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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 
ECSEL
(COM(2013)0501 – C7-0258/2013 – 2013/0234(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2013)0501),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 187 και το άρθρο 188 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να 
γνωμοδοτήσει (C7-0258/2013),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0000/2013),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

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

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

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

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [...]/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της [...] 2013 για τη θέσπιση 
του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» -
Πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την 
καινοτομία (2014-2020)18  έχει ως στόχο 

(4) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [...]/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της [...] 2013 για τη θέσπιση 
του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» -
Πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την 
καινοτομία (2014-2020)18 έχει ως στόχο 
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την επίτευξη μεγαλύτερου αντικτύπου 
στην έρευνα και την καινοτομία 
συνδυάζοντας το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» και πόρους του 
ιδιωτικού τομέα στις συμπράξεις 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε καίριους 
τομείς όπου η έρευνα και η καινοτομία 
μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη 
ευρύτερων στόχων της 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης και στην 
αντιμετώπιση των κοινωνιακών 
προκλήσεων. Η συμμετοχή της Ένωσης 
στις εν λόγω συμπράξεις μπορεί να λάβει 
τη μορφή χρηματοδοτικών συνεισφορών 
σε κοινές επιχειρήσεις που συστήνονται 
βάσει του άρθρου 187 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 
1982/2006/ΕΚ.

την επίτευξη μεγαλύτερου αντικτύπου 
στην έρευνα και την καινοτομία 
συνδυάζοντας το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» και πόρους του 
ιδιωτικού τομέα στις συμπράξεις 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε καίριους 
τομείς όπου η έρευνα και η καινοτομία 
μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη 
ευρύτερων στόχων της 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης, στη 
μόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων και στην 
αντιμετώπιση των κοινωνιακών 
προκλήσεων. Οι εν λόγω συμπράξεις
πρέπει να βασίζονται σε μακροπρόθεσμη
δέσμευση, συμπεριλαμβανομένης της
ισόρροπης συνεισφοράς όλων των
εταίρων, να λογοδοτούν σε σχέση με την
επίτευξη των στόχων τους και να είναι
εναρμονισμένες με τους στρατηγικούς 
στόχους της Ένωσης που αφορούν την 
έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία. 
Ο τρόπος διακυβέρνησης και διαχείρισής 
τους θα 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 λάβει τη μορφή χρηματοδοτικών 
συνεισφορών σε κοινές επιχειρήσεις που 
συστήνονται βάσει του άρθρου 187 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την 
απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ.

__________________ __________________
18 ΕΕ [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020].

18 ΕΕ [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020].

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ) αριθ. 
[...]/2013 του Συμβουλίου, της [...] 2013, 
για τη θέσπιση του ειδικού προγράμματος 
υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζοντας 
2020» (2014-2020)19, περαιτέρω στήριξη 
θα πρέπει να παρέχεται σε κοινές 
επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί βάσει της 
απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ υπό τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 
απόφαση (ΕΕ) αριθ. [...]/2013. Η 
προτεραιότητα βιομηχανικής υπεροχής 
στοχεύει σε δύο ειδικές γραμμές 
δραστηριότητας στο πλαίσιο των 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών: «μικρο/νανοηλεκτρονική» 
και «μια νέα γενιά συστατικών στοιχείων 
και συστημάτων, τεχνολογία προηγμένων 
και έξυπνων ενσωματωμένων συστατικών 
στοιχείων και συστημάτων». Τα 
ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών 
(ARTEMIS) και η νανοηλεκτρονική 
(ENIAC) θα πρέπει να συνδυαστούν σε 
ενιαία πρωτοβουλία.

(5) Σύμφωνα με το «Ορίζοντας 2020 -
πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και 
την καινοτομία 2014-2020 ("Ορίζων 
2020"), που συστάθηκε με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. …/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου18a και 
την απόφαση (ΕΕ) αριθ. [...]/2013 του 
Συμβουλίου, της [...] 2013, για τη θέσπιση 
του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (2014-
2020)19, περαιτέρω στήριξη μπορεί να 
παρέχεται σε κοινές επιχειρήσεις που 
έχουν συσταθεί βάσει του Ορίζοντα 2020 
και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται σε αυτόν τον κανονισμό και 
απόφαση (ΕΕ) αριθ. [...]/2013. Η 
προτεραιότητα βιομηχανικής υπεροχής 
στοχεύει σε δύο ειδικές γραμμές 
δραστηριότητας στο πλαίσιο των 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών: «μικρο/νανοηλεκτρονική» 
και «μια νέα γενιά συστατικών στοιχείων 
και συστημάτων, τεχνολογία προηγμένων 
και έξυπνων ενσωματωμένων συστατικών 
στοιχείων και συστημάτων». Τα 
ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών 
(ARTEMIS) και η νανοηλεκτρονική 
(ENIAC) θα πρέπει να συνδυαστούν σε 
ενιαία πρωτοβουλία.

