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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 που αφορά την κοινή επιχείρηση 
για την Πρωτοβουλία για τα Καινοτόμα Φάρμακα 2
(COM(2013)0495 – C7-0259/2013 – 2013/0240(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2013)0495),

– 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 (C7-0259/2013),

– 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 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 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 «Ορίζοντας 
2020» (2014-2020)10 επιδιώκει να 
διασφαλίσει μεγαλύτερο αντίκτυπο στην 

(4) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020»)10 επιδιώκει να 
διασφαλίσει μεγαλύτερο αντίκτυπο στην 
έρευνα και την καινοτομία,
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έρευνα και την καινοτομία, διαθέτοντας 
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 
κοινωνικών προκλήσεων. Η συμμετοχή 
της Ένωσης στις εν λόγω συμπράξεις θα 
μπορούσε να λάβει τη μορφή 
χρηματοδοτικών συνεισφορών σε κοινές 
επιχειρήσεις που συγκροτούνται βάσει του 
άρθρου 187 της Συνθήκης κατ’ εφαρμογή 
της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ.

χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα, 
συμπεριλαμβανομένων των συμπράξεων
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε βασικούς 
τομείς στους οποίους η έρευνα και η 
καινοτομία δύνανται να συμβάλουν στους 
ευρύτερους στόχους ανταγωνιστικότητας 
της Ένωσης, να μοχλεύσουν ιδιωτικές 
επενδύσεις και να συνδράμουν στην 
αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων. Οι 
συμπράξεις αυτές θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν την ισόρροπη συμβολή 
εκ μέρους όλων των εταίρων, να 
εξασφαλίζουν τη λογοδοσία ως προς την 
επίτευξη των στόχων τους και να είναι 
ευθυγραμμισμένες με τους στρατηγικούς 
στόχους της Ένωσης για την έρευνα, την 
ανάπτυξη και την καινοτομία. Ο τρόπος 
διακυβέρνησης και διαχείρισης των 
συμπράξεων αυτών θα πρέπει να είναι 
ανοικτός, διαφανής, αποτελεσματικός και 
αποδοτικός και να παρέχει τη 
δυνατότητα για συμμετοχή σε ευρύ 
φάσμα ενδιαφερομένων, ενεργών στα 
συγκεκριμένα πεδία των εν λόγω 
συμπράξεων. Η συμμετοχή της Ένωσης 
στις εν λόγω συμπράξεις θα μπορούσε να 
λάβει τη μορφή χρηματοδοτικών 
συνεισφορών σε κοινές επιχειρήσεις που 
συγκροτούνται βάσει του άρθρου 187 της 
Συνθήκης κατ’ εφαρμογή της απόφασης 
αριθ. 1982/2006/ΕΚ.

__________________ __________________
10 ΕΕ … [ΠΠ «Ορίζοντας 2020»]. 10 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. .../2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της ... 2013, για τη σύσταση 
του προγράμματος- πλαισίου «Ορίζοντας 
2020» για την έρευνα και την καινοτομία 
(2014-2020) και την κατάργηση της 
απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ (ΕΕ L ...)

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι η εναρμόνιση με τις αρχές που έχουν συμφωνηθεί στον κανονισμό-πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» 
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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)11, πρέπει να παρέχεται περαιτέρω 
στήριξη 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 το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» και την απόφαση (ΕΕ)
αριθ. …/2013/ΕΕ του Συμβουλίου11

μπορεί να παρέχεται περαιτέρω στήριξη σε 
κοινές επιχειρήσεις που συγκροτούνται
σύμφωνα με τους όρους που 
προσδιορίζονται στο πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» και πιο συγκεκριμένα 
στο άρθρο 25, και οι οποίες τηρούν 
πλήρως τις γενικές αρχές που ορίζονται 
στο πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» και ιδίως τις αρχές περί ισότητας 
των φύλων και ανοικτής πρόσβασης.

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

11 Απόφαση (EΕ) αριθ. .../2013 του 
Συμβουλίου, της ... 2013, για τη θέσπιση 
του ειδικού προγράμματος υλοποίησης 
του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020» (2014-2020) (ΕΕ L ...)

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι η εναρμόνιση με τις αρχές που έχουν συμφωνηθεί στον κανονισμό-πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» 

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η έρευνα σχετικά με το μέλλον της 
ιατρικής θα πραγματοποιείται σε τομείς 
όπου ο συνδυασμός στόχων κοινωνικού 
ενδιαφέροντος, δημόσιας υγείας και 
ανταγωνιστικότητας του βιοϊατρικού 
κλάδου απαιτεί τη συγκέντρωση πόρων και 

(8) Η έρευνα σχετικά με το μέλλον της 
ιατρικής θα πραγματοποιείται σε τομείς 
όπου ο συνδυασμός στόχων κοινωνικού 
ενδιαφέροντος, δημόσιας υγείας και 
ανταγωνιστικότητας του βιοϊατρικού 
κλάδου απαιτεί τη συγκέντρωση πόρων και 
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την προώθηση συνεργασιών μεταξύ του 
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα με τη 
συμμετοχή των ΜΜΕ. Το πεδίο 
εφαρμογής της πρωτοβουλίας πρέπει να 
επεκταθεί σε όλους τους τομείς της 
έρευνας και καινοτομίας στις 
βιοεπιστήμες. Πρόκειται για τομείς που 
άπτονται της δημόσιας υγείας, όπως 
προσδιορίζονται από την έκθεση της 
Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τα 
φάρμακα προτεραιότητας για την Ευρώπη 
και τον κόσμο, η οποία επί του παρόντος 
βρίσκεται στο στάδιο της επικαιροποίησης 
και η νέα έκδοση αναμένεται να 
δημοσιευθεί το 2013. Η πρωτοβουλία 
πρέπει επομένως να προσπαθήσει να 
προσεγγίσει ευρύτερο φάσμα εταίρων, 
συμπεριλαμβανομένων εταιρειών μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης, από διάφορους τομείς
(π.χ. βιοϊατρική απεικόνιση, τεχνολογία 
ιατρικών πληροφοριών, διαγνωστική και/ή 
κλάδους που αφορούν την υγεία των 
ζώων). Μια ευρύτερη συμμετοχή θα 
συνέβαλε στην προώθηση της ανάπτυξης 
νέων μεθόδων και τεχνολογιών για την 
πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία νόσων 
με σημαντικό αντίκτυπο στη δημόσια 
υγεία.

την προώθηση συνεργασιών μεταξύ του 
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα με τη 
συμμετοχή των ΜΜΕ. Το πεδίο 
εφαρμογής της πρωτοβουλίας πρέπει να 
επεκταθεί στους τομείς εκείνους της 
έρευνας και καινοτομίας στις βιοεπιστήμες
στους οποίους έχει αποδειχθεί η 
προστιθέμενη αξία του μέσου αυτού.
Πρόκειται για τομείς που άπτονται της 
δημόσιας υγείας, όπως προσδιορίζονται 
από την έκθεση της Παγκόσμιας 
Οργάνωσης Υγείας για τα φάρμακα 
προτεραιότητας για την Ευρώπη και τον 
κόσμο, η οποία επί του παρόντος βρίσκεται 
στο στάδιο της επικαιροποίησης και η νέα 
έκδοση αναμένεται να δημοσιευθεί το 
2013, και οι οποίοι συμφωνούν με άλλες 
παγκόσμιες πρωτοβουλίες, όπως η 
συμβουλευτική ομάδα εργασίας 
εμπειρογνώμων της ΠΟΥ για την έρευνα 
και την καινοτομία: χρηματοδότηση και 
συντονισμός (ΣΟΕΕ). Η πρωτοβουλία 
πρέπει επομένως να προσπαθήσει να 
προσεγγίσει ευρύτερο φάσμα εταίρων, 
συμπεριλαμβανομένων μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και
εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης, από 
διάφορους τομείς (π.χ. βιοϊατρική 
απεικόνιση, τεχνολογία ιατρικών 
πληροφοριών, διαγνωστική και/ή κλάδους 
που αφορούν την υγεία των ζώων) και το 
επίπεδο συμμετοχής θα πρέπει να συνιστά 
έναν από τους δείκτες αναφοράς για την 
εκ των υστέρων αξιολόγηση της 
επιτυχίας της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ.
Μια ευρύτερη συμμετοχή, στην οποία 
περιλαμβάνεται η ουσιαστική συμμετοχή 
ερευνητικών οργανισμών, της κοινωνίας 
των πολιτών και ανεξάρτητων 
οργανώσεων ασθενών, θα συνέβαλε στην 
προώθηση της ανάπτυξης νέων μεθόδων 
και τεχνολογιών για την πρόληψη, 
διάγνωση και θεραπεία νόσων με 
σημαντικό αντίκτυπο στη δημόσια υγεία.

