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PR_COD_1amCom

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 απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τη συμμετοχή της Ένωσης σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα μετρολογίας για την 
καινοτομία και την έρευνα που έχουν αναλάβει από κοινού διάφορα κράτη μέλη
(COM(2013)0497 – C7-0221/2013 – 2013/0242(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2013)0497),

– 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 (C7-0221/2013),

– 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,

– 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 και την Καινοτομία «Ορίζοντας 
2020» (2014-2020)», που θεσπίστηκε με 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ…/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

(2) Το Πρόγραμμα Πλαίσιο για την 
Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 
2020» (2014-2020), που θεσπίστηκε με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ…/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου της... 20135 (εφεξής
«Πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας 2020»), 
έχει ως στόχο την αύξηση του αντικτύπου 
στην έρευνα και την καινοτομία,
συμβάλλοντας στην ενίσχυση των 
συμπράξεων μεταξύ δημόσιων φορέων,
καθώς και μέσω της συμμετοχής της 
Ένωσης σε προγράμματα που 
αναλαμβάνονται από περισσότερα κράτη 
μέλη σύμφωνα με το άρθρο 185 της 
Συνθήκης.

Συμβουλίου της... 20135 (εφεξής
«Πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας 2020»), 
έχει ως στόχο την αύξηση του αντικτύπου 
στην έρευνα και την καινοτομία,
αναπτύσσοντας στενότερες συνέργειες, 
ενισχύοντας τον 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 
αναλαμβάνονται από περισσότερα 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 
20, και να συμμορφώνονται πλήρως με 
τις γενικές αρχές, ιδίως όσον αφορά την 
ανοικτή πρόσβαση και τη διαφάνεια.

__________________ __________________
5 ΕΕ … [H2020 FP]. 5 ΕΕ … [ΠΠ «Ορίζοντας 2020»].

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσθήκες σύμφωνα με το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», συγκεκριμένα την 
αιτιολογική σκέψη 28 και το άρθρο 20.

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η συνεισφορά των συμμετεχόντων 
κρατών κυρίως αντιπροσωπεύει θεσμική 
χρηματοδότηση των ΕΙΜ και ειδικών 
ινστιτούτων (ΕΙ) που συμμετέχουν σε 
επιλεγμένα έργα. Η συνεισφορά από τα 
συμμετέχοντα κράτη θα πρέπει να 
περιλαμβάνει και συνεισφορά σε μετρητά 
στα διοικητικά έξοδα του ΕΠΜΚΕ. Ένα 

(16) Η συνεισφορά των συμμετεχόντων 
κρατών κυρίως αντιπροσωπεύει θεσμική 
χρηματοδότηση των ΕΙΜ και ειδικών 
ινστιτούτων (ΕΙ) που συμμετέχουν σε 
επιλεγμένα έργα. Η συνεισφορά από τα 
συμμετέχοντα κράτη θα πρέπει να 
περιλαμβάνει και συνεισφορά σε μετρητά 
στα διοικητικά έξοδα του ΕΠΜΚΕ. Ένα 
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ποσοστό της συνεισφοράς της Ένωσης θα 
πρέπει να διατίθεται σε άλλες οντότητες 
πλην των ΕΙΜ και των ειδικών 
ινστιτούτων που συμμετέχουν σε 
επιλεγμένα έργα. Ο υπολογισμός της 
χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης 
στα ΕΙΜ και τα ΕΙ που συμμετέχουν σε 
έργα του ΕΠΜΚΕ πρέπει να εξασφαλίζει 
ότι η συμβολή της Ένωσης στο ΕΠΜΚΕ 
δεν υπερβαίνει τη συνεισφορά των 
συμμετεχόντων κρατών. Λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η θεσμική χρηματοδότηση των 
ΕΙΜ και των ΕΙ από τα συμμετέχοντα 
κράτη αντιστοιχεί στα γενικά έξοδα που 
κατανέμονται σε έργα του ΕΠΜΚΕ και δεν 
επιστρέφονται από τη συνεισφορά της 
Ένωσης, το κατ’ αποκοπή ποσοστό για τη 
χρηματοδότηση των επιλέξιμων έμμεσων 
δαπανών των ΕΙΜ και των ΕΙ θα πρέπει να 
προσαρμοστεί σε σύγκριση με αυτό που 
ορίζει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. .../2013 
[σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων 
συμμετοχής και διάδοσης του —
προγράμματος πλαισίου έρευνας και 
καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» (2014-
2020)]. Το εν λόγω κατ’ αποκοπή ποσοστό 
θα πρέπει να καθορίζεται βάσει του 
συνόλου των έμμεσων δαπανών που 
δηλώνονται ως επιλέξιμες από τα ΕΙΜ και 
τα ΕΙ που συμμετέχουν σε έργα του 
ΕΕΠΜ, οι οποίες είναι σταθερές και 
συνιστούν αξιόπιστη προσέγγιση των 
έμμεσων δαπανών που αναλαμβάνονται 
από τα ΕΙΜ και τα ΕΙ που συμμετέχουν σε 
έργα ΕΠΜΚΕ. Δεδομένου ότι οι εν λόγω 
έμμεσες δαπάνες ανέρχονται στο 140% 
των συνολικών άμεσων επιλέξιμων 
δαπανών των ΕΙΜ και των ΕΙ, εκτός από 
τις δαπάνες υπεργολαβίας και τις δωρεάν 
συνεισφορές σε είδος που δεν 
χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις 
τους, το κατ’ αποκοπή ποσοστό 
χρηματοδότησης των έμμεσων δαπανών 
των ΕΙΜ και ΕΙ πρέπει να μειωθεί από
[20%] σε 5%, σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ…/2013. Πρέπει, συνεπώς, να 
προβλεφθεί παρέκκλιση από το άρθρο 24 
του εν λόγω κανονισμού για τα ΕΙΜ και τα 

