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PR_COD_1amCom 

 

 

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα 

 * Διαδικασία διαβούλευσης 

 *** Διαδικασία έγκρισης 

 ***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση) 

 ***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση) 

 ***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση) 

 

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 

στο σχέδιο πράξης) 

 

 

 

 

 

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης 

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 

πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 

πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 

σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 

του τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 

έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 

υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών. 

 

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 

το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 

τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 

τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 

υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 

ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 

χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 

σημαίνονται ως εξής: [...]. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζων 2020 – 

Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020)» 

(COM(2011)0810 – C7-0465/2011 – 2011/0399(COD)) 

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο (COM(2011)0810), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, τα άρθρα 173, 183 και το άρθρο 188, 

παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα 

οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0465/2011), 

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

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 

28ης Μαρτίου 20121, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 19ης Ιουλίου 20122, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 

γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης και 

της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0428/2012), 

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω· 

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 

επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο· 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 

στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια. 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

                                                 
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα. 
2 ΕΕ C 318, 20.10.2012, σ. 1. 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Το «Ορίζων 2020» πρέπει να 

εκτελεστεί με σκοπό να συμβάλει άμεσα 

στην επίτευξη βιομηχανικής υπεροχής, 

ανάπτυξης και απασχόλησης στην 

Ευρώπη, και πρέπει να αντικατοπτρίζει το 

στρατηγικό όραμα της ανακοίνωσης της 

Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2010, προς 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 

την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών «Εμβληματική πρωτοβουλία 

στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020» Ένωση καινοτομίας», όπου η 

Επιτροπή δεσμεύεται να απλουστεύσει εκ 

βάθρων την πρόσβαση συμμετεχόντων. 

(2) Το «Ορίζων 2020» πρέπει να 

εκτελεστεί με σκοπό να συμβάλει άμεσα 

στην επίτευξη βιομηχανικής υπεροχής, 

ανάπτυξης και απασχόλησης, καθώς και 

πρόνοιας για τους πολίτες, κοινωνικής, 

οικονομικής και οικολογικής 

βιωσιμότητας στην Ευρώπη, και πρέπει να 

αντικατοπτρίζει το στρατηγικό όραμα της 

ανακοίνωσης της Επιτροπής, της 6ης 

Οκτωβρίου 2010, προς το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών «Εμβληματική πρωτοβουλία 

στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020» Ένωση καινοτομίας», όπου η 

Επιτροπή δεσμεύεται να απλουστεύσει εκ 

βάθρων την πρόσβαση συμμετεχόντων. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Το «Ορίζων 2020» πρέπει να στηρίζει 

τα επιτεύγματα και τη λειτουργία του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας στον οποίο 

ερευνητές, επιστημονική γνώση και 

τεχνολογία κυκλοφορούν ελεύθερα, με 

ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της 

Ένωσης και των κρατών μελών, βασικά με 

την εφαρμογή συνεκτικής σειράς κανόνων. 

(3) (3) Το «Ορίζων 2020» πρέπει να 

στηρίζει τα επιτεύγματα και τη λειτουργία 

του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας στον 

οποίο ερευνητές, επιστημονική γνώση και 

τεχνολογία κυκλοφορούν ελεύθερα, με 

ενίσχυση της συνεργασίας τόσο μεταξύ της 

Ένωσης και των κρατών μελών όσο και 

μεταξύ των ίδιων των κρατών μελών, 

βασικά με την εφαρμογή συνεκτικής και 

διαφανούς σειράς κανόνων. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Οι κανόνες συμμετοχής και διάδοσης 

πρέπει να απηχούν επαρκώς τις συστάσεις 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που 

συνοψίζονται στην «Έκθεση με 

αντικείμενο την απλούστευση της 

εκτέλεσης των προγραμμάτων-πλαισίων 

έρευνας», και του Συμβουλίου όσον αφορά 

την απλούστευση της διαχείρισης και των 

χρηματοοικονομικών απαιτήσεων των 

προγραμμάτων-πλαισίων έρευνας. Οι 

κανόνες πρέπει να προσδίδουν συνέχεια 

στα απλουστευτικά μέτρα που ήδη 

εφαρμόζονται με βάση την απόφαση αριθ. 

1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το 

έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο 

δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής 

ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας (2007-2013), και να 

προχωρούν περαιτέρω στη μείωση του 

διοικητικού φόρτου για τους 

συμμετέχοντες και της πολυπλοκότητας 

των διατάξεων οικονομικού χαρακτήρα 

ώστε να μειώνονται τα οικονομικά 

σφάλματα. Επίσης οι κανόνες πρέπει να 

συνεκτιμούν δεόντως τα μελήματα και τις 

συστάσεις της ερευνητικής κοινότητας, 

όπως προκύπτουν από τη συζήτηση που 

προκλήθηκε με την ανακοίνωση της 

Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2010, προς 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 

την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών, με αντικείμενο την 

απλούστευση της εφαρμογής των 

προγραμμάτων–πλαισίων έρευνας, και με 

την επακόλουθη πράσινη βίβλο, της 9ης 

Φεβρουαρίου 2011, «Από τις προκλήσεις 

στις ευκαιρίες: προς ένα κοινό πλαίσιο 

στρατηγικής για τη χρηματοδότηση της 

έρευνας και της καινοτομίας στην ΕΕ». 

(4) Οι κανόνες συμμετοχής και διάδοσης 

πρέπει να απηχούν επαρκώς τις συστάσεις 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που 

συνοψίζονται στο ψήφισμά του της 11ης 

Νοεμβρίου 2010 με αντικείμενο την 

απλούστευση της εκτέλεσης των 

προγραμμάτων-πλαισίων έρευνας, και του 

Συμβουλίου όσον αφορά την απλούστευση 

της διαχείρισης και των 

χρηματοοικονομικών απαιτήσεων των 

προγραμμάτων-πλαισίων έρευνας. Στο 

ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 με 

τίτλο «Επενδύοντας στο μέλλον: ένα νέο 

πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΔ) 

για μια ανταγωνιστική, βιώσιμη και 

χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη1 » το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε επιπλέον 

τη ριζική απλούστευση της 

χρηματοδότησης της έρευνας και της 

καινοτομίας της Ένωσης, τονίζοντας ότι 

κάθε αύξηση των πόρων θα πρέπει να 

συνοδεύεται από τη ριζική απλούστευση 

των διαδικασιών χρηματοδότησης. Οι 

κανόνες πρέπει να προσδίδουν συνέχεια 

στα απλουστευτικά μέτρα που ήδη 

εφαρμόζονται με βάση την απόφαση αριθ. 

1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το 

έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο 

δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής 

ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας (2007-2013) και την τελική 

έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων, 

της 12ης Νοεμβρίου 2010, με τίτλο 

«Ενδιάμεση αξιολόγηση του 7ου 

προγράμματος πλαισίου», και να 

προχωρούν περαιτέρω στη μείωση του 

διοικητικού φόρτου για τους 

συμμετέχοντες και της πολυπλοκότητας 

των διατάξεων οικονομικού χαρακτήρα 

ώστε να διευκολύνεται η συμμετοχή και 

να μειώνονται τα οικονομικά σφάλματα. 

Επίσης οι κανόνες πρέπει να συνεκτιμούν 

δεόντως τα μελήματα και τις συστάσεις της 
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ερευνητικής κοινότητας, όπως προκύπτουν 

από τη συζήτηση που προκλήθηκε με την 

ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης 

Απριλίου 2010, προς το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών, με αντικείμενο την 

απλούστευση της εφαρμογής των 

προγραμμάτων-πλαισίων έρευνας, και με 

την επακόλουθη πράσινη βίβλο, της 9ης 

Φεβρουαρίου 2011, «Από τις προκλήσεις 

στις ευκαιρίες: προς ένα κοινό πλαίσιο 

στρατηγικής για τη χρηματοδότηση της 

έρευνας και της καινοτομίας στην ΕΕ», 

καθώς και την αντίστοιχη δημόσια 

διαβούλευση με το σύνολο των 

ενδιαφερόμενων μερών που 

δρομολογήθηκε από την Επιτροπή. Σε 

πραγματικούς όρους, οι νέοι 

απλουστευμένοι κανόνες συμμετοχής και 

διάδοσης πρέπει να στοχεύουν στη 

μείωση του μέσου χρόνου ανά 

επιχορήγηση κατά 100 ημέρες σε 

σύγκριση με την κατάσταση το 2011 

όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της 

Επιτροπής της 30ής Νοεμβρίου 2011 με 

τίτλο: «Ορίζων 2020 - Πρόγραμμα-

πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας»2.  

 __________ 

 1 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2011)0266. 

 2 COM(2011)0808 τελικό. 

Αιτιολόγηση 

Εκτίμηση αντικτύπου της Επιτροπής για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», COM 809 (2011) 

τελικό, σ. 101: «[…] η διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς και τα θεσμικά όργανα για 

ακόμη μεγαλύτερη απλούστευση και η εκτίμηση αντικτύπου το προγράμματος πλαισίου 

“Ορίζοντας 2020” καταδεικνύουν σαφώς ότι η διατήρηση ενός μοντέλου χρηματοδότησης που 

βασίζεται στην απόδοση των πραγματικών δαπανών είναι η προτιμώμενη επιλογή». 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4α) To αργότερο έως το 2017, η 

Επιτροπή πρέπει να προβεί σε ενδιάμεση 

αξιολόγηση των κανόνων συμμετοχής και 

διάδοσης, υπό το πρίσμα της επιθυμητής 

απλοποίησης των διαδικασιών και της 

αυξημένης συμμετοχής στο «Ορίζων 

2020». Η αξιολόγηση αυτή πρέπει να 

περιλαμβάνει ανάλυση της πρόσβασης 

των συμμετεχόντων από όλες τις 

περιφέρειες και των ΜΜΕ στη 

χρηματοδότηση και της ισόρροπης 

συμμετοχής ανδρών και γυναικών· πρέπει 

να αναλύονται επίσης οι δυνατότητες για 

περαιτέρω απλοποιήσεις. Στην πρόταση 

της Επιτροπής οι κανόνες μπορούν να 

τροποποιούνται από τη νομοθεσία, εάν 

χρειάζεται, άπαξ κατά τη διάρκεια της 

περιόδου υλοποίησης του «Ορίζων 2020». 

Αιτιολόγηση 

Οι επιπτώσεις της προσέγγισης ριζικής απλούστευσης στους κανόνες συμμετοχής καθιστούν 

αναγκαία τη διαρκή αξιολόγησή τους, καθώς και τη δυνατότητα τροποποίησής τους από τη 

νομοθεσία. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4β) Οι κανόνες συμμετοχής και διάδοσης 

πρέπει να είναι εξαρχής σαφείς και 

διαφανείς και να διασφαλίζουν στον 

μέγιστο δυνατό βαθμό τη συμμετοχή των 

ΜΜΕ. Για λόγους ασφάλειας δικαίου και 

σαφήνειας, οι κανόνες πρέπει, καταρχήν, 

να παραμείνουν σε ισχύ καθ’ όλη τη 

διάρκεια της περιόδου του «Ορίζων 

2020». Όπου χρειάζεται προσαρμογή των 

κανόνων, δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος 

των συμμετεχόντων, το έργο των οποίων 

εγκρίθηκε βάσει των κανόνων που ίσχυαν 
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πριν από την προσαρμογή. Όλες οι 

σχετικές οδηγίες και κατευθυντήριες 

γραμμές προς τους δικαιούχους και τους 

ελεγκτές πρέπει να είναι διαθέσιμες από 

την έναρξη του προγράμματος και στο 

εξής. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

συνοχή με άλλα χρηματοδοτικά 

προγράμματα της Ένωσης, το «Ορίζων 

2020» πρέπει να εκτελεστεί με βάση τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. ΧΧ/ΧΧ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της […], σχετικά με τους 

δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν για 

τον ετήσιο προϋπολογισμό της Ένωσης, 

και με βάση τον κατ’ εξουσιοδότηση 

κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. Χ/Χ, 

της […], σχετικά με την τροποποίηση των 

λεπτομερών εφαρμοστικών κανόνων του 

δημοσιονομικού κανονισμού. 

(5) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

συνοχή με άλλα χρηματοδοτικά 

προγράμματα της Ένωσης, το «Ορίζων 

2020» πρέπει να εκτελεστεί με βάση τον 

κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 

σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες 

που ισχύουν για τον ετήσιο προϋπολογισμό 

της Ένωσης, και με βάση τον 

κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της 

Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. Χ/Χ, της […], 

σχετικά με την τροποποίηση των 

λεπτομερών εφαρμοστικών κανόνων του 

δημοσιονομικού κανονισμού, 

λαμβάνοντας ωστόσο δεόντως υπόψη τον 

ειδικό χαρακτήρα των δραστηριοτήτων 

έρευνας και καινοτομίας. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Πρέπει να εξασφαλιστεί ολοκληρωμένη 

προσέγγιση, με συνάθροιση 

δραστηριοτήτων καλυπτόμενων από το 

Έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας, το 

Πρόγραμμα-πλαίσιο ανταγωνιστικότητας 

και καινοτομίας και το Ευρωπαϊκό 

(6) Πρέπει να εξασφαλιστεί ολοκληρωμένη 

προσέγγιση, με συνάθροιση 

δραστηριοτήτων καλυπτόμενων από το 

Έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας, το 

Πρόγραμμα-πλαίσιο ανταγωνιστικότητας 

και καινοτομίας και το Ευρωπαϊκό 
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Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας 

(ΕΤΙ), ώστε να καταστεί ευκολότερη η 

συμμετοχή, να συγκροτηθεί συνεκτικότερο 

σύνολο μέσων, και να αυξηθεί η 

επιστημονική και οικονομική επιρροή, με 

ταυτόχρονη αποφυγή άσκοπης 

επανάληψης προσπαθειών και 

κατακερματισμού. Πρέπει να 

εφαρμόζονται κοινοί κανόνες με σκοπό 

την εξασφάλιση συνεκτικού πλαισίου το 

οποίο θα διευκολύνει τη συμμετοχή σε 

προγράμματα που λαμβάνουν 

χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης 

από τον προϋπολογισμό του «Ορίζων 

2020», περιλαμβανόμενων της συμμετοχής 

σε προγράμματα που διαχειρίζεται το ΕΤΙ, 

κοινών επιχειρήσεων ή άλλων σχημάτων 

με βάση το άρθρο 187 της ΣΛΕΕ ή της 

συμμετοχής σε προγράμματα 

αναλαμβανόμενα από κράτη μέλη με βάση 

το άρθρο 185 της ΣΛΕΕ. Ωστόσο, πρέπει 

να εξασφαλιστεί η ευελιξία για θέσπιση 

ειδικών κανόνων σε περιπτώσεις 

δικαιολογημένες λόγω ειδικών αναγκών 

των αντίστοιχων δράσεων και με τη 

συγκατάθεση της Επιτροπής. 

Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας 

(ΕΤΙ), ώστε να καταστεί ευκολότερη η 

συμμετοχή, να συγκροτηθεί συνεκτικότερο 

σύνολο μέσων, και να αυξηθεί η 

επιστημονική και οικονομική επιρροή, με 

ταυτόχρονη αποφυγή άσκοπης 

επανάληψης προσπαθειών και 

κατακερματισμού. Πρέπει να 

εφαρμόζονται κοινοί κανόνες με σκοπό 

την εξασφάλιση συνεκτικού πλαισίου το 

οποίο θα διευκολύνει τη συμμετοχή σε 

προγράμματα που λαμβάνουν 

χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης 

από τον προϋπολογισμό του «Ορίζων 

2020», περιλαμβανόμενων της συμμετοχής 

σε προγράμματα που διαχειρίζεται το ΕΤΙ, 

κοινών επιχειρήσεων ή άλλων σχημάτων 

με βάση το άρθρο 187 της ΣΛΕΕ ή της 

συμμετοχής σε προγράμματα 

αναλαμβανόμενα από κράτη μέλη με βάση 

το άρθρο 185 της ΣΛΕΕ.  

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού 

πρέπει να σέβονται τα θεμελιώδη 

δικαιώματα και να τηρούν τις αρχές που 

αναγνωρίζονται μεταξύ άλλων από το 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι δράσεις 

πρέπει να τηρούν όλες τις νομικές 

υποχρεώσεις και αρχές δεοντολογίας, στις 

οποίες περιλαμβάνεται η αποφυγή κάθε 

είδους λογοκλοπής. 