__________________ __________________
18a Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. .../2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, για τη θέσπιση του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» -
προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα 
και την καινοτομία (2014-2020) και την 
κατάργηση της απόφασης αριθ. 
1982/2006/EK (ΕΕ L ...). 

19 ΕΕ [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 
ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020].

19 ΕΕ [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 
ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020].

Or. en
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η συνεχιζόμενη υποστήριξη των 
ερευνητικών προγραμμάτων για την 
νανοηλεκτρονική και τα ενσωματωμένα 
συστήματα υπολογιστών θα πρέπει να 
αξιοποιήσει την εμπειρία που αποκτήθηκε 
από τις δραστηριότητες των κοινών 
επιχειρήσεων ENIAC και ARTEMIS, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αποτελεσμάτων των ενδιάμεσων 
αξιολογήσεών τους, των προτάσεων των 
ενδιαφερομένων και της ανάγκης για την 
επίτευξη αποτελεσματικού συντονισμού 
και συνέργειας πόρων.

(13) Η συνεχιζόμενη υποστήριξη των 
ερευνητικών προγραμμάτων για την 
νανοηλεκτρονική και τα ενσωματωμένα 
συστήματα υπολογιστών θα πρέπει να 
αξιοποιήσει την εμπειρία που αποκτήθηκε 
από τις δραστηριότητες των κοινών 
επιχειρήσεων ENIAC και ARTEMIS, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αποτελεσμάτων των ενδιάμεσων 
αξιολογήσεών τους, των προτάσεων των 
ενδιαφερομένων, της ανάγκης για την 
επίτευξη αποτελεσματικού συντονισμού 
και συνέργειας πόρων, και της 
διατήρησης της απαραίτητης 
αυτονομίας, ώστε να εξασφαλίζεται η 
κατάλληλη ισορροπία της λήψης 
αποφάσεων στην τριμερή διακυβέρνηση 
στην οποία συμμετέχει ο ιδιωτικός 
τομέας, τα κράτη μέλη της ECSEL και η 
Ένωση. 

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Υπάρχει αυξημένη συνεργασία 
μεταξύ των φορέων των ευρωπαϊκών 
τεχνολογικών βάθρων ARTEMIS, ENIAC 
και EPoSS (το Ευρωπαϊκό βάθρο 
τεχνολογίας για την ενσωμάτωση έξυπνων 
συστημάτων) όπως περιγράφεται στο 
στρατηγικό θεματολόγιο έρευνας και 

(14) Υπάρχει αυξημένη συνεργασία 
μεταξύ των φορέων των ευρωπαϊκών 
τεχνολογικών βάθρων ARTEMIS, ENIAC 
και EPoSS (το Ευρωπαϊκό βάθρο 
τεχνολογίας για την ενσωμάτωση έξυπνων 
συστημάτων) όπως περιγράφεται στο 
στρατηγικό θεματολόγιο έρευνας και 
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καινοτομίας υψηλού επιπέδου των κλάδων 
στοιχείων και συστημάτων ΤΠΕ που 
δημοσιεύθηκε το 2012. Για την καλύτερη 
σύλληψη και αξιοποίηση των συνεργειών 
που προκύπτουν από τις αλληλεπιδράσεις 
αυτές, είναι απαραίτητο να συσταθεί μια 
ενιαία κοινή επιχείρηση (εφεξής «κοινή
επιχείρηση ECSEL») που καλύπτει τα 
ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και 
συστήματα συμπεριλαμβάνοντας τις 
προηγούμενες δραστηριότητες των κοινών 
επιχειρήσεων ENIAC και ARTEMIS και 
χρησιμοποιώντας μια πιο κατάλληλη για 
τον συγκεκριμένο σκοπό δομή και 
κανόνες, προκειμένου να ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα και να διασφαλιστεί η 
απλοποίηση. Για τον σκοπό αυτό, η κοινή 
επιχείρηση ECSEL θα πρέπει να θεσπίσει 
δημοσιονομικούς κανόνες ειδικά για τις 
ανάγκες της, σύμφωνα με το άρθρο 209
του κανονισμού (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 Ένωσης24.

