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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης.)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται.
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την κοινή επιχείρηση Clean 
Sky 2
(COM(2013)0505 – C7-0255/2013 – 2013/0244(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2013)0505),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 187 και το άρθρο 188 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να 
γνωμοδοτήσει (C7-0255/2013),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 
(A7-0000/2013),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 
293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που 
ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει 
σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της … 2013, για τη θέσπιση 
του προγράμματος πλαισίου για την 
έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 
2020» (2014-2020)7 επιδιώκει να 

(4) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της … 2013, για τη θέσπιση 
του προγράμματος πλαισίου για την 
έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 
2020» (2014-2020)7 επιδιώκει να 
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διασφαλίσει μεγαλύτερο αντίκτυπο στην 
έρευνα και την καινοτομία, συνδυάζοντας 
χρηματοδοτικούς πόρους από το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» και 
από τον ιδιωτικό τομέα σε συμπράξεις 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε βασικούς 
τομείς, στους οποίους η έρευνα και η 
καινοτομία δύνανται να συμβάλουν στους 
ευρύτερους στόχους ανταγωνιστικότητας 
της Ένωσης και να συνδράμουν στην 
αντιμετώπιση κοινωνιακών προκλήσεων.
Η συμμετοχή της Ένωσης στις εν λόγω 
συμπράξεις μπορεί να λαμβάνει τη μορφή 
χρηματοδοτικών συνεισφορών σε κοινές 
επιχειρήσεις που συγκροτούνται βάσει του 
άρθρου 187 της Συνθήκης κατ’ εφαρμογή 
της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ.

διασφαλίσει μεγαλύτερο αντίκτυπο στην 
έρευνα και την καινοτομία, συνδυάζοντας 
χρηματοδοτικούς πόρους από το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» και 
από τον ιδιωτικό τομέα σε συμπράξεις 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε βασικούς 
τομείς στους οποίους η έρευνα και η 
καινοτομία δύνανται να συμβάλουν στους 
ευρύτερους στόχους ανταγωνιστικότητας 
της Ένωσης, να λειτουργήσουν ως μοχλός 
για ιδιωτικές επενδύσεις και να 
συνδράμουν στην αντιμετώπιση
κοινωνιακών προκλήσεων. Οι συμπράξεις 
αυτές θα πρέπει να βασίζονται σε 
μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της ισόρροπης 
συνεισφοράς όλων των εταίρων, να 
υπόκεινται σε λογοδοσία ως προς την 
επίτευξη των στόχων τους, και να 
ευθυγραμμίζονται με τους στρατηγικούς 
στόχους της Ένωσης όσον αφορά την 
έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία. 
Ο τρόπος διακυβέρνησης και λειτουργίας 
αυτών των συμπράξεων θα πρέπει να 
είναι ανοικτός, διαφανής, 
αποτελεσματικός και αποδοτικός, και να 
παρέχει την ευκαιρία για συμμετοχή σε 
ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων που 
δραστηριοποιούνται στα συγκεκριμένα 
πεδία. Η συμμετοχή της Ένωσης στις εν 
λόγω συμπράξεις μπορεί να λαμβάνει τη 
μορφή χρηματοδοτικών συνεισφορών σε 
κοινές επιχειρήσεις που συγκροτούνται 
βάσει του άρθρου 187 της Συνθήκης 
κατ’ εφαρμογή της απόφασης αριθ. 
1982/2006/ΕΚ.

__________________ __________________
7 ΕΕ … [ΠΠ «Ορίζοντας 2020»]. 7 EE … [ΠΠ «Ορίζοντας 2020»].

Or. en

(βλ. άρθρο 19 του κανονισμού για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020».)

Αιτιολόγηση

Η παρούσα προσθήκη τονίζει τις σημαντικές αρχές που έχουν συμφωνηθεί κατά τις 
διαπραγματεύσεις για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» όσον αφορά τις ΚΤΠ και τα 
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αποτελέσματα τα οποία θα πρέπει αυτές να έχουν.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 
…/2013/ΕΕ του Συμβουλίου, της … 2013, 
για τον καθορισμό του ειδικού 
προγράμματος υλοποίησης του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (2014-
2020)8, περαιτέρω στήριξη θα πρέπει να 
παρέχεται σε κοινές επιχειρήσεις που 
συγκροτούνται δυνάμει της απόφασης 
αριθ. 1982/2006/ΕΚ, υπό τους όρους που 
προσδιορίζονται στην απόφαση αριθ. 
[...]/2013/ΕΕ.

(5) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
…/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της … 2013, για τη 
θέσπιση του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020» και την απόφαση αριθ. 
…/2013/ΕΕ του Συμβουλίου, της … 2013, 
για τον καθορισμό του ειδικού 
προγράμματος υλοποίησης του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (2014-
2020)8, περαιτέρω στήριξη θα πρέπει να 
παρέχεται σε κοινές επιχειρήσεις που 
συγκροτούνται δυνάμει της απόφασης 
αριθ. 1982/2006/ΕΚ, υπό τους όρους που 
προσδιορίζονται στον κανονισμό και την
απόφαση αριθ. [...]/2013/ΕΕ.

__________________ __________________
8 ΕΕ … [ειδικό πρόγραμμα «Ορίζοντας 
2020»].

8 ΕΕ … [ειδικό πρόγραμμα «Ορίζοντας 
2020»].

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να περιλαμβάνεται αναφορά και στο πρόγραμμα πλαίσιο, πέρα από το ειδικό 
πρόγραμμα, καθότι είναι σημαντικό να τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με το άρθρο 19 του 
προγράμματος πλαισίου και τις αρχές που αναφέρονται σε αυτό.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η κοινή επιχείρηση Clean Sky που 
συστάθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 71/2008 του Συμβουλίου, της 20ής 

(6) Η κοινή επιχείρηση Clean Sky που 
συστάθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 71/2008 του Συμβουλίου, της 20ής 
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Δεκεμβρίου 2007, για τη σύσταση της 
κοινής επιχείρησης Clean Sky)9

εκπληρώνει τους στόχους της να δοθεί 
ώθηση για νέα έρευνα στο πλαίσιο 
σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που 
καθιστά δυνατή τη μακροπρόθεσμη 
συνεργασία μεταξύ των ευρωπαίων 
εμπλεκομένων παραγόντων στον τομέα της 
αεροναυτικής. Οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) συμμετείχαν ευρέως 
στην κοινή επιχείρηση Clean Sky, 
λαμβάνοντας περίπου το 40% του 
προϋπολογισμού των προσκλήσεων 
υποβολής προτάσεων. Η ενδιάμεση 
αξιολόγηση της Clean Sky10 κατέδειξε ότι 
η κοινή επιχείρηση δρομολογεί επιτυχώς 
εξελίξεις προς την επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων. Επίσης, υπήρξε 
ιδιαίτερα επιτυχής όσον αφορά την 
προσέλκυση ευρείας συμμετοχής από 
όλους τους βασικούς βιομηχανικούς 
κλάδους της Ένωσης και από μεγάλο 
αριθμό ΜΜΕ. Το αποτέλεσμα ήταν η 
σύναψη νέων συνεργασιών και η 
συμμετοχή νέων οργανισμών. Ο συναφής 
τομέας έρευνας θα πρέπει επομένως να 
εξακολουθήσει να λαμβάνει στήριξη, 
προκειμένου να επιτύχει τους στόχους που 
παρατίθενται στο άρθρο 2 του παρόντος 
κανονισμού.