(7) Δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού 

πρέπει να σέβονται τα θεμελιώδη 

δικαιώματα και να τηρούν τις αρχές που 

αναγνωρίζονται μεταξύ άλλων από το 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι δράσεις 

οφείλουν επίσης να τηρούν όλες τις 

νομικές υποχρεώσεις και αρχές 

δεοντολογίας, στις οποίες περιλαμβάνεται 

η αποφυγή κάθε είδους χάλκευσης 

στοιχείων και λογοκλοπής. 
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Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7α) Είναι ανάγκη να επισημανθεί η 

σημασία μιας ενισχυμένης, βασισμένης 

στο φύλο προοπτικής στον σχεδιασμό, 

στην εφαρμογή και στα αποτελέσματα 

του «Ορίζων 2020». 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Με συνέπεια προς τους στόχους της 

διεθνούς συνεργασίας, όπως 

περιγράφονται στα άρθρα 180 και 186 της 

ΣΣΕΕ, πρέπει να προωθηθεί η συμμετοχή 

νομικών οντοτήτων εγκαταστημένων σε 

τρίτες χώρες, καθώς και διεθνών 

οργανισμών. Η εφαρμογή αυτών των 

κανόνων πρέπει να συμμορφώνεται προς 

τα μέτρα που θεσπίζονται με βάση τα 

άρθρα 75 και 215 της ΣΛΕΕ και να 

συμφωνεί με τη διεθνή νομοθεσία. 

Επιπλέον, η εφαρμογή αυτών των κανόνων 

πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τις 

προϋποθέσεις συμμετοχής οντοτήτων της 

Ένωσης σε προγράμματα τρίτων χωρών. 

(8) Με συνέπεια προς τους στόχους της 

διεθνούς συνεργασίας, όπως 

περιγράφονται στα άρθρα 180 και 186 της 

ΣΣΕΕ, πρέπει να προωθηθεί η συμμετοχή 

νομικών οντοτήτων εγκαταστημένων σε 

τρίτες χώρες, καθώς και διεθνών 

οργανισμών. Η εφαρμογή αυτών των 

κανόνων πρέπει να συμμορφώνεται προς 

τα μέτρα που θεσπίζονται με βάση τα 

άρθρα 75 και 215 της ΣΛΕΕ και να 

συμφωνεί με τη διεθνή νομοθεσία. 

Επιπλέον, η εφαρμογή αυτών των κανόνων 

πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τις 

προϋποθέσεις συμμετοχής οντοτήτων της 

Ένωσης σε προγράμματα τρίτων χωρών, 

βάσει της αρχής της αμοιβαιότητας και 

λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών που 

απορρέουν από τα νομικά πλαίσια των 

τρίτων χωρών και των διεθνών 

οργανισμών που συμμετέχουν. 

 

Τροπολογία  11 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8α) Οι κανόνες για τη συμμετοχή και τη 

διάδοση πρέπει να περιλαμβάνουν 

κανόνες για τη δημιουργία συμπράξεων 

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα Εάν πρέπει 

να αναληφθούν δράσεις προς την 

κατεύθυνση μιας περαιτέρω 

εξωτερίκευσης της χρηματοδότησης της 

έρευνας και της καινοτομίας της 

Ένωσης, θα πρέπει να έχουν εξαιρετικό 

χαρακτήρα και να δικαιολογούνται 

αποδεικνύοντας ότι, σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα μιας ανεξάρτητης 

αξιολόγησης των επιπτώσεων, καμία 

άλλη μορφή χρηματοδότησης δεν μπορεί 

να προσφέρει τους ίδιους στόχους. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Αυτοί οι κανόνες συμμετοχής και 

διάδοσης πρέπει να παρέχουν συνεκτικό, 

περιεκτικό και διαφανές πλαίσιο για την 

εξασφάλιση της κατά το δυνατόν 

αποδοτικότερης εφαρμογής, λαμβανόμενης 

υπόψη της ανάγκης εύκολης πρόσβασης 

όλων των συμμετεχόντων, ιδίως των 

ΜΜΕ, με απλουστευμένες διαδικασίες. Η 

χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης 

θα μπορούσε να παρέχεται υπό διάφορες 

μορφές. 

(9) Αυτοί οι κανόνες συμμετοχής και 

διάδοσης πρέπει να παρέχουν συνεκτικό, 

περιεκτικό και διαφανές πλαίσιο για την 

εξασφάλιση της κατά το δυνατόν 

αποδοτικότερης εφαρμογής, λαμβανόμενης 

υπόψη της ανάγκης εύκολης πρόσβασης 

όλων των συμμετεχόντων. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9α) Η χρηματοδοτική συνδρομή της 

Ένωσης θα μπορούσε να παρέχεται υπό 

διάφορες μορφές, με την επιλογή του 

πλέον ενδεδειγμένου μέτρου το οποίο 

στηρίζει του στόχους του προγράμματος 

«Ορίζων 2020» και ανταποκρίνεται στις 

ιδιαίτερες ανάγκες των ενδιαφερόμενων 

δικαιούχων. Η επιλογή των διαφόρων 

μορφών θα πρέπει να αποσκοπεί πάντα 

στην επίτευξη των μέγιστων δυνατών 

αποτελεσμάτων μόχλευσης. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9β) Λόγω του διαφορετικού χαρακτήρα 

και των ιδιαίτερων αναγκών των 

διαφόρων συμμετεχόντων στην 

ερευνητική κοινότητα, οι κανόνες 

συμμετοχής και διάδοσης πρέπει να 

εξασφαλίζουν έναν περιορισμένο 

συνδυασμό των ποσοστών 

χρηματοδότησης και των επιλογών για 

την επιστροφή των έμμεσων δαπανών, 

διατηρώντας εντούτοις τη σημερινή 

διαφοροποίηση μεταξύ 

πανεπιστημίων/ερευνητικών κέντρων, 

βιομηχανίας, μη κερδοσκοπικών 

οργανισμών και ΜΜΕ και βιομηχανίας,, 

όπως δηλώνεται στο ψήφισμα του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης 

Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την 

απλοποίηση της εκτέλεσης των 

προγραμμάτων-πλαίσιο στον τομέα της 

έρευνας. 

 



 

RR\922802EL.doc 15/173 PE489.632v02-00 

 EL 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9γ) Οι εν λόγω κανόνες συμμετοχής και 

διάδοσης πρέπει να συνεκτιμούν επίσης 

τις ειδικές χρηματοδοτικές ανάγκες των 

ΜΜΕ, με στόχο την απελευθέρωση του 

πλήρους δυναμικού τους στον τομέα της 

έρευνας και της καινοτομίας, 

λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες των διαφορετικών τύπων 

ΜΜΕ και των διαφορετικών κλάδων.  

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 δ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9δ) Το χρονικό διάστημα από την 

προθεσμία υποβολής προτάσεων έως τη 

σύναψη της συμφωνίας επιχορήγησης 

(«χρόνος μέχρι την επιχορήγηση») δεν 

πρέπει γενικά να υπερβαίνει τους έξι 

μήνες. Η Επιτροπή ορίζει κατάλληλα 

χρονικά όρια για την υποβολή εγγράφων 

από την κοινοπραξία. 

Αιτιολόγηση 

Η μείωση του χρόνου μέχρι την επιχορήγηση θεωρείται από πολλούς συμμετέχοντες - και ιδίως 

τις καινοτόμες επιχειρήσεις - ένας εκ των κύριων λόγων συμμετοχής στα ευρωπαϊκά ερευνητικά 

προγράμματα. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν πρέπει να ασκήσει αδικαιολόγητη χρονική πίεση στους 

συμμετέχοντες θέτοντας ανέφικτα χρονικά όρια για την υποβολή εγγράφων, των οποίων η 

υπέρβαση μπορεί να συνεπάγεται εγκατάλειψη της διαδικασίας. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 ε (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9ε) Η Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει τις 

προσπάθειες για απλοποίηση των 

διαδικασιών με τρόπους που κατέστησε 

δυνατούς η βελτίωση των συστημάτων 

τεχνολογίας των πληροφοριών, όπως 

είναι η περαιτέρω επέκταση της πύλης 

για τους συμμετέχοντες ως ενιαίο σημείο 

εισόδου από τη δημοσίευση των 

προσκλήσεων για προτάσεις έργων και 

την υποβολή τους, έως την υλοποίηση 

όλων των προγραμμάτων, με στόχο τη 

δημιουργία μιας υπηρεσίας ενιαίας 

εξυπηρέτησης. 

Αιτιολόγηση 

Ένας φιλικός προς τον χρήστη και εύχρηστος ιστότοπος για όλους τους συμμετέχοντες και για 

όλα τα στάδια της συνολικής διαδικασίας μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην απλοποίηση της 

συμμετοχής στο πρόγραμμα, καθιστώντας εμμέσως κατ' αυτόν τον τρόπο περισσότερο ελκυστική 

την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση της έρευνας. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 στ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9στ) Οι συνέργειες μεταξύ των 

διαρθρωτικών ταμείων και του «Ορίζων 

2020» πρέπει να χρησιμοποιούνται 

περισσότερο στο εξής, προκειμένου να 

επιτευχθεί ο στόχος της διάδοσης της 

αριστείας και της διεύρυνσης της 

συμμετοχής. Αυτό πρέπει να γίνει κυρίως 

με τη σύνδεση των ανερχόμενων κέντρων 

αριστείας που βρίσκονται σε λιγότερο 

καινοτόμα κράτη μέλη και περιφέρειες, 

που έχουν χαμηλότερες επιδόσεις, με τους 

ερευνητικούς εταίρους της ΕΕ, οι οποίοι 

κατέχουν ηγετική θέση σε παγκόσμιο 

επίπεδο. 
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Αιτιολόγηση 

Η εμπειρία από την προώθηση των κέντρων αριστείας στις χώρες της κεντρικής και ανατολικής 

Ευρώπης - οι οποίες τότε ήταν συνδεδεμένες χώρες - στο πλαίσιο του ΠΠ5 πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί για μέτρα για τη γεφύρωση του χάσματος. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10α) Όλα τα έγγραφα που εκδίδει η 

Επιτροπή σε σχέση με το «Ορίζων 2020» 

θα πρέπει να παρέχονται κατόπιν 

αιτήσεως σε μορφή που είναι προσιτή για 

όλους, όπως μεγάλα τυπογραφικά 

στοιχεία, γραφή Braille, κείμενο σε μορφή 

εύκολης ανάγνωσης, ακουστικό, οπτικό 

και ηλεκτρονικό υλικό. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Είναι αναγκαίος ο καθορισμός των 

όρων και προϋποθέσεων για 

χρηματοδότηση από την Ένωση 

συμμετεχόντων σε δράσεις του «Ορίζων 

2020». Προκειμένου να μειωθεί η 

πολυπλοκότητα των υφιστάμενων κανόνων 

χρηματοδότησης και να επιτευχθεί 

μεγαλύτερη ευελιξία στην εκτέλεση 

έργων, πρέπει να υιοθετηθεί 

απλουστευμένο σύστημα απόδοσης 

δαπανών με αυξημένη χρήση εφάπαξ 

ποσών, σταθερών ποσοστών και κλιμάκων 

μοναδιαίας δαπάνης. Για λόγους 

απλούστευσης, σε κάθε τύπο δράσης 

πρέπει να εφαρμόζεται ενιαίο ποσοστό 

απόδοσης χωρίς διαφοροποίηση ανάλογα 

με τον τύπο συμμετέχοντα. 

(12) Είναι αναγκαίος ο καθορισμός των 

όρων και προϋποθέσεων για 

χρηματοδότηση από την Ένωση 

συμμετεχόντων σε δράσεις του «Ορίζων 

2020». Προκειμένου να μειωθεί η 

πολυπλοκότητα των υφιστάμενων κανόνων 

χρηματοδότησης και να αυξηθεί η 

συμμετοχή, πρέπει να υιοθετηθεί 

απλουστευμένο σύστημα απόδοσης 

δαπανών με αυξημένη χρήση εφάπαξ 

ποσών, σταθερών ποσοστών και κλιμάκων 

μοναδιαίας δαπάνης, καθιστώντας επίσης 

δυνατή την επιλογή του πλήρους κόστους 

επιλογή, καθώς και την εφαρμογή των 

συνήθων λογιστικών πρακτικών του 

δικαιούχου σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 
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Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12α) Η Επιτροπή οφείλει να λάβει υπόψη 

της ότι η εφαρμογή της αρχής της 

συγχρηματοδότησης ενδέχεται να είναι 

επιβλαβής για εκείνα τα κράτη μέλη των 

οποίων οι δημόσιες δαπάνες υπόκεινται 

σε μεγάλους περιορισμούς. Τα 

προεξάρχοντα ερευνητικά κέντρα, 

πανεπιστήμια και οι επιχειρήσεις τους 

πρέπει να ενισχύονται σε επίπεδο 

Ένωσης. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Ειδικές προκλήσεις στον τομέα της 

έρευνας και καινοτομίας πρέπει να 

αντιμετωπίζονται με νέες μορφές 

χρηματοδότησης όπως έπαθλα, 

προεμπορική προμήθεια και δημόσια 

προμήθεια καινοτόμων λύσεων, που 

απαιτούν ειδικούς κανόνες. 

(13) Ειδικές προκλήσεις στον τομέα της 

έρευνας και καινοτομίας μπορούν να 

αντιμετωπίζονται με νέες μορφές 

χρηματοδότησης, δυνάμει 

αποτελεσματικότερες, όπως έπαθλα, 

προεμπορική προμήθεια και δημόσια 

προμήθεια καινοτόμων λύσεων, μια 

βελτιωμένη και πιο στοχευμένη χρήση 

των καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, 

καθώς και μέσω ειδικών τύπων φορέων 

χρηματοδότησης, όπως στο πλαίσιο των 

υφιστάμενων και των νέων 

προβλεπόμενων πρωτοβουλιών 

προγραμματισμού βάσει των άρθρων 185 

και 187 της ΣΛΕΕ και του άρθρου [55] 

του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012. Οι ανωτέρω νέες μορφές 

χρηματοδότησης και οι ανωτέρω 

διαφορετικοί τύποι φορέων 

χρηματοδότησης απαιτούν ειδικούς 
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κανόνες, οι οποίοι πρέπει να καθορίζονται 

στον παρόντα κανονισμό. Τα κράτη μέλη 

και η Επιτροπή πρέπει να επιδιώξουν να 

αυξήσουν την προβολή των εν λόγω 

μέσων και την προσβασιμότητα των εν 

λόγω νέων μορφών χρηματοδότησης και 

τύπων χρηματοδοτικών φορέων για τους 

ενδιαφερομένους. 

Αιτιολόγηση 

Προς επίρρωση της έννοιας του ενιαίου πλαισίου κανόνων, στους κανόνες συμμετοχής 

εισάγεται ο νέος τίτλος «Ειδικές διατάξεις», ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει τους ειδικούς 

τύπους φορέων χρηματοδότησης, καθώς και τις νέες διαθέσιμες μορφές χρηματοδότησης. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13α) Ενδείκνυται η χρήση διαφορετικών 

μορφών χρηματοδότησης, καθώς και ο 

συνδυασμός, κατά περίπτωση, 

διαφορετικών μορφών χρηματοδότησης. 

Συγκεκριμένα, τα χρηματοδοτικά μέσα 

πρέπει να χρησιμοποιούνται με 

συμπληρωματικό τρόπο σε περιπτώσεις 

στις οποίες συμβάλλουν στην 

κινητοποίηση ακόμη περισσότερων 

ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα της 

έρευνας και της καινοτομίας, 

συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων 

επιχειρηματικών κεφαλαίων για 

καινοτόμες επιχειρήσεις και ιδίως ΜΜΕ, 

καθώς και στις περιπτώσεις στις οποίες 

τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα δεν 

μπορούν να επιτευχθούν αποδοτικά με 

επιχορηγήσεις, και εφόσον οι δράσεις 

συνίστανται κυρίως σε δραστηριότητες 

πειραματικής ανάπτυξης. 

 

Τροπολογία  24 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Προκειμένου να τηρούνται ίσοι όροι 

για όλες τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην εσωτερική 

αγορά, πρέπει η χρηματοδότηση που 

προβλέπεται στο «Ορίζων 2020» να 

σχεδιάζεται σύμφωνα με τους κανόνες περί 

κρατικών ενισχύσεων, ώστε να 

διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των 

δημόσιων δαπανών και να αποτρέπονται 

στρεβλώσεις αγοράς, όπως ο 

παραγκωνισμός της ιδιωτικής 

χρηματοδότησης, η δημιουργία 

αναποτελεσματικών μηχανισμών αγοράς ή 

η διατήρηση μη αποδοτικών επιχειρήσεων. 