Or. en



PR\1009315EL.doc 9/44 PE523.015v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Στην ενδιάμεση αξιολόγηση προτάθηκε να ενισχυθεί η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην 
ΠΚΦ. Επίσης, μετά από τη σύσταση, στην Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας (WHA) τον Μάιο του 
2013, της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας εμπειρογνωμόνων της ΠΟΥ για την έρευνα και την 
καινοτομία, τα κράτη μέλη της ΠΟΥ ενέκριναν ψήφισμα στο οποίο περιλαμβάνεται διαδικασία 
για τον γρήγορο προσδιορισμό των έργων επίδειξης Ε&Α.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η συνέχιση της εν λόγω πρωτοβουλίας 
πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη την 
εμπειρία που έχει αποκτηθεί από τη 
λειτουργία της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ,
συμπεριλαμβανομένων των 
αποτελεσμάτων της ενδιάμεσης 
αξιολόγησης και των συστάσεων των 
ενδιαφερομένων μερών14 και πρέπει να 
υλοποιηθεί με δομή και κανόνες 
κατάλληλους για τον επιδιωκόμενο σκοπό, 
προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα 
και να διασφαλιστεί η απλούστευση σε 
επιχειρησιακό επίπεδο. Για τον σκοπό 
αυτό, η κοινή επιχείρηση της 
Πρωτοβουλίας για τα Καινοτόμα Φάρμακα
(εφεξής «ΠΚΦ2») πρέπει να εγκρίνει 
δημοσιονομικούς κανόνες 
προσαρμοσμένους στις ανάγκες της, 
σύμφωνα με το άρθρο 209 του κανονισμού
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 996/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, 
σχετικά με τους δημοσιονομικούς 
κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης15.

(9) Η συνέχιση της εν λόγω πρωτοβουλίας 
πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τα 
αποτελέσματα της ενδιάμεσης 
αξιολόγησής της, καθώς και τις 
συστάσεις των ενδιαφερομένων, ιδίως 
όσον αφορά τους προβληματισμούς που 
προέκυψαν ως προς την πολιτική 
διανοητικής ιδιοκτησίας της 
πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα 
φάρμακα, και θα πρέπει να 
εξασφαλιστούν σαφέστεροι κανόνες 
διακυβέρνησης. Η συνέχιση της εν λόγω 
πρωτοβουλίας πρέπει επίσης να λαμβάνει 
υπόψη την εμπειρία που έχει αποκτηθεί 
από τη λειτουργία της κοινής επιχείρησης 
ΠΚΦ, και πρέπει να υλοποιηθεί με δομή 
και κανόνες κατάλληλους για τον 
επιδιωκόμενο σκοπό, προκειμένου να 
αυξηθεί η αποδοτικότητα και να 
διασφαλιστεί η απλούστευση σε 
επιχειρησιακό επίπεδο. Για τον σκοπό 
αυτό, η κοινή επιχείρηση της 
Πρωτοβουλίας για τα Καινοτόμα Φάρμακα
(εφεξής «ΠΚΦ2») πρέπει να εγκρίνει 
δημοσιονομικούς κανόνες 
προσαρμοσμένους στις ανάγκες της, 
σύμφωνα με το άρθρο 209 του κανονισμού
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 996/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου15.

__________________ __________________
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14

http://ec.europa.eu/research/consultations/li
fe_science_h2020/consultation_en.htm

14

http://ec.europa.eu/research/consultations/li
fe_science_h2020/consultation_en.htm

15 ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1. 15 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 
2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς 
κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 θα πρέπει να βασίζεται στην άντληση διδαγμάτων και να 
αντιμετωπίζει τις ελλείψεις που έχουν διαπιστωθεί στις αξιολογήσεις και κατά την καθημερινή 
λειτουργία.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η συμμετοχή σε έμμεσες δράσεις που 
χρηματοδοτούνται από την κοινή 
επιχείρηση ΠΚΦ2 πρέπει να 
συμμορφώνεται προς τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. … /2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της … 
2013, σχετικά με τη θέσπιση των 
κανόνων συμμετοχής και διάδοσης στο 
«πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και 
την καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (2014-
2020)»16.

(14) Η συμμετοχή σε έμμεσες δράσεις που 
χρηματοδοτούνται από την κοινή 
επιχείρηση ΠΚΦ2 πρέπει να 
συμμορφώνεται προς τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. … /2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16. Με 
την κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 θα 
διασφαλίζεται η προστασία, 
εκμετάλλευση και διάδοση των 
αποτελεσμάτων από τους συμμετέχοντες 
κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η 
ευρεία διάδοση και εκμετάλλευση των 
ερευνητικών δεδομένων και η οικονομικά 
προσιτή πρόσβαση στο τελικό προϊόν.

__________________ __________________
16 ΕΕ … [Κανόνες συμμετοχής «Ορίζων 16 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. .../2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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2020»]. Συμβουλίου, της ...2013, σχετικά με τη 
θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και 
διάδοσης του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020» για την έρευνα και την 
καινοτομία (2014-2020) (ΕΕ L ...).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανταλλαγή των δεδομένων που προκύπτουν από τα έργα της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 είναι 
ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση συνεργατικών και σωρευτικών διεργασιών που οδηγούν 
στην αύξηση των επιστημονικών γνώσεων.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14 α) Με την επιφύλαξη της ενδιάμεσης 
αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 
11 παράγραφος 1 του παρόντος 
κανονισμού και σύμφωνα με το άρθρο 32 
του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020», οι κοινές τεχνολογικές 
πρωτοβουλίες θα πρέπει, ως ειδικά μέσα 
χρηματοδότησης, να υπόκεινται σε 
εμπεριστατωμένη ενδιάμεση αξιολόγηση, 
η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει ειδική 
ανάλυση του ανοικτού χαρακτήρα, της 
διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητάς τους. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός είναι η ευθυγράμμιση με το άρθρο 32 του κανονισμού για το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020».

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Σύμφωνα με το άρθρο 287 
παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
ιδρυτική πράξη κάθε λοιπού οργάνου ή 
οργανισμού ιδρυομένου από την Ένωση 
ενδέχεται να αποκλείει τον έλεγχο των 
λογαριασμών του συνόλου των εσόδων 
και εξόδων των εν λόγω οργάνων ή 
οργανισμών από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 
Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 60 
παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, οι λογαριασμοί 
των οργανισμών που αναφέρονται στο 
άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 πρέπει να 
εξετάζονται από ανεξάρτητο ελεγκτικό 
οργανισμό, ο οποίος παρέχει τη γνώμη 
του, μεταξύ άλλων, σχετικά με την 
αξιοπιστία των λογαριασμών και τη 
νομιμότητα και κανονικότητα των 
υποκείμενων πράξεων. Η αποφυγή 
αλληλοεπικαλύψεων όσον αφορά τον 
έλεγχο των λογαριασμών αιτιολογεί γιατί 
οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης 
ΠΚΦ2 δεν πρέπει να υπόκεινται στον 
έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την εισηγήτρια θα πρέπει οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 να 
υπόκεινται σε εξέταση από το Ελεγκτικό Συνέδριο έτσι ώστε να διασφαλίζεται η διαμόρφωση 
σαφούς εικόνας σχετικά με τις δραστηριότητες της ΚΤΠ από την αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19 α) Η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 θα 
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πρέπει να λειτουργεί με διαφάνεια, 
παρέχοντας όλες τις σχετικές διαθέσιμες 
πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές της και 
προωθώντας τις δραστηριότητές της 
αναλόγως. 