ποσοστό της συνεισφοράς της Ένωσης θα 
πρέπει να διατίθεται σε άλλες οντότητες 
πλην των ΕΙΜ και των ειδικών 
ινστιτούτων που συμμετέχουν σε 
επιλεγμένα έργα. Ο υπολογισμός της 
χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης 
στα ΕΙΜ και τα ΕΙ που συμμετέχουν σε 
έργα του ΕΠΜΚΕ πρέπει να εξασφαλίζει 
ότι η συμβολή της Ένωσης στο ΕΠΜΚΕ 
δεν υπερβαίνει τη συνεισφορά των 
συμμετεχόντων κρατών. Λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η θεσμική χρηματοδότηση των 
ΕΙΜ και των ΕΙ από τα συμμετέχοντα 
κράτη αντιστοιχεί στα γενικά έξοδα που 
κατανέμονται σε έργα του ΕΠΜΚΕ και δεν 
επιστρέφονται από τη συνεισφορά της 
Ένωσης, το κατ’ αποκοπή ποσοστό για τη 
χρηματοδότηση των επιλέξιμων έμμεσων 
δαπανών των ΕΙΜ και των ΕΙ θα πρέπει να 
προσαρμοστεί σε σύγκριση με αυτό που 
ορίζει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. .../2013 
[σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων 
συμμετοχής και διάδοσης του 
προγράμματος πλαισίου έρευνας και 
καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» (2014-
2020)]. Το εν λόγω κατ’ αποκοπή ποσοστό 
θα πρέπει να καθορίζεται βάσει του 
συνόλου των έμμεσων δαπανών που 
δηλώνονται ως επιλέξιμες από τα ΕΙΜ και 
τα ΕΙ που συμμετέχουν σε έργα του 
ΕΕΠΜ, οι οποίες είναι σταθερές και 
συνιστούν αξιόπιστη προσέγγιση των 
έμμεσων δαπανών που αναλαμβάνονται 
από τα ΕΙΜ και τα ΕΙ που συμμετέχουν σε 
έργα ΕΠΜΚΕ. Δεδομένου ότι οι εν λόγω 
έμμεσες δαπάνες ανέρχονται στο 140% 
των συνολικών άμεσων επιλέξιμων 
δαπανών των ΕΙΜ και των ΕΙ, εκτός από 
τις δαπάνες υπεργολαβίας και τις δωρεάν 
συνεισφορές σε είδος που δεν 
χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις 
τους, το κατ’ αποκοπή ποσοστό 
χρηματοδότησης των έμμεσων δαπανών 
των ΕΙΜ και ΕΙ πρέπει να μειωθεί από
[25%] σε 5%, σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ…/2013. Πρέπει, συνεπώς, να 
προβλεφθεί παρέκκλιση από το άρθρο 24 
του εν λόγω κανονισμού για τα ΕΙΜ και τα 
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ΕΙ. Οι άλλες οντότητες που συμμετέχουν 
σε έργα του ΕΠΜΚΕ πρέπει να 
χρηματοδοτούνται σύμφωνα με τον εν 
λόγω κανονισμό.

