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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)

***ΙΙΙ 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 που αφορά την κοινή επιχείρηση 
βιομηχανιών βιοπροϊόντων
(COM(2013)0496 – C7-0257/2013 – 2013/0241(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2013)0496),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 187 και 188 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-
0257/2013),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (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 σε περίπτωση που 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 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) 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)20 επιδιώκει να 
διασφαλίσει μεγαλύτερο αντίκτυπο στην 
έρευνα και την καινοτομία, συνδυάζοντας 
χρηματοδοτικούς πόρους από το 

(3) 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)  επιδιώκει να 
διασφαλίσει μεγαλύτερο αντίκτυπο στην 
έρευνα και την καινοτομία, συνδυάζοντας 
χρηματοδοτικούς πόρους από το 



PE522.975v01-00 6/14 PR\1009062EL.doc

EL

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 κοινωνικών 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 δυνάμει της 
απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ.

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 κινητοποιήσουν τις 
ιδιωτικές επενδύσεις και να συνδράμουν 
στην αντιμετώπιση κοινωνικών 
προκλήσεων.  Οι εν λόγω συμπράξεις 
πρέπει να βασίζονται σε μακροπρόθεσμη 
δέσμευση, συμπεριλαμβανομένης μιας 
ισόρροπης συνεισφοράς από όλους τους 
εταίρους, να λογοδοτούν για την επίτευξη 
των στόχων τους και να είναι 
ευθυγραμμισμένες με τους στρατηγικούς 
στόχους της Ένωσης που αφορούν την 
έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία. 
Ο τρόπος διακυβέρνησης και λειτουργίας 
των εν λόγω συμπράξεων πρέπει να είναι 
ανοικτός, διαφανής, αποτελεσματικός και 
αποδοτικός και να παρέχει την ευκαιρία 
για συμμετοχή σε ευρύ φάσμα 
ενδιαφερομένων, ενεργών 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 δυνάμει της απόφασης αριθ. 
1982/2006/ΕΚ.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Με αυτήν την προσθήκη τονίζονται οι σημαντικές αρχές που συμφωνήθηκαν κατά τη διάρκεια 
των διαπραγματεύσεων για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» όσον αφορά τις ΚΤΠ και τους 
στόχους που πρέπει να επιτύχουν. Η τροπολογία είναι σύμφωνη με την αιτιολογική σκέψη 40 
του προγράμματος πλαισίου.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 
…/2013/ΕΕ του Συμβουλίου, της … 2013, 
για τον καθορισμό του ειδικού 
προγράμματος υλοποίησης του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (2014-
2020)21 , στήριξη μπορεί να παρέχεται σε 
κοινές επιχειρήσεις που συγκροτούνται 
βάσει του προγράμματος πλαισίου
«Ορίζοντας 2020», υπό τους όρους που 
προσδιορίζονται στην εν λόγω απόφαση.

(4) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
.../2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της ...2013 σχετικά 
με 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)21, στήριξη μπορεί να 
παρέχεται σε κοινές επιχειρήσεις που 
συγκροτούνται βάσει του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020», υπό τους 
όρους που προσδιορίζονται στον εν λόγω 
κανονισμό και στην εν λόγω απόφαση, και 
συγκεκριμένα στο άρθρο 25 του 
προγράμματος πλαισίου.

__________________ __________________
21 ΕΕ … [Ειδικό πρόγραμμα «Ορίζοντας 
2020»].

21 ΕΕ … [Ειδικό πρόγραμμα «Ορίζοντας 
2020»].

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να συμπεριληφθεί αναφορά όχι μόνο στο ειδικό πρόγραμμα αλλά και στο πρόγραμμα-
πλαίσιο, πράγμα που είναι σημαντικό για να αποδειχθεί η συμμόρφωση με το άρθρο 25 του 
προγράμματος πλαισίου και τις αρχές που περιέχονται σε αυτό.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η BIC είναι μη κερδοσκοπική 
οργάνωση που δημιουργήθηκε με σκοπό 
να εκπροσωπεί τη βιομηχανική ομάδα που 
παρέχει στήριξη στην κοινή τεχνολογική 
πρωτοβουλία για τις βιομηχανίες 
βιοπροϊόντων. Τα μέλη της καλύπτουν 
ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα 
βιοπροϊόντων και περιλαμβάνουν μεγάλες 

(7) Η BIC είναι μη κερδοσκοπική 
οργάνωση που δημιουργήθηκε με σκοπό 
να εκπροσωπεί τη βιομηχανική ομάδα που 
παρέχει στήριξη στην κοινή τεχνολογική 
πρωτοβουλία για τις βιομηχανίες 
βιοπροϊόντων. Τα μέλη της καλύπτουν 
ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα 
βιοπροϊόντων και περιλαμβάνουν μεγάλες 
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βιομηχανίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις
(ΜΜΕ), περιφερειακούς συνεργατικούς 
σχηματισμούς, ευρωπαϊκές εμπορικές 
ενώσεις και ευρωπαϊκές τεχνολογικές 
πλατφόρμες. Σκοπός της BIC είναι να 
διασφαλίζει και να προωθεί την 
τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη των 
βιομηχανιών βιοπροϊόντων στην Ευρώπη.
Αίτηση μέλους μπορεί να υποβάλει 
οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος φορέας από 
ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα 
βιοπροϊόντων. Η BIC εφαρμόζει γενικές 
αρχές ανοίγματος και διαφάνειας όσον 
αφορά τα μέλη της, διασφαλίζοντας ευρεία
συμμετοχή του κλάδου.

βιομηχανίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις
(ΜΜΕ), περιφερειακούς συνεργατικούς 
σχηματισμούς, ευρωπαϊκές εμπορικές 
ενώσεις και ευρωπαϊκές τεχνολογικές 
πλατφόρμες. Σκοπός της BIC είναι να 
διασφαλίζει και να προωθεί την 
τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη των 
βιομηχανιών βιοπροϊόντων στην Ευρώπη.
Αίτηση μέλους μπορεί να υποβάλει 
οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος φορέας από 
ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα 
βιοπροϊόντων. Η BIC εφαρμόζει τις
γενικές αρχές ανοίγματος και διαφάνειας 
όσον αφορά τα μέλη της, όπως ορίζονται 
στο πρόγραμμα πλαίσιο, διασφαλίζοντας
την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή του 
κλάδου και των ΜΜΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα προσθήκη τονίζονται οι σημαντικές αρχές που συμφωνήθηκαν κατά τη 
διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» όσον αφορά τις ΚΤΠ και 
τους στόχους που πρέπει να επιτύχουν και ειδικότερα όσον αφορά το άρθρο 25, αλλά και το 
άρθρο 14 σχετικά με τη διεύρυνση της συμμετοχής και το άρθρο 25, παράγραφος 3 σχετικά με 
τις ΜΜΕ.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Για να επιτευχθεί ο μέγιστος 
αντίκτυπος, η κοινή επιχείρηση 
βιομηχανιών βιοπροϊόντων πρέπει να 
αναπτύξει στενές συνέργειες με άλλα 
προγράμματα της Ένωσης σε τομείς όπως 
η εκπαίδευση, το περιβάλλον, η 
ανταγωνιστικότητα και οι ΜΜΕ, και με τα 
ταμεία για την πολιτική συνοχής και την 
πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη, τα 
οποία μπορούν να συμβάλουν ειδικά στην 
ενίσχυση της εθνικής και περιφερειακής 
ικανότητας έρευνας και καινοτομίας στο 
πλαίσιο στρατηγικών έξυπνης 

(16) Σύμφωνα με τις γενικές αρχές του 
προγράμματος πλαισίου και για να 
επιτευχθεί ο μέγιστος αντίκτυπος, η κοινή 
επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων 
πρέπει να αναπτύξει στενές συνέργειες με 
άλλα προγράμματα της Ένωσης σε τομείς 
όπως η εκπαίδευση, το περιβάλλον, η 
ανταγωνιστικότητα και οι ΜΜΕ, και με τα 
ταμεία για την πολιτική συνοχής και την 
πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη, τα 
οποία μπορούν να συμβάλουν ειδικά στην 
ενίσχυση της εθνικής και περιφερειακής 
ικανότητας έρευνας και καινοτομίας στο 
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εξειδίκευσης. πλαίσιο στρατηγικών έξυπνης 
εξειδίκευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι σύμφωνη με τα άρθρα 20 και 21 του προγράμματος πλαισίου.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Για την επίτευξη των στόχων της η 
κοινή επιχείρηση ΒΒ θα πρέπει να παρέχει
χρηματοδοτική στήριξη κυρίως με τη 
μορφή επιχορηγήσεων προς τους 
συμμετέχοντες, κατόπιν ανοικτών και 
ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων.