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19 β) Προκειμένου να εξασφαλιστεί μια 
προσέγγιση βασισμένη στις προκλήσεις, 
είναι αναγκαίος ο συντονισμένος 
στρατηγικός σχεδιασμός των 
δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας 
που υπάγονται στον ειδικό στόχο «Υγεία, 
δημογραφική αλλαγή και ευεξία» της 
προτεραιότητας «κοινωνιακές 
προκλήσεις» του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020». Η επιστημονική 
ομάδα για την υγεία θα πρέπει, μέσω της 
συνεισφοράς της στον καθορισμό των 
προτεραιοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας, να συμβάλλει στην αποφυγή 
του κατακερματισμού και να διασφαλίζει 
ότι τα διαφορετικά χρηματοδοτικά μέσα 
που υπάγονται στην εν λόγω κοινωνιακή 
πρόκληση, συμπεριλαμβανομένης της 
ΠΚΦ2, συμβάλλουν με συντονισμένο 
τρόπο στη βελτίωση της διά βίου υγείας 
και ευημερίας όλων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός είναι η ευθυγράμμιση με το άρθρο 12 του κανονισμού για το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020».
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να συνεισφέρει στην επίτευξη των 
στόχων της κοινής τεχνολογικής 
πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα, 
και συγκεκριμένα:

β) να στηρίξει την επίτευξη των στόχων 
της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας για 
τα καινοτόμα φάρμακα, όπως 
προσδιορίστηκαν στις προτεραιότητες 
έρευνας και καινοτομίας που ορίζονται 
στο πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020», και συγκεκριμένα:

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) να αυξήσει το ποσοστό επιτυχίας των 
κλινικών δοκιμών φαρμάκων 
προτεραιότητας που έχει εντοπίσει η 
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας·

i) να αυξήσει το ποσοστό επιτυχίας των 
καινοτομικών κλινικών δοκιμών 
φαρμάκων προτεραιότητας που έχει 
εντοπίσει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, 
ώστε να ανταποκρίνονται σε 
θεραπευτικές ανάγκες και σε ανάγκες 
δημόσιας υγείας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με όσα εφαρμόζονται ήδη σχετικά με τη νόσο Alzheimer, η ΠΚΦ δεν θα πρέπει να 
χρηματοδοτεί όλες τις κλινικές δοκιμές, παρά μόνο εκείνες που έχουν καινοτομικό χαρακτήρα.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο β – σημείο iii
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) να προωθήσει νέες θεραπείες για 
νόσους για τις οποίες οι θεραπευτικές 
ανάγκες σε μεγάλο βαθμό δεν 
καλύπτονται, όπως είναι η νόσος του 
Alzheimer, και για τις οποίες είναι 
περιορισμένα τα κίνητρα της αγοράς, όπως 
ισχύει στην περίπτωση της μικροβιακής 
αντοχής·

iii) να προωθήσει νέα εμβόλια, μεθόδους 
διάγνωσης, φάρμακα και θεραπείες για 
νόσους για τις οποίες υπάρχουν σε μεγάλο 
βαθμό ανάγκες που δεν καλύπτονται, όπως 
είναι η νόσος του Alzheimer, και για τις 
οποίες είναι περιορισμένα τα κίνητρα της 
αγοράς, όπως ισχύει στις περιπτώσεις 
ασθενειών που σχετίζονται με τη 
φτώχεια, παραμελημένων ασθενειών, και
της μικροβιακής αντοχής γενικότερα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι θεραπείες δεν συνιστούν παρά ένα στοιχείο της ευρύτερης ανάγκης για καινοτομία στον 
τομέα της υγείας, η οποία περιλαμβάνει επίσης εμβόλια, διαγνωστικές μεθόδους και φάρμακα.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο β – σημείο vi

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vi) να βελτιώσει την τρέχουσα διαδικασία 
ανάπτυξης φαρμάκων παρέχοντας στήριξη 
για την ανάπτυξη εργαλείων, προτύπων και 
προσεγγίσεων για την αξιολόγηση της 
αποδοτικότητας, της ασφάλειας και της 
ποιότητας των φαρμακευτικών προϊόντων 
που υπόκεινται σε ρύθμιση.

vi) να βελτιώσει την τρέχουσα διαδικασία 
ανάπτυξης φαρμάκων παρέχοντας στήριξη 
για την ανάπτυξη εργαλείων, προτύπων και 
προσεγγίσεων για την αξιολόγηση της 
αποδοτικότητας, της
αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας, 
του θεραπευτικού οφέλους και της 
ποιότητας των φαρμακευτικών προϊόντων 
που υπόκεινται σε ρύθμιση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία υπάρχει έλλειψη νέων φαρμάκων με προστιθέμενη θεραπευτική 
αξία.
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο β – σημείο vi α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vi α) να διευκολύνει τη μετάβαση σε ένα 
ανοικτό σύστημα καινοτομίας, 
ενισχύοντας τις συνεργατικές και 
σωρευτικές διεργασίες που οδηγούν στην 
αύξηση των επιστημονικών γνώσεων 
μέσω της ευρείας ανταλλαγής των 
δεδομένων που προκύπτουν από έργα της 
ΠΚΦ2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανταλλαγή των δεδομένων που προκύπτουν από τα έργα της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 είναι, 
ως εκ τούτου, ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση συνεργατικών και σωρευτικών διεργασιών 
που οδηγούν στην αύξηση των επιστημονικών γνώσεων. Η ανταλλαγή δεδομένων μπορεί 
επίσης, επιτρέποντας σε άλλους ερευνητές να επαναλαμβάνουν ή να διευρύνουν αναλύσεις, να 
αυξήσει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία της έρευνας και να ενισχύσει την αξιοπιστία της.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) να προωθήσει τη συμμετοχή μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις 
δραστηριότητές της, όπως ορίζεται στους 
στόχους του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020».

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός είναι η ευθυγράμμιση με το άρθρο 18 του κανονισμού για το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020».
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων της 
ΕΖΕΣ, προς την κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 
για την κάλυψη διοικητικών και 
επιχειρησιακών δαπανών ανέρχεται σε
1 725 εκατομμύρια ευρώ, ποσό το οποίο 
διαμορφώνεται ως εξής:

Η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων της 
ΕΖΕΣ, προς την κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 
για την κάλυψη διοικητικών και 
επιχειρησιακών δαπανών ανέρχεται σε
1.509.000.000 ευρώ, ποσό το οποίο 
διαμορφώνεται ως εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια προτείνει περικοπή του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 κατά 
12,5%, λόγω της συνολικής μείωσης του δημοσιονομικού κονδυλίου για τον «Ορίζοντα 2020» 
στο πλαίσιο του ΠΔΠ, έτσι ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ευαίσθητη ισορροπία ανάμεσα στη 
χρηματοδότηση της συνεργατικής έρευνας στον τομέα της υγείας αφενός και της 
χρηματοδότησης της ΚΤΠ αφετέρου.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έως 1 500 εκατομμύρια ευρώ, ποσό
ισοδύναμο της συνεισφοράς της EFPIA, ή 
των οντοτήτων που την απαρτίζουν ή των 
συνδεδεμένων οντοτήτων τους·

α) έως 1.312.000.000 ευρώ, ποσό
επιπρόσθετο στη συνεισφορά της EFPIA, 
ή των οντοτήτων που την απαρτίζουν ή 
των συνδεδεμένων οντοτήτων τους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια προτείνει περικοπή του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 κατά 
12,5%, λόγω της συνολικής μείωσης του δημοσιονομικού κονδυλίου για τον «Ορίζοντα 2020» 
στο πλαίσιο του ΠΔΠ, έτσι ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ευαίσθητη ισορροπία ανάμεσα στη 
χρηματοδότηση της συνεργατικής έρευνας στον τομέα της υγείας αφενός και της 
χρηματοδότησης της ΚΤΠ αφετέρου.
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Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έως 225 εκατομμύρια ευρώ, ποσό
ισοδύναμο της συνεισφοράς των 
συνεργαζόμενων εταίρων άλλων μελών, ή 
των οντοτήτων που τους απαρτίζουν ή των 
συνδεδεμένων οντοτήτων τους.

β) έως 197 εκατομμύρια ευρώ, ποσό
επιπρόσθετο στη συνεισφορά των 
συνεργαζόμενων εταίρων άλλων μελών, ή 
των οντοτήτων που τους απαρτίζουν ή των 
συνδεδεμένων οντοτήτων τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια προτείνει περικοπή του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 κατά 
12,5%, λόγω της συνολικής μείωσης του δημοσιονομικού κονδυλίου για τον «Ορίζοντα 2020» 
στο πλαίσιο του ΠΔΠ, έτσι ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ευαίσθητη ισορροπία ανάμεσα στη 
χρηματοδότηση της συνεργατικής έρευνας στον τομέα της υγείας αφενός και της 
χρηματοδότησης της ΚΤΠ αφετέρου.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τους ειδικούς δείκτες επιδόσεων που 
σχετίζονται με τη λειτουργία της κοινής 
επιχείρησης ΠΚΦ2·

γ) τους ειδικούς δείκτες επιδόσεων που 
σχετίζονται με τη λειτουργία της κοινής 
επιχείρησης ΠΚΦ2, οι οποίοι αναφέρονται 
στο παράρτημα·

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αξιολόγηση Εκθέσεις και αξιολόγηση
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Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017 η Επιτροπή 
πρέπει να διενεργήσει ενδιάμεση 
αξιολόγηση της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2. 
Έως τις 30 Ιουνίου 2018 η Επιτροπή 
πρέπει να ανακοινώσει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τα 
συμπεράσματα της αξιολόγησης, 
συνοδευόμενα από τις παρατηρήσεις της.

