκμεταλλευτούν τα αποτελέσματα με 
καθεστώς αποκλειστικότητας, το 
επισημαίνουν στην πρόταση που 
υποβάλλουν.

Or. en

Τροπολογία 684
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εφόσον διασφαλιστεί ότι είναι δυνατή η 
άσκηση όλων των δικαιωμάτων 
πρόσβασης στα αποτελέσματα και ότι 
τηρούνται όλες οι συμπληρωματικές 
υποχρεώσεις για την εκμετάλλευση, ο 
συμμετέχων που κατέχει αποτελέσματα 
μπορεί να χορηγεί άδειες ή να παρέχει με 
άλλο τρόπο το δικαίωμα εκμετάλλευσής 
τους σε οποιαδήποτε νομική οντότητα, 
ακόμη και σε αποκλειστική βάση.

2. Εφόσον διασφαλιστεί ότι είναι δυνατή η 
άσκηση όλων των δικαιωμάτων 
πρόσβασης στα αποτελέσματα και ότι 
τηρούνται όλες οι συμπληρωματικές 
υποχρεώσεις για την εκμετάλλευση, ο 
συμμετέχων που κατέχει αποτελέσματα 
μπορεί να χορηγεί άδειες ή να παρέχει με 
άλλο τρόπο το δικαίωμα εκμετάλλευσής 
τους σε οποιαδήποτε νομική οντότητα, 
ακόμη και σε αποκλειστική βάση. Αν τα 
αποτελέσματα που ανήκουν σε 
συμμετέχοντα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση 
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μεγάλων κοινωνιακών προκλήσεων 
(υγεία, κλίμα, βιοποικιλότητα), και ο 
συμμετέχων μεταβιβάζει δικαιώματα σε 
τρίτο μέρος, η μεταβίβαση γίνεται 
σύμφωνα με τις αρχές της Global Access 
Licensing, δηλαδή με τρόπο που 
εξασφαλίζει τη μέγιστη αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων και μειώνει τα εμπόδια 
για τη μελλοντική καινοτομία.

Or. en

Τροπολογία 685
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εφόσον διασφαλιστεί ότι είναι δυνατή η 
άσκηση όλων των δικαιωμάτων 
πρόσβασης στα αποτελέσματα και ότι 
τηρούνται όλες οι συμπληρωματικές 
υποχρεώσεις για την εκμετάλλευση, ο 
συμμετέχων που κατέχει αποτελέσματα 
μπορεί να χορηγεί άδειες ή να παρέχει με 
άλλο τρόπο το δικαίωμα εκμετάλλευσής 
τους σε οποιαδήποτε νομική οντότητα, 
ακόμη και σε αποκλειστική βάση.

2. Εφόσον διασφαλιστεί ότι είναι δυνατή η 
άσκηση όλων των δικαιωμάτων 
πρόσβασης στα αποτελέσματα και ότι 
τηρούνται όλες οι συμπληρωματικές 
υποχρεώσεις για την εκμετάλλευση, ο 
συμμετέχων που κατέχει αποτελέσματα 
μπορεί να χορηγεί άδειες ή να παρέχει με 
άλλο τρόπο το δικαίωμα εκμετάλλευσής 
τους σε οποιαδήποτε νομική οντότητα. Η 
δυνατότητα αδειοδότησης σε 
αποκλειστική βάση αποτελεί εξαίρεση και 
δεν θα πρέπει να συγκρούεται με τον 
στόχο για μέγιστη διάδοση και 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων. Στη 
συμφωνία επιχορήγησης ορίζονται οι 
σχετικές προϋποθέσεις.

Or. en

Τροπολογία 686
Norbert Glante
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εφόσον διασφαλιστεί ότι είναι δυνατή η 
άσκηση όλων των δικαιωμάτων 
πρόσβασης στα αποτελέσματα και ότι 
τηρούνται όλες οι συμπληρωματικές 
υποχρεώσεις για την εκμετάλλευση, ο 
συμμετέχων που κατέχει αποτελέσματα 
μπορεί να χορηγεί άδειες ή να παρέχει με 
άλλο τρόπο το δικαίωμα εκμετάλλευσής 
τους σε οποιαδήποτε νομική οντότητα, 
ακόμη και σε αποκλειστική βάση.

2. Εφόσον διασφαλιστεί ότι είναι δυνατή η 
άσκηση όλων των δικαιωμάτων 
πρόσβασης στα αποτελέσματα και ότι 
τηρούνται όλες οι συμπληρωματικές 
υποχρεώσεις για την εκμετάλλευση από 
τον συμμετέχοντα που κατέχει 
αποτελέσματα, ο εν λόγω συμμετέχων
μπορεί να χορηγεί άδειες ή να παρέχει με 
άλλο τρόπο το δικαίωμα εκμετάλλευσής 
των αποτελεσμάτων σε οποιαδήποτε 
νομική οντότητα, ακόμη και σε 
αποκλειστική βάση. Επιτρέπεται η 
παραχώρηση αποκλειστικών αδειών 
εκμετάλλευσης αποτελεσμάτων, υπό τον 
όρο ότι όλοι οι άλλοι ενδιαφερόμενοι 
συμμετέχοντες έχουν δηλώσει εγγράφως 
ότι παραιτούνται των δικαιωμάτων 
πρόσβασης που έχουν στα εκάστοτε 
στοιχεία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αναφέρεται σαφώς ότι αποκλειστικά δικαιώματα χορηγούνται μόνο με την 
προϋπόθεση ότι όλοι οι υπόλοιποι συμμετέχοντες θα υπογράψουν ότι παραιτούνται.

Τροπολογία 687
Vicky Ford, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εφόσον διασφαλιστεί ότι είναι δυνατή η 
άσκηση όλων των δικαιωμάτων 
πρόσβασης στα αποτελέσματα και ότι 
τηρούνται όλες οι συμπληρωματικές 
υποχρεώσεις για την εκμετάλλευση, ο 
συμμετέχων που κατέχει αποτελέσματα 

2. Εφόσον διασφαλιστεί ότι είναι δυνατή η 
άσκηση όλων των δικαιωμάτων 
πρόσβασης στα αποτελέσματα και ότι 
τηρούνται όλες οι συμπληρωματικές 
υποχρεώσεις για την εκμετάλλευση από 
τον συμμετέχοντα που κατέχει τα 
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μπορεί να χορηγεί άδειες ή να παρέχει με 
άλλο τρόπο το δικαίωμα εκμετάλλευσής 
τους σε οποιαδήποτε νομική οντότητα, 
ακόμη και σε αποκλειστική βάση.

αποτελέσματα, ο εν λόγω συμμετέχων 
μπορεί να χορηγεί άδειες ή να παρέχει με 
άλλο τρόπο το δικαίωμα εκμετάλλευσής 
των αποτελεσμάτων σε οποιαδήποτε 
νομική οντότητα, ακόμη και σε 
αποκλειστική βάση. Επιτρέπεται η 
παραχώρηση αποκλειστικών αδειών 
εκμετάλλευσης αποτελεσμάτων, υπό τον 
όρο ότι όλοι οι άλλοι συμμετέχοντες έχουν 
δηλώσει εγγράφως ότι παραιτούνται των 
δικαιωμάτων πρόσβασης που έχουν στα 
εκάστοτε στοιχεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα παράγραφος πρέπει να είναι σαφέστερη προκειμένου να αποφευχθούν παρανοήσεις. 
Διαφορετικά, θα μπορούσε κανείς να συμπεράνει ότι η χορήγηση αδειών μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μόνο αν όλοι τηρούν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την εκμετάλλευση. Η
διασφάλιση των δικαιωμάτων πρόσβασης των άλλων εταίρων και η αποκλειστική αδειοδότηση 
δεν φαίνεται να συμβιβάζονται, και επομένως θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι θα απαιτείται 
σχετική παραίτηση.

Τροπολογία 688
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εφόσον διασφαλιστεί ότι είναι δυνατή η 
άσκηση όλων των δικαιωμάτων 
πρόσβασης στα αποτελέσματα και ότι 
τηρούνται όλες οι συμπληρωματικές 
υποχρεώσεις για την εκμετάλλευση, ο 
συμμετέχων που κατέχει αποτελέσματα 
μπορεί να χορηγεί άδειες ή να παρέχει με 
άλλο τρόπο το δικαίωμα εκμετάλλευσής 
τους σε οποιαδήποτε νομική οντότητα, 
ακόμη και σε αποκλειστική βάση.

2. Εφόσον διασφαλιστεί ότι είναι δυνατή η 
άσκηση όλων των δικαιωμάτων 
πρόσβασης στα αποτελέσματα και ότι 
τηρούνται όλες οι συμπληρωματικές 
υποχρεώσεις για την εκμετάλλευση από 
τον συμμετέχοντα που κατέχει τα 
αποτελέσματα, ο εν λόγω συμμετέχων 
μπορεί να χορηγεί άδειες ή να παρέχει με 
άλλο τρόπο το δικαίωμα εκμετάλλευσής 
των αποτελεσμάτων σε οποιαδήποτε 
νομική οντότητα, ακόμη και σε 
αποκλειστική βάση. Επιτρέπεται η 
παραχώρηση αποκλειστικών αδειών 
εκμετάλλευσης αποτελεσμάτων, υπό τον 
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όρο ότι όλοι οι άλλοι συμμετέχοντες έχουν 
δηλώσει εγγράφως ότι παραιτούνται των 
δικαιωμάτων πρόσβασης που έχουν στα 
εκάστοτε στοιχεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για μεγαλύτερη ακρίβεια, η παραχώρηση αποκλειστικής άδειας υπόκειται σε γραπτή παραίτηση 
όλων των συμμετεχόντων από τα δικαιώματα πρόσβασής τους στα προϋπάρχοντα στοιχεία ή τα 
αποτελέσματα που αποτελούν αντικέιμενο της άδειας.

Τροπολογία 689
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σχετικά με αποτελέσματα που 
παράγονται από συμμετέχοντες οι οποίοι 
έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ένωση, η 
Επιτροπή ή φορέας χρηματοδότησης 
μπορεί να εγείρουν αντιρρήσεις για 
μεταβιβάσεις κυριότητας ή παροχές 
αποκλειστικής άδειας σε τρίτους 
εγκαταστημένους σε τρίτη χώρα που δεν 
συμμετέχει στο «Ορίζων 2020», εφόσον 
θεωρήσουν ότι η παροχή ή η μεταβίβαση 
αντιβαίνει στο ενδιαφέρον ανάπτυξης της 
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της 
Ένωσης ή δεν συνάδει προς αρχές 
δεοντολογίας ή παραμέτρους ασφαλείας.

3. Σχετικά με αποτελέσματα που 
παράγονται από συμμετέχοντες οι οποίοι 
έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ένωση, η 
Επιτροπή ή φορέας χρηματοδότησης 
μπορεί να εγείρουν αντιρρήσεις για 
μεταβιβάσεις κυριότητας ή παροχές 
αποκλειστικής άδειας σε τρίτους 
εγκαταστημένους σε τρίτη χώρα που δεν 
συμμετέχει στο «Ορίζων 2020», εφόσον 
θεωρήσουν ότι η παροχή ή η μεταβίβαση 
αντιβαίνει στο ενδιαφέρον ανάπτυξης της 
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της 
Ένωσης ή δεν συνάδει προς αρχές 
δεοντολογίας ή παραμέτρους ασφαλείας, ή 
ενδέχεται να εμποδίσει την πρόσβαση στα 
προϊόντα που θα προκύψουν, κατά τρόπο 
επιβλαβή για το δημόσιο συμφέρον 
(συγκεκριμένα στην περίπτωση 
φαρμάκων και ιατρικής τεχνολογίας 
ζωτικής σημασίας).

Or. en
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Τροπολογία 690
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σχετικά με αποτελέσματα που 
παράγονται από συμμετέχοντες οι οποίοι 
έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ένωση, η 
Επιτροπή ή φορέας χρηματοδότησης 
μπορεί να εγείρουν αντιρρήσεις για 
μεταβιβάσεις κυριότητας ή παροχές 
αποκλειστικής άδειας σε τρίτους 
εγκαταστημένους σε τρίτη χώρα που δεν 
συμμετέχει στο «Ορίζων 2020», εφόσον 
θεωρήσουν ότι η παροχή ή η μεταβίβαση 
αντιβαίνει στο ενδιαφέρον ανάπτυξης της 
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της 
Ένωσης ή δεν συνάδει προς αρχές 
δεοντολογίας ή παραμέτρους ασφαλείας.

3. Σχετικά με αποτελέσματα που 
παράγονται από συμμετέχοντες οι οποίοι 
έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ένωση, 
στη συμφωνία επιχορήγησης μπορεί να 
προβλέπεται ότι η Επιτροπή ή φορέας 
χρηματοδότησης ή οποιοσδήποτε 
συμμετέχων στη δράση μπορεί να εγείρει 
αντιρρήσεις για μεταβιβάσεις κυριότητας ή 
παροχές αποκλειστικής άδειας σε τρίτους 
εγκαταστημένους σε τρίτη χώρα που δεν 
συμμετέχει στο «Ορίζων 2020», εφόσον 
θεωρήσουν ότι η παροχή ή η μεταβίβαση 
αντιβαίνει στο ενδιαφέρον ανάπτυξης της 
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της 
Ένωσης ή δεν συνάδει προς αρχές 
δεοντολογίας ή παραμέτρους ασφαλείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μεταβίβαση αποτελεσμάτων σε νομικές οντότητες εγκατεστημένες εκτός των συμμετεχουσών 
ή συνεργαζόμενων χωρών του «Ορίζων 2020» θα πρέπει να προϋποθέτει προηγούμενη έγκριση 
από τους συμμετέχοντες στη δράση, προκειμένου να μην μεταβιβαστούν σε επιχειρήσεις εκτός 
ΕΕ προϋπάρχοντα στοιχεία ή αποτελέσματα του συμμετέχοντος. Το μέτρο αυτό θα βοηθήσει στο 
να διατηρηθεί και να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.

Τροπολογία 691
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σχετικά με αποτελέσματα που 
παράγονται από συμμετέχοντες οι οποίοι 

3. Σχετικά με αποτελέσματα που 
παράγονται από συμμετέχοντες οι οποίοι 
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έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ένωση, η 
Επιτροπή ή φορέας χρηματοδότησης 
μπορεί να εγείρουν αντιρρήσεις για 
μεταβιβάσεις κυριότητας ή παροχές 
αποκλειστικής άδειας σε τρίτους 
εγκαταστημένους σε τρίτη χώρα που δεν 
συμμετέχει στο «Ορίζων 2020», εφόσον 
θεωρήσουν ότι η παροχή ή η μεταβίβαση 
αντιβαίνει στο ενδιαφέρον ανάπτυξης της 
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της 
Ένωσης ή δεν συνάδει προς αρχές 
δεοντολογίας ή παραμέτρους ασφαλείας.

έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ένωση, η 
Επιτροπή ή φορέας χρηματοδότησης 
μπορεί να εγείρουν αντιρρήσεις για 
μεταβιβάσεις κυριότητας ή παροχές 
αποκλειστικής άδειας σε τρίτους 
εγκαταστημένους στην Ένωση ή σε τρίτη 
χώρα που δεν συμμετέχει στο «Ορίζων 
2020», εφόσον θεωρήσουν ότι η παροχή ή 
η μεταβίβαση αντιβαίνει στο ενδιαφέρον 
ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας της 
οικονομίας της Ένωσης ή δεν συνάδει προς 
αρχές δεοντολογίας ή παραμέτρους 
ασφαλείας.

Or. en

Τροπολογία 692
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιπτώσεις αυτές, η μεταβίβαση 
κυριότητας ή η παραχώρηση 
αποκλειστικής άδειας εκμετάλλευσης 
λαμβάνει χώρα μόνον εφόσον η Επιτροπή 
ή ο φορέας χρηματοδότησης βεβαιωθούν 
θα ληφθούν κατάλληλα μέτρα 
διασφάλισης.

Στις περιπτώσεις αυτές, η μεταβίβαση 
κυριότητας ή η παραχώρηση 
αποκλειστικής άδειας εκμετάλλευσης 
λαμβάνει χώρα μόνον εφόσον η Επιτροπή 
ή ο φορέας χρηματοδότησης ή ο 
συμμετέχων στη δράση βεβαιωθούν ότι θα 
ληφθούν κατάλληλα μέτρα διασφάλισης.