(14) Προκειμένου να τηρούνται ίσοι όροι 

για όλες τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην εσωτερική 

αγορά, πρέπει η χρηματοδότηση που 

προβλέπεται στο «Ορίζων 2020» να 

σχεδιάζεται σύμφωνα με τους κανόνες περί 

κρατικών ενισχύσεων, ώστε να 

διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των 

δημόσιων δαπανών και να αποτρέπονται 

στρεβλώσεις αγοράς, όπως ο 

παραγκωνισμός της ιδιωτικής 

χρηματοδότησης, η δημιουργία 

αναποτελεσματικών μηχανισμών αγοράς ή 

η διατήρηση μη αποδοτικών επιχειρήσεων. 

Συγκεκριμένα, η δημιουργία συμπράξεων 

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα πρέπει να 

υπόκειται σε προϋποθέσεις που 

εξασφαλίζουν τόσο την διασφάλιση ενός 

γνήσια ανταγωνιστικού περιβάλλοντος 

όσο και ευκαιρίες για νέους φορείς που 

επιθυμούν να εισέλθουν σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (14α) Οι κανόνες συμμετοχής και 

διάδοσης πρέπει να διασφαλίζουν την 

απόλυτη διαφάνεια, τη λογοδοσία και το 

δημοκρατικό έλεγχο των καινοτόμων 

χρηματοδοτικών μέσων και μηχανισμών 

που σχετίζονται με τον προϋπολογισμό 

της Ένωσης, ιδίως σε ό,τι αφορά την 

αφενός αναμενόμενη και αφετέρου 

υλοποιούμενη συμβολή τους στην 

επίτευξη των στόχων της Ένωσης. 
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Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Τα οικονομικά συμφέροντα της 

Ένωσης πρέπει να προστατεύονται με 

αναλογικά μέτρα κατά τη διάρκεια 

ολόκληρου του κύκλου δαπάνης. 

(15) Τα οικονομικά συμφέροντα της 

Ένωσης πρέπει να προστατεύονται με 

αναγκαία, αναλογικά και αποτελεσματικά 

μέτρα κατά τη διάρκεια ολόκληρου του 

κύκλου δαπάνης, διασφαλίζοντας την 

κατάλληλη ισορροπία μεταξύ 

εμπιστοσύνης και ελέγχου. 

 (15α) Η ελεύθερη πρόσβαση σε 

επιστημονικές εκδόσεις ή οιαδήποτε άλλα 

δημοσιοποιημένα αποτελέσματα που 

χρηματοδοτούνται από το «Ορίζων 2020» 

προϋποθέτει την σύσταση κεντρικών 

ψηφιακών διατάξεων αποθήκευσης και 

την χρήση ανοιχτών ψηφιακών μορφών 

παρουσίασης.  

Αιτιολόγηση 

Αναφορά σε εναρμόνιση με την παράγραφο 11 της έκθεσης Carvalho και τον κανονισμό για το 

πρόγραμμα «Ορίζων 2020». 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (15β) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, 

Ευρατόμ) αριθ. 966/2012), αυτοί οι 

κανόνες συμμετοχής και διάδοσης πρέπει 

να παρέχουν την βάση για την ευρύτερη 

αποδοχή των συνηθισμένων λογιστικών 

πρακτικών των δικαιούχων και για την 

αποδοχή των συνηθισμένων λογιστικών 

πρακτικών των δικαιούχων κατά τον 

καθορισμό των επιλέξιμων δαπανών. 

Προς τον σκοπό αυτό, πρέπει οι 

απαιτήσεις των πιστοποιητικών 

λογιστικού ελέγχου, 
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συμπεριλαμβανομένων των 

πιστοποιητικών μεθοδολογίας, να 

προσαρμοστούν καταλλήλως. Η 

Επιτροπή οφείλει να θεσπίσει στον 

μέγιστο δυνατό βαθμό ενιαία λογιστική 

προσέγγιση που θα επιτρέπει ικανή 

ευελιξία ως προς την αναγνώριση των 

συνηθισμένων λογιστικών πρακτικών και 

θα λαμβάνει δεόντως υπόψη τις 

αποδεκτές στα κράτη μέλη λογιστικές 

πρακτικές. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Με σκοπό την ενίσχυση της 

διαφάνειας, πρέπει να δημοσιεύονται τα 

ονόματα ειδικών που έχουν συνδράμει την 

Επιτροπή ή αρμόδιους φορείς 

χρηματοδότησης στην εφαρμογή του 

παρόντος κανονισμού. Σε περίπτωση που η 

δημοσίευση του ονόματος θα μπορούσε να 

θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την 

ακεραιότητα του ειδικού ή θα μπορούσε να 

αποβεί αδικαιολογήτως επιζήμια για την 

ιδιωτική ζωή του/της, η Επιτροπή ή ο 

φορέας χρηματοδότησης πρέπει να είναι σε 

θέση να αποφεύγουν τη δημοσίευση αυτών 

των ονομάτων. 

(17) Με σκοπό την ενίσχυση της 

διαφάνειας, πρέπει να δημοσιεύονται τα 

ονόματα των νομικών οντοτήτων που 

έχουν λάβει χρηματοδότηση και ειδικών 

που έχουν συνδράμει την Επιτροπή ή 

αρμόδιους φορείς χρηματοδότησης στην 

εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Σε 

περίπτωση που η δημοσίευση του 

ονόματος θα μπορούσε αποδεδειγμένα να 

βλάψει τα εμπορικά συμφέροντα των 

συμμετεχόντων ή να θέσει σε κίνδυνο την 

ασφάλεια ή την ακεραιότητα του ειδικού ή 

θα μπορούσε να αποβεί αδικαιολογήτως 

επιζήμια για την ιδιωτική ζωή του/της, η 

Επιτροπή ή ο φορέας χρηματοδότησης 

πρέπει να είναι σε θέση να αποφεύγουν τη 

δημοσίευση αυτών των ονομάτων. 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Πρέπει να τεθούν κανόνες που 

διέπουν την εκμετάλλευση και τη διάδοση 

(19) Πρέπει να τεθούν κανόνες που 

διέπουν την εκμετάλλευση και τη διάδοση 
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των αποτελεσμάτων, ώστε να 

διασφαλίζεται ότι οι συμμετέχοντες 

προστατεύουν, εκμεταλλεύονται και 

διαδίδουν αυτά τα αποτελέσματα 

καταλλήλως, και ειδικότερα να 

προβλέπεται η δυνατότητα 

συμπληρωματικών προϋποθέσεων 

εκμετάλλευσης υπέρ των ευρωπαϊκών 

στρατηγικών συμφερόντων. 

των αποτελεσμάτων, ώστε να 

διασφαλίζεται ότι οι συμμετέχοντες 

προστατεύουν, εκμεταλλεύονται και 

διαδίδουν αυτά τα αποτελέσματα 

καταλλήλως, και ειδικότερα να 

προβλέπεται η δυνατότητα 

συμπληρωματικών προϋποθέσεων 

εκμετάλλευσης, διάδοσης ή αδειοδότησης 

υπέρ των ευρωπαϊκών στρατηγικών 

συμφερόντων ή σε περιπτώσεις που 

υφίσταται προέχον δημόσιο συμφέρον. 

Είναι απαραίτητο να αποδοθεί 

μεγαλύτερη έμφαση στην ευρύτερη 

δυνατή χρήση και διάδοση των γνώσεων 

που παράγονται από τις υποστηριζόμενες 

δραστηριότητες χωρίς εντούτοις να 

παραγνωρίζεται η σημασία των 

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (19α) Προκειμένου να ενισχυθεί η 

διαφάνεια, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα 

από την Επιτροπή ή από τον αντίστοιχο 

φορέα χρηματοδότησης προκειμένου να 

δημοσιοποιούνται, κατόπιν αιτήματος 

πολιτών της Ένωσης των άμεσα 

εκλεγμένων αντιπροσώπων τους, οι 

λεπτομέρειες των έργων των οποίων η 

υλοποίηση υπάγεται στο «Ορίζων 2020».  

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (19β) Η έρευνα και η καινοτομία 

βασίζονται στην ικανότητα των 

επιστημόνων, των ερευνητικών 
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ιδρυμάτων, των επιχειρήσεων και των 

πολιτών να έχουν ανοικτή πρόσβαση σε 

επιστημονικές πληροφορίες, να τις 

ανταλλάσσουν και να τις χρησιμοποιούν. 

Εντούτοις, πρέπει να τηρούνται οι 

διατάξεις προστασίας των δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας. 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (19γ) Η δημιουργία κοινοπραξιών 

εκμετάλλευσης ευρεσιτεχνιών (patent 

pools) πρέπει να ενθαρρύνεται 

προκειμένου να είναι δυνατή η ανταλλαγή 

κατοχυρωμένων με ευρεσιτεχνία 

επιστημονικών δεδομένων και να 

διευρυνθούν οι συνεργατικές προσπάθειες 

και η συνεργασία στο πεδίο της έρευνας 

και ανάπτυξης επί συγκεκριμένων 

τεχνολογικών αναγκών. Οι κοινοπραξίες 

θα άρμοζαν ιδίως σε τεχνολογίες που 

είναι τόσο περίπλοκες όσο και ακριβές 

και θα επέτρεπε την αποφυγή 

οποιωνδήποτε φραγμών στην έρευνα 

προξενούν οι καταστάσεις που οφείλονται 

σε «patent thicket». 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Κάθε φορέας χρηματοδότησης μπορεί 

να ορίζει κανόνες αποκλίνοντες από 

εκείνους του παρόντος κανονισμού ή του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/2012 

[Δημοσιονομικός κανονισμός], εφόσον 

αυτό προβλέπεται στη βασική πράξη ή, με 

την επιφύλαξη της συγκατάθεσης της 

Επιτροπής, εφόσον αυτό απαιτείται λόγω 

3. Το ΕΤΙ μπορεί να ορίζει κανόνες 

αποκλίνοντες από εκείνους του παρόντος 

κανονισμού ή του κανονισμού (ΕΕ, 

Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, εφόσον αυτό 

προβλέπεται στη βασική πράξη ή, με την 

επιφύλαξη της συγκατάθεσης της 

Επιτροπής, εφόσον αυτό απαιτείται λόγω 

ειδικών επιχειρησιακών αναγκών, ιδίως σε 
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ειδικών επιχειρησιακών αναγκών. σχέση με την κυριότητα, τα δικαιώματα 

πρόσβασης, την εκμετάλλευση και τη 

διάδοση των αποτελεσμάτων. 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) «δράση» σημαίνει έργο· 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) «συνδεδεμένη οντότητα» σημαίνει 

νομική οντότητα που τελεί υπό τον άμεσο 

ή έμμεσο έλεγχο συμμετέχοντα, ή υπό τον 

ίδιο άμεσο ή έμμεσο έλεγχο όπως ο 

συμμετέχων, ή ελέγχει άμεσα ή έμμεσα 

συμμετέχοντα· 

(2) «συνδεδεμένη οντότητα» σημαίνει 

νομική οντότητα που τελεί υπό τον άμεσο 

ή έμμεσο έλεγχο συμμετέχοντα, ή υπό τον 

ίδιο άμεσο ή έμμεσο έλεγχο όπως ο 

συμμετέχων, ή ελέγχει άμεσα ή έμμεσα 

συμμετέχοντα. Ο έλεγχος μπορεί να 

λαμβάνει οιαδήποτε από τις μορφές που 

καθορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2· 

Αιτιολόγηση 

Η αναφορά στον ορισμό «έλεγχος» ενδείκνυται περισσότερο στο παρόν σημείο και όχι στην 

παράγραφο 2 του άρθρου 2, όπου δεν αναφέρεται ρητώς. 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) «κεκτημένο» σημαίνει οποιαδήποτε 

δεδομένα, τεχνογνωσία και/ή πληροφορίες, 

κάθε μορφής ή είδους, καθώς και 

οποιαδήποτε δικαιώματα, όπως 

δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, τα 

οποία (i) κατέχονταν από συμμετέχοντες 

(4) «κεκτημένο» σημαίνει οποιαδήποτε 

δεδομένα, τεχνογνωσία και/ή πληροφορίες, 

κάθε μορφής ή είδους, άυλα ή απτά, 

συμπεριλαμβανομένων οιωνδήποτε 

δικαιωμάτων όπως δικαιώματα 
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πριν από την προσχώρησή τους στη δράση, 

και (ii) προσδιορίστηκαν από τους 

συμμετέχοντες σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 42· 

διανοητικής ιδιοκτησίας, τα οποία:  

 (i) κατέχονταν από συμμετέχοντες πριν 

από την προσχώρησή τους στη δράση ή 

πριν από την αίτηση που είχε κατατεθεί 

προτού προσχωρήσουν στη δράση,  

 (ii) απαιτούνταν για την εκτέλεση της 

έμμεσης δράσης ή για την αξιοποίηση 

των αποτελεσμάτων της έμμεσης δράσης, 

και  

 (iii) προσδιορίστηκαν από τους 

συμμετέχοντες σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 42· 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4α) «αναγκαία πρόσβαση» σημαίνει: 

 (i) στο πλαίσιο της εκτέλεσης της δράσης 

η πρόσβαση που είναι αναγκαία επειδή, 

χωρίς την χορήγηση δικαιωμάτων 

πρόσβασης σε αποτελέσματα ή σε 

κεκτημένο, η εκτέλεση των καθηκόντων 

που έχουν ανατεθεί στον παραλήπτη 

συμμετέχοντα καθίσταται αδύνατη, 

καθυστερεί σημαντικά ή απαιτεί 

σημαντικούς επιπρόσθετους 

χρηματοδοτικούς ή ανθρώπινους πόρους· 

 (ii) στο πλαίσιο της χρήσης ιδίων 

αποτελεσμάτων, η πρόσβαση που είναι 

αναγκαία επειδή, χωρίς την χορήγηση 

δικαιωμάτων πρόσβασης, η χρήση ιδίων 

αποτελεσμάτων καθίσταται τεχνικά ή 

νομικά αδύνατη.  

Αιτιολόγηση 

Αυτές οι αλλαγές αποτελούν αντικείμενο εισήγησης των συντονιστών της DESCA. 
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Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5α) «πειραματική ανάπτυξη» σημαίνει 

απόκτηση, συνδυασμός, διαμόρφωση και 

χρήση υφιστάμενων επιστημονικών, 

τεχνολογικών, επιχειρηματικών και 

άλλων σχετικών γνώσεων και δεξιοτήτων 

που αποσκοπούν στην ανάπτυξη νέων, 

τροποποιημένων ή βελτιωμένων 

προϊόντων, διαδικασιών ή υπηρεσιών, 

συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων 

όπως είναι η παραγωγή πρωτοτύπου, η 

πειραματική παραγωγή, η εκτέλεση 

δοκιμών, η επίδειξη, η πιλοτική εφαρμογή 

και η εμπορική αναπαραγωγή· 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5β) «προσκλήσεις υποβολής προτάσεων» 

σημαίνει ανακοίνωση πρόσκλησης 

υποβολής προτάσεων έρευνας. 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 γ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5γ) «κοινοπραξία» σημαίνει ομάδα 

συμμετεχόντων, απαρτιζόμενη από 

συντονιστή και εταίρους, οι οποίοι 

συμφωνούν να εργαστούν από κοινού για 

να υποβάλουν πρόταση και, ενδεχομένως, 

να εργαστούν στο πλαίσιο μιας δράσης 
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Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) «διάδοση» σημαίνει τη δημοσιοποίηση 

των αποτελεσμάτων με κάθε πρόσφορο 

μέσο (άλλο από εκείνα που απορρέουν από 

την προστασία ή την εκμετάλλευση των 

αποτελεσμάτων), περιλαμβανόμενης της 

δημοσίευσης σε οποιοδήποτε μέσο· 

(7) «διάδοση» σημαίνει τη δημοσιοποίηση 

των αποτελεσμάτων με κάθε πρόσφορο 

μέσο (άλλο από εκείνα που απορρέουν από 

την προστασία ή την εκμετάλλευση των 

αποτελεσμάτων), μεταξύ άλλων μέσω 

επιστημονικών δημοσιεύσεων σε 

οποιοδήποτε μέσο· 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7α) «εκμετάλλευση» σημαίνει την άμεση 

ή έμμεση χρήση των αποτελεσμάτων στο 

πλαίσιο περαιτέρω ερευνητικών 

δραστηριοτήτων, διαφορετικών από 

εκείνες που καλύπτονται από τη 

συγκεκριμένη έμμεση δράση, ή για την 

ανάπτυξη, δημιουργία και διάθεση στο 

εμπόριο ενός προϊόντος ή μιας 

διαδικασίας ή για τη δημιουργία και 

παροχή μιας υπηρεσίας· 

Αιτιολόγηση 

Η προσθήκη ορισμού για την έννοια «εκμετάλλευση» είναι απαραίτητη προκειμένου να 

διευκρινιστεί ότι ο όρος «εκμετάλλευση» καλύπτει όλες τις μορφές εσωτερικής ή εξωτερικής 