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017 η Επιτροπή 
πρέπει να διενεργήσει ενδιάμεση 
αξιολόγηση της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2, 
στην οποία λαμβάνονται υπόψη οι 
συμβουλές της επιστημονικής ομάδας για 
την υγεία, σύμφωνα με το άρθρο 12 
παράγραφος 2 του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Η 
αξιολόγηση αυτή περιλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων, λεπτομερή σύγκριση των 
ενδιάμεσων επιτευγμάτων της ΠΚΦ2 με 
τους ειδικούς δείκτες που παρατίθενται 
στη ρήτρα 18α του καταστατικού που
περιλαμβάνεται στο παράρτημα του 
παρόντος κανονισμού.

Η ενδιάμεση αξιολόγηση της κοινής 
επιχείρησης ΠΚΦ2 συνιστά τμήμα της 
ενδιάμεσης αξιολόγησης του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020» και καταρτίζεται μαζί με αυτήν.
Έως τις 30 Ιουνίου 2018 η Επιτροπή 
πρέπει να ανακοινώσει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τα 
συμπεράσματα της αξιολόγησης, 
συνοδευόμενα από τις παρατηρήσεις της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιστημονική ομάδα για την υγεία θα είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της συνοχής όλων 
των προτεραιοτήτων που υπάγονται στον τομέα της υγείας και για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να 
ζητείται η γνώμη της κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης. Επιπλέον, η τροπολογία αυτή 
αντανακλά τις τροποποιήσεις που έγιναν στο άρθρο 26 του κανονισμού «Ορίζοντας 2020», στις 
οποίες οι ΚΤΠ αναφέρονται ρητά ως τμήμα της ενδιάμεσης αξιολόγησης στην οποία και 
υπόκεινται.
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Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ετήσια έκθεση σχετικά με την 
πρόοδο των εργασιών της κοινής 
επιχείρησης ΠΚΦ2. Η εν λόγω έκθεση 
περιλαμβάνει λεπτομέρειες της 
εφαρμογής, μεταξύ άλλων τον αριθμό των 
υποβαλλόμενων προτάσεων, τον αριθμό 
των προτάσεων που επιλέγονται για 
χρηματοδότηση, το είδος των 
συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων 
των ΜΜΕ, και στατιστικά στοιχεία ανά 
χώρα.

Or. en

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η απαλλαγή ως προς την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού όσον αφορά τη 
χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης 
στην κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 εντάσσεται 
στο πλαίσιο της απαλλαγής που 
χορηγείται στην Επιτροπή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν 
σύστασης του Συμβουλίου, σύμφωνα με
την προβλεπόμενη διαδικασία στο άρθρο
319 της Συνθήκης.

1. Η απαλλαγή ως προς την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού όσον αφορά τη 
χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης 
στην κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2
πραγματοποιείται σύμφωνα με τη
διαδικασία για τη χορήγηση απαλλαγής 
στους οργανισμούς της Κοινότητας που 
υπάγονται στο άρθρο 209 του κανονισμού 
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 319 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 δεν αναφέρει διαδικασία 
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απαλλαγής· για τον λόγο αυτό, η εισηγήτρια πιστεύει ότι η απαλλαγή των ΚΤΠ θα πρέπει να 
εξομοιωθεί με τη διαδικασία απαλλαγής των οργανισμών της Κοινότητας που υπάγονται στο 
άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για λόγους συνοχής, η Επιτροπή 
δύναται να αποφασίσει να προβεί στους 
ελέγχους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 επί των συμμετεχόντων που 
έλαβαν χρηματοδότηση από την κοινή 
επιχείρηση ΠΚΦ2.

2. Για λόγους συνοχής, η Επιτροπή 
δύναται να αποφασίσει να προβεί στους 
ελέγχους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 επί των συμμετεχόντων που 
έλαβαν χρηματοδότηση από την κοινή 
επιχείρηση ΠΚΦ2 ή συμμετείχαν στις 
δραστηριότητες που χρηματοδοτήθηκαν 
από αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλοι οι εταίροι που συμμετέχουν σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας ΠΚΦ2 θα πρέπει 
να υπόκεινται σε ελέγχους

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την Επιτροπή και το Ελεγκτικό 
Συνέδριο να διενεργούν τους ανωτέρω 
ελέγχους σε σχέση με τους αποδέκτες της 
χρηματοδότησης από την κοινή 
επιχείρηση ΠΚΦ2, σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

β) την Επιτροπή και το Ελεγκτικό 
Συνέδριο να διενεργούν τους ανωτέρω 
ελέγχους σε σχέση με τους συμμετέχοντες 
στις δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας που χρηματοδοτήθηκαν από 
την κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2, σύμφωνα με 
τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

Or. en
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Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το διοικητικό συμβούλιο της κοινής 
επιχείρησης ΠΚΦ2 δύναται να θεσπίσει 
τις πρακτικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 καθορίζει ήδη τις ρυθμίσεις σχετικά με την παροχή 
πρόσβασης σε έγγραφα από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. 

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. … [κανόνες 
συμμετοχής και διάδοσης στο πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020»] εφαρμόζεται στις 
δράσεις που χρηματοδοτούνται από την 
κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2. Σύμφωνα με τον 
εν λόγω κανονισμό, η κοινή επιχείρηση 
ΠΚΦ2 θεωρείται φορέας χρηματοδότησης 
και παρέχει χρηματοδοτική στήριξη σε 
έμμεσες δράσεις, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 1 του καταστατικού που 
παρατίθεται στο παράρτημα.

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. … [κανόνες 
συμμετοχής και διάδοσης στο πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020»] εφαρμόζεται στις 
δράσεις που χρηματοδοτούνται από την 
κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2. Σύμφωνα με τον 
εν λόγω κανονισμό, η κοινή επιχείρηση 
ΠΚΦ2 θεωρείται φορέας χρηματοδότησης 
και παρέχει χρηματοδοτική στήριξη σε 
έμμεσες δράσεις, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 1 του καταστατικού που 
παρατίθεται στο παράρτημα.

Οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 3 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. … [κανόνες συμμετοχής και 
διάδοσης του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020] εφαρμόζονται με 
συνέπεια έτσι ώστε να τηρείται η 
ασφάλεια του δικαίου και η δικονομική 
ασφάλεια σε ό,τι αφορά τους 
συμμετέχοντες, να επιτρέπεται η 
ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των ΜΜΕ 
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και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης, 
και να διασφαλίζεται η ισότιμη και δίκαιη 
μεταχείριση των συμμετεχόντων όσον 
αφορά την κυριότητα και την πρόσβαση 
στα αποτελέσματα των σχεδίων ΠΚΦ2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια υποστηρίζει ένθερμα την ιδέα ενός ενιαίου συνόλου κανόνων - των κανόνων 
συμμετοχής - για όλες τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τον «Ορίζοντα 2020», 
συμπεριλαμβανομένων των ΚΤΠ. Εάν υπάρχει ανάγκη απόκλισης από τον γενικό κανόνα, το 
πεδίο εφαρμογής της απόκλισης θα πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο και θα πρέπει να 
διασφαλίζεται ότι δεν δημιουργούνται εμπόδια στη συμμετοχή οντοτήτων που μπορούν να 
συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων της ΠΚΦ2.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ενδεχόμενες αχρησιμοποίητες 
πιστώσεις δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 73/2008, μεταφέρονται στην κοινή 
επιχείρηση ΠΚΦ2.

5. Από τις αχρησιμοποίητες πιστώσεις που 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
73/2008, μεταφέρονται μόνο οι πιστώσεις 
που είναι απολύτως αναγκαίες για την 
κάλυψη του διοικητικού κόστους που 
προκύπτει από τις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων στο πλαίσιο της κοινής 
επιχείρησης ΠΚΦ (ΠΚΦ1).