Or. en

Τροπολογία 693
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον κριθεί σκόπιμο, η συμφωνία 
επιχορήγησης προβλέπει ότι η Επιτροπή ή 

Εφόσον κριθεί σκόπιμο, η συμφωνία 
επιχορήγησης προβλέπει ότι η Επιτροπή ή 
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ο φορέας χρηματοδότησης πρέπει να 
ειδοποιηθούν πριν από οποιαδήποτε 
τέτοιου είδους μεταβίβαση κυριότητας ή 
παροχή αποκλειστικής άδειας. Η συμφωνία 
επιχορήγησης ορίζει χρονικά όρια.

ο φορέας χρηματοδότησης ή 
οποιοσδήποτε συμμετέχων στη δράση 
πρέπει να ειδοποιηθούν πριν από 
οποιαδήποτε τέτοιου είδους μεταβίβαση 
κυριότητας ή παροχή αποκλειστικής 
άδειας. Η πρότυπη συμφωνία 
επιχορήγησης ορίζει χρονικά όρια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μεταβίβαση αποτελεσμάτων σε νομικές οντότητες εγκατεστημένες εκτός των συμμετεχουσών 
ή συνεργαζόμενων χωρών του «Ορίζων 2020» θα πρέπει να προϋποθέτει προηγούμενη έγκριση 
από τους συμμετέχοντες στη δράση, προκειμένου να μην μεταβιβαστούν σε επιχειρήσεις εκτός 
ΕΕ προϋπάρχοντα στοιχεία ή αποτελέσματα του συμμετέχοντος. Το μέτρο αυτό θα βοηθήσει στο 
να διατηρηθεί και να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.

Τροπολογία 694
Antonio Cancian

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον κριθεί σκόπιμο, η συμφωνία 
επιχορήγησης προβλέπει ότι η Επιτροπή ή 
ο φορέας χρηματοδότησης πρέπει να 
ειδοποιηθούν πριν από οποιαδήποτε 
τέτοιου είδους μεταβίβαση κυριότητας ή 
παροχή αποκλειστικής άδειας. Η συμφωνία 
επιχορήγησης ορίζει χρονικά όρια.

Εφόσον κριθεί σκόπιμο, η συμφωνία 
επιχορήγησης προβλέπει ότι η Επιτροπή ή 
ο φορέας χρηματοδότησης ή 
οποιοσδήποτε συμμετέχων στη δράση 
πρέπει να ειδοποιηθούν πριν από 
οποιαδήποτε τέτοιου είδους μεταβίβαση 
κυριότητας ή παροχή αποκλειστικής 
άδειας. Η συμφωνία επιχορήγησης ορίζει 
χρονικά όρια.

Or. en

Τροπολογία 695
Bernd Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 41 α
Όταν η έρευνα διεξάγεται σε τομέα που 
άπτεται της δημόσιας υγείας, η 
παραχώρηση των αποτελεσμάτων της 
δημόσιας έρευνας γίνεται υπό τον όρο ότι 
τα φάρμακα, οι διαγνώσεις και οι 
διαδικασίες που θα προκύψουν θα είναι 
καθολικά προσβάσιμα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα αποτελέσματα της δημόσιας έρευνας πρέπει να είναι προσιτά σε όλους. Θα πρέπει συνεπώς, 
στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής έρευνας, εκτός από την επιστημονική αριστεία  να λαμβάνονται 
υπόψη και τα κοινωνικά οφέλη. Τούτο περιλαμβάνει και την καθολική πρόσβαση σε ζωτικά 
φάρμακα.

Τροπολογία 696
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι συμμετέχοντες προσδιορίζουν το 
κεκτημένο για τη δράση τους με 
οποιοδήποτε τρόπο σε γραπτή συμφωνία.

Οι συμμετέχοντες προσδιορίζουν το 
απαιτούμενο κεκτημένο για τη δράση τους 
με οποιοδήποτε τρόπο σε γραπτή 
συμφωνία.

Or. fr

Τροπολογία 697
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος -1 (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Οι αρχές που διέπουν τα δικαιώματα 
πρόσβασης όπως ορίζονται στο παρόν 
άρθρο συνιστούν ελάχιστη προϋπόθεση, 
που μπορεί να επεκταθεί εφόσον το 
επιθυμούν και συνάψουν μεταξύ τους 
σχετική συμφωνία όλοι οι συμμετέχοντες 
σε μια συγκεκριμένη δράση.

Or. fr

Τροπολογία 698
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε αίτημα άσκησης δικαιωμάτων 
πρόσβασης ή κάθε παραίτηση από 
δικαιώματα πρόσβασης διατυπώνεται 
γραπτώς.

1. Κάθε αίτημα άσκησης δικαιωμάτων 
πρόσβασης ή κάθε παραίτηση από 
δικαιώματα πρόσβασης διατυπώνεται 
γραπτώς και λαμβάνεται άμεσα από τον 
συμμετέχοντα που είναι κάτοχος των 
αποτελεσμάτων ή του κεκτημένου, εκτός 
αν οι συμμετέχοντες συμφωνήσουν 
διαφορετικά.

Η παραίτηση από δικαιώματα 
πρόσβασης μπορεί να γίνεται μόνο κατά 
περίπτωση, μετά τη δημιουργία του 
συγκεκριμένου αποτελέσματος ή 
κεκτημένου, εκτός αν οι συμμετέχοντες 
συμφωνήσουν διαφορετικά.

Or. en

Τροπολογία 699
Vicky Ford, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε αίτημα άσκησης δικαιωμάτων 
πρόσβασης ή κάθε παραίτηση από 
δικαιώματα πρόσβασης διατυπώνεται 
γραπτώς.

1. Κάθε αίτημα άσκησης δικαιωμάτων 
πρόσβασης ή κάθε παραίτηση από 
δικαιώματα πρόσβασης διατυπώνεται 
γραπτώς. Η παραίτηση από δικαιώματα 
πρόσβασης μπορεί να γίνεται μόνο κατά 
περίπτωση, μετά τη δημιουργία του 
συγκεκριμένου αποτελέσματος ή 
προϋπάρχοντος στοιχείου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί ότι οι εταίροι δεν θα υφίστανται πίεση να υπογράψουν γενικές παραιτήσεις 
στη σύμβαση σύμπραξης.

Τροπολογία 700
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε αίτημα άσκησης δικαιωμάτων 
πρόσβασης ή κάθε παραίτηση από 
δικαιώματα πρόσβασης διατυπώνεται 
γραπτώς.

1. Κάθε αίτημα άσκησης δικαιωμάτων 
πρόσβασης ή κάθε παραίτηση από 
δικαιώματα πρόσβασης διατυπώνεται 
γραπτώς, εκτός αν οι συμμετέχοντες 
συμφωνήσουν διαφορετικά.

Or. en

Τροπολογία 701
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εκτός αν συμφωνείται διαφορετικά 
μεταξύ του κυρίου των αποτελεσμάτων ή 
του κεκτημένου στα οποία ζητείται η 
πρόσβαση, τα δικαιώματα πρόσβασης 
δεν περιλαμβάνουν το δικαίωμα παροχής 
υποάδειας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 702
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι συμμετέχοντες στην ίδια δράση 
αλληλοενημερώνονται πριν από την 
προσχώρησή τους στη συμφωνία 
επιχορήγησης σχετικά με κάθε νομικό 
περιορισμό ή όριο όσον αφορά την παροχή 
πρόσβασης στο κεκτημένο τους. Κάθε 
συμφωνία που συνάπτεται στη συνέχεια 
από συμμετέχοντα όσον αφορά κεκτημένο 
διασφαλίζει τη δυνατότητα άσκησης όλων 
των δικαιωμάτων πρόσβασης.

3. Οι συμμετέχοντες στην ίδια δράση 
αλληλοενημερώνονται πριν από την 
προσχώρησή τους στη συμφωνία 
επιχορήγησης σχετικά με κάθε νομικό 
περιορισμό ή όριο όσον αφορά την παροχή 
πρόσβασης στο κεκτημένο τους. Κάθε 
συμφωνία που συνάπτεται στη συνέχεια 
από συμμετέχοντα όσον αφορά κεκτημένο 
διασφαλίζει τη δυνατότητα άσκησης όλων 
των δικαιωμάτων πρόσβασης. Η Επιτροπή 
ή ο φορέας χρηματοδότησης 
ενημερώνονται για τυχόν τέτοιους 
περιορισμούς πριν τη σύναψη της 
συμφωνίας επιχορήγησης, και εξετάζει 
τις επιπτώσεις από τυχόν τέτοιους 
περιορισμούς όσον αφορά την επίτευξη 
των στόχων του συγκεκριμένου έργου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει ως στόχο να αποφευχθεί το φαινόμενο η λίστα εξαίρεσης από 
δικαιώματα πρόσβασης να περιέχει στοιχεία απαραίτητα για την επίτευξη των στόχων της 
δράσης. Από την άλλη πλευρά, οι εξαιρέσεις είναι απαραίτητες όταν τμήματα του κεκτημένου 
καλύπτονται από συμφωνίες (όπως συμφωνίες μη κοινολόγησης ή συμφωνίες μεταφοράς 
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υλικού) ή άδειες σε τρίτους.

Τροπολογία 703
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για τους σκοπούς των δικαιωμάτων 
πρόσβασης, θεμιτές και λογικές 
προϋποθέσεις μπορεί να είναι οι συνθήκες 
ατέλειας.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συγκεκριμένη παράγραφος θα πρέπει να διαγραφεί γιατί μπορεί να προκαλέσει παρεξηγήσεις, 
δεδομένου ότι η ατέλεια είναι μία μόνο από τις πτυχές των θεμιτών και λογικών προϋποθέσεων.

Τροπολογία 704
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για τους σκοπούς των δικαιωμάτων 
πρόσβασης, θεμιτές και λογικές 
προϋποθέσεις μπορεί να είναι οι συνθήκες 
ατέλειας.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. εισαγωγή ορισμού των «θεμιτών και λογικών προϋποθέσεων», στο άρθρο 2.

Τροπολογία 705
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε συμμετέχων απολαύει 
δικαιωμάτων πρόσβασης στα 
αποτελέσματα άλλου συμμετέχοντα στην 
ίδια δράση, εφόσον αυτή η πρόσβαση 
είναι αναγκαία στον πρώτο για την 
εκτέλεση του έργου του στο πλαίσιο της 
δράσης.

1. Κάθε συμμετέχων απολαύει 
δικαιωμάτων πρόσβασης στα 
αποτελέσματα άλλου συμμετέχοντα στην
ίδια δράση.

Or. en

Τροπολογία 706
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε συμμετέχων απολαύει 
δικαιωμάτων πρόσβασης στα 
αποτελέσματα άλλου συμμετέχοντα στην 
ίδια δράση, εφόσον αυτή η πρόσβαση
είναι αναγκαία στον πρώτο για την 
εκτέλεση του έργου του στο πλαίσιο της 
δράσης.

1. Κάθε συμμετέχων απολαύει 
δικαιωμάτων πρόσβασης στα 
αποτελέσματα άλλου συμμετέχοντα στην 
ίδια δράση, εφόσον αυτά τα 
αποτελέσματα είναι αναγκαία στον πρώτο 
για την εκτέλεση του έργου του στο 
πλαίσιο της δράσης.

Or. en

Τροπολογία 707
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε συμμετέχων απολαύει 1. Κάθε συμμετέχων απολαύει 
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δικαιωμάτων πρόσβασης στα 
αποτελέσματα άλλου συμμετέχοντα στην 
ίδια δράση, εφόσον αυτή η πρόσβαση
είναι αναγκαία στον πρώτο για την 
εκτέλεση του έργου του στο πλαίσιο της 
δράσης.

δικαιωμάτων πρόσβασης στα 
αποτελέσματα άλλου συμμετέχοντα στην 
ίδια δράση, εφόσον αυτά τα 
αποτελέσματα είναι αναγκαία στον πρώτο 
για την εκτέλεση του έργου του στο 
πλαίσιο της δράσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικατάσταση των «δικαιωμάτων πρόσβασης» από «αποτελέσματα» ή προϋπάρχοντα 
στοιχεία, διότι τα αποτελέσματα ή τα κεκτημένα είναι αναγκαία για να δικαιολογείται το 
δικαίωμα πρόσβασης.

Τροπολογία 708
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε συμμετέχων απολαύει 
δικαιωμάτων πρόσβασης στο κεκτημένο 
άλλου συμμετέχοντα στην ίδια δράση, 
εφόσον αυτή η πρόσβαση είναι αναγκαία
στον πρώτο για να εκτελέσει το έργο του 
στο πλαίσιο της δράσης, και υπόκειται σε 
τυχόν περιορισμούς που απορρέουν από το 
άρθρο 43 παράγραφος 3.

2. Κάθε συμμετέχων απολαύει 
δικαιωμάτων πρόσβασης στο κεκτημένο 
άλλου συμμετέχοντα στην ίδια δράση, 
εφόσον αυτό το κεκτημένο είναι αναγκαίο
στον πρώτο για να εκτελέσει το έργο του 
στο πλαίσιο της δράσης, και υπόκειται σε 
τυχόν περιορισμούς που απορρέουν από το 
άρθρο 43 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικατάσταση των «δικαιωμάτων πρόσβασης» από «αποτελέσματα» ή προϋπάρχοντα 
στοιχεία, διότι τα αποτελέσματα ή τα κεκτημένα είναι αναγκαία για να δικαιολογείται το 
δικαίωμα πρόσβασης.

Τροπολογία 709
Vicky Ford
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε συμμετέχων απολαύει 
δικαιωμάτων πρόσβασης στο κεκτημένο 
άλλου συμμετέχοντα στην ίδια δράση, 
εφόσον αυτή η πρόσβαση είναι αναγκαία
στον πρώτο για να εκτελέσει το έργο του 
στο πλαίσιο της δράσης, και υπόκειται σε 
τυχόν περιορισμούς που απορρέουν από το 
άρθρο 43 παράγραφος 3.

2. Κάθε συμμετέχων απολαύει 
δικαιωμάτων πρόσβασης στο κεκτημένο 
άλλου συμμετέχοντα στην ίδια δράση, 
εφόσον αυτό το κεκτημένο είναι αναγκαίο
στον πρώτο για να εκτελέσει το έργο του 
στο πλαίσιο της δράσης, και υπόκειται σε 
τυχόν περιορισμούς που απορρέουν από το 
άρθρο 43 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 710
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε συμμετέχων απολαύει 
δικαιωμάτων πρόσβασης στα 
αποτελέσματα άλλου συμμετέχοντα στην 
ίδια δράση, εφόσον αυτή η πρόσβαση
είναι αναγκαία στον πρώτο για την 
εκμετάλλευση αποτελεσμάτων του.

1. Κάθε συμμετέχων απολαύει 
δικαιωμάτων πρόσβασης στα 
αποτελέσματα άλλου συμμετέχοντα στην 
ίδια δράση, εφόσον αυτά τα 
αποτελέσματα είναι αναγκαία στον πρώτο 
για την εκμετάλλευση αποτελεσμάτων του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγές για λόγους αποσαφήνισης.

Τροπολογία 711
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε συμμετέχων απολαύει 
δικαιωμάτων πρόσβασης στα 
αποτελέσματα άλλου συμμετέχοντα στην 
ίδια δράση, εφόσον αυτή η πρόσβαση
είναι αναγκαία στον πρώτο για την 
εκμετάλλευση αποτελεσμάτων του.

1. Κάθε συμμετέχων απολαύει 
δικαιωμάτων πρόσβασης στα 
αποτελέσματα άλλου συμμετέχοντα στην 
ίδια δράση, εφόσον αυτά τα 
αποτελέσματα είναι αναγκαία στον πρώτο 
για την εκμετάλλευση αποτελεσμάτων του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη αλλαγή στη διατύπωση έχει ως στόχο τον μεγαλύτερο προσανατολισμό στην 
έρευνα και την καινοτομία και ανταποκρίνεται περισσότερο στη γλώσσα των ερευνητών. Το 
ζητούμενο στα συνεργατικά έργα είναι τι θέλουν να επιτύχουν από κοινού οι συμμετέχοντες, τι 
ευρεσιτεχνίες/δεδομένα/κ.λπ. θα χρειαστούν για τον σκοπό αυτό και πώς θα χρησιμοποιήσουν 
τα αποτελέσματα, και όχι αν θα χορηγήσουν δικαιώματα πρόσβασης.

