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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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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τη συμμετοχή της Ένωσης σε πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης το οποίο 
στοχεύει στη στήριξη ΜΜΕ που διεξάγουν έρευνα και το οποίο έχουν αναλάβει από 
κοινού διάφορα κράτη μέλη
(COM(2013)0493 – C7-0220/2013 – 2013/0232(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2013)0493),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 185 και το άρθρο 188 παράγραφος 
2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0220/2013),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 
...1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

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

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα (2) Το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα 
                                               
1 ΕΕ C ...
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και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020»
(2014-2020), το οποίο θεσπίστηκε από τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της … 201320 (εφεξής
«πρόγραμμα πλαίσιο “Ορίζοντας 2020”»), 
επιδιώκει να διασφαλίσει μεγαλύτερο 
αντίκτυπο στην έρευνα και την καινοτομία,
συμβάλλοντας στην ενίσχυση των 
συμπράξεων μεταξύ δημοσίων φορέων, 
μεταξύ άλλων και μέσω της συμμετοχής 
της Ένωσης σε προγράμματα που 
αναλαμβάνουν διάφορα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 185 της Συνθήκης.

και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020»
(2014-2020), το οποίο θεσπίστηκε από τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της … 201320 (εφεξής
«πρόγραμμα πλαίσιο “Ορίζοντας 2020”»), 
επιδιώκει να διασφαλίσει μεγαλύτερο 
αντίκτυπο στην έρευνα και την καινοτομία
αναπτύσσοντας στενότερες συνέργιες,
αυξάνοντας το συντονισμό και 
αποφεύγοντας άσκοπες 
αλληλοεπικαλύψεις με διεθνή, εθνικά και 
περιφερειακά ερευνητικά προγράμματα. 
Οι συμπράξεις μεταξύ δημοσίων φορέων, 
μεταξύ άλλων και μέσω της συμμετοχής 
της Ένωσης σε προγράμματα που 
αναλαμβάνουν διάφορα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 185 της Συνθήκης, 
πρέπει να επιτυγχάνουν τους στόχους 
αυτούς, να πληρούν τους όρους που 
καθορίζονται στον εν λόγω κανονισμό, 
και συγκεκριμένα στο άρθρο 26, και να 
συμμορφώνονται πλήρως προς τις γενικές 
αρχές του Ορίζοντα 2020.

__________________ __________________
20 ΕΕ … [ΠΠ «Ορίζοντας 2020»]. 20 ΕΕ … [ΠΠ «Ορίζοντας 2020»].

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Το πρόγραμμα Eurostars-2 (εφεξής
«Eurostars-2»), σε εναρμόνιση με τη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020», τη σχετική 
εμβληματική πρωτοβουλία «Ένωση 
καινοτομίας»25 και την ανακοίνωση με 
τίτλο «Μια ενισχυμένη σύμπραξη του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας για αριστεία 
και ανάπτυξη»26, θα έχει ως στόχο την 
παροχή στήριξης σε ΜΜΕ που διεξάγουν
έρευνα μέσω της συγχρηματοδότησης των 
ερευνητικών έργων με προσανατολισμό 
στην αγορά που υλοποιούν σε 
οποιονδήποτε τομέα. Υπό αυτήν την 
έννοια, και σε συνδυασμό με τις 
δραστηριότητες στο πλαίσιο του στόχου
«Υπεροχή στις τεχνολογίες γενικής 
εφαρμογής» που καθορίζεται στο 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», θα 
συμβάλει στους στόχους του σκέλους
«Βιομηχανική υπεροχή» του εν λόγω 
προγράμματος, με σκοπό την ταχύτερη 
ανάπτυξη των τεχνολογιών και 
καινοτομιών που θα αποτελέσουν τη βάση 
των μελλοντικών επιχειρήσεων και την 
παροχή συνδρομής στις ευρωπαϊκές 
καινοτόμες ΜΜΕ ώστε να εξελιχθούν σε 
διεθνώς πρωτοστατούσες εταιρείες. Ως 
μέρος των βελτιώσεων του προηγούμενου 
προγράμματος Eurostars, το πρόγραμμα 
Eurostars-2 θα πρέπει να στοχεύει στη 
συντόμευση του χρόνου έως την έγκριση 
της επιχορήγησης, στη βαθύτερη 
ενοποίηση και στην απλούστευση, τη 
διαφάνεια και τη μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα της διοικητικής 
διαχείρισης προς όφελος εντέλει των ΜΜΕ 
που διεξάγουν έρευνα.