χρήσης των αποτελεσμάτων (συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής έρευνας, της έρευνας 

τρίτων μερών ή της ιδίας χρήσης). 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 β (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7β) «δίκαιοι και εύλογοι όροι»: 

κατάλληλοι όροι, μεταξύ άλλων 

οικονομικοί όροι, όροι που δεν 

συνεπάγονται καταβολή δικαιωμάτων, 

λαμβανομένων υπόψη των ειδικών 

συνθηκών του αιτήματος πρόσβασης, 

παραδείγματος χάριν η πραγματική ή η 

δυνητική αξία των αποτελεσμάτων ή του 

κεκτημένου για τα οποία ζητείται η 

πρόσβαση ή/και το πεδίο εφαρμογής, η 

διάρκεια ή άλλα χαρακτηριστικά της 

προβλεπόμενης χρήσης· 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) «φορέας χρηματοδότησης» σημαίνει 

φορέα ή αρχή, πλην της Επιτροπής, στον 

οποίο η Επιτροπή έχει αναθέσει καθήκοντα 

εκτέλεσης προϋπολογισμού σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 2 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/XX 

[Ορίζων 2020]· 

(8) «φορέας χρηματοδότησης» σημαίνει 

φορέα ή αρχή, πλην της Επιτροπής, όπως 

αναφέρεται στα σημεία (β) και (γ) του 

άρθρου 58, παράγραφος 1, του 

κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012, στον οποίο η Επιτροπή έχει 

αναθέσει καθήκοντα εκτέλεσης 

προϋπολογισμού· 

Αιτιολόγηση 

Οι αναφορές σε παραπομπές θα πρέπει να αποφεύγονται για λόγους νομικής σαφήνειας. 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) «νομική οντότητα» σημαίνει 

επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και 

πανεπιστήμια, συμπεριλαμβανόμενου 

κάθε φυσικού προσώπου ή κάθε νομικού 

προσώπου που έχει συσταθεί με βάση 

(10) «νομική οντότητα» σημαίνει 

οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή 

οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο έχει 

συσταθεί με βάση εθνικό δίκαιο, το δίκαιο 

της ΕΕ ή το διεθνές δίκαιο και έχει νομική 
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εθνικό δίκαιο, το δίκαιο της ΕΕ ή το 

διεθνές δίκαιο και έχει νομική 

προσωπικότητα και μπορεί, ενεργώντας 

για ίδιο λογαριασμό, να ασκεί δικαιώματα 

και να υπόκειται σε υποχρεώσεις· 

προσωπικότητα και μπορεί, ενεργώντας 

για ίδιο λογαριασμό, να ασκεί δικαιώματα 

και να υπόκειται σε υποχρεώσεις· 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10α) «μη κερδοσκοπική νομική 

οντότητα» σημαίνει νομική οντότητα η 

οποία εκ του νόμου δεν επιτρέπεται να 

έχει κερδοσκοπικό σκοπό ή η οποία είναι 

υποχρεωμένη εκ του νόμου να μην 

διανέμει κέρδη ή η οποία αναγνωρίζεται 

ως τέτοια από τις αρχές σε επίπεδο 

κράτους, Ένωσης ή διεθνούς κοινότητας. 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) «συγχρηματοδοτούμενη δράση 

προγράμματος» σημαίνει δράση μέσω 

επιχορήγησης, με κύριο σκοπό τη 

συμπλήρωση μεμονωμένων προσκλήσεων 

ή προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από 

οντότητες, άλλες από φορείς της Ένωσης, 

διαχειριζόμενη προγράμματα έρευνας και 

καινοτομίας· 

(12) «συγχρηματοδοτούμενη δράση 

προγράμματος» σημαίνει δράση μέσω 

επιχορήγησης, με κύριο σκοπό τη 

συμπλήρωση μεμονωμένων προσκλήσεων 

ή προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από 

οντότητες, άλλες από φορείς της Ένωσης, 

διαχειριζόμενη προγράμματα έρευνας και 

καινοτομίας. Οι δράσεις μπορούν να 

περιλαμβάνουν και συμπληρωματικές 

δραστηριότητες δικτύωσης και 

συντονισμού μεταξύ προγραμμάτων σε 

διάφορες χώρες· 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα προσθήκη μεταφέρεται από το άρθρο 2 παράγραφος 5. 
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Τροπολογία  48 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 15 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) «αποτελέσματα» σημαίνει κάθε είδους 

δεδομένα, γνώσεις και πληροφορίες, με 

οποιαδήποτε μορφή ή οποιουδήποτε 

είδους, έστω και αν προστατεύονται, τα 

οποία παράγονται κατά τη δράση καθώς 

και κάθε είδους συνδεόμενα δικαιώματα, 

στα οποία περιλαμβάνονται δικαιώματα 

διανοητικής ιδιοκτησίας· 

(15) «αποτελέσματα» σημαίνει κάθε είδους 

υλικά ή άυλα αποτελέσματα της δράσης, 

όπως δεδομένα, γνώσεις και πληροφορίες, 

με οποιαδήποτε μορφή ή οποιουδήποτε 

είδους, έστω και αν προστατεύονται, τα 

οποία παράγονται κατά τη δράση καθώς 

και κάθε είδους συνδεόμενα με αυτά 

δικαιώματα, στα οποία περιλαμβάνονται 

δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας· 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 15 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (15α) «χρήση» σημαίνει την άμεση ή 

έμμεση χρήση των αποτελεσμάτων στο 

πλαίσιο περαιτέρω ερευνητικών 

δραστηριοτήτων, διαφορετικών από 

εκείνες που καλύπτονται από τη 

συγκεκριμένη έμμεση δράση ή από 

εκμετάλλευση, στις οποίες 

συμπεριλαμβάνεται η ανάπτυξη, 

δημιουργία και διάθεση στο εμπόριο ενός 

προϊόντος ή μιας διαδικασίας ή η 

δημιουργία και παροχή μιας υπηρεσίας· 

Αιτιολόγηση 

Αυτές οι αλλαγές αποτελούν αντικείμενο εισήγησης των συντονιστών της DESCA. 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 15 β (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (15β) «ΜΜΕ» σημαίνει πολύ μικρές, 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την 

έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της 

Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά 

με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων1· 

 __________________ 

 1 ΕΕ L 124, 20.5.2003, σ. 36.  

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) «σχέδιο εργασίας» σημαίνει το 

έγγραφο που είναι παρόμοιο με το 

πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής το 

οποίο έχει υιοθετηθεί από φορείς 

χρηματοδότησης που έχουν αναλάβει 

μέρος της υλοποίησης του «Ορίζων 

2020» σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 9 παράγραφος 2 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. XX/XX [Ορίζων 2020]. 

διαγράφεται 

 (Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 

κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 

προσαρμογές σε όλο το κείμενο.) 

Αιτιολόγηση 

Για λόγους απλούστευσης, σαφήνειας και προσβασιμότητας, το «σχέδιο εργασίας», όπως στο 

πλαίσιο του ετήσιου σχεδίου εργασίας που καταρτίζει ένας φορέας χρηματοδότησης, πρέπει να 

ονομάζεται «πρόγραμμα εργασίας» και να εγκρίνεται από την Επιτροπή κατά τον ίδιο τρόπο με 

το πρόγραμμα εργασίας του ΕΣΕ, όπως περιγράφεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του ειδικού 

προγράμματος «Ορίζων 2020». 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 17 α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (17α) «εγγυάται κράτος μέλος» σημαίνει 

ότι η χρηματοοικονομική βιωσιμότητας 

συμμετέχουσας νομικής οντότητας 

διασφαλίζεται από δέσμευση που 

αναλαμβάνει κράτος μέλος. 

Αιτιολόγηση 

Κατά τα φαινόμενα, ο ορισμός του ανωτέρω καθεστώτος είναι σημαντικός για την αποφυγή 

τυχόν σύγχυσης, όπως συνέβη κατά την έναρξη του 7ου ΠΠ. 

 

Τροπολογία  53 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Για τους σκοπούς του σημείου 2 της 

παραγράφου 1, ο έλεγχος μπορεί να λάβει 

οποιαδήποτε από τις μορφές που 

παρατίθενται στο άρθρο 7. 

διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Η σχετική αναφορά μεταφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 2. 

 

Τροπολογία  54 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισμού, κάθε οντότητα η οποία δεν 

διαθέτει νομική προσωπικότητα με βάση 

το ισχύον εθνικό δίκαιο εξομοιώνεται με 

νομική οντότητα, εφόσον πληρούνται οι 

προϋποθέσεις που αναφέρονται στον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2012 

[Δημοσιονομικός κανονισμός]. 

3. Για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισμού, κάθε οντότητα η οποία δεν 

διαθέτει νομική προσωπικότητα με βάση 

το ισχύον εθνικό δίκαιο εξομοιώνεται με 

νομική οντότητα, εφόσον πληρούνται οι 

προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 

114, παράγραφος 2, στοιχείο α) του 

κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

996/2012 και στο άρθρο 201 της του κατ' 

εξουσιοδότηση κανονισμού της 
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Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. XX / XX της 

29.10.2012 σχετικά με τους κανόνες 

εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, 

Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με τους 

δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν 

για το του γενικού προϋπολογισμού της 

Ένωσης που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή 

αυτού. 

Αιτιολόγηση 

Όσον αφορά την έννοια της νομικής προσωπικότητας και δεδομένων των διαφορών μεταξύ των 

νομικών ρυθμίσεων που ισχύουν στα διάφορα κράτη μέλη, καθώς και προκειμένου να 

αποσαφηνιστεί το πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 2.3 και να αποφευχθούν οποιαδήποτε 

προβλήματα ερμηνείας, πρέπει να γίνει ρητή αναφορά στο άρθρο 114 παράγραφος 2 σημείο α 

του τρέχοντος δημοσιονομικού κανονισμού και στο άρθρο 174 α των κανόνων εφαρμογής του. 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα)  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Για τους σκοπούς του σημείου (10) 

της παραγράφου 1,δύνανται να 

εφαρμοστούν απλουστευμένοι κανόνες για 

δημόσιες αρχές όσον αφορά την νομική 

προσωπικότητα. 

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Για τους σκοπούς του σημείου 12 της 

παραγράφου 1, οι δράσεις μπορούν να 

περιλαμβάνουν και συμπληρωματικές 

δραστηριότητες δικτύωσης και 

συντονισμού μεταξύ προγραμμάτων σε 

διάφορες χώρες. 

διαγράφεται 
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Αιτιολόγηση 

Η σχετική αναφορά μεταφέρεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο 12. 

 

Τροπολογία  57 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. Οι ορισμοί του ΟΟΣΑ όσον αφορά το 

επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας (TRL) 

θα λαμβάνονται υπόψη στην ταξινόμηση 

των δραστηριοτήτων τεχνολογικής 

έρευνας, ανάπτυξης προϊόντος και 

επίδειξης. 

 

Τροπολογία  58 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων των 

εφαρμοστικών συμφωνιών, αποφάσεων ή 

συμβάσεων, κάθε είδους δεδομένα, 

γνώσεις και πληροφορίες που 

ανακοινώνονται στο πλαίσιο δράσης ως 

εμπιστευτικού χαρακτήρα τηρούνται 

εμπιστευτικά, λαμβανόμενων δεόντως 

υπόψη όλων των κανόνων που αφορούν 

την προστασία διαβαθμισμένων 

πληροφοριών. 

Με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων των 

εφαρμοστικών συμφωνιών, αποφάσεων ή 

συμβάσεων, κάθε είδους δεδομένα, 

γνώσεις και πληροφορίες που 

ανακοινώνονται στο πλαίσιο δράσης ως 

εμπιστευτικού χαρακτήρα τηρούνται 

εμπιστευτικά από τα θεσμικά όργανα της 

Ένωσης και από τους συμμετέχοντες 

στην εκάστοτε δράση, λαμβανόμενων 

δεόντως υπόψη όλων των κανόνων που 

αφορούν την προστασία διαβαθμισμένων 

πληροφοριών. 

Αιτιολόγηση 

Στο άρθρο 3 πρέπει να ορίζονται σαφώς οι παράγοντες (τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, καθώς 

και οι φορείς και οι συμμετέχοντες στην εκάστοτε δράση) που υποχρεούνται να τηρούν τις 

πληροφορίες εμπιστευτικές. 
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Τροπολογία  59 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 

άρθρου 3, εφόσον ζητηθεί, η Επιτροπή 

καθιστά διαθέσιμες στα θεσμικά και λοιπά 

όργανα της Ένωσης, σε κάθε κράτος μέλος 

ή συνδεδεμένη χώρα, όλες τις πρόσφορες 

πληροφορίες που έχει στην κατοχή της 

όσον αφορά αποτελέσματα που παράγει 

συμμετέχων σε μια δράση ο οποίος έχει 

χρηματοδοτηθεί από την Ένωση, εφόσον 

πληρούνται οι δύο ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

(α) οι συγκεκριμένες πληροφορίες είναι 

σχετικές με τη δημόσια πολιτική· 

(α) οι συγκεκριμένες πληροφορίες είναι 

σχετικές με τη δημόσια πολιτική ή το 

δημόσιο συμφέρον, 

(β) οι συμμετέχοντες δεν έχουν προβάλει 

βάσιμους και επαρκείς λόγους απόκρυψης 

των συγκεκριμένων πληροφοριών. 

(β) οι συμμετέχοντες δεν έχουν προβάλει 

βάσιμους και επαρκείς λόγους απόκρυψης 

των συγκεκριμένων πληροφοριών. 

Σε δράσεις της δραστηριότητας 

«Προστατευμένες κοινωνίες» στο πλαίσιο 

του ειδικού στόχου «Κοινωνίες χωρίς 

αποκλεισμούς, καινοτόμες και 

προστατευμένες», η Επιτροπή μπορεί να 

καθιστά διαθέσιμες σε θεσμικά και άλλα 

όργανα της ΕΕ ή σε εθνικές αρχές κρατών 

μελών κάθε πρόσφορη πληροφορία που 

έχει στην κατοχή της όσον αφορά 

αποτελέσματα συμμετέχοντος που έχει 

χρηματοδοτηθεί από την Ένωση. 

Σε δράσεις που υπάγονται στον πυλώνα 

«Κοινωνιακές προκλήσεις», η Επιτροπή 

μπορεί να καθιστά διαθέσιμες σε θεσμικά 

και άλλα όργανα της ΕΕ ή σε εθνικές 

αρχές κρατών μελών κάθε πρόσφορη 

πληροφορία που έχει στη διάθεσή της 

όσον αφορά αποτελέσματα συμμετέχοντος 

που έχει χρηματοδοτηθεί από την Ένωση. 

2. Η παροχή πληροφοριών σύμφωνα με 

την παράγραφο 1 δεν θεωρείται σε καμία 

περίπτωση ότι μεταβιβάζει στους 

παραλήπτες δικαιώματα ή υποχρεώσεις της 

Επιτροπής ή των συμμετεχόντων. Ωστόσο, 

οι παραλήπτες χειρίζονται αυτές τις 

πληροφορίες ως εμπιστευτικές, εκτός αν οι 

πληροφορίες δημοσιοποιηθούν ή 

καταστούν διαθέσιμες στο κοινό από τους 

συμμετέχοντες, ή έχουν κοινοποιηθεί στην 

Επιτροπή χωρίς περιορισμούς 

εμπιστευτικότητας. Σχετικά με τις 

2. Η Επιτροπή μεριμνά σχετικά με τα 

εξής: 
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διαβαθμισμένες πληροφορίες, ισχύουν οι 

κανόνες της Επιτροπής για την ασφάλεια. 

 (α) Η παροχή πληροφοριών σύμφωνα με 

την παράγραφο 1 δεν θεωρείται ότι 

μεταβιβάζει στους παραλήπτες δικαιώματα 

ή υποχρεώσεις της Επιτροπής ή των 

συμμετεχόντων. 

 (β) Οι παραλήπτες χειρίζονται αυτές τις 

πληροφορίες ως εμπιστευτικές, εκτός αν οι 

πληροφορίες δημοσιοποιηθούν ή 

καταστούν διαθέσιμες στο κοινό από τους 

συμμετέχοντες, ή έχουν κοινοποιηθεί στην 

Επιτροπή χωρίς περιορισμούς 

εμπιστευτικότητας, και 

 (γ) σχετικά με τις διαβαθμισμένες 

πληροφορίες, ισχύουν οι κανόνες της 

Επιτροπής για την ασφάλεια. 