καινοτομίας υψηλού επιπέδου των κλάδων 
στοιχείων και συστημάτων ΤΠΕ που 
δημοσιεύθηκε το 2012. Για την καλύτερη 
σύλληψη και αξιοποίηση των συνεργειών 
που προκύπτουν από τις αλληλεπιδράσεις 
αυτές, είναι απαραίτητο να συσταθεί μια 
ενιαία κοινή επιχείρηση (εφεξής «κοινή 
επιχείρηση ECSEL») που καλύπτει τα 
ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και 
συστήματα συμπεριλαμβάνοντας τις 
προηγούμενες δραστηριότητες των κοινών 
επιχειρήσεων ENIAC και ARTEMIS και 
χρησιμοποιώντας μια πιο κατάλληλη για 
τον συγκεκριμένο σκοπό δομή και 
κανόνες, προκειμένου να ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα και να διασφαλιστεί η 
απλοποίηση. Για τον σκοπό αυτό, η κοινή 
επιχείρηση ECSEL θα πρέπει να θεσπίσει 
δημοσιονομικούς κανόνες ειδικά για τις 
ανάγκες της, σύμφωνα με το άρθρο 208
του κανονισμού (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 Ένωσης24.

__________________ __________________
24 ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1. 24 ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Επιπροσθέτως με την ενδιάμεση 
αξιολόγηση της κοινής επιχείρησης 
ECSEL και την αξιολόγηση που 
αναφέρεται στο άρθρο 32 του Ορίζοντα 
2020, οι κοινές τεχνολογίες πρωτοβουλίες, 
ως ιδιαίτερος μηχανισμός 
χρηματοδότησης του Ορίζοντα 2020, 
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πρέπει να υπόκεινται σε εις βάθος 
ενδιάμεση αξιολόγηση η οποία πρέπει να 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ανάλυση 
της ανοικτότητας, της διαφάνειας και της 
αποτελεσματικότητάς τους.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Σύμφωνα με το άρθρο 287 
παράγραφος 1 της Συνθήκης, η ιδρυτική 
πράξη θεσμικών οργάνων, οργάνων ή 
οργανισμών που έχουν συσταθεί από την 
Ένωση μπορεί να αποκλείει την εξέταση 
των λογαριασμών του συνόλου των 
εσόδων και των δαπανών των εν λόγω 
θεσμικών οργάνων, οργάνων ή 
οργανισμών από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 
Σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 5 
του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012, οι λογαριασμοί των 
οργανισμών σύμφωνα με το άρθρο 209 
του εν λόγω κανονισμού θα πρέπει να 
εξετάζονται από ανεξάρτητο φορέα 
ελέγχου, ο οποίος πρόκειται να 
γνωμοδοτήσει, μεταξύ άλλων, σχετικά με 
την αξιοπιστία των λογαριασμών και τη 
νομιμότητα και κανονικότητα των 
υποκείμενων πράξεων. Η αποφυγή της 
επανάληψης της εξέτασης των 
λογαριασμών δικαιολογεί το ότι οι 
λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης 
ECSEL δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε 
έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

(26) Η κοινή επιχείρηση ECSEL πρέπει 
να είναι όργανο που θα συσταθεί από την 
Ένωση και του οποίου απαλλαγή για την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού του θα 
χορηγείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, έπειτα από σύσταση του 
Συμβουλίου. Θα πρέπει ωστόσο να 
συνεκτιμώνται οι ιδιαιτερότητες που 
προκύπτουν από το χαρακτήρα των 
κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών 
(ΚΤΠ) ως συμπράξεων δημόσιου-
ιδιωτικού τομέα και ιδίως από τη 
συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα στον 
προϋπολογισμό.

Or. en
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η κοινή επιχείρηση ECSEL συνιστά 
οργανισμό στον οποίο έχει ανατεθεί η 
εκτέλεση σύμπραξης δημοσίου-ιδιωτικού 
τομέα σύμφωνα με το άρθρο 209 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012.

3. Η κοινή επιχείρηση ECSEL ενεργεί ως 
οργανισμός σύμφωνα με το άρθρο 208 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το αντικείμενο εργασιών της κοινής 
επιχείρησης ECSEL θα βασιστεί στα 
αποτελέσματα των κοινών επιχειρήσεων 
ENIAC και ARTEMIS και του 
Ευρωπαϊκού βάθρου τεχνολογίας EPoSS. 
Θα προωθήσει νέες εξελίξεις και 
συνέργειες στους εξής τομείς:

2. Το αντικείμενο εργασιών της κοινής 
επιχείρησης ECSEL θα βασιστεί στα 
αποτελέσματα των κοινών επιχειρήσεων 
ENIAC και ARTEMIS και του 
Ευρωπαϊκού βάθρου τεχνολογίας EPoSS. 
Θα προωθήσει νέες εξελίξεις και 
συνέργειες στους εξής τομείς, με ίσους 
όρους:

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ανώτατη συνεισφορά της Ένωσης 
στην κοινή επιχείρηση ECSEL, 
συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων 
ΕΖΕΣ, για την κάλυψη των διοικητικών 