Τροπολογία 712
Vicky Ford, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη συμφωνίας, αυτή η 
πρόσβαση παραχωρείται υπό θεμιτές και 
λογικές προϋποθέσεις.

Αν δεν έχει συμφωνηθεί κάτι 
διαφορετικό, αυτή η πρόσβαση 
παραχωρείται υπό θεμιτές και λογικές 
προϋποθέσεις.

Or. en

Τροπολογία 713
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη συμφωνίας, αυτή η Αν δεν έχει συμφωνηθεί κάτι 
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πρόσβαση παραχωρείται υπό θεμιτές και 
λογικές προϋποθέσεις.

διαφορετικό, αυτή η πρόσβαση 
παραχωρείται υπό θεμιτές και λογικές 
προϋποθέσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη αλλαγή στη διατύπωση έχει ως στόχο τον μεγαλύτερο προσανατολισμό στην 
έρευνα και την καινοτομία και ανταποκρίνεται περισσότερο στη γλώσσα των ερευνητών. Το 
ζητούμενο στα συνεργατικά έργα είναι τι θέλουν να επιτύχουν από κοινού οι συμμετέχοντες, τι 
ευρεσιτεχνίες/δεδομένα/κ.λπ. θα χρειαστούν για τον σκοπό αυτό και πώς θα χρησιμοποιήσουν 
τα αποτελέσματα,, και όχι αν θα χορηγήσουν δικαιώματα πρόσβασης.

Τροπολογία 714
Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη συμφωνίας, αυτή η 
πρόσβαση παραχωρείται υπό θεμιτές και 
λογικές προϋποθέσεις.

Με την επιφύλαξη συμφωνίας, αυτά τα 
δικαιώματα πρόσβασης παραχωρούνται 
είτε υπό δίκαιους και εύλογους όρους, είτε 
ατελώς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός των προϋποθέσεων πρόσβασης στα αποτελέσματα της έρευνας θα πρέπει να 
επαφίεται πλήρως στους συμμετέχοντες. Οι προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει να είναι θεμιτές και 
λογικές ή να υπάρχει ατέλεια.

Τροπολογία 715
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε συμμετέχων απολαύει 
δικαιωμάτων πρόσβασης στο κεκτημένο 

2. Κάθε συμμετέχων απολαύει 
δικαιωμάτων πρόσβασης στο κεκτημένο 
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άλλου συμμετέχοντα στην ίδια δράση, 
εφόσον αυτή η πρόσβαση είναι αναγκαία
στον πρώτο για την εκμετάλλευση 
αποτελεσμάτων του και με την επιφύλαξη 
τυχόν περιορισμών ή ορίων που 
απορρέουν από το άρθρο 43 παράγραφος 
3.

άλλου συμμετέχοντα στην ίδια δράση, 
εφόσον αυτό το κεκτημένο είναι αναγκαίο
στον πρώτο για την εκμετάλλευση 
αποτελεσμάτων του και με την επιφύλαξη 
τυχόν περιορισμών ή ορίων που 
απορρέουν από το άρθρο 43 παράγραφος 
3.

Or. en

Τροπολογία 716
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε συμμετέχων απολαύει 
δικαιωμάτων πρόσβασης στο κεκτημένο 
άλλου συμμετέχοντα στην ίδια δράση, 
εφόσον αυτή η πρόσβαση είναι αναγκαία
στον πρώτο για την εκμετάλλευση 
αποτελεσμάτων του και με την επιφύλαξη 
τυχόν περιορισμών ή ορίων που 
απορρέουν από το άρθρο 43 παράγραφος 
3.

2. Κάθε συμμετέχων απολαύει 
δικαιωμάτων πρόσβασης στο κεκτημένο 
άλλου συμμετέχοντα στην ίδια δράση, 
εφόσον αυτό το κεκτημένο είναι αναγκαίο
στον πρώτο για την εκμετάλλευση 
αποτελεσμάτων του και με την επιφύλαξη 
τυχόν περιορισμών ή ορίων που 
απορρέουν από το άρθρο 43 παράγραφος 
3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη αλλαγή στη διατύπωση έχει ως στόχο τον μεγαλύτερο προσανατολισμό στην 
έρευνα και την καινοτομία και ανταποκρίνεται περισσότερο στη γλώσσα των ερευνητών. Το 
ζητούμενο στα συνεργατικά έργα είναι τι θέλουν να επιτύχουν από κοινού οι συμμετέχοντες, τι 
ευρεσιτεχνίες/δεδομένα/κ.λπ. θα χρειαστούν για τον σκοπό αυτό και πώς θα χρησιμοποιήσουν 
τα αποτελέσματα, και όχι αν θα χορηγήσουν δικαιώματα πρόσβασης.

Τροπολογία 717
Vicky Ford, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη συμφωνίας, αυτή η 
πρόσβαση παραχωρείται υπό θεμιτές και 
λογικές προϋποθέσεις.

Αν δεν έχει συμφωνηθεί κάτι 
διαφορετικό, αυτή η πρόσβαση 
παραχωρείται υπό θεμιτές και λογικές 
προϋποθέσεις.

Or. en

Τροπολογία 718
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη συμφωνίας, αυτή η 
πρόσβαση παραχωρείται υπό θεμιτές και 
λογικές προϋποθέσεις.

Αν δεν έχει συμφωνηθεί κάτι 
διαφορετικό, αυτή η πρόσβαση 
παραχωρείται υπό θεμιτές και λογικές 
προϋποθέσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη αλλαγή στη διατύπωση έχει ως στόχο τον μεγαλύτερο προσανατολισμό στην 
έρευνα και την καινοτομία και ανταποκρίνεται περισσότερο στη γλώσσα των ερευνητών. Το 
ζητούμενο στα συνεργατικά έργα είναι τι θέλουν να επιτύχουν από κοινού οι συμμετέχοντες, τι 
ευρεσιτεχνίες/δεδομένα/κ.λπ. θα χρειαστούν για τον σκοπό αυτό και πώς θα χρησιμοποιήσουν 
τα αποτελέσματα, και όχι αν θα χορηγήσουν δικαιώματα πρόσβασης.

Τροπολογία 719
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Συνδεδεμένη οντότητα εγκαταστημένη 
σε κράτος μέλος ή σε συνδεδεμένη χώρα
έχει επίσης δικαιώματα πρόσβασης σε 

3. Συνδεδεμένη οντότητα έχει επίσης 
δικαιώματα πρόσβασης σε αποτελέσματα ή 
σε κεκτημένο υπό θεμιτές και λογικές
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αποτελέσματα ή σε κεκτημένο υπό τις 
ίδιες προϋποθέσεις, εφόσον αυτή η 
πρόσβαση είναι αναγκαία για την 
εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων που 
έχουν παραχθεί από το συμμετέχοντα με 
τον οποίο συνδέεται, εκτός αν προβλέπεται 
διαφορετικά στη συμφωνία κοινοπραξίας.

προϋποθέσεις, εφόσον αυτά τα 
αποτελέσματα ή το κεκτημένο είναι 
αναγκαία για την εκμετάλλευση των 
αποτελεσμάτων που έχουν παραχθεί από 
το συμμετέχοντα με τον οποίο συνδέεται, 
εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στη 
συμφωνία κοινοπραξίας. Η πρόσβαση 
αυτή ζητείται και λαμβάνεται άμεσα από 
τον συμμετέχοντα που έχει την κυριότητα 
των αποτελεσμάτων ή του κεκτημένου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός στο κράτος μέλος τη συνδεδεμένη χώρα θα μπορούσε να εμποδίσει την 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και δεν αντικατοπτρίζει τον παγκοσμιοποιημένο χαρακτήρα 
των δραστηριοτήτων έρευνας. Οι προτάσεις αυτές είναι αναγκαίες για σκοπούς 
παρακολούθησης, δεδομένου του μεγαλύτερου εύρους των δικαιωμάτων πρόσβασης των 
συνδεδεμένων οντοτήτων στο Ορίζων 2020 (όχι πλέον μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες η 
συνδεδεμένη οντότητα έχει την κυριότητα αποτελέσματος).

Τροπολογία 720
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Συνδεδεμένη οντότητα εγκαταστημένη 
σε κράτος μέλος ή σε συνδεδεμένη χώρα 
έχει επίσης δικαιώματα πρόσβασης σε 
αποτελέσματα ή σε κεκτημένο υπό τις 
ίδιες προϋποθέσεις, εφόσον αυτή η 
πρόσβαση είναι αναγκαία για την 
εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων που 
έχουν παραχθεί από το συμμετέχοντα με 
τον οποίο συνδέεται, εκτός αν προβλέπεται 
διαφορετικά στη συμφωνία κοινοπραξίας.

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 43 
παράγραφος 1 στοιχείο α), συνδεδεμένη 
οντότητα εγκαταστημένη σε κράτος μέλος 
ή σε συνδεδεμένη χώρα έχει επίσης 
δικαιώματα πρόσβασης σε αποτελέσματα ή 
σε κεκτημένο υπό θεμιτές και λογικές 
προϋποθέσεις, εφόσον αυτά τα 
αποτελέσματα ή το κεκτημένο είναι 
αναγκαία για την εκμετάλλευση των 
αποτελεσμάτων που έχουν παραχθεί από 
το συμμετέχοντα με τον οποίο συνδέεται, 
εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στη 
συμφωνία κοινοπραξίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για μεγαλύτερη σαφήνεια, το «ίδιες προϋποθέσεις» αντικαθίσταται από «θεμιτές και λογικές 
προϋποθέσεις». Επίσης, είναι προτιμότερο να διευκρινιστεί ότι τα δικαιώματα πρόσβασης των 
συνδεδεμένων πρέπει να ζητούνται και λαμβάνονται από τον συμμετέχοντα που έχει την 
κυριότητα του κεκτημέου/των αποτελεσμάτων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητά 
τους από τον τελυταίο(«Με την επιφύλαξη του άρθρου 43 παράγραφος 1 στοιχείο α)»).

Τροπολογία 721
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Αίτημα για πρόσβαση δυνάμει των 
παραγράφων 1, 2 και 3 είναι δυνατόν να 
υποβάλλεται έως και ένα έτος μετά το 
πέρας της δράσης. Ωστόσο, οι 
συμμετέχοντες μπορεί να συμφωνήσουν 
διαφορετικό χρονικό όριο.

4. Αίτημα για δικαίωμα πρόσβασης
δυνάμει των παραγράφων 1, 2 και 3 είναι 
δυνατόν να υποβάλλεται έως και ένα έτος 
μετά το πέρας της δράσης, ή μετά τον 
τερματισμό της συμμετοχής του 
αιτουμένου συμμετέχοντος στη δράση.
Ωστόσο, οι συμμετέχοντες μπορεί να 
συμφωνήσουν διαφορετικό χρονικό όριο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων όπου συμμετέχοντες αποσύρονται πρόωρα από τη 
δράση.

Τροπολογία 722
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Αίτημα για πρόσβαση δυνάμει των
παραγράφων 1, 2 και 3 είναι δυνατόν να 
υποβάλλεται έως και ένα έτος μετά το 
πέρας της δράσης. Ωστόσο, οι 
συμμετέχοντες μπορεί να συμφωνήσουν 

4. Αίτημα για δικαίωμα πρόσβασης
δυνάμει των παραγράφων 1, 2 και 3 είναι 
δυνατόν να υποβάλλεται έως και ένα έτος 
μετά το πέρας της δράσης, ή μετά τον 
τερματισμό της συμμετοχής του 
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διαφορετικό χρονικό όριο. αιτουμένου συμμετέχοντος στη δράση. 
Ωστόσο, οι συμμετέχοντες μπορεί να 
συμφωνήσουν διαφορετικό χρονικό όριο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων όπου συμμετέχοντες αποσύρονται πρόωρα από τη 
δράση.

Τροπολογία 723
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 46 διαγράφεται
Δικαιώματα πρόσβασης για την Ένωση 
και τα κράτη μέλη
1. Για την ανάπτυξη, την εφαρμογή και 
την παρακολούθηση των πολιτικών ή 
προγραμμάτων της Ένωσης, τα θεσμικά 
και λοιπά όργανα της Ένωσης απολαύουν 
δικαιωμάτων πρόσβασης στα 
αποτελέσματα συμμετέχοντα που έχει 
χρηματοδοτηθεί από την Ένωση. Τα εν 
λόγω δικαιώματα πρόσβασης 
περιορίζονται σε μη εμπορική και μη 
ανταγωνιστική χρήση.
Αυτή η πρόσβαση παραχωρείται ατελώς.
2. Όσον αφορά δράσεις της 
δραστηριότητας «Προστατευμένες 
κοινωνίες» στο πλαίσιο του ειδικού 
στόχου «Κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, 
καινοτόμες και προστατευμένες», για την 
ανάπτυξη, την εφαρμογή και την 
παρακολούθηση των πολιτικών ή των 
προγραμμάτων τους στον τομέα αυτό, τα 
θεσμικά και λοιπά όργανα της Ένωσης 
καθώς και οι εθνικές αρχές των κρατών 
μελών απολαύουν δικαιωμάτων 



AM\907844EL.doc 87/137 PE492.788v01-00

EL

πρόσβασης στα αποτελέσματα 
συμμετέχοντα που έχει χρηματοδοτηθεί 
από την Ένωση. Κατά παρέκκλιση των 
διατάξεων του άρθρου 43 παράγραφος 2, 
αυτά τα δικαιώματα πρόσβασης 
περιλαμβάνουν το δικαίωμα παροχής 
άδειας σε τρίτους να χρησιμοποιούν τα 
αποτελέσματα σε δημόσιες προμήθειες 
στην περίπτωση της ανάπτυξης 
ικανοτήτων σε τομείς με πολύ 
περιορισμένο μέγεθος αγοράς και κίνδυνο 
δυσλειτουργίας της αγοράς, και σε 
περιπτώσεις που υφίσταται προέχον 
δημόσιο συμφέρον.
Αυτή η πρόσβαση παραχωρείται ατελώς, 
με εξαίρεση τη χρήση σε δημόσιες 
προμήθειες, όποτε παραχωρείται με 
θεμιτές και λογικές προϋποθέσεις που 
συμφωνούνται. Στον καθορισμό των 
θεμιτών και λογικών προϋποθέσεων 
λαμβάνεται πλήρως υπόψη η 
χρηματοδότηση της Ένωσης που έχει 
ληφθεί για την παραγωγή των 
αποτελεσμάτων. Σχετικά με τις 
διαβαθμισμένες πληροφορίες, ισχύουν οι 
κανόνες της Επιτροπής για την ασφάλεια.

Or. en

Τροπολογία 724
Vicky Ford, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την 
παρακολούθηση των πολιτικών ή 
προγραμμάτων της Ένωσης, τα θεσμικά 
και λοιπά όργανα της Ένωσης απολαύουν 
δικαιωμάτων πρόσβασης στα 
αποτελέσματα συμμετέχοντα που έχει 
χρηματοδοτηθεί από την Ένωση. Τα εν 
λόγω δικαιώματα πρόσβασης 

1. Για την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την 
παρακολούθηση των πολιτικών ή 
προγραμμάτων της Ένωσης, τα θεσμικά 
και λοιπά όργανα της Ένωσης απολαύουν 
δικαιωμάτων πρόσβασης στα 
αποτελέσματα συμμετέχοντα που έχει 
χρηματοδοτηθεί από την Ένωση. Τα εν 
λόγω δικαιώματα πρόσβασης 
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περιορίζονται σε μη εμπορική και μη 
ανταγωνιστική χρήση.

περιορίζονται σε μη εμπορική και μη 
ανταγωνιστική χρήση και δεν 
περιλαμβάνουν δικαίωμα περαιτέρω 
μεταβίβασης της άδειας. Η Ένωση 
παρέχει επαρκή στοιχεία στον
συμμετέχοντα που έχει την κυριότητα, ότι 
τα δικαιώματα πρόσβασης συμβάλλουν 
στην ανάπτυξη, την υλοποίηση και την 
παρακολούθηση πολιτικών ή 
προγραμμάτων της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγές που εισηγήθηκαν οι συντονιστές της DESCA.