Δεκεμβρίου 2007, για τη σύσταση της 
κοινής επιχείρησης Clean Sky9 εκπληρώνει 
τους στόχους της να δοθεί ώθηση για νέα 
έρευνα στο πλαίσιο σύμπραξης δημόσιου-
ιδιωτικού τομέα που καθιστά δυνατή τη 
μακροπρόθεσμη συνεργασία μεταξύ των 
ευρωπαίων εμπλεκομένων παραγόντων 
στον τομέα της αεροναυτικής. Οι μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 
συμμετείχαν ευρέως στην κοινή 
επιχείρηση Clean Sky, λαμβάνοντας 
περίπου το 40% του προϋπολογισμού των 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Η 
ενδιάμεση αξιολόγηση της Clean Sky10

κατέδειξε ότι η κοινή επιχείρηση 
δρομολογεί επιτυχώς εξελίξεις προς την 
επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων. Το 
αποτέλεσμα ήταν η σύναψη νέων 
συνεργασιών και η συμμετοχή νέων 
οργανισμών. Ο συναφής τομέας έρευνας 
θα πρέπει επομένως να εξακολουθήσει να 
λαμβάνει στήριξη, προκειμένου να επιτύχει 
τους στόχους που παρατίθενται στο άρθρο
2 του παρόντος κανονισμού.

__________________ __________________
9 EE L 30 της 4.2.2008, σ. 1-20. 9 EE L 30 της 4.2.2008, σ. 1-20.
10 SEC(2011) 1072 τελικό. 10 SEC(2011) 1072 τελικό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επανάληψη. Επίσης, η συμμετοχή ευρύτερου φάσματος ενδιαφερομένων έχει προσδιοριστεί ως 
ένας από τους τομείς στους οποίους απαιτούνται ακόμη σημαντικές προσπάθειες. Το κείμενο 
δεν θα πρέπει να δίνει την εντύπωση ότι ο στόχος αυτός έχει ήδη επιτευχθεί.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι συνεισφορές τους θα πρέπει επίσης 
να συνδέονται με συμπληρωματικές 
δραστηριότητες που θα αναλάβουν τα μέλη 
από τον ιδιωτικό τομέα, όπως 
διευκρινίζονται σε σχέδιο 
συμπληρωματικών δραστηριοτήτων·
προκειμένου να διασφαλιστεί κατάλληλη 
επισκόπηση του αποτελέσματος 
μόχλευσης, οι εν λόγω συμπληρωματικές 
δραστηριότητες θα πρέπει να 
αντιπροσωπεύουν συνεισφορές στο 
πλαίσιο της ευρύτερης κοινής 
τεχνολογικής πρωτοβουλίας Clean Sky.

(11) Οι συνεισφορές τους θα πρέπει επίσης 
να συνδέονται με συμπληρωματικές 
δραστηριότητες που θα αναλάβουν τα μέλη 
από τον ιδιωτικό τομέα, όπως 
διευκρινίζονται σε σχέδιο 
συμπληρωματικών δραστηριοτήτων και 
παρουσιάζονται στο πλαίσιο ετήσιας 
έκθεσης· προκειμένου να διασφαλιστεί 
κατάλληλη επισκόπηση του 
αποτελέσματος μόχλευσης, οι εν λόγω 
συμπληρωματικές δραστηριότητες θα 
πρέπει να αντιπροσωπεύουν συνεισφορές 
στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινής 
τεχνολογικής πρωτοβουλίας Clean Sky.

Or. en

(βλ. τροπολογία στο άρθρο 4 παράγραφος 4)

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Με την επιφύλαξη της ενδιάμεσης 
αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 
11 και σύμφωνα με το άρθρο 26 του 
κανονισμού αριθ. .../2013 [πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»], οι κοινές 
τεχνολογικές πρωτοβουλίες, ως ειδικό 
μέσο χρηματοδότησης του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020», θα πρέπει να 
υποβάλλονται σε εις βάθος ενδιάμεση 
αξιολόγηση, η οποία θα πρέπει να 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ανάλυση 
του ανοικτού χαρακτήρα, της διαφάνειας 
και της αποδοτικότητάς τους.

Or. en

(βλ. άρθρο 26 του κανονισμού για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020».)
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Αιτιολόγηση

Η αναφορά αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η τελική έκβαση των 
διαπραγματεύσεων για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». Αντικατοπτρίζει ακόμη μία σημαντική 
πτυχή η οποία συμπεριλήφθηκε στο άρθρο 26 του κανονισμού για το πρόγραμμα «Ορίζοντας
2020» χάρη στις προσπάθειες του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η κοινή επιχείρηση Clean Sky 
συστάθηκε για χρονικό διάστημα έως την 
31η Δεκεμβρίου 2017. Η κοινή επιχείρηση 
Clean Sky 2 θα πρέπει να παρέχει συνεχή 
στήριξη στο ερευνητικό πρόγραμμα Clean 
Sky, διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής 
των δραστηριοτήτων δυνάμει μιας 
δέσμης τροποποιημένων κανόνων. Η 
μετάβαση από την κοινή επιχείρηση Clean 
Sky στην κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 θα 
πρέπει να ευθυγραμμιστεί και να 
συγχρονιστεί με τη μετάβαση από το 7ο 
πρόγραμμα πλαίσιο στο πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», ούτως ώστε να 
διασφαλιστεί η βέλτιστη χρήση της 
διαθέσιμης χρηματοδότησης για την 
έρευνα. Για λόγους ασφάλειας δικαίου και 
σαφήνειας θα πρέπει επομένως να 
καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
71/2008 του Συμβουλίου και να 
θεσπιστούν μεταβατικές διατάξεις,

(20) Η κοινή επιχείρηση Clean Sky 
συστάθηκε για χρονικό διάστημα έως την 
31η Δεκεμβρίου 2017. Η κοινή επιχείρηση 
Clean Sky 2 θα πρέπει να παρέχει συνεχή 
στήριξη στο ερευνητικό πρόγραμμα Clean 
Sky, εφαρμόζοντας τις υπόλοιπες 
δραστηριότητες που προβλέπονται στο 
ερευνητικό πρόγραμμα Clean Sky 
σύμφωνα με τους κανόνες της κοινής 
επιχείρησης Clean Sky. Η μετάβαση από 
την κοινή επιχείρηση Clean Sky στην 
κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 θα πρέπει να 
ευθυγραμμιστεί και να συγχρονιστεί με τη 
μετάβαση από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο 
στο πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020», ούτως ώστε να διασφαλιστεί η 
βέλτιστη χρήση της διαθέσιμης 
χρηματοδότησης για την έρευνα. Για 
λόγους ασφάλειας δικαίου και σαφήνειας 
θα πρέπει επομένως να καταργηθεί ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 71/2008 του 
Συμβουλίου και να θεσπιστούν 
μεταβατικές διατάξεις,

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 αποσκοπεί απλώς και μόνο 
στην εφαρμογή των υπόλοιπων δραστηριοτήτων οι οποίες προβλεπόταν αρχικά ότι θα είχαν 
υλοποιηθεί έως το 2017 στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Clean Sky. Οι εν λόγω 
υπόλοιπες δραστηριότητες θα πρέπει να ακολουθούν την «παλιά» δέσμη κανόνων του 
προγράμματος Clean Sky, ενώ οι δραστηριότητες του προγράμματος Clean Sky 2 θα πρέπει να 
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ακολουθούν τη «νέα» δέσμη κανόνων. Καθότι η κατάσταση αυτή είναι ήδη αρκετά περίπλοκη, 
δεν θα πρέπει να πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις ή συνδυασμοί των δύο δεσμών κανόνων 
μεταξύ του 2014 και του 2017.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Δεδομένου ότι γενικός στόχος του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» είναι η 
μεγαλύτερη απλούστευση και εναρμόνιση 
των διαδικασιών χρηματοδότησης της 
έρευνας και της καινοτομίας σε επίπεδο 
Ένωσης, η διάρκεια όλων των 
συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα 
που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» θα 
πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τη διάρκεια 
του προγράμματος πλαισίου, ώστε να μην 
εφαρμόζονται παράλληλα δύο δέσμες 
κανόνων και να αποφεύγεται στο μέλλον 
η σχετική πρόσθετη διοικητική 
επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες και 
τα όργανα της Ένωσης· 

