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Τροπολογία 392
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ως έσοδα της δράσης θεωρούνται: διαγράφεται
(a) Πόροι που διατίθενται από τρίτους 
στους συμμετέχοντες μέσω μεταφορών 
κονδυλίων ή συνεισφορών σε είδος 
δωρεάν, εφόσον αυτοί οι πόροι έχουν 
προσφερθεί από τον τρίτο ειδικά για να 
χρησιμοποιηθούν στη δράση·
(β) Έσοδα παραγόμενα με τη δράση, με 
εξαίρεση έσοδα παραγόμενα με την 
εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της 
δράσης·
(γ) Έσοδα παραγόμενα από την πώληση 
περιουσιακών στοιχείων που 
αγοράστηκαν με βάση τη συμφωνία 
επιχορήγησης, μέχρι το ύψος της 
δαπάνης που χρεώθηκε αρχικά στη 
δράση από το συμμετέχοντα.

Or. en

Τροπολογία 393
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) Πόροι που διατίθενται από τρίτους 
στους συμμετέχοντες μέσω μεταφορών 
κονδυλίων ή συνεισφορών σε είδος 
δωρεάν, εφόσον αυτοί οι πόροι έχουν 
προσφερθεί από τον τρίτο ειδικά για να 
χρησιμοποιηθούν στη δράση·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 394
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Έσοδα παραγόμενα με τη δράση, με 
εξαίρεση έσοδα παραγόμενα με την 
εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της 
δράσης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 395
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) Έσοδα παραγόμενα από την πώληση 
περιουσιακών στοιχείων που 
αγοράστηκαν με βάση τη συμφωνία 
επιχορήγησης, μέχρι το ύψος της 
δαπάνης που χρεώθηκε αρχικά στη 
δράση από το συμμετέχοντα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 396
Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε κάθε δράση για όλες τις 
δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται 
στο πλαίσιό της εφαρμόζεται ενιαίο 
ποσοστό απόδοσης των επιλέξιμων 
δαπανών. Το μέγιστο ποσοστό 
καθορίζεται στο πρόγραμμα εργασίας ή 
στο σχέδιο εργασίας.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παράγραφοι 3-6 του άρθρου 22 πρέπει να μεταφερθούν σε ένα νέο άρθρο 22α για 
μεγαλύτερη σαφήνεια

Τροπολογία 397
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε κάθε δράση για όλες τις 
δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται 
στο πλαίσιό της εφαρμόζεται ενιαίο 
ποσοστό απόδοσης των επιλέξιμων 
δαπανών. Το μέγιστο ποσοστό 
καθορίζεται στο πρόγραμμα εργασίας ή 
στο σχέδιο εργασίας.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 398
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε κάθε δράση για όλες τις 
δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται 
στο πλαίσιό της εφαρμόζεται ενιαίο 
ποσοστό απόδοσης των επιλέξιμων 
δαπανών. Το μέγιστο ποσοστό 
καθορίζεται στο πρόγραμμα εργασίας ή 
στο σχέδιο εργασίας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 399
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε κάθε δράση για όλες τις 
δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται 
στο πλαίσιό της εφαρμόζεται ενιαίο 
ποσοστό απόδοσης των επιλέξιμων 
δαπανών. Το μέγιστο ποσοστό 
καθορίζεται στο πρόγραμμα εργασίας ή 
στο σχέδιο εργασίας.

3. Σε κάθε δράση, ανάλογα με τη φύση 
της δραστηριότητας που 
χρηματοδοτείται, εφαρμόζονται τα 
ποσοστά απόδοσης επιλέξιμων δαπανών 
που ορίζονται στις παραγράφους 4 και 5 
παρακάτω.

Or. it

Αιτιολόγηση

Για κάθε έργο πρέπει να είναι δυνατή η εκτέλεση δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης, 
καθώς και δραστηριοτήτων που είναι προσανατολισμένες στην αγορά. Πρέπει επίσης να 
παρέχεται ένα πλαίσιο που θα εξασφαλίζει ένα βαθμό βεβαιότητας και ομοιομορφίας όσον 
αφορά τους κανόνες. Τα ποσοστά απόδοσης πρέπει να καθορίζονται οριστικά στους κανόνες 
συμμετοχής και όχι σε ετήσια βάση σε προγράμματα δραστηριότητας ή μεμονωμένες 
προσκλήσεις υποβολής προσφορών.

Τροπολογία 400
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε κάθε δράση για όλες τις 
δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται 
στο πλαίσιό της εφαρμόζεται ενιαίο 
ποσοστό απόδοσης των επιλέξιμων 
δαπανών. Το μέγιστο ποσοστό 
καθορίζεται στο πρόγραμμα εργασίας ή 
στο σχέδιο εργασίας.

3. Το μοντέλο χρηματοδότησης πρέπει να 
επιτυγχάνει τους παρακάτω στόχους:

a) πραγματική απλούστευση για τους 
συμμετέχοντες σε σύγκριση με το ΠΠ7 με 
απλοποιημένες διαδικασίες ελέγχου·
β) περισσότερες δυνατότητες συμμετοχής 
για ερευνητικούς οργανισμούς, 
πανεπιστήμια και ΜΜΕ·
γ) αυξημένη συμμετοχή της βιομηχανίας 
σε σύγκριση με το ΠΠ7, κυρίως λόγω της 
πραγματικής απλούστευσης·
δ) ευρύτερη αποδοχή των συνήθων 
λογιστικών πρακτικών των δικαιούχων·

ε) επιλογή σταθερού ποσοστού·

στ) συμμόρφωση με τους κανόνες περί 
κρατικών ενισχύσεων, καθώς και 
διασφάλιση ότι το μοντέλο 
χρηματοδότησης δεν οδηγεί σε 
στρεβλώσεις στην αγορά·

ζ) προσέλκυση συγχρηματοδότησης από 
διαρθρωτικά ταμεία που σχετίζονται με 
δραστηριότητες δημιουργίας ικανοτήτων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ισχυρότερα οικονομικά κίνητρα υπό τη μορφή αποδιδόμενων δαπανών σε σύγκριση με το ΠΠ7 
για τη βιομηχανία, ενώ τα οικονομικά κίνητρα υπό τη μορφή αποδιδόμενων δαπανών δεν θα 
πρέπει να μειωθούν σε σύγκριση με το ΠΠ7.

Τροπολογία 401
Jean-Pierre Audy
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε κάθε δράση για όλες τις 
δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται 
στο πλαίσιό της εφαρμόζεται ενιαίο 
ποσοστό απόδοσης των επιλέξιμων 
δαπανών. Το μέγιστο ποσοστό 
καθορίζεται στο πρόγραμμα εργασίας ή 
στο σχέδιο εργασίας.

3. Σε κάθε δράση για όλες τις 
δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται 
στο πλαίσιό της εφαρμόζεται ενιαίο 
ποσοστό απόδοσης των επιλέξιμων 
δαπανών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προτεινόμενα ποσοστά απόδοσης είναι αόριστα. Η δήλωση «Το μέγιστο ποσοστό 
καθορίζεται στο πρόγραμμα εργασίας ή στο σχέδιο εργασίας» είναι ασαφής, καθώς θα 
μπορούσε να σημαίνει ότι στα προγράμματα εργασίας ή στα σχέδια εργασίας μπορούν να 
καθοριστούν ποσοστά χαμηλότερα από το μέγιστο ποσοστό 100 ή 70%. Ανεξάρτητα από το 
μοντέλο που θα επιλεγεί, πρέπει να ορίζεται ότι στο πρόγραμμα εργασίας πρέπει να 
περιλαμβάνονται τα ποσοστά που καθορίζονται στους κανόνες συμμετοχής (και όχι τα μέγιστα 
ποσοστά).

Τροπολογία 402
Norbert Glante

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε κάθε δράση για όλες τις 
δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται 
στο πλαίσιό της εφαρμόζεται ενιαίο 
ποσοστό απόδοσης των επιλέξιμων 
δαπανών. Το μέγιστο ποσοστό καθορίζεται 
στο πρόγραμμα εργασίας ή στο σχέδιο 
εργασίας.

3. Σε κάθε δράση για όλες τις 
δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται 
στο πλαίσιό της εφαρμόζονται έως δύο 
ποσοστά απόδοσης των επιλέξιμων 
δαπανών. Το μέγιστο ποσοστό καθορίζεται 
στο πρόγραμμα εργασίας ή στο σχέδιο 
εργασίας.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Τροπολογία που καθίσταται απαραίτητη λόγω της τροπολογίας στο άρθρο 22(5α).

Τροπολογία 403
Norbert Glante

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε κάθε δράση για όλες τις 
δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται 
στο πλαίσιό της εφαρμόζεται ενιαίο 
ποσοστό απόδοσης των επιλέξιμων 
δαπανών. Το μέγιστο ποσοστό καθορίζεται 
στο πρόγραμμα εργασίας ή στο σχέδιο 
εργασίας.

3. Σε κάθε δράση για όλες τις 
δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται 
στο πλαίσιό της εφαρμόζεται ενιαίο 
ποσοστό απόδοσης των επιλέξιμων 
δαπανών. Στις επιλέξιμες δαπάνες 
μπορούν επίσης να περιλαμβάνονται 
δαπάνες διαχείρισης. Το μέγιστο ποσοστό 
καθορίζεται στο πρόγραμμα εργασίας ή 
στο σχέδιο εργασίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το σύστημα απόδοσης τεκμηριωμένων δαπανών διαχείρισης έχει αποδείξει την αξία του και 
πρέπει να διατηρηθεί.

Τροπολογία 404
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε κάθε δράση για όλες τις 
δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται 
στο πλαίσιό της εφαρμόζεται ενιαίο 
ποσοστό απόδοσης των επιλέξιμων 
δαπανών. Το μέγιστο ποσοστό καθορίζεται 
στο πρόγραμμα εργασίας ή στο σχέδιο 
εργασίας.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παραγράφου 4, σε κάθε δράση για όλες τις 
δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται 
στο πλαίσιό της εφαρμόζεται ενιαίο 
ποσοστό απόδοσης των επιλέξιμων 
δαπανών. Το μέγιστο ποσοστό καθορίζεται 
στο πρόγραμμα εργασίας ή στο σχέδιο 
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εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 405
Bernd Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε κάθε δράση για όλες τις 
δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται 
στο πλαίσιό της εφαρμόζεται ενιαίο 
ποσοστό απόδοσης των επιλέξιμων 
δαπανών. Το μέγιστο ποσοστό καθορίζεται 
στο πρόγραμμα εργασίας ή στο σχέδιο 
εργασίας.

3. Σε κάθε δραστηριότητα στο πλαίσιο 
ενός έργου εφαρμόζεται ενιαίο ποσοστό 
απόδοσης των επιλέξιμων δαπανών. Το 
μέγιστο ποσοστό καθορίζεται στο 
πρόγραμμα εργασίας ή στο σχέδιο 
εργασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ερευνητικοί οργανισμοί και τα πανεπιστήμια επηρεάζονται αρνητικά από ποσοστά απόδοσης 
χαμηλότερα του 100%, με αποτέλεσμα να καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη η συμμετοχή τους σε 
τέτοια έργα. Για παράδειγμα, οι κλινικές μελέτες θα υπάγονταν στις δράσεις επίδειξης, παρότι 
πραγματοποιούνται κυρίως από τον ακαδημαϊκό χώρο. Οι δράσεις αυτές θα οδηγούσαν 
αναμφίβολα σε μείωση των εταίρων από τον ακαδημαϊκό χώρο. Κατά συνέπεια, η κύρια 
δραστηριότητα επίδειξης πρέπει να διαχωρίζεται από τις λοιπές δραστηριότητες στο πλαίσιο 
μιας δράσης και πρέπει να υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά απόδοσης για διαφορετικές 
δραστηριότητες.

Τροπολογία 406
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε κάθε δράση για όλες τις 
δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται 
στο πλαίσιό της εφαρμόζεται ενιαίο 

3. Η απόδοση των επιλέξιμων δαπανών 
βασίζεται στα ακόλουθα προκαθορισμένα 
ποσοστά ανά τύπο δραστηριότητας και 
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ποσοστό απόδοσης των επιλέξιμων 
δαπανών. Το μέγιστο ποσοστό 
καθορίζεται στο πρόγραμμα εργασίας ή 
στο σχέδιο εργασίας.

ανά τύπο συμμετεχόντων, σε συνάρτηση 
με τη μέθοδο υπολογισμού δαπανών που 
επιλέγεται από τον συμμετέχοντα: 

Or. en

(Παραπομπή στην τροπολογία 53, PE489.632v01-00)

Αιτιολόγηση

Συνεπεία της επαναφοράς της επιλογής για την απόδοση των δαπανών με βάση τις συνολικές 
δαπάνες, η προσαρμογή των προτεινόμενων ποσοστών απόδοσης των δαπανών θεωρείται 
καίριας σημασίας για τη συμμόρφωση προς την αρχή της συγχρηματοδότησης και την πρόληψη 
σημαντικής αύξησης των δαπανών της Ένωσης ανά έργο. Αντί της εφαρμογής ενιαίου ποσοστού 
απόδοσης δαπανών, χρησιμοποιείται μια περιορισμένη δέσμη ποσοστών απόδοσης των 
δαπανών, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη μέθοδο υπολογισμού των δαπανών και τον τύπο των 
συμμετεχόντων, με βάση τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον παρόντα πίνακα.

Τροπολογία 407
Vicky Ford, Lambert Van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – πίνακας (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία



PE492.763v03-00 12/104 AM\909709EL.doc

EL

 Or. en

Αιτιολόγηση

Αιτιολόγηση: Η Ευρώπη δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη βασική έρευνα, αλλά κυρίως με τη 
μετατροπή της σε εμπορικά αξιοποιήσιμες λύσεις. Για τον λόγο αυτόν είναι απαραίτητο να 
παρέχεται επαρκής χρηματοδότηση σε λύσεις που είναι προσανατολισμένες στην αγορά.

Τροπολογία 408
Andrzej Grzyb

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε κάθε δράση για όλες τις 
δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται 
στο πλαίσιό της εφαρμόζεται ενιαίο 
ποσοστό απόδοσης των επιλέξιμων 
δαπανών. Το μέγιστο ποσοστό 
καθορίζεται στο πρόγραμμα εργασίας ή 
στο σχέδιο εργασίας.

3. Η απόδοση των επιλέξιμων δαπανών 
βασίζεται στα ακόλουθα προκαθορισμένα 
ποσοστά ανά τύπο δραστηριότητας και 
ανά τύπο συμμετεχόντων, σε συνάρτηση 
με τη μέθοδο υπολογισμού δαπανών που 
επιλέγεται από τον συμμετέχοντα:

Or. en

Τύπος δραστηριότητας
Μέθοδος 

υπολογισμού 
Τύπος συμμετεχόντων

δαπανών Πανεπιστήμια/
ΕΤΟ/ Άλλοι

Βιομηχανία

Έρευνα & Ανάπτυξη

Άμεσες 
δαπάνες + 
σταθερό 
ποσοστό

100% + 20% 100% + 20%

Συνολικές 
δαπάνες 75% -

Πειραματική ανάπτυξη

Άμεσες 
δαπάνες + 
σταθερό 
ποσοστό

100% + 20% 70% + 20%

Συνολικές 
δαπάνες 75% -
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Τροπολογία 409
Andrzej Grzyb

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – πίνακας (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τύπος 
δραστηριότητας

Μέθοδος 
υπολογισμού 

Τύπος 
συμμετεχόντων

δαπανών Πανεπιστήμια/ ΕΤΟ /
ΜΜΕ/ Άλλοι

Βιομηχανία

Έρευνα &

Άμεσες 
δαπάνες + 
σταθερό 
ποσοστό

100% + 20% 70% + 20%

Ανάπτυξη Συνολικές 
δαπάνες

70% 50%

Προσανατολισμένη 
στην αγορά

Άμεσες 
δαπάνες + 
σταθερό 
ποσοστό

100% + 20% 50% + 20%

Συνολικές 
δαπάνες

70% 35%

Or. en

(Βλ. τροπολογία 13)

Τροπολογία 410
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε κάθε δράση για όλες τις 
δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται 
στο πλαίσιό της εφαρμόζεται ενιαίο 
ποσοστό απόδοσης των επιλέξιμων 

3. Η απόδοση των επιλέξιμων δαπανών 
βασίζεται στα ακόλουθα προκαθορισμένα 
ποσοστά ανά τύπο δραστηριότητας και 
ανά τύπο συμμετεχόντων, σε συνάρτηση 
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δαπανών. Το μέγιστο ποσοστό 
καθορίζεται στο πρόγραμμα εργασίας ή 
στο σχέδιο εργασίας.

με τη μέθοδο υπολογισμού δαπανών που 
επιλέγεται από τον συμμετέχοντα:

Or. en

Τροπολογία 411
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού Άρθρο 22 – παράγραφος 3 α – πίνακας (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τύπος 
δραστηριότητας

Μέθοδος 
υπολογισμού 
δαπανών

Τύπος 
συμμετεχόντων

Πανεπιστήμια/
ΕΤΟ/ Άλλοι

ΜΜΕ Βιομηχανία

Έρευνα & 
Ανάπτυξη

Συνολικές 
επιλέξιμες 
δαπάνες + 
σταθερό 
ποσοστό

100% + 20% 100% + 
20%

70% + 20%

Συνολικές 
δαπάνες

70% 70% 50%

Πειραματική 
ανάπτυξη

Συνολικές 
επιλέξιμες 
δαπάνες + 
σταθερό 
ποσοστό

100%+20% 70% + 
20%

30% + 20%

Συνολικές 
δαπάνες

70% 50% 35%

Or. en

Τροπολογία 412
Vittorio Prodi
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε κάθε δράση για όλες τις 
δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται 
στο πλαίσιό της εφαρμόζεται ενιαίο 
ποσοστό απόδοσης των επιλέξιμων 
δαπανών. Το μέγιστο ποσοστό 
καθορίζεται στο πρόγραμμα εργασίας ή 
στο σχέδιο εργασίας.

3. Σε κάθε δράση για όλες τις 
δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται 
στο πλαίσιό της εφαρμόζεται ενιαίο 
ποσοστό απόδοσης των επιλέξιμων 
δαπανών. Το μέγιστο ποσοστό ορίζεται 
όπως περιγράφεται στις παραγράφους 4 
και 5.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέγιστα ποσοστά χρηματοδότησης πρέπει να οριστούν στον παρόντα κανονισμό. Εάν 
καθοριστούν σε μετέπειτα στάδιο στο πρόγραμμα εργασίας ή το σχέδιο εργασίας, αυτό θα 
οδηγήσει σε λιγότερο διαφανή και σαφή κατανομή των κονδυλίων.