1. Η ανώτατη συνεισφορά της Ένωσης 
στην κοινή επιχείρηση ECSEL, 
συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων 
ΕΖΕΣ, για την κάλυψη των διοικητικών 
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και λειτουργικών δαπανών ανέρχεται σε 
... 1.215.255.000 ευρώ. Η συνεισφορά 
καταβάλλεται από τις πιστώσεις του 
γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης που 
διατίθενται για το ειδικό πρόγραμμα 
υλοποίησης του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020» (2014-2020). Η 
εκτέλεση του προϋπολογισμού σε σχέση 
με τη συνεισφορά της Ένωσης θα ανατεθεί 
στην κοινή επιχείρηση ECSEL που 
λειτουργεί ως οργανισμός όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 209 του κανονισμού 
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 σύμφωνα 
με το άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ 
σημείο iv ,και τα άρθρα 60 και 61 του 
κανονισμού αυτού.

και λειτουργικών δαπανών ανέρχεται σε 
... 1.215.255.000 ευρώ. Η συνεισφορά 
καταβάλλεται από τις πιστώσεις του 
γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης που 
διατίθενται για το ειδικό πρόγραμμα 
υλοποίησης του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020» (2014-2020). Η 
εκτέλεση του προϋπολογισμού σε σχέση 
με τη συνεισφορά της Ένωσης θα ανατεθεί 
στην κοινή επιχείρηση ECSEL που 
λειτουργεί ως οργανισμός όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 208 του κανονισμού 
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 σύμφωνα 
με το άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ 
σημείο iv ,και τα άρθρα 60 και 61 του 
κανονισμού αυτού.

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
ένωσης εξαρτάται από τους ακόλουθους 
όρους:
(α) απόδειξη από την Κοινή Επιχείρηση
ECSEL ότι το πολυετές πρόγραμμα
εργασίας της και οι δράσεις τις οποίες
χρηματοδοτεί αντιστοιχούν στις 
ερευνητικές προτεραιότητες που 
ορίζονται στο πρόγραμμα πλαίσιο 
Ορίζοντας 2020·
(β) απόδειξη της Κοινής Επιχείρησης
ECSEL ότι τηρούνται οι γενικές αρχές
που διέπουν το πρόγραμμα πλαίσιο 
Ορίζοντας 2020·
(γ) απόδειξη της Κοινής Επιχείρησης
ECSEL ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις 
που ορίζονται στο άρθρο 18 του 
προγράμματος πλαισίου Ορίζοντας 2020.
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη της ECSEL 
καταβάλλουν χρηματοδοτική συνεισφορά 
ως προς τις λειτουργικές δαπάνες της 
κοινής επιχείρησης ECSEL ύψους 
τουλάχιστον 1.200.000.000 ευρώ για την 
περίοδο που ορίζεται στο άρθρο 1.

1. Τα κράτη μέλη της ECSEL 
καταβάλλουν ελάχιστη χρηματοδοτική 
συνεισφορά ως προς τις λειτουργικές 
δαπάνες της κοινής επιχείρησης ECSEL 
ανάλογη με τη συνεισφορά της Ένωσης 
ύψους 1.200.000.000 ευρώ για την περίοδο 
που ορίζεται στο άρθρο 1.

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα ιδιωτικά μέλη καταβάλλουν ή
μεριμνούν ώστε οι οντότητες που τα 
απαρτίζουν να καταβάλουν στην κοινή 
επιχείρηση ECSEL συνεισφορές ύψους 
τουλάχιστον 1.700.000.000 ευρώ για την 
περίοδο που ορίζεται στο άρθρο 1.

2. Τα ιδιωτικά μέλη συμβάλλουν στην 
υλοποίηση και εφαρμογή της κοινής 
επιχείρησης ECSEL και αναμένουν και 
μεριμνούν ώστε οι οντότητες που τα 
απαρτίζουν να καταβάλουν στην κοινή 
επιχείρηση ECSEL συνεισφορές ύψους 
τουλάχιστον 1.700.000.000 ευρώ για την 
περίοδο που ορίζεται στο άρθρο 1.

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα άλλα μέλη της κοινής επιχείρησης 
ECSEL πλην της Ένωσης υποβάλλουν στο 
διοικητικό συμβούλιο έως τις 31 
Ιανουαρίου κάθε έτους έκθεση σχετικά με 
την αξία των προβλεπόμενων στις 
παραγράφους 1 και 2 συνεισφορών που 
καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια καθενός 
από τα προηγούμενα οικονομικά έτη..