 

Τροπολογία  60 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 4α 

 Κατευθυντήριες γραμμές και 

πληροφόρηση για δυνητικούς 

συμμετέχοντες 

 1. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε να 

διαθέτουν όλοι οι δυνητικοί 

συμμετέχοντες επαρκή καθοδήγηση και 

πληροφόρηση εκ παραλλήλου με την 

δημοσίευση του πρώτου ετήσιου 

προγράμματος εργασίας του Ορίζοντα 

2020. 

 2. Τα ακόλουθα έγγραφα εκπονούνται σε 

πλαίσιο εγγύς συνεργασίας μεταξύ όλων 

των ενδιαφερομένων και εγκρίνονται από 

την Επιτροπή μέσω εκτελεστικών 

πράξεων: 

 (α) κανόνες περί υποβολής, κρίσης, 

επιλογής, ανάθεσης· 

 (β) πρότυπη συμφωνία επιχορήγησης· 
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 (γ) κανόνες περί πιστοποίησης λογιστικού 

ελέγχου. 

 3. Επιπλέον, τα ακόλουθα έγγραφα 

κατευθυντηρίων γραμμών και 

πληροφόρησης εκπονούνται σε πλαίσιο 

στενής συνεργασίας μεταξύ όλων των 

ενδιαφερομένων και διανέμονται 

καταλλήλως από την Επιτροπή 

 (α) σύντομο καθοδηγητικό κείμενο 

σχετικά με τον τρόπο σύνταξης 

προτάσεων, συμπεριλαμβανομένων 

λεπτομερών οδηγιών σχετικά με τις 

διαδικασίες κρίσης και επιλογής·  

 (β) οδηγός χρηματοπιστωτικών θεμάτων· 

 (γ) οδηγός δικαιωμάτων διανοητικής 

ιδιοκτησίας (IPR)· 

 (δ) κατάλογος σημείων προς έλεγχο για 

την σύμβαση σύμπραξης. 

 4. Τα στοιχεία των εγγράφων που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2 σχετικά 

με την ερμηνεία των κανόνων που 

περιέχονται στον κανονισμό (ΕΕ, 

Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και στον 

παρόντα κανονισμό εξακολουθούν να 

ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του 

προγράμματος. 

 

Τροπολογία  61 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 4β 

 Κώδικας βέλτιστης πρακτικής 

 Η Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων των 

οργανισμών και των υπηρεσιών που 

ενεργούν εξ ονόματός της, τηρεί τις αρχές 

που ορίζει το Παράρτημα 0 σε σχέση με 

όλα τα έργα του «Ορίζων 2020». 
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Τροπολογία  62 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 

του κανονισμού (ΕΕ) XX/2012 [Ορίζων 

2020], η χρηματοδότηση μπορεί να 

λαμβάνει μία ή περισσότερες από τις 

μορφές τις προβλεπόμενες στον κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. XX/2012 [Δημοσιονομικός 

κανονισμός], και ειδικότερα 

επιχορηγήσεων, επάθλων, προμήθειας και 

χρηματοπιστωτικών μέσων. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 

του κανονισμού (ΕΕ) XX/2012 [Ορίζων 

2020], η χρηματοδότηση μπορεί να 

λαμβάνει μία ή περισσότερες από τις 

μορφές τις προβλεπόμενες στον κανονισμό 

(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, 

συμπεριλαμβανομένων επιχορηγήσεων, 

επάθλων, προμήθειας και 

χρηματοπιστωτικών μέσων. 

 

Τροπολογία  63 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το σχετικό πρόγραμμα εργασίας μπορεί 

να περιορίζει τη συμμετοχή στο «Ορίζων 

2020» ή σε μέρη του για νομικές οντότητες 

εγκαταστημένες σε τρίτες χώρες όπου οι 

προϋποθέσεις συμμετοχής νομικών 

οντοτήτων από κράτη μέλη στα 

προγράμματα έρευνας και καινοτομίας της 

χώρας θεωρούνται επιζήμιες για τα 

συμφέροντα της Ένωσης. 

2. Το σχετικό πρόγραμμα εργασίας μπορεί 

να περιορίζει τη συμμετοχή στο «Ορίζων 

2020» ή σε μέρη του για νομικές οντότητες 

εγκαταστημένες σε τρίτες χώρες όπου οι 

προϋποθέσεις συμμετοχής νομικών 

οντοτήτων από κράτη μέλη, ή από τις 

οικείες τοπικές συνδεδεμένες οντότητες, 

στα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας 

της χώρας θεωρούνται επιζήμιες για τα 

συμφέροντα της Ένωσης. 

Αιτιολόγηση 

Η αμοιβαία πρόσβαση σε προγράμματα τρίτων χωρών θα πρέπει να ενθαρρύνεται, εξίσου για 

τα τοπικά εργαστήρια Ε&Α ευρωπαϊκών πολυεθνικών εταιρειών. 

 

Τροπολογία  64 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Το σχετικό πρόγραμμα εργασίας ή 3. Το σχετικό πρόγραμμα εργασίας μπορεί 
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σχέδιο εργασίας μπορεί να αποκλείει 

οντότητες που δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσουν ικανοποιητικές εγγυήσεις 

ασφαλείας, περιλαμβανόμενης της έρευνας 

ασφαλείας για το προσωπικό, εφόσον αυτή 

η έρευνα δικαιολογείται λόγους 

ασφαλείας. 

να αποκλείει οντότητες που δεν είναι σε 

θέση να προσκομίσουν ικανοποιητικές 

εγγυήσεις ασφαλείας ή προστασίας της 

διανοητικής ιδιοκτησίας, 

περιλαμβανόμενης της έρευνας ασφαλείας 

για το προσωπικό, εφόσον αυτή η έρευνα 

δικαιολογείται λόγους ασφαλείας. 

 

Τροπολογία  65 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Η συμμετοχή νομικών οντοτήτων 

εγκαταστημένων σε τρίτες χώρες στο 

πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζων 2020» ή σε 

τμήματα του προγράμματος υπόκειται 

στην αρχή της αμοιβαιότητας, σύμφωνα 

μα την οποία νομικές οντότητες 

εγκατεστημένες στην Ένωση μπορούν να 

συμμετάσχουν στα προγράμματα έρευνας 

και καινοτομίας που ξεκίνησαν αυτές οι 

χώρες. 

 

Τροπολογία  66 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ισχύουν οι ακόλουθες ελάχιστες 

προϋποθέσεις:  

1. Ισχύουν οι ακόλουθες ελάχιστες 

προϋποθέσεις: 

(α) σε κάθε δράση συμμετέχουν 

τουλάχιστον τρεις νομικές οντότητες·  

(α) σε κάθε δράση συμμετέχουν 

τουλάχιστον τρεις νομικές οντότητες· 

(β) κάθε μία από τις τρεις πρέπει να είναι 

εγκαταστημένη σε κράτος μέλος ή σε 

συνδεδεμένη χώρα·  

(β) κάθε μία από τις τρεις πρέπει να είναι 

εγκαταστημένη σε κράτος μέλος ή σε 

συνδεδεμένη χώρα· 

(γ) δεν επιτρέπεται δύο από τις τρεις να 

είναι εγκαταστημένες στο ίδιο κράτος 

μέλος ή στην ίδια συνδεδεμένη χώρα·  

(γ) δεν επιτρέπεται δύο από τις τρεις να 

είναι εγκαταστημένες στο ίδιο κράτος 

μέλος ή στην ίδια συνδεδεμένη χώρα· 

(δ) και οι τρεις νομικές οντότητες είναι 

ανεξάρτητες αλλήλων υπό έννοια του 

(δ) και οι τρεις νομικές οντότητες είναι 

ανεξάρτητες αλλήλων υπό έννοια του 
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άρθρου 7.  άρθρου 7. 

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, 

όταν ένας από τους συμμετέχοντες είναι το 

ΚΚΕρ ή διεθνής οργανισμός ευρωπαϊκού 

ενδιαφέροντος ή οντότητα συσταθείσα 

κατά το δίκαιο της Ένωσης, λογίζεται ως 

εγκαταστημένος σε κράτος μέλος ή 

συνδεδεμένη χώρα διαφορετικά εκείνων 

στα οποία είναι εγκαταστημένος άλλος 

συμμετέχων στην ίδια δράση.  

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, 

όταν ένας από τους συμμετέχοντες είναι το 

ΚΚΕρ ή διεθνής οργανισμός ευρωπαϊκού 

ενδιαφέροντος ή οντότητα συσταθείσα 

κατά το δίκαιο της Ένωσης, λογίζεται ως 

εγκαταστημένος σε κράτος μέλος ή 

συνδεδεμένη χώρα διαφορετικά εκείνων 

στα οποία είναι εγκαταστημένος άλλος 

συμμετέχων στην ίδια δράση. 

3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της 

παραγράφου 1, στην περίπτωση δράσεων 

έρευνας αιχμής του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ), του μέσου για 

τις ΜΜΕ, συγχρηματοδοτούμενης δράσης 

προγράμματος και σε δικαιολογημένες 

περιπτώσεις προβλεπόμενες στο 

πρόγραμμα εργασίας ή στο σχέδιο 

εργασίας, η ελάχιστη προϋπόθεση είναι η 

συμμετοχή μιας νομικής οντότητας 

εγκαταστημένης σε κράτος μέλος ή σε 

συνδεδεμένη χώρα.  

3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της 

παραγράφου 1, στην περίπτωση δράσεων 

έρευνας αιχμής του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ), του μέσου για 

τις ΜΜΕ, συγχρηματοδοτούμενης δράσης 

προγράμματος, η ελάχιστη προϋπόθεση 

είναι η συμμετοχή μιας νομικής οντότητας 

εγκαταστημένης σε κράτος μέλος ή σε 

συνδεδεμένη χώρα, υπό την προϋπόθεση 

ότι η εν λόγω νομική οντότητα μπορεί να 

είναι ανταγωνιστική σε διασυνοριακό 

επίπεδο και ότι ανταποκρίνεται στις 

κοινωνιακές προκλήσεις ευρωπαϊκής 

διάστασης. 

4. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της 

παραγράφου 1, στην περίπτωση δράσεων 

συντονισμό και στήριξης και δράσεων 

κατάρτισης και κινητικότητας, η ελάχιστη 

προϋπόθεση είναι η συμμετοχή μιας 

νομικής οντότητας.  

4. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της 

παραγράφου 1, στην περίπτωση δράσεων 

συντονισμό και στήριξης και δράσεων 

κατάρτισης και κινητικότητας, η ελάχιστη 

προϋπόθεση είναι η συμμετοχή μιας 

νομικής οντότητας. 

Στα προγράμματα εργασίας ή στα σχέδια 

εργασίας μπορεί να προβλέπονται 

επιπρόσθετες προϋποθέσεις ανάλογα με 

συγκεκριμένες απαιτήσεις πολιτικής ή 

ανάλογα με το χαρακτήρα και τους 

στόχους της δράσης, περιλαμβανομένων, 

μεταξύ άλλων, προϋποθέσεων σχετικά με 

το πλήθος συμμετεχόντων, τν τύπο 

συμμετεχόντων και τον τόπο 

εγκατάστασης.  

5. Εφόσον είναι αναγκαίο και πλήρως 

αιτιολογημένο, στα προγράμματα 

εργασίας μπορεί να προβλέπονται 

επιπρόσθετες προϋποθέσεις ανάλογα με 

συγκεκριμένες απαιτήσεις πολιτικής ή 

ανάλογα με το χαρακτήρα και τους 

στόχους της δράσης, περιλαμβανομένων, 

μεταξύ άλλων, προϋποθέσεων σχετικά με 

το πλήθος συμμετεχόντων, τν τύπο 

συμμετεχόντων και τον τόπο 

εγκατάστασης. 

 

Τροπολογία  67 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» 

εξαιρεί τις νομικές οντότητες 

(συμπεριλαμβανομένων τυχόν 

συνδεδεμένων οντοτήτων), των οποίων η 

συμμετοχή, λόγω των στόχων που 

επιδιώκουν, του τόπου εγκατάστασής 

τους, της φύσης ή της έδρας των 

δραστηριοτήτων τους, θα ανάγκαζε την 

Ένωση να αναγνωρίσει ως νόμιμη ή να 

χορηγήσει ενίσχυση ή συνδρομή για τη 

διατήρηση μιας κατάστασης που 

προκλήθηκε λόγω σοβαρής παραβίασης 

του διεθνούς δικαίου 

(συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς 

ανθρωπιστικού δικαίου), εφόσον η εν 

λόγω παραβίαση έχει προσδιορισθεί με 

ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των 

Ηνωμένων Εθνών ή με απόφαση ή 

συμβουλευτική γνωμοδότηση του 

Διεθνούς Δικαστηρίου. 

 

Τροπολογία  68 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) η συμμετοχή θεωρείται ουσιώδους 

σημασίας για την εκτέλεση της δράσης από 

την Επιτροπή ή τον αρμόδιο φορέα 

χρηματοδότησης· 

(α) η συμμετοχή θεωρείται ουσιώδους 

σημασίας για την εκτέλεση της δράσης από 

την Επιτροπή ή τον αρμόδιο φορέα 

χρηματοδότησης, κατόπιν διαβουλεύσεων 

με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με το 

Συμβούλιο· 

 

Τροπολογία  69 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) η χρηματοδότηση αυτή προβλέπεται σε 

διμερή επιστημονική και τεχνολογική 

συμφωνία ή σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση 

μεταξύ της Ένωσης και του διεθνούς 

οργανισμού ή, στην περίπτωση οντοτήτων 

εγκαταστημένων σε τρίτες χώρες, με τη 

χώρα στην οποία είναι εγκαταστημένη η 

νομική οντότητα. 

(β) η χρηματοδότηση αυτή προβλέπεται σε 

διμερή επιστημονική και τεχνολογική 

συμφωνία ή σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση 

μεταξύ της Ένωσης και του διεθνούς 

οργανισμού ή, στην περίπτωση οντοτήτων 

εγκαταστημένων σε τρίτες χώρες, με τη 

χώρα στην οποία είναι εγκαταστημένη η 

νομική οντότητα. Μια τέτοια συμφωνία 

πρέπει να διασφαλίζει ίση αντιμετώπιση 

όλων των κρατών μελών ασχέτως 

συμμετοχής τους στον διεθνή οργανισμό. 

 

Τροπολογία  70 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Η Επιτροπή ελέγχει την τήρηση των 

προϋποθέσεων που ορίζει η παράγραφος 

1. 

 

Τροπολογία  71 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Με την επιφύλαξη των λοιπών 

περιπτώσεων των προβλεπόμενων στον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2012 

[Δημοσιονομικός κανονισμός] και στον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2012 [Κατ’ 

εξουσιοδότηση κανονισμός], δεν 

προκηρύσσονται προσκλήσεις υποβολής 

προτάσεων για δράσεις συντονισμού και 

στήριξης και για συγχρηματοδοτούμενες 

δράσεις προγράμματος που πρόκειται να 

εκτελεστούν από νομικές οντότητες 

προσδιοριζόμενες στα προγράμματα 

εργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η δράση 

1. Με την επιφύλαξη των λοιπών 

περιπτώσεων των προβλεπόμενων στον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2012 

[Δημοσιονομικός κανονισμός] και στον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2012 [Κατ’ 

εξουσιοδότηση κανονισμός], δεν 

προκηρύσσονται προσκλήσεις υποβολής 

προτάσεων για δράσεις συντονισμού και 

στήριξης και για συγχρηματοδοτούμενες 

δράσεις προγράμματος που πρόκειται να 

εκτελεστούν από νομικές οντότητες 

προσδιοριζόμενες στα προγράμματα 

εργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η δράση 
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δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 

πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. 

δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 

πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Οι 

προσκλήσεις υποβολής προτάσεων 

μπορούν να λάβουν οποιαδήποτε μορφή, 

συμπεριλαμβανομένων των ανοικτών 

προσκλήσεων, οι οποίες είναι 

απαραίτητες προκειμένου να 

διασφαλιστεί εκείνο το επίπεδο ευελιξίας 

που επιτάσσει η ποικιλομορφία των 

τομέων και δραστηριοτήτων έρευνας και 

καινοτομίας, από τα μακροπρόθεσμα 

έργα έως τις βραχυπρόθεσμες δράσεις 

αξιοποίησης ευκαιριών. 