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα αχρησιμοποίητα κονδύλια του ΠΚΦ1, εκτός από εκείνα που είναι απολύτως απαραίτητα για 
τις διοικητικές δαπάνες του ΠΚΦ1, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση 
έργων του ΠΠ7, π.χ. για την υποστήριξη έργων του εφεδρικού καταλόγου

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αντλεί τους αναγκαίους δημόσιους και 
ιδιωτικούς πόρους για την επίτευξη των 
στόχων της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2·

α) μοχλεύει ιδιωτικές επενδύσεις και
αντλεί τους αναγκαίους δημόσιους και 
ιδιωτικούς πόρους για την επίτευξη των 
στόχων της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2·

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιτρέποντας τον συνδυασμό της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» με άλλες πηγές δημόσιας χρηματοδότησης αναμένεται οι ΚΤΠ να έχουν μεγαλύτερο
αποτέλεσμα μόχλευσης στις ιδιωτικές επενδύσεις και τις σχετικές οικονομικές δραστηριότητες.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αναθεωρεί τακτικά και επιφέρει 
ενδεχόμενες αναγκαίες προσαρμογές στο 
στρατηγικό ερευνητικό θεματολόγιο της 
κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 υπό το πρίσμα 
των επιστημονικών εξελίξεων που 
σημειώνονται κατά τη διάρκεια της 
υλοποίησής της·

β) αναθεωρεί τακτικά και επιφέρει 
ενδεχόμενες αναγκαίες προσαρμογές στο 
στρατηγικό ερευνητικό θεματολόγιο της 
κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 υπό το πρίσμα 
των επιστημονικών εξελίξεων που 
σημειώνονται κατά τη διάρκεια της 
υλοποίησής της, κατόπιν διαβούλευσης με 
την επιστημονική ομάδα για την υγεία 
του «Ορίζοντας 2020», σύμφωνα με το 
άρθρο 12 παράγραφος 2 του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η επιστημονική ομάδα θα έχει την αρμοδιότητα να διασφαλίζει τη συνοχή όλων 
των προτεραιοτήτων που υπάγονται στην πρόκληση «Υγεία», η εισηγήτρια πιστεύει ότι το 
στρατηγικό ερευνητικό θεματολόγιο της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 θα ωφεληθεί από τη 
συμβολή της ομάδας.
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Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δημιουργεί και αναπτύσσει στενές και 
μακροπρόθεσμες σχέσεις συνεργασίας 
μεταξύ της Ένωσης, άλλων μελών, των 
συνεργαζόμενων εταίρων και των άλλων 
ενδιαφερόμενων μερών όπως άλλοι 
κλάδοι, ρυθμιστικές αρχές, ενώσεις 
ασθενών, πανεπιστήμια και κλινικά 
κέντρα, καθώς και συνεργασία μεταξύ της 
βιομηχανίας και του ακαδημαϊκού τομέα·

γ) δημιουργεί και αναπτύσσει στενές και 
μακροπρόθεσμες σχέσεις συνεργασίας 
μεταξύ της Ένωσης, άλλων μελών, των 
συνεργαζόμενων εταίρων και των άλλων 
ενδιαφερόμενων μερών όπως άλλοι 
κλάδοι, ρυθμιστικές αρχές, ανεξάρτητες 
ενώσεις ασθενών, πανεπιστήμια, 
ερευνητικές οργανώσεις και κλινικά 
κέντρα, καθώς και συνεργασία μεταξύ της 
βιομηχανίας και του ακαδημαϊκού τομέα, 
διασφαλίζοντας την ευρύτερη δυνατή 
συμμετοχή τόσο σε γεωγραφικούς όρους 
όσο και σε όρους μεγέθους των 
συμμετεχόντων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής πιστεύει ότι η ευρεία συμμετοχή ενδιαφερομένων θα ενισχύσει τα αποτελέσματα 
και τη νομιμότητα της κοινής επιχείρησης ΚΠΦ2.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) στηρίζει αποτελεσματικά την έρευνα και 
την καινοτομία στις βιοεπιστήμες, κυρίως 
μέσω επιχορηγήσεων·

ε) στηρίζει αποτελεσματικά την 
προανταγωνιστική έρευνα και την 
καινοτομία στις βιοεπιστήμες, κυρίως 
μέσω επιχορηγήσεων·

Or. en
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Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) προσδιορίζει και εκτελεί το ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας της κοινής 
επιχείρησης ΠΚΦ2, κυρίως μέσω 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων·

στ) προσδιορίζει και εκτελεί το ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας της κοινής 
επιχείρησης ΠΚΦ2, κυρίως μέσω 
ανοικτών και ανταγωνιστικών 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που διοργανώνονται από τις κοινές επιχειρήσεις 
ΚΤΠ πρέπει να είναι ανοικτές και ανταγωνιστικές.  Οι προτάσεις που πρέπει να 
χρηματοδοτηθούν πρέπει να επιλεγούν με βάση το πρωταρχικό κριτήριο της επιστημονικής 
αριστείας.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) διοργανώνει προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων και κάθε άλλη αναγκαία 
διαδικασία για τη χρηματοδότηση, την 
αξιολόγηση προτάσεων, την κατανομή 
χρηματοδότησης σε έργα σύμφωνα με τους 
εφαρμοστέους κανόνες, εντός των ορίων 
των διαθέσιμων πόρων·

ζ) διοργανώνει ανοικτές και 
ανταγωνιστικές προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων και κάθε άλλη αναγκαία 
διαδικασία για τη χρηματοδότηση, την 
αξιολόγηση προτάσεων, την κατανομή 
χρηματοδότησης σε έργα σύμφωνα με τους 
εφαρμοστέους κανόνες, εντός των ορίων 
των διαθέσιμων πόρων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που διοργανώνονται από τις κοινές επιχειρήσεις 
ΚΤΠ πρέπει να είναι ανοικτές και ανταγωνιστικές.  Οι προτάσεις που πρέπει να 
χρηματοδοτηθούν πρέπει να επιλεγούν με βάση το πρωταρχικό κριτήριο της επιστημονικής 
αριστείας.
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Τροπολογία 35

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με 
τα έργα, περιλαμβανομένων των 
ονομάτων των συμμετεχόντων και του 
ποσού της χρηματοδοτικής συνεισφοράς 
της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 ανά 
συμμετέχοντα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν υπάρχει δημόσια χρηματοδότηση απαιτείται η μέγιστη διαφάνεια. Το ίδιο ισχύει και για 
της ΚΤΠ. Προκειμένου να αξιολογηθεί και να δικαιολογηθεί η προστιθέμενη αξία της ΠΚΦ2 
είναι αναγκαία η διαφάνεια όσον αφορά όλα τα χρηματοδοτούμενα έργα.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) μεριμνά για δραστηριότητες 
ενημέρωσης, επικοινωνίας, αξιοποίησης 
και διάδοσης μέσω της κατ’ αναλογία 
εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 22 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2013 
[πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»]·

η) μεριμνά για δραστηριότητες 
ενημέρωσης, επικοινωνίας, αξιοποίησης 
και διάδοσης μέσω της κατ’ αναλογία 
εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 28 
του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020»·

Or. en

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) διοργανώνει τουλάχιστον μία ετήσια θ) διοργανώνει τουλάχιστον μία ετήσια 
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συνεδρίαση με τη συμμετοχή των ομάδων 
συμφερόντων ώστε να διασφαλίζει το 
άνοιγμα και τη διαφάνεια των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης 
ΠΚΦ2 για τις σχετικές ομάδες 
συμφερόντων·

συνεδρίαση με τη συμμετοχή των ομάδων 
συμφερόντων ώστε να διασφαλίζει το 
άνοιγμα, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία 
των ερευνητικών δραστηριοτήτων της 
κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 για τις σχετικές 
ομάδες συμφερόντων μέσω της ομάδας 
ενδιαφερομένων·

Or. en

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κατόπιν αποδοχής του παρόντος 
καταστατικού με επιστολή έγκρισης, η 
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών 
Βιομηχανιών και Ενώσεων (European 
Federation of Pharmaceutical Industries 
and Associations, εφεξής «EFPIA»).

β) κατόπιν αποδοχής του παρόντος 
καταστατικού με επιστολή έγκρισης, η 
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών 
Βιομηχανιών και Ενώσεων (European 
Federation of Pharmaceutical Industries 
and Associations, εφεξής «EFPIA»), μια 
μη κερδοσκοπική ένωση που έχει
συσταθεί κατά το ελβετικό δίκαιο 
(αριθμός μητρώου 4749) και έχει τη 
μόνιμη έδρα της στις Βρυξέλλες (Βέλγιο).

Or. en

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέχει το 50% 
των δικαιωμάτων ψήφου. Η ψήφος της 
Επιτροπής είναι αδιαίρετη. Κάθε μέλος 
δύναται να κατανέμει τα δικαιώματα 
ψήφου που διαθέτει μεταξύ των 
εκπροσώπων του στο διοικητικό 
συμβούλιο. Τα μέλη καταβάλλουν κάθε 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέχει το 50% 
του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου. Η 
ψήφος της Επιτροπής είναι αδιαίρετη. 
Κάθε μέλος δύναται να κατανέμει τα 
δικαιώματα ψήφου που διαθέτει μεταξύ 
των εκπροσώπων του στο διοικητικό 
συμβούλιο. Τα μέλη καταβάλλουν κάθε 
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δυνατή προσπάθεια ώστε να επιτυγχάνεται 
συναίνεση. Ελλείψει συναίνεσης, το 
διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει τις 
αποφάσεις του με πλειοψηφία τουλάχιστον 
75% του συνόλου των ψήφων, 
συμπεριλαμβανομένων των ψήφων των 
μελών που δεν παρίστανται.