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20β) Δεδομένης της σημασίας της 
βασικής έρευνας για την ανάδειξη 
πρωτοποριακών ιδεών οι οποίες 
καθιστούν δυνατή τη μελλοντική 
καινοτομία, ζητεί να δημοσιεύονται στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 
2020» προσκλήσεις υποβολής προτάσεων 
για συνεργατικά σχέδια έρευνας και 
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ανάπτυξης στον τομέα της αεροναυτικής, 
επιπλέον και παράλληλα προς τις 
δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης 
Clean Sky 2, ιδίως όσον αφορά την 
έρευνα στα επίπεδα τεχνολογικής 
ετοιμότητας 1 έως 4·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τον κανονισμό για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», οι δραστηριότητες έρευνας 
και ανάπτυξης που καλύπτονται από ΚΤΠ θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται στις τακτικές 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στα προγράμματα εργασίας «Ορίζοντας 2020». Στην 
περίπτωση του CS2, ο εισηγητής προτείνει τη διεξαγωγή συνεργατικής έρευνας παράλληλα προς 
τις δραστηριότητες του CS2, σε χαμηλότερα επίπεδα τεχνολογικής ετοιμότητας, προκειμένου να 
επιτευχθεί ευρύτερη ενσωμάτωση των πανεπιστημίων και των ΜΜΕ στη χρηματοδοτούμενη 
από την ΕΕ έρευνα στον τομέα της αεροναυτικής, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη ισορροπία 
μεταξύ των χαμηλότερων και των υψηλότερων επιπέδων τεχνολογικής ετοιμότητας και να 
ενισχυθεί η μελλοντική καινοτομία.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20γ) Δεδομένων της σημασίας της 
συνεχούς καινοτομίας για την 
ανταγωνιστικότητα του τομέα 
μεταφορών της Ένωσης και του 
αντίστοιχα υψηλού αριθμού κοινών 
τεχνολογικών πρωτοβουλιών στον εν 
λόγω τομέα, οι πιστώσεις που διατίθενται 
για την πρόκληση «Έξυπνες, οικολογικές 
και ενοποιημένες μεταφορές» στο πλαίσιο 
του πυλώνα «Κοινωνιακές προκλήσεις» 
του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» θα 
πρέπει να υποβληθούν σε εις βάθος 
δημοσιονομική αξιολόγηση και 
ενδεχομένως να αυξηθούν, σύμφωνα με 
το άρθρο 26 του κανονισμού για το 
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Καθότι στο πλαίσιο της πρόκλησης για τις μεταφορές πρέπει να χρηματοδοτηθούν τρεις ΚΤΠ –
SESAR, Clean Sky 2 και, πιθανότατα, Shift2Rail–, ο προϋπολογισμός για την εν λόγω 
πρόκληση φαίνεται ιδιαίτερα περιορισμένος, γεγονός που δυνητικά συνεπάγεται αρνητικές 
συνέπειες για τη συνεργατική έρευνα στον εν λόγω τομέα. Επομένως, ο εισηγητής συνιστά 
ανεπιφύλακτα την αναθεώρηση του προϋπολογισμού της πρόκλησης «Μεταφορές» στο πλαίσιο 
της ενδιάμεσης αξιολόγησης.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20δ) Λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις 
επιδιωκόμενες συνέργειες μεταξύ του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και των 
διαρθρωτικών ταμείων, καθώς και των 
σχετικών εθνικών και περιφερειακών 
προγραμμάτων χρηματοδότησης της 
έρευνας και ανάπτυξης, οι περιφέρειες σε 
ολόκληρη την Ένωση θα πρέπει να 
ενθαρρύνονται να συμβάλλουν ενεργά 
στις δραστηριότητες της κοινής 
επιχείρησης Clean Sky 2, για παράδειγμα 
παρέχοντας οικονομική στήριξη σε 
σχετικές ερευνητικές υποδομές, 
καταρτίζοντας προτάσεις και 
αξιοποιώντας τα ερευνητικά 
αποτελέσματα ή τις δραστηριότητες 
δικτύωσης των σχετικών φορέων, 
προκειμένου να ενισχύσουν τον 
περιφερειακό αντίκτυπο των 
δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης 
Clean Sky 2, καθώς και τις δυνατότητές 
τους να δημιουργούν θέσεις εργασίας και 
ανάπτυξη σε περιφερειακό επίπεδο. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδίωξε με επιτυχία την προσθήκη ενός νέου άρθρου στον 
κανονισμό πλαίσιο για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», με το οποίο ζητείται ρητά η 
εξασφάλιση καλύτερων συνεργειών μεταξύ του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και των 
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διαρθρωτικών ταμείων. Στο πλαίσιο αυτό, οι ΚΤΠ δεν θα πρέπει να αποτελούν εξαίρεση. Οι 
περιφέρειες θα πρέπει να ενθαρρύνονται να συμβάλλουν στις δραστηριότητές τους, ιδίως λόγω 
των σημαντικών δυνατοτήτων τους για ενίσχυση των περιφερειακών συνεργατικών 
σχηματισμών.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για την υλοποίηση της κοινής 
τεχνολογικής πρωτοβουλίας στον τομέα 
της αεροναυτικής, συστήνεται κοινή 
επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 
187 της Συνθήκης (εφεξής «κοινή 
επιχείρηση Clean Sky 2») για το χρονικό 
διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2024.

1. Για την υλοποίηση της κοινής 
τεχνολογικής πρωτοβουλίας στον τομέα 
της αεροναυτικής, συστήνεται κοινή 
επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 
187 της Συνθήκης (εφεξής «κοινή 
επιχείρηση Clean Sky 2») για το χρονικό 
διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Or. en

(Βλ. τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 20)

Αιτιολόγηση

Η παράλληλη ύπαρξη δύο γενιών ΚΤΠ που δημοσιεύουν προσκλήσεις (με διαφορετικά μέλη, 
διαφορετικούς κανόνες, διαφορετικούς προϋπολογισμούς) δημιουργεί πρόσθετο διοικητικό 
κόστος, καθιστά πιο περίπλοκη τη χρηματοδότηση έρευνας στην ΕΕ και αποκρύπτει το 
πραγματικό ποσό που δαπανάται ετησίως για τη χρηματοδότηση. Η διάρκεια των ΚΤΠ θα 
πρέπει κατά συνέπεια να ευθυγραμμιστεί με τη διάρκεια του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» 
και των μελλοντικών προγραμμάτων πλαισίων. Η συντόμευση του χρονοδιαγράμματος του CS2 
επιτρέπει επίσης στην κοινή επιχείρηση να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις με μειωμένο 
προϋπολογισμό, χωρίς να απαιτείται αναθεώρηση των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2α
Πεδίο δραστηριοτήτων
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1. Για την εκπλήρωση των στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 2, το ερευνητικό 
πρόγραμμα Clean Sky 2 μπορεί να 
χρηματοδοτεί δραστηριότητες έρευνας 
και ανάπτυξης οι οποίες αντιστοιχούν στα 
επίπεδα τεχνολογικής ετοιμότητας 2 έως
6.
2. Σε περίπτωση που το ερευνητικό 
πρόγραμμα Clean Sky 2 προβλέπει 
δραστηριότητες καινοτομίας οι οποίες 
αντιστοιχούν στα επίπεδα τεχνολογικής 
ετοιμότητας 7 έως 8, τα ποσοστά 
χρηματοδότησης για έμμεσες δράσεις 
μειώνονται σύμφωνα με το [άρθρο 22] 
των κανόνων συμμετοχής. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Με το παρόν άρθρο επιδιώκεται να αποσαφηνιστεί το πεδίο δραστηριοτήτων της κοινής 
επιχείρησης Clean Sky 2, ιδίως όσον αφορά τα σχετικά επίπεδα τεχνολογικής ετοιμότητας που 
καλύπτονται από το αντίστοιχο ερευνητικό πρόγραμμα, καθότι φαίνεται να είναι ευρέως 
διαδεδομένη η υπόθεση ότι το CS2 θα λειτουργεί σε στενή συνεργασία με την αγορά, κάτι το 
οποίο κανονικά δεν θα ισχύει. Οι κανόνες συμμετοχής του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» 
απαιτούν επίσης να λαμβάνεται περισσότερο υπόψη η έννοια των επιπέδων τεχνολογικής 
ετοιμότητας στον καθορισμό των επιπέδων χρηματοδότησης, κάτι το οποίο εφαρμόζεται στο 
παρόν άρθρο όσον αφορά τα ποσοστά χρηματοδότησης που χρησιμοποιούνται στις έμμεσες 
δράσεις.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
πιστώσεων ΕΖΕΣ, στην κοινή επιχείρηση 
Clean Sky 2 για την κάλυψη διοικητικών 
και επιχειρησιακών δαπανών ανέρχεται σε
1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Η συνεισφορά 
καταβάλλεται από τις πιστώσεις που 
διατίθενται από τον γενικό προϋπολογισμό 
της Ένωσης στο πλαίσιο του ειδικού 
προγράμματος υλοποίησης του 