4. Τα άλλα μέλη της κοινής επιχείρησης 
ECSEL πλην της Ένωσης υποβάλλουν στο 
διοικητικό συμβούλιο έως τις 31 Μαΐου 
κάθε έτους έκθεση σχετικά με την αξία 
των προβλεπόμενων στις παραγράφους 1 
και 2 συνεισφορών που καταβλήθηκαν 
κατά τη διάρκεια καθενός από τα 
προηγούμενα οικονομικά έτη..

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η κοινή επιχείρηση ECSEL θεσπίζει τους 
ειδικούς δημοσιονομικούς κανόνες της 
σύμφωνα με το άρθρο 209 του κανονισμού 
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. … 
[κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός σχετικά 
με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό 
για τις ΣΔΙΤ].

Η κοινή επιχείρηση ECSEL θεσπίζει τους 
ειδικούς δημοσιονομικούς κανόνες της 
σύμφωνα με το άρθρο 208 του κανονισμού 
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. … 
[κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός σχετικά 
με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό 
για τους οργανισμούς].

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017 η 
Επιτροπή πραγματοποιεί επίσης 
αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ των 
εθνικών κριτηρίων επιλεξιμότητας και 
των κριτηρίων επιλεξιμότητας που 
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ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. ... 
[Κανόνες συμμετοχής και διάδοσης του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020»]. Η εν
λόγω αξιολόγηση εκτιμά ιδίως τις
επιπτώσεις που έχουν στο επίπεδο
συμμετοχής οι διαφορές μεταξύ των
διάφορων εθνικών κριτηρίων
επιλεξιμότητας καθώς και οι διαφορές
μεταξύ των εν λόγω εθνικών κριτηρίων 
επιλεξιμότητας και των κριτηρίων 
επιλεξιμότητας του Ορίζοντα 2020. Η
αξιολόγηση προσδίδει ιδιαίτερη προσοχή
στον αντίκτυπο σε σχέση με τη 
δυνατότητα πρόσβασης φορέων από 
κράτη μέλη της Ένωσης που δεν είναι 
μέλη της Κοινής Επιχείρησης ESCEL στη 
χρηματοδότηση βάσει της Κοινής 
Επιχείρησης ECSEL. Έως τις 30 Ιουνίου 
2018 η Επιτροπή θα ανακοινώσει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο τα συμπεράσματα της 
αξιολόγησης, συνοδευόμενα από τις 
παρατηρήσεις της.

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η απαλλαγή από την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού όσον αφορά τη 
συνεισφορά της Ένωσης στην κοινή 
επιχείρηση ECSEL αποτελεί μέρος της 
απαλλαγής που χορηγείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν 
σύστασης του Συμβουλίου, στην 
Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 319 της 
Συνθήκης.

1. Η απαλλαγή από την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού όσον αφορά τη 
συνεισφορά της Ένωσης στην κοινή 
επιχείρηση ECSEL είναι σύμφωνη με την 
απαλλαγή των οργάνων που αναφέρονται 
στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

Or. en
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Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η κοινή επιχείρηση ECSEL 
συνεργάζεται πλήρως με τα όργανα που 
συμμετέχουν στη διαδικασία απαλλαγής 
και παρέχει κάθε απαραίτητη επιπλέον 
πληροφορία. Στο πλαίσιο αυτό, δύναται 
να ζητηθεί η εκπροσώπηση σε 
συναντήσεις με τα όργανα και τους 
οργανισμούς και η παροχή βοήθειας στον 
κύριο διατάκτη της Επιτροπής.

2. Η κοινή επιχείρηση ECSEL 
συνεργάζεται πλήρως με τα όργανα που 
συμμετέχουν στη διαδικασία απαλλαγής 
και παρέχει, εφόσον συντρέχει λόγος, κάθε 
απαραίτητη επιπλέον πληροφορία.

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τυχόν 
επιχειρησιακές ανάγκες της Κοινής
Επιχείρησης που ιδρύεται με τον παρόντα 
κανονισμό, η Επιτροπή δύναται να ζητεί 
περιορισμένες παρεκκλίσεις από τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. .../2013 (Ορίζοντας 
2020) και την απόφαση (ΕΕ) αριθ. 
.../201318a , εφόσον οι παρεκκλίσεις αυτές 
περιορίζονται στο ελάχιστο δυνατό, έτσι 
ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή 
συμμόρφωση με τους στόχους και με την 
εκτέλεση του Ορίζοντα 2020. Για το λόγο 
αυτό θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει τις 
σχετικές πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 
290 ΣΛΕΕ.  Σύμφωνα με το άρθρο 50 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 [Κανόνες 
του προγράμματος Ορίζοντας 2020], η 
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εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο 
άρθρο 1(3) αυτού του κανονισμού μπορεί 
να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.
________________
18α ΕΕ ... ΕΕ [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020].