δυνατή προσπάθεια ώστε να επιτυγχάνεται 
συναίνεση. Ελλείψει συναίνεσης, το 
διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει τις 
αποφάσεις του με πλειοψηφία τουλάχιστον 
75% του συνόλου των ψήφων, 
συμπεριλαμβανομένων των ψήφων των 
μελών που δεν παρίστανται.

Or. en

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ο πρόεδρος της ομάδας εκπροσώπων των 
κρατών παρίσταται στις συνεδριάσεις του 
διοικητικού συμβουλίου ως παρατηρητής
και συμμετέχει στις συσκέψεις του, αλλά 
δεν διαθέτει δικαίωμα ψήφου.

Ο πρόεδρος της ομάδας εκπροσώπων της 
επιστημονικής ομάδας έχει το δικαίωμα 
να παρίσταται στις συνεδριάσεις του 
διοικητικού συμβουλίου και συμμετέχει 
στις συσκέψεις του, αλλά δεν διαθέτει 
δικαίωμα ψήφου.

Or. en

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τον 
εσωτερικό του κανονισμό.

Το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει και 
δημοσιοποιεί τον εσωτερικό του 
κανονισμό.

Or. en
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Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας 
και τις αντίστοιχες προβλέψεις δαπανών 
που προτείνει ο εκτελεστικός διευθυντής 
σε στενή συνεργασία με τις 
συμβουλευτικές ομάδες που αναφέρονται 
στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο ιζ) του 
καταστατικού, βάσει των γνωμοδοτήσεων 
της επιστημονικής επιτροπής και της 
ομάδας εκπροσώπων των κρατών·

η) εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας 
και τις αντίστοιχες προβλέψεις δαπανών 
που προτείνει ο εκτελεστικός διευθυντής 
σε στενή συνεργασία με τις 
συμβουλευτικές ομάδες που αναφέρονται 
στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο ιζ) του 
καταστατικού, βάσει των γνωμοδοτήσεων 
της επιστημονικής επιτροπής, της ομάδας 
εκπροσώπων των κρατών και της 
επιστημονικής ομάδας για την υγεία του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020»·

Or. en

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ) εγκρίνει τον κατάλογο των προτάσεων 
που επιλέγονται για χρηματοδότηση·

ιγ) εγκρίνει τον κατάλογο των προτάσεων 
που επιλέγονται για χρηματοδότηση με 
βάση τον κατάλογο κατάταξης που 
καταρτίζεται από μια ομάδα 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων σύμφωνα 
με το άρθρο 40 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. .../2013 [κανόνες συμμετοχής και 
διάδοσης του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020»]·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός είναι η ευθυγράμμιση με το άρθρο 37 των κανόνων συμμετοχής στο πρόγραμμα πλαίσιο 
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«Ορίζοντας 2020».

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιζ) συγκροτεί, κατά περίπτωση, 
συμβουλευτικές ομάδες επιπλέον των 
οργάνων της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2·

ιζ) συγκροτεί, κατά περίπτωση, με 
ανοικτές προσκλήσεις υποβολής 
προσφορών συμβουλευτικές ομάδες 
επιπλέον των οργάνων της κοινής 
επιχείρησης ΠΚΦ2·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σύσταση επιπρόσθετων συμβουλευτικών ομάδων και ο διορισμός των μελών τους πρέπει να 
πραγματοποιείται με τη μέγιστη διαφάνεια και με βάση αντικειμενικά κριτήρια.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια α) εφαρμόζει εγκαίρως και δίνει
συνέχεια σε συστάσεις που προκύπτουν 
από την τελική αξιολόγηση της κοινής 
επιχείρησης ΠΚΦ, την ενδιάμεση 
αξιολόγηση της κοινής επιχείρησης 
ΠΚΦ2 ή οποιαδήποτε άλλη σχετική 
αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της 
ΠΚΦ2·

Or. en

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η επιστημονική επιτροπή απαρτίζεται 
από 7 το πολύ μέλη που διορίζονται για 
θητεία ενός έτους με δυνατότητα 
ανανέωσης. Η επιτροπή εκλέγει πρόεδρο 
μεταξύ των μελών της.

1. Η επιστημονική επιτροπή απαρτίζεται 
από 15 το πολύ μέλη που διορίζονται για 
θητεία δύο ετών με δυνατότητα 
ανανέωσης. Η επιτροπή εκλέγει πρόεδρο 
μεταξύ των μελών της. Η σύστασή της 
επιδιώκει την ίση εκπροσώπηση των 
φύλων σύμφωνα με το άρθρο 16 του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020».

Or. en

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Πρόσθετοι εμπειρογνώμονες διορίζονται 
εάν κρίνεται απαραίτητο για ειδικά 
καθήκοντα και για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα.

Πρόσθετοι εμπειρογνώμονες διορίζονται 
εάν κρίνεται απαραίτητο για ειδικά 
καθήκοντα και για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα., και η διαδικασία για την 
επιλογή τους είναι η ίδια με εκείνη για τα 
μόνιμα μέλη της επιστημονικής 
επιτροπής. 

Or. en

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει τα 
συγκεκριμένα κριτήρια και τη διαδικασία 
επιλογής των μελών της επιστημονικής 
επιτροπής και διορίζει τα μέλη της. Το 
διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη 

3. Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει τα 
συγκεκριμένα κριτήρια και τη διαδικασία 
επιλογής των μελών της επιστημονικής 
επιτροπής και διορίζει τα μέλη της. Το 
διοικητικό συμβούλιο διορίζει τα μέλη του 



PR\1009315EL.doc 33/44 PE523.015v01-00

EL

τους δυνητικούς υποψηφίους που 
προτείνει η ομάδα εκπροσώπων των 
κρατών ΠΚΦ2.

από δυνητικούς υποψηφίους που προτείνει 
η ομάδα εκπροσώπων των κρατών ΠΚΦ2.

Or. en

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 10 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) παροχή συμβουλών σχετικά με τις 
επιστημονικές προτεραιότητες που πρέπει 
να εξετάζονται στα ετήσια προγράμματα 
εργασίας·

α) παροχή συμβουλών σχετικά με τις 
επιστημονικές προτεραιότητες που πρέπει 
να εξετάζονται στα ετήσια προγράμματα 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
σχεδίων των κειμένων των προσκλήσεων 
υποβολής προτάσεων·

Or. en

Τροπολογία 50

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) παρέχει συμβουλές σχετικά με τις 
επιστημονικές προτεραιότητες που 
περιλαμβάνονται στο στρατηγικό 
ερευνητικό θεματολόγιο σε συντονισμό με 
την επιστημονική ομάδα για την υγεία 
του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί ενισχυμένη επιστημονική καθοδήγηση, 
ιδίως επειδή ο ρόλος της επιστημονικής επιτροπής φαίνεται να έχει περιοριστεί μετά από την 
αναθεώρηση των στρατηγικών ερευνητικών θεματολογίων της ΠΚΦ το 2010-2011
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Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 10 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Η επιστημονική επιτροπή δύναται να 
εκδίδει, με δική της πρωτοβουλία, 
συστάσεις για την κοινή επιχείρηση 
ΠΚΦ2, όσον αφορά τεχνικά, 
διαχειριστικά και επιστημονικά θέματα.
Η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 ενημερώνει 
την επιστημονική επιτροπή σχετικά με τη 
συνέχεια που έδωσε στις συστάσεις της 
αιτιολογώντας κατάλληλα τις 
περιπτώσεις όπου δεν ακολούθησε τις 
συστάσεις αυτές.

Or. en

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 10 – παράγραφος 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η επιστημονική επιτροπή καταρτίζει τον 
εσωτερικό κανονισμό της.

7. Η επιστημονική επιτροπή καταρτίζει και 
δημοσιοποιεί τον εσωτερικό κανονισμό 
της.

Or. en

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την πρόοδο του προγράμματος στο 
πλαίσιο της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 και 
την επίτευξη των στόχων της·

α) την πρόοδο του προγράμματος στο 
πλαίσιο της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 και 
την επίτευξη των στόχων της, 
συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας 
αξιολόγησης των προσκλήσεων και 
προτάσεων, καθώς και των 
αποτελεσμάτων τους, με το ίδιο επίπεδο 
κάλυψης και λεπτομέρειας όπως στην 
επιτροπή του προγράμματος·

Or. en
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Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τους συνδέσμους με το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»·

γ) τη συμμόρφωση με το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»·

Or. en

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τα ετήσια προγράμματα εργασίας· δ) τα ετήσια προγράμματα εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων των 
κειμένων των προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων·

Or. en

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) τη σκοπιμότητα να περιληφθεί 
κάποια συγκεκριμένη ερευνητική 
προτεραιότητα που καλύπτεται από την 
κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 στις τακτικές 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020» προκειμένου να αναπτυχθούν νέες 
συνέργειες με δραστηριότητες έρευνας 
και ανάπτυξης στρατηγικής σημασίας·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός είναι η ευθυγράμμιση με το άρθρο 19 του κανονισμού για το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020».