Τροπολογία 725
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την 
παρακολούθηση των πολιτικών ή 
προγραμμάτων της Ένωσης, τα θεσμικά 
και λοιπά όργανα της Ένωσης απολαύουν 
δικαιωμάτων πρόσβασης στα 
αποτελέσματα συμμετέχοντα που έχει 
χρηματοδοτηθεί από την Ένωση. Τα εν 
λόγω δικαιώματα πρόσβασης 
περιορίζονται σε μη εμπορική και μη 
ανταγωνιστική χρήση.

1. Για την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την 
παρακολούθηση των πολιτικών ή 
προγραμμάτων της Ένωσης, τα θεσμικά 
και λοιπά όργανα της Ένωσης απολαύουν 
δικαιωμάτων πρόσβασης στα 
αποτελέσματα συμμετέχοντα που έχει 
χρηματοδοτηθεί από την Ένωση. Το 
δικαίωμα πρόσβασης στα αποτελέσματα 
δεν επεκτείνεται στο κεκτημένο των 
συμμετεχόντων, ακόμα και στην 
περίπτωση που το κεκτημένο αυτό 
χρειάζεται για την αξιοποίηση του 
αποτελέσματος. Τα εν λόγω δικαιώματα 
πρόσβασης περιορίζονται σε μη εμπορική 
και μη ανταγωνιστική χρήση.

Or. en
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Τροπολογία 726
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την 
παρακολούθηση των πολιτικών ή 
προγραμμάτων της Ένωσης, τα θεσμικά 
και λοιπά όργανα της Ένωσης απολαύουν 
δικαιωμάτων πρόσβασης στα 
αποτελέσματα συμμετέχοντα που έχει 
χρηματοδοτηθεί από την Ένωση. Τα εν 
λόγω δικαιώματα πρόσβασης 
περιορίζονται σε μη εμπορική και μη 
ανταγωνιστική χρήση.

1. Για την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την 
παρακολούθηση των πολιτικών ή 
προγραμμάτων της Ένωσης, τα θεσμικά 
και λοιπά όργανα της Ένωσης απολαύουν 
δικαιωμάτων πρόσβασης στα
αποτελέσματα συμμετέχοντα που έχει 
χρηματοδοτηθεί από την Ένωση. 

Or. en

Τροπολογία 727
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αυτή η πρόσβαση παραχωρείται ατελώς. Αυτή η πρόσβαση παραχωρείται με τους 
όρους οι οποίοι θα συμφωνηθούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγές που εισηγήθηκαν οι συντονιστές της DESCA.

Τροπολογία 728
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όσον αφορά δράσεις της 
δραστηριότητας «Προστατευμένες 
κοινωνίες» στο πλαίσιο του ειδικού 
στόχου «Κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, 
καινοτόμες και προστατευμένες», για την 
ανάπτυξη, την εφαρμογή και την 
παρακολούθηση των πολιτικών ή των 
προγραμμάτων τους στον τομέα αυτό, τα 
θεσμικά και λοιπά όργανα της Ένωσης 
καθώς και οι εθνικές αρχές των κρατών 
μελών απολαύουν δικαιωμάτων 
πρόσβασης στα αποτελέσματα 
συμμετέχοντα που έχει χρηματοδοτηθεί 
από την Ένωση. Κατά παρέκκλιση των 
διατάξεων του άρθρου 43 παράγραφος 2, 
αυτά τα δικαιώματα πρόσβασης 
περιλαμβάνουν το δικαίωμα παροχής 
άδειας σε τρίτους να χρησιμοποιούν τα 
αποτελέσματα σε δημόσιες προμήθειες 
στην περίπτωση της ανάπτυξης 
ικανοτήτων σε τομείς με πολύ 
περιορισμένο μέγεθος αγοράς και κίνδυνο 
δυσλειτουργίας της αγοράς, και σε 
περιπτώσεις που υφίσταται προέχον 
δημόσιο συμφέρον.

διαγράφεται

Αυτή η πρόσβαση παραχωρείται ατελώς, 
με εξαίρεση τη χρήση σε δημόσιες 
προμήθειες, όποτε παραχωρείται με 
θεμιτές και λογικές προϋποθέσεις που 
συμφωνούνται. Στον καθορισμό των 
θεμιτών και λογικών προϋποθέσεων 
λαμβάνεται πλήρως υπόψη η 
χρηματοδότηση της Ένωσης που έχει 
ληφθεί για την παραγωγή των 
αποτελεσμάτων. Σχετικά με τις 
διαβαθμισμένες πληροφορίες, ισχύουν οι 
κανόνες της Επιτροπής για την ασφάλεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαλοιφή που πρότειναν οι συντονιστές της DESCA, διότι η ενδεχόμενη επιβάρυνση των 
δικαιωμάτων πρόσβασης που θα συνεπάγονται τα αποτελέσματα θα αποθάρρυνε ή θα εμπόδιζε
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μελλοντικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης, αλλά και επειδή δεν υπάρχει χρονικό όριο και οι 
συμμετέχοντες θα έπρεπε να παρακολουθούν τους πιθανούς περιορισμούς επί χρόνια.

Τροπολογία 729
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όσον αφορά δράσεις της 
δραστηριότητας «Προστατευμένες 
κοινωνίες» στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 
«Κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, 
καινοτόμες και προστατευμένες», για την 
ανάπτυξη, την εφαρμογή και την 
παρακολούθηση των πολιτικών ή των 
προγραμμάτων τους στον τομέα αυτό, τα 
θεσμικά και λοιπά όργανα της Ένωσης 
καθώς και οι εθνικές αρχές των κρατών 
μελών απολαύουν δικαιωμάτων 
πρόσβασης στα αποτελέσματα 
συμμετέχοντα που έχει χρηματοδοτηθεί 
από την Ένωση. Κατά παρέκκλιση των 
διατάξεων του άρθρου 43 παράγραφος 2, 
αυτά τα δικαιώματα πρόσβασης 
περιλαμβάνουν το δικαίωμα παροχής 
άδειας σε τρίτους να χρησιμοποιούν τα 
αποτελέσματα σε δημόσιες προμήθειες 
στην περίπτωση της ανάπτυξης 
ικανοτήτων σε τομείς με πολύ 
περιορισμένο μέγεθος αγοράς και κίνδυνο 
δυσλειτουργίας της αγοράς, και σε 
περιπτώσεις που υφίσταται προέχον 
δημόσιο συμφέρον.

2. Όσον αφορά 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», για την 
ανάπτυξη, την εφαρμογή και την 
παρακολούθηση των πολιτικών ή των 
προγραμμάτων τους στον τομέα αυτό, τα 
θεσμικά και λοιπά όργανα της Ένωσης 
καθώς και οι εθνικές αρχές των κρατών 
μελών απολαύουν δικαιωμάτων 
πρόσβασης στα αποτελέσματα 
συμμετέχοντα που έχει χρηματοδοτηθεί 
από την Ένωση. Κατά παρέκκλιση των 
διατάξεων του άρθρου 43 παράγραφος 2, 
αυτά τα δικαιώματα πρόσβασης 
περιλαμβάνουν το δικαίωμα παροχής 
άδειας σε τρίτους να χρησιμοποιούν τα 
αποτελέσματα σε δημόσιες προμήθειες 
στην περίπτωση της ανάπτυξης 
ικανοτήτων σε τομείς με πολύ 
περιορισμένο μέγεθος αγοράς και κίνδυνο 
δυσλειτουργίας της αγοράς, και σε 
περιπτώσεις που υφίσταται προέχον 
δημόσιο συμφέρον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους υπερισχύοντος δημόσιου συμφέροντος, η ΕΕ θα πρέπει να έχει πρόσβαση στα 
αποτελέσματα της έρευνας που έχει χρηματοδοτήσει στις δραστηριότητες που συνδέονται με 



PE492.788v01-00 92/137 AM\907844EL.doc

EL

κοινωνιακές μεταβολές.

Τροπολογία 730
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όσον αφορά δράσεις της 
δραστηριότητας «Προστατευμένες 
κοινωνίες» στο πλαίσιο του ειδικού 
στόχου «Κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, 
καινοτόμες και προστατευμένες», για την 
ανάπτυξη, την εφαρμογή και την 
παρακολούθηση των πολιτικών ή των 
προγραμμάτων τους στον τομέα αυτό, τα 
θεσμικά και λοιπά όργανα της Ένωσης 
καθώς και οι εθνικές αρχές των κρατών 
μελών απολαύουν δικαιωμάτων 
πρόσβασης στα αποτελέσματα 
συμμετέχοντα που έχει χρηματοδοτηθεί 
από την Ένωση. Κατά παρέκκλιση των 
διατάξεων του άρθρου 43 παράγραφος 2, 
αυτά τα δικαιώματα πρόσβασης 
περιλαμβάνουν το δικαίωμα παροχής 
άδειας σε τρίτους να χρησιμοποιούν τα 
αποτελέσματα σε δημόσιες προμήθειες 
στην περίπτωση της ανάπτυξης 
ικανοτήτων σε τομείς με πολύ 
περιορισμένο μέγεθος αγοράς και κίνδυνο 
δυσλειτουργίας της αγοράς, και σε 
περιπτώσεις που υφίσταται προέχον 
δημόσιο συμφέρον.

2. Όσον αφορά δράσεις στο πλαίσιο των 
ειδικών στόχων του πυλώνα 
«Κοινωνιακές προκλήσεις», για την 
ανάπτυξη, την εφαρμογή και την 
παρακολούθηση των πολιτικών ή των 
προγραμμάτων τους στον τομέα αυτό, τα 
θεσμικά και λοιπά όργανα της Ένωσης 
καθώς και οι εθνικές αρχές των κρατών 
μελών απολαύουν δικαιωμάτων 
πρόσβασης στα αποτελέσματα 
συμμετέχοντα που έχει χρηματοδοτηθεί 
από την Ένωση. Κατά παρέκκλιση των 
διατάξεων του άρθρου 43 παράγραφος 2, 
αυτά τα δικαιώματα πρόσβασης 
περιλαμβάνουν το δικαίωμα παροχής 
άδειας σε τρίτους να χρησιμοποιούν τα 
αποτελέσματα σε δημόσιες προμήθειες 
στην περίπτωση της ανάπτυξης 
ικανοτήτων σε τομείς με κίνδυνο 
δυσλειτουργίας της αγοράς, ή σε 
περιπτώσεις που υφίσταται προέχον 
δημόσιο συμφέρον.

Or. en

Τροπολογία 731
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όσον αφορά δράσεις της 
δραστηριότητας «Προστατευμένες 
κοινωνίες» στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 
«Κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, 
καινοτόμες και προστατευμένες», για την 
ανάπτυξη, την εφαρμογή και την
παρακολούθηση των πολιτικών ή των 
προγραμμάτων τους στον τομέα αυτό, τα 
θεσμικά και λοιπά όργανα της Ένωσης 
καθώς και οι εθνικές αρχές των κρατών 
μελών απολαύουν δικαιωμάτων 
πρόσβασης στα αποτελέσματα 
συμμετέχοντα που έχει χρηματοδοτηθεί 
από την Ένωση. Κατά παρέκκλιση των 
διατάξεων του άρθρου 43 παράγραφος 2, 
αυτά τα δικαιώματα πρόσβασης 
περιλαμβάνουν το δικαίωμα παροχής 
άδειας σε τρίτους να χρησιμοποιούν τα 
αποτελέσματα σε δημόσιες προμήθειες 
στην περίπτωση της ανάπτυξης 
ικανοτήτων σε τομείς με πολύ 
περιορισμένο μέγεθος αγοράς και κίνδυνο 
δυσλειτουργίας της αγοράς, και σε 
περιπτώσεις που υφίσταται προέχον 
δημόσιο συμφέρον.

2. Όσον αφορά δράσεις της 
δραστηριότητας «Προστατευμένες 
κοινωνίες» στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 
«Κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, 
καινοτόμες και προστατευμένες», για την 
ανάπτυξη, την εφαρμογή και την 
παρακολούθηση των πολιτικών ή των 
προγραμμάτων τους στον τομέα αυτό, τα 
θεσμικά και λοιπά όργανα της Ένωσης 
καθώς και οι εθνικές και περιφερειακές 
αρχές των κρατών μελών απολαύουν 
δικαιωμάτων πρόσβασης στα 
αποτελέσματα συμμετέχοντα που έχει 
χρηματοδοτηθεί από την Ένωση. Κατά 
παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 43 
παράγραφος 2, αυτά τα δικαιώματα 
πρόσβασης περιλαμβάνουν το δικαίωμα 
παροχής άδειας σε τρίτους να 
χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα σε 
δημόσιες προμήθειες στην περίπτωση της 
ανάπτυξης ικανοτήτων σε τομείς με πολύ 
περιορισμένο μέγεθος αγοράς και κίνδυνο 
δυσλειτουργίας της αγοράς, και σε 
περιπτώσεις που υφίσταται προέχον 
δημόσιο συμφέρον.

Or. en

Τροπολογία 732
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 3 – κεφάλαιο 1 – τμήμα 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ διαγράφεται
Ειδικές διατάξεις
1. Στην περίπτωση δράσεων που 
περιλαμβάνουν δραστηριότητες 
σχετιζόμενες με την ασφάλεια, η 
συμφωνία επιχορήγησης μπορεί να 
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περιέχει ειδικές διατάξεις, ειδικότερα 
όσον αφορά μεταβολές στη σύνθεση 
κοινοπραξίας, διαβαθμισμένες 
πληροφορίες, εκμετάλλευση, διάδοση, 
μεταβιβάσεις και άδειες για 
αποτελέσματα.
2. Στην περίπτωση δράσεων στήριξης 
υφιστάμενων ή νέων ερευνητικών 
υποδομών, η συμφωνία επιχορήγησης 
μπορεί να περιέχει ειδικές διατάξεις 
σχετικά με τους χρήστες της υποδομής.
3. Στην περίπτωση δράσεων έρευνας 
αιχμής του ΕΣΕ, η συμφωνία 
επιχορήγησης μπορεί να περιέχει ειδικές 
διατάξεις, ειδικότερα όσον αφορά 
δικαιώματα πρόσβασης, μεταφερτότητα 
και διάδοση, σχετικά με συμμετέχοντες, 
ερευνητές και κάθε μέρος που αφορά η 
δράση.
4. Στην περίπτωση δράσεων εκπαίδευσης 
και κινητικότητας, η συμφωνία 
επιχορήγησης μπορεί να περιέχει ειδικές 
διατάξεις όσον αφορά δεσμεύσεις 
σχετιζόμενες με τους ερευνητές που 
επωφελούνται από τη δράση, την 
κυριότητα, τα δικαιώματα πρόσβασης 
και τη μεταφερτότητα.
5. Στην περίπτωση δράσεων συντονισμού 
και στήριξης, η συμφωνία επιχορήγησης 
μπορεί να περιέχει ειδικές διατάξεις, 
ειδικότερα όσον αφορά την κυριότητα, τα 
δικαιώματα πρόσβασης, την 
εκμετάλλευση και τη διάδοση.
6. Στην περίπτωση του μέσου για ΜΜΕ 
και επιχορηγήσεων από φορείς 
χρηματοδότησης που στοχεύουν τις 
ΜΜΕ, η συμφωνία επιχορήγησης μπορεί 
να περιέχει ειδικές διατάξεις, ειδικότερα 
σχετικά με την κυριότητα, τα δικαιώματα 
πρόσβασης, την εκμετάλλευση και τη 
διάδοση.
7. Στην περίπτωση των Κοινοτήτων της 
γνώσης και της καινοτομίας του ΕΤΙ, η 
συμφωνία επιχορήγησης μπορεί να 
περιέχει ειδικές διατάξεις, ειδικότερα 



AM\907844EL.doc 95/137 PE492.788v01-00

EL

σχετικά με την κυριότητα, τα δικαιώματα 
πρόσβασης, την εκμετάλλευση και τη 
διάδοση.