(20) Για την επίτευξη των στόχων της η 
κοινή επιχείρηση ΒΒ θα πρέπει να παρέχει
τη συνεισφορά της ΕΕ στις δράσεις μέσω 
ανοικτών και διαφανών διαδικασιών
κυρίως με τη μορφή επιχορηγήσεων προς 
τους συμμετέχοντες, κατόπιν ανοικτών και 
ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Η επιδιωκόμενη παρέκκλιση από 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ…/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της ... 2013, για τη θέσπιση 
των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης 
του προγράμματος πλαισίου έρευνας και 
καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» (2014-
2020) δείχνει δικαιολογημένη για τις 
ειδικές λειτουργικές ανάγκες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια θα ήθελε να δηλώσει ήδη σε αυτό το στάδιο ότι η επιδιωκόμενη παρέκκλιση 
δείχνει αποδεκτή. Προκειμένου να εξασφαλιστεί το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα μόχλευσης 
ιδιωτικών επενδύσεων, η κοινή επιχείρηση BB περιορίζει τη χρηματοδότηση από την Ένωση 
για δράσεις στον τομέα των βιομηχανιών βιοπροϊόντων που δεν είναι δράσεις καινοτομίας 
μόνο στους ακόλουθους τύπους συμμετεχόντων:  στις ΜΜΕ· στα ιδρύματα δευτεροβάθμιας και 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης· στις μη κερδοσκοπικές νομικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων για τις οποίες η έρευνα και η ανάπτυξη τεχνολογίας συγκαταλέγονται στους κύριους 
στόχους τους·  στο ΚΚΕρ· στους διεθνείς οργανισμοί ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28α) Η κοινή επιχείρηση BB πρέπει να 
λειτουργεί με διαφάνεια, παρέχοντας όλες 
τις σχετικές διαθέσιμες πληροφορίες 
στους κατάλληλους φορείς της και 
προωθώντας επίσης τις δραστηριότητές 
της. 

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να συμβάλει στην εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της ….2013, για τη θέσπιση 
του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020» και ιδίως του μέρους … της 
απόφασης αριθ. … /2013/ΕΕ του 
Συμβουλίου, της …2013, για τον 
καθορισμό του ειδικού προγράμματος 
υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζοντας 
2020»·

α) να συμβάλει στην εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της ….2013, για τη θέσπιση 
του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020», εστιάζοντας, ειδικότερα στις 
προτεραιότητες έρευνας και ανάπτυξης 
που ορίζονται στο τμήμα ΙΙ.1 και ΙΙΙ.2
της απόφασης αριθ. … /2013/ΕΕ του 
Συμβουλίου, της ….2013, για τον 
καθορισμό του ειδικού προγράμματος 
υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζοντας 
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2020»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσθήκες, στόχος των οποίων είναι να διευκρινιστεί με περισσότερο ρητό τρόπο ότι η ΚΤΠ 
πρέπει να ακολουθεί τους στόχους έρευνας και καινοτομίας που ορίζονται στο πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020».

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
πιστώσεων ΕΖΕΣ προς την κοινή 
επιχείρηση ΒΒ για την κάλυψη 
διοικητικών και επιχειρησιακών δαπανών, 
ανέρχεται στο ποσό των 1 000 εκατ. ευρώ.
Η εν λόγω συνεισφορά καταβάλλεται από 
τις πιστώσεις που διατίθενται από τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης στο 
πλαίσιο του ειδικού προγράμματος 
υλοποίησης του προγράμματος πλαισίου
«Ορίζοντας 2020» σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του άρθρου 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 ίδιου κανονισμού.

1. Η μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
πιστώσεων ΕΖΕΣ προς την κοινή 
επιχείρηση ΒΒ για την κάλυψη 
διοικητικών και επιχειρησιακών δαπανών, 
ανέρχεται στο ποσό των 1 000 εκατ. ευρώ.
Η εν λόγω συνεισφορά καταβάλλεται από 
τις πιστώσεις που διατίθενται από τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης στο 
πλαίσιο του ειδικού προγράμματος 
υλοποίησης του προγράμματος πλαισίου
«Ορίζοντας 2020» και ειδικότερα από τις 
πιστώσεις που διατίθενται για τους 
ειδικούς στόχους «Υπεροχή στις ευρείας 
εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες» 
και «Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη 
γεωργία και δασοκομία, έρευνα στον 
τομέα της θάλασσας, της ναυτιλίας, και 
των εσωτερικών υδάτων, και 
βιοοικονομία» σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις του άρθρου 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 ίδιου 
κανονισμού.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προσθήκες, στόχος των οποίων είναι να διευκρινιστεί με περισσότερο ρητό τρόπο η πραγματική 
προέλευση των πιστώσεων, βλέπε δημοσιονομικό κανονισμό.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα άλλα μέλη της κοινής επιχείρησης 
ΒΒ πλην της Ένωσης υποβάλλουν στο 
διοικητικό συμβούλιο της κοινής 
επιχείρησης ΒΒ έως την 31η Ιανουαρίου 
κάθε έτους έκθεση σχετικά με την αξία 
των προβλεπόμενων στην παράγραφο 2 
συνεισφορών που καταβλήθηκαν κατά τη 
διάρκεια καθενός από τα προηγούμενα 
οικονομικά έτη.