Τροπολογία 413
Vittorio Prodi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – πίνακας (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τύπος 
δραστηριότητας

Μέθοδος 
υπολογισμού 

δαπανών

Όλοι οι συμμετέχοντες 
Πανεπιστήμια, ΕΤΟ/Άλλοι, 

ΜΜΕ και Βιομηχανία

Έρευνα Συνολικές άμεσες 
επιλέξιμες 
δαπάνες + 
σταθερό ποσοστό

100% + 30%

Δραστηριότητες 
που 
προβλέπονται 
στο άρθρο 22 
παράγραφος 5

Συνολικές άμεσες 
επιλέξιμες 
δαπάνες + 
σταθερό ποσοστό

70% + 40%
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Or. en

Τροπολογία 414
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Or. en

Τροπολογία 415
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Σε κάθε δράση για όλες τις 
δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται 
στο πλαίσιό της εφαρμόζεται το 
παρακάτω ενιαίο ποσοστό απόδοσης των 
επιλέξιμων δαπανών, 

Τύπος 
δραστηριότητας

Μέθοδος 
υπολογισμού 

δαπανών Πανεπιστήμια/
ΕΤΟ/ Άλλοι

Βιομηχανία

Έρευνα &

Άμεσες 
δαπάνες + 
σταθερό 
ποσοστό

100% + 20% 70% + 20%

Ανάπτυξη Συνολικές 
δαπάνες 70%

Προσανατολισμένη 
στην αγορά

Άμεσες 
δαπάνες + 
σταθερό 
ποσοστό

100% + 20% 30% + 20%

Συνολικές 
δαπάνες 70%
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συμπεριλαμβανομένης μιας επιλογής για 
απόδοση με βάση τις συνολικές δαπάνες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω της συνεχούς μείωσης της συμμετοχής της βιομηχανίας στα τελευταία προγράμματα-
πλαίσια απαιτούνται σημαντικές απλουστεύσεις, καθώς και μια προσέγγιση που θα βασίζεται 
στην εμπιστοσύνη και θα ευνοεί την ανάληψη ρίσκου, ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή της 
βιομηχανίας, η οποία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του «Ορίζων 2020». Είναι απαραίτητο να 
καθιερωθεί ενιαίο ποσοστό απόδοσης δαπανών, ως μέσο απλούστευσης των διοικητικών 
διαδικασιών σε ένα πλαίσιο μείωσης της πολυπλοκότητας. Η επιλογή απόδοσης με βάση τις 
συνολικές δαπάνες πρέπει να συνεχιστεί, ως δεύτερη ευκαιρία απλούστευσης και περιορισμού 
του διοικητικού φόρτου, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα των δαπανών έρευνας της βιομηχανίας.

Τροπολογία 416
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τύπος 
δραστηριότητας

Μέθοδος 
υπολογισμού 
δαπανών

Ενιαίο ποσοστό για όλους τους συμμετέχοντες

Έρευνα & Ανάπτυξη

Άμεσες 
δαπάνες + 
σταθερό 
ποσοστό

100% + 20%

Συνολικές 
δαπάνες 70%

Προσανατολισμένη 
στην αγορά

Άμεσες 
δαπάνες + 
σταθερό 
ποσοστό

70% + 20%

Συνολικές 
δαπάνες 70%
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Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν επιτραπεί η εφαρμογή διαφορετικών συνδυασμών ποσοστών χρηματοδότησης και ορισμών 
έμμεσων δαπανών για διαφορετικούς τύπους συμμετεχόντων, ο συνολικός επιδιωκόμενος 
στόχος σημαντικής αύξησης της συμμετοχής της βιομηχανίας δεν πρόκειται να επιτευχθεί. Είναι 
απαραίτητο να καθιερωθεί ενιαίο ποσοστό απόδοσης, ως μέσο απλούστευσης των διοικητικών 
διαδικασιών για μείωση της πολυπλοκότητας των μεθόδων κατανομής. Η επιλογή απόδοσης με 
βάση τις συνολικές δαπάνες θα πρέπει να συνεχιστεί, ως δεύτερη ευκαιρία απλούστευσης και 
περιορισμού του διοικητικού φόρτου, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα των δαπανών έρευνας της 
βιομηχανίας.

Τροπολογία 417
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επιλέξιμες δαπάνες συνίστανται σε 
δαπάνες καταλογιζόμενες άμεσα στη 
δράση, εφεξής «άμεσες επιλέξιμες 
δαπάνες» και, ανάλογα με την 
περίπτωση, σε δαπάνες μη 
καταλογιζόμενες άμεσα στη δράση, αλλά 
άμεσα συνδεόμενες με τις άμεσες 
επιλέξιμες δαπάνες που καταλογίζονται 
στη δράση, εφεξής «έμμεσες επιλέξιμες 
δαπάνες».

Or. en

Τροπολογία 418
Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η επιχορήγηση στο «Ορίζων 2020» 
μπορεί να φθάσει κατ’ ανώτατο όριο το 

διαγράφεται
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100 % των συνολικών επιλέξιμων 
δαπανών, με την επιφύλαξη της αρχής 
της συγχρηματοδότησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παράγραφοι 3-6 του άρθρου 22 πρέπει να μεταφερθούν σε ένα νέο άρθρο 22α για 
μεγαλύτερη σαφήνεια.

Τροπολογία 419
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η επιχορήγηση στο «Ορίζων 2020» 
μπορεί να φθάσει κατ’ ανώτατο όριο το 
100 % των συνολικών επιλέξιμων 
δαπανών, με την επιφύλαξη της αρχής 
της συγχρηματοδότησης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 420
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η επιχορήγηση στο «Ορίζων 2020» 
μπορεί να φθάσει κατ’ ανώτατο όριο το 
100 % των συνολικών επιλέξιμων 
δαπανών, με την επιφύλαξη της αρχής 
της συγχρηματοδότησης.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 421
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η επιχορήγηση στο «Ορίζων 2020» 
μπορεί να φθάσει κατ’ ανώτατο όριο το 
100 % των συνολικών επιλέξιμων 
δαπανών, με την επιφύλαξη της αρχής της 
συγχρηματοδότησης.

4. Η επιχορήγηση στο «Ορίζων 2020» 
μπορεί να φθάσει κατ’ ανώτατο όριο το 
100% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών 
για δραστηριότητες έρευνας και 
ανάπτυξης για όλους τους συμμετέχοντες 
και για δραστηριότητες πειραματικής 
ανάπτυξης για πανεπιστήμια, ΕΤΟ και 
δημόσια χρηματοδοτούμενα όργανα και 
οργανισμούς, με την επιφύλαξη της αρχής 
της συγχρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 422
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η επιχορήγηση στο «Ορίζων 2020» 
μπορεί να φθάσει κατ’ ανώτατο όριο το 
100 % των συνολικών επιλέξιμων 
δαπανών, με την επιφύλαξη της αρχής της 
συγχρηματοδότησης.

4. Η επιχορήγηση στο «Ορίζων 2020» 
μπορεί να φθάσει κατ’ ανώτατο όριο το 
100% των συνολικών επιλέξιμων 
δαπανών, ιδιαίτερα για οργανώσεις 
ατόμων με αναπηρίες για όλα τα έργα στα 
οποία συμμετέχουν.

Or. en

Τροπολογία 423
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η επιχορήγηση στο «Ορίζων 2020» 
μπορεί να φθάσει κατ’ ανώτατο όριο το 
100 % των συνολικών επιλέξιμων 
δαπανών, με την επιφύλαξη της αρχής της 
συγχρηματοδότησης.

4. Η επιχορήγηση στο «Ορίζων 2020» 
μπορεί να φθάσει κατ’ ανώτατο όριο το 
90% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών 
για πανεπιστήμια, ερευνητικούς 
οργανισμούς, ερευνητικά ιδρύματα και 
ΜΜΕ, και το 75% για τη βιομηχανία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υπολογισμοί αυτοί είναι ενδεικτικοί και θα πρέπει να υποβληθούν σε περαιτέρω ανάλυση, σε 
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να διασφαλιστεί 
ότι συμμορφώνονται με τους στόχους και τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 22.

Τροπολογία 424
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η επιχορήγηση στο «Ορίζων 2020» 
μπορεί να φθάσει κατ’ ανώτατο όριο το 
100 % των συνολικών επιλέξιμων 
δαπανών, με την επιφύλαξη της αρχής της 
συγχρηματοδότησης.

4. Η επιχορήγηση στο «Ορίζων 2020» 
μπορεί να φθάσει κατ’ ανώτατο όριο το 
100% των συνολικών επιλέξιμων 
δαπανών, με την επιφύλαξη της αρχής της 
συγχρηματοδότησης, για μη 
κερδοσκοπικούς δημόσιους φορείς, 
ιδρύματα δευτεροβάθμιας και 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητικούς 
οργανισμούς και ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 425
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η επιχορήγηση στο «Ορίζων 2020» 
μπορεί να φθάσει κατ’ ανώτατο όριο το 
100 % των συνολικών επιλέξιμων 
δαπανών, με την επιφύλαξη της αρχής της 
συγχρηματοδότησης.

4. Εφόσον τηρούνται οι απαιτήσεις περί 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η 
επιχορήγηση στο «Ορίζων 2020» φθάνει
το 100% των συνολικών επιλέξιμων 
δαπανών, με την επιφύλαξη της αρχής της 
συγχρηματοδότησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες συμμετοχής πρέπει κατ' ελάχιστον να ορίζουν σταθερά ποσοστά απόδοσης, τα οποία 
θα ισχύουν για όλα τα έργα του «Ορίζων 2020», εφόσον τηρείται ο κανόνας περί μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Τυχόν διαφοροποιήσεις στα ποσοστά των προγραμμάτων εργασίας 
θα περιέπλεκαν τη διαχείριση των έργων των δικαιούχων.

Τροπολογία 426
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η επιχορήγηση στο «Ορίζων 2020» 
μπορεί να φθάσει κατ’ ανώτατο όριο το
100 % των συνολικών επιλέξιμων 
δαπανών, με την επιφύλαξη της αρχής της 
συγχρηματοδότησης.

4. Η επιχορήγηση στο «Ορίζων 2020» 
ανέρχεται στο 100% των συνολικών 
επιλέξιμων δαπανών, με την επιφύλαξη της 
αρχής της συγχρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 427
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η επιχορήγηση στο «Ορίζων 2020» 4. Η επιχορήγηση στο «Ορίζων 2020» 
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μπορεί να φθάσει κατ’ ανώτατο όριο το 
100 % των συνολικών επιλέξιμων 
δαπανών, με την επιφύλαξη της αρχής της 
συγχρηματοδότησης.

φθάνει κατ’ ανώτατο όριο το 100% των 
συνολικών επιλέξιμων δαπανών, με την 
επιφύλαξη της αρχής της 
συγχρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 428
Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η επιχορήγηση στο «Ορίζων 2020» 
περιορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στο 70 % 
των συνολικών επιλέξιμων δαπανών για 
τις ακόλουθες δράσεις:

διαγράφεται

(α) δράσεις που συνίστανται πρωταρχικά 
σε δραστηριότητες όπως η παραγωγή 
πρωτοτύπου, η εκτέλεση δοκιμών, η 
επίδειξη, η πειραματική ανάπτυξη, η 
πιλοτική εφαρμογή, η εμπορική 
αναπαραγωγή·
(β) συγχρηματοδοτούμενες δράσεις 
προγράμματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παράγραφοι 3-6 του άρθρου 22 πρέπει να μεταφερθούν σε ένα νέο άρθρο 22α για 
μεγαλύτερη σαφήνεια.

Τροπολογία 429
Kent Johansson, Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η επιχορήγηση στο «Ορίζων 2020» 
περιορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στο 70 % 
των συνολικών επιλέξιμων δαπανών για 
τις ακόλουθες δράσεις:

διαγράφεται

(a) δράσεις που συνίστανται πρωταρχικά 
σε δραστηριότητες όπως η παραγωγή 
πρωτοτύπου, η εκτέλεση δοκιμών, η 
επίδειξη, η πειραματική ανάπτυξη, η 
πιλοτική εφαρμογή, η εμπορική 
αναπαραγωγή·
(β) συγχρηματοδοτούμενες δράσεις 
προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 430
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η επιχορήγηση στο «Ορίζων 2020» 
περιορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στο 70 % 
των συνολικών επιλέξιμων δαπανών για 
τις ακόλουθες δράσεις:

διαγράφεται

(a) δράσεις που συνίστανται πρωταρχικά 
σε δραστηριότητες όπως η παραγωγή 
πρωτοτύπου, η εκτέλεση δοκιμών, η 
επίδειξη, η πειραματική ανάπτυξη, η 
πιλοτική εφαρμογή, η εμπορική 
αναπαραγωγή·
(β) συγχρηματοδοτούμενες δράσεις 
προγράμματος.

Or. en
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Τροπολογία 431
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η επιχορήγηση στο «Ορίζων 2020» 
περιορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στο 70 % 
των συνολικών επιλέξιμων δαπανών για 
τις ακόλουθες δράσεις:

διαγράφεται

(a) δράσεις που συνίστανται πρωταρχικά 
σε δραστηριότητες όπως η παραγωγή 
πρωτοτύπου, η εκτέλεση δοκιμών, η 
επίδειξη, η πειραματική ανάπτυξη, η 
πιλοτική εφαρμογή, η εμπορική 
αναπαραγωγή·
(β) συγχρηματοδοτούμενες δράσεις 
προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 432
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η επιχορήγηση στο «Ορίζων 2020» 
περιορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στο 70 % 
των συνολικών επιλέξιμων δαπανών για 
τις ακόλουθες δράσεις:

5. Η επιχορήγηση στο «Ορίζων 2020» 
περιορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στο 70% 
των συνολικών επιλέξιμων δαπανών για 
δραστηριότητες πειραματικής ανάπτυξης 
για μη δημόσια χρηματοδοτούμενα 
όργανα και οργανισμούς, καθώς και για 
συμμετέχουσες βιομηχανικές 
επιχειρήσεις.

Or. en
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Τροπολογία 433
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η επιχορήγηση στο «Ορίζων 2020» 
περιορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στο 70 % 
των συνολικών επιλέξιμων δαπανών για τις 
ακόλουθες δράσεις:

5. Εφόσον τηρούνται οι απαιτήσεις περί 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η 
επιχορήγηση στο «Ορίζων 2020» φθάνει 
το 70% των συνολικών επιλέξιμων 
δαπανών για τις ακόλουθες δράσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες συμμετοχής πρέπει κατ' ελάχιστον να ορίζουν σταθερά ποσοστά απόδοσης, τα οποία 
θα ισχύουν για όλα τα έργα του «Ορίζων 2020», εφόσον τηρείται ο κανόνας περί μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Τυχόν διαφοροποιήσεις στα ποσοστά των προγραμμάτων εργασίας 
θα περιέπλεκαν τη διαχείριση των έργων των δικαιούχων.

Τροπολογία 434
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η επιχορήγηση στο «Ορίζων 2020» 
περιορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στο 70 % 
των συνολικών επιλέξιμων δαπανών για τις 
ακόλουθες δράσεις:

5. Με την εξαίρεση δράσεων στον τομέα 
της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής,
η επιχορήγηση στο «Ορίζων 2020» 
περιορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στο 70% 
των συνολικών επιλέξιμων δαπανών για τις 
ακόλουθες δράσεις:

Or. en

Τροπολογία 435
Bernd Lange
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η επιχορήγηση στο «Ορίζων 2020» 
περιορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στο 70 % 
των συνολικών επιλέξιμων δαπανών για τις 
ακόλουθες δράσεις:

5. Η επιχορήγηση στο «Ορίζων 2020» 
περιορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στο 70%
των συνολικών επιλέξιμων δαπανών για τις 
ακόλουθες δραστηριότητες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ερευνητικοί οργανισμοί και τα πανεπιστήμια επηρεάζονται αρνητικά από ποσοστά απόδοσης 
χαμηλότερα του 100%, με αποτέλεσμα να καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη η συμμετοχή τους σε 
τέτοια έργα. Για παράδειγμα, οι κλινικές μελέτες θα υπάγονταν στις δράσεις επίδειξης, παρότι 
πραγματοποιούνται κυρίως από τον ακαδημαϊκό χώρο. Οι δράσεις αυτές θα οδηγούσαν 
αναμφίβολα σε μείωση των εταίρων από τον ακαδημαϊκό χώρο. Κατά συνέπεια, η κύρια 
δραστηριότητα επίδειξης πρέπει να διαχωρίζεται από τις λοιπές δραστηριότητες στο πλαίσιο 
μιας δράσης και πρέπει να υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά απόδοσης για διαφορετικές 
δραστηριότητες.

Τροπολογία 436
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η επιχορήγηση στο «Ορίζων 2020» 
περιορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στο 70 %
των συνολικών επιλέξιμων δαπανών για τις 
ακόλουθες δράσεις:

5. Η επιχορήγηση στο «Ορίζων 2020» 
περιορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στο 30%
των συνολικών επιλέξιμων δαπανών για τη 
βιομηχανία, για τις ακόλουθες δράσεις:

Or. en

Τροπολογία 437
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η επιχορήγηση στο «Ορίζων 2020» 
περιορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στο 70 % 
των συνολικών επιλέξιμων δαπανών για τις 
ακόλουθες δράσεις:

5. Η επιχορήγηση στο «Ορίζων 2020» 
ανέρχεται στο 70% των συνολικών 
επιλέξιμων δαπανών για τις ακόλουθες 
δράσεις:

Or. en

Τροπολογία 438
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) δράσεις που συνίστανται πρωταρχικά 
σε δραστηριότητες όπως η παραγωγή 
πρωτοτύπου, η εκτέλεση δοκιμών, η 
επίδειξη, η πειραματική ανάπτυξη, η 
πιλοτική εφαρμογή, η εμπορική 
αναπαραγωγή·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 439
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) δράσεις που συνίστανται πρωταρχικά 
σε δραστηριότητες όπως η παραγωγή 
πρωτοτύπου, η εκτέλεση δοκιμών, η 
επίδειξη, η πειραματική ανάπτυξη, η 
πιλοτική εφαρμογή, η εμπορική 
αναπαραγωγή·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 440
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) δράσεις που συνίστανται πρωταρχικά 
σε δραστηριότητες όπως η παραγωγή 
πρωτοτύπου, η εκτέλεση δοκιμών, η 
επίδειξη, η πειραματική ανάπτυξη, η 
πιλοτική εφαρμογή, η εμπορική 
αναπαραγωγή·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 441
Kent Johansson, Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) δράσεις που συνίστανται πρωταρχικά 
σε δραστηριότητες όπως η παραγωγή 
πρωτοτύπου, η εκτέλεση δοκιμών, η 
επίδειξη, η πειραματική ανάπτυξη, η 
πιλοτική εφαρμογή, η εμπορική 
αναπαραγωγή·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 442
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) δράσεις που συνίστανται πρωταρχικά
σε δραστηριότητες όπως η παραγωγή 
πρωτοτύπου, η εκτέλεση δοκιμών, η 
επίδειξη, η πειραματική ανάπτυξη, η 
πιλοτική εφαρμογή, η εμπορική 
αναπαραγωγή·

(α) δράσεις που συνίστανται σε 
δραστηριότητες όπως η παραγωγή 
πρωτοτύπου, η εκτέλεση δοκιμών, η 
επίδειξη, η πειραματική ανάπτυξη, η 
πιλοτική εφαρμογή, η εμπορική 
αναπαραγωγή, με την εξαίρεση 
πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων 
και μη κερδοσκοπικών οργανισμών, 
καθώς και με την εξαίρεση έργων τα 
οποία περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο 
δράσεις που εμπίπτουν στην παράγραφο 
4·

Or. de

Τροπολογία 443
Norbert Glante

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) δράσεις που συνίστανται πρωταρχικά
σε δραστηριότητες όπως η παραγωγή 
πρωτοτύπου, η εκτέλεση δοκιμών, η 
επίδειξη, η πειραματική ανάπτυξη, η 
πιλοτική εφαρμογή, η εμπορική 
αναπαραγωγή·

(α) δράσεις που συνίστανται πρωταρχικά 
σε δραστηριότητες όπως η παραγωγή 
πρωτοτύπου, η εκτέλεση δοκιμών, η 
επίδειξη, η πειραματική ανάπτυξη, η 
πιλοτική εφαρμογή, η εμπορική 
αναπαραγωγή· εκτός των τμημάτων της 
δραστηριότητας που περιλαμβάνουν μόνο 
έρευνα και ανάπτυξη. Οι δαπάνες για τα 
τμήματα αυτά αποδίδονται σύμφωνα με 
το άρθρο 22 παράγραφος 4.