1. Η μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
πιστώσεων ΕΖΕΣ, στην κοινή επιχείρηση 
Clean Sky 2 για την κάλυψη διοικητικών 
και επιχειρησιακών δαπανών ανέρχεται σε
1,575 δισεκατομμύρια ευρώ. Η 
συνεισφορά καταβάλλεται από τις 
πιστώσεις που διατίθενται από τον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης στο πλαίσιο 
του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του 
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προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 
σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) σημείο iv) και τα άρθρα 60 και 
61 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 για τους οργανισμούς που 
αναφέρονται στο άρθρο 209 του εν λόγω 
κανονισμού.

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 
σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) σημείο iv) και τα άρθρα 60 και 
61 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 για τους οργανισμούς που
αναφέρονται στο άρθρο 209 του εν λόγω 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής προτείνει τη μείωση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης CS2 κατά 12,5%, 
ως συνέπεια της συνολικής μείωσης του κονδυλίου για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» στο 
πλαίσιο του ΠΔΠ, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η ευαίσθητη ισορροπία μεταξύ, αφενός, 
της χρηματοδότησης για τη συνεργατική έρευνα στον τομέα των μεταφορών και, αφετέρου, της 
χρηματοδότησης για την ΚΤΠ. Οι ίδιες περικοπές θα πρέπει να εφαρμοστούν και σε άλλες ΚΤΠ. 
Παράλληλα, προτείνει τη συντόμευση της διάρκειας του προγράμματος CS2 κατά 4 έτη, 
θεωρώντας δεδομένη την κατάρτιση επικαιροποιημένου προϋπολογισμού στο πλαίσιο του 
επόμενου ΠΔΠ μετά το 2020.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για τους σκοπούς της αποτίμησης των 
συνεισφορών που αναφέρονται στο 
στοιχείο β) της παραγράφου 2 και στο 
άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο β) του 
καταστατικού που παρατίθεται στο 
παράρτημα I, οι δαπάνες προσδιορίζονται 
σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές 
λογιστικής καταγραφής κόστους των 
αντίστοιχων οντοτήτων, τα εφαρμοστέα 
λογιστικά πρότυπα της χώρας 
εγκατάστασης της εκάστοτε οντότητας και 
τα ισχύοντα διεθνή λογιστικά 
πρότυπα / διεθνή πρότυπα 
χρηματοοικονομικής αναφοράς. Οι 
δαπάνες πιστοποιούνται από ανεξάρτητο 
εξωτερικό ελεγκτή που διορίζεται από 
την οικεία οντότητα. Η αποτίμηση των 
συνεισφορών επαληθεύεται από την κοινή 
επιχείρηση Clean Sky 2. Στις περιπτώσεις 

4. Για τους σκοπούς της αποτίμησης των 
συνεισφορών που αναφέρονται στο 
στοιχείο β) της παραγράφου 2 και στο 
άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο β) του 
καταστατικού που παρατίθεται στο 
παράρτημα I, οι δαπάνες προσδιορίζονται 
σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές 
λογιστικής καταγραφής κόστους των 
αντίστοιχων οντοτήτων, τα εφαρμοστέα 
λογιστικά πρότυπα της χώρας 
εγκατάστασης της εκάστοτε οντότητας και 
τα ισχύοντα διεθνή λογιστικά 
πρότυπα / διεθνή πρότυπα 
χρηματοοικονομικής αναφοράς. Η 
αποτίμηση των συνεισφορών επαληθεύεται 
από την κοινή επιχείρηση Clean Sky 2.
Στις περιπτώσεις που εξακολουθούν να 
υφίστανται αβεβαιότητες, μπορεί να 
πραγματοποιηθεί σχετικός έλεγχος από την 
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που εξακολουθούν να υφίστανται 
αβεβαιότητες, μπορεί να πραγματοποιηθεί 
σχετικός έλεγχος από την κοινή επιχείρηση 
Clean Sky 2.

κοινή επιχείρηση Clean Sky 2. Η οικεία 
οντότητα δημοσιοποιεί ετήσια έκθεση 
σχετικά με τις πρόσθετες δραστηριότητές 
της, η οποία απευθύνεται στο ευρύ κοινό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι πρόσθετες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από μέλη από τον ιδιωτικό 
τομέα συμβάλλουν θετικά στο αποτέλεσμα μόχλευσης της ΚΤΠ, δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε 
λογιστικό έλεγχο. Οι πρόσθετες δραστηριότητες θα πρέπει να προγραμματίζονται και να 
εκτελούνται αντίστοιχα, να προσδιορίζονται με σαφήνεια ως συνεισφορές σε είδος και να 
αναφέρονται σε ετήσια βάση. Σε τελική ανάλυση, πρέπει να καλυφθεί το ποσό των 866,25 
εκατομμυρίων ευρώ. Καθώς όμως οι εν λόγω δραστηριότητες δεν συγχρηματοδοτούνται από 
την Ένωση, θα πρέπει να εξαιρούνται από κάθε άλλο έλεγχο εκτός αυτού που πραγματοποιείται 
μέσω της κοινής επιχείρησης.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, η 
Επιτροπή διενεργεί ενδιάμεση αξιολόγηση 
της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2. Η 
Επιτροπή διαβιβάζει έως τις 30 Ιουνίου 
2018 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο τα συμπεράσματα της 
αξιολόγησης, συνοδευόμενα από τις 
παρατηρήσεις της.

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, η 
Επιτροπή διενεργεί ενδιάμεση αξιολόγηση 
της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2. Η 
Επιτροπή διαβιβάζει έως τις 30 Ιουνίου 
2018 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο τα συμπεράσματα της 
αξιολόγησης, συνοδευόμενα από τις 
παρατηρήσεις της. Η ενδιάμεση 
αξιολόγηση της κοινής επιχείρησης Clean 
Sky 2 εντάσσεται στην ενδιάμεση 
αξιολόγηση του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020» και παρουσιάζεται 
μαζί με αυτήν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντανακλά τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στο άρθρο 26 του 
κανονισμού για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», στο οποίο αναφέρεται με σαφήνεια ότι οι 
ΚΤΠ εντάσσονται και υπόκεινται στην ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος «Ορίζοντας
2020».
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ο προϋπολογισμός της κοινής 
επιχείρησης Clean Sky 2 μπορεί να 
υπόκειται σε αναθεώρηση κατά την 
ενδιάμεση αξιολόγηση. 