 

Τροπολογία  72 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων 

δεν περιορίζει εκ των προτέρων τον 

αριθμό των δράσεων που πρόκειται να 

χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της εν 

λόγω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων 

μόνο σε μία δράση. 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να διατηρηθεί ένα στοιχείο ανταγωνιστικότητας στο πλαίσιο της διαδικασίας 

προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, κρίνεται σκόπιμη η κατάργηση του κοινού περιορισμού 

σύμφωνα με τον οποίο «αναμένεται η χρηματοδότηση ενός μόνο έργου ανά θέμα». Σε αντίθετη 

περίπτωση, ο ανωτέρω περιορισμός ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο το κριτήριο αριστείας, 

ανάλογα με το επίπεδο εξειδίκευσης και τα λεπτομερή στοιχεία της πρόσκλησης. 

 

Τροπολογία  73 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1β. Ο αριθμός των δράσεων που θα 

χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο 

πρόσκλησης υποβολής προτάσεων 

καθορίζεται με βάση το κριτήριο της 
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αριστείας. 

 

Τροπολογία  74 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κοινές προσκλήσεις με τρίτες χώρες ή 

με επιστημονικούς και τεχνικούς 

οργανισμούς ή κρατικές υπηρεσίες τους, ή 

με διεθνείς οργανισμούς μπορεί να 

προκηρύσσονται με σκοπό τη 

χρηματοδότηση δράσεων από κοινού. Οι 

προτάσεις κρίνονται και επιλέγονται με 

κοινές διαδικασίες κρίσης και επιλογής 

συμφωνούμενες από κοινού. Οι εν λόγω 

διαδικασίες κρίσης και επιλογής 

διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις αρχές 

που εκτίθενται στο τίτλο VI του 

κανονισμού (ΕΕ) XX/2012 

[Δημοσιονομικός κανονισμός] και σε 

αυτές συμμετέχει ισόρροπη ομάδα 

ανεξάρτητων ειδικών οι οποίοι διορίζονται 

από κάθε μέρος. 

1. Κοινές προσκλήσεις με τρίτες χώρες ή 

με επιστημονικούς και τεχνικούς 

οργανισμούς ή κρατικές υπηρεσίες τους, ή 

με διεθνείς οργανισμούς μπορεί να 

προκηρύσσονται με σκοπό τη 

χρηματοδότηση δράσεων από κοινού σε 

τομείς με σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη 

αξία. Οι προτάσεις κρίνονται και 

επιλέγονται με κοινές διαδικασίες κρίσης 

και επιλογής συμφωνούμενες από κοινού. 

Οι εν λόγω διαδικασίες κρίσης και 

επιλογής διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με 

τις αρχές που εκτίθενται στο τίτλο VI του 

κανονισμού (ΕΕ) XX/2012 

[Δημοσιονομικός κανονισμός] και σε 

αυτές συμμετέχει ισόρροπη ομάδα 

ανεξάρτητων ειδικών οι οποίοι διορίζονται 

από κάθε μέρος. 

 

Τροπολογία  75 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Νομικές οντότητες που λαμβάνουν 

χρηματοδότηση από την Ένωση 

συνάπτουν συμφωνία επιχορήγησης με την 

Ένωση ή με τον αρμόδιο φορέα 

χρηματοδότησης. Η συμφωνία 

επιχορήγησης περιλαμβάνει την περιγραφή 

των προς εκτέλεση εργασιών από τους εν 

λόγω συμμετέχοντες και από τις 

συμμετέχουσες νομικές οντότητες των 

οικείων τρίτων χωρών. 

2. Νομικές οντότητες που λαμβάνουν 

χρηματοδότηση από την Ένωση 

συνάπτουν συμφωνία επιχορήγησης με την 

Ένωση ή με τον αρμόδιο φορέα 

χρηματοδότησης. Η συμφωνία 

επιχορήγησης περιλαμβάνει την περιγραφή 

των προς εκτέλεση εργασιών από τους εν 

λόγω συμμετέχοντες και από τις 

συμμετέχουσες νομικές οντότητες των 

οικείων τρίτων χωρών, καθώς και του 

πλαισίου προϋποθέσεων ιδίως όσον 
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αφορά τα δικαιώματα πρόσβασης, την 

εκμετάλλευση και τη διάδοση. 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να προβλεφθεί διάταξη σχετικά με τη δυνατότητα καθορισμού πλαισίου προϋποθέσεων 

για δράσεις που εκτελούνται βάσει κοινών προσκλήσεων με τρίτες χώρες, ιδίως όσον αφορά τα 

δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. 

 

Τροπολογία  76 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 11α 

 Χρόνος μέχρι την υποβολή πρότασης 

 Η συντόμευση του χρόνου που απαιτείται 

για τη λήψη απόφασης σχετικά με τις 

επιτυχημένες προτάσεις αποτελεί 

προτεραιότητα. Ωστόσο, ανάλογα με τη 

φύση οποιασδήποτε ειδικής πρόσκλησης, 

λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα 

ακόλουθα: 

 (α) Η ύπαρξη σαφών και διαφανών 

μηχανισμών ανάπτυξης προσφορών για 

συγκεκριμένα θέματα θα επιτρέψει τη 

δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού, το 

άνοιγμα σε μεγαλύτερο κοινό και τη 

διεύρυνση της συμμετοχής. Αυτό πρέπει 

να γίνεται, όπου είναι δυνατόν, με 

συνέπεια μεταξύ των προγραμμάτων και 

των στόχων· 

 (β) η έγκαιρη προειδοποίηση για τις 

επικείμενες προσκλήσεις μπορεί να 

επιτρέψει στους δυνητικούς 

συμμετέχοντες να συγκροτούν 

συμπράξεις για την υποβολή προτάσεων 

πριν από τη δημοσίευση των 

προκλήσεων, αυξάνοντας έτσι την 

ποιότητα των προτάσεων· 

 (γ) η πρόβλεψη εύλογου χρονικού 

διαστήματος μεταξύ της δημοσίευσης 

μιας πρόσκλησης και της προθεσμίας για 



 

RR\922802EL.doc 47/173 PE489.632v02-00 

 EL 

την υποβολή προτάσεων μπορεί να 

συμβάλει στην αύξηση της ποιότητας των 

προτάσεων και τη δημιουργία ίσων όρων 

ανταγωνισμού μεταξύ συμμετεχόντων με 

διαφορετικό βαθμό διοικητικής 

ικανότητας, πείρας στη συμμετοχή σε 

προγράμματα χρηματοδοτούμενα από 

την Ένωση, διαφορετικές γλώσσες και 

διαφορετικό επίπεδο ικανότητας στη 

χρήση της αγγλικής γλώσσας· και 

 (δ) στον καθορισμό των προθεσμιών για 

την υποβολή προτάσεων πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη το πλήρες φάσμα 

προσκλήσεων της Ένωσης και το 

ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό 

χρονοδιάγραμμα των δυνητικών 

συμμετεχόντων. 

 

Τροπολογία  77 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 11β 

 Συνέργιες με τα ταμεία συνοχής 

 Με στόχο την δημιουργία συνεργιών και 

την αποδοτικότητα ως προς την χρήση 

των ταμείων της πολιτικής συνοχής που 

προορίζονται για σκοπούς έρευνας, 

θεσπίζονται κοινοί κανόνες συμμετοχής. 

Θεσπίζεται ένα ενιαίο σύνολο κανόνων 

και σημείο υποβολής αιτήσεων για το 

σύνολο της χρηματοδότησης της έρευνας 

από την Ένωση, το οποίο περιλαμβάνει 

χρήση ίδιου κωδικού αναγνώρισης 

συμμετέχοντος (PIC) και ίδιας 

διαδικτυακής πύλης συμμετεχόντων. 

 

Τροπολογία  78 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Εφόσον είναι σκόπιμο, οι προτάσεις 

περιλαμβάνουν προσχέδιο για την 

εκμετάλλευση και τη διάδοση των 

αποτελεσμάτων. 

1. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν προσχέδιο 

για την εκμετάλλευση και τη διάδοση των 

αποτελεσμάτων, εφόσον προβλέπεται στο 

πρόγραμμα εργασίας. 

 1a. Εφόσον είναι σκόπιμο, σε περίπτωση 

λόγου χάρη που αναμένεται μεγάλος 

όγκος αιτήσεων, η Επιτροπή μπορεί να 

αποφασίσει να χρησιμοποιήσει 

διαδικασία υποβολής αιτήσεων σε δύο 

φάσεις υπό τον όρο ότι αυτό δεν 

συνεπάγεται επιμήκυνση του χρόνου από 

την προθεσμία υποβολής προτάσεων 

μέχρι την υπογραφή της σύμβασης (time-

to-contract) ή την επιχορήγηση (time-to 

grant). 

2. Προτάσεις έρευνας σε ανθρώπινα 

εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα περιλαμβάνουν, 

εφόσον απαιτείται, λεπτομερή στοιχεία για 

τα μέτρα αδειοδότησης και ελέγχου που θα 

ληφθούν από τις αρμόδιες αρχές των 

κρατών μελών καθώς και λεπτομερή 

στοιχεία των δεοντολογικών εγκρίσεων 

που θα χορηγηθούν. Όσον αφορά την 

προέλευση ανθρώπινων εμβρυϊκών 

βλαστοκυττάρων, ινστιτούτα, οργανισμοί 

και ερευνητές υπόκεινται σε αυστηρές 

διαδικασίες αδειοδότησης και ελέγχου 

σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο των 

οικείων κρατών μελών. 

2. Προτάσεις έρευνας σε ανθρώπινα 

εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα περιλαμβάνουν 

λεπτομερή στοιχεία για τα μέτρα 

αδειοδότησης και ελέγχου που θα ληφθούν 

από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 

καθώς και λεπτομερή στοιχεία των 

δεοντολογικών εγκρίσεων που θα 

χορηγηθούν, εφόσον απαιτείται. Όσον 

αφορά την προέλευση ανθρώπινων 

εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων, ινστιτούτα, 

οργανισμοί και ερευνητές υπόκεινται σε 

αυστηρές διαδικασίες αδειοδότησης και 

ελέγχου σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο 

των οικείων κρατών μελών. 

3. Κάθε πρόταση που αντιβαίνει στις αρχές 

δεοντολογίας ή σε οποιαδήποτε ισχύουσα 

νομοθετική διάταξη, ή που δεν πληροί τις 

προϋποθέσεις που εκτίθενται στην 

απόφαση αριθ. XX/XX/ΕΕ [ειδικό 

πρόγραμμα], στο πρόγραμμα εργασίας ή 

στο σχέδιο εργασίας ή στην πρόσκληση 

υποβολής προτάσεων μπορεί να 

αποκλείεται από τις διαδικασίες κρίσης, 

επιλογής και ανάθεσης οποτεδήποτε. 

3. Κάθε πρόταση που αντιβαίνει στις αρχές 

δεοντολογίας, στις διατάξεις περί 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή σε 

οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθετική 

διάταξη, ή που δεν πληροί τις 

προϋποθέσεις που εκτίθενται στην 

απόφαση αριθ. XX/XX/ΕΕ [ειδικό 

πρόγραμμα], στο πρόγραμμα εργασίας ή 

στο σχέδιο εργασίας ή στην πρόσκληση 

υποβολής προτάσεων μπορεί να 

αποκλείεται από τις διαδικασίες κρίσης, 

επιλογής και ανάθεσης οποτεδήποτε. 

 3α. Κάθε πρόταση για έρευνα που μπορεί 

να οδηγήσει σε περαιτέρω ανάπτυξη 
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καινοτόμων ιατρικών τεχνολογιών (π.χ. 

φάρμακο, εμβόλιο ή ιατρική διάγνωση) 

περιλαμβάνει προσχέδιο αποσαφήνισης 

μιας στρατηγικής που εγγυάται άμεση και 

όσο το δυνατόν ευρύτερη πρόσβαση σε 

αυτή την τεχνολογία, δεδομένου ότι η 

έλλειψη δικαιωμάτων πρόσβασης στην 

τεχνολογία ενδέχεται να δημιουργήσει 

κίνδυνο εναντίον της δημόσιας υγείας. 

 3β. Όπου απαιτείται, πρέπει να εξηγείται 

στις προτάσεις με ποιον τρόπο και σε 

ποιο βαθμό η ανάλυση των θεμάτων 

φύλου άπτεται του προτεινόμενου έργου 

και να χρησιμοποιούνται κατάλληλες 

μέθοδοι διαμορφωμένες από την έρευνα 

αιχμής του τομέα. 

Αιτιολόγηση 

Σε ορισμένους τομείς, πρέπει να εξηγείται στις προτάσεις πόσο σχετική είναι η διάσταση του 

φύλου. 

 

Τροπολογία  79 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή εκτελεί συστηματικά 

δεοντολογικές εξετάσεις για προτάσεις που 

θέτουν ζητήματα δεοντολογίας. Αυτή η 

εξέταση επαληθεύει την τήρηση των 

αρχών δεοντολογίας και της νομοθεσίας 

και, στην περίπτωση έρευνας διεξαγόμενης 

εκτός της Ένωσης, ότι η ίδια έρευνα θα 

μπορούσε να επιτραπεί σε κράτος μέλος. 

1. Η Επιτροπή εκτελεί συστηματικά 

δεοντολογικές εξετάσεις για προτάσεις που 

θέτουν ζητήματα δεοντολογίας. Αυτή η 

εξέταση επαληθεύει την τήρηση των 

αρχών δεοντολογίας και της νομοθεσίας 

της Ένωσης και, στην περίπτωση έρευνας 

διεξαγόμενης εκτός της Ένωσης, 

επαληθεύει εάν η ίδια έρευνα θα μπορούσε 

να επιτραπεί σε κράτος μέλος. 

Αιτιολόγηση 

Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι εκτελούνται δεοντολογικές εξετάσεις σύμφωνα με τη 

νομοθεσία και τις αρχές της ΕΕ. 

 

Τροπολογία  80 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Η Επιτροπή καθιστά την διαδικασία 

της εξέτασης δεοντολογίας όσο πιο 

διαφανή γίνεται στους υπεύθυνους του 

έργου και στους συμμετέχοντες. 

 

Τροπολογία  81 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1β. Η Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες 

για να διασφαλίσει ότι, στο μέτρο του 

δυνατού, οι εξετάσεις δεοντολογίας δεν 

έχουν ως αποτέλεσμα περιττές 

καθυστερήσεις στην έναρξη, στη 

συνέχιση ή στην ολοκλήρωση των έργων. 

 

Τροπολογία  82 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 13α 

 Εξέταση από άποψη ισότητας των φύλων 

 Η Επιτροπή διεκπεραιώνει επίσης επί 

συστηματικής βάσης εξετάσεις 

προτάσεων από την άποψη ισότητας των 

φύλων κάνοντας χρήση προτύπου με 

κατάλογο σημείων προς έλεγχο, ο οποίος 

επισυνάπτεται στα καθοδηγητικά 

έγγραφα που ορίζει το άρθρο 4α. 

 

Τροπολογία  83 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι υποβαλλόμενες προτάσεις 

αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα 

κριτήρια απονομής: 

1. Οι υποβαλλόμενες προτάσεις 

αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα 

κριτήρια απονομής: 

α) αριστεία· α) αριστεία· 

β) επίδραση· β) επίδραση· 

γ) ποιότητα και απόδοση της υλοποίησης. γ) ποιότητα και απόδοση της υλοποίησης. 

2. Το κριτήριο της αριστείας μόνο του 

εφαρμόζεται σε προτάσεις για δράσεις 

έρευνας αιχμής του ΕΣΕ. 

2. Το κριτήριο της αριστείας μόνο του 

εφαρμόζεται σε προτάσεις για δράσεις 

έρευνας αιχμής του ΕΣΕ. 

3. Το πρόγραμμα εργασίας και το σχέδιο 

εργασίας ορίζουν περαιτέρω λεπτομέρειες 

για την εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1, και 

εξειδικεύουν διορθωτικούς συντελεστές 

και κατώφλια. 

3. Το πρόγραμμα εργασίας ορίζει 

περαιτέρω λεπτομέρειες για την εφαρμογή 

των κριτηρίων ανάθεσης που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1, και εξειδικεύει 

διορθωτικούς συντελεστές και κατώφλια. 

 3α. Η Επιτροπή καταρτίζει οδηγό για τη 

διαδικασία επιλογής, στον οποίο 

παρέχονται εξηγήσεις σχετικά με την 

εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης και 

προσδιορίζεται ο αντίκτυπος των ειδικών 

διορθωτικών συντελεστών και των 

κατωφλίων στη διαδικασία επιλογής. Ο 

ανωτέρω οδηγός δημοσιεύεται 

παράλληλα με το πρώτο πρόγραμμα 

εργασίας.  

 3β. Εφόσον είναι σκόπιμο, η 

διαφαινόμενη δυνατότητα μιας πρότασης 

να ενισχύσει την διεθνή συνεργασία σε 

καίρια θέματα όπως η τυποποίηση θα 

λαμβάνεται υπόψη κατά την διαδικασία 

αξιολόγησης. 