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι πιο δίκαιο να εξαιρούνται οι συμμετέχοντες που ασχολούνται με καθαρά θεωρητική 
έρευνα –οι οποίοι μπορεί επίσης να είναι πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα– από το 
χαμηλότερο ποσοστό επιλεξιμότητας για δραστηριότητες καινοτομίας. Η κατανομή ανά 
δραστηριότητα δεν συνεπάγεται σημαντικό διοικητικό φόρτο κατά την εκτέλεση ενός έργου. Με 
τον τρόπο αυτόν είναι δυνατή η ευέλικτη κάλυψη ολόκληρης της αλυσίδας καινοτομίας στο 
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πλαίσιο ενός έργου.

Τροπολογία 444
Bernd Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) δράσεις που συνίστανται πρωταρχικά 
σε δραστηριότητες όπως η παραγωγή 
πρωτοτύπου, η εκτέλεση δοκιμών, η 
επίδειξη, η πειραματική ανάπτυξη, η 
πιλοτική εφαρμογή, η εμπορική 
αναπαραγωγή·

(α) δραστηριότητες που συνίστανται 
πρωταρχικά σε δραστηριότητες όπως η 
παραγωγή πρωτοτύπου, η εκτέλεση 
δοκιμών, η επίδειξη, η πειραματική 
ανάπτυξη, η πιλοτική εφαρμογή, η 
εμπορική αναπαραγωγή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ερευνητικοί οργανισμοί και τα πανεπιστήμια επηρεάζονται αρνητικά από ποσοστά απόδοσης 
χαμηλότερα του 100%, με αποτέλεσμα να καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη η συμμετοχή τους σε 
τέτοια έργα. Για παράδειγμα, οι κλινικές μελέτες θα υπάγονταν στις δράσεις επίδειξης, παρότι 
πραγματοποιούνται κυρίως από τον ακαδημαϊκό χώρο. Οι δράσεις αυτές θα οδηγούσαν 
αναμφίβολα σε μείωση των εταίρων από τον ακαδημαϊκό χώρο. Κατά συνέπεια, η κύρια 
δραστηριότητα επίδειξης πρέπει να διαχωρίζεται από τις λοιπές δραστηριότητες στο πλαίσιο 
μιας δράσης και πρέπει να υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά απόδοσης για διαφορετικές 
δραστηριότητες.

Τροπολογία 445
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) συγχρηματοδοτούμενες δράσεις 
προγράμματος.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 446
Kent Johansson, Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) συγχρηματοδοτούμενες δράσεις 
προγράμματος.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Included in 22(5)

Τροπολογία 447
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) συγχρηματοδοτούμενες δράσεις 
προγράμματος.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 448
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) συγχρηματοδοτούμενες δράσεις 
προγράμματος.

(β) συγχρηματοδοτούμενες δράσεις 
προγράμματος. Εφόσον περιλαμβάνεται
σχετική πρόβλεψη στο πρόγραμμα 
εργασίας, είναι δυνατή η συγκέντρωση 
χρηματοδότησης από διάφορα ταμεία της 
Ένωσης, ειδικότερα από τα ταμεία για 
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την πολιτική συνοχής.

Or. de

Τροπολογία 449
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις 
της παραγράφου 5, οι δράσεις στον τομέα 
της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής 
επωφελούνται από επιχορηγήσεις που 
καλύπτουν το 100% των συνολικών 
επιλέξιμων δαπανών.

Or. en

Τροπολογία 450
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις 
της παραγράφου 5, τα έργα επίδειξης και 
τα πειραματικά και πιλοτικά έργα, καθώς 
και οι καινοτόμες δράσεις με θετικό 
αντίκτυπο στο περιβάλλον, στον τομέα 
της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, 
επωφελούνται από επιχορηγήσεις που 
καλύπτουν το 100% των συνολικών 
επιλέξιμων δαπανών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στη γεωργία, πολλά καινοτόμα μέτρα που μπορούν να προωθηθούν στο επίπεδο της γεωργικής 
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εκμετάλλευσης (για παράδειγμα, η αντικατάσταση των παρασιτοκτόνων με έντομα για την 
καταπολέμηση των εισβολέων) δημιουργούν περιβαλλοντικά δημόσια αγαθά, όπως υγιέστερο 
έδαφος. Ωστόσο, σε αντίθεση με άλλους παραγωγικούς τομείς, οι καινοτόμες γεωργικές τεχνικές 
δεν αντικατοπτρίζονται στην τελική τιμή των προϊόντων. Μια πιπεριά παραμένει πιπεριά ακόμη 
και με την εξέλιξη των τεχνικών καλλιέργειας, σε αντίθεση με τα νέα βιομηχανικά γκάτζετ, τα 
οποία γίνονται αμέσως ορατά στην αγορά. Αν δεν καλυφθούν σε ποσοστό 100%, οι γεωργοί δεν 
θα διαθέτουν κίνητρο για καινοτομία.

Τροπολογία 451
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις 
της παραγράφου 5, οι δράσεις στον τομέα 
της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής 
μπορούν να επωφελούνται από 
επιχορηγήσεις που φθάνουν κατ' ανώτατο 
όριο το 100% των συνολικών επιλέξιμων 
δαπανών.

Or. en

Τροπολογία 452
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της 
παραγράφου 5, οι δράσεις στον τομέα της 
πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής θα 
επωφελούνται από επιχορηγήσεις που 
καλύπτουν κατ' ανώτατο όριο το 100% 
των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.

Or. en
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Τροπολογία 453
Vittorio Prodi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η επιλογή του ποσοστού απόδοσης 
ισχύει για όλες τις δράσεις, σε όλες τις 
προσκλήσεις υποβολής προσφορών του 
«Ορίζων 2020» και για όλους εξίσου τους 
συμμετέχοντες σε μια δράση. Τα ποσοστά 
απόδοσης για δράσεις που συνδυάζουν 
έρευνα και δραστηριότητες που 
αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 
5(α) και 5(β) καθορίζονται ανάλογα με τη 
φύση κάθε δραστηριότητας, όπως 
ορίζεται σε κάθε δέσμη εργασιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ποσοστό χρηματοδότησης που ισχύει για δράσεις είναι κατ' ανώτατο όριο 100% ή 70%· ο 
κανόνας αυτός πρέπει να ισχύει επίσης και για δράσεις που συνδυάζουν τα δύο είδη 
δραστηριοτήτων. Για σκοπούς σαφήνειας και απλότητας, οι δραστηριότητες που αναφέρονται 
στο άρθρο 22 παράγραφος 5 πρέπει να προσδιορίζονται σε μια ειδική δέσμη εργασιών. Χωρίς 
αυτήν τη διασάφηση θα τεθεί σε κίνδυνο ο στόχος της πρόσκλησης υποβολής προσφορών και 
θα μειωθεί δραματικά η συμμετοχή ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων σε μικτές 
προσκλήσεις υποβολής προσφορών.

Τροπολογία 454
Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η απόδοση δαπανών για 
αποκλειστικά διαχειριστικές 
δραστηριότητες, όπως ο συντονισμός, η 
εφοδιαστική, η οργάνωση, η παροχή 
συμβουλών σε θέματα διαχείρισης και η 
εποπτεία προσδιορίζεται σε ειδική δέσμη 
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εργασιών, θεωρείται απόδοση άμεσων 
δαπανών και ισχύει για δράσεις που 
καλύπτονται από ποσοστά απόδοσης κατ' 
ανώτατο όριο 100% ή 70%. Το ποσοστό 
αυτής της δέσμης εργασιών για τις 
δαπάνες διαχείρισης δεν υπερβαίνει το 
7% του συνολικού προϋπολογισμού της 
δράσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την εξασφάλιση διαφάνειας και ασφάλειας δικαίου όσον αφορά την απόδοση των δαπανών 
διαχείρισης, πρέπει αυτές να αντιμετωπίζονται ως άμεσες δαπάνες. Με τον τρόπο αυτόν 
εξασφαλίζεται και η επαρκής χρηματοδότηση των εργασιών συντονισμού, οι οποίες αποτελούν 
ουσιώδες τμήμα ορισμένων δραστηριοτήτων.

Τροπολογία 455
Francesco De Angelis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Όσον αφορά τις 
συγχρηματοδοτούμενες δράσεις του 
προγράμματος, το εφαρμοστέο ποσοστό 
καθορίζεται στο πρόγραμμα εργασίας. 
Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού και σύμφωνα με το άρθρο 
[119] του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/XX 
[ο δημοσιονομικός κανονισμός], η 
συγχρηματοδότηση μπορεί να λάβει τη 
μορφή σωρευτικής χρηματοδότησης από 
ξεχωριστές γραμμές του προϋπολογισμού 
σε αιτιολογημένες περιπτώσεις που 
προβλέπονται στο πρόγραμμα εργασίας, 
με την επιφύλαξη της αποφυγής διπλής 
χρηματοδότησης του ίδιου στοιχείου 
κόστους.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διασαφηνιστούν οι όροι συγχρηματοδότησης με ειδική αναφορά στο 
εφαρμοστέο ποσοστό και τη δυνατότητα σωρευτικής χρηματοδότησης. 

Τροπολογία 456
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Όσον αφορά τις δαπάνες για τις 
δραστηριότητες διαχείρισης, διάδοσης 
και συντονισμού, ο συμμετέχων που ασκεί 
καθήκοντα συντονισμού λαμβάνει 
μέγιστο σταθερό ποσοστό της τάξης του 
7% των άμεσων επιλέξιμων δαπανών για 
την κάλυψη των δαπανών των 
δραστηριοτήτων διαχείρισης και 
συντονισμού. Η Επιτροπή καθορίζει 
φθίνουσα κλίμακα για τις δαπάνες αυτές, 
ώστε το σταθερό ποσοστό να είναι 
αντιστρόφως ανάλογο προς το συνολικό 
κόστος της δράσης.

Or. en

Τροπολογία 457

Antonio Cancian

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Όλες οι δαπάνες διαχείρισης 
(συντονισμός, εφοδιαστική, οργάνωση, 
παροχή συμβουλών σε θέματα 
διαχείρισης και εποπτεία) αποτελούν 
ειδικό στοιχείο και υπόκεινται σε 
ποσοστό απόδοσης ίδιο με αυτό των 
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άμεσων δαπανών της σχετικής δράσης. 
Η απόδοση των δαπανών αυτών δεν 
υπερβαίνει το 7% του συνολικού 
προϋπολογισμού της δράσης.

Or. it

Τροπολογία 458
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Όσον αφορά τις δαπάνες για τις 
δραστηριότητες διαχείρισης και 
συντονισμού, ο συμμετέχων που ασκεί 
καθήκοντα συντονισμού λαμβάνει 
πρόσθετο κατ' αποκοπή ποσό ή σταθερό 
ποσοστό της τάξης του 7% των 
συνολικών άμεσων επιλέξιμων δαπανών 
για την κάλυψη των δαπανών των 
δραστηριοτήτων διαχείρισης και 
συντονισμού, όπως ορίζεται 
αναλυτικότερα στην πρότυπη συμφωνία 
επιχορήγησης.

Or. en

(Παραπομπή στην τροπολογία 57, PE489.632v01-00)

Αιτιολόγηση

Με τον καθορισμό κατ' αποκοπή ποσού της τάξης του 7%, η απόδοση θα αφορά αποκλειστικά 
ένα μέγιστο ποσοστό 7%, ακόμη και αν οι πραγματικές δαπάνες είναι χαμηλότερες. Με τη 
διευθέτηση αυτή εξασφαλίζεται ότι δεν θα μείνει χωρίς κάλυψη κάποιο ποσό για τον οργανισμό 
που ασκεί καθήκοντα συντονισμού. Επιπλέον, ο διοικητικός φόρτος (λογιστικού ελέγχου) είναι 
πολύ μικρότερος για ένα κατ' αποκοπή ποσό από ότι για την απόδοση πραγματικών δαπανών. 
Με τις συνολικές άμεσες επιλέξιμες δαπάνες καλύπτονται οι δαπάνες όλων των συμμετεχόντων, 
και όχι απλώς οι δαπάνες του οργανισμού που ασκεί καθήκοντα συντονισμού.

Τροπολογία 459
Kent Johansson, Fiona Hall
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Για την κάλυψη δαπανών διαχείρισης 
και συντονισμού της δράσης, κάθε δράση 
λαμβάνει κατ' αποκοπή ποσό που 
αντιστοιχεί στο 5% των συνολικών 
άμεσων επιλέξιμων δαπανών, 
εξαιρουμένων των άμεσων επιλέξιμων 
δαπανών για υπεργολαβική ανάθεση και 
των δαπανών για διατιθέμενους από 
τρίτους πόρους οι οποίοι δεν 
χρησιμοποιούνται στα κτίρια και τις 
εγκαταστάσεις του δικαιούχου, καθώς 
και της χρηματοδοτικής στήριξης σε 
τρίτους. Η διαχείριση αυτού του κατ' 
αποκοπή ποσού υπόκειται στη διακριτική 
ευχέρεια της κοινοπραξίας.

Or. en

Τροπολογία 460
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται 
από τον συντονιστή του έργου κατά τον 
συντονισμό έργων του «Ορίζων 2020» 
αποδίδονται στο ακέραιο έως ένα 
ανώτατο όριο της τάξης του 5% των 
συνολικών άμεσων δαπανών του έργου. 
Οι δαπάνες διάδοσης των 
αποτελεσμάτων του έργου αποδίδονται 
στο ακέραιο.

Or. nl
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Τροπολογία 461
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις 
της παραγράφου 5, οι δράσεις στον τομέα 
της γεωργικής παραγωγής και της 
ανάπτυξης της υπαίθρου που συνδέονται 
με την παραγωγή δημόσιων αγαθών και 
περιλαμβάνουν παραγωγή πρωτοτύπου, 
εκτέλεση δοκιμών, επίδειξη, πειραματική 
ανάπτυξη, πιλοτική εφαρμογή και 
εμπορική αναπαραγωγή, επωφελούνται 
από επιχορηγήσεις που καλύπτουν το 
100% των επιλέξιμων δαπανών.

Or. en

Τροπολογία 462

Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Τα πανεπιστήμια, οι ΕΤΟ και τα 
δημόσια χρηματοδοτούμενα όργανα και 
οργανισμοί μπορεί να αποφασίσουν να 
χρησιμοποιήσουν λογιστικό σύστημα 
πλήρους κοστολόγησης, και στην 
περίπτωση αυτή η επιχορήγηση στο 
πλαίσιο του «Ορίζων 2020» περιορίζεται 
κατ’ ανώτατο όριο στο 75% των
συνολικών δαπανών για όλους τους 
τύπους δραστηριοτήτων.

Or. en
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Τροπολογία 463
Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα ποσοστά απόδοσης που ορίζονται 
στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται επίσης 
στην περίπτωση δράσεων στις οποίες για 
ολόκληρη τη δράση ή για μέρος της έχει 
καθοριστεί σταθερό ποσοστό, κλίμακα 
μονάδας ή εφάπαξ ποσό.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παράγραφοι 3-6 του άρθρου 22 πρέπει να μεταφερθούν σε ένα νέο άρθρο 22α για 
μεγαλύτερη σαφήνεια.

Τροπολογία 464
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα ποσοστά απόδοσης που ορίζονται 
στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται επίσης 
στην περίπτωση δράσεων στις οποίες για 
ολόκληρη τη δράση ή για μέρος της έχει 
καθοριστεί σταθερό ποσοστό, κλίμακα 
μονάδας ή εφάπαξ ποσό.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 465
Gunnar Hökmark
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Για την κάλυψη δαπανών διαχείρισης 
και συντονισμού της δράσης, κάθε δράση 
λαμβάνει κατ’ αποκοπή ποσό που 
αντιστοιχεί στο 5% των συνολικών 
άμεσων επιλέξιμων δαπανών, 
εξαιρουμένων των άμεσων επιλέξιμων 
δαπανών για υπεργολαβική ανάθεση και 
των δαπανών για διατιθέμενους από 
τρίτους πόρους οι οποίοι δεν 
χρησιμοποιούνται στα κτίρια και τις 
εγκαταστάσεις του δικαιούχου, καθώς 
και της χρηματοδοτικής στήριξης σε 
τρίτους. Η διαχείριση αυτού του κατ’ 
αποκοπή ποσού υπόκειται στη διακριτική 
ευχέρεια της κοινοπραξίας.

Or. en

Τροπολογία 466
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Όσον αφορά τη διαδικασία έγκρισης 
που εφαρμόζεται για την έγκριση και 
εξακρίβωση του τύπου των 
συμμετεχόντων, χρησιμοποιούνται στον 
μέγιστο δυνατό βαθμό τα αρχεία του 
μέσου μοναδικής εγγραφής, 
συμπεριλαμβανομένου του κωδικού 
αναγνώρισης συμμετέχοντος. Για 
οντότητες που έχουν λάβει έγκριση σε 
προηγούμενα προγράμματα-πλαίσια, δεν 
απαιτούνται νέες εγκρίσεις, εκτός εάν έχει 
τροποποιηθεί η νομική φύση της 
οντότητας ή εάν η εταιρεία, εφόσον 
πρόκειται για ΜΜΕ, έχει υπερβεί το 
ανώτατο όριο του ορισμού των ΜΜΕ.
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Or. en

Τροπολογία 467
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Οι δαπάνες που προκύπτουν από τον 
συντονισμό κοινοπραξιών μπορούν να 
αποδοθούν με πρόσθετο σταθερό 
ποσοστό της τάξης του 7% των 
συνολικών επιλέξιμων δαπανών του 
έργου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αυτό ανταποκρίνεται στο πλαίσιο απόδοσης για δαπάνες διαχείρισης και συντονισμού 
κοινοπραξιών στο 6ο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα. Χωρίς επαρκείς κανόνες απόδοσης, 
το έργο συντονισμού και διαχείρισης κοινοπραξιών θα είναι ακόμη λιγότερο ελκυστικό.

Τροπολογία 468
Vicky Ford, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Σε περιπτώσεις στις οποίες 
ολοκληρώνονται έργα χωρίς να 
εξαντληθεί ο προϋπολογισμός ή να 
δαπανηθούν κονδύλια που έχουν διατεθεί 
για κάποιο έργο, η Επιτροπή παρέχει τα 
κατάλληλα μέσα για την επιστροφή των 
κονδυλίων στον προϋπολογισμό του 
«Ορίζων 2020».