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα - μέρος 16 σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι διοικητικές δαπάνες της κοινής 
επιχείρησης ECSEL δεν υπερβαίνουν τα 
39.420.000 ευρώ και καλύπτονται μέσω 
των χρηματοδοτικών συνεισφορών για τις 
οποίες γίνεται λόγος στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 για τη συνεισφορά της 
Ένωσης έως του ποσού των 15.255.000
ευρώ, στο άρθρο 4 παράγραφος 2 για τη 
συνεισφορά των ιδιωτικών μελών έως του 
ποσού των 19.710.000 ευρώ και στο άρθρο 
19 παράγραφος 2 για την ολοκλήρωση των 
δράσεων που ξεκίνησαν στο πλαίσιο των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 72/2008 και (ΕΚ) 
αριθ. 74/2008 Αν δεν χρησιμοποιηθεί ένα 
μέρος της συνεισφοράς για την κάλυψη 
των διοικητικών δαπανών, μπορεί να 
διατεθεί για την κάλυψη των λειτουργικών 
δαπανών της κοινής επιχείρησης ECSEL.

2. Οι διοικητικές δαπάνες της κοινής 
επιχείρησης ECSEL δεν υπερβαίνουν τα 
40.945.500 ευρώ και καλύπτονται μέσω 
των χρηματοδοτικών συνεισφορών για τις 
οποίες γίνεται λόγος στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 για τη συνεισφορά της 
Ένωσης έως του ποσού των 15.920.440
ευρώ, στο άρθρο 4 παράγραφος 2 για τη 
συνεισφορά των ιδιωτικών μελών έως του 
ποσού των 20.570.060 ευρώ και στο άρθρο 
19 παράγραφος 2 για την ολοκλήρωση των 
δράσεων που ξεκίνησαν στο πλαίσιο των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 72/2008 και (ΕΚ) 
αριθ. 74/2008, 4.455.000 ευρώ. Αν δεν 
χρησιμοποιηθεί ένα μέρος της 
συνεισφοράς για την κάλυψη των 
διοικητικών δαπανών, μπορεί να διατεθεί 
για την κάλυψη των λειτουργικών 
δαπανών της κοινής επιχείρησης ECSEL. 
Εάν η συνεισφορά για τις διοικητικές 
δαπάνες θεωρείται ανεπαρκής, ο 
εκτελεστικός διευθυντής μπορεί να 
συγκαλέσει συνεδρίαση του διοικητικού
συμβουλίου για να ζητήσει τροποποίηση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το ποσό που προβλέπεται αυτή τη στιγμή για τη διοίκηση της ECSEL είναι χαμηλό σε σύγκριση 
με τις διοικητικές δαπάνες άλλων κοινών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
προηγούμενων επιχειρήσεων ARTEMIS και ENIAC. Η τροπολογία αυτή αυξάνει το διοικητικό
προϋπολογισμό της ECSEL κατά 10%, ποσό το οποίο η εισηγήτρια, ύστερα από τη δέουσα 
διαβούλευση, θεωρεί πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες της ECSEL. Ωστόσο, η νέα κοινή
επιχείρηση πρόκειται να συνδυάζει δύο προηγούμενες κοινές επιχειρήσεις και είναι δύσκολο να
προβλεφθούν οι πραγματικές ανάγκες - έτσι, ο διευθυντής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ζητεί 
περαιτέρω τροποποιήσεις. 

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα - μέρος 16 σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Σε περίπτωση που μέλος της κοινής 
επιχείρησης ECSEL δεν ανταποκρίνεται 
στις ανειλημμένες υποχρεώσεις του όσον 
αφορά τη συμφωνηθείσα χρηματοδοτική 
συνεισφορά του, ο εκτελεστικός 
διευθυντής θα ενημερώνει εγγράφως το 
μέλος σχετικά και ορίζει εύλογο χρονικό 
διάστημα για τη διόρθωση της παράλειψης. 
Εάν η κατάσταση δεν έχει διορθωθεί εντός 
του ορισθέντος διαστήματος, ο 
εκτελεστικός διευθυντής συγκαλεί 
συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου 
για να αποφασιστεί εάν θα ανακληθεί η 
ιδιότητα του μέλους που δεν 
συμμορφώνεται ή εάν πρέπει να ληφθούν 
άλλα μέτρα έως ότου εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του.