Or. en

Τροπολογία 733
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 47 διαγράφεται
Ειδικές διατάξεις
1. Στην περίπτωση δράσεων που 
περιλαμβάνουν δραστηριότητες 
σχετιζόμενες με την ασφάλεια, η 
συμφωνία επιχορήγησης μπορεί να 
περιέχει ειδικές διατάξεις, ειδικότερα 
όσον αφορά μεταβολές στη σύνθεση 
κοινοπραξίας, διαβαθμισμένες 
πληροφορίες, εκμετάλλευση, διάδοση, 
μεταβιβάσεις και άδειες για 
αποτελέσματα.
2. Στην περίπτωση δράσεων στήριξης 
υφιστάμενων ή νέων ερευνητικών 
υποδομών, η συμφωνία επιχορήγησης 
μπορεί να περιέχει ειδικές διατάξεις 
σχετικά με τους χρήστες της υποδομής.
3. Στην περίπτωση δράσεων έρευνας 
αιχμής του ΕΣΕ, η συμφωνία 
επιχορήγησης μπορεί να περιέχει ειδικές 
διατάξεις, ειδικότερα όσον αφορά 
δικαιώματα πρόσβασης, μεταφερτότητα 
και διάδοση, σχετικά με συμμετέχοντες, 
ερευνητές και κάθε μέρος που αφορά η 
δράση.
4. Στην περίπτωση δράσεων εκπαίδευσης
και κινητικότητας, η συμφωνία 
επιχορήγησης μπορεί να περιέχει ειδικές 
διατάξεις όσον αφορά δεσμεύσεις 
σχετιζόμενες με τους ερευνητές που 
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επωφελούνται από τη δράση, την 
κυριότητα, τα δικαιώματα πρόσβασης 
και τη μεταφερτότητα.
5. Στην περίπτωση δράσεων συντονισμού 
και στήριξης, η συμφωνία επιχορήγησης 
μπορεί να περιέχει ειδικές διατάξεις, 
ειδικότερα όσον αφορά την κυριότητα, τα 
δικαιώματα πρόσβασης, την 
εκμετάλλευση και τη διάδοση.
6. Στην περίπτωση του μέσου για ΜΜΕ 
και επιχορηγήσεων από φορείς 
χρηματοδότησης που στοχεύουν τις 
ΜΜΕ, η συμφωνία επιχορήγησης μπορεί 
να περιέχει ειδικές διατάξεις, ειδικότερα 
σχετικά με την κυριότητα, τα δικαιώματα 
πρόσβασης, την εκμετάλλευση και τη 
διάδοση.
7. Στην περίπτωση των Κοινοτήτων της 
γνώσης και της καινοτομίας του ΕΤΙ, η 
συμφωνία επιχορήγησης μπορεί να 
περιέχει ειδικές διατάξεις, ειδικότερα 
σχετικά με την κυριότητα, τα δικαιώματα 
πρόσβασης, την εκμετάλλευση και τη 
διάδοση.

Or. en

Τροπολογία 734
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ειδικές διατάξεις Ειδικές διατάξεις για συγκεκριμένους 
τύπους δράσης.

Or. en

Τροπολογία 735
Francisco Sosa Wagner
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στην περίπτωση δράσεων που 
περιλαμβάνουν δραστηριότητες 
σχετιζόμενες με την ασφάλεια, η συμφωνία 
επιχορήγησης μπορεί να περιέχει ειδικές 
διατάξεις, ειδικότερα όσον αφορά 
μεταβολές στη σύνθεση κοινοπραξίας, 
διαβαθμισμένες πληροφορίες, 
εκμετάλλευση, διάδοση, μεταβιβάσεις και 
άδειες για αποτελέσματα.

1. Στην περίπτωση δράσεων που 
περιλαμβάνουν δραστηριότητες 
σχετιζόμενες με την ασφάλεια και 
δραστηριότητες που δικαιολογούνται για 
λόγους δημόσιας υγείας, η συμφωνία 
επιχορήγησης μπορεί να περιέχει ειδικές 
διατάξεις, ειδικότερα όσον αφορά 
μεταβολές στη σύνθεση κοινοπραξίας, 
διαβαθμισμένες πληροφορίες, 
εκμετάλλευση, διάδοση, μεταβιβάσεις και 
άδειες για αποτελέσματα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Τα ζητήματα δημόσιας υγείας πρέπει να περιλαμβάνονται στους λόγους για τον καθορισμό 
ειδικών διατάξεων στη συμφωνία επιχορήγησης σχετικά με τη διανομή, τις εμπιστευτικές 
πληροφορίες, κ.λπ.

Τροπολογία 736
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στην περίπτωση δράσεων που 
περιλαμβάνουν δραστηριότητες 
σχετιζόμενες με την ασφάλεια, η 
συμφωνία επιχορήγησης μπορεί να 
περιέχει ειδικές διατάξεις, ειδικότερα όσον 
αφορά μεταβολές στη σύνθεση 
κοινοπραξίας, διαβαθμισμένες 
πληροφορίες, εκμετάλλευση, διάδοση, 
μεταβιβάσεις και άδειες για αποτελέσματα.

1. Στην περίπτωση δράσεων που 
περιλαμβάνουν δραστηριότητες 
σχετιζόμενες με «κοινωνιακές 
προκλήσεις», η συμφωνία επιχορήγησης 
μπορεί να περιέχει ειδικές διατάξεις, 
ειδικότερα όσον αφορά μεταβολές στη 
σύνθεση κοινοπραξίας, διαβαθμισμένες 
πληροφορίες, εκμετάλλευση, διάδοση, 
μεταβιβάσεις και άδειες για αποτελέσματα.

Or. en
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Τροπολογία 737
Herbert Reul, Norbert Glante

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στην περίπτωση δράσεων στήριξης 
υφιστάμενων ή νέων ερευνητικών 
υποδομών, η συμφωνία επιχορήγησης 
μπορεί να περιέχει ειδικές διατάξεις 
σχετικά με τους χρήστες της υποδομής.

2. Στην περίπτωση δράσεων στήριξης 
υφιστάμενων ή νέων ερευνητικών 
υποδομών ή ιδρυμάτων, η συμφωνία 
επιχορήγησης μπορεί να περιέχει ειδικές 
διατάξεις σχετικά με τη χρήση της 
υποδομής ή του ιδρύματος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η συγκεκριμένη ειδική διάταξη πρέπει να ισχύει και για τα νεοσύστατα ιδρύματα που 
δημιουργούνται στο πλαίσιο διαγωνισμού του «Ορίζων 2020»

Τροπολογία 738
Vicky Ford, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στην περίπτωση δράσεων στήριξης 
υφιστάμενων ή νέων ερευνητικών 
υποδομών, η συμφωνία επιχορήγησης 
μπορεί να περιέχει ειδικές διατάξεις 
σχετικά με τους χρήστες της υποδομής.

2. Στην περίπτωση δράσεων στήριξης της 
λειτουργίας υφιστάμενων ή νέων 
ερευνητικών υποδομών, η συμφωνία 
επιχορήγησης μπορεί να περιέχει ειδικές 
διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση των 
χρηστών στην υποδομή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου το κόστος της ευρωπαϊκής υποδομής έρευνας να καλυφθεί εν μέρει με την επιβολή 
τελών χρήσης, θα πρέπει στους διάφορους πυλώνες του Ο2020 να προβλέπεται χρηματοδότηση 
για την παροχή πρόσβασης των ερευνητών στην υποδομή.



AM\907844EL.doc 99/137 PE492.788v01-00

EL

Τροπολογία 739
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στην περίπτωση δράσεων έρευνας 
αιχμής του ΕΣΕ, η συμφωνία 
επιχορήγησης μπορεί να περιέχει ειδικές 
διατάξεις, ειδικότερα όσον αφορά 
δικαιώματα πρόσβασης, μεταφερτότητα 
και διάδοση, σχετικά με συμμετέχοντες, 
ερευνητές και κάθε μέρος που αφορά η 
δράση.

3. Στην περίπτωση δράσεων έρευνας 
αιχμής του ΕΣΕ  ή δράσεων που αφορούν 
κοινωνιακή πρόκληση στο πλαίσιο του 
θεματικού τομέα «υγεία, δημογραφική 
αλλαγή και ευεξία» των κοινωνιακών 
προκλήσεων, η συμφωνία επιχορήγησης 
μπορεί να περιέχει ειδικές διατάξεις, 
ειδικότερα όσον αφορά δικαιώματα 
πρόσβασης, μεταφερτότητα και διάδοση, 
σχετικά με συμμετέχοντες, ερευνητές και 
κάθε μέρος που αφορά η δράση.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να περιληφθούν δράσεις για την υγεία, τη δημογραφική αλλαγή και την ευεξία· οι 
συμφωνίες επιχορήγησης τέτοιων δράσεων μπορεί να περιλαμβάνουν ειδικές διατάξεις σχετικά 
με τη διάδοση, τις διαβαθμισμένες πληροφορίες, κ.λπ.

Τροπολογία 740
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στην περίπτωση δράσεων έρευνας 
αιχμής του ΕΣΕ, η συμφωνία 
επιχορήγησης μπορεί να περιέχει ειδικές 
διατάξεις, ειδικότερα όσον αφορά 
δικαιώματα πρόσβασης, μεταφερτότητα 
και διάδοση, σχετικά με συμμετέχοντες, 
ερευνητές και κάθε μέρος που αφορά η 

3. Στην περίπτωση δράσεων έρευνας 
αιχμής του ΕΣΕ ή ερευνητικών δράσεων 
που αφορούν κοινωνιακή πρόκληση, η 
συμφωνία επιχορήγησης περιέχει ειδικές 
διατάξεις, ειδικότερα όσον αφορά 
δικαιώματα πρόσβασης, μεταφερτότητα 
και διάδοση, σχετικά με συμμετέχοντες, 
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δράση. ερευνητές και κάθε μέρος που αφορά η 
δράση.

Or. en

Τροπολογία 741
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στην περίπτωση δράσεων έρευνας 
αιχμής του ΕΣΕ, η συμφωνία 
επιχορήγησης μπορεί να περιέχει ειδικές 
διατάξεις, ειδικότερα όσον αφορά 
δικαιώματα πρόσβασης, μεταφερτότητα 
και διάδοση, σχετικά με συμμετέχοντες, 
ερευνητές και κάθε μέρος που αφορά η 
δράση.

3. Στην περίπτωση δράσεων έρευνας 
αιχμής του ΕΣΕ ή ερευνητικών δράσεων 
στον πυλώνα «Κοινωνιακές προκλήσεις», 
η συμφωνία επιχορήγησης μπορεί να 
περιέχει ειδικές διατάξεις, ειδικότερα όσον 
αφορά δικαιώματα πρόσβασης, 
μεταφερτότητα και διάδοση, σχετικά με 
συμμετέχοντες, ερευνητές και κάθε μέρος 
που αφορά η δράση.

Or. en

Τροπολογία 742
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Σε περίπτωση καινοτομίας με μεγάλη 
σημασία για τις ανάγκες των 
αναπτυσσόμενων χωρών, και στον τομέα 
της παγκόσμιας υγείας, η Επιτροπή 
περιλαμβάνει στη συμφωνία 
επιχορήγησης προϋποθέσεις για την 
αδειοδότηση με στόχο τη βελτίωση της 
πρόσβασης και της οικονομικής 
προσιτότητας των βιοϊατρικών 
προϊόντων στις αναπτυσσόμενες χώρες, 
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μέσω προϋποθέσεων ανθρωπιστικής 
χρήσης για την αδειοδότηση.

Or. en

Τροπολογία 743
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Στην περίπτωση έρευνας στην οποία 
υπάρχει υπερισχύον δημόσιο συμφέρον 
(π.χ. έρευνα από την οποία θα μπορούσε 
να προκύψει ζωτικής σημασίας φάρμακο, 
εμβόλιο ή ιατρική διάγνωση) η Global 
Access Licensing (όπως ορίζεται στο 
άρθρο 40 παράγραφος 1) εγγυάται τη 
διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτής 
θεραπείας σε όλους τους πολίτες της 
Ένωσης και στους ασθενείς στις χώρες 
χαμηλού και μέσου εισοδήματος.

Or. en

Τροπολογία 744
Norbert Glante, Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 47α
Συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα 

(ΣΔΙΤ) 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 19 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/XX [Ορίζων 
2020] το πρόγραμμα Ορίζων 2020 μπορεί 
να υλοποιηθεί μέσω συμπράξεων 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, εφόσον 
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όλοι οι εμπλεκόμενοι εταίροι δεσμευτούν 
για τη στήριξη και ανάπτυξη του Ορίζων 
2020.
2. Οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα ορίζονται και υλοποιούνται με 
τρόπο ανοικτό και διαφανή, με βάση την 
αξιολόγηση ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με το άρθρο 
37 του παρόντος κανονισμού.
Η αξιολόγηση βασίζεται στα ακόλουθα 
κριτήρια:
a) προστιθέμενη αξία της δράσης σε 
επίπεδο Ένωσης και προστιθέμενη αξία 
του μέσου της εκάστοτε σύμπραξης 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα·
β) εύρος του αντικτύπου στην 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και τα 
κοινωνικοοικονομικά ζητήματα, μέσω 
του προσδιορισμού σαφών και 
μετρήσιμων κοινωνιακών στόχων και 
στόχων ανταγωνιστικότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των στόχων για τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης και για 
την εκπαίδευση/κατάρτιση, καθώς και 
της ανάληψης ευθύνης για την επίτευξη 
των στόχων αυτών.
3. Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει 
καθήκοντα εκτέλεσης προϋπολογισμού σε 
συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα, εφόσον ικανοποιούνται  και 
ορίζονται σε συμβατική συμφωνία τα 
εξής κριτήρια:
a) μακροχρόνια δέσμευση από όλους τους 
εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της 
ισόρροπης συνεισφοράς τους, με βάση 
ένα κοινό όραμα και σαφώς 
καθορισμένους στόχους·
β) κλίμακα των χρησιμοποιούμενων 
πόρων και ικανότητα μόχλευσης 
πρόσθετων επενδύσεων στην έρευνα και 
την καινοτομία·
γ) σαφής ορισμός των ρόλων κάθε 
εταίρου και συμφωνία σε βασικούς 
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δείκτες επιδόσεων κατά την επιλεγμένη 
περίοδο.
δ) συμπληρωματικότητα με άλλα σκέλη 
του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020» και εναρμόνιση με το στρατηγικό 
θεματολόγιο της Ένωσης για την έρευνα 
και την καινοτομία·
ε) συμμετοχή, στην εκάστοτε σύμπραξη, 
όλων των ενδιαφερόμενων εταίρων από 
ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα, 
συμπεριλαμβανομένων των τελικών 
χρηστών, των ΜΜΕ και των ερευνητικών 
ιδρυμάτων.
4. Οι κανόνες για τη συμμετοχή και τη 
διάδοση των συμπράξεων δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα που δημιουργήθηκαν και 
χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων 2020» 
συμμορφώνονται πλήρως προς τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/XX 
[Δημοσιονομικός κανονισμός].
5. Η συμμετοχή της Ένωσης σε αυτές τις 
συνεργασίες μπορεί να λάβει μία από τις 
εξής μορφές:
a) χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης σε κοινά έργα που εκτελούνται 
βάσει του άρθρου 187 της ΣΛΕΕ δυνάμει 
του εβδόμου προγράμματος πλαισίου, με 
την επιφύλαξη τροποποίησης των 
βασικών πράξεών τους, λαμβανομένων 
πλήρως υπόψη των αποτελεσμάτων της 
ανάλυσης κόστους-οφέλους που πρέπει να 
εκπονείται στο πλαίσιο της 
προβλεπόμενης εκτίμησης αντικτύπου 
του εν λόγω μέσου, καθώς και με την 
επιφύλαξη της τήρησης των κριτηρίων 
που καθορίζονται στην παράγραφο 2· σε 
νέες συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα που συστήνονται βάσει του άρθρου 
187 της ΣΛΕΕ· και σε άλλους φορείς 
χρηματοδότησης που αναφέρονται στο 
άρθρο [55(1)(β)(v) ή (vii)] του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. XX/XX [Δημοσιονομικός 
κανονισμός]. H συγκεκριμένη μορφή 
συμπράξεων μπορεί να υλοποιηθεί μόνον 
εφόσον δικαιολογείται από το εύρος των 
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επιδιωκόμενων στόχων και την κλίμακα 
των απαιτούμενων πόρων, και εφόσον 
άλλες μορφές συμπράξεων δεν μπορούν 
να εκπληρώσουν τους στόχους ή να 
δημιουργήσουν τον αναγκαίο αντίκτυπο 
μόχλευσης·
β) σύναψη συμβατικής συμφωνίας 
μεταξύ των εταίρων που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, η οποία καθορίζει τους 
στόχους της σύμπραξης, τις δεσμεύσεις 
του κάθε εταίρου, τους βασικούς δείκτες 
επιδόσεων και τις παραδοτέες 
υλοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένου του 
προσδιορισμού των δραστηριοτήτων 
έρευνας και καινοτομίας που χρειάζεται 
να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα 
Ορίζοντας 2020.