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 11 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η ομάδα εκπροσώπων των κρατών 
θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

6. Η ομάδα εκπροσώπων των κρατών 
θεσπίζει και δημοσιοποιεί τον εσωτερικό 
κανονισμό της.

Or. en

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 18 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

18a - Δείκτες
Οι δείκτες επιδόσεων για την εκτίμηση της προόδου όσον αφορά τους γενικούς στόχους 
του άρθρου 2 είναι:
Επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος

Δείκτης Στόχος
Παρακολούθηση της 
επίτευξης των 
στόχων της ΚΕ

Παρακολούθηση της 
επίτευξης των ειδικών 
στόχων

Βλέπε κεφάλαιο 3.2 της 
μελέτης εκτίμησης 
επιπτώσεων

Αριθμός δικτύων ανοικτής 
καινοτομίας που 
συστάθηκαν

3 δίκτυα ανοικτής 
καινοτομίας μεταξύ 
διαφορετικών 
βιομηχανικών κλάδων και 
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2 δίκτυα κλινικών δοκιμών
Αριθμός στρατηγικών 
θεματολογίων που 
ορίστηκαν πέραν της ΚΕ

Ορίστηκαν στρατηγικά 
θεματολόγια σε 3 τομείς 
έρευνας που καθορίζονται 
από τους ειδικούς στόχους 
στο κεφάλαιο 3.2

Αριθμός συμπράξεων που 
συστάθηκαν

Συστάθηκαν συμπράξεις σε 
16 τομείς έρευνας που 
καθορίζονται από τους 
ειδικούς στόχους στο 
κεφάλαιο 3.2

Παρακολούθηση της 
υλοποίησης του 
στρατηγικού 
θεματολογίου έρευνας

Αριθμός σημείων 
δεδομένων που 
αναλύθηκαν πριν την 
αμερόληπτη μοριακή 
ταξινόμηση νόσου

5 εκατομμύρια σημεία 
δεδομένων

Αριθμός νόσων που 
ταξινομήθηκαν

4 τομείς νόσων

Αριθμός δοκιμών που 
αναλύθηκαν για άντληση 
διδαγμάτων από αρνητικά 
αποτελέσματα

125 δοκιμές

Βαθμός στον οποίο 
ελήφθησαν υπόψη οι 
στόχοι των πολιτικών για 
την υγεία, τη δημογραφική 
μεταβολή και την ευημερία

Το στρατηγικό θεματολόγιο 
έρευνας πρέπει να εστιάσει 
στα σημεία 1.1.2, 1.2.2, σε 
τμήματα του 1.2.3 και 
τμήματα του 1.3.1 της 
μερικής γενικής 
προσέγγισης του 
προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020»

Παρακολούθηση των επιχειρησιακών δράσεων της ΚΕ
Επιλογή έργων και 
κατανομή 
χρηματοδότησης·

Χρόνος έως την έγκριση 
της επιχορήγησης

270 ημέρες

Χρόνος έως την καταβολή 
της επιχορήγησης

30 ημέρες

Επίπεδο συμμόρφωσης 
προς το χρονοδιάγραμμα

Δέσμευση του 
προϋπολογισμού και 
ανάλογη διοργάνωση 
προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων

Βαθμός συμμετοχής ΜΜΕ Εξ αρχής το 20% της 
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και οφέλη για αυτές χρηματοδότησης της 
ΠΚΦ2 προορίζεται για 
ΜΜΕ, παρατηρείται 
όφελος των ΜΜΕ από το 
2ο έτος: τουλάχιστον το 
70% των 
ανταποκρινόμενων ΜΜΕ 
δηλώνουν ότι ωφελήθηκαν 
από την εμπειρογνωμοσύνη 
του κλάδου και/ή των 
ακαδημαϊκών εταίρων· το 
80% των ΜΜΕ δηλώνουν 
ότι οι στόχοι δεν θα 
μπορούσαν να επιτευχθούν 
χωρίς την υποστήριξη της 
ΠΚΦ2.

Αποδοτικότητα του 
ερευνητικού 
προγράμματος

Αριθμός δημοσιεύσεων Κατά μέσο όρο 20 
δημοσιεύσεις ανά 10 
εκατομμύρια ευρώ 
χρηματοδότησης

Συντελεστής αντικτύπου 
των επιστημονικών 
επιθεωρήσεων όπου 
δημοσιεύονται τα άρθρα

Μέσος συντελεστής 
αντικτύπου κατά 10% 
υψηλότερος του μέσου 
όρου της ΕΕ

Αντίκτυπος των 
δημοσιεύσεων

Παραπομπές κατά 20% 
περισσότερες από τον μέσο 
όρο για τις δημοσιεύσεις 
της ΕΕ

Αριθμός διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας

Κατά μέσο όρο 2 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας 
ανά 10 εκατομμύρια ευρώ 
χρηματοδότησης

Ένταση Ε&Α Ποσοστό διαχρονικών 
διακυμάνσεων του μέρους 
των ετήσιων δαπανών στην 
Ε&Α σε σχέση με τις 
συνολικές δαπάνες των 
εταιρειών της EFPIA

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι οι διατάξεις που σχετίζονται με τη μόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων 
θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω, έτσι ώστε να προβληθούν περισσότερο. Κατά συνέπεια, 
καθιερώνεται ένας νέος δείκτης έντασης Ε&Α για τις εταιρείες της EFPIA, η οποία είναι επίσης 
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μέλος της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα 2 (ΠΚΦ2) θα διαδεχθεί την ΠΚΦ1, που ήταν μια 
κοινή επιχείρηση που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος πλαισίου. Το πεδίο 
εφαρμογής της θα είναι, ωστόσο, διαφορετικό: η εστίασή του θα μετατεθεί από την 
προανταγωνιστική βιοϊατρική έρευνα στη δημόσια υγεία. Με αυτό τον τρόπο διευρύνεται το 
θεματολόγιο της ΠΚΦ2, έτσι ώστε να περιλαμβάνει ολόκληρο τον κύκλο της καινοτομίας, 
προωθώντας τη συμμετοχή άλλων κλάδων βιολογικών επιστημών και καλύπτοντας όχι μόνο 
την έρευνα αλλά και την εμπορία των καινοτόμων φαρμάκων.

Όπως αναφέρεται και στη δεύτερη ενδιάμεση έκθεση σχετικά με την ΠΚΦ1, έχουν αντληθεί 
πολλά διδάγματα, όπως είναι φυσικό να γίνεται στα νέα σχέδια, τα οποία έχουν ενσωματωθεί 
στην παρούσα πρόταση. Ωστόσο, συνεχίζουν να υπάρχουν ορισμένα θέματα, στα οποία η 
εισηγήτρια πιστεύει ότι πρέπει να γίνουν περαιτέρω βελτιώσεις, τα οποία είναι:

Η καλύτερη ευθυγράμμιση με το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»

Διοικητική διάρθρωση που να χαρακτηρίζεται από περισσότερη διαφάνεια, λογοδοσία 
και συμμετοχική διακυβέρνηση

Μεγαλύτερη επιστημονική καθοδήγηση.

Ευθυγράμμιση με τον «Ορίζοντα 2020» 

Κατά τη διαπραγμάτευση της δέσμης μέτρων «Ορίζοντας 2020», το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ακολούθησε τις συστάσεις που εξέδωσε η ομάδα εμπειρογνωμόνων για την ενδιάμεση 
αξιολόγηση του έβδομου προγράμματος πλαισίου και την επακόλουθη έκθεση ελέγχου του 
ΕΚ, ζητώντας να δημιουργηθεί ενιαίο σύνολο κανόνων για το σύνολο του προγράμματος, και 
ταυτόχρονα να διασφαλιστεί θεματική συνοχή ανάμεσα σε όλα τα μέσα, με σαφή ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία. Δεδομένου ότι οι ΚΤΠ είχαν προκαλέσει ιδιαίτερους προβληματισμούς, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια ώστε διασφαλιστεί ότι το μέσο 
αυτό θα συμμορφώνεται δεόντως με τις προαναφερθείσες αρχές.

Έτσι, με το άρθρο 19 του κανονισμού του προγράμματος πλαισίου ενισχύονται τα κριτήρια 
τόσο για τον προσδιορισμό και τη διαχείριση του εν λόγω μέσου, ενώ δίνεται ιδιαίτερη 
έμφαση (i) στην αποδεδειγμένη προστιθέμενη αξία του μέσου, (ii) στον ορισμό σαφών και 
μετρήσιμων κοινωνιακών στόχων και στόχων σχετικά με την ανταγωνιστικότητα, (iii) στην 
ισορροπημένη συμμετοχή ιδιωτικού τομέα όσον αφορά τον προϋπολογισμό της ΕΕ, (iv) στη 
συμμόρφωση με τους κανόνες συμμετοχής (v) στη συμπληρωματικότητα με άλλα τμήματα 
του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020», (vi) στη συμμετοχή όλων των 
ενδιαφερόμενων εταίρων από ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, και (vii) στην επίδειξη ενός 
ανοικτού, διαφανούς και συμμετοχικού συστήματος διακυβέρνησης. 