5. Σε περίπτωση που μέλος της κοινής 
επιχείρησης ECSEL δεν ανταποκρίνεται 
στις ανειλημμένες υποχρεώσεις του όσον 
αφορά τη συμφωνηθείσα χρηματοδοτική 
συνεισφορά του, ο εκτελεστικός 
διευθυντής θα ενημερώνει εγγράφως το 
μέλος σχετικά και ορίζει εύλογο χρονικό 
διάστημα για τη διόρθωση της παράλειψης. 
Εάν η κατάσταση δεν έχει διορθωθεί εντός 
του ορισθέντος διαστήματος, ο 
εκτελεστικός διευθυντής προτείνει στο 
διοικητικό συμβούλιο να καλέσει την 
Επιτροπή να πάρει τα απαραίτητα μέτρα 
σύμφωνα με το άρθρο 323 της Συνθήκης, 
ώστε να ανακτήσει την εν λόγω 
συνεισφορά. 

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα - μέρος 18 σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η κοινή επιχείρηση ECSEL στηρίζει 1. Η κοινή επιχείρηση ECSEL στηρίζει 
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έμμεσες δράσεις μέσω ανοικτών και 
ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων, καθώς και την κατανομή της 
δημόσιας χρηματοδότησης εντός των 
ορίων του διαθέσιμου προϋπολογισμού. 
Καμία δημόσια ενίσχυση στο πλαίσιο της 
παρούσας πρωτοβουλίας δεν θίγει τους 
διαδικαστικούς και τους ουσιαστικούς 
κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.

έμμεσες δράσεις μέσω ανοικτών και 
ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων, σε αυστηρή συμφωνία με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. .../2013 [Ορίζοντας 
2020] και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. ... 
[Κανόνες συμμετοχής και διάδοσης του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020»], καθώς 
και την κατανομή της δημόσιας 
χρηματοδότησης εντός των ορίων του 
διαθέσιμου προϋπολογισμού. Καμία 
δημόσια ενίσχυση στο πλαίσιο της 
παρούσας πρωτοβουλίας δεν θίγει τους 
διαδικαστικούς και τους ουσιαστικούς 
κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Μέρος 18 – σημείο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας για 
χρηματοδότηση από τα κράτη μέλη της 
ECSEL μπορεί να καθορίζονται από τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές χρηματοδότησης, 
οπότε περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα 
εργασίας.

Ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας για 
χρηματοδότηση από τα κράτη μέλη της 
ECSEL μπορεί να καθορίζονται από τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές χρηματοδότησης, 
οπότε περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα 
εργασίας. Ωστόσο, η χρηματοδότηση από
την Ένωση δεν περιορίζεται σε
συμμετέχοντες από τα κράτη μέλη της
ECSEL, θα ορισθούν δε διατάξεις στο
πρόγραμμα εργασίας έτσι ώστε να
εξασφαλισθεί ότι οι προσκλήσεις για 
δράση βάσει της Κοινής Επιχείρησης 
ECSEL θα είναι de facto ανοικτές επίσης 
σε φορείς από κράτη μέλη της Ένωσης 
που δεν είναι μέλη της Κοινής 
Επιχείρησης ECSEL.

Or. en
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Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα - μέρος 22 σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η κοινή επιχείρηση ECSEL υποβάλλει 
ετήσια έκθεση στην Επιτροπή σύμφωνα 
με το άρθρο 60 παράγραφος 5 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα - μέρος 22 σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης 
ECSEL εξετάζονται από ανεξάρτητο 
ελεγκτικό οργανισμό, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 60 παράγραφος 5 του κανονισμού 
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

διαγράφεται

 Οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης 
ECSEL δεν υπόκεινται σε έλεγχο από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο.

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 έχει όλες τις δυνατότητες να
συνεχίσει τις επιτυχίες του 7ου προγράμματος πλαισίου και να στηρίξει περαιτέρω την
ευρωπαϊκή έρευνα, επενδύοντας δημόσιο χρήμα και μοχλεύοντας ιδιωτικές επενδύσεις κατά 
τρόπο που θα επιταχύνει την ανάπτυξη ενός πραγματικού Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Η
έρευνα αποτελεί κινητήρια δύναμη της καινοτομίας σε όλους τους τομείς της ζωής και κατά 
συνέπεια στηρίζει διάφορες οριζόντιες ενωσιακές πολιτικές. Οι κατάλληλες επενδύσεις θα
προσέφεραν περαιτέρω ώθηση ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής Ευρώπη 2020 
και να αναδειχθεί η ενωσιακή οικονομία σε μια έξυπνη και βιώσιμη οικονομία χωρίς 
αποκλεισμούς.