(7) Το πρόγραμμα Eurostars-2 (εφεξής
«Eurostars-2»), σε εναρμόνιση με τη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020», τη σχετική 
εμβληματική πρωτοβουλία «Ένωση 
καινοτομίας»25 και την ανακοίνωση με 
τίτλο «Μια ενισχυμένη σύμπραξη του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας για αριστεία 
και ανάπτυξη»26, θα έχει ως στόχο την 
παροχή στήριξης σε ΜΜΕ που προβαίνουν 
σε έρευνα και ανάπτυξη μέσω της 
συγχρηματοδότησης των ερευνητικών 
έργων με προσανατολισμό στην αγορά που 
υλοποιούν σε οποιονδήποτε τομέα. Υπό 
αυτήν την έννοια, και σε συνδυασμό με τις 
δραστηριότητες στο πλαίσιο του στόχου
«Υπεροχή στις τεχνολογίες γενικής 
εφαρμογής» που καθορίζεται στο 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», θα 
συμβάλει στους στόχους του σκέλους
«Βιομηχανική υπεροχή» του εν λόγω 
προγράμματος, με σκοπό την ταχύτερη 
ανάπτυξη των τεχνολογιών και 
καινοτομιών που θα αποτελέσουν τη βάση 
των μελλοντικών επιχειρήσεων και την 
παροχή συνδρομής στις ευρωπαϊκές 
καινοτόμες ΜΜΕ ώστε να εξελιχθούν σε 
διεθνώς πρωτοστατούσες εταιρείες. Ως 
μέρος των βελτιώσεων του προηγούμενου 
προγράμματος Eurostars, το πρόγραμμα 
Eurostars-2 θα πρέπει να στοχεύει στη 
συντόμευση του χρόνου έως την έγκριση 
της επιχορήγησης, στη βαθύτερη 
ενοποίηση και στην απλούστευση, τη 
διαφάνεια και τη μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα της διοικητικής 
διαχείρισης προς όφελος εντέλει των ΜΜΕ 
που προβαίνουν σε έρευνα και ανάπτυξη.

__________________ __________________
25 COM(2010) 546 τελικό της 6.10.2010. 25 COM(2010)0546 της 6.10.2010.
26 COM(2012) 392 τελικό της 17 Ιουλίου 
2012.

26 COM(2012)0392 της 17 Ιουλίου 2012.
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Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Στις 22 Ιουνίου 2012, η υπουργική 
διάσκεψη του EUREKA στη Βουδαπέστη 
ενέκρινε στρατηγικό όραμα (εφεξής το
«έγγραφο της Βουδαπέστης») για το 
πρόγραμμα Eurostars-2. Οι υπουργοί 
δεσμεύθηκαν να υποστηρίξουν τη 
συνέχιση του κοινού προγράμματος 
Eurostars μετά τη λήξη του το 2013, για τη 
χρονική περίοδο που καλύπτεται από το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». Η 
συνέχιση του προγράμματος περιλαμβάνει 
την ενίσχυση της σύμπραξης για την 
εφαρμογή των συστάσεων της ενδιάμεσης 
αξιολόγησης του κοινού προγράμματος 
Eurostars. Στο έγγραφο της Βουδαπέστης 
καθορίζονται δύο βασικοί στόχοι για το 
πρόγραμμα Eurostars-2. Πρώτον, ένας 
στόχος με διαρθρωτικό προσανατολισμό 
για την εδραίωση του συγχρονισμού και 
της ευθυγράμμισης των εθνικών 
ερευνητικών προγραμμάτων στο πεδίο της 
χρηματοδότησης, που αποτελεί στοιχείο 
κεντρικής σημασίας για την υλοποίηση του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας από τα 
κράτη μέλη. Δεύτερον, ένας στόχος που 
συνδέεται με το περιεχόμενο για την 
παροχή στήριξης σε ΜΜΕ που διεξάγουν
έρευνα και συμμετέχουν σε διακρατικά 
έργα έρευνας και καινοτομίας. Το
«έγγραφο της Βουδαπέστης» καλεί την 
Ένωση να συμμετάσχει στο πρόγραμμα.