Or. de

Αιτιολόγηση

Συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) θα πρέπει να συγκροτούνται μόνον εφόσον η 
ΣΔΙΤ διαθέτει ως μέσο μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία (π.χ. ως προς τη συμμετοχή της 
βιομηχανίας, την προσέλκυση ιδιωτικών πόρων ή την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μιας 
ολόκληρης αξιακής αλυσίδας) έναντι άλλων δυνατών μέσων. Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του 
συγκεκριμένου τύπου χρηματοδότησης της έρευνας λαμβάνεται συνεπώς υπόψη χωρίς να 
αφήνονται περιθώρια για παρεκκλίσεις από τους κανόνες συμμετοχής. Αυτό ανταποκρίνεται στο 
κεντρικό αίτημα για απλούστευση.

Τροπολογία 745
Bernd Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 47 α
Στην περίπτωση δράσεων σε τομέα 
σχετικό με τη δημόσια υγεία, η συμφωνία 
επιχορήγησης περιλαμβάνει διατάξεις για 
την καθολική προσβασιμότητα των 
αποτελεσμάτων της έρευνας μέσω 
κοινωνικά υπεύθυνων στρατηγικών 
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μεταφοράς τεχνολογίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα αποτελέσματα της δημόσιας έρευνας πρέπει να είναι προσιτά σε όλους. Θα πρέπει συνεπώς, 
στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής έρευνας, εκτός από την επιστημονική αριστεία  να λαμβάνονται 
υπόψη και τα κοινωνικά οφέλη. Τούτο περιλαμβάνει και την καθολική πρόσβαση σε ζωτικά 
φάρμακα.

Τροπολογία 746
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 48 διαγράφεται
Έπαθλα
Κάθε απονομή επάθλου τελεί υπό την 
προϋπόθεση αποδοχής των 
ενδεδειγμένων υποχρεώσεων 
δημοσίευσης. Το πρόγραμμα εργασίας ή 
το σχέδιο εργασίας μπορεί να περιέχουν 
συγκεκριμένες υποχρεώσεις σχετικά με 
την εκμετάλλευση και τη διάδοση.

Or. en

Τροπολογία 747
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στου όρους για την απονομή επάθλου 
περιλαμβάνονται ειδικές διατάξεις όσον 
αφορά την κυριότητα, τα δικαιώματα 
πρόσβασης, την εκμετάλλευση και τη 
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διάδοση, συμπεριλαμβανομένων 
διατάξεων για την αδειοδότηση, 
προκειμένου να εξασφαλίζονται η μέγιστη 
αφομοίωση των αποτελεσμάτων και η 
οικονομικά προσιτή και ευρεία πρόσβαση 
στα αποτελέσματα.

Or. en

Τροπολογία 748
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στου όρους για την απονομή επάθλου 
περιλαμβάνονται ειδικές διατάξεις, ιδίως 
όσον αφορά την κυριότητα, τα 
δικαιώματα πρόσβασης, την 
εκμετάλλευση και τη διάδοση, 
προκειμένου να εξασφαλίζονται η μέγιστη 
αφομοίωση των αποτελεσμάτων και η 
οικονομικά προσιτή και ευρεία πρόσβαση 
στα αποτελέσματα.

Or. en

Τροπολογία 749
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αναθέτουσα αρχή έχει την κυριότητα 
των αποτελεσμάτων και των δεδομένων 
που προκύπτουν, και χορηγεί μη 
αποκλειστικές άδειες σε τρίτα μέρη για 
την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων με 
θεμιτές και λογικές προϋποθέσεις.
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Or. en

Τροπολογία 750
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προμήθεια, προεμπορική προμήθεια 
και δημόσια προμήθεια καινοτόμων 
λύσεων

Προεμπορική προμήθεια και προμήθεια 
καινοτόμων λύσεων

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 35 προβλέπει ότι τα κονδύλια της Ένωσης μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν μόνο για προεμπορική προμήθεια (PCP) ή για προμήθεια καινοτόμων 
λύεσεων (PPIS), δεν είναι αναγκαία να προβλεφτεί καθεστώς διανοητικής ιδιοκτησίας για 
δημόσιες συμβάσεις άλλες από PCP και PPIS.

Τροπολογία 751
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 49 διαγράφεται
Προμήθεια, προεμπορική προμήθεια 
και δημόσια προμήθεια καινοτόμων 
λύσεων
1. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη 
διακήρυξη του διαγωνισμού, για 
αποτελέσματα που έχουν παραχθεί με 
προμήθεια εκτελούμενη από την 
Επιτροπή, κύριος είναι η Ένωση.
2. Στις συμβάσεις για προεμπορικές 
προμήθειες τίθενται ειδικές διατάξεις 
όσον αφορά την κυριότητα, τα 
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δικαιώματα πρόσβασης και τις άδειες, με 
σκοπό την εξασφάλιση της μέγιστης 
αφομοίωσης των αποτελεσμάτων και την 
αποφυγή κάθε αθέμιτου πλεονεκτήματος. 
Ο ανάδοχος που παράγει αποτελέσματα 
σε προεμπορική προμήθεια είναι κύριος 
τουλάχιστον των συναφών δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας. Οι αναθέτουσες 
αρχές απολαύουν τουλάχιστον 
δικαιωμάτων ατελούς πρόσβασης στα 
αποτελέσματα για ίδια χρήση καθώς και 
του δικαιώματος παραχώρησης, ή 
απαίτησης από τους συμμετέχοντες 
αναδόχους να παραχωρούν, για μη 
αποκλειστικές άδειες σε τρίτους με σκοπό 
την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων 
υπό θεμιτές και λογικές προϋποθέσεις, 
χωρίς δικαίωμα υποάδειας. Σε 
περίπτωση που κάποιος ανάδοχος δεν 
εκμεταλλευθεί εμπορικά τα 
αποτελέσματα εντός δεδομένου χρονικού 
διαστήματος μετά την προεμπορική 
προμήθεια όπως ορίζεται στη σύμβαση, 
μεταβιβάζει κάθε δικαίωμα κυριότητας 
των αποτελεσμάτων στις αναθέτουσες 
αρχές.
3. Στις συμβάσεις για δημόσια προμήθεια 
καινοτόμων λύσεων είναι δυνατόν να 
τίθενται ειδικές διατάξεις όσον αφορά 
την κυριότητα, τα δικαιώματα 
πρόσβασης και τις άδειες, με σκοπό την 
εξασφάλιση της μέγιστης αφομοίωσης 
των αποτελεσμάτων και την αποφυγή 
κάθε αθέμιτου πλεονεκτήματος.

Or. en

Τροπολογία 752
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 49 διαγράφεται
Προμήθεια, προεμπορική προμήθεια 
και δημόσια προμήθεια καινοτόμων 
λύσεων
1. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη 
διακήρυξη του διαγωνισμού, για 
αποτελέσματα που έχουν παραχθεί με 
προμήθεια εκτελούμενη από την 
Επιτροπή, κύριος είναι η Ένωση.
2. Στις συμβάσεις για προεμπορικές 
προμήθειες τίθενται ειδικές διατάξεις 
όσον αφορά την κυριότητα, τα 
δικαιώματα πρόσβασης και τις άδειες, με 
σκοπό την εξασφάλιση της μέγιστης 
αφομοίωσης των αποτελεσμάτων και την 
αποφυγή κάθε αθέμιτου πλεονεκτήματος. 
Ο ανάδοχος που παράγει αποτελέσματα 
σε προεμπορική προμήθεια είναι κύριος 
τουλάχιστον των συναφών δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας. Οι αναθέτουσες 
αρχές απολαύουν τουλάχιστον 
δικαιωμάτων ατελούς πρόσβασης στα 
αποτελέσματα για ίδια χρήση καθώς και 
του δικαιώματος παραχώρησης, ή 
απαίτησης από τους συμμετέχοντες 
αναδόχους να παραχωρούν, για μη 
αποκλειστικές άδειες σε τρίτους με σκοπό 
την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων 
υπό θεμιτές και λογικές προϋποθέσεις, 
χωρίς δικαίωμα υποάδειας. Σε 
περίπτωση που κάποιος ανάδοχος δεν 
εκμεταλλευθεί εμπορικά τα 
αποτελέσματα εντός δεδομένου χρονικού 
διαστήματος μετά την προεμπορική 
προμήθεια όπως ορίζεται στη σύμβαση, 
μεταβιβάζει κάθε δικαίωμα κυριότητας 
των αποτελεσμάτων στις αναθέτουσες 
αρχές.
3. Στις συμβάσεις για δημόσια προμήθεια 
καινοτόμων λύσεων είναι δυνατόν να 
τίθενται ειδικές διατάξεις όσον αφορά 
την κυριότητα, τα δικαιώματα 
πρόσβασης και τις άδειες, με σκοπό την 
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εξασφάλιση της μέγιστης αφομοίωσης 
των αποτελεσμάτων και την αποφυγή 
κάθε αθέμιτου πλεονεκτήματος.

Or. en

Τροπολογία 753
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη 
διακήρυξη του διαγωνισμού, για 
αποτελέσματα που έχουν παραχθεί με 
προμήθεια εκτελούμενη από την 
Επιτροπή, κύριος είναι η Ένωση.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 35 προβλέπει ότι τα κονδύλια της Ένωσης μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν μόνο για προεμπορική προμήθεια (PCP) ή για προμήθεια καινοτόμων 
λύεσεων (PPIS), δεν είναι αναγκαία να προβλεφτεί καθεστώς διανοητικής ιδιοκτησίας για 
δημόσιες συμβάσεις άλλες από PCP και PPIS.

Τροπολογία 754
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ο εφευρέτης διατηρεί την κυριότητα 
των αποτελεσμάτων, και στις 
αναθέτουσες αρχές εκχωρούνται 
δικαιώματα ιδίας χρήσης καθώς και 
δικαίωμα εκμετάλλευσης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η κυριότητα του δημιουργού στη ΔΙ αποτελεί κοινή πρακτική στις δημόσιες συμβάσεις και 
πρέπει να εξακολουθήσει να είναι ο κανόνας, άσχετα από το επίπεδο χρηματοδότησης του 
μέσου (επιχορήγηση, προμήθεια, PCP ή προμήθεια καινοτόμου λύσης). Η κυριότητα της ΕΕ 
πρέπει να παραμείνει εξαίρεση για τις περιπτώσεις όπου ο δημιουργός δεν εκμεταλλεύεται τα 
αποτελέσματα.

Τροπολογία 755
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ωστόσο, η εκμετάλλευση των 
αποτελεσμάτων από τρίτους όπως 
προβλέπεται στους κανόνες συμμετοχής 
και διάδοσης περιορίζεται στην κάλυψη 
της ανάγκης της Ένωσης ή του/των 
δικαιοδοτικού/ών κράτους 
μέλους/κρατών μελών,  με εξαίρεση τυχόν 
εμπορική εκμετάλλευση από τρίτους. Ο 
ιδιοκτήτης μπορεί να αρνηθεί την 
εκχώρηση τέτοιων δικαιωμάτων σε 
τρίτους, σε περίπτωση που αυτό θα 
έβλαπτε τα θεμιτά συμφέροντά του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Περιορισμός της εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων, που λαμβάνει υπόψη την ανάγκη της 
Ένωσης και παράλληλα εξασφαλίζει προστασία των θεμιτών συμφερόντων του ιδιοκτήτη.

Τροπολογία 756
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Title III a (new) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Tίτλος IIIα
Ειδικές διατάξεις

Or. en

Τροπολογία 757
Vicky Ford, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 49α
Προμήθεια, προεμπορική προμήθεια και 

προμήθεια καινοτόμων λύσεων
Προμήθεια, προεμπορική προμήθεια και 
προμήθεια καινοτόμων λύσεων
1. Κάθε προμήθεια εκτελούμενη από την 
Επιτροπή για λογαριασμό της ή από 
κοινού με κράτη μέλη υπόκειται στους 
κανόνες για τις δημόσιες προμήθειες που 
ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
XX/XX [Δημοσιονομικός κανονισμός] και 
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/XX [Κατ’ 
εξουσιοδότηση κανονισμός].
2. Η χρηματοδότηση από την Ένωση 
ενδέχεται να λάβει τη μορφή 
προεμπορικής προμήθειας ή προμήθειας 
καινοτόμων λύσεων εκτελούμενης από 
την Επιτροπή από κοινού με αναθέτουσες 
αρχές από κράτη μέλη και συνδεδεμένα 
κράτη.
Οι διαδικασίες προμήθειας:
α) είναι σύμφωνες με τις αρχές της 
διαφάνειας, της απουσίας διακρίσεων, 
της ίσης μεταχείρισης, της χρηστής 
οικονομικής διαχείρισης, της 
αναλογικότητας και με τους κανόνες 
ανταγωνισμού καθώς και, ανάλογα με την 
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περίπτωση, με τις οδηγίες 2004/17/ΕΚ, 
2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ.
β) είναι δυνατό να περιέχουν ειδικές 
προϋποθέσεις όπως ο περιορισμός του 
τόπου εκτέλεσης των δραστηριοτήτων 
προμήθειας για προεμπορική προμήθεια 
στην επικράτεια των κρατών μελών και 
χωρών συνδεδεμένων στο «Ορίζων 2020» 
στις περιπτώσεις που αυτό δικαιολογείται 
επαρκώς λόγω των στόχων των δράσεων·
γ) είναι δυνατό να επιτρέπουν την 
ανάθεση πολλών συμβάσεων στο πλαίσιο 
της ίδιας διαδικασίας («πολυπορισμός»)·
δ) προβλέπουν την ανάθεση των 
συμβάσεων στην(στις) προσφορά(-ές) 
που είναι οικονομικώς συμφερότερη(-ες). 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, κατά την κρίση της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζεται 
βάσει διαφόρων κριτηρίων που 
συνδέονται με το αντικείμενο της 
συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης. Στα 
εν λόγω κριτήρια περιλαμβάνονται, εκτός 
από την τιμή ή το κόστος, και άλλα 
κριτήρια που συνδέονται με το 
αντικείμενο της συγκεκριμένης δημόσιας 
σύμβασης, όπως: η ποιότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής 
αξίας, η αισθητική και τα λειτουργικά 
χαρακτηριστικά, η προσβασιμότητα, η 
σχεδίαση για όλους τους χρήστες, τα 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και ο 
καινοτόμος χαρακτήρας, 
συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων 
πρόσθετων καινοτόμων λύσεων επιπλέον 
των ελάχιστων απαιτήσεων που 
καθορίζονται στην προκήρυξη του 
διαγωνισμού, στο περιγραφικό έγγραφο ή 
στην πρόσκληση για εκδήλωση 
ενδιαφέροντος.
3. Στις συμβάσεις για προεμπορικές 
προμήθειες περιλαμβάνονται ειδικές 
διατάξεις όσον αφορά την κυριότητα, τα 
δικαιώματα πρόσβασης και τις άδειες, με 
σκοπό την εξασφάλιση της μέγιστης 
αφομοίωσης των αποτελεσμάτων και την 
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αποφυγή κάθε αθέμιτου πλεονεκτήματος. 
Ο ανάδοχος που παράγει αποτελέσματα 
σε προεμπορική προμήθεια είναι κύριος 
τουλάχιστον των συναφών δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας. Οι αναθέτουσες 
αρχές απολαύουν τουλάχιστον 
δικαιωμάτων ατελούς πρόσβασης στα 
αποτελέσματα για ιδία χρήση, καθώς 
επίσης δικαιώματος παραχώρησης ή 
απαίτησης από τους συμμετέχοντες 
αναδόχους να παραχωρούν, για μη 
αποκλειστικές άδειες σε τρίτους με σκοπό 
την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων 
υπό θεμιτές και λογικές προϋποθέσεις, 
χωρίς δικαίωμα μεταβίβασης της άδειας. 
Σε περίπτωση που κάποιος ανάδοχος δεν 
εκμεταλλευθεί εμπορικά τα 
αποτελέσματα εντός δεδομένου χρονικού 
διαστήματος μετά την προεμπορική 
προμήθεια όπως ορίζεται στη σύμβαση, 
μεταβιβάζει κάθε δικαίωμα κυριότητας 
των αποτελεσμάτων στις αναθέτουσες 
αρχές.
4. Στις συμβάσεις για δημόσια προμήθεια 
καινοτόμων λύσεων είναι δυνατόν να 
περιλαμβάνονται ειδικές διατάξεις όσον 
αφορά την κυριότητα, τα δικαιώματα 
πρόσβασης και τις άδειες, με σκοπό την 
εξασφάλιση της μέγιστης αφομοίωσης 
των αποτελεσμάτων και την αποφυγή 
κάθε αθέμιτου πλεονεκτήματος.