4. Οι προτάσεις κατατάσσονται βάσει των 

αποτελεσμάτων της κρίσης. Η επιλογή 

πραγματοποιείται με βάση αυτή την 

κατάταξη. 

4. Οι προτάσεις κατατάσσονται βάσει των 

αποτελεσμάτων της κρίσης. Η επιλογή 

πραγματοποιείται με βάση αυτή την 

κατάταξη.  

5. Η Επιτροπή ή ο αρμόδιος φορέας 

χρηματοδότησης επαληθεύει εκ των 

προτέρων τη χρηματοοικονομική 

ικανότητα μόνο για συντονιστές, όταν η 

ζητηθείσα χρηματοδότηση από την Ένωση 

για τη δράση είναι ίση με 500°000 ευρώ ή 

5. Η Επιτροπή ή ο αρμόδιος φορέας 

χρηματοδότησης επαληθεύει εκ των 

προτέρων τη χρηματοοικονομική 

ικανότητα μόνο για συντονιστές, όταν η 

ζητηθείσα χρηματοδότηση από την Ένωση 

για τη δράση είναι ίση με 500°000 ευρώ ή 
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υπερβαίνει αυτό το ποσό εκτός αν, με βάση 

διαθέσιμα στοιχεία, δικαιολογούνται 

αμφιβολίες όσον αφορά τη 

χρηματοοικονομική ικανότητα του 

συντονιστή ή άλλων συμμετεχόντων. 

υπερβαίνει αυτό το ποσό εκτός αν, με βάση 

διαθέσιμα στοιχεία, δικαιολογούνται 

αμφιβολίες όσον αφορά τη 

χρηματοοικονομική ικανότητα του 

συντονιστή ή άλλων συμμετεχόντων. Η 

Επιτροπή εξασφαλίζει ότι παρέχεται 

στους αιτούντες ένα απλό, φιλικό προς 

τον χρήστη ηλεκτρονικό εργαλείο για τη 

διενέργεια του οικείου ελέγχου 

χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας. 

 5α. Σε περίπτωση που ο συντονιστής 

είναι μια ΜΜΕ και δεν πληρεί όλα τα 

οικονομικά κριτήρια, το Ταμείο 

Εγγυήσεων των συμμετεχόντων, όπως 

περιγράφεται στο άρθρο 32, μπορεί να 

καλύψει τον κίνδυνο. 

6. Η χρηματοοικονομική ικανότητα δεν 

επαληθεύεται για νομικές οντότητες των 

οποίων τη βιωσιμότητα εγγυάται κράτος 

μέλος ή συνδεδεμένη χώρα και για 

τριτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

6. Η χρηματοοικονομική ικανότητα δεν 

επαληθεύεται για νομικές οντότητες των 

οποίων τη βιωσιμότητα εγγυάται κράτος 

μέλος ή συνδεδεμένη χώρα και για 

τριτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

εκπαιδευτικά ιδρύματα. Παρομοίως, η 

χρηματοοικονομική και συντονιστική 

ικανότητα των θυγατρικών ή 

νεοσύστατων επιχειρήσεων με χαμηλό 

βαθμό κεφαλαιοποίησης δεν 

επαληθεύεται σε περιπτώσεις όπου τη 

βιωσιμότητα τους εγγυώνται οι μέτοχοί 

τους, με την προϋπόθεση ότι η εγγύηση 

αυτή ανανεώνεται σε ετήσια βάση. 

 

Τροπολογία  84 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή ή ο αρμόδιος φορέας 

χρηματοδότησης προβλέπουν διαδικασία 

αναθεώρησης κρίσης για αιτούντες οι 

οποίοι θεωρούν ότι η κρίση της πρότασής 

τους δεν εκτελέστηκε σύμφωνα με τις 

διαδικασίες που ορίζονται στους υπόψη 

κανόνες, στο σχετικό πρόγραμμα εργασίας 

ή στο σχέδιο εργασίας και στην 

1. Η Επιτροπή ή ο αρμόδιος φορέας 

χρηματοδότησης προβλέπουν πλήρους 

διαφάνειας διαδικασία αναθεώρησης 

κρίσης για αιτούντες οι οποίοι θεωρούν ότι 

η κρίση της πρότασής τους δεν 

εκτελέστηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες 

που ορίζονται στους υπόψη κανόνες, στο 

σχετικό πρόγραμμα εργασίας και στην 
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πρόσκληση υποβολής προτάσεων. πρόσκληση υποβολής προτάσεων. 

2. Από το συντονιστή της πρότασης 

υποβάλλεται αίτημα αναθεώρησης 

σχετιζόμενο με συγκεκριμένη πρόταση 

εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κατά 

την οποία η Επιτροπή η ο αρμόδιος φορέας 

χρηματοδότησης ενημερώνει το 

συντονιστή σχετικά με τα αποτελέσματα 

της κρίσης. 

2. Από το συντονιστή της πρότασης 

υποβάλλεται αίτημα αναθεώρησης 

σχετιζόμενο με συγκεκριμένη πρόταση 

εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κατά 

την οποία η Επιτροπή η ο αρμόδιος φορέας 

χρηματοδότησης ενημερώνει το 

συντονιστή σχετικά με τα αποτελέσματα 

της κρίσης. 

3. Για την εξέταση αυτού του αιτήματος 

αρμόδιοι είναι η Επιτροπή ή ο αρμόδιος 

φορέας χρηματοδότησης. Η εξέταση 

καλύπτει μόνο τις διαδικαστικές 

παραμέτρους της κρίσης, και όχι την αξία 

της πρότασης. 

3. Για την εξέταση αυτού του αιτήματος 

αρμόδιοι είναι η Επιτροπή ή ο αρμόδιος 

φορέας χρηματοδότησης. Η εξέταση 

καλύπτει μόνο τις διαδικαστικές 

παραμέτρους της κρίσης, και όχι την αξία 

της πρότασης. 

 3α. Πριν υποβληθούν εκ νέου τα σχέδια 

επιχορήγησης του «Ορίζων 2020» και 

πριν την αξιολόγηση τους, η Επιτροπή 

θέτει στη διάθεση της νέας ομάδας 

αξιολόγησης την αίτηση έργου που 

υποβλήθηκε την προηγούμενη φορά και 

την συνοπτική έκθεση αξιολόγησης 

(ESR) που την συνόδευε. Η Επιτροπή, 

λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις τεχνικές 

και επιστημονικές εξελίξεις, μεριμνά 

ώστε να μην υπάρχει έλλειψη 

συνεκτικότητας μεταξύ των 

συμπερασμάτων της παλαιάς και της 

νέας ESR. 

4. Σχετικά με τις διαδικαστικές 

παραμέτρους της διαδικασίας κρίσης 

αποφαίνεται επιτροπή αναθεώρησης 

κρίσεων συγκροτούμενη από προσωπικό 

της Επιτροπής ή του αρμόδιου φορέα 

χρηματοδότησης. Στην επιτροπή 

προεδρεύει υπάλληλος της Επιτροπής ή 

του αρμόδιου φορέα χρηματοδότησης, από 

υπηρεσία άλλη από εκείνη που είναι 

υπεύθυνη για την πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων. Η επιτροπή μπορεί να 

συστήσει ένα από τα ακόλουθα: 

4. Σχετικά με τις διαδικαστικές 

παραμέτρους της διαδικασίας κρίσης 

αποφαίνεται, με διαφανή και 

αντικειμενικό τρόπο, επιτροπή 

αναθεώρησης κρίσεων συγκροτούμενη από 

προσωπικό της Επιτροπής ή του αρμόδιου 

φορέα χρηματοδότησης. Στην επιτροπή 

προεδρεύει υπάλληλος της Επιτροπής ή 

του αρμόδιου φορέα χρηματοδότησης, από 

υπηρεσία άλλη από εκείνη που είναι 

υπεύθυνη για την πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων. Η επιτροπή μπορεί να 

συστήσει ένα από τα ακόλουθα: 

(α) επανάκριση της πρότασης·  (α) επανάκριση της πρότασης·  

(β) επιβεβαίωση της αρχικής γνώμης. (β) επιβεβαίωση της αρχικής γνώμης. 

5. Με βάση αυτή τη σύσταση, από την 5. Με βάση αυτή τη σύσταση, από την 
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Επιτροπή ή από τον αρμόδιο φορέα 

χρηματοδότησης λαμβάνεται απόφαση η 

οποία κοινοποιείται στον συντονιστή της 

πρότασης. 

Επιτροπή ή από τον αρμόδιο φορέα 

χρηματοδότησης λαμβάνεται απόφαση η 

οποία κοινοποιείται στον συντονιστή της 

πρότασης εντός 30 ημερών από την 

ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος 

αναθεώρησης από την Επιτροπή ή από 

τον αρμόδιο φορέα χρηματοδότησης. 

6. Η διαδικασία αναθεώρησης δεν 

καθυστερεί τη διαδικασία επιλογής για τις 

προτάσεις που δεν αποτελούν το 

αντικείμενο αιτήματος αναθεώρησης. 

6. Η διαδικασία αναθεώρησης δεν 

καθυστερεί τη διαδικασία επιλογής για τις 

προτάσεις που δεν αποτελούν το 

αντικείμενο αιτήματος αναθεώρησης. 

7. Η διαδικασία αναθεώρησης δεν 

αποκλείει άλλες ενέργειες στις οποίες 

μπορεί να προβεί ο συμμετέχων με βάση 

το δίκαιο της Ένωσης. 

7. Η διαδικασία αναθεώρησης δεν 

αποκλείει άλλες ενέργειες στις οποίες 

μπορεί να προβεί ο συμμετέχων με βάση 

το δίκαιο της Ένωσης. 

 

Τροπολογία  85 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 15α 

 Προσφυγές 

 1. Η Επιτροπή θεσπίζει επίσημη 

διαδικασία υποβολής καταγγελιών από 

τους συμμετέχοντες, που μπορεί να 

περιλαμβάνει τον διορισμό 

διαμεσολαβητή ή ισότιμου φορέα, 

αποκλειστικά για τα έργα έρευνας και 

καινοτομίας του «Ορίζων 2020». Η 

Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι 

συμμετέχοντες γνωρίζουν όλες τις 

διαδικασίες καταγγελιών/προσφυγών που 

έχουν στη διάθεσή τους, 

περιλαμβάνοντας τις λεπτομέρειες των 

διαδικασιών προσφυγής/καταγγελίας σε 

κάθε αλληλογραφία με συμμετέχοντες ή 

υποψήφιους. Η διαδικασία είναι 

διαφανής και τα αποτελέσματα της 

διαδικασία λήψης αποφάσεων 

καθίστανται διαθέσιμα στους 

συμμετέχοντες. 
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 2. Οι συμμετέχοντες μπορούν να 

υποβάλλουν καταγγελίες για 

οποιονδήποτε τομέα της συμμετοχής τους 

στο «Ορίζων 2020». Η διαδικασία 

υποβολής καταγγελιών δεν περιορίζεται 

στις διαδικαστικές πτυχές της 

αξιολόγησης των προτάσεων. 

 3. Η Επιτροπή απαντά στις καταγγελίες 

μέσω απόφασης, μέσα σε 30 ημέρες από 

την παραλαβή τους. 
 4. Σύμφωνα με την οδηγία 2008/52/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για 

ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε 

αστικές και εμπορικές υποθέσεις όταν μια 

καταγγελία δεν είναι δυνατόν να 

αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά με την 

επίσημη εσωτερική διαδικασία εξέτασης 

καταγγελιών που ορίζει η παράγραφος 1, 

η Επιτροπή και οι συμμετέχοντες 

μπορούν να συμφωνήσουν να 

προσπαθήσουν να επιλύσουν τη διαφορά 

με διαμεσολάβηση μέσω της διαδικασίας 

διαμεσολάβησης ενός Κέντρου 

Διαμεσολάβησης. Το Κέντρο 

Διαμεσολάβησης συμφωνείται από την 

Επιτροπή και τον/τους συμμετέχοντα (-

ες), κατά προτίμηση από κατάλογο 

κέντρων διαμεσολάβησης αποδεκτό από 

την Επιτροπή. 

 5. Η Επιτροπή δεσμεύει το 0,5% του 

προϋπολογισμού του «Ορίζων 2020» για 

τη χρηματοδότηση έργων που αρχικά δεν 

σημειώνουν επιτυχία αλλά αξιολογούνται 

θετικά μετά τη διαδικασία προσφυγής. 

 

Τροπολογία  86 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1. Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με 

τα κράτη μέλη, θεσπίζει πρότυπες 

συμφωνίες επιχορήγησης, λαμβάνοντας 

υπόψη τα χαρακτηριστικά του 
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αντίστοιχου καθεστώτος 

χρηματοδότησης Σε περίπτωση που 

κριθεί αναγκαία σημαντική τροποποίηση 

του υποδείγματος συμφωνίας 

επιχορήγησης, η Επιτροπή προβαίνει, σε 

στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, σε 

κατάλληλη αναθεώρησή του. 

 -1α. Το αργότερο κατά την ημερομηνία 

δημοσίευσης της πρώτης πρόσκλησης 

υποβολής προτάσεων, η Επιτροπή ή ο 

αρμόδιος φορέας χρηματοδότησης 

καθιστά διαθέσιμη την συμφωνία 

επιχορήγησης. 

1. Η Επιτροπή ή ο αρμόδιος φορέας 

χρηματοδότησης συνάπτουν συμφωνία 

επιχορήγησης με τους συμμετέχοντες. 

1. Η Επιτροπή ή ο αρμόδιος φορέας 

χρηματοδότησης συνάπτουν συμφωνία 

επιχορήγησης με τους συμμετέχοντες.  

2. Η συμφωνία επιχορήγησης καθορίζει τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

συμμετεχόντων, της Επιτροπής και των 

αρμόδιων φορέων χρηματοδότησης. 

Επίσης καθορίζει τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις των νομικών οντοτήτων που 

καθίστανται συμμετέχοντες κατά την 

εκτέλεση της δράσης. 

2. Η συμφωνία επιχορήγησης καθορίζει τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

συμμετεχόντων, καθώς και εκείνα της 

Επιτροπής ή των αρμόδιων φορέων 

χρηματοδότησης, σύμφωνα με τον 

παρόντα κανονισμό. Επίσης καθορίζει τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

νομικών οντοτήτων που καθίστανται 

συμμετέχοντες κατά την εκτέλεση της 

δράσης, καθώς επίσης και τον ρόλο και 

τα καθήκοντα ενός συντονιστή 

κοινοπραξίας. 

 Συμμορφώνεται δε με τις διατάξεις του 

κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

XX/XX [Κατ’ εξουσιοδότηση 

κανονισμός]. 

3. Η συμφωνία επιχορήγησης μπορεί να 

καθορίζει δικαιώματα και υποχρεώσεις 

των συμμετεχόντων όσον αφορά τα 

δικαιώματα πρόσβασης, την εκμετάλλευση 

και τη διάδοση, επιπροσθέτως των 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που 

καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. 

3. Βάσει απαίτησης προγράμματος 

εργασίας, η συμφωνία επιχορήγησης 

μπορεί να καθορίζει δικαιώματα και 

υποχρεώσεις των συμμετεχόντων όσον 

αφορά τα δικαιώματα πρόσβασης, την 

εκμετάλλευση και τη διάδοση, 

επιπροσθέτως των δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων που καθορίζονται στον 

παρόντα κανονισμό. Η Επιτροπή 

διασφαλίζει ότι τα πρόσθετα δικαιώματα 

και οι πρόσθετες υποχρεώσεις 

εφαρμόζονται με συνεκτικό και συνεπή 
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τρόπο. 

4. Η συμφωνία επιχορήγησης 

αντικατοπτρίζει, ανάλογα με την 

περίπτωση, τις γενικές αρχές που 

περιέχονται στη σύσταση της Επιτροπής 

για την Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή 

και στον Κώδικα Δεοντολογίας για την 

Πρόσληψη Ερευνητών. 

4. Η συμφωνία επιχορήγησης 

αντικατοπτρίζει, ανάλογα με την 

περίπτωση και στο μέτρο του δυνατού, τις 

γενικές αρχές που περιέχονται στη 

σύσταση της Επιτροπής για την 

Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και στον 

Κώδικα Δεοντολογίας για την Πρόσληψη 

Ερευνητών, τις αρχές ερευνητικής 

ακεραιότητας, τη σύσταση της 

Επιτροπής σχετικά με τη διαχείριση της 

διανοητικής ιδιοκτησίας στις 

δραστηριότητες μεταφοράς γνώσης και 

έναν κώδικα ορθής πρακτικής για τα 

πανεπιστήμια και τους άλλους δημόσιους 

ερευνητικούς οργανισμούς, καθώς επίσης 

και την αρχή της ισότητας των φύλων 

όπως καθορίζεται στο άρθρο 15 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/XX [Ορίζων 

2020]. 