(8) Στις 22 Ιουνίου 2012, η υπουργική 
διάσκεψη του EUREKA στη Βουδαπέστη 
ενέκρινε στρατηγικό όραμα (εφεξής το
«έγγραφο της Βουδαπέστης») για το 
πρόγραμμα Eurostars-2. Οι υπουργοί 
δεσμεύθηκαν να υποστηρίξουν τη 
συνέχιση του κοινού προγράμματος 
Eurostars μετά τη λήξη του το 2013, για τη 
χρονική περίοδο που καλύπτεται από το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». Η 
συνέχιση του προγράμματος περιλαμβάνει 
την ενίσχυση της σύμπραξης για την 
εφαρμογή των συστάσεων της ενδιάμεσης 
αξιολόγησης του κοινού προγράμματος 
Eurostars. Στο έγγραφο της Βουδαπέστης 
καθορίζονται δύο βασικοί στόχοι για το 
πρόγραμμα Eurostars-2. Πρώτον, ένας 
στόχος με διαρθρωτικό προσανατολισμό 
για την εδραίωση του συγχρονισμού και 
της ευθυγράμμισης των εθνικών
ερευνητικών προγραμμάτων στο πεδίο της 
χρηματοδότησης, που αποτελεί στοιχείο 
κεντρικής σημασίας για την υλοποίηση του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας από τις 
χώρες μέλη EUREKA. Δεύτερον, ένας 
στόχος που συνδέεται με το περιεχόμενο 
για την παροχή στήριξης σε ΜΜΕ που
προβαίνουν σε έρευνα και ανάπτυξη και
συμμετέχουν σε διακρατικά έργα έρευνας 
και καινοτομίας. Το έγγραφο της 
Βουδαπέστης καλεί την Ένωση να 
συμμετάσχει στο πρόγραμμα Eurostars-2.

Or. en
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Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8 α) Σύμφωνα με τον σκοπό της 
απλούστευσης,  το διοικητικό και 
γραφειοκρατικό άχθος πρέπει να μειωθεί 
για όλα τα μέρη. Πρέπει να αποφευχθούν 
οι διπλοί λογιστικοί έλεγχοι και τα 
υπερβολικά έγγραφα και εκθέσεις.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Σε εναρμόνιση με τους στόχους του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020», δικαίωμα συμμετοχής στο 
πρόγραμμα Eurostars-2 θα πρέπει να έχουν 
όλα τα κράτη μέλη και όλες οι χώρες που 
είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020».

(11) Σύμφωνα με τους στόχους του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020»
και του EUREKA, δικαίωμα συμμετοχής 
στο πρόγραμμα Eurostars-2 θα πρέπει να
έχει οποιοδήποτε κράτος μέλος και 
οποιαδήποτε χώρα μέλος του EUREKA 
αλλά και οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ή μη 
ευρωπαϊκή χώρα συνδέεται με το
EUREKA και έχει υπογράψει με την 
Ένωση κάποια συμφωνία επιστήμης και 
τεχνολογίας.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει (22) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει 
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ενδιάμεση αξιολόγηση, η οποία θα αφορά 
ειδικότερα την ποιότητα και την 
αποτελεσματικότητα του προγράμματος 
Eurostars-2 και τον βαθμό υλοποίησης των 
καθορισμένων στόχων, καθώς και τελική 
αξιολόγηση, και να καταρτίσει έκθεση 
σχετικά με τις εν λόγω αξιολογήσεις.

να διενεργήσουν από κοινού ενδιάμεση 
αξιολόγηση, η οποία θα αφορά ειδικότερα 
την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα 
του προγράμματος Eurostars-2 και τον 
βαθμό υλοποίησης των καθορισμένων 
στόχων, καθώς και τελική αξιολόγηση, και 
να καταρτίσουν έκθεση σχετικά με τις εν 
λόγω αξιολογήσεις.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζονται οι 
κανόνες συμμετοχής της Ένωσης στο 
δεύτερο πρόγραμμα έρευνας και 
ανάπτυξης, το οποίο στοχεύει στη στήριξη 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που
διεξάγουν έρευνα και το οποίο έχουν 
αναλάβει από κοινού διάφορα κράτη μέλη
(εφεξής «πρόγραμμα Eurostars-2»), καθώς 
και οι όροι συμμετοχής της σε αυτό.

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζονται οι 
κανόνες συμμετοχής της Ένωσης στο 
δεύτερο πρόγραμμα έρευνας και 
ανάπτυξης, το οποίο στοχεύει στη στήριξη 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που
προβαίνουν σε έρευνα και ανάπτυξη και
το οποίο έχουν αναλάβει από κοινού 
διάφορα κράτη μέλη (εφεξής «πρόγραμμα 
Eurostars-2»), καθώς και οι όροι 
συμμετοχής της σε αυτό.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στο πρόγραμμα Eurostars-2 δύναται να 
συμμετέχει οποιοδήποτε άλλο κράτος 
μέλος και οποιαδήποτε άλλη χώρα που 
είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα 
πλαίσιο για την έρευνα και την 
καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (2014-