Επίσης, στο άρθρο 26 του κανονισμού σχετικά με το πρόγραμμα πλαίσιο ζητείται η 
διενέργεια εμπεριστατωμένης αξιολόγησης των ΚΤΠ, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης 
αξιολόγησης του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020», στην οποία να 
συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων ανάλυση του ανοικτού χαρακτήρα, της διαφάνειας και της 
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αποτελεσματικότητας τους.

Ορισμένες ακόμη διατάξεις του κανονισμού για το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
που εισάγονται και στον παρόντα κανονισμό είναι:

 Η μεγαλύτερη συμμετοχή των ΜΜΕ (βλ. άρθρο 18 του κανονισμού σχετικά 
με το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»), λαμβανομένου υπόψη του 
γεγονότος ότι, σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο των συμμετεχόντων στο 
σχέδιο ΠΚΦ, οι επιχειρήσεις και τα πανεπιστήμια επιδεικνύουν πολύ χαμηλό 
ενδιαφέρον όσον αφορά την ανταλλαγή γνώσεων με τις ΜΜΕ

 Ο συντονισμός με την επιστημονική ομάδα για την υγεία του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020» (βλ. άρθρο 12 του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020»)

 Η συμμόρφωση με τις γενικές αρχές του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020», όπως είναι η ανοικτή πρόσβαση και η ισόρροπη εκπροσώπηση των 
φύλων (βλ. άρθρα 15 και 15β του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020»)

 Η διασφάλιση ότι οι τομείς που καλύπτονται από συμπράξεις δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα δεν εξαιρούνται αυτόματα από τα προγράμματα εργασίας, 
καθώς οι συμπράξεις θεωρείται ότι διαδραματίζουν συμπληρωματικό ρόλο, 
και ότι δεν αντικαθιστούν τα κανονικά διεθνικά σχέδια συνεργασίας (βλ. 
άρθρο 19 του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020»)

 Η συμπερίληψη της ανάπτυξης προϊόντων για την αντιμετώπιση 
παραμελημένων και συνδεόμενων με την φτώχεια ασθενειών (βλ. παράρτημα 
του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020, πρόκληση «Υγεία»)

Προϋπολογισμός

Παρά το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένως συστήσει τη διάθεση 
100 δισεκατομμυρίων ευρώ στον πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», το Συμβούλιο αποφάσισε να 
μειώσει το ποσό της πρότασης της Επιτροπής κατά 12,5 %.  Η απόφαση αυτή, σε συνδυασμό 
με το γεγονός ότι η έκθεση Riera σχετικά με το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» ορίζει 
ότι στο επίκεντρο του προγράμματος θα πρέπει να παραμείνουν τα διακρατικά, μεσαίου 
μεγέθους, συνεργατικά και προανταγωνιστικά έργα Ε&Α, ώθησε την εισηγήτρια να 
εφαρμόσει το ίδιο ποσοστό περικοπών στον προϋπολογισμό για την κοινή επιχείρηση ΚΠΦ2, 
όπως αυτό που εφαρμόστηκε στη συνολική μείωση του κονδυλίου για το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» στο πλαίσιο του ΠΔΠ.

Η εισηγήτρια προτείνει επίσης να περιοριστεί η μεταφορά αχρησιμοποίητων πιστώσεων από 
την κοινή επιχείρηση ΠΚΦ1 στην κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2, ώστε να περιλαμβάνει μόνο το 
διοικητικό κόστος που προκύπτει από τη διαχείριση των εν εξελίξει έργων της ΠΚΦ1. Τα 
υπόλοιπα αχρησιμοποίητα κονδύλια του προϋπολογισμού θα πρέπει να μεταφερθούν στις 
τακτικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του ΠΠ7 (π.χ. για τη χρηματοδότηση των έργων 
αριστείας που βρίσκονται σήμερα στον εφεδρικό κατάλογο).

Όσον αφορά τη μόχλευση, η εισηγήτρια πιστεύει ότι οι διατάξεις που σχετίζονται με τη 
συνεισφορά σε είδος από τη βιομηχανία θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω, έτσι ώστε να 
προβληθούν περισσότερο. Επομένως, δημιουργήθηκε ένας νέος δείκτης έντασης Ε&Α και 
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υπογραμμίστηκε η υποχρέωση επέκτασης των εκ των υστέρων ελέγχων στις συνεισφορές σε 
είδος. 

Πολιτική σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

Όπως φαίνεται από το αποτέλεσμα της «δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τα σχέδια για μια 
σύμπραξη δημοσίου-ιδιωτικού τομέα στην έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των 
βιοεπιστημών στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»», και από τις δύο 
ενδιάμεσες αξιολογήσεις της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ, εξακολουθούν να υπάρχουν 
σημαντικοί προβληματισμοί ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους σχετικά με την πολιτική 
σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που ακολουθείται στην κοινή επιχείρηση 
ΠΚΦ. Όπως προαναφέρθηκε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υποστηρίξει σθεναρά την 
πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες συμμετοχής και για αυτό ζητεί από τα μέλη της κοινής 
επιχείρησης ΠΚΦ να εγκρίνουν μια προσέγγιση η οποία να: 

 μη δημιουργεί εμπόδια που θα μπορούσαν να αποτρέψουν τη συμμετοχή στην 
ΠΚΦ άριστων ΜΜΕ, πανεπιστημίων και ερευνητικών οργανισμών, καθώς και 
οργανώσεων ασθενών· 

 πετυχαίνει τον δίκαιο επιμερισμό των δικαιωμάτων·
 διασφαλίζει εξαρχής την ασφάλεια του δικαίου.

Εάν είναι αναγκαία η έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης για την παρέκκλιση από τους 
κανόνες συμμετοχής, το Κοινοβούλιο θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς ότι αυτή 
συμμορφώνεται με τις προαναφερθείσες αρχές και ότι δεν οδηγεί σε αντιλήψεις ανισορροπίας 
μεταξύ των συμμετεχόντων.

Ενισχυμένη επιστημονική καθοδήγηση

Ένα άλλο σημείο στο οποίο τα ενδιαφερόμενα μέρη εξέφρασαν επανειλημμένως την κριτική 
τους, στο πλαίσιο των δημόσιων απαντήσεών τους στην προαναφερθείσα δημόσια 
διαβούλευση, ήταν η έλλειψη ουσιαστικής συμμετοχής της ερευνητικής κοινότητας στον 
καθορισμό των στρατηγικών ερευνητικών θεματολογίων. 

Εκτός αυτού είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι τα ερευνητικά θέματα αντικατοπτρίζουν 
κάποιο πραγματικό δημόσιο συμφέρον και δεν εκλαμβάνεται ως εργαλεία δημιουργίας 
στρεβλώσεων στην αγορά.  Ως εκ τούτου, η εισηγήτρια θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό όχι 
μόνο να εδραιωθεί η επιστημονική επιτροπή ως ουσιαστικό όργανο της κοινής επιχείρησης 
ΠΚΦ, αλλά και να διευρυνθεί ο ρόλος της και να εξασφαλιστεί η ενεργός συμμετοχή της 
στον καθορισμό των επιστημονικών προτεραιοτήτων που πρόκειται να συμπεριληφθούν στο 
στρατηγικό ερευνητικό θεματολόγιο.

Ωστόσο, θα πρέπει να διασφαλιστεί υψηλότερο επίπεδο συνοχής και στρατηγικού 
σχεδιασμού στο πλαίσιο της πρόκλησης «υγεία» μέσω της συμμετοχής της επιστημονικής 
ομάδας για την υγεία του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020». 

Διακυβέρνηση με μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία

Κατατέθηκε μια τελική δέσμη τροπολογιών με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της
λογοδοσίας της διοικητικής δομής και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων της κοινής 
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επιχείρησης ΠΚΦ, προκειμένου να βεβαιωθεί η νομιμότητά της και να διασφαλιστεί ότι 
παρέχονται τα απαραίτητα μέσα σε όλους τους φορείς ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν 
στις ευθύνες τους σε αυτόν τον ιδιαίτερα ευαίσθητο κλάδο, όπου το δημόσιο συμφέρον 
πρέπει να αποτελεί τη βασική κινητήρια δύναμη όλων των δράσεων ΠΚΦ.