Or. en

(βλ. αιτιολογική σκέψη 20α)

Αιτιολόγηση

Ανάλογα με το αποτέλεσμα της ενδιάμεσης αξιολόγησης και εφόσον λαμβάνονται δεόντως 
υπόψη όλοι οι υπόλοιποι σχετικοί παράγοντες, θα πρέπει να συμπεριληφθεί δυνατότητα 
αύξησης του προϋπολογισμού της Clean Sky 2 στη βασική νομική πράξη της κοινής 
επιχείρησης. Γενικά, οι αναφορές αυτές σε πιθανή αναθεώρηση του προϋπολογισμού μιας ΚΤΠ 
κατά την ενδιάμεση αξιολόγηση θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται και στις βασικές πράξεις 
άλλων κοινών επιχειρήσεων αντίστοιχα.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. … [κανόνες 
συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζων 
2020»] εφαρμόζεται στις δράσεις που 
χρηματοδοτούνται από την κοινή 
επιχείρηση Clean Sky 2. Σύμφωνα με τον 
εν λόγω κανονισμό, η κοινή επιχείρηση 
Clean Sky 2 θεωρείται φορέας 
χρηματοδότησης και παρέχει 
χρηματοδοτική στήριξη σε έμμεσες 
δράσεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 
του καταστατικού που παρατίθεται στο 
παράρτημα Ι.

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. … [κανόνες 
συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζων 
2020»] και οι αποφάσεις της Επιτροπής 
σχετικά με την εφαρμογή του 
εφαρμόζονται στις έμμεσες δράσεις που 
χρηματοδοτούνται από την κοινή 
επιχείρηση Clean Sky 2. Σύμφωνα με τον 
εν λόγω κανονισμό, η κοινή επιχείρηση 
Clean Sky 2 θεωρείται φορέας 
χρηματοδότησης και παρέχει 
χρηματοδοτική στήριξη σε έμμεσες 
δράσεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 
του καταστατικού που παρατίθεται στο 
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παράρτημα Ι.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζεται ότι, εκτός από τους κανόνες συμμετοχής, 
εφαρμόζονται επίσης σχετικές εκτελεστικές πράξεις, όπως οι κανόνες για τις διαδικασίες 
υποβολής, αξιολόγησης, επιλογής, ανάθεσης και αναθεώρησης. Σύμφωνα με το άρθρο 1 
παράγραφος 1 των κανόνων συμμετοχής, οι εν λόγω κανόνες εφαρμόζονται μόνο στις έμμεσες 
δράσεις.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι 
συγκεκριμένες λειτουργικές ανάγκες της 
κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 και 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 
των κανόνων συμμετοχής του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020», τα 
προγράμματα εργασίας της κοινής 
επιχείρησης Clean Sky 2 μπορούν να 
αποκλίνουν από τις ελάχιστες 
προϋποθέσεις συμμετοχής σε έμμεσες 
δράσεις του προγράμματος «Ορίζοντας 
2020», ούτως ώστε να επιτρέπεται η 
συμμετοχή τουλάχιστον μίας νομικής 
οντότητας εγκατεστημένης σε κράτος 
μέλος ή συνδεδεμένη χώρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής τάσσεται σαφώς υπέρ της ύπαρξης μίας ενιαίας δέσμης κανόνων –των κανόνων 
συμμετοχής– για όλες τις δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος
«Ορίζοντας 2020», συμπεριλαμβανομένων των ΚΤΠ. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τον ειδικό 
χαρακτήρα της έρευνας στον τομέα της αεροναυτικής, η οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε 
γραμμικές δομές προσφοράς, ο εισηγητής θεωρεί δικαιολογημένη την πρόβλεψη παρέκκλισης με 
στόχο την εισαγωγή ρήτρας μοναδικού δικαιούχου. Κατά συνέπεια, εκφράζει την επιδοκιμασία 
του όσον αφορά το σχετικό σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση πράξης.
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Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 4 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κύριοι συνεργάτες της κοινής 
επιχείρησης Clean Sky 2 και οι 
συνδεδεμένες με αυτούς οντότητες 
επιλέγονται μέσω ανοικτής, 
ανταγωνιστικής πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων που δεν εισάγει διακρίσεις και 
υπόκεινται σε ανεξάρτητη αξιολόγηση. Οι 
προσκλήσεις διοργανώνονται βάσει των 
αναγκών για βασικές δεξιότητες για την 
υλοποίηση του προγράμματος.
Δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της 
Clean Sky και μέσω της ομάδας 
εκπροσώπων των κρατών κοινοποιούνται 
και σε άλλους διαύλους επικοινωνίας ώστε 
να διασφαλίζεται η ευρύτερη δυνατή 
συμμετοχή.

2. Οι κύριοι συνεργάτες της κοινής 
επιχείρησης Clean Sky 2 και οι 
συνδεδεμένες με αυτούς οντότητες 
επιλέγονται μέσω ανοικτής, 
ανταγωνιστικής πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων που δεν εισάγει διακρίσεις και 
υπόκεινται σε ανεξάρτητη αξιολόγηση
σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού 
αριθ. …/2013 [κανόνες συμμετοχής του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020»]. Οι 
προσκλήσεις διοργανώνονται βάσει των 
αναγκών για βασικές δεξιότητες για την 
υλοποίηση του προγράμματος.
Δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της 
Clean Sky και μέσω της ομάδας 
εκπροσώπων των κρατών κοινοποιούνται 
και σε άλλους διαύλους επικοινωνίας ώστε 
να διασφαλίζεται η ευρύτερη δυνατή 
συμμετοχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζεται περαιτέρω η έννοια της ανεξάρτητης 
αξιολόγησης, συγκεκριμένα ότι πρόκειται για αξιολόγηση από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες 
οι οποίοι διορίζονται σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 37 των κανόνων συμμετοχής.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 7 – σημείο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο πρόεδρος της ομάδας εκπροσώπων των 
κρατών δικαιούται να παρίσταται στις 
συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου
ως παρατηρητής.

Ο πρόεδρος της ομάδας εκπροσώπων των 
κρατών δικαιούται να παρίσταται στις 
συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου
και να λαμβάνει μέρος στις συσκέψεις, 
αλλά δεν διαθέτει δικαίωμα ψήφου.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Τόσο η ομάδα εκπροσώπων των κρατών όσο και η επιστημονική επιτροπή είναι συμβουλευτικά 
όργανα της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του 
καταστατικού. Για να εκπληρώσουν κατάλληλα αυτόν τον ρόλο τους, θα πρέπει να έχουν το 
δικαίωμα να παρίστανται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και να 
λαμβάνουν μέρος στις αντίστοιχες συσκέψεις. Όποιος έχει συμβουλευτικό ρόλο, πρέπει να έχει 
και δικαίωμα λόγου.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 7 – σημείο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής 
δικαιούται να παρίσταται στις 
συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου 
και να λαμβάνει μέρος στις συσκέψεις, 
αλλά δεν διαθέτει δικαίωμα ψήφου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τόσο η ομάδα εκπροσώπων των κρατών όσο και η επιστημονική επιτροπή είναι συμβουλευτικά 
όργανα της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του 
καταστατικού. Για να εκπληρώσουν κατάλληλα αυτόν τον ρόλο τους, θα πρέπει να έχουν το 
δικαίωμα να παρίστανται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και να 
λαμβάνουν μέρος στις αντίστοιχες συσκέψεις. Όποιος έχει συμβουλευτικό ρόλο, πρέπει να έχει 
και δικαίωμα λόγου.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 8 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή εξασφαλίζει τον συνεχή 
συντονισμό μεταξύ των δραστηριοτήτων 
του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και 
των δραστηριοτήτων της κοινής 
επιχείρησης Clean Sky 2, 
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προσδιορίζοντας τακτικά δυνητικές 
συμπληρωματικότητες και συνέργειες, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιθυμητών 
αλληλεπικαλύψεων, και εφαρμόζοντας 
επίσημη διαδικασία συντονισμού για τη 
βελτιστοποίηση των ερευνητικών 
προτεραιοτήτων που καλύπτονται από τη 
συνεργατική έρευνα δυνάμει του 
προγράμματος πλαισίου, και των 
δραστηριοτήτων που καλύπτονται από 
την κοινή επιχείρηση Clean Sky 2. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει επείγουσα ανάγκη συντονισμού των ερευνητικών δραστηριοτήτων που 
πραγματοποιούνται δυνάμει του προγράμματος πλαισίου, με τις δραστηριότητες που 
υλοποιούνται στο πλαίσιο των ΚΤΠ, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης τυχόν επιθυμητών 
αλληλεπικαλύψεων και απαραίτητων συνεργειών και συμπληρωματικοτήτων. Φυσικά η 
Επιτροπή βρίσκεται στην πλέον κατάλληλη θέση για να εκπληρώσει το καθήκον αυτό, καθώς ο 
ρόλος της στη δομή διακυβέρνησης των ΚΤΠ (50% των ψήφων) της παρέχει τα αντίστοιχα 
μέσα.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 8 – σημείο 2 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ) εγκρίνει τις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων και προσφορών και, κατά 
περίπτωση, τους συναφείς κανόνες για τις 
διαδικασίες υποβολής, αξιολόγησης, 
επιλογής, ανάθεσης και αναθεώρησης·