Δεδομένου ότι οι ΤΠΕ αποτελούν μια τεχνολογία ευρείας εφαρμογής που διευκολύνει τη 
καινοτομία σε άλλους  βιομηχανικούς τομείς, η Κοινή Επιχείρηση ECSEL θα έχει να 
διαδραματίσει κεφαλαιώδη ρόλο στην επίτευξη των στόχων που εντοπίζονται στον πυλώνα 
"Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες" του Ορίζοντα 2020. Στόχοι 
θα είναι να ενισχυθεί η βιομηχανική ανταγωνιστικότητα σε βασικές τεχνολογίες, όπως η 
μικροηλεκτρονική και η νανοηλεκτρονική, και τα ευφυή ενσωματωμένα στοιχεία και 
συστήματα, που όλα αποτελούν τομείς προτεραιότητας που έχουν εντοπισθεί στο πλαίσιο του 
θέματος ΤΠΕ στον Ορίζοντα 2020.

Η εισηγήτρια έχει επίγνωση του γεγονότος ότι οι Κοινές Επιχειρήσεις αποτελούν σημαντικό
εργαλείο για την υλοποίηση του Ορίζοντα 2020 δεδομένου ότι φέρνουν σε επαφή τον 
ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, στο πλαίσιο στοχευμένων συμπράξεων που μεγιστοποιούν τη 
μοχλευτική επίδραση του δημοσίου χρήματος και διευκολύνουν τη μετεξέλιξη ιδεών σε απτά 
προϊόντα. Ωστόσο, η εισηγήτρια πιστεύει ότι για να λειτουργούν σωστά οι Κοινές
Επιχειρήσεις, πρέπει να εξευρεθεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της ελευθερίας της Κοινής
Επιχείρησης να ενεργεί αυτόματα και της προσήλωσής της στους στόχους και τις αρχές του 
Ορίζοντα 2020. Από την άποψη αυτή, ο παρών κανονισμός έχει ιδιαίτερη σημασία, 
δεδομένου ότι θα θέσει το πλαίσιο για τη λειτουργία της Κοινής Επιχείρησης για τα προσεχή 
7 χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, η εισηγήτρια κατανοεί την απαίτηση της Επιτροπής να ζητήσει 
ορισμένες παρεκκλίσεις από τους κανόνες συμμετοχής και διάδοσης του Ορίζοντα 2020 και 
συμφωνεί με τις παρεκκλίσεις αυτές, με την προϋπόθεση ότι διατηρούνται στο ελάχιστο 
απαιτούμενο. Η εισηγήτρια πιστεύει ότι η αυτονομία αυτή πρέπει επίσης να εξασφαλίζεται
μέσω μιας άμεσης διαδικασίας απαλλαγής, κάτι που θα παρέχει τη δυνατότητα στο
Κοινοβούλιο να ελέγχει τις λειτουργίες της Κοινής Επιχείρησης απευθείας, ενώ παράλληλα 
θα παρέχει στην Κοινή Επιχείρηση μεγαλύτερη ελευθερία να διαχειρίζεται τις υποθέσεις της.

Η εισηγήτρια έχει επίσης επίγνωση της μοναδικότητας της Κοινής Επιχείρησης ECSEL η
οποία συνίσταται στο ότι ορισμένα κράτη μέλη θα είναι επίσης τμήματα της Κοινής 
Επιχείρησης υπό την ιδιότητά τους ως κρατών μελών ECSEL. Τούτο έχει το πλεονέκτημα ότι 
κινητοποιεί εθνικά και ενωσιακά κεφάλαια, αλλά προσθέτει την πρόσκληση του συντονισμού 
των διάφορων εθνικών αρχών χρηματοδότησης και των κριτηρίων επιλεξιμότητας που 
ακολουθούν, με την ενωσιακή χρηματοδότηση και τα ενωσιακά κριτήρια. Επομένως, η
εισηγήτρια ελπίζει ότι τα κράτη μέλη της ECSEL θα αξιοποιήσουν τη δυνατότητα να
αναθέσουν στην Κοινή Επιχείρηση την υλοποίηση των συνεισφορών τους, έτσι ώστε οι
προσκλήσεις για δράση να λειτουργούν όσο το δυνατόν ομαλότερα, ενώ επίσης θα ήθελε από 
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την Επιτροπή να αξιολογήσει τον αντίκτυπο που θα μπορούσαν να έχουν οι διαφορές μεταξύ 
των εθνικών και των ενωσιακών κανόνων σε σχέση με τη συμμετοχή στην ECSEL. Η
εισηγήτρια ελπίζει επίσης ότι κάτι τέτοιο θα ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο φορείς που
προέρχονται από χώρες που είναι κράτη μέλη της ECSEL να έχουν έμμεσο πλεονέκτημα εις 
βάρος άλλων, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο θα αντέβαινε στο πνεύμα του Ορίζοντα 2020 και 
στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ενωσιακή χρηματοδότηση.