ΕΙ. Οι άλλες οντότητες που συμμετέχουν 
σε έργα του ΕΠΜΚΕ πρέπει να 
χρηματοδοτούνται σύμφωνα με τον εν 
λόγω κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ανώτατη χρηματοδοτική συνεισφορά 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
πιστώσεων ΕΖΕΣ, στο ΕΠΜΚΕ ανέρχεται 
σε 300 εκατ. ευρώ. Η συνεισφορά 
καταβάλλεται από τις πιστώσεις του 
γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης η 
οποία κατανέμεται στα σχετικά μέρη του 
ειδικού προγράμματος εφαρμογής του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020», το οποίο θεσπίστηκε με την 
απόφαση .../2013/ΕΕ, σύμφωνα με το 
άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο 
vi) και τα άρθρα 60 και 61 του κανονισμού
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

1. Η ανώτατη χρηματοδοτική συνεισφορά 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
πιστώσεων ΕΖΕΣ, στο ΕΠΜΚΕ ανέρχεται 
σε 300 εκατ. ευρώ. Η συνεισφορά 
καταβάλλεται από τις πιστώσεις του 
γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης η 
οποία κατανέμεται στα σχετικά μέρη του 
ειδικού προγράμματος εφαρμογής του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020», το οποίο θεσπίστηκε με την 
απόφαση .../2013/ΕΕ, σύμφωνα με το 
άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο 
vi) και τα άρθρα 60 και 61 του κανονισμού
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, και 
συγκεκριμένα τις πιστώσεις που έχουν 
κατανεμηθεί στις ακόλουθες προκλήσεις 
και θέματα: ηγετική θέση στις 
νανοτεχνολογίες, τα προηγμένα υλικά, τη 
βιοτεχνολογία και την προηγμένη 
κατασκευή και μεταποίηση· βελτίωση της 
διά βίου υγείας και ευημερίας· βελτίωση 
της επισιτιστικής ασφάλειας, ανάπτυξη 
βιώσιμης γεωργίας, έρευνα στον τομέα 
της θάλασσας και της ναυτιλίας και 
βιοοικονομία· μετάβαση σε ένα 
αξιόπιστο, αειφόρο και ανταγωνιστικό 
ενεργειακό σύστημα· δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών 
αποδοτικού ως προς τη χρήση των 
πόρων, φιλικού προς το περιβάλλον, 
ασφαλούς και με απρόσκοπτη λειτουργία· 
και δημιουργία μιας αποδοτικής ως προς 
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τους πόρους και ανθεκτικής στην αλλαγή 
του κλίματος οικονομίας και βιώσιμου 
εφοδιασμού πρώτων υλών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσθήκες με τις οποίες προσδιορίζεται το μέρος του προϋπολογισμού του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020» από το οποίο προέρχεται η συνεισφορά της ΕΕ – βλ. δημοσιονομικό δελτίο.

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 2– σημείο 1 – σημείο 1.5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.5. δραστηριότητες ανάπτυξης 
ικανοτήτων στον τομέα της μετρολογίας σε 
διαφορετικά τεχνολογικά επίπεδα, με 
σκοπό να δημιουργηθεί ένα ισορροπημένο 
και ολοκληρωμένο σύστημα μετρολογίας 
στα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

1.5. δραστηριότητες ανάπτυξης 
ικανοτήτων στον τομέα της μετρολογίας σε 
διαφορετικά τεχνολογικά επίπεδα, με 
σκοπό να δημιουργηθεί ένα ισορροπημένο 
και ολοκληρωμένο σύστημα μετρολογίας 
στα συμμετέχοντα κράτη μέλη και να τους 
δοθεί η δυνατότητα να αναπτύξουν τις 
επιστημονικές και τεχνικές ικανότητές 
τους στον τομέα της μετρολογίας.

Or. en



PE522.947v01-00 10/10 PR\1008964EL.doc

EL

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μετρολογία, η επιστήμη της μέτρησης, αποτελεί σημαντικό στοιχείο του κόσμου υψηλής 
τεχνολογίας στον οποίο ζούμε. Πρωταρχικός στόχος του ΕΠΜΚΕ είναι να παρέχει λύσεις 
μετρολογίας για τη στήριξη της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, 
καθώς και τεχνολογίες μέτρησης για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων σε 
τομείς όπως η υγεία, το περιβάλλον και η ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης για 
τη χάραξη και εφαρμογή πολιτικών. Σημαντικός στόχος της πρότασης είναι επίσης η 
δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού συστήματος μετρολογικής έρευνας, με κρίσιμη 
μάζα και ενεργή δέσμευση σε περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

Η εισηγήτρια χαιρετίζει την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη συμμετοχή της Ένωσης σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Μετρολογίας για την 
Καινοτομία και την Έρευνα που έχουν αναλάβει από κοινού διάφορα κράτη μέλη, ως 
σημαντικό μέρος της δέσμης μέτρων για επενδύσεις στην καινοτομία, στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020».

Η εισηγήτρια εξέτασε την πρόταση της Επιτροπής και εντόπισε ορισμένα τεχνικά ζητήματα, 
για τα οποία προτείνει ορισμένες τροπολογίες.