Or. en
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Τροπολογία 469
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Στην περίπτωση δημόσιων και μη 
κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, η 
επιχορήγηση στο «Ορίζων 2020» πρέπει 
να φθάσει κατ’ ανώτατο όριο το 100% 
των συνολικών επιλέξιμων δαπανών για 
όλους τους τύπους δράσεων, καθώς δεν 
υπάρχουν δυνατότητες 
συγχρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 470
Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 22 α
Μέγιστα ποσοστά απόδοσης

1. Η επιχορήγηση στο «Ορίζων 2020» 
μπορεί να φθάσει κατ’ ανώτατο όριο το 
100% των συνολικών επιλέξιμων 
δαπανών, με την επιφύλαξη της αρχής 
της συγχρηματοδότησης.
2. Η επιχορήγηση στο «Ορίζων 2020» 
περιορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στο 70% 
των συνολικών επιλέξιμων δαπανών για 
τις ακόλουθες δράσεις:
α) δράσεις που συνίστανται πρωταρχικά 
σε δραστηριότητες όπως η παραγωγή 
πρωτοτύπου, η εκτέλεση δοκιμών, η 
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επίδειξη, η πειραματική ανάπτυξη, η 
πιλοτική εφαρμογή, η εμπορική 
αναπαραγωγή·

β) συγχρηματοδοτούμενες δράσεις 
προγράμματος.
3. Σε κάθε δράση για όλες τις 
δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται 
στο πλαίσιό της εφαρμόζεται ενιαίο 
ποσοστό απόδοσης των επιλέξιμων 
δαπανών. Το μέγιστο ποσοστό 
καθορίζεται στο πρόγραμμα εργασίας ή 
στο σχέδιο εργασίας.
4. Τα ποσοστά απόδοσης που ορίζονται 
στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται επίσης 
στην περίπτωση δράσεων στις οποίες για 
ολόκληρη τη δράση ή για μέρος της έχει 
καθοριστεί σταθερό ποσοστό, κλίμακα 
μονάδας ή εφάπαξ ποσό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παράγραφοι 3-6 του άρθρου 22 πρέπει να μεταφερθούν σε ένα νέο άρθρο 22α για 
μεγαλύτερη σαφήνεια.

Τροπολογία 471
Vittorio Prodi
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας 
δαπανών ορίζονται στο άρθρο Χ του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xx 
[Δημοσιονομικός κανονισμός/Κατ’ 
εξουσιοδότηση κανονισμός]. Δαπάνες 
που βαρύνουν τρίτους στο πλαίσιο της 
δράσης μπορεί είναι επιλέξιμες με βάση 
τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού 
και της συμφωνίας επιχορήγησης.

1. Για να είναι επιλέξιμες, οι άμεσες 
δαπάνες που πραγματοποιούνται για τους 
σκοπούς της εκτέλεσης μιας δράσης 
πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

(i) πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί κατά 
την εκτέλεση της δράσης, και να 
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περιλαμβάνουν τις συνολικές 
μισθολογικές δαπάνες και τις δαπάνες 
ερευνητικών υποδομών που θεωρούνται 
άμεσες, με την εξαίρεση των τελικών 
εκθέσεων, εφόσον προβλέπονται στη 
συμφωνία επιχορήγησης·

(ii) πρέπει να έχουν οριστεί ως 
πραγματικές δαπάνες σύμφωνα με τις 
συνήθεις λογιστικές και διαχειριστικές 
αρχές και πρακτικές των συμμετεχόντων·

(iii) οι συμμετέχοντες θα δικαιούνται να 
χρησιμοποιούν τα ποσοστά που γίνονται 
αποδεκτά από τις εθνικές αρχές για 
συγκρίσιμες δραστηριότητες, με την 
προϋπόθεση ότι η εφαρμοζόμενη 
μεθοδολογία έχει πιστοποιηθεί από 
ανεξάρτητο ελεγκτή·

(iv) πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί 
αποκλειστικά για την επίτευξη των 
στόχων της δράσης και των 
αναμενόμενων αποτελεσμάτων, με τρόπο 
σύμφωνο με τις αρχές της οικονομίας, 
της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας·

(v) πρέπει να έχουν καταχωρισθεί στις 
λογιστικές εγγραφές των συμμετεχόντων 
και, σε περίπτωση οιασδήποτε 
συνεισφοράς από τρίτους, στις λογιστικές 
εγγραφές των τρίτων·

(vi) πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η αρχή 
της απουσίας διακρίσεων ισχύει για όλους 
τους εργαζόμενους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιλεξιμότητα των δαπανών πρέπει να διέπεται από ασφάλεια δικαίου. Καθώς δεν έχει 
εγκριθεί ακόμη ο δημοσιονομικός κανονισμός, ο ορισμός των επιλέξιμων δαπανών είναι 
απαραίτητος ως στέρεη βάση για την αξιολόγηση των ποσοστών χρηματοδότησης. Για σκοπούς 
απλούστευσης, οι συμμετέχοντες θα δικαιούνται να χρησιμοποιούν τα ποσοστά που γίνονται 
αποδεκτά από τις εθνικές αρχές για συγκρίσιμες δραστηριότητες, με την προϋπόθεση ότι η 
εφαρμοζόμενη μεθοδολογία έχει πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο ελεγκτή·
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Τροπολογία 472
Vicky Ford, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας 
δαπανών ορίζονται στο άρθρο Χ του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xx 
[Δημοσιονομικός κανονισμός/Κατ’ 
εξουσιοδότηση κανονισμός]. Δαπάνες που 
βαρύνουν τρίτους στο πλαίσιο της δράσης 
μπορεί είναι επιλέξιμες με βάση τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού και 
της συμφωνίας επιχορήγησης.

1. Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας 
δαπανών ορίζονται στο άρθρο Χ του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xx 
[Δημοσιονομικός κανονισμός/Κατ’ 
εξουσιοδότηση κανονισμός]. Δαπάνες που 
βαρύνουν τρίτους στο πλαίσιο της δράσης 
μπορεί είναι επιλέξιμες με βάση τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού και 
της συμφωνίας επιχορήγησης. Δαπάνες 
που σχετίζονται με τη χρήση εσωτερικών 
ή κοινών εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και 
υπηρεσιών μπορούν επίσης να είναι 
επιλέξιμες με βάση τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού και της συμφωνίας 
επιχορήγησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως έχουν δηλώσει συμμετέχοντες, σε προηγούμενα προγράμματα-πλαίσια αναγκάστηκαν να 
χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τρίτων, ώστε να διαθέτουν κάποιο τιμολόγιο για σκοπούς 
απόδοσης δαπανών, παρόλο που η χρήση εσωτερικών εγκαταστάσεων θα ήταν ευκολότερη και 
οικονομικότερη.

Τροπολογία 473
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Για δαπάνες προσωπικού, οι άμεσες 
επιβαρύνσεις και οι κοινωνικές εισφορές 
θεωρούνται επιλέξιμες εάν και στο βαθμό 
που πληρούν όλα τα παρακάτω κριτήρια:
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(a) οι επιβαρύνσεις είναι υποχρεωτικές 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή 
τις κλαδικές συμβάσεις ή προκύπτουν 
από μέτρα που βασίζονται σε νομοθεσία ή 
συμβάσεις αυτού του είδους·
(β) μπορούν να συνδεθούν άμεσα ή 
έμμεσα με τις αποδοχές του προσωπικού
(γ) καταγράφονται σύμφωνα με τις 
συνήθεις λογιστικές αρχές του σχετικού 
δικαιούχου·
(δ) όντως πραγματοποιούνται κατά τη 
διάρκεια του έργου και έχουν καταβληθεί 
ή πρόκειται να καταβληθούν 
υποχρεωτικά σε μετέπειτα στάδιο και 
εμφανίζονται στις λογιστικές εγγραφές 
του δικαιούχου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν ο δημοσιονομικός κανονισμός αποκλείσει τα έξοδα μόνιμου προσωπικού των δικαιούχων 
από την επιλεξιμότητα, θα είναι απαραίτητο να συμπεριληφθεί στους κανόνες συμμετοχής μια 
παρέκκλιση από τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού όσον αφορά αυτό το ζήτημα. 
Δεδομένων των δυσκολιών που αντιμετώπιζαν οι συμμετέχοντες σε προηγούμενα προγράμματα-
πλαίσια έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, είναι απαραίτητο να συσταθεί ένα ακριβέστερο 
νομικό πλαίσιο όσον αφορά την επιλεξιμότητα των δαπανών αυτών στους κανόνες συμμετοχής.

Τροπολογία 474
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Συναφείς δαπάνες του έργου που 
σχετίζονται με την προμήθεια 
εξοπλισμού, υλικών ή (άλλων) 
κεφαλαιουχικών αγαθών που απαιτούνται 
για την εκτέλεση έργων είναι επιλέξιμες 
για επιδοτήσεις από την πρώτη ημέρα 
του μήνα μετά την επίσημη προθεσμία 
υποβολής αιτήσεων για έργα.
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Or. nl

Τροπολογία 475
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 
θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη εφόσον δεν 
είναι δυνατή η επιστροφή του στον 
δικαιούχο βάσει της εθνικής νομοθεσίας. 

Or. en

Τροπολογία 476
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας 
(«ΦΠΑ») που καταβάλλεται από τον 
δικαιούχο και δεν μπορεί να επιστραφεί 
σε αυτόν σύμφωνα με την ισχύουσα 
εθνική νομοθεσία, θεωρείται επιλέξιμη 
δαπάνη, όπως και οι φόροι αεροδρομίων, 
καθώς και όλοι οι φόροι και επιβαρύνσεις 
που σχετίζονται με το προσωπικό. Κατ’ 
εξαίρεση, οι δαπάνες για συμβούλους 
μπορούν να θεωρηθούν δαπάνες 
προσωπικού εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που έχουν οριστεί στην 
πρότυπη συμφωνία επιχορήγησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη του ΦΠΑ στις επιλέξιμες δαπάνες αναφέρεται στην έκθεση του Κοινοβουλίου 



PE492.763v03-00 50/104 AM\909709EL.doc

EL

σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό (άρθρο 117α παράγραφος 3 στοιχείο γ)) και αποτελεί 
επί του παρόντος αντικείμενο τριμερών διαπραγματεύσεων. Για σκοπούς απλούστευσης στο 
πλαίσιο του «Ορίζων 2020» θεωρείται σκόπιμη η σαφής παράθεση των επιλέξιμων δαπανών 
υπό τη μορφή καταλόγου.

Τροπολογία 477
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Δαπάνες που επιτρέπουν καλύτερο
συμβιβασμό ιδιωτικής και 
επαγγελματικής ζωής ή διευκολύνουν τη 
συμμετοχή ερευνητριών κατά τη διάρκεια 
του κύκλου ζωής του έργου αποτελούν 
επιλέξιμες δαπάνες, χωρίς να οδηγούν σε 
μείωση των συνολικών επιλέξιμων 
δαπανών.

Or. en

Τροπολογία 478
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Δαπάνες που επιτρέπουν την 
καλύτερη συμφιλίωση ιδιωτικής και 
επαγγελματικής ζωής ή διευκολύνουν τη 
συμμετοχή ερευνητριών κατά τη διάρκεια 
του κύκλου ζωής του έργου αποτελούν 
επιλέξιμες δαπάνες, χωρίς να οδηγούν σε 
μείωση των συνολικών επιλέξιμων 
δαπανών.

Or. en
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Τροπολογία 479
Francesco De Angelis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας 
(«ΦΠΑ») που καταβάλλεται από τον 
δικαιούχο και δεν μπορεί να επιστραφεί 
σε αυτόν σύμφωνα με την ισχύουσα 
εθνική νομοθεσία, θεωρείται επιλέξιμη 
δαπάνη.

Or. it

Αιτιολόγηση

Ο δικαιούχος πρέπει επίσης να είναι επιλέξιμος για χρηματοδότηση όσον αφορά τις δαπάνες 
που σχετίζονται με τον ΦΠΑ.

Τροπολογία 480
Luigi Berlinguer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας 
(«ΦΠΑ»), καθώς και οποιοσδήποτε 
άλλος έμμεσος φόρος που καταβάλλεται 
από τον δικαιούχο και δεν μπορεί να 
επιστραφεί σε αυτόν σύμφωνα με την 
ισχύουσα εθνική νομοθεσία, θεωρείται 
επιλέξιμη δαπάνη.

Or. en

Τροπολογία 481
Jean-Pierre Audy
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Σε περίπτωση που καλύπτονται από 
τους συμμετέχοντες, οι δαπάνες που 
σχετίζονται με τη συμφιλίωση της 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής 
ερευνητών και καινοτόμων αποτελούν 
επιλέξιμες δαπάνες, χωρίς να οδηγούν σε 
μείωση των συνολικών επιλέξιμων 
δαπανών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν οι δαπάνες που σχετίζονται με τη συμφιλίωση της επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής 
βαρύνουν τον εργοδότη, πρέπει επίσης να καλύπτονται από το «Ορίζων 2020».

Τροπολογία 482
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όταν οι δημοσιεύσεις που 
προκύπτουν από το «Ορίζων 2020» 
πρόκειται να δημοσιευτούν σε μορφότυπο 
ανοικτής πρόσβασης, ελεύθερο προς 
ανάγνωση, η δαπάνη δημοσίευσης μπορεί 
να θεωρηθεί επιλέξιμη δαπάνη.

Or. en

Τροπολογία 483
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Εάν ο φόρος προστιθέμενης αξίας 
(«ΦΠΑ») δεν μπορεί να επιστραφεί βάσει 
της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, 
θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη.

Or. en

Τροπολογία 484
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 23 α
Άμεσες δαπάνες

Οι άμεσες δαπάνες καθορίζονται 
σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές 
κοστολόγησης του δικαιούχου.

Or. en

Τροπολογία 485
Antonio Cancian

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι έμμεσες επιλέξιμες δαπάνες 
καθορίζονται με εφαρμογή σταθερού 
ποσοστού 20% επί του συνόλου των 
άμεσων επιλέξιμων δαπανών, 
εξαιρουμένων των άμεσων επιλέξιμων 
δαπανών για υπεργολαβική ανάθεση και 
των δαπανών για διατιθέμενους από 
τρίτους πόρους οι οποίοι δεν 

1. Οι έμμεσες επιλέξιμες δαπάνες 
καθορίζονται με εφαρμογή σταθερού 
ποσοστού 20% επί του συνόλου των 
άμεσων επιλέξιμων δαπανών, 
εξαιρουμένων των άμεσων επιλέξιμων 
δαπανών για υπεργολαβική ανάθεση και 
των δαπανών για διατιθέμενους από 
τρίτους πόρους οι οποίοι δεν 
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χρησιμοποιούνται στα κτίρια και τις 
εγκαταστάσεις του δικαιούχου, καθώς και 
της χρηματοδοτικής στήριξης σε τρίτους.

χρησιμοποιούνται στα κτίρια και τις 
εγκαταστάσεις του δικαιούχου, καθώς και 
της χρηματοδοτικής στήριξης σε τρίτους.
Το σταθερό αυτό ποσοστό ανέρχεται σε 
40% στην περίπτωση δράσεων που 
αποτελούνται κατά κύριο λόγο από τις 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο 
άρθρο 22 παράγραφος 5.

Or. en

Τροπολογία 486
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι έμμεσες επιλέξιμες δαπάνες 
καθορίζονται με εφαρμογή σταθερού 
ποσοστού 20% επί του συνόλου των 
άμεσων επιλέξιμων δαπανών, 
εξαιρουμένων των άμεσων επιλέξιμων 
δαπανών για υπεργολαβική ανάθεση και 
των δαπανών για διατιθέμενους από 
τρίτους πόρους οι οποίοι δεν 
χρησιμοποιούνται στα κτίρια και τις 
εγκαταστάσεις του δικαιούχου, καθώς 
και της χρηματοδοτικής στήριξης σε 
τρίτους.

1. Οι έμμεσες επιλέξιμες δαπάνες 
καθορίζονται από τους κανόνες που 
ισχύουν στο έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο.

Or. en

Τροπολογία 487
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι έμμεσες επιλέξιμες δαπάνες 
καθορίζονται με εφαρμογή σταθερού 

1. Οι έμμεσες επιλέξιμες δαπάνες 
καθορίζονται βάσει των υπολογισμών 
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ποσοστού 20% επί του συνόλου των 
άμεσων επιλέξιμων δαπανών, 
εξαιρουμένων των άμεσων επιλέξιμων 
δαπανών για υπεργολαβική ανάθεση και 
των δαπανών για διατιθέμενους από 
τρίτους πόρους οι οποίοι δεν 
χρησιμοποιούνται στα κτίρια και τις 
εγκαταστάσεις του δικαιούχου, καθώς 
και της χρηματοδοτικής στήριξης σε 
τρίτους.

σύμφωνα με τις συνήθεις λογιστικές 
αρχές και πρακτικές διαχείρισης του 
δικαιούχου. Οι υπολογισμοί πρέπει να 
βασίζονται σε δαπάνες που έχουν όντως 
πραγματοποιηθεί και εμφανίζονται στις 
λογιστικές εγγραφές του δικαιούχου. 

Or. en

Τροπολογία 488
Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι έμμεσες επιλέξιμες δαπάνες 
καθορίζονται με εφαρμογή σταθερού 
ποσοστού 20% επί του συνόλου των 
άμεσων επιλέξιμων δαπανών, 
εξαιρουμένων των άμεσων επιλέξιμων 
δαπανών για υπεργολαβική ανάθεση και 
των δαπανών για διατιθέμενους από 
τρίτους πόρους οι οποίοι δεν 
χρησιμοποιούνται στα κτίρια και τις 
εγκαταστάσεις του δικαιούχου, καθώς και 
της χρηματοδοτικής στήριξης σε τρίτους.

1. Οι έμμεσες επιλέξιμες δαπάνες 
αποδίδονται με εφαρμογή σταθερού 
ποσοστού 30% επί του συνόλου των 
άμεσων επιλέξιμων δαπανών, 
εξαιρουμένων των δαπανών για 
διατιθέμενους από τρίτους πόρους οι 
οποίοι δεν χρησιμοποιούνται στα κτίρια 
και τις εγκαταστάσεις του δικαιούχου, 
καθώς και της χρηματοδοτικής στήριξης σε 
τρίτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σταθερό ποσοστό της τάξης του 20% αυξάνεται σε 30%, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχεια 
της χρηματοδότησης μεταξύ του έβδομου προγράμματος-πλαισίου και του «Ορίζων 2020» για 
συγκρίσιμες δραστηριότητες, γεγονός που θα επιτρέπει τη μακροχρόνια συμμετοχή. Οι έμμεσες 
δαπάνες αποτελούνται κυρίως από δαπάνες για ανθρώπινους πόρους. Οι άμεσες επιλέξιμες 
δαπάνες για υπεργολαβική ανάθεση πρέπει να περιλαμβάνονται στον υπολογισμό, καθώς 
κατέχουν σημαντικό ρόλο για τη βιομηχανική δραστηριότητα, από κοινού με την εφοδιαστική 
αλυσίδα κατά τη διάρκεια ενός έργου, και αποτελούν αποκλειστικά δαπάνες βαρύνουν τους 
δικαιούχους.
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Τροπολογία 489
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι έμμεσες επιλέξιμες δαπάνες 
καθορίζονται με εφαρμογή σταθερού 
ποσοστού 20% επί του συνόλου των 
άμεσων επιλέξιμων δαπανών, 
εξαιρουμένων των άμεσων επιλέξιμων 
δαπανών για υπεργολαβική ανάθεση και 
των δαπανών για διατιθέμενους από 
τρίτους πόρους οι οποίοι δεν 
χρησιμοποιούνται στα κτίρια και τις 
εγκαταστάσεις του δικαιούχου, καθώς και 
της χρηματοδοτικής στήριξης σε τρίτους.