2. Στο πρόγραμμα Eurostars-2 δύναται να 
συμμετέχει οποιοδήποτε άλλο κράτος 
μέλος και οποιαδήποτε άλλη χώρα μέλος 
του EUREKA καθώς και οποιαδήποτε 
άλλη ευρωπαϊκή και μη ευρωπαϊκή χώρα
που είναι συνδεδεμένη με το EUREKA και 
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2020), το οποίο θεσπίστηκε από τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/2013, της … 
(εφεξής «πρόγραμμα πλαίσιο “Ορίζοντας 
2020”»), υπό την προϋπόθεση ότι πληροί 
τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 
6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της παρούσας 
απόφασης. Για τους σκοπούς της 
παρούσας απόφασης, τα κράτη μέλη και οι 
συνδεδεμένες χώρες που πληρούν την 
ανωτέρω προϋπόθεση θεωρούνται 
συμμετέχοντα κράτη.

έχει υπογράψει μια συμφωνία επιστήμης 
και τεχνολογίας με την ΕΕ υπό τον όρο 
ότι πληροί την προϋπόθεση που 
προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) της παρούσας απόφασης.  Για 
τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, τα 
κράτη μέλη και τα μέλη του EUREKA και
οι συνδεδεμένες χώρες που πληρούν την 
ανωτέρω προϋπόθεση θεωρούνται 
συμμετέχοντα κράτη.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά 
της Ένωσης στο πρόγραμμα Eurostars-2, 
συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων 
ΕΖΕΣ, ανέρχεται στο ποσό των 287
εκατομμυρίων ευρώ30. Η συνεισφορά 
καταβάλλεται από τις πιστώσεις του 
γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης που 
χορηγείται για τα αντίστοιχα σκέλη του 
ειδικού προγράμματος υλοποίησης του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020», όπως καθορίζεται στην απόφαση 
αριθ. … /2013/ΕΕ σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του άρθρου 58 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο vi) και τα 
άρθρα 60 και 61 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

1. Η μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά 
της Ένωσης στο πρόγραμμα Eurostars-2, 
συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων 
ΕΖΕΣ, μαζί με τις κεντρικές διοικητικές 
δαπάνες και τις επιχειρησιακές δαπάνες,
ανέρχεται στο ποσό των 287 εκατ. ευρώ30.
Η συνεισφορά καταβάλλεται από τις 
πιστώσεις του γενικού προϋπολογισμού 
της Ένωσης που χορηγείται για τα 
αντίστοιχα σκέλη του ειδικού 
προγράμματος υλοποίησης του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020», και συγκεκριμένα από τις 
πιστώσεις υπό τον τομέα «καινοτομία 
στις ΜΜΕ»  υπό το σκέλος ΙΙ, όπως 
καθορίζεται στην απόφαση αριθ. … 
/2013/ΕΕ σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις του άρθρου 58 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) σημείο vi) και τα άρθρα 60 και 
61 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012.

__________________ __________________
30 Το ποσό είναι ενδεικτικό και θα 
εξαρτηθεί από το τελικό ποσό που θα 

30 Το ποσό είναι ενδεικτικό και θα 
εξαρτηθεί από το τελικό ποσό που θα 



PE522.920v01-00 12/15 PR\1008853EL.doc

EL

συμφωνηθεί για τη ΓΔ Έρευνας και 
Καινοτομίας στο πλαίσιο του στόχου 
«Καινοτομία στις ΜΜΕ» του σκέλους ΙΙ 
«Βιομηχανική υπεροχή», το οποίο θα 
εγκριθεί τελικά από την αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή στην τελική έκδοση 
του νομοθετικού δημοσιονομικού δελτίου.

συμφωνηθεί για τη ΓΔ Έρευνας και 
Καινοτομίας στο πλαίσιο του στόχου 
«Καινοτομία στις ΜΜΕ» του σκέλους ΙΙ 
«Βιομηχανική υπεροχή», το οποίο θα 
εγκριθεί τελικά από την αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή στην τελική έκδοση 
του νομοθετικού δημοσιονομικού δελτίου.

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Μέγιστο ποσοστό 2% από τη 
χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 
συνεισφορά στις διοικητικές δαπάνες του 
προγράμματος Eurostars-2. Όλες οι άλλες
διοικητικές δαπάνες που απαιτούνται για 
την υλοποίηση του προγράμματος 
Eurostars-2 καλύπτονται από τα 
συμμετέχοντα κράτη.