ιγ) εγκρίνει τις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων και προσφορών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, οι κανόνες για τις διαδικασίες υποβολής, 
αξιολόγησης, επιλογής, ανάθεσης και αναθεώρησης του προγράμματος «Ορίζοντας 2020».
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Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 8 – σημείο 2 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ) εγκρίνει τον κατάλογο των προτάσεων 
και προσφορών που επιλέγονται για
χρηματοδότηση·

ιδ) εγκρίνει τον κατάλογο των προτάσεων 
και προσφορών που επιλέγονται για
χρηματοδότηση, με βάση τον πίνακα 
κατάταξης που καταρτίζεται από 
επιτροπή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων 
σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού 
αριθ. .../2013 [κανόνες συμμετοχής του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020»]·

Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 10 – σημείο 4 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζα) ενημερώνει τακτικά την ομάδα 
εκπροσώπων των κρατών και την 
επιστημονική επιτροπή σε σχέση με όλα 
τα ζητήματα που αφορούν τον 
συμβουλευτικό τους ρόλο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους ως συμβουλευτικά όργανα της κοινής 
επιχείρησης Clean Sky 2, η ομάδα εκπροσώπων των κρατών και η επιστημονική επιτροπή θα 
πρέπει να ενημερώνονται επαρκώς όσον αφορά όλα τα σχετικά ζητήματα.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 10 – σημείο 4 – στοιχείο κ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κ α) εφαρμόζει εγκαίρως τις συστάσεις 
που προκύπτουν από την τελική 
αξιολόγηση της κοινής επιχείρησης Clean 
Sky, την ενδιάμεση αξιολόγηση της 
κοινής επιχείρησης Clean Sky 2, καθώς 
και από κάθε άλλη σχετική αξιολόγηση 
των δραστηριοτήτων της Clean Sky 2·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποτελεί σύσταση η οποία είχε συμπεριληφθεί στην πρώτη ενδιάμεση 
αξιολόγηση της κοινής επιχείρησης Clean Sky. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
αξιολογήσεις που προβλέπονται επισήμως έχουν επαρκή αντίκτυπο και να βελτιωθεί η 
διαχείριση ποιότητας της κοινής επιχείρησης, ο εκτελεστικός διευθυντής θα πρέπει να είναι 
υπεύθυνος για την εφαρμογή τυχόν σχετικών συστάσεων.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 11 – σημείο 2 – παράγραφος 1 στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) έναν εκπρόσωπο από έκαστο 
επικεφαλής ΠΕΟΤ ή ΠΕΚΑ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που τα ΠΕΟΤ ή οι ΠΕΚΑ διαθέτουν περισσότερους από έναν επικεφαλής, 
εκπροσωπούνται όλοι στη διευθύνουσα επιτροπή.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 12 – σημείο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) να καταρτίζει ετήσια έκθεση σχετικά 
με την πρόοδο των δραστηριοτήτων 
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έρευνας και ανάπτυξης σε συνεργασία με 
το τμήμα επικοινωνιών της κοινής 
επιχείρησης Clean Sky 2

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν σκόπιμο να διαδίδονται περισσότερες και πιο εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες 
σχετικά με την πρόοδο και την απόδοση της ΚΤΠ σε τακτική βάση, προκειμένου να ενισχύεται η 
προβολή της ΚΤΠ και να αναγνωρίζονται τα επιτεύγματά της από το ευρύ κοινό.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 13 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η επιστημονική επιτροπή συνεδριάζει 
τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Οι 
συνεδριάσεις συγκαλούνται από τον 
πρόεδρό της.

5. Η επιστημονική επιτροπή συνεδριάζει 
τουλάχιστον δύο φορές ετησίως. Οι 
συνεδριάσεις συγκαλούνται από τον 
πρόεδρό της.

Or. en

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 14 – σημείο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ομάδα εκπροσώπων των κρατών 
συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά
ετησίως. Οι συνεδριάσεις συγκαλούνται 
από τον πρόεδρό της. Στις συνεδριάσεις 
συμμετέχουν ο εκτελεστικός διευθυντής 
και ο πρόεδρος του διοικητικού 
συμβουλίου ή οι εκπρόσωποί τους.

2. Η ομάδα εκπροσώπων των κρατών 
συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές
ετησίως. Οι συνεδριάσεις συγκαλούνται 
από τον πρόεδρό της. Στις συνεδριάσεις 
συμμετέχουν ο εκτελεστικός διευθυντής 
και ο πρόεδρος του διοικητικού 
συμβουλίου ή οι εκπρόσωποί τους.

Or. en
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Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 14 – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η ομάδα εκπροσώπων των κρατών 
ενημερώνεται σε τακτική βάση, ιδίως 
όσον αφορά τη συμμετοχή σε έμμεσες 
δράσεις που χρηματοδοτούνται από την 
κοινή επιχείρηση Clean Sky 2, σχετικά με 
το αποτέλεσμα κάθε πρόσκλησης 
υποβολής προτάσεων και εφαρμογής 
έργου, τις συνέργειες με άλλα σχετικά 
προγράμματα της Ένωσης, την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα 
Clean Sky 2, και τη διάδοση και 
αξιοποίηση των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εκπληρώνει τα καθήκοντά της ως συμβουλευτικό όργανο της κοινής 
επιχείρησης Clean Sky 2, η ομάδα εκπροσώπων των κρατών θα πρέπει να ενημερώνεται 
επαρκώς όσον αφορά όλα τα σχετικά ζητήματα.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 23 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το διοικητικό συμβούλιο της κοινής 
επιχείρησης Clean Sky 2 δύναται να
θεσπίζει κανόνες για την πρόληψη και 
διαχείριση των συγκρούσεων 
συμφερόντων σε σχέση με τα μέλη της, τα 
όργανα και το προσωπικό της. Στους εν 
λόγω κανόνες λαμβάνεται μέριμνα ώστε να 
αποφεύγεται κάθε ενδεχόμενο σύγκρουσης 
συμφερόντων για τους εκπροσώπους των 
μελών στο διοικητικό συμβούλιο.