3. Τα άλλα μέλη της κοινής επιχείρησης 
ΒΒ πλην της Ένωσης υποβάλλουν στο 
διοικητικό συμβούλιο της κοινής 
επιχείρησης ΒΒ έως την 31η Ιανουαρίου 
κάθε έτους έκθεση σχετικά με την αξία 
των προβλεπόμενων στην παράγραφο 2 
συνεισφορών που καταβλήθηκαν κατά τη 
διάρκεια καθενός από τα προηγούμενα 
οικονομικά έτη. Η Ομάδα εκπροσώπων 
των κρατών ενημερώνεται επίσης 
εγκαίρως.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 11 – σημείο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το καθεστώς των συναφών εθνικών ή 
περιφερειακών προγραμμάτων έρευνας και 
καινοτομίας και τον προσδιορισμό 
δυνητικών τομέων συνεργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της έναρξης της 
εφαρμογής σχετικών τεχνολογιών·

α) το καθεστώς των συναφών εθνικών ή 
περιφερειακών προγραμμάτων έρευνας και 
καινοτομίας και τον προσδιορισμό 
δυνητικών τομέων συνεργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της έναρξης της 
εφαρμογής σχετικών τεχνολογιών, ούτως 
ώστε να καταστούν δυνατές οι συνέργειες 
και να αποφευχθούν οι 
αλληλοεπικαλύψεις·

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η εισηγήτρια χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Συμβουλίου σχετικά 
με την κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων ως σημαντικό μέρος της δέσμης μέτρων 
για επενδύσεις στην καινοτομία, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Η κοινή 
αυτή επιχείρηση βασίζεται στην εμπειρία των προηγούμενων ετών, κατά τη διάρκεια των 
οποίων η ΕΕ χρηματοδότησε ευρύ φάσμα έργων, τα οποία συμβάλλουν στην πρόοδο των 
βιομηχανιών βιοπροϊόντων. Ο υπερεθνικός και σύνθετος χαρακτήρας της μείζονος αυτής 
πρόκλησης στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας απαιτεί τη συγκέντρωση 
συμπληρωματικών γνώσεων και χρηματοδοτικών πόρων από διάφορους κλάδους και χώρες. 
Η προτεινόμενη ΚΤΠ θα επιτρέψει τον απαιτούμενο συντονισμό θεματολογίου και πόρων.

Όσον αφορά τις μάλλον οριζόντιες τροπολογίες, η εισηγήτρια φρονεί ότι η εκτέλεση του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» μέσω των ΣΔΙΤ με βάση το άρθρο 187 πρέπει να είναι 
ανοικτή, διαφανής, αποτελεσματική και αποδοτική και να παρέχει την ευκαιρία για 
συμμετοχή σε ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, ενεργών στα συγκεκριμένα πεδία.  Η εισηγήτρια 
τόνισε, ως εκ τούτου, τη σημασία των αρχών που συμφωνήθηκαν κατά τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» όσον αφορά τις ΣΔΙΤ και τους 
στόχους που πρέπει να επιτύχουν. Τούτο είναι ιδιαίτερα σημαντικό όσον αφορά τον ανοικτό 
χαρακτήρα και τη διαφάνεια.

Η κοινή επιχείρηση ΒΒ, ως μέτρο εφαρμογής του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», πρέπει 
φυσικά να συνάδει με τις προτεραιότητες έρευνας και καινοτομίας του προγράμματος, όπως 
ορίζονται  στα τμήματα «Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες» 
και «Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, έρευνα στον τομέα της 
θάλασσας, της ναυτιλίας, και των εσωτερικών υδάτων, και βιοοικονομία».  Η εισηγήτρια, με 
τις τροπολογίες, απέδειξε την ύπαρξη αυτής της άμεσης σύνδεσης. 

Τέλος, η εισηγήτρια θα ήθελε να αναφέρει ότι αυτή η κοινή επιχείρηση θα εφαρμοστεί, 
σύμφωνα με τους κανόνες του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» σχετικά με τη συμμετοχή με 
μία παρέκκλιση: προκειμένου να εξασφαλιστεί το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα μόχλευσης 
ιδιωτικών επενδύσεων, η κοινή επιχείρηση BB περιορίζει τη χρηματοδότηση από την Ένωση 
για δράσεις στον τομέα των βιομηχανιών βιοπροϊόντων που δεν είναι δράσεις καινοτομίας 
μόνο στους ακόλουθους τύπους συμμετεχόντων: στις ΜΜΕ· στα ιδρύματα δευτεροβάθμιας 
και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης· στις μη κερδοσκοπικές νομικές οντότητες, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τις οποίες η έρευνα και η ανάπτυξη τεχνολογίας 
συγκαταλέγονται στους κύριους στόχους τους· στο ΚΚΕρ· σε οιονδήποτε διεθνή οργανισμό 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Χωρίς να έχει την πρόθεση να προεξοφλήσει το επίσημο 
αποτέλεσμα της επίσημης διαδικασίας σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, η 
εισηγήτρια θα ήθελε να δηλώσει ήδη σε αυτό το στάδιο ότι η παρέκκλιση αυτή δείχνει 
αποδεκτή.