3. Μέγιστο ποσοστό 6% από τη 
χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 
συνεισφορά στις διοικητικές και 
επιχειρησιακές δαπάνες του 
προγράμματος Eurostars-2 (οι οποίες 
αποτελούν δαπάνες για την αξιολόγηση 
του έργου). Οι διοικητικές δαπάνες σε 
εθνικό επίπεδο που απαιτούνται για την 
υλοποίηση του προγράμματος Eurostars-2 
καλύπτονται από τα συμμετέχοντα κράτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κεντρική διοίκηση της γραμματείας EUREKA καθώς και οι κεντρικά διενεργούμενες 
αξιολογήσεις του έργου δημιουργούν δαπάνες. Για λόγους απλούστευσης, αυτές οι κεντρικές 
δαπάνες πρέπει να καλύπτονται από τις εισφορές της Ένωσης, αντί να τις μοιράζονται μεταξύ 
τους 30 κράτη μέλη. Από πλευράς τους, τα κράτη μέλη πληρώνουν τις διοικητικές δαπάνες των 
δικών τους αντίστοιχων φορέων χρηματοδότησης.  Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθεί να 
έρχεται σε δύσκολη θέση ένα ολόκληρο δίκτυο εξ αιτίας ενός κράτους μέλους που καθυστερεί 
τις πληρωμές του (4% διοικητικές δαπάνες + 2% αξιολόγηση).

Τροπολογία 11

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) την απόδειξη από τα συμμετέχοντα 
κράτη που εκπροσωπούνται  από τη 
Γραμματεία του EUREKA ότι τα θέματα 
του προγράμματος/έρευνας ορίζονται 
σύμφωνα με τις προτεραιότητες έρευνας 
που αναφέρονται στο πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020»  και την προσέγγιση 
«από τη βάση στην κορυφή» του 
Eurostars-2·

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε β) την απόδειξη από τα συμμετέχοντα 
κράτη που εκπροσωπούνται από τη 
Γραμματεία του EUREKA ότι τηρούνται 
οι γενικές αρχές που διέπουν τον 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»· 

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε γ) την απόδειξη από τα συμμετέχοντα 
κράτη που εκπροσωπούνται από τη 
Γραμματεία του EUREKA ότι 
πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στο 
άρθρο 20 του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020»· 



PE522.920v01-00 14/15 PR\1008853EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Στη συμφωνία ανάθεσης 
αναφέρονται με σαφή τρόπο τα 
καθήκοντα και οι ευθύνες που 
ανατίθενται ανάμεσα στην Επιτροπή, τη 
Γραμματεία του EUREKA και τα κράτη 
μέλη και αποφεύγεται οποιαδήποτε 
αλληλοεπικάλυψη.

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να 
προβεί η ίδια στους ελέγχους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

2. Η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να 
προβεί η ίδια στους ελέγχους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι εν 
λόγω έλεγχοι διεξάγονται μόνο σε 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις και 
σε διαβούλευση με τα οικεία μέρη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Γενικά, είναι περιττό και στην ουσία προκαλεί γραφειοκρατία το να διενεργεί η Επιτροπή  
ελέγχους τους οποίους έχουν ήδη διενεργήσει οι εθνικοί φορείς χρηματοδότησης (ΕΦΧ) ή στις 
περιπτώσεις όπου δεν υφίστανται αμφιβολίες.  Η Επιτροπή πρέπει να εξηγεί γιατί θέλει να 
διενεργήσει πρόσθετους ελέγχους και έτσι να μην δημιουργείται εντύπωση αυθαιρεσίας. Ένας 
πρόσθετος έλεγχος πρέπει να διενεργείται μόνο σε πραγματικά αιτιολογημένες περιπτώσεις και 
όχι για όλες τις χώρες και τους συμμετέχοντες γενικότερα.
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Τροπολογία 16

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, η 
Επιτροπή θα διενεργήσει ενδιάμεση 
αξιολόγηση του προγράμματος Eurostars-
2. Η Επιτροπή θα καταρτίσει έκθεση 
σχετικά με την αξιολόγηση αυτή στην 
οποία θα συμπεριλαμβάνονται τα 
συμπεράσματα και οι παρατηρήσεις της. Η 
Επιτροπή θα διαβιβάσει την εν λόγω 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο έως τις 30 Ιουνίου 2018.

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα
διενεργήσουν από κοινού ενδιάμεση 
αξιολόγηση του προγράμματος Eurostars-
2. Η Επιτροπή θα καταρτίσει έκθεση 
σχετικά με την αξιολόγηση αυτή στην 
οποία θα συμπεριλαμβάνονται τα 
συμπεράσματα και οι παρατηρήσεις της. Η 
Επιτροπή θα διαβιβάσει την εν λόγω 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο έως τις 30 Ιουνίου 2018.

Or. en