2. Το διοικητικό συμβούλιο της κοινής 
επιχείρησης Clean Sky 2 θεσπίζει κανόνες 
για την πρόληψη και διαχείριση των 
συγκρούσεων συμφερόντων σε σχέση με 
τα μέλη της, τα όργανα και το προσωπικό 
της. Στους εν λόγω κανόνες λαμβάνεται 
μέριμνα ώστε να αποφεύγεται κάθε 
ενδεχόμενο σύγκρουσης συμφερόντων για 
τους εκπροσώπους των μελών στο 
διοικητικό συμβούλιο.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή 

Ο εισηγητής χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για την «κοινή επιχείρηση Clean Sky 2» 
(στο εξής ΚΕ Clean Sky 2) ως σημαντικό τμήμα της δέσμης μέτρων για τις επενδύσεις στους 
τομείς της καινοτομίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τη συνεχιζόμενη στήριξη της ΕΕ στην κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία 
Clean Sky και επισημαίνει ότι πολλές από τις συστάσεις που προέκυψαν από την πρώτη 
ενδιάμεση αξιολόγηση της ΚΕ Clean Sky υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή. Εξαίρει ιδιαίτερα 
τα ακόλουθα:

o το αισθητό αποτέλεσμα μόχλευσης όσον αφορά την ιδιωτική χρηματοδότηση και τη 
δέσμευση του βιομηχανικού κλάδου να αναλάβει πρόσθετες δραστηριότητες

o τη βελτιωμένη δομή διακυβέρνησης της ΚΕ 

o την αυξημένη διαθεσιμότητα για συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα μέσω 
ανταγωνιστικών προσκλήσεων 

Ωστόσο, ο εισηγητής έχει εντοπίσει ορισμένα ζητήματα τα οποία επιβάλλουν περαιτέρω 
προσαρμογές στην πρόταση της Επιτροπής. Ειδικότερα, προτείνει αλλαγές όσον αφορά τις 
ακόλουθες πτυχές: 

o αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού

o εναρμόνιση και συντονισμός με το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020

o ενισχυμένα συμβουλευτικά όργανα και περισσότερη διαφάνεια

Αντιμετώπιση των δημοσιονομικών περιορισμών του προγράμματος Ορίζοντας 2020

Ο εισηγητής αναγνωρίζει μεν ότι ο προϋπολογισμός για το πρόγραμμα Clean Sky 2 
υπολογίστηκε με βάση ειδικούς στόχους οι οποίοι παραμένουν αμετάβλητοι και απαιτούν τη 
διεξαγωγή δαπανηρών δραστηριοτήτων τεχνολογικής επίδειξης, αλλά δεν υποστηρίζει την 
πρόταση της Επιτροπής να παραμείνει αμετάβλητος ο προϋπολογισμός των περισσότερων 
ΚΤΠ μετά τη μείωση του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος Ορίζοντας 2020 
κατά 12,5%. Ο εισηγητής εκφράζει την έντονη αποδοκιμασία του για τις συγκεκριμένες 
περικοπές, θεωρεί ωστόσο αναγκαία τη διατήρηση της αρχικώς προβλεπόμενης ισορροπίας 
μεταξύ της συνεργατικής έρευνας στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020 και των 
δραστηριοτήτων ΕΑΚ των ΚΤΠ. Ως εκ τούτου, προτείνει μια αναλογική περικοπή κατά 12%, 
της συνεισφοράς της ΕΕ στο πρόγραμμα Clean Sky 2 και στη δέσμη μέτρων για τις 
επενδύσεις στους τομείς της καινοτομίας γενικότερα. 

Παράλληλα, προτείνει την επανεξέταση των προϋπολογισμών των ΚΤΠ κατά την ενδιάμεση 
αξιολόγηση. Ειδικότερα πιστεύει ότι πρέπει να αυξηθεί με την πρώτη ευκαιρία η 
χρηματοδότηση της πρόκλησης για τις μεταφορές στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 
2020, δεδομένων των τεράστιων δημοσιονομικών περιορισμών που φαίνεται ότι πρόκειται να 
αντιμετωπίσει κατά τη χρηματοδότηση όχι μόνο του προγράμματος Clean Sky 2, αλλά επίσης 
του SESAR και του Shift2Rail. Διαφορετικά, θα απομείνουν πολύ περιορισμένοι πόροι για 
την ευρωπαϊκή συνεργατική έρευνα στον τομέα των μεταφορών. 
Για την ελάφρυνση των συνεπειών από τις περικοπές της συνεισφοράς της ΕΕ στο 
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πρόγραμμα Clean Sky 2, ο εισηγητής προτείνει επίσης τη συντόμευση της διάρκειας του 
προγράμματος Clean Sky 2 από το 2024 στο 2020, ώστε να ευθυγραμμιστεί με τη διάρκεια 
του προγράμματος Ορίζοντας 2020 από το οποίο χρηματοδοτείται η ΚΤΠ, θεωρώντας 
δεδομένη την κατάρτιση επικαιροποιημένου προϋπολογισμού για το πρόγραμμα Clean Sky 
μετά το 2020. Αυτό θα επιτρέψει τη συνέχιση των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων του 
προγράμματος Clean Sky 2 και την εκπλήρωση των στόχων του μέσα στο προβλεπόμενο 
χρονοδιάγραμμα.

Εναρμόνιση και συντονισμός του Clean Sky 2 με το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020

Σε γενικές γραμμές, ο εισηγητής θα επιθυμούσε μεγαλύτερη εναρμόνιση και καλύτερο 
συντονισμό μεταξύ του προγράμματος Clean Sky 2 και του προγράμματος Ορίζοντας 2020. 
Η προτεινόμενη συντόμευση της διάρκειας της ΚΤΠ Clean Sky 2 αποσκοπεί ακριβώς σε 
αυτό.  Το συγκεκριμένο μέτρο θα επιτρέψει την άμβλυνση των επιπτώσεων στη διαχείριση 
ενός μειωμένου προϋπολογισμού, και παράλληλα θα προσφέρει σημαντικές δυνατότητες για 
περαιτέρω απλούστευση και μείωση του διοικητικού φόρτου τόσο για τους συμμετέχοντες 
όσο και για την κοινή επιχείρηση. Μια μεταβατική περίοδος τεσσάρων ετών, η οποία 
ενδέχεται να οδηγήσει στην παράλληλη δημοσίευση προκλήσεων από δύο γενιές ΚΤΠ -με 
διαφορετικούς κανόνες συμμετοχής και διαφορετική διακυβέρνηση, διαφορετικά μέλη και 
διαφορετικούς προϋπολογισμούς- δημιουργεί πρόσθετο διοικητικό κόστος, περιπλέκει τη 
χρηματοδότηση της έρευνας στην ΕΕ και αποκρύπτει το πραγματικό ποσό που δαπανάται 
ετησίως για τη χρηματοδότηση. Κατά συνέπεια, θα πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί η 
επανεμφάνιση αυτής της κατάστασης μετά το 2020. Ιδιαίτερα μετά από την εκτενή συζήτηση 
σχετικά με την απλούστευση του προγράμματος πλαισίου, που ανέδειξε την ύπαρξη ενός 
ενιαίου συνόλου κανόνων ως έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της απλούστευσης, ο 
εισηγητής θεωρεί ότι η αρχή αυτή πρέπει να τηρηθεί κατά την υλοποίηση των ΚΤΠ. 

Επιπλέον, υποβάλλονται ορισμένες τροπολογίες για τη διασαφήνιση του πραγματικού πεδίου 
εφαρμογής των δραστηριοτήτων που διεξάγονται στο πλαίσιο του προγράμματος Clean Sky 
2. Ο εισηγητής προτείνει να πραγματοποιηθούν οι εργασίες με σαφή αναφορά στα επίπεδα 
τεχνολογικής ετοιμότητας (ΕΤΕ), κατά την περιγραφή των δραστηριοτήτων έρευνας και 
επίδειξης του προγράμματος Clean Sky 2, προκειμένου να αποφευχθεί η παρανόηση της 
λειτουργίας της ΚΕ «σε στενή συνεργασία με την αγορά». 