Or. en

Τροπολογία 758
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 49α
Έπαθλα



AM\907844EL.doc 115/137 PE492.788v01-00

EL

1. Η χρηματοδότηση από την Ένωση 
μπορεί να λαμβάνει τη μορφή επάθλων, 
όπως ορίζεται στον τίτλο VII του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/XX 
[Δημοσιονομικός κανονισμός]. Η χρήση 
επάθλων θα ενθαρρύνεται, όχι όμως ως 
υποκατάστατου της ορθώς 
διαρθρωμένης χρηματοδότησης.
2. Οι κανόνες του διαγωνισμού ορίζονται 
στο πρόγραμμα εργασίας.
3. Στους κανόνες του διαγωνισμού 
θεσπίζονται τουλάχιστον οι προϋποθέσεις 
συμμετοχής, τα κριτήρια απονομής, 
συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας 
για προτάσεις και της προθεσμίας για την 
απονομή, το ποσό του επάθλου και οι 
τρόποι καταβολής.
Δεν επιτρέπεται η απευθείας απονομή 
επάθλων χωρίς διαγωνισμό, τα δε έπαθλα 
δημοσιεύονται κάθε έτος.
4. Οι συμμετοχές σε διαγωνισμό 
αξιολογούνται από ομάδα 
εμπειρογνωμόνων με βάση τους 
δημοσιευμένους κανόνες του 
διαγωνισμού.
Στη συνέχεια απονέμονται έπαθλα από 
τον αρμόδιο διατάκτη που είναι 
υπεύθυνος με βάση την αξιολόγηση της 
ομάδας εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι 
αποφασίζουν ελεύθερα για το αν θα 
προτείνουν την απονομή επάθλων ή όχι, 
ανάλογα με την αξιολόγησή τους για την 
ποιότητα των συμμετοχών.
5. Το ποσό του επάθλου δεν συνδέεται με 
τις δαπάνες στις οποίες προέβη ο 
αποδέκτης.
6. Εφόσον η υλοποίηση μιας δράσης ή 
προγράμματος εργασίας επιβάλλει την 
απονομή επάθλων σε τρίτα μέρη από 
δικαιούχο ενωσιακής επιχορήγησης, ο εν 
λόγω δικαιούχος μπορεί να δώσει αυτά τα 
έπαθλα, υπό την προϋπόθεση ότι το 
ελάχιστο περιεχόμενο των κανόνων του 
διαγωνισμού καθορίζεται αυστηρά στην 
απόφαση επιχορήγησης ή στη συμφωνία 



PE492.788v01-00 116/137 AM\907844EL.doc

EL

μεταξύ του δικαιούχου και της Επιτροπής 
χωρίς να υπάρχει περιθώριο για 
διακριτική ευχέρεια.
7. Για τη διάδοση των αποτελεσμάτων 
ισχύει ο τίτλος III του παρόντος 
κανονισμού. Τυχόν επιπρόσθετες 
υποχρεώσεις σχετικά με τη διάδοση ή την 
εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων 
καθορίζονται στους κανόνες του 
διαγωνισμού.
8. Αν δεν απονεμηθεί έπαθλο μέσα στην 
προθεσμία που καθορίζεται στους 
κανόνες του διαγωνισμού, τα κονδύλια 
που διατίθενται για τον διαγωνισμό 
ανακατανέμονται μέσα στον ίδιο στόχο, 
με βάση τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/XX 
[Ορίζων 2020].

Or. en

Αιτιολόγηση

Μεταφέρθηκε εδώ από τα άρθρα. 34 και 48. Οι παράγραφοι 3 έως 6 περιέχουν την υφιστάμενη 
διατύπωση του προσχέδιου δημοσιονομικού κανονισμού, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί 
αντικείμενο τριμερούς διαλόγου και οι οποίες ενδέχεται να απαλειφθούν όταν υιοθετηθεί το 
προσχέδιο. Η παράγραφος 7 προσθέτει καίριες διατάξεις για τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας και τη διάδοση των αποτελεσμάτων. Η παράγραφος 8 διασφαλίζει ότι τα κονδύλια 
που διατίθενται βάσει του προγράμματος «Ορίζων 2020» παραμένουν εντός του 
προϋπολογισμού ΕΑΚ, ιδίως στην περίπτωση που το νέο μέσο των επάθλων προώθησης δεν 
επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Τροπολογία 759
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 49β
Προμήθεια, προεμπορική προμήθεια και 

προμήθεια καινοτόμων λύσεων
1. Κάθε προμήθεια εκτελούμενη από την 
Επιτροπή για λογαριασμό της ή από 
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κοινού με κράτη μέλη υπόκειται στους 
κανόνες για τις δημόσιες προμήθειες που 
ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
XX/XX [Δημοσιονομικός κανονισμός] και 
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/XX [Κατ’ 
εξουσιοδότηση κανονισμός].
2. Η χρηματοδότηση από την Ένωση 
μπορεί να έχει μορφή προεμπορικής 
προμήθειας ή προμήθειας καινοτόμων 
λύσεων εκτελούμενης από την Επιτροπή 
από κοινού με αναθέτουσες αρχές από 
κράτη μέλη και συνδεδεμένα κράτη ή από 
οργανισμούς της Ένωσης από κοινού με 
αναθέτουσες αρχές κρατών μελών και 
συνδεδεμένων χωρών..
Οι διαδικασίες προμήθειας:
α) είναι σύμφωνες με τις αρχές της 
διαφάνειας, της απουσίας διακρίσεων, 
της ίσης μεταχείρισης, της χρηστής 
οικονομικής διαχείρισης και της 
αναλογικότητας, και με τους κανόνες 
ανταγωνισμού, καθώς επίσης, ανάλογα με 
την περίπτωση, με τις οδηγίες 
2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ.
β) είναι δυνατό να περιέχουν ειδικές 
προϋποθέσεις όπως ο περιορισμός του 
τόπου εκτέλεσης των δραστηριοτήτων 
προμήθειας για προεμπορική προμήθεια 
στην επικράτεια των κρατών μελών και 
χωρών συνδεδεμένων στο «Ορίζων 2020» 
στις περιπτώσεις που αυτό δικαιολογείται 
επαρκώς λόγω των στόχων των δράσεων·
γ) είναι δυνατό να επιτρέπουν την 
ανάθεση περισσότερων της μιας 
συμβάσεων στο πλαίσιο της ίδιας 
διαδικασίας («πολυπορισμός»)·
δ) προβλέπουν την ανάθεση των 
συμβάσεων στην(στις) οικονομικώς 
συμφερότερη(-ες) προσφορά(-ές).
3. Στις συμβάσεις για προεμπορικές 
προμήθειες περιλαμβάνονται ειδικές 
διατάξεις όσον αφορά την κυριότητα, τα 
δικαιώματα πρόσβασης και τις άδειες, με 
σκοπό την εξασφάλιση της μέγιστης 
αφομοίωσης των αποτελεσμάτων και την 
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αποφυγή κάθε αθέμιτου πλεονεκτήματος. 
Ο ανάδοχος που παράγει αποτελέσματα 
σε προεμπορική προμήθεια είναι κύριος 
τουλάχιστον των συναφών δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας. Οι αναθέτουσες 
αρχές απολαύουν τουλάχιστον 
δικαιωμάτων ατελούς πρόσβασης στα 
αποτελέσματα για ιδία χρήση, καθώς 
επίσης δικαιώματος παραχώρησης ή 
απαίτησης από τους συμμετέχοντες 
αναδόχους να παραχωρούν, για μη 
αποκλειστικές άδειες σε τρίτους με σκοπό 
την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων 
υπό θεμιτές και λογικές προϋποθέσεις, 
χωρίς δικαίωμα μεταβίβασης της άδειας. 
Σε περίπτωση που κάποιος ανάδοχος δεν 
εκμεταλλευτεί εμπορικά τα αποτελέσματα 
μέσα σε δεδομένο χρονικό διάστημα μετά 
την προεμπορική προμήθεια όπως 
ορίζεται στη σύμβαση, μεταβιβάζει κάθε 
δικαίωμα κυριότητας των 
αποτελεσμάτων στις αναθέτουσες αρχές.
4. Στις συμβάσεις για δημόσια προμήθεια 
καινοτόμων λύσεων είναι δυνατόν να 
περιλαμβάνονται ειδικές διατάξεις όσον 
αφορά την κυριότητα, τα δικαιώματα 
πρόσβασης και τις άδειες, με σκοπό την 
εξασφάλιση της μέγιστης αφομοίωσης 
των αποτελεσμάτων και την αποφυγή 
κάθε αθέμιτου πλεονεκτήματος.

Or. en

Τροπολογία 760
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 49γ
Χρηματοπιστωτικά μέσα

1. Τα χρηματοπιστωτικά μέσα είναι 
δυνατό να λάβουν οποιαδήποτε από τις 
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μορφές που αναφέρονται στον [τίτλο 
VIIΙ] του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/XX 
[Δημοσιονομικός κανονισμός] και είναι 
δυνατό να συνδυάζονται μεταξύ τους και 
με επιχορηγήσεις χρηματοδοτούμενες 
από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανόμενων επιχορηγήσεων 
του «Ορίζων 2020».
2. Σύμφωνα με το άρθρο Χ του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/XX 
[Δημοσιονομικός κανονισμός], η 
Επιτροπή μπορεί να αναθέτει την 
εκτέλεση και τη διαχείριση των 
χρηματοπιστωτικών μέσων στην ΕΤΕπ, 
το ΕΤΕ και άλλα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα.
3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
[18 παράγραφος 2] του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. XX/XX [Δημοσιονομικός 
κανονισμός], έσοδα και επιστροφές από 
χρηματοπιστωτικό μέσο που έχει 
συσταθεί βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. XX/XX [«Ορίζων 2020»] 
αποδίδονται στο εν λόγω 
χρηματοπιστωτικό μέσο.
4. Έσοδα και επιστροφές από τη 
Χρηματοδοτική Διευκόλυνση με 
Καταμερισμό Επικινδυνότητας, που έχει 
συσταθεί με βάση την απόφαση αριθ. 
1982/2006/ΕΚ, από το αρχικά στάδιο της 
Διευκόλυνσης για ΜΜΕ Υψηλής 
Ανάπτυξης και Καινοτόμες (GIF1), που 
έχει συσταθεί με βάση την απόφαση αριθ. 
1639/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
αποδίδονται στα διάδοχα 
χρηματοπιστωτικά μέσα με βάση τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/XX [«Ορίζων 
2020»].
5. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι όλοι οι 
τύποι χρηματοπιστωτικών 
διαμεσολαβητικών φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των εθνικών και 
των περιφερειακών δημόσιων τραπεζών 
και των περιφερειακών τραπεζών 
επενδύσεων συμμετέχουν κατάλληλα στην 
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εκτέλεση των χρηματοπιστωτικών 
μέσων.

Or. en

Τροπολογία 761
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 49δ
Συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα

1. Σύμφωνα με το άρθρο 19 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/XX [Ορίζων 
2020] το πρόγραμμα Ορίζων 2020 μπορεί 
να υλοποιηθεί μέσω συμπράξεων 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, εφόσον 
όλοι οι εμπλεκόμενοι εταίροι δεσμευτούν 
για τη στήριξη και ανάπτυξη του Ορίζων 
2020.
2. Οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα ορίζονται με τρόπο ανοικτό και 
διαφανή, με βάση την αξιολόγηση 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων σύμφωνα 
με το άρθρο 37 του παρόντος κανονισμού. 
Αυτή η αξιολόγηση βασίζεται σε όλα τα 
ακόλουθα κριτήρια:
α) προστιθέμενη αξία της δράσης σε 
επίπεδο Ένωσης και προστιθέμενη αξία 
του μέσου της εκάστοτε σύμπραξης 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα·
β) το εύρος του αντίκτυπου στην 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και τα 
κοινωνικοοικονομικά ζητήματα·
3. Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει 
καθήκοντα εκτέλεσης προϋπολογισμού σε 
συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα, εφόσον ικανοποιούνται τα 
ακόλουθα κριτήρια, τα οποία ορίζονται 
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σε συμβατική συμφωνία:
α) μακροπρόθεσμη δέσμευση όλων των 
εταίρων με βάση ένα κοινό όραμα και 
σαφώς καθορισμένους στόχους·
β) κλίμακα των πόρων που 
χρησιμοποιούνται και ικανότητα 
μόχλευσης πρόσθετων επενδύσεων στην 
έρευνα και την καινοτομία·
γ) σαφής ορισμός των ρόλων του κάθε 
εταίρου και συμφωνημένοι βασικοί 
δείκτες επιδόσεων κατά την επιλεγμένη 
περίοδο.
4. Οι κανόνες για τη συμμετοχή και τη 
διάδοση των συμπράξεων δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα που δημιουργήθηκαν και 
χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του 
Ορίζοντας 2020 συμμορφώνονται πλήρως 
προς τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/XX 
[Δημοσιονομικός κανονισμός], καθώς και 
με τους κανόνες που ορίζονται σε αυτόν 
τον κανονισμό, εκτός αν οι ιδιαίτερες 
ανάγκες τους επιβάλλουν διαφορετικά.
Οι κανόνες για συμπράξεις δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα μπορούν να 
παρεκκλίνουν από τους κανονισμούς 
υπηρεσιακής κατάστασης των 
υπαλλήλων της Ένωσης εφόσον οι 
ιδρυτικές πράξεις για τους φορείς αυτούς 
σύμφωνα με το άρθρο 1α(2) των 
κανονισμών υπηρεσιακής κατάστασης 
δεν προβλέπουν την εφαρμογή των 
κανονισμών υπηρεσιακής κατάστασης.
5. Οι παρεκκλίσεις από τους κανόνες που 
περιγράφονται στην παράγραφο 2 και οι 
συγκεκριμένοι λόγοι για τις εν λόγω 
παρεκκλίσεις κοινοποιούνται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την 
Επιτροπή με έγγραφο εργασίας, σε ετήσια 
βάση. Το έγγραφο εργασίας περιγράφει 
επίσης την πρόοδο που σημειώθηκε στην 
κατεύθυνση της ολοκλήρωσης του 
σκοπού για τον οποίο δημιουργήθηκε 
καθεμία από τις οντότητες και τη 
συνάφεια των προαναφερθεισών 
παρεκκλίσεων με την επιτευχθείσα 
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πρόοδο.
6. Η συμμετοχή της Ένωσης στις εν λόγω 
συμπράξεις μπορεί να λάβει τις 
ακόλουθες μορφές:
α) χρηματοδοτικές συνεισφορές από την 
Ένωση προς κοινές επιχειρήσεις που 
δημιουργήθηκαν βάσει του άρθρου 187 
ΣΛΕΕ στο πλαίσιο του έβδομου 
προγράμματος-πλαισίου, με τροποποίηση 
των βασικών πράξεών τους· σε νέες 
συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα που συστήνονται βάσει του άρθρου 
187 της ΣΛΕΕ· και σε άλλους φορείς 
χρηματοδότησης που αναφέρονται στο 
άρθρο [55(1)(β)(v) ή (vii)] του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. XX/XX [Δημοσιονομικός 
κανονισμός]. Αυτή η μορφή συμπράξεων 
υλοποιείται μόνο εφόσον δικαιολογείται 
από το πεδίο εφαρμογής του 
επιδιωκόμενου στόχου και την κλίμακα 
των απαιτούμενων πόρων·
β) σύναψη συμβατικής συμφωνίας 
μεταξύ των εταίρων που αναφέρονται
στην παράγραφο 1, η οποία καθορίζει 
τους στόχους της σύμπραξης, τις 
αντίστοιχες δεσμεύσεις των εταίρων, 
τους κύριους δείκτες απόδοσης, και τα 
αποτελέσματα που πρέπει να παραχθούν, 
συμπεριλαμβανομένου του 
προσδιορισμού των δραστηριοτήτων 
έρευνας και καινοτομίας που απαιτούν 
στήριξη από το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζων 2020».