1. Οι έμμεσες επιλέξιμες δαπάνες 
καθορίζονται με εφαρμογή σταθερού 
ποσοστού 10% επί του συνόλου των 
επιλέξιμων δαπανών, εξαιρουμένων των 
άμεσων επιλέξιμων δαπανών για 
υπεργολαβική ανάθεση και των δαπανών 
για διατιθέμενους από τρίτους πόρους οι 
οποίοι δεν χρησιμοποιούνται στα κτίρια 
και τις εγκαταστάσεις του δικαιούχου, 
καθώς και της χρηματοδοτικής στήριξης σε 
τρίτους.

Or. fr

Τροπολογία 490
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι έμμεσες επιλέξιμες δαπάνες 
καθορίζονται με εφαρμογή σταθερού 
ποσοστού 20% επί του συνόλου των 
άμεσων επιλέξιμων δαπανών, 
εξαιρουμένων των άμεσων επιλέξιμων 
δαπανών για υπεργολαβική ανάθεση και 
των δαπανών για διατιθέμενους από 
τρίτους πόρους οι οποίοι δεν 
χρησιμοποιούνται στα κτίρια και τις 
εγκαταστάσεις του δικαιούχου, καθώς και 
της χρηματοδοτικής στήριξης σε τρίτους.

1. Οι έμμεσες επιλέξιμες δαπάνες 
καθορίζονται με εφαρμογή σταθερού 
ποσοστού 30% επί του συνόλου των 
άμεσων επιλέξιμων δαπανών, 
εξαιρουμένων των άμεσων επιλέξιμων 
δαπανών για υπεργολαβική ανάθεση και 
των δαπανών για διατιθέμενους από 
τρίτους πόρους οι οποίοι δεν 
χρησιμοποιούνται στα κτίρια και τις 
εγκαταστάσεις του δικαιούχου, καθώς και 
της χρηματοδοτικής στήριξης σε τρίτους.

Or. de
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Τροπολογία 491
Norbert Glante

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι έμμεσες επιλέξιμες δαπάνες 
καθορίζονται με εφαρμογή σταθερού 
ποσοστού 20% επί του συνόλου των 
άμεσων επιλέξιμων δαπανών, 
εξαιρουμένων των άμεσων επιλέξιμων 
δαπανών για υπεργολαβική ανάθεση και 
των δαπανών για διατιθέμενους από 
τρίτους πόρους οι οποίοι δεν 
χρησιμοποιούνται στα κτίρια και τις 
εγκαταστάσεις του δικαιούχου, καθώς και 
της χρηματοδοτικής στήριξης σε τρίτους.

1. Οι έμμεσες επιλέξιμες δαπάνες 
καθορίζονται με εφαρμογή σταθερού 
ποσοστού 30% επί του συνόλου των 
άμεσων επιλέξιμων δαπανών, 
εξαιρουμένων των άμεσων επιλέξιμων 
δαπανών για υπεργολαβική ανάθεση και 
των δαπανών για διατιθέμενους από 
τρίτους πόρους οι οποίοι δεν 
χρησιμοποιούνται στα κτίρια και τις 
εγκαταστάσεις του δικαιούχου, καθώς και 
της χρηματοδοτικής στήριξης σε τρίτους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το σταθερό ποσοστό της τάξης του 30% επί του συνόλου των άμεσων επιλέξιμων δαπανών 
είναι καταλληλότερο από το 20% που προτείνεται από την Επιτροπή. Ακόμη και για ιδρύματα 
με υψηλές έμμεσες δαπάνες, η συμμετοχή καθίσταται ελκυστική με ένα ποσοστό της τάξης του 
30% σε συνδυασμό με το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Τροπολογία 492
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι έμμεσες επιλέξιμες δαπάνες 
καθορίζονται με εφαρμογή σταθερού 
ποσοστού 20% επί του συνόλου των 
άμεσων επιλέξιμων δαπανών, 
εξαιρουμένων των άμεσων επιλέξιμων 
δαπανών για υπεργολαβική ανάθεση και 
των δαπανών για διατιθέμενους από 
τρίτους πόρους οι οποίοι δεν 

1. Οι έμμεσες επιλέξιμες δαπάνες 
καθορίζονται με εφαρμογή σταθερού 
ποσοστού 50% επί του συνόλου των 
άμεσων επιλέξιμων δαπανών για 
πανεπιστήμια, ερευνητικούς οργανισμούς, 
ερευνητικά ιδρύματα και ΜΜΕ, και 20% 
για τη βιομηχανία, εξαιρουμένων των 
άμεσων επιλέξιμων δαπανών για 
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χρησιμοποιούνται στα κτίρια και τις 
εγκαταστάσεις του δικαιούχου, καθώς και 
της χρηματοδοτικής στήριξης σε τρίτους.

υπεργολαβική ανάθεση και των δαπανών 
για διατιθέμενους από τρίτους πόρους οι 
οποίοι δεν χρησιμοποιούνται στα κτίρια 
και τις εγκαταστάσεις του δικαιούχου, 
καθώς και της χρηματοδοτικής στήριξης σε 
τρίτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υπολογισμοί αυτοί είναι ενδεικτικοί και θα πρέπει να υποβληθούν σε περαιτέρω ανάλυση, σε 
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να διασφαλιστεί 
ότι συμμορφώνονται με τους στόχους και τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 22.

Τροπολογία 493
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι έμμεσες επιλέξιμες δαπάνες 
καθορίζονται με εφαρμογή σταθερού 
ποσοστού 20% επί του συνόλου των 
άμεσων επιλέξιμων δαπανών, 
εξαιρουμένων των άμεσων επιλέξιμων 
δαπανών για υπεργολαβική ανάθεση και 
των δαπανών για διατιθέμενους από 
τρίτους πόρους οι οποίοι δεν 
χρησιμοποιούνται στα κτίρια και τις 
εγκαταστάσεις του δικαιούχου, καθώς και 
της χρηματοδοτικής στήριξης σε τρίτους.

1. Οι έμμεσες επιλέξιμες δαπάνες 
καθορίζονται με εφαρμογή σταθερού 
ποσοστού 30% επί του συνόλου των 
άμεσων επιλέξιμων δαπανών, 
εξαιρουμένων των άμεσων επιλέξιμων 
δαπανών για υπεργολαβική ανάθεση και 
των δαπανών για διατιθέμενους από 
τρίτους πόρους οι οποίοι δεν 
χρησιμοποιούνται στα κτίρια και τις 
εγκαταστάσεις του δικαιούχου, καθώς και 
της χρηματοδοτικής στήριξης σε τρίτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι έμμεσες δαπάνες επηρεάζουν τον συνολικό προϋπολογισμό των εταιρειών, και ειδικότερα 
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, κατά ποσοστό που υπερβαίνει το 50%. Κατά συνέπεια, 
για να μην επηρεάζονται αρνητικά οι εταιρείες, ειδικότερα οι ΜΜΕ, προτείνεται η αύξηση του 
σταθερού ποσοστού για τον καθορισμό των έμμεσων επιλέξιμων δαπανών στο 30% των 
σχετικών άμεσων επιλέξιμων δαπανών.
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Τροπολογία 494
Christian Ehler, Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Εναλλακτικά προς την παράγραφο 1, 
ο δικαιούχος μπορεί να επιλέξει να 
καθορίσει τις έμμεσες επιλέξιμες δαπάνες 
του με βάση τις έμμεσες δαπάνες που 
όντως πραγματοποιούνται σε άμεση 
συνάρτηση με τις επιλέξιμες δαπάνες που 
καταλογίζονται στο έργο, σύμφωνα με τις 
συνήθεις πρακτικές κοστολόγησης του 
δικαιούχου. Στην προκειμένη περίπτωση, 
εφαρμόζονται τα ποσοστά απόδοσης 
δαπανών για τον υπολογισμό των 
συνολικών δαπανών που καθορίζονται 
στην παράγραφο 3 του άρθρου 22.

Or. en

Τροπολογία 495
Luigi Berlinguer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Εναλλακτικά προς την παράγραφο 1, 
ο δικαιούχος μπορεί να επιλέξει να 
καθορίσει τις έμμεσες επιλέξιμες δαπάνες 
του με βάση τις έμμεσες δαπάνες που 
όντως πραγματοποιούνται σε άμεση 
συνάρτηση με τις άμεσες επιλέξιμες 
δαπάνες που καταλογίζονται στο έργο, 
σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές 
κοστολόγησης του δικαιούχου. Κατά 
συνέπεια, εφαρμόζονται τα ποσοστά 
απόδοσης δαπανών που καθορίζονται 
στην παράγραφο 3 του άρθρου 22.

Or. en
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Τροπολογία 496
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της 
παραγράφου 1, οι έμμεσες δαπάνες 
μπορούν να δηλωθούν ως δαπάνες που 
όντως πραγματοποιούνται σε συνάρτηση 
με τις άμεσες επιλέξιμες δαπάνες που 
καταλογίζονται στο έργο, από μη 
κερδοσκοπικές νομικές οντότητες, 
κάνοντας χρήση συστημάτων αναλυτικής 
λογιστικής και λεπτομερούς κατανομής 
δαπανών. Στην προκειμένη περίπτωση, 
εφαρμόζονται τα ποσοστά απόδοσης
δαπανών για τον υπολογισμό των 
συνολικών δαπανών που καθορίζονται 
στην παράγραφο 3 του άρθρου 22.

Or. en

Τροπολογία 497
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Εναλλακτικά, ο δικαιούχος μπορεί να 
επιλέξει να καθορίσει τις έμμεσες 
επιλέξιμες δαπάνες με εφαρμογή 
σταθερού ποσοστού 30% επί του συνόλου 
των άμεσων επιλέξιμων δαπανών, 
εξαιρουμένων των άμεσων επιλέξιμων 
δαπανών για υπεργολαβική ανάθεση και 
των δαπανών για διατιθέμενους από 
τρίτους πόρους οι οποίοι δεν 
χρησιμοποιούνται στα κτίρια και τις 
εγκαταστάσεις του δικαιούχου, καθώς 



AM\909709EL.doc 61/104 PE492.763v03-00

EL

και της χρηματοδοτικής στήριξης σε 
τρίτους.

Or. en

Τροπολογία 498
Vittorio Prodi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Για τις δράσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 22 παράγραφος 5, οι έμμεσες 
δαπάνες αποδίδονται με εφαρμογή 
σταθερού ποσοστού 40% επί του συνόλου 
των άμεσων επιλέξιμων δαπανών, 
εξαιρουμένων των δαπανών για 
διατιθέμενους από τρίτους πόρους οι 
οποίοι δεν χρησιμοποιούνται στα κτίρια 
και τις εγκαταστάσεις του δικαιούχου, 
καθώς και της χρηματοδοτικής στήριξης 
σε τρίτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αύξηση του επιπέδου χρηματοδότησης στο 40% των άμεσων δαπανών δικαιολογείται από τη 
φύση των δράσεων που ορίζονται στην παράγραφο 5, η οποία συνεπάγεται υψηλές δαπάνες για 
εξοπλισμό δοκιμών, πιστοποίηση και πειραματική ανάπτυξη υποδομών.

Τροπολογία 499
Bernd Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις 
της παραγράφου 1, οι συμμετέχοντες 
μπορούν εναλλακτικά να δηλώσουν 
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έμμεσες επιλέξιμες δαπάνες 
χρησιμοποιώντας τις συνήθεις πρακτικές 
κοστολόγησης (υπολογισμός συνολικών 
δαπανών). 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή υποστηρίζει εδώ και κάποιο καιρό τη χρήση του υπολογισμού συνολικών δαπανών 
ως μεθόδου υπολογισμού δαπανών. Για σκοπούς συνέχειας, θα πρέπει να παραμείνει διαθέσιμη 
η επιλογή του υπολογισμού συνολικών δαπανών.

Τροπολογία 500
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση των προβλεπόμενων 
στην παράγραφο 1, έμμεσες δαπάνες 
μπορεί να δηλώνονται με μορφή εφάπαξ 
ποσού ή κλίμακας μοναδιαίων δαπανών 
στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο 
πρόγραμμα εργασίας ή στο σχέδιο 
εργασίας.

2. Κατά παρέκκλιση των προβλεπόμενων 
στην παράγραφο 1 και 1α, έμμεσες 
δαπάνες μπορεί να δηλώνονται με μορφή 
εφάπαξ ποσού ή κλίμακας μοναδιαίων 
δαπανών στις περιπτώσεις που 
προβλέπονται στο πρόγραμμα εργασίας ή 
στο σχέδιο εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 501
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις 
της παραγράφου 1, οι έμμεσες επιλέξιμες 
δαπάνες για ΜΜΕ και μη κερδοσκοπικές 
νομικές οντότητες καθορίζονται με 
εφαρμογή σταθερού ποσοστού 35% επί 



AM\909709EL.doc 63/104 PE492.763v03-00

EL

του συνόλου των άμεσων επιλέξιμων 
δαπανών, εξαιρουμένων των άμεσων
επιλέξιμων δαπανών για υπεργολαβική 
ανάθεση και των δαπανών για 
διατιθέμενους από τρίτους πόρους οι 
οποίοι δεν χρησιμοποιούνται στα κτίρια 
και τις εγκαταστάσεις του δικαιούχου, 
καθώς και της χρηματοδοτικής στήριξης 
σε τρίτους.

Or. en

Τροπολογία 502
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Για τα ιδρύματα που χρησιμοποιούν 
ακριβές σύστημα αναλυτικής λογιστικής, 
οι έμμεσες δαπάνες μπορούν να 
βασίζονται στα πραγματικά γενικά έξοδα 
του ιδρύματος, κατ’ ανώτατο όριο 60%.

Or. en

Τροπολογία 503
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 24α
Λογιστικό σύστημα συνολικής 

κοστολόγησης
Οι συμμετέχοντες σε έργο που διαθέτουν 
σύστημα αναλυτικής λογιστικής και 
έχουν κατά συνέπεια τη δυνατότητα να 
προσδιορίζουν το μερίδιο των έμμεσων 
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δαπανών στο έργο, μπορούν να 
κοστολογούν τόσο τις άμεσες όσο και τις 
έμμεσες δαπάνες βάσει των δαπανών που 
όντως πραγματοποιούνται. Το ποσοστό 
απόδοσης δαπανών πρέπει να είναι 
εύλογο. Η συνεισφορά της Ένωσης στην 
περίπτωση αυτή για τα μέτρα που 
αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 4 
ανέρχεται στο 75% των συνολικών 
επιλέξιμων δαπανών για πανεπιστήμια, 
ερευνητικά ιδρύματα, μη κερδοσκοπικούς 
οργανισμούς και ΜΜΕ, και κατ' ανώτατο 
όριο στο 50% για άλλους συμμετέχοντες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αυτό ανταποκρίνεται στα μέγιστα όρια χρηματοδότησης στο έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο. Η 
εναλλακτική επιλογή υπολογισμού δαπανών βάσει των δαπανών που όντως πραγματοποιούνται 
φαίνεται λογική δεδομένων των σημαντικών προσπαθειών πολλών ιδρυμάτων και εταιρειών 
για υιοθέτηση του μοντέλου αυτού στο έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο.

Τροπολογία 504
Henri Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ετήσιες παραγωγικές ώρες Υπολογισμός παραγωγικού χρόνου

Or. fr

Τροπολογία 505
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι επιλέξιμες δαπάνες προσωπικού 1. Οι επιλέξιμες δαπάνες προσωπικού 
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καλύπτουν μόνο τις πραγματικές ώρες 
εργασίας των προσώπων που εκτελούν 
άμεσα εργασίες στο πλαίσιο της δράσης. 
Αποδείξεις σχετικά με τις πραγματικές 
ώρες εργασίας παρέχονται από τον 
συμμετέχοντα, συνήθως μέσω συστήματος 
καταγραφής χρόνου.

καλύπτουν μόνο τις πραγματικές ώρες 
εργασίας των προσώπων που εκτελούν 
άμεσα εργασίες στο πλαίσιο της δράσης. 
Αποδείξεις σχετικά με τις πραγματικές 
ώρες εργασίας παρέχονται από τον 
συμμετέχοντα, συνήθως μέσω συστήματος 
καταγραφής χρόνου. Το επιλέξιμο ποσό 
για απόδοση δαπανών ανά πραγματική 
ώρα εργασίας των προσώπων που 
εκτελούν άμεσα εργασίες στο πλαίσιο της 
δράσης είναι το ίδιο για όλα τα κράτη 
μέλη και ορίζεται από την Επιτροπή.

Or. ro

Τροπολογία 506
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι επιλέξιμες δαπάνες προσωπικού 
καλύπτουν μόνο τις πραγματικές ώρες 
εργασίας των προσώπων που εκτελούν 
άμεσα εργασίες στο πλαίσιο της δράσης. 
Αποδείξεις σχετικά με τις πραγματικές 
ώρες εργασίας παρέχονται από τον 
συμμετέχοντα, συνήθως μέσω συστήματος 
καταγραφής χρόνου.

1. Οι επιλέξιμες δαπάνες προσωπικού 
καλύπτουν μόνο τις πραγματικές ώρες 
εργασίας των προσώπων που εκτελούν 
άμεσα εργασίες στο πλαίσιο της δράσης. 
Αποδείξεις σχετικά με τις πραγματικές 
ώρες εργασίας παρέχονται από τον 
συμμετέχοντα, συνήθως μέσω συστήματος 
καταγραφής χρόνου. Οι τρίτοι που 
εκτελούν το έργο στα κτίρια και τις 
εγκαταστάσεις του δικαιούχου μπορούν 
να δηλώνουν τις πραγματικές ώρες 
εργασίας στο έργο.

Or. en

Τροπολογία 507
Gunnar Hökmark
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι επιλέξιμες δαπάνες προσωπικού 
καλύπτουν μόνο τις πραγματικές ώρες 
εργασίας των προσώπων που εκτελούν 
άμεσα εργασίες στο πλαίσιο της δράσης. 
Αποδείξεις σχετικά με τις πραγματικές 
ώρες εργασίας παρέχονται από τον 
συμμετέχοντα, συνήθως μέσω 
συστήματος καταγραφής χρόνου.

1. Οι επιλέξιμες δαπάνες προσωπικού 
καλύπτουν μόνο τις πραγματικές ώρες 
εργασίας των προσώπων που εκτελούν 
άμεσα εργασίες στο πλαίσιο της δράσης. 
Αποδείξεις σχετικά με τις πραγματικές 
ώρες εργασίας παρέχονται από τον 
συμμετέχοντα σύμφωνα με το δικό του 
επίσημο σύστημα καταγραφής χρόνου.

Or. en

Τροπολογία 508
Henri Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι επιλέξιμες δαπάνες προσωπικού 
καλύπτουν μόνο τις πραγματικές ώρες 
εργασίας των προσώπων που εκτελούν 
άμεσα εργασίες στο πλαίσιο της δράσης. 
Αποδείξεις σχετικά με τις πραγματικές 
ώρες εργασίας παρέχονται από τον 
συμμετέχοντα, συνήθως μέσω συστήματος 
καταγραφής χρόνου.

1. Οι επιλέξιμες δαπάνες προσωπικού 
καλύπτουν μόνο τις πραγματικές ώρες 
εργασίας των προσώπων που εκτελούν 
άμεσα εργασίες στο πλαίσιο της δράσης. 
Αποδείξεις σχετικά με τον ετήσιο 
παραγωγικό χρόνο παρέχονται από τον 
συμμετέχοντα, συνήθως μέσω συστήματος 
καταγραφής βάσει των καθιερωμένων 
μεθόδων υπολογισμού που 
χρησιμοποιούνται από τον κάθε 
συμμετέχοντα.