Η αναφορά στα ΕΤΕ μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη στον συντονισμό των δραστηριοτήτων 
χρηματοδότησης του προγράμματος πλαισίου με εκείνες της ΚΕ. Εν γένει, τα χαμηλότερα 
ΕΤΕ καλύπτονται κατά κανόνα από την συνεργατική έρευνα στο πλαίσιο του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020. Εντούτοις, εάν η ΚΕ επιλέξει να διεξαγάγει δραστηριότητες στα ΕΤΕ 2 έως 
4, η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα παρόμοια ερευνητικά θέματα θα 
εξακολουθήσουν να καλύπτονται από τα τακτικά προγράμματα εργασίας στο πλαίσιο του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020. Ο εισηγητής καλεί την Επιτροπή να αναλάβει ενεργό ρόλο 
για τον συντονισμό του περιεχομένου των προγραμμάτων εργασίας του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020 με το περιεχόμενο των σχεδίων εργασίας του προγράμματος Clean Sky 2. 
Ένα άλλο βήμα για μεγαλύτερη εναρμόνιση και καλύτερο συντονισμό μεταξύ των Κοινών 
Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών και του προγράμματος πλαισίου θα πρέπει να είναι μια κοινή 
ενδιάμεση αξιολόγηση. Αυτή η ενδιάμεση αξιολόγηση δεν θα περιλαμβάνει μόνο την 
ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος πλαισίου καθαυτού - συμπεριλαμβανομένης μιας 
εις βάθος αξιολόγησης των Κοινών Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών ως μέσου χρηματοδότησης 
του προγράμματος Ορίζοντας 2020 - αλλά επίσης όλες τις επιμέρους ενδιάμεσες 
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αξιολογήσεις των Κοινών Επιχειρήσεων.

Καλύτερη διακυβέρνηση

Πολλές μικρότερες τροποποιήσεις που προτείνονται από τον εισηγητή σχετικά με τη 
διακυβέρνηση του προγράμματος Clean Sky 2 αποσκοπούν κυρίως στην εφαρμογή της νέας 
προσέγγισης πολιτικής προς τις ΚΤΠ, η οποία εγκρίθηκε στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων 
του προγράμματος Ορίζοντας 2020. Αφορούν την ενίσχυση του ρόλου των δύο 
συμβουλευτικών οργάνων της ΚΕ - της ομάδας εκπροσώπων των κρατών και της 
επιστημονικής επιτροπής - και τη βελτίωση της διαφάνειας και του ανοιχτού χαρακτήρα της 
δομής διακυβέρνησής της.
Θα πρέπει να παρέχεται στην ομάδα εκπροσώπων των κρατών και στην επιστημονική 
επιτροπή η δυνατότητα να εκπληρώνουν ουσιαστικά τον ρόλο τους ως συμβουλευτικά 
όργανα στην Κοινή Επιχείρηση. Θα πρέπει να συνεδριάζουν τουλάχιστον δύο φορές ετησίως 
(και όχι μόνο μία) και οι εκπρόσωποί τους θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν με 
δικαίωμα λόγου στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου. Τα δύο όργανα θα πρέπει να 
ενημερώνονται τακτικά για όλα τα σχετικά ζητήματα. 
Ο ανοιχτός χαρακτήρας και η διαφάνεια δεν θα πρέπει να περιορίζονται, ωστόσο, στις 
εσωτερικές λειτουργίες και τις διοικητικές διαδικασίες της Κοινής Επιχείρησης. Ο εισηγητής 
πρότεινε ορισμένες τροπολογίες οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση αυτών των αρχών, 
επίσης όσον αφορά τη συμμετοχή εταίρων στο πρόγραμμα Clean Sky 2 μέσω 
ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Οι προσκλήσεις αυτές θα 
δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του CORDIS (ή του διάδοχου προγράμματος), η δε 
αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνεται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

Σημειώνεται ότι ο εισηγητής σε γενικές γραμμές υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για 
μεταρρύθμιση και εξορθολογισμό της συμμετοχής της στα διοικητικά συμβούλια των Κοινών 
Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών. Η κατοχή του 50% των δικαιωμάτων ψήφου στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του προγράμματος Clean Sky 2 στην ουσία ισοδυναμεί με το δικαίωμα 
αρνησικυρίας που άσκησε η Επιτροπή στο πρόγραμμα Clean Sky. Εντούτοις, ο εισηγητής 
αναμένει ότι η αναγκαία συμμετοχή της Επιτροπής σε όλες τις υποθέσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου θα της επιτρέψει να προστατεύει και να εφαρμόζει την πολιτική προσέγγιση που 
συμφωνήθηκε στις διαπραγματεύσεις για το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 σχετικά με τις 
Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες εν γένει και ειδικότερα αναφορικά με το πρόγραμμα Sky 
2.

Πρόσθετη μόχλευση

Ο εισηγητής εκτιμά ιδιαίτερα την ιδέα της διεξαγωγής πρόσθετων δραστηριοτήτων από 
ιδιωτικούς φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Clean Sky 2, και διαπιστώνει με 
ικανοποίηση την πρόσθετη μόχλευση όσον αφορά εν προκειμένω την ιδιωτική 
χρηματοδότηση. Πιστεύει ότι αυτές οι δραστηριότητες θα πρέπει όντως να σχετίζονται με 
τους στόχους του προγράμματος Clean Sky 2, ο δε σχεδιασμός τους και η σχετική υποβολή 
εκθέσεων να γίνονται σε ετήσια βάση, ορίζοντας την αξία τους όσον αφορά την πρόσθετη 
συνεισφορά σε είδος. Ωστόσο, δεν θα επιθυμούσε να υπόκεινται οι πρόσθετες αυτές 
δραστηριότητες σε δημοσιονομικό έλεγχο από την Επιτροπή. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε αύξηση του διοικητικού φόρτου για τα μέλη του ιδιωτικού τομέα ή ακόμη σε 
ενδεχόμενο διπλό έλεγχο εθνικά συγχρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων. Επιπλέον, 
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φαίνεται κάπως δυσανάλογο, αν ληφθεί υπόψη η απροσδιόριστη και αυτοδεσμευτική φύση 
αυτών των πρόσθετων δραστηριοτήτων.  

Ο εισηγητής επιθυμεί επίσης να επισημάνει ότι η πρόσθετη μόχλευση θα μπορούσε επίσης να 
επιτευχθεί σε περιφερειακό επίπεδο. Με ένα νέο άρθρο στον κανονισμό πλαίσιο του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020, το οποίο απαιτεί ρητώς μεγαλύτερες συνέργειες μεταξύ του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020 και των διαρθρωτικών ταμείων, οι ΚΤΠ δεν θα αποτελούν 
εξαίρεση. Οι περιφέρειες θα πρέπει να ενθαρρύνονται να συνεισφέρουν στη δέσμευση των 
ερευνητικών φορέων των ΚΤΠ - για παράδειγμα μέσω της υποστήριξης των σχετικών 
ερευνητικών υποδομών, της εκπόνησης προτάσεων ή της δικτύωσης μεταξύ δραστηριοτήτων 
σχετικών φορέων. Εξάλλου, οι ΚΤΠ εμπεριέχουν μεγάλες δυνατότητες ενίσχυσης των 
περιφερειακών συσπειρώσεων.

Εν αναμονή της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης για το πρόγραμμα Clean Sky 2

Ο εισηγητής ενημερώθηκε για το σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση πράξης για το πρόγραμμα Clean 
Sky 2, το οποίο προτείνει μια παρέκκλιση από τις ελάχιστες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή 
στις προσκλήσεις, όπως προβλέπονται στους κανόνες συμμετοχής στο πρόγραμμα Ορίζοντας 
2020. Εδώ, η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη προτείνει να επιτραπεί η συμμετοχή ενός μόνο 
νομικού προσώπου (αντί του ελάχιστου ορίου των τριών) στις έμμεσες δράσεις του 
προγράμματος Clean Sky 2. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τον ειδικό χαρακτήρα της έρευνας 
στον τομέα της αεροναυτικής, η οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε γραμμικές δομές 
προσφοράς, ο εισηγητής θεωρεί δικαιολογημένη την εισαγωγή ρήτρας μοναδικού δικαιούχου. 
Κατά συνέπεια, εγκρίνει το σχετικό σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση πράξης.