Or. en

Τροπολογία 762
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 ε (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 49ε
Συμπράξεις μεταξύ δημοσίων φορέων

1. Οι κανόνες που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό ισχύουν και για 
συμπράξεις μεταξύ δημόσιων φορέων 
όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 
[20] του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/XX 
[Ορίζων 2020].
2. Οι συμπράξεις μεταξύ δημόσιων 
φορέων που χρηματοδοτούνται με το 
μέσο ERA-NET μπορούν να είναι 
επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση στο 
πλαίσιο του «Ορίζων 2020», εφόσον 
ικανοποιούνται οι εξής προϋποθέσεις:
α) σημαντικό επίπεδο προηγούμενων 
χρηματοδοτικών δεσμεύσεων των 
οντοτήτων που συμμετέχουν στις κοινές 
προσκλήσεις και δράσεις
β) εναρμονισμένοι κανόνες και ρυθμίσεις 
εφαρμογής των κοινών προσκλήσεων και 
δράσεων
Οι συμπράξεις μεταξύ δημόσιων φορέων 
υποστηρίζονται στο πλαίσιο ή μέσω των 
προτεραιοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 
5(2), ειδικότερα με:
3. Οι κοινές πρωτοβουλίες 
προγραμματισμού σύμφωνα με το άρθρο 
185 ΣΛΕΕ μπορεί να είναι επιλέξιμες για 
συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
«Ορίζων 2020», εφόσον ικανοποιούνται οι 
εξής προϋποθέσεις:
α) υφίσταται ανάγκη για αποκλειστική 
δομή υλοποίησης βάσει του άρθρου 185 
ΣΛΕΕ·
β) ισχυρή δέσμευση των κρατών που 
συμμετέχουν για την ολοκλήρωση σε 
επιστημονικό, διαχειριστικό και 
χρηματοδοτικό επίπεδο·
γ) προστιθέμενη αξία της δράσης στο 
επίπεδο της Ένωσης·
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δ) κρίσιμη μάζα, όσον αφορά το μέγεθος 
και τον αριθμό των σχετικών 
προγραμμάτων, την ομοιότητα των 
δραστηριοτήτων και το μερίδιο της 
συναφούς έρευνας που καλύπτουν·
4. Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει 
καθήκοντα εκτέλεσης προϋπολογισμού σε 
πρωτοβουλία κοινού προγραμματισμού, 
εφόσον ικανοποιούνται τα εξής κριτήρια, 
που ορίζονται σε συμφωνία:
α) σαφής προσδιορισμός του 
επιδιωκόμενου στόχου και της συνάφειάς 
του προς τους στόχους του 
προγράμματος «Ορίζων 2020» και τους 
ευρύτερους στόχους πολιτικής της 
Ένωσης·
β) σαφείς χρηματοδοτικές δεσμεύσεις 
των κρατών που συμμετέχουν, 
συμπεριλαμβανομένων προηγούμενων 
δεσμεύσεων για την από κοινού 
πραγματοποίηση εθνικών και/ή 
περιφερειακών επενδύσεων για 
διακρατική έρευνα και καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 763
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 49στ
Μέσο ΜΜΕ

1. Μόνο ΜΜΕ επιτρέπεται να 
υποβάλλουν αιτήσεις για προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του 
ειδικού μέσου ΜΜΕ που αναφέρεται στο 
άρθρο [18] του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
XX/XX [Ορίζων 2020]. Ενθαρρύνονται σε 
συμμετέχουν από κοινού με άλλες 
επιχειρήσεις, οργανισμούς έρευνας και 
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πανεπιστήμια.
Όταν μια επιχείρηση επικυρωθεί ως 
ΜΜΕ, το συγκεκριμένο νομικό καθεστώς 
θεωρείται ότι υπερέχει για ολόκληρη τη 
διάρκεια του έργου, ακόμα και στις 
περιπτώσεις που η επιχείρηση υπερβεί 
αργότερα, λόγω του μεγέθους της, το 
κατώφλι που καθορίζεται στον ορισμό 
των ΜΜΕ.
2. Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων 
στο πλαίσιο των μέσων ΜΜΕ είναι 
ανοικτές προσκλήσεις, με την εφαρμογή 
μιας προσέγγισης «από κάτω προς τα 
επάνω» στον μέγιστο δυνατό βαθμό. 
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.
3. Σύμφωνα με το άρθρο 17α, ο χρόνος 
έως τη σύναψη της σύμβασης βάσει του 
μέσου ΜΜΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τους έξι μήνες.
3. Σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η 
συμφωνία επιχορήγησης που συνάφθηκε 
στο πλαίσιο του μέσου για τις ΜΜΕ 
μπορεί να περιέχει ειδικές διατάξεις, 
ειδικότερα σχετικά με την υπεργολαβία, 
την κυριότητα, τα δικαιώματα 
πρόσβασης, την εκμετάλλευση και τη 
διάδοση των αποτελεσμάτων.
4. Όταν απαιτείται αναθεώρηση της 
συμφωνίας επιχορήγησης στο πλαίσιο του 
μέσου ΜΜΕ, κατά τη διάρκεια της 
υλοποίησης μιας δράσης, ιδίως 
αναφορικά με αλλαγές στη σύνθεση της 
κοινοπραξίας, εφαρμόζεται απλοποιημένη 
διαδικασία αναθεώρησης.
5. Η Επιτροπή εξασφαλίζει επαρκή 
συμπληρωματικότητα μεταξύ του μέσου 
ΜΜΕ στο πλαίσιο του προγράμματος 
Ορίζων 2020 και των χρηματοδοτικών 
μέσων του προγράμματος Ορίζων 2020 
και του προγράμματος COSME, καθώς 
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και των προγραμμάτων και μέσων που 
δημιουργούνται από κοινού με κράτη 
μέλη, όπως το κοινό πρόγραμμα 
Eurostars.

Or. en

Τροπολογία 764
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 49ζ
Επιτάχυνση της καινοτομίας

1. Οι νομικές οντότητες που μπορούν να 
συμμετέχουν σε δραστηριότητες στο 
πλαίσιο του μέρους ΙΙ («Βιομηχανική 
υπεροχή») και του μέρους ΙΙΙ 
(«Κοινωνιακές προκλήσεις») του ειδικού 
προγράμματος (κανονισμός (ΕΕ) 
χψ/2012) μπορούν να υποβάλλουν 
προτάσεις για εξέταση με την ταχεία 
διαδικασία στο πλαίσιο του μέσου 
καινοτομίας (Fast Track 2).
Στο πλαίσιο του μέρους ΙΙ («Βιομηχανική 
υπεροχή») είναι δυνατή η υποβολή 
προτάσεων σε όλους τους τεχνολογικούς 
τομείς που προσδιορίζονται στον ειδικό 
στόχο «Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής 
και βιομηχανικές τεχνολογίες» του 
[Ειδικό πρόγραμμα], χωρίς περιορισμό 
στο αντικείμενο της έρευνας.
Στο μέρος ΙΙΙ («Κοινωνιακές 
προκλήσεις»), μπορούν να υποβάλλονται 
προτάσεις για κάθε κοινωνιακή 
πρόκληση, χωρίς περιορισμό όσον αφορά 
το τεχνολογικό πεδίο.
2. Προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται 
οποτεδήποτε. Η Επιτροπή ορίζει δύο 
περιόδους αξιολόγησης ανά έτος, σε 
καθορισμένο χρόνο. Ο χρόνος μεταξύ της 
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έναρξης μιας περιόδου αξιολόγησης και 
της διάθεσης επιχορήγησης δεν 
υπερβαίνει τους έξι μήνες.
3. Πρώτον, οι προτάσεις κατατάσσονται 
με βάση τα κριτήρια ανάθεσης 
«αντίκτυπος» και «ποιότητα και 
αποτελεσματικότητα της εφαρμογής». 
Δεύτερον, η «αριστεία» ως καθοριστικό 
κριτήριο ανάθεσης καθορίζει την τελική 
κατάταξη με βάση την οποία λαμβάνεται 
η απόφαση επιχορήγησης.
4. Στις δράσεις που εκτελούνται με την 
ταχεία διαδικασία δεν μπορεί να 
συμμετέχουν περισσότερες από πέντε 
νομικές οντότητες.
3. Η επιχορήγηση από το Ορίζων 2020 
καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 22 
παράγραφος 3α (νέα).

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβανομένης υπόψη της πρόθεσης για στροφή του προγράμματος προς την καινοτομία, το 
Ορίζων 2020 πρέπει να προβλέπει τουλάχιστον ένα μέσο που επιτρέπει συστηματικά την 
αξιολόγηση και τη χρηματοδότηση καινοτόμων ιδεών ανά πάσα στιγμή, με μια γρήγορη, 
τυποποιημένη και αξιόπιστη διαδικασία. Ένα μέσο «ανοιχτής πρόσκλησης» ή «από κάτω προς 
τα επάνω» που να εγγυάται τη διάθεση της επιχορήγησης μέσα σε έξι μήνες θα εξασφαλίσει ότι 
οι καινοτόμες ιδέες δεν υπάρχει κίνδυνος να έχουν χάσει την επικαιρότητά τους όταν τελικά 
ξεκινήσει το πρόγραμμα. Αυτό θα αυξήσει επίσης τη συμμετοχή της βιομηχανίας.

Τροπολογία 765
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 η (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 49η
Άλλες ειδικές διατάξεις

1. Στην περίπτωση δράσεων που 
περιλαμβάνουν δραστηριότητες 
σχετιζόμενες με την ασφάλεια, η 
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συμφωνία επιχορήγησης μπορεί να 
περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις, 
ειδικότερα όσον αφορά δημόσια 
προεμπορική προμήθεια και προμήθεια 
καινοτόμων λύσεων, μεταβολές στη 
σύνθεση της κοινοπραξίας, 
διαβαθμισμένες πληροφορίες, ανοιχτή 
πρόσβαση σε δημοσιεύσεις έρευνας, 
εκμετάλλευση, διάδοση, μεταβιβάσεις και 
άδειες για αποτελέσματα.
2. Για δραστηριότητες έρευνας και 
ανάπτυξης τεχνολογίας στον τομέα της 
ασφάλειας, η χρηματοδότηση μπορεί να 
φτάσει έως και στο 100% του συνολικού 
επιλέξιμου κόστους, με την προσθήκη 
κατ’ αποκοπή ποσοστού 20% για την 
κάλυψη του έμμεσου κόστους της 
δράσης, ή στο 70% του συνολικού 
επιλέξιμου κόστους όταν δηλωθεί το 
πραγματικό συνολικό έμμεσο κόστος, σε 
ειδικές περιπτώσεις που αφορούν την 
ανάπτυξη ικανοτήτων σε τομείς με πολύ 
περιορισμένο μέγεθος αγοράς και με 
κίνδυνο «αστοχίας της αγοράς», ή την 
επίσπευση της ανάπτυξης εξοπλισμού ως 
απόκριση σε νέες απειλές, εφόσον 
περιλαμβάνεται σχετική πρόβλεψη στο 
πρόγραμμα εργασίας.
3. Στην περίπτωση δράσεων στήριξης 
υφιστάμενων ή νέων ερευνητικών 
υποδομών, η συμφωνία επιχορήγησης 
μπορεί να περιέχει ειδικές διατάξεις 
σχετικά με τους χρήστες της υποδομής.
4. Στην περίπτωση δράσεων έρευνας 
αιχμής του ΕΣΕ, η συμφωνία 
επιχορήγησης μπορεί να περιέχει ειδικές 
διατάξεις, ειδικότερα όσον αφορά 
δικαιώματα πρόσβασης, μεταφερτότητα 
και διάδοση, σχετικά με συμμετέχοντες, 
ερευνητές και κάθε μέρος που αφορά η 
δράση.
5. Στην περίπτωση δράσεων εκπαίδευσης 
και κινητικότητας, η συμφωνία 
επιχορήγησης μπορεί να περιέχει ειδικές 
διατάξεις όσον αφορά δεσμεύσεις 
σχετιζόμενες με τους ερευνητές που 
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επωφελούνται από τη δράση, την 
κυριότητα, τα δικαιώματα πρόσβασης 
και τη μεταφερτότητα.
6. Στην περίπτωση δράσεων συντονισμού 
και στήριξης, η συμφωνία επιχορήγησης 
μπορεί να περιέχει ειδικές διατάξεις, 
ειδικότερα όσον αφορά την κυριότητα, τα 
δικαιώματα πρόσβασης, την 
εκμετάλλευση και τη διάδοση των 
αποτελεσμάτων.

Or. en

Τροπολογία 766
Vicky Ford, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 0 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 0 
Κώδικας βέλτιστης πρακτικής της 

Επιτροπής
Η Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων των 
οργανισμών και των υπηρεσιών που 
ενεργούν εξ ονόματός της, τηρεί τις 
ακόλουθες αρχές σε σχέση με όλα τα έργα 
του «Ορίζων 2020»:
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, 
θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα υπόψη 
τα ακόλουθα:
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 
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να γίνεται, όπου είναι δυνατόν, με 
συνέπεια μεταξύ των προγραμμάτων και 
των θεματικών τομέων.
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.
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 
ικανότητας, πείρας στη συμμετοχή σε 
προγράμματα χρηματοδοτούμενα από 
την Ένωση, διαφορετικές γλώσσες και 
διαφορετικό επίπεδο ικανότητας στη 
χρήση της αγγλικής γλώσσας.
Στον καθορισμό των προθεσμιών για την 
υποβολή προτάσεων θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη το πλήρες φάσμα 
προσκλήσεων της ΕΕ και το ακαδημαϊκό 
και επιχειρηματικό ημερολόγιο των 
δυνητικών συμμετεχόντων.
Χρόνος μέχρι την επιχορήγηση
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 
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όλων των σχετικών πληροφοριών και 
εγγράφων που τους ζητούνται.
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.
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 
εύλογο και δικαιολογημένο.
Πρέπει να παρέχονται στους 
συμμετέχοντες λογικά χρονικά πλαίσια 
για την προετοιμασία των πληροφοριών 
και των εγγράφων που απαιτούνται για τα 
έργα.
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 
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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.
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.
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.
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 
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.
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).
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Η Επιτροπή δεν θέτει στόχους σε σχέση 
με το επίπεδο συμμετοχής σε επιμέρους 
προσφορές.
Χρόνος μέχρι την πληρωμή
Οι συμμετέχοντες οι οποίοι παραδίδουν 
το έργο που τους ανατέθηκε πληρώνονται 
έγκαιρα.
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.
Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για να 
εξασφαλίσει ότι οι συντονιστές των έργων 
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.
Αφού γίνει η πληρωμή στον συντονιστή 
του έργου, η Επιτροπή κοινοποιεί στους 
συμμετέχοντες το ποσό που κατέβαλε και 
την ημερομηνία της πληρωμής.
Αν ένας ή περισσότεροι εταίροι δεν έχουν 
ολοκληρώσει το έργο που τους έχει 
ανατεθεί ή δεν έχουν υποβάλει τις 
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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.
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.
Η Επιτροπή εφαρμόζει ιεραρχική
διαδικασία ελέγχου εξασφαλίζοντας ότι οι 
ελεγκτές των δικαιούχων βρίσκονται στο 
εγκεκριμένο επίπεδο και συμμορφώνονται 
προς τις απαιτήσεις ελέγχου του «Ορίζων 
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.
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.
Μετά από αίτημα του συμμετέχοντος, οι 
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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
Προσφυγές
Η Επιτροπή θεσπίζει επίσημη διαδικασία 
υποβολής καταγγελιών από τους 
συμμετέχοντες, που μπορεί να 
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 και 
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 δικαστήρια 
(2011/2026(INI)), όταν μια καταγγελία 
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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 
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.
Επικοινωνία
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.
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 
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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.
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 των κανόνων συμμετοχής και 
διάδοσης των αποτελεσμάτων.
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