Or. fr

Τροπολογία 509
Luigi Berlinguer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι επιλέξιμες δαπάνες προσωπικού 
καλύπτουν μόνο τις πραγματικές ώρες 
εργασίας των προσώπων που εκτελούν 
άμεσα εργασίες στο πλαίσιο της δράσης.
Αποδείξεις σχετικά με τις πραγματικές 
ώρες εργασίας παρέχονται από τον 
συμμετέχοντα, συνήθως μέσω 
συστήματος καταγραφής χρόνου.

1. Οι επιλέξιμες δαπάνες προσωπικού 
καλύπτουν τις ώρες εργασίας των 
προσώπων που εκτελούν άμεσα εργασίες 
στο πλαίσιο της δράσης.

Or. en

Τροπολογία 510
Luigi Berlinguer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Δεν απαιτείται καταγραφή χρόνου για 
πρόσωπα εργαζόμενα αποκλειστικά για 
τη δράση. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο 
συμμετέχων υπογράφει δήλωση όπου 
επιβεβαιώνει ότι το υπόψη πρόσωπο έχει 
εργαστεί αποκλειστικά για τη δράση.

2. Ο αριθμός ετήσιων παραγωγικών 
ωρών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 
τον δικαιούχο πρέπει να καθορίζεται ως 
εξής:

α) βάσει προτύπου που παρέχεται από την 
Επιτροπή ή
β) βάσει προτύπου που παρέχεται από τον 
δικαιούχο με τη συμφωνία της Επιτροπής 
ή 
γ) βάσει των πραγματικών παραγωγικών 
ωρών.

Or. en

Τροπολογία 511
Henri Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Δεν απαιτείται καταγραφή χρόνου για 
πρόσωπα εργαζόμενα αποκλειστικά για τη 
δράση. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο 
συμμετέχων υπογράφει δήλωση όπου 
επιβεβαιώνει ότι το υπόψη πρόσωπο έχει 
εργαστεί αποκλειστικά για τη δράση.

2. Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. fr

Τροπολογία 512
Luigi Berlinguer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Αποδείξεις σχετικά με τις ώρες 
εργασίας παρέχονται από τον 
συμμετέχοντα, συνήθως μέσω 
συστήματος καταγραφής χρόνου. Δεν 
απαιτείται καταγραφή χρόνου για 
πρόσωπα εργαζόμενα αποκλειστικά για 
τη δράση. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο 
συμμετέχων υπογράφει δήλωση όπου 
επιβεβαιώνει ότι το συγκεκριμένο 
πρόσωπο έχει εργαστεί αποκλειστικά για 
τη δράση.

Or. en

Τροπολογία 513
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να 
εφαρμόζει με συνέπεια την ίδια μέθοδο 
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για τη δήλωση των έμμεσων επιλέξιμων 
δαπανών για όλες τις δράσεις του 
προγράμματος «Ορίζων 2020» στις 
οποίες συμμετέχει.

Or. en

Τροπολογία 514
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η συμφωνία επιχορήγησης περιέχει τις 
ελάχιστες απαιτήσεις για το σύστημα 
καταγραφής χρόνου καθώς και το πλήθος 
ετήσιων παραγωγικών ωρών που πρόκειται 
να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό 
των ωριαίων αμοιβών προσωπικού.

3. Η συμφωνία επιχορήγησης περιέχει τις 
ελάχιστες απαιτήσεις για το σύστημα 
καταγραφής χρόνου, το οποίο μπορεί να 
συνίσταται σε ένα μόνο έγγραφο που θα 
δηλώνει τον βαθμό συμμετοχής του 
πανεπιστημίου/νομικής οντότητας όσον 
αφορά τους ερευνητές/συμμετέχοντες στο 
έργο. Το πλήθος ετήσιων παραγωγικών 
ωρών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν 
για τον υπολογισμό των ωριαίων αμοιβών 
προσωπικού βασίζεται στις συνήθεις 
λογιστικές και διαχειριστικές αρχές κάθε 
συμμετέχοντα, καθώς και στους 
σχετικούς εθνικούς κανόνες, και μπορεί 
να εκφράζεται ως ποσοστό του χρόνου 
εργασίας.

Or. en

Τροπολογία515
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η συμφωνία επιχορήγησης περιέχει τις 
ελάχιστες απαιτήσεις για το σύστημα 

3. Η συμφωνία επιχορήγησης περιέχει τις 
ελάχιστες απαιτήσεις για το σύστημα 
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καταγραφής χρόνου καθώς και το πλήθος 
ετήσιων παραγωγικών ωρών που 
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τον 
υπολογισμό των ωριαίων αμοιβών 
προσωπικού.

καταγραφής χρόνου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παραγωγικές ώρες πρέπει να καθορίζονται σύμφωνα με τις τυπικές λογιστικές αρχές του 
δικαιούχου λαμβάνοντας υπόψη τη λειτουργική αποδοτικότητα. Αν οι παραγωγικές ώρες 
περιλαμβάνονταν στη συμφωνία επιχορήγησης, θα έπρεπε να υπολογιστεί μια ειδική ωριαία 
αμοιβή προσωπικού για κάθε έργο ενός προσώπου ή τμήματος για το σύνολο των ετών που 
διαρκεί το έργο. Αυτό ενδέχεται να οδηγούσε σε παράλληλες ωριαίες αμοιβές για ένα πρόσωπο 
ή τμήμα κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού έτους. Η πρακτική αυτή δεν συνιστά απλούστευση, 
αλλά περιπλοκή επιρρεπή σε σφάλματα, η οποία πρέπει να αποφευχθεί.

Τροπολογία 516
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η συμφωνία επιχορήγησης περιέχει τις 
ελάχιστες απαιτήσεις για το σύστημα 
καταγραφής χρόνου καθώς και το πλήθος 
ετήσιων παραγωγικών ωρών που 
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τον 
υπολογισμό των ωριαίων αμοιβών 
προσωπικού.

3. Η συμφωνία επιχορήγησης περιέχει τις 
ελάχιστες απαιτήσεις για το σύστημα 
καταγραφής χρόνου καθώς και μια επιλογή 
για υπολογισμό των ωριαίων αμοιβών 
προσωπικού βάσει καθορισμένου 
πλήθους ετήσιων παραγωγικών ωρών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται αποσαφήνιση και ευελιξία, καθώς το αρχικό κείμενο συνεπάγεται ότι θα 
χρησιμοποιείται ο ίδιος αριθμός ωρών από κάθε συμμετέχοντα σε ένα έργο.

Τροπολογία 517
Hermann Winkler
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η συμφωνία επιχορήγησης περιέχει τις 
ελάχιστες απαιτήσεις για το σύστημα 
καταγραφής χρόνου καθώς και το πλήθος 
ετήσιων παραγωγικών ωρών που πρόκειται 
να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό 
των ωριαίων αμοιβών προσωπικού.

3. Η συμφωνία επιχορήγησης περιέχει τις 
ελάχιστες απαιτήσεις για το σύστημα 
καταγραφής χρόνου καθώς και το πλήθος 
ετήσιων παραγωγικών ωρών που πρόκειται 
να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό 
των ωριαίων αμοιβών προσωπικού.
Μπορούν επίσης να εφαρμοστούν οι 
συνήθεις λογιστικές αρχές των 
συμμετεχόντων.

Or. de

Τροπολογία 518
Norbert Glante

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η συμφωνία επιχορήγησης περιέχει τις 
ελάχιστες απαιτήσεις για το σύστημα 
καταγραφής χρόνου καθώς και το πλήθος 
ετήσιων παραγωγικών ωρών που πρόκειται 
να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό 
των ωριαίων αμοιβών προσωπικού.

3. Η συμφωνία επιχορήγησης περιέχει τις 
ελάχιστες απαιτήσεις για το σύστημα 
καταγραφής χρόνου καθώς και το πλήθος 
ετήσιων παραγωγικών ωρών που πρόκειται 
να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό 
των ωριαίων αμοιβών προσωπικού, στις 
περιπτώσεις όπου οι εθνικές αρχές ή οι 
εθνικοί φορείς χρηματοδότησης στη 
χώρα προέλευσης του συμμετέχοντα δεν 
διαθέτουν αποδεκτά πρότυπα για τις 
ετήσιες παραγωγικές ώρες του 
συμμετέχοντα.

Or. de

Τροπολογία 519
Henri Weber
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η συμφωνία επιχορήγησης περιέχει τις 
ελάχιστες απαιτήσεις για το σύστημα 
καταγραφής χρόνου καθώς και το πλήθος 
ετήσιων παραγωγικών ωρών που 
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τον 
υπολογισμό των ωριαίων αμοιβών 
προσωπικού.

3. Η συμφωνία επιχορήγησης περιέχει τις 
ελάχιστες απαιτήσεις για το σύστημα 
καταγραφής παραγωγικού χρόνου.

Or. fr

Τροπολογία 520
Luigi Berlinguer
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η συμφωνία επιχορήγησης περιέχει τις 
ελάχιστες απαιτήσεις για το σύστημα 
καταγραφής χρόνου καθώς και το πλήθος 
ετήσιων παραγωγικών ωρών που 
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τον 
υπολογισμό των ωριαίων αμοιβών 
προσωπικού.

3. Η συμφωνία επιχορήγησης περιέχει τις 
ελάχιστες απαιτήσεις για το σύστημα 
καταγραφής χρόνου.

Or. en

Τροπολογία 521
Patrizia Toia
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι ετήσιες παραγωγικές ώρες 
καθορίζονται σύμφωνα με τις συνήθεις 
πρακτικές του δικαιούχου, όπως έχουν 
εγκριθεί με εσωτερικές επίσημες πράξεις 
σε συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Για πραγματική απλούστευση των διαδικασιών, αποφυγή διενέξεων με τους ελεγκτές και 
εξασφάλιση της αποδοχής των πρακτικών, όλες οι αποφάσεις πρέπει να υιοθετούνται με 
εσωτερικές πράξεις και να συμμορφώνονται με την εθνική νομοθεσία.

Τροπολογία 522
Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δαπάνες προσωπικού των ιδιοκτητών 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και φυσικών 
προσώπων μη μισθωτών

Δαπάνες προσωπικού

Or. en

Τροπολογία 523
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δαπάνες προσωπικού των ιδιοκτητών 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και φυσικών 
προσώπων μη μισθωτών

Δαπάνες προσωπικού

Or. en

Τροπολογία 524
Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ιδιοκτήτες μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων που δεν λαμβάνουν μισθό 
και άλλα φυσικά πρόσωπα που δεν 
λαμβάνουν μισθό μπορούν να χρεώνουν 
δαπάνες προσωπικού με βάση κλίμακα 
μοναδιαίας δαπάνης.

Οι δαπάνες προσωπικού μπορούν να 
χρεώνονται με βάση κλίμακα μοναδιαίας 
δαπάνης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιλογή χρέωσης των δαπανών προσωπικού με βάση κλίμακα μοναδιαίας δαπάνης πρέπει να 
ισχύει για όλο το «Ορίζων 2020» στο πλαίσιο εφαρμογής της πρότασης για μείωση των 
ανισοτήτων στις αμοιβές ερευνητών, πραγμάτωση της ενιαίας αγοράς για ερευνητές και 
μετατροπή της διαρροής εγκεφάλων σε κυκλοφορία εγκεφάλων.

Τροπολογία 525
Romana Jordan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ιδιοκτήτες μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων που δεν λαμβάνουν μισθό 
και άλλα φυσικά πρόσωπα που δεν 
λαμβάνουν μισθό μπορούν να χρεώνουν 
δαπάνες προσωπικού με βάση κλίμακα 
μοναδιαίας δαπάνης.

Οι δαπάνες προσωπικού μπορούν να 
χρεώνονται με βάση κλίμακα μοναδιαίας 
δαπάνης.

Or. en

Τροπολογία 526
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ιδιοκτήτες μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων που δεν λαμβάνουν μισθό 
και άλλα φυσικά πρόσωπα που δεν 
λαμβάνουν μισθό μπορούν να χρεώνουν 
δαπάνες προσωπικού με βάση κλίμακα 
μοναδιαίας δαπάνης.

Οι δαπάνες προσωπικού μπορούν να 
χρεώνονται με βάση κλίμακα μοναδιαίας 
δαπάνης.

Or. en

Τροπολογία 527
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σύμφωνα με το άρθρο Χ του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/XX 
[Δημοσιονομικός κανονισμός], η Επιτροπή 
μπορεί να ορίζει μεθόδους καθορισμού 
κλιμάκων μοναδιαίων δαπανών με βάση:

1. Σύμφωνα με το άρθρο Χ του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/XX 
[Δημοσιονομικός κανονισμός], η Επιτροπή 
μπορεί να ορίζει μεθόδους καθορισμού 
κλιμάκων μοναδιαίων δαπανών με βάση:

α) στατιστικά δεδομένα ή ανάλογα 
αντικειμενικά μέσα·

α) στατιστικά δεδομένα ή ανάλογα 
αντικειμενικά μέσα·

β) ελέγξιμα ιστορικά δεδομένα του 
συμμετέχοντα.

β) ελέγξιμα ιστορικά δεδομένα του 
συμμετέχοντα.

Από τη στιγμή που θα συμφωνηθούν, οι 
κλίμακες μοναδιαίων δαπανών δεν 
υπόκεινται σε έλεγχο πραγματοποίησης 
δαπανών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κλίμακες μοναδιαίων δαπανών δεν πρέπει να αμφισβητούνται αναδρομικά εφόσον η 
Επιτροπή και ο συμμετέχων έχουν καταλήξει εκ των προτέρων σε σχετική συμφωνία.

Τροπολογία 528
Silvia-Adriana Ţicău
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ελέγξιμα ιστορικά δεδομένα του 
συμμετέχοντα.

(β) ελέγξιμα ιστορικά δεδομένα των 
συμμετεχόντων.

Or. ro

Τροπολογία 529
Romana Jordan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι άμεσες επιλέξιμες δαπάνες 
προσωπικού μπορεί να χρηματοδοτούνται 
με βάση κλίμακα μοναδιαίων δαπανών 
σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές 
κοστολόγησης του συμμετέχοντα, εφόσον 
αυτές οι πρακτικές πληρούν σωρευτικά 
τα ακόλουθα κριτήρια:

2. Οι άμεσες επιλέξιμες δαπάνες 
προσωπικού μπορεί να χρηματοδοτούνται 
με βάση κλίμακα μοναδιαίων δαπανών 
σύμφωνα με αμοιβές αναφοράς για 
διαφορετικές κατηγορίες ερευνητών, οι 
οποίες αναπροσαρμόζονται από την 
Επιτροπή σε ετήσια βάση. Οι αμοιβές 
διαφοροποιούνται ανά χώρα και 
προκύπτουν κατόπιν εφαρμογής των 
διορθωτικών συντελεστών για το κόστος 
ζωής σε κάθε χώρα. Οι κλίμακες 
μοναδιαίων δαπανών πρέπει να 
συμμορφώνονται με:

Or. en

Τροπολογία 530
Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι άμεσες επιλέξιμες δαπάνες 2. Οι άμεσες επιλέξιμες δαπάνες 
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προσωπικού μπορεί να χρηματοδοτούνται 
με βάση κλίμακα μοναδιαίων δαπανών 
σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές 
κοστολόγησης του συμμετέχοντα, εφόσον 
αυτές οι πρακτικές πληρούν σωρευτικά τα 
ακόλουθα κριτήρια:

προσωπικού μπορεί να χρηματοδοτούνται 
με βάση κλίμακα μοναδιαίων δαπανών 
σύμφωνα με αμοιβές αναφοράς για 
διαφορετικές κατηγορίες ερευνητών, οι 
οποίες αναπροσαρμόζονται από την 
Επιτροπή σε ετήσια βάση. Οι αμοιβές 
διαφοροποιούνται ανά χώρα και 
προκύπτουν κατόπιν εφαρμογής των 
διορθωτικών συντελεστών για το κόστος 
ζωής σε κάθε χώρα. Οι κλίμακες 
μοναδιαίων δαπανών πρέπει να πληρούν 
σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιλογή χρέωσης των δαπανών προσωπικού με βάση κλίμακα μοναδιαίας δαπάνης πρέπει να 
ισχύει για όλο το «Ορίζων 2020» στο πλαίσιο εφαρμογής της πρότασης για μείωση των 
ανισοτήτων στις αμοιβές ερευνητών, ώστε να λαμβάνονται υπόψη αποκλειστικά οι δεξιότητές 
τους και ο διακρατικός χαρακτήρας των έργων. Το μοντέλο αυτό θα συνέβαλλε στην 
πραγμάτωση της ενιαίας αγοράς για ερευνητές και θα μετέτρεπε τη διαρροή εγκεφάλων σε 
κυκλοφορία εγκεφάλων. Το απλό μοντέλο που χρησιμοποιείται ήδη στο έβδομο πρόγραμμα-
πλαίσιο για ιδιοκτήτες ΜΜΕ που δεν λαμβάνουν μισθό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως 
αφετηρία για τον σχεδιασμό ενός τέτοιου μοντέλου.

Τροπολογία 531
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι άμεσες επιλέξιμες δαπάνες 
προσωπικού μπορεί να χρηματοδοτούνται 
με βάση κλίμακα μοναδιαίων δαπανών 
σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές 
κοστολόγησης του συμμετέχοντα, εφόσον 
αυτές οι πρακτικές πληρούν σωρευτικά 
τα ακόλουθα κριτήρια:

2. Οι άμεσες επιλέξιμες δαπάνες 
προσωπικού μπορεί να χρηματοδοτούνται 
με βάση κλίμακα μοναδιαίων δαπανών ως 
αμοιβές αναφοράς για διαφορετικές 
κατηγορίες ερευνητών, οι οποίες 
ενημερώνονται από την Επιτροπή σε 
ετήσια βάση. Οι αμοιβές 
διαφοροποιούνται ανά χώρα και 
προκύπτουν κατόπιν εφαρμογής των 
διορθωτικών συντελεστών για το κόστος 
ζωής σε κάθε χώρα. Οι κλίμακες 
μοναδιαίων δαπανών πρέπει να 
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συμμορφώνονται με:

Or. en

Τροπολογία 532
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) υπολογίζονται με βάση τις συνολικές 
πραγματικές δαπάνες προσωπικού οι 
οποίες έχουν καταγραφεί στις γενικές 
λογιστικές εγγραφές του συμμετέχοντα, 
ενδεχομένως προσαρμοσμένες με βάση 
προϋπολογιστικά ή εκτιμώμενα στοιχεία 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν 
καθοριστεί από την Επιτροπή·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 533
Romana Jordan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) υπολογίζονται με βάση τις συνολικές 
πραγματικές δαπάνες προσωπικού οι 
οποίες έχουν καταγραφεί στις γενικές 
λογιστικές εγγραφές του συμμετέχοντα, 
ενδεχομένως προσαρμοσμένες με βάση 
προϋπολογιστικά ή εκτιμώμενα στοιχεία 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν 
καθοριστεί από την Επιτροπή·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 534
Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) υπολογίζονται με βάση τις συνολικές 
πραγματικές δαπάνες προσωπικού οι 
οποίες έχουν καταγραφεί στις γενικές 
λογιστικές εγγραφές του συμμετέχοντα, 
ενδεχομένως προσαρμοσμένες με βάση 
προϋπολογιστικά ή εκτιμώμενα στοιχεία 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν 
καθοριστεί από την Επιτροπή·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 535
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) υπολογίζονται με βάση τις συνολικές 
πραγματικές δαπάνες προσωπικού οι 
οποίες έχουν καταγραφεί στις γενικές 
λογιστικές εγγραφές του συμμετέχοντα, 
ενδεχομένως προσαρμοσμένες με βάση 
προϋπολογιστικά ή εκτιμώμενα στοιχεία 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν 
καθοριστεί από την Επιτροπή·

(α) υπολογίζονται με βάση πρότυπη 
κλίμακα που ορίζεται από την Επιτροπή 
για όλα τα κράτη μέλη·

Or. ro

Τροπολογία 536
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) υπολογίζονται με βάση τις συνολικές 
πραγματικές δαπάνες προσωπικού οι 
οποίες έχουν καταγραφεί στις γενικές 
λογιστικές εγγραφές του συμμετέχοντα, 
ενδεχομένως προσαρμοσμένες με βάση 
προϋπολογιστικά ή εκτιμώμενα στοιχεία 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν 
καθοριστεί από την Επιτροπή·

(α) υπολογίζονται με βάση τις συνολικές 
πραγματικές δαπάνες προσωπικού οι 
οποίες έχουν καταγραφεί στις γενικές 
λογιστικές εγγραφές του συμμετέχοντα·

Or. en

Τροπολογία 537
Jean-Pierre Audy
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) υπολογίζονται με βάση τις συνολικές 
πραγματικές δαπάνες προσωπικού οι 
οποίες έχουν καταγραφεί στις γενικές 
λογιστικές εγγραφές του συμμετέχοντα, 
ενδεχομένως προσαρμοσμένες με βάση 
προϋπολογιστικά ή εκτιμώμενα στοιχεία 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν 
καθοριστεί από την Επιτροπή·

(α) υπολογίζονται με βάση τις συνολικές 
πραγματικές δαπάνες προσωπικού οι 
οποίες έχουν καταγραφεί στις γενικές 
λογιστικές εγγραφές του συμμετέχοντα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν τη βεβαιότητα ότι θα γίνουν αποδεκτές οι κλίμακες μοναδιαίων 
δαπανών που βασίζονται και υπολογίζονται σύμφωνα με τις συνήθεις τους λογιστικές αρχές και 
πρακτικές διαχείρισης. Διαφορετικά, πρέπει να καθιερώσουν και να διατηρούν ένα δεύτερο 
παράλληλο σύστημα κοστολόγησης. Η πρόταση που αφορά τις διατάξεις σχετικά με τις 
παραγωγικές ώρες πρέπει να διαγραφεί στο πλαίσιο των αλλαγών στο άρθρο 25 (βλ. επίσης 
αιτιολόγηση αλλαγών στο άρθρο 25).

Τροπολογία 538
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) υπολογίζονται με βάση τις συνολικές 
πραγματικές δαπάνες προσωπικού οι 
οποίες έχουν καταγραφεί στις γενικές 
λογιστικές εγγραφές του συμμετέχοντα, 
ενδεχομένως προσαρμοσμένες με βάση 
προϋπολογιστικά ή εκτιμώμενα στοιχεία 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν 
καθοριστεί από την Επιτροπή·

(α) υπολογίζονται με βάση τις συνολικές 
πραγματικές δαπάνες προσωπικού οι 
οποίες έχουν καταγραφεί στις γενικές 
λογιστικές εγγραφές του συμμετέχοντα, 
ενδεχομένως προσαρμοσμένες με βάση 
προϋπολογιστικά ή εκτιμώμενα στοιχεία 
σύμφωνα με τις συνήθεις λογιστικές 
πρακτικές του δικαιούχου.

Or. en

Τροπολογία 539
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) υπολογίζονται με βάση τις συνολικές 
πραγματικές δαπάνες προσωπικού οι 
οποίες έχουν καταγραφεί στις γενικές 
λογιστικές εγγραφές του συμμετέχοντα, 
ενδεχομένως προσαρμοσμένες με βάση 
προϋπολογιστικά ή εκτιμώμενα στοιχεία 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν 
καθοριστεί από την Επιτροπή·

(α) υπολογίζονται με βάση τις συνολικές 
πραγματικές δαπάνες προσωπικού οι 
οποίες έχουν καταγραφεί στις γενικές 
λογιστικές εγγραφές του συμμετέχοντα, 
ενδεχομένως προσαρμοσμένες με βάση 
προϋπολογιστικά ή εκτιμώμενα στοιχεία 
σύμφωνα με τη συνήθη λογιστική 
πρακτική του συμμετέχοντα.

Or. de

Τροπολογία 540
Norbert Glante

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) υπολογίζονται με βάση τις συνολικές (α) υπολογίζονται με βάση τις συνολικές 
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πραγματικές δαπάνες προσωπικού οι 
οποίες έχουν καταγραφεί στις γενικές 
λογιστικές εγγραφές του συμμετέχοντα, 
ενδεχομένως προσαρμοσμένες με βάση 
προϋπολογιστικά ή εκτιμώμενα στοιχεία 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν 
καθοριστεί από την Επιτροπή·

πραγματικές δαπάνες προσωπικού οι 
οποίες έχουν καταγραφεί στις γενικές 
λογιστικές εγγραφές του συμμετέχοντα, 
ενδεχομένως προσαρμοσμένες με βάση 
προϋπολογιστικά ή εκτιμώμενα στοιχεία 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν 
καθοριστεί από την Επιτροπή. Ως βάση, 
ωστόσο, αναγνωρίζονται οι γενικές 
λογιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 
συνήθως από τους συμμετέχοντες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αναγνώριση των εθνικών λογιστικών κανόνων, οι οποίοι παρουσιάζουν σημαντικές 
αποκλίσεις εντός της ΕΕ, εξασφαλίζει αξιοπιστία όσον αφορά το επίπεδο απόδοσης δαπανών 
για τους συμμετέχοντες, χωρίς τη χρήση περίπλοκων μεθόδων μετατροπής.

Τροπολογία 541
Romana Jordan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 23· (β) τις διατάξεις του άρθρου 23·

Or. en

Τροπολογία 542
Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 23· (β) τις διατάξεις του άρθρου 23·

Or. en
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Τροπολογία 543
Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) διασφαλίζουν τη συμμόρφωση προς
τις απαιτήσεις περί μη κερδοσκοπίας και 
αποφυγής διπλής κάλυψης δαπανών·

(γ) τις απαιτήσεις περί μη κερδοσκοπίας 
και αποφυγής διπλής κάλυψης δαπανών·

Or. en

Τροπολογία 544
Romana Jordan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) διασφαλίζουν τη συμμόρφωση προς
τις απαιτήσεις περί μη κερδοσκοπίας και 
αποφυγής διπλής κάλυψης δαπανών·

(γ) τις απαιτήσεις περί μη κερδοσκοπίας 
και αποφυγής διπλής κάλυψης δαπανών·

Or. en

Τροπολογία 545
Romana Jordan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) υπολογίζονται λαμβανόμενων υπόψη 
δεόντως των διατάξεων του άρθρου 25 
σχετικά με τις παραγωγικές ώρες.

(δ) τις διατάξεις του άρθρου 25 σχετικά με 
τις παραγωγικές ώρες.

Or. en
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Τροπολογία 546
Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) υπολογίζονται λαμβανόμενων υπόψη 
δεόντως των διατάξεων του άρθρου 25 
σχετικά με τις παραγωγικές ώρες.

(δ) τις διατάξεις του άρθρου 25 σχετικά με 
τις παραγωγικές ώρες.

Or. en

Τροπολογία 547
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα πιστοποιητικά οικονομικών 
καταστάσεων καλύπτουν το συνολικό 
ποσό της επιχορήγησης που ζητείται από 
συμμετέχοντα υπό τη μορφή απόδοσης 
πραγματικών δαπανών και υπό τη μορφή 
κλίμακας μοναδιαίων δαπανών που 
αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2. 
Το πιστοποιητικό υποβάλλεται μόνον όταν 
το υπόψη ποσό είναι ίσο προς 325.000
ευρώ ή μεγαλύτερο κατά το χρόνο που 
ζητείται η πληρωμή του υπολοίπου της 
επιχορήγησης.

Τα πιστοποιητικά οικονομικών 
καταστάσεων καλύπτουν το συνολικό 
ποσό της επιχορήγησης που ζητείται από 
συμμετέχοντα υπό τη μορφή απόδοσης 
πραγματικών δαπανών και υπό τη μορφή 
κλίμακας μοναδιαίων δαπανών που 
αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2. 
Το πιστοποιητικό υποβάλλεται μόνον όταν 
το υπόψη ποσό είναι ίσο προς 375.000
ευρώ ή μεγαλύτερο κατά το χρόνο που 
ζητείται η πληρωμή του υπολοίπου της 
επιχορήγησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της αρχής απλούστευσης, το κατώφλι του τρέχοντος προγράμματος-πλαισίου, το 
οποίο έχει οριστεί στις 375.000, δεν πρέπει να μειωθεί στο «Ορίζων 2020».
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Τροπολογία 548
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα πιστοποιητικά οικονομικών 
καταστάσεων καλύπτουν το συνολικό 
ποσό της επιχορήγησης που ζητείται από 
συμμετέχοντα υπό τη μορφή απόδοσης 
πραγματικών δαπανών και υπό τη μορφή 
κλίμακας μοναδιαίων δαπανών που 
αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2. 
Το πιστοποιητικό υποβάλλεται μόνον όταν 
το υπόψη ποσό είναι ίσο προς 325.000
ευρώ ή μεγαλύτερο κατά το χρόνο που 
ζητείται η πληρωμή του υπολοίπου της 
επιχορήγησης.

Τα πιστοποιητικά οικονομικών 
καταστάσεων καλύπτουν το συνολικό 
ποσό της επιχορήγησης που ζητείται από 
συμμετέχοντα υπό τη μορφή απόδοσης 
πραγματικών δαπανών και υπό τη μορφή 
κλίμακας μοναδιαίων δαπανών που 
αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2. 
Το πιστοποιητικό υποβάλλεται μόνον όταν 
το υπόψη ποσό είναι ίσο προς 375.000
ευρώ ή μεγαλύτερο κατά το χρόνο που 
ζητείται η πληρωμή του υπολοίπου της 
επιχορήγησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το υφιστάμενο κατώφλι για πιστοποιητικό οικονομικής κατάστασης είναι 375.000 ευρώ.

Τροπολογία 549
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα πιστοποιητικά οικονομικών 
καταστάσεων καλύπτουν το συνολικό 
ποσό της επιχορήγησης που ζητείται από 
συμμετέχοντα υπό τη μορφή απόδοσης 
πραγματικών δαπανών και υπό τη μορφή 
κλίμακας μοναδιαίων δαπανών που 
αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2. 
Το πιστοποιητικό υποβάλλεται μόνον όταν 
το υπόψη ποσό είναι ίσο προς 325.000
ευρώ ή μεγαλύτερο κατά το χρόνο που 
ζητείται η πληρωμή του υπολοίπου της 

Τα πιστοποιητικά οικονομικών 
καταστάσεων καλύπτουν το συνολικό 
ποσό της επιχορήγησης που ζητείται από 
συμμετέχοντα υπό τη μορφή απόδοσης 
πραγματικών δαπανών και υπό τη μορφή 
κλίμακας μοναδιαίων δαπανών που 
αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2. 
Το πιστοποιητικό υποβάλλεται μόνον όταν 
το υπόψη ποσό είναι ίσο προς 375.000
ευρώ ή μεγαλύτερο κατά το χρόνο που 
ζητείται η πληρωμή του υπολοίπου της 
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επιχορήγησης. επιχορήγησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη μείωση στο κατώφλι ελέγχου από 375.000 στο έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο σε 
325.000 στο «Ορίζων 2020» είναι πιθανόν να οδηγήσει στην εκτροπή πόρων από την έρευνα 
προς τη διοίκηση.

Τροπολογία 550
Norbert Glante

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι συμμετέχοντες που υπολογίζουν και 
ζητούν καταβολή άμεσων δαπανών 
προσωπικού με βάση κλίμακα μοναδιαίων 
δαπανών μπορούν να υποβάλουν στην 
Επιτροπή πιστοποιητικό μεθοδολογίας. Η 
υπόψη μεθοδολογία είναι σύμφωνη με τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 27 παράγραφος
2 και πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στη συμφωνία επιχορήγησης.

1. Οι συμμετέχοντες που υπολογίζουν 
άμεσες δαπάνες προσωπικού με βάση 
κλίμακα μοναδιαίων δαπανών και/ή 
ζητούν καταβολή έμμεσων δαπανών με 
βάση όντως καταβληθείσες έμμεσες 
επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να 
υποβάλουν στην Επιτροπή πιστοποιητικό 
μεθοδολογίας. Η υπόψη μεθοδολογία είναι 
σύμφωνη με τις προϋποθέσεις του άρθρου 
27 παράγραφος 2.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πιστοποίηση πρέπει να είναι δυνατή για συμμετέχοντες που ήδη εφαρμόζουν μια εθνικά 
αναγνωρισμένη, διαφανή και επαληθεύσιμη μέθοδο. Εφόσον γίνονται αποδεκτές οι εθνικά 
αναγνωρισμένες μέθοδοι, με τον τρόπο αυτόν προωθείται η προστασία των συμμετεχόντων. Οι 
συμμετέχοντες που υπολογίζουν και ζητούν καταβολή άμεσων δαπανών προσωπικού με βάση 
κλίμακα μοναδιαίων δαπανών μπορούν να υποβάλουν στην Επιτροπή πιστοποιητικό 
μεθοδολογίας. Η υπόψη μεθοδολογία είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις του άρθρου 27 
παράγραφος 2 και πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στη συμφωνία επιχορήγησης.

Τροπολογία 551
Christian Ehler



AM\909709EL.doc 87/104 PE492.763v03-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι συμμετέχοντες που υπολογίζουν και 
ζητούν καταβολή άμεσων δαπανών 
προσωπικού με βάση κλίμακα μοναδιαίων 
δαπανών μπορούν να υποβάλουν στην 
Επιτροπή πιστοποιητικό μεθοδολογίας. Η 
υπόψη μεθοδολογία είναι σύμφωνη με τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 27 παράγραφος 
2 και πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στη συμφωνία επιχορήγησης.

1. Οι συμμετέχοντες που υπολογίζουν και 
ζητούν καταβολή άμεσων δαπανών 
προσωπικού με βάση κλίμακα μοναδιαίων 
δαπανών ή οι συμμετέχοντες που ζητούν 
καταβολή όντως καταβληθεισών 
έμμεσων επιλέξιμων δαπανών 
υποβάλλουν στην Επιτροπή πιστοποιητικό 
μεθοδολογίας. Η Επιτροπή αποδέχεται το 
πιστοποιητικό αυτό εφόσον 
συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1α ή 
στο άρθρο 27 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία προωθεί πιστοποίηση για συμμετέχοντες που ήδη εφαρμόζουν μια 
διαφανή και αναγνωρισμένη μεθοδολογία, η οποία παρέχει δυνατότητα λογιστικού ελέγχου. 
Δεδομένου ότι μεθοδολογίες που είναι αποδεκτές σε εθνικό επίπεδο θα αναγνωριστούν και θα 
υπάρχει αποζημίωση για δαπάνες, το να γίνει αυτό υποχρεωτικό δεν θα ήταν επιζήμιο, ενώ θα 
διασφαλίζεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν προβεί σε ασφαλείς επιλογές όσον αφορά τη 
μεθοδολογία τους.

Τροπολογία 552
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι συμμετέχοντες που υπολογίζουν και 
ζητούν καταβολή άμεσων δαπανών 
προσωπικού με βάση κλίμακα μοναδιαίων 
δαπανών μπορούν να υποβάλουν στην 
Επιτροπή πιστοποιητικό μεθοδολογίας. Η 
υπόψη μεθοδολογία είναι σύμφωνη με τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 27 παράγραφος 
2 και πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στη συμφωνία επιχορήγησης.

1. Οι συμμετέχοντες που υπολογίζουν και 
ζητούν καταβολή άμεσων δαπανών 
προσωπικού με βάση κλίμακα μοναδιαίων 
δαπανών ή απόδοση όντως 
καταβληθεισών επιλέξιμων δαπανών 
υποβάλλουν στην Επιτροπή πιστοποιητικό 
μεθοδολογίας. Η υπόψη μεθοδολογία είναι 
σύμφωνη με τις προϋποθέσεις του άρθρου 
27 παράγραφος 2. 
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Or. en

Τροπολογία 553
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι συμμετέχοντες που υπολογίζουν και 
ζητούν καταβολή άμεσων δαπανών 
προσωπικού με βάση κλίμακα 
μοναδιαίων δαπανών μπορούν να 
υποβάλουν στην Επιτροπή πιστοποιητικό 
μεθοδολογίας. Η υπόψη μεθοδολογία είναι 
σύμφωνη με τις προϋποθέσεις του άρθρου 
27 παράγραφος 2 και πληροί τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στη συμφωνία 
επιχορήγησης.

1. Οι συμμετέχοντες μπορούν να 
υποβάλουν στην Επιτροπή πιστοποιητικό 
μεθοδολογίας. Η υπόψη μεθοδολογία είναι 
σύμφωνη με τις προϋποθέσεις των άρθρων 
23, 25 και, κατά περίπτωση, του άρθρου 
27 παράγραφος 2 και πληροί τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στη συμφωνία 
επιχορήγησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα χρήσης πιστοποιητικού μεθοδολογίας δεν πρέπει να περιορίζεται σε 
συμμετέχοντες που χρησιμοποιούν κλίμακα μοναδιαίων δαπανών. Όλοι οι συμμετέχοντες θα 
πρέπει να έχουν αυτήν την επιλογή.

Τροπολογία 554
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι συμμετέχοντες που υπολογίζουν και 
ζητούν καταβολή άμεσων δαπανών 
προσωπικού με βάση κλίμακα μοναδιαίων 
δαπανών μπορούν να υποβάλουν στην 
Επιτροπή πιστοποιητικό μεθοδολογίας. Η 
υπόψη μεθοδολογία είναι σύμφωνη με τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 27 παράγραφος 

1. Οι συμμετέχοντες που υπολογίζουν και 
ζητούν καταβολή άμεσων δαπανών 
προσωπικού με βάση κλίμακα μοναδιαίων 
δαπανών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 27 
παράγραφος 1 στοιχείο β, μπορούν να 
υποβάλουν στην Επιτροπή πιστοποιητικό 
μεθοδολογίας. Η υπόψη μεθοδολογία είναι 
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2 και πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στη συμφωνία επιχορήγησης.

σύμφωνη με τις προϋποθέσεις του άρθρου 
27 παράγραφος 2 και πληροί τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στη συμφωνία 
επιχορήγησης.

Or. en

Τροπολογία 555
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εφόσον η Επιτροπή αποδεχθεί 
πιστοποιητικό μεθοδολογίας, το 
πιστοποιητικό ισχύει για όλες τις δράσεις 
τις χρηματοδοτούμενες με βάση τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/XX [Ορίζων 
2020] και ο συμμετέχων υπολογίζει και 
ζητεί την καταβολή των δαπανών με αυτή 
τη βάση.

2. Κατά την εξέταση πιστοποιητικών 
μεθοδολογίας, η Επιτροπή πρέπει να 
λαμβάνει πλήρως υπόψη τις συνήθεις 
λογιστικές πρακτικές. Εφόσον η Επιτροπή 
αποδεχθεί πιστοποιητικό μεθοδολογίας, το 
πιστοποιητικό ισχύει για όλες τις δράσεις 
τις χρηματοδοτούμενες με βάση τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/XX [Ορίζων 
2020] και ο συμμετέχων υπολογίζει και 
ζητεί την καταβολή των δαπανών με αυτή 
τη βάση. Έπειτα από την αποδοχή 
πιστοποιητικού μεθοδολογίας από την 
Επιτροπή δεν είναι δυνατός ο 
καταλογισμός τυχόν συστημικού ή 
επαναλαμβανόμενου σφάλματος στον 
δικαιούχο, το οποίο σχετίζεται με τη 
μεθοδολογία του δικαιούχου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά την εξέταση πιστοποιητικού μεθοδολογίας με σκοπό την αποδοχή ή απόρριψή του, η 
Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις συνήθεις λογιστικές πρακτικές των συμμετεχόντων. 
Επιπλέον, έπειτα από την αποδοχή πιστοποιητικού μεθοδολογίας από την Επιτροπή για 
συγκεκριμένους συμμετέχοντες, δεν πρέπει να τους καταλογίζονται συστημικά σφάλματα που 
οφείλονται στη μεθοδολογία τους.
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Τροπολογία 556
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι συμμετέχοντες που υπολογίζουν 
και ζητούν καταβολή άμεσων δαπανών 
με βάση τα ποσοστά που γίνονται 
αποδεκτά από τις εθνικές αρχές για 
συγκρίσιμες δραστηριότητες υποβάλλουν 
στην Επιτροπή πιστοποιητικό από 
ανεξάρτητο ελεγκτή για τη μεθοδολογία 
του υπολογισμού.

Or. en

Τροπολογία 557
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εφόσον ζητηθεί από την Επιτροπή, το 
Ελεγκτικό Συνέδριο ή την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 
(OLAF), ο ελεγκτής που εκδίδει το 
πιστοποιητικό οικονομικών καταστάσεων 
και μεθοδολογίας παρέχει πρόσβαση στα 
παραστατικά και στα έγγραφα εργασίας 
του ελέγχου με βάση τα οποία εκδόθηκε το 
πιστοποιητικό οικονομικών καταστάσεων.

2. Η Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο 
αποδέχονται τα πιστοποιητικά που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, εκτός αν 
υπάρχουν εύλογες αμφιβολίες σχετικά με 
την ακεραιότητά τους. Εφόσον ζητηθεί 
από την Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο 
ή την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), ο 
ελεγκτής που εκδίδει το πιστοποιητικό 
οικονομικών καταστάσεων και 
μεθοδολογίας παρέχει πρόσβαση στα 
παραστατικά και στα έγγραφα εργασίας 
του ελέγχου με βάση τα οποία εκδόθηκε το 
πιστοποιητικό οικονομικών καταστάσεων.

Or. en
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Τροπολογία 558
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δράση στην οποία έχει απονεμηθεί 
επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης μπορεί επίσης να συνεπιφέρει την 
απονομή επιχορήγησης με βάση τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/XX [Ορίζων 
2020], εφόσον οι επιχορηγήσεις δεν 
καλύπτουν τα ίδια στοιχεία κόστους.

Δράση στην οποία έχει απονεμηθεί 
επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης μπορεί επίσης να συνεπιφέρει την 
απονομή επιχορήγησης με βάση τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/XX [Ορίζων 
2020], εφόσον οι επιχορηγήσεις δεν 
καλύπτουν τα ίδια στοιχεία κόστους. Αυτό 
ισχύει ιδιαίτερα για επιχορηγήσεις από τα 
διαρθρωτικά ταμεία.

Or. de

Τροπολογία 559
Norbert Glante

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δράση στην οποία έχει απονεμηθεί 
επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης μπορεί επίσης να συνεπιφέρει την 
απονομή επιχορήγησης με βάση τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/XX [Ορίζων 
2020], εφόσον οι επιχορηγήσεις δεν 
καλύπτουν τα ίδια στοιχεία κόστους.

Δράση στην οποία έχει απονεμηθεί 
επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης μπορεί επίσης να συνεπιφέρει την 
απονομή επιχορήγησης με βάση τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/XX [Ορίζων 
2020], εφόσον οι επιχορηγήσεις 
δημιουργούν προστιθέμενη αξία για την 
έρευνα και καινοτομία και δεν καλύπτουν 
τα ίδια στοιχεία κόστους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στους κανόνες συμμετοχής πρέπει να ορίζεται ότι τα κονδύλια από το «Ορίζων 2020» μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν σωρευτικά μόνο εφόσον το υποστηριζόμενο μέτρο περιλαμβάνει 
πραγματική συνιστώσα έρευνας και καινοτομίας.
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Τροπολογία 560
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 34 διαγράφεται
Έπαθλα
Η χρηματοδότηση από την Ένωση 
μπορεί να λαμβάνει τη μορφή επάθλων, 
όπως ορίζεται στον τίτλο VII του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/XX 
[Δημοσιονομικός κανονισμός].

Or. en

Τροπολογία 561
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 35 διαγράφεται
Προμήθεια, προεμπορική προμήθεια 
και δημόσια 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 κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
xx/2012 [Δημοσιονομικός κανονισμός] 
και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/XX 
[Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός].
2.
Η χρηματοδότηση από την Ένωση 
μπορεί να λάβει τη μορφή προεμπορικής 
προμήθειας ή προμήθειας καινοτόμων 
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λύσεων, εκτελούμενης από την Επιτροπή 
ή από τον αρμόδιο φορέα 
χρηματοδότησης για ίδιο λογαριασμό ή 
από κοινού με συμβαλλόμενες αρχές 
κρατών μελών και συνδεδεμένων χωρών.
Οι διαδικασίες προμήθειας:
(a) 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 
περίπτωση, με τις οδηγίες 2004/17/ΕΚ, 
2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ, ή, στις 
περιπτώσεις στις οποίες η Επιτροπή 
ενεργεί για ίδιο λογαριασμό, με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2012 
[Δημοσιονομικός κανονισμός]·
(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) 
την(τις) οικονομικώς συμφερότερη(-ες).

Or. en

Τροπολογία 562
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
xx/2012 [Δημοσιονομικός κανονισμός] 
και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/XX 
[Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός].

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 563
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η χρηματοδότηση από την Ένωση 
μπορεί να λάβει τη μορφή προεμπορικής 
προμήθειας ή προμήθειας καινοτόμων 
λύσεων, εκτελούμενης από την Επιτροπή 
ή από τον αρμόδιο φορέα 
χρηματοδότησης για ίδιο λογαριασμό ή 
από κοινού με συμβαλλόμενες αρχές 
κρατών μελών και συνδεδεμένων χωρών.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 564
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διαδικασίες προμήθειας: διαγράφεται
(a) είναι σύμφωνες με τις αρχές της 
διαφάνειας, της απουσίας διακρίσεων, 
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της ίσης μεταχείρισης, της χρηστής 
οικονομικής διαχείρισης, της 
αναλογικότητας, και με τους κανόνες 
ανταγωνισμού καθώς και, ανάλογα με την 
περίπτωση, με τις οδηγίες 2004/17/ΕΚ, 
2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ, ή, στις 
περιπτώσεις στις οποίες η Επιτροπή 
ενεργεί για ίδιο λογαριασμό, με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2012 
[Δημοσιονομικός κανονισμός]·
(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) 
την(τις) οικονομικώς συμφερότερη(-ες).

Or. en

Τροπολογία 565
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) 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 
περίπτωση, με τις οδηγίες 2004/17/ΕΚ, 
2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ, ή, στις 
περιπτώσεις στις οποίες η Επιτροπή 
ενεργεί για ίδιο λογαριασμό, με τον 

διαγράφεται
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κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2012 
[Δημοσιονομικός κανονισμός]·

Or. en

Τροπολογία 566
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 
περίπτωση, με τις οδηγίες 2004/17/ΕΚ, 
2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ, ή, στις 
περιπτώσεις στις οποίες η Επιτροπή 
ενεργεί για ίδιο λογαριασμό, με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2012 
[Δημοσιονομικός κανονισμός]·

(α) είναι σύμφωνες με τις αρχές της 
διαφάνειας, της απουσίας διακρίσεων, της 
ισότητας των φύλων, της ίσης 
μεταχείρισης, της χρηστής οικονομικής 
διαχείρισης, της αναλογικότητας, και με 
τους κανόνες ανταγωνισμού καθώς και, 
ανάλογα με την περίπτωση, με τις οδηγίες 
2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ, 
ή, στις περιπτώσεις στις οποίες η Επιτροπή 
ενεργεί για ίδιο λογαριασμό, με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2012 
[Δημοσιονομικός κανονισμός]·

Or. en

Τροπολογία 567
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 568
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) είναι δυνατό να επιτρέπουν την 
ανάθεση πολλών συμβάσεων στο πλαίσιο 
της ίδιας διαδικασίας («πολυπορισμός»)·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 569
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) προβλέπουν την ανάθεση των 
συμβάσεων στην(στις) προσφορά(-ές) 
την(τις) οικονομικώς συμφερότερη(-ες).

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 570
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 36 διαγράφεται
Χρηματοπιστωτικά μέσα
1. Τα χρηματοπιστωτικά μέσα είναι 
δυνατό να λάβουν οποιαδήποτε από τις 
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μορφές τις αναφερόμενες στον [τίτλο 
VIIΙ] του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/XX 
[Δημοσιονομικός κανονισμός] και είναι 
δυνατό να συνδυάζονται με 
επιχορηγήσεις χρηματοδοτούμενες από 
τον προϋπολογισμό της Ένωσης, 
περιλαμβανόμενων επιχορηγήσεων του 
«Ορίζων 2020».
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
[18 παράγραφος 2] του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. XX/XX [Δημοσιονομικός 
κανονισμός], έσοδα και επιστροφές 
παραγόμενα από χρηματοπιστωτικό μέσο 
που έχει συσταθεί βάσει του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. XX/XX [«Ορίζων 2020»] 
αποδίδονται στο ενλόγω 
χρηματοπιστωτικό μέσο.
3. Έσοδα και επιστροφές παραγόμενα 
από τη Χρηματοδοτική Διευκόλυνση με 
Καταμερισμό Επικινδυνότητας, που έχει 
συσταθεί με βάση την απόφαση αριθ. 
1982/2006/ΕΚ, από το πρώιμου σταδίου 
μέρος 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 
Συμβουλίου24, αποδίδονται στα διάδοχα 
χρηματοπιστωτικά μέσα με βάση τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/XX [«Ορίζων 
2020»].

Or. en

Τροπολογία 571
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα χρηματοπιστωτικά μέσα είναι 
δυνατό να λάβουν οποιαδήποτε από τις 
μορφές τις αναφερόμενες στον [τίτλο 

διαγράφεται
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VIIΙ] του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/XX 
[Δημοσιονομικός κανονισμός] και είναι 
δυνατό να συνδυάζονται με 
επιχορηγήσεις χρηματοδοτούμενες από 
τον προϋπολογισμό της Ένωσης, 
περιλαμβανόμενων επιχορηγήσεων του 
«Ορίζων 2020».

Or. en

Τροπολογία 572
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα χρηματοπιστωτικά μέσα είναι δυνατό 
να λάβουν οποιαδήποτε από τις μορφές τις 
αναφερόμενες στον [τίτλο VIIΙ] του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/XX 
[Δημοσιονομικός κανονισμός] και είναι 
δυνατό να συνδυάζονται με επιχορηγήσεις 
χρηματοδοτούμενες από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης, 
περιλαμβανόμενων επιχορηγήσεων του 
«Ορίζων 2020».

1. Τα χρηματοπιστωτικά μέσα είναι δυνατό 
να λάβουν οποιαδήποτε από τις μορφές τις 
αναφερόμενες στον [τίτλο VIIΙ] του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/XX 
[Δημοσιονομικός κανονισμός] και είναι 
δυνατό να συνδυάζονται με επιχορηγήσεις 
χρηματοδοτούμενες από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης, 
περιλαμβανόμενων επιχορηγήσεων του 
«Ορίζων 2020» και του COSME. Τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα μπορούν επίσης 
να συνδυάζονται με διαρθρωτικά ταμεία, 
καθώς και με εθνικά και περιφερειακά 
χρηματοπιστωτικά μέσα και κεφάλαια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αναφέρεται η δυνατότητα συνδυασμού διαφορετικών τύπων επιχορηγήσεων 
της ΕΕ με χρηματοπιστωτικά μέσα.

Τροπολογία 573
Christian Ehler
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Έσοδα και επιστροφές παραγόμενα 
από τη Χρηματοδοτική Διευκόλυνση με 
Καταμερισμό Επικινδυνότητας, που έχει 
συσταθεί με βάση την απόφαση αριθ. 
1982/2006/ΕΚ, από το πρώιμου σταδίου 
μέρος 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 
Συμβουλίου24, αποδίδονται στα διάδοχα 
χρηματοπιστωτικά μέσα με βάση τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/XX [«Ορίζων 
2020»].

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 574
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Η Επιτροπή θα εξετάσει το 
ενδεχόμενο να υποβάλει νεότερη εκδοχή 
του σχεδίου δράσης για τα 
επιχειρηματικά κεφάλαια επιπλέον του 
δημοσιονομικού κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεκατέσσερα χρόνια μετά το πρώτο σχέδιο δράσης για τα επιχειρηματικά κεφάλαια, η Επιτροπή 
θα πρέπει να συντάξει μια νέα εκδοχή, καταδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη δέσμευσή της στη 
βελτίωση των συνθηκών για τις ΜΜΕ και στην προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας.
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Τροπολογία 575
Philippe Lamberts

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 36α
Άρθρο 36α
Συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα
1. Το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων 2020» 
μπορεί να υλοποιηθεί μέσω συμπράξεων 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπου όλοι 
οι εμπλεκόμενοι εταίροι δεσμεύονται να 
στηρίξουν την ανάπτυξη και την 
υλοποίηση δραστηριοτήτων 
προανταγωνιστικής έρευνας και 
καινοτομίας που είναι στρατηγικής 
σημασίας για την ανταγωνιστικότητα και 
τη βιομηχανική υπεροχή της Ένωσης, ή 
να αντιμετωπίσουν ειδικές κοινωνικές 
προκλήσεις.
2. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης σε κοινές επιχειρήσεις που 
ιδρύονται βάσει του άρθρου 187 της 
ΣΛΕΕ δυνάμει του εβδόμου 
προγράμματος-πλαισίου, με την
επιφύλαξη τροποποίησης των βασικών 
πράξεών τους, καθώς και σε άλλους 
φορείς χρηματοδότησης που αναφέρονται 
στο άρθρο [55(1)(β)(v) ή (vii)] του 
κανονισμού [ΕΕ] αριθ. ΧΧ/2012 (νέος 
δημοσιονομικός κανονισμός), υπόκεινται 
σε ανάλυση κόστους-οφέλους και 
λεπτομερή αξιολόγηση της 
διακυβέρνησης και λειτουργίας τους ως 
προς τα κριτήρια του ανοικτού 
χαρακτήρα, της διαφάνειας, της 
αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας, καθώς και με την 
επιφύλαξη της τήρησης των κριτηρίων 
που καθορίζονται στην παράγραφο 3·
3. Νέες συμπράξεις δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα δημιουργούνται σε 
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εξαιρετικές περιστάσεις, εφόσον το εύρος 
των επιδιωκόμενων στόχων δικαιολογεί 
τη διευθέτηση αυτή και εφόσον 
αποδεικνύεται ότι καμία άλλη μορφή 
σύμπραξης και κανένα άλλο μέσο 
χρηματοδότησης δεν μπορεί να 
εκπληρώσει τον επιδιωκόμενο στόχο ή να 
δημιουργήσει τον αναγκαίο αντίκτυπο 
μόχλευσης και συμμετοχής φορέων.
4. Δεν δημιουργούνται νέες συμπράξεις 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα βάσει του 
άρθρου 187 της ΣΛΕΕ.
5. Οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα πρέπει να προσδιορίζονται, να 
δημιουργούνται και να λειτουργούν με 
ανοικτό και διαφανή τρόπο. Κάθε νέα 
δημιουργία σύμπραξης βασίζεται σε όλα 
τα ακόλουθα κριτήρια:
α) την αποδεδειγμένη προστιθέμενη αξία 
της δράσης στο επίπεδο της Ένωσης·
β) το ενδεχόμενο εύρος του αντίκτυπου 
στην αντιμετώπιση των κοινωνικών 
ανησυχιών, στη βιωσιμότητα ή στην 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας·
γ) τη μακροχρόνια δέσμευση από όλους 
τους εταίρους με βάση ένα κοινό όραμα 
και σαφώς καθορισμένους στόχους· 
ειδικότερα, οικονομικές δεσμεύσεις, 
περιλαμβανομένων και χρημάτων, των 
συμμετεχόντων από τον ιδιωτικό τομέα·
δ) τον σαφή ορισμό των ρόλων και 
αρμοδιοτήτων του κάθε εταίρου και τους 
συμφωνημένους βασικούς δείκτες 
επιδόσεων κατά την επιλεγμένη περίοδο.
ε) την επίδειξη ανοικτού, διαφανούς και 
συμμετοχικού συστήματος και αρχών 
χρηστής οικονομικής διαχείρισης·
στ) τη δέσμευση σε δραστηριότητες που 
διασφαλίζουν την ολοκλήρωση του 
τριγώνου της γνώσης: εκπαίδευση, 
έρευνα και καινοτομία·
6. Η Επιτροπή πραγματοποιεί 
ολοκληρωμένη αξιολόγηση και εκτίμηση 
του αντίκτυπου των πιλοτικών 
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συμπράξεων που δημιουργούνται βάσει 
του έβδομου προγράμματος-πλαισίου 
(κοινές τεχνολογικές πλατφόρμες, 
συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
σχεδίου για την ανάκαμψη της 
οικονομίας, καθώς και κοινότητες 
γνώσης και καινοτομίας που 
δημιουργούνται από το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο Τεχνολογίας), πριν 
οριστικοποιήσει τη στήριξή της σε 
υφιστάμενες συμπράξεις ή υποστηρίξει τη 
δημιουργία πρόσθετων συμπράξεων.
Βάσει της αξιολόγησης και εκτίμησης, η 
Επιτροπή θα υποβάλει κατά την 
υλοποίηση του «Ορίζων 2020» πρόταση 
για τη βελτίωση της διακυβέρνησης και 
λειτουργίας των υφιστάμενων 
συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα, με σκοπό την εξασφάλιση πιο 
αποτελεσματικού και αποδοτικού 
αντίκτυπου, πιο ανοικτής και διαφανούς 
λειτουργίας, καθώς και την αποφυγή 
συγκρούσεων συμφερόντων.
Ειδικότερα, η αξιολόγηση και εκτίμηση 
θα εξετάζει τον αντίκτυπο σε ΜΜΕ και 
μικρότερους ερευνητικούς οργανισμούς, 
ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη 
εμπλοκή τους τόσο στον καθορισμό του 
θεματολογίου έρευνας όσο και στις 
διαδικασίες συμμετοχής.

Or. en

Τροπολογία 576
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η χρηματοδότηση δράσης δεν 
υπερβαίνει τις συνολικές επιλέξιμες 
δαπάνες αφαιρουμένων των εσόδων που 
προκύπτουν κατά τη δράση.

1. Η χρηματοδότηση δράσης
συμμορφώνεται με όλους τους κανόνες 
που ορίζονται στο πλαίσιο του έβδομου 
προγράμματος-πλαισίου.
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