5. Η συμφωνία επιχορήγησης περιέχει, 

εφόσον απαιτείται, διατάξεις που 

διασφαλίζουν την τήρηση αρχών 

δεοντολογίας, περιλαμβανόμενων της 

σύστασης ανεξάρτητου συμβουλίου 

δεοντολογίας και του δικαιώματος της 

Επιτροπής να διενεργεί ελέγχους 

δεοντολογίας. 

5. Η συμφωνία επιχορήγησης περιέχει, 

εφόσον απαιτείται, διατάξεις που 

διασφαλίζουν την τήρηση αρχών 

δεοντολογίας και των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων, περιλαμβανόμενων της 

σύστασης ανεξάρτητου συμβουλίου 

δεοντολογίας και του δικαιώματος της 

Επιτροπής να αναθέτει την διενέργεια 

ανεξάρτητων ελέγχων δεοντολογίας. 

6. Ειδικές επιχορηγήσεις για δράσεις είναι 

δυνατόν να αποτελέσουν μέρος πλαισίου 

σύμπραξης σύμφωνα με τις διατάξεις του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/2012 

[Δημοσιονομικός κανονισμός] και του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [Κατ’ 

εξουσιοδότηση κανονισμός]. 

6. Σε εξαιρετικές και πλήρως 

αιτιολογημένες περιπτώσεις, ειδικές 
επιχορηγήσεις για δράσεις είναι δυνατόν 

να αποτελέσουν μέρος πλαισίου 

σύμπραξης σύμφωνα με τις διατάξεις του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/ΧΧ 

[Δημοσιονομικός κανονισμός] και του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/XX [Κατ’ 

εξουσιοδότηση κανονισμός]. 

 

Τροπολογία  87 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 



 

PE489.632v02-00 58/173 RR\922802EL.doc 

EL 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εφόσον απαιτείται, η Επιτροπή, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου Χ του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/2012 

[Δημοσιονομικός κανονισμός], ή ο 

αρμόδιος φορέας χρηματοδότησης 

μπορούν να εκδίδουν αποφάσεις 

επιχορήγησης αντί της σύναψης 

συμφωνιών επιχορήγησης. Οι διατάξεις 

του παρόντος κανονισμού σχετικά με τις 

συμφωνίες επιχορήγησης εφαρμόζονται 

κατ’ αναλογία. 

Εφόσον απαιτείται και ενδείκνυται για τον 

εξορθολογισμό της προσέγγισης της 

χρηματοδοτούμενης δράσης, η Επιτροπή, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου Χ 

του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012, ή ο αρμόδιος φορέας 

χρηματοδότησης μπορούν να εκδίδουν 

αποφάσεις επιχορήγησης αντί της σύναψης 

συμφωνιών επιχορήγησης. Οι διατάξεις 

του παρόντος κανονισμού σχετικά με τις 

συμφωνίες επιχορήγησης εφαρμόζονται 

κατ’ αναλογία. 

Αιτιολόγηση 

Οι προϋποθέσεις για τη χρήση αποφάσεων επιχορήγησης πρέπει να προσδιορίζεται με 

μεγαλύτερη ακρίβεια. 

 

Τροπολογία  88 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 17α 

 Χρόνος μέχρι την επιχορήγηση 

 1. Η Επιτροπή ή ο αρμόδιος φορέας 

χρηματοδότησης διασφαλίζει ότι το μέσο 

χρονικό διάστημα από την προθεσμία 

υποβολής προτάσεων όπως αυτή ορίζεται 

στις προσκλήσεις υποβολής προσκλήσεων 

έως την ημερομηνία υπογραφής της 

συμφωνίας επιχορήγησης ή, κατά 

περίπτωση, της απόφασης επιχορήγησης 

(«χρονικό διάστημα μέχρι τη λήψη 

επιχορήγησης», περιορίζεται σε μέγιστη 

περίοδο έξι μηνών. Ο χρόνος αυτός 

δύναται να παραταθεί κατά ένα μήνα σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις ή εάν το ζητήσει 

η κοινοπραξία. 

 2. Ο συνολικός χρόνος που χρειάζεται η 

Επιτροπή για τη συμπλήρωση της 

εσωτερικής διαδικασίας της 
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συμπεριλαμβανομένων της 

προετοιμασίας όλων των σχετικών 

πληροφοριών και εγγράφων, της 

αξιολόγησης και της υπογραφής των 

συμφωνιών επιχορήγησης δεν υπερβαίνει 

τις 60 εργάσιμες ημέρες.  

 Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν στη 

διάθεσή τους το λιγότερο 60 εργάσιμες 

ημέρες συνολικά για την προετοιμασία 

όλων των σχετικών πληροφοριών και 

εγγράφων που τους ζητούνται. 

 3. Όταν αυτό ανταποκρίνεται στη φύση 

μιας ειδικής πρόσκλησης, εξετάζεται 

σοβαρά η εφαρμογή διαδικασίας 

αξιολόγησης σε δύο στάδια, προκειμένου 

να μειώνεται το κόστος της 

προετοιμασίας των προτάσεων που 

τελικά δεν επιλέγονται. Στις διαδικασίες 

δύο σταδίων, ο μέσος χρόνος έως την 

επιχορήγηση είναι εννέα μήνες. Υπάρχει 

συνέπεια όσον αφορά τη μορφή της 

διάρθρωσης της πρότασης στις 

περιπτώσεις που χρησιμοποιείται 

διαδικασία σε δύο στάδια, πρέπει δε να 

παρέχεται στους υποψηφίους επαρκής 

χρόνος για να προετοιμαστούν για το 

δεύτερο στάδιο της πρότασης. 

 4. Η Επιτροπή προσπαθεί, στο μέτρο του 

εφικτού, να λαμβάνει το συντομότερο τις 

αποφάσεις σχετικά με αιτήματα 

πληροφοριών. Η Επιτροπή δεν 

υποχρεώνει τους συμμετέχοντες να 

αναδιατυπώσουν ή να 

αναδιαπραγματευτούν μέρη επιτυχημένης 

πρότασης, παρά μόνο αν αυτό είναι 

εύλογο και δικαιολογημένο. 

 5. Παρέχονται στους συμμετέχοντες 

λογικά χρονικά πλαίσια για την 

προετοιμασία των πληροφοριών και των 

εγγράφων που απαιτούνται για τα έργα. 

 6. Αποφεύγεται η επανάληψη στοιχείων 

στην αίτηση, στη συμφωνία 

επιχορήγησης ή στα έγγραφα 

τεκμηρίωσης. Η Επιτροπή αποφεύγει να 

ζητά από τους συμμετέχοντες να της 

υποβάλουν στοιχεία ή δεδομένα που 
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μπορεί εύκολα και χωρίς κόστος να 

επαληθεύσει η ίδια σε πιστοποιημένη 

ηλεκτρονικά προσβάσιμη βάση 

δεδομένων (π.χ. στοιχεία επιχειρήσεων). 

 7. Η Επιτροπή προσπαθεί, όπου είναι 

δυνατόν, να αποφεύγει να προγραμματίζει 

προσκλήσεις κατά τρόπο που να 

υποχρεώνει τους δυνητικούς 

συμμετέχοντες να υποβάλλουν έγγραφα σε 

συνήθεις περιόδους ακαδημαϊκών 

διακοπών και επαγγελματικών αδειών. 

 

Τροπολογία  89 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 17β 

 Χρόνος μέχρι την πληρωμή 

 1. Οι συμμετέχοντες οι οποίοι παραδίδουν 

το έργο που τους ανατέθηκε πληρώνονται 

έγκαιρα. 

 2. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι 

συμμετέχοντες λαμβάνουν τα χρήματα 

που τους οφείλονται μέσα σε 30 ημέρες 

από την υποβολή των απαιτούμενων 

εγγράφων στην Επιτροπή. Η Επιτροπή 

ενημερώνει τον συντονιστή του έργου και 

τους συμμετέχοντες σχετικά με τυχόν 

παρατυπίες ή πρόσθετα έγγραφα που 

απαιτούνται, μέσα σε δύο εβδομάδες από 

την υποβολή των πληροφοριών στην 

Επιτροπή. Αν δεν σταλεί σχετική 

κοινοποίηση, η Επιτροπή πρέπει να 

καταβάλει τα οφειλόμενα ποσά. 

 3. Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για να 

εξασφαλίσει ότι οι συντονιστές των έργων 

διανέμουν τα χρήματα αμέσως και με 

τρόπο δίκαιο και αναλογικό, με βάση τη 

συμφωνία επιχορήγησης, και ότι τα 

χρήματα κατανέμονται στους εταίρους 

ανάλογα με το ποσό που οφείλεται στον 

καθένα. Οι συντονιστές των έργων δεν 
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παρακρατούν ούτε καθυστερούν 

πληρωμές στο πλαίσιο 

προχρηματοδότησης χωρίς την έγκριση 

του υπεύθυνου έργου, ιδιαίτερα όταν 

πρόκειται για ΜΜΕ, παρά μόνο αν 

συμφωνούν όλοι οι συμμετέχοντες. Οι 

ρυθμίσεις αυτές αναφέρονται σαφώς στις 

συμβάσεις σύμπραξης και εγκρίνονται 

από τον υπεύθυνο έργου. 

 4. Αφού γίνει η πληρωμή στον συντονιστή 

του έργου, η Επιτροπή κοινοποιεί στους 

συμμετέχοντες το ποσό που κατέβαλε και 

την ημερομηνία της πληρωμής. 

 5. Αν ένας ή περισσότεροι εταίροι δεν 

έχουν ολοκληρώσει το έργο που τους έχει 

ανατεθεί ή δεν έχουν υποβάλει τις 

πληροφορίες ή τα έγγραφα που 

απαιτούνται στον συντονιστή του έργου ή 

την Επιτροπή, αυτό δεν εμποδίζει τον 

συντονιστή του έργου να υποβάλει τα 

έγγραφα στην Επιτροπή εξ ονόματος των 

άλλων εταίρων ούτε την Επιτροπή να 

εκδώσει τα εντάλματα πληρωμής για 

τους άλλους εταίρους. 

 6. Όταν νέοι εταίροι εντάσσονται σε έργο 

μετά τη διαπραγμάτευση της συμφωνίας 

επιχορήγησης, η ένταξη αυτή δεν 

μεταβάλλει το ποσό της χρηματοδότησης 

των αρχικών εταίρων, εκτός αν υπάρξει 

σχετική συμφωνία των αρχικών εταίρων 

ή αν η ποσότητα της εργασίας που 

καλούνται να πραγματοποιήσουν 

μεταβληθεί σημαντικά. 

 7. Η Επιτροπή εφαρμόζει ιεραρχική 

διαδικασία ελέγχου ώστε να εξασφαλίσει 

ότι οι ελεγκτές των δικαιούχων 

ανταποκρίνονται στο εγκεκριμένο επίπεδο 

και συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις 

ελέγχου του «Ορίζων 2020». Η Επιτροπή 

δεν ζητά πρόσθετες πληροφορίες μετά 

την υποβολή της έκθεσης ελέγχου. 

 8. Η Επιτροπή λογοδοτεί για τις 

πραγματοποιούμενες πληρωμές, με τη 

δημοσίευση εξαμηνιαίων στατιστικών 

στοιχείων για τους χρόνους πληρωμής 

των επιμέρους τμημάτων των έργων που 
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ολοκληρώνονται Ως χρόνος πληρωμής 

ορίζεται το διάστημα από την τελική 

παραλαβή του ολοκληρωμένου έργου 

τόσο από τον συντονιστή όσο και από τον 

υπεύθυνο του έργου (που δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τον ένα μήνα από την 

ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου) έως 

την πίστωση των εκκαθαρισθέντων 

ποσών στον τραπεζικό λογαριασμό του 

δικαιούχου. 

 9. Μετά από αίτημα του συμμετέχοντος, 

οι συμφωνίες επιχορήγησης λαμβάνουν 

υπόψη το ακαδημαϊκό και το 

επιχειρηματικό ημερολόγιο. Αυτό αφορά 

κυρίως έργα στο πλαίσιο των οποίων 

απαιτείται λόγου χάριν η πρόσληψη 

πτυχιούχων που εκπονούν διδακτορική 

διατριβή και οι οποίοι δεν αναμένεται να 

είναι διαθέσιμοι στο μέσο του 

ακαδημαϊκού έτους. 

 

Τροπολογία  90 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 γ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 17γ 

 Επικοινωνία 

 1. Η διαδικασία δεοντολογικής έγκρισης 

είναι διαφανής για τους συμμετέχοντες 

και τους υποψηφίους, ιδιαίτερα όταν 

αποτελεί πηγή καθυστερήσεων στην 

εκκίνηση των έργων. Οι πληροφορίες που 

έχουν ήδη υποβληθεί με την πρόταση δεν 

χρειάζεται να περιλαμβάνονται και στην 

αίτηση για δεοντολογική έγκριση. Όπου 

είναι δυνατόν, η Επιτροπή χρησιμοποιεί 

κάθε πληροφορία που έχουν ήδη υποβάλει 

οι υποψήφιοι με την πρόταση στην 

προσφορά προκειμένου να χορηγήσει την 

έγκρισή της, και ζητεί πρόσθετες 

πληροφορίες μόνο όταν μπορεί να 

αποδείξει ότι είναι απολύτως αναγκαίες. 
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 2. Οι συμμετέχοντες μπορούν να 

επικοινωνούν άμεσα με τους υπεύθυνους 

των έργων στις περιπτώσεις που έχουν 

επανειλημμένα προβληματιστεί από τη 

διαχείριση ενός έργου ή από τις ενέργειες 

του συντονιστή του έργου. Αν ο 

υπεύθυνος του έργου απουσιάζει, 

εξασφαλίζει ότι οι συμμετέχοντες έχουν 

τα στοιχεία επικοινωνίας ενός 

αναπληρωτή, ο οποίος είναι σε θέση να 

λαμβάνει αποφάσεις όταν απουσιάζει ο 

υπεύθυνος του έργου. Τα στοιχεία 

επικοινωνίας των αντίστοιχων 

υπαλλήλων της Επιτροπής πρέπει να είναι 

διαθέσιμα και να γνωστοποιούνται στους 

συμμετέχοντες. 

 3. Μετά από αίτημα των συμμετεχόντων 

και προκειμένου να μπορέσουν να 

προετοιμαστούν για μελλοντικές 

προτάσεις, η Επιτροπή παρέχει στους 

υποψήφιους στοιχεία της αξιολόγησης 

των ανεπιτυχών προτάσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των ισχυρών 

σημείων και των αδυναμιών τους με 

βάση την εκτίμηση των ανεξάρτητων 

εμπειρογνωμόνων που αναφέρονται στο 

άρθρο 37 του κανονισμού. 

 

Τροπολογία  91 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή ή ο αρμόδιος φορέας 

χρηματοδότησης μπορούν να 

δημιουργούν προστατευόμενο 

ηλεκτρονικό σύστημα ανταλλαγής με τους 

συμμετέχοντες. Έγγραφο υποβαλλόμενο 

μέσω αυτού του συστήματος, 

περιλαμβανόμενων των συμφωνιών 

επιχορήγησης, θεωρείται πρωτότυπο του 

υπόψη εγγράφου στις περιπτώσεις στις 

οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί αναγνώριση 

χρήστη και κωδικός πρόσβασης του 

αντιπροσώπου του συμμετέχοντα. Η εν 

Η Επιτροπή δημιουργεί προστατευόμενο 

ηλεκτρονικό σύστημα ανταλλαγής με τους 

συμμετέχοντες ως μέρος του ενιαίου 

σημείου εισόδου το οποίο, μεταξύ άλλων, 

ενημερώνει τους υποψήφιους σχετικά με 

τις λεπτομέρειες και το χρονοδιάγραμμα 

της αίτησής τους σε εύκολα προσβάσιμη 

μορφή. Το σύστημα παρέχει στοιχεία 

στους υποψήφιους ώστε να γνωρίζουν 

πότε είναι πιθανό να λάβουν απόφαση 

από την Επιτροπή ή από τον αρμόδιο 

φορέα χρηματοδότησης. Έγγραφο 
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λόγω αναγνώριση μπορεί να αποτελεί την 

υπογραφή του υπόψη εγγράφου. 

υποβαλλόμενο μέσω αυτού του 

συστήματος, περιλαμβανόμενων των 

συμφωνιών επιχορήγησης, θεωρείται 

πρωτότυπο του υπόψη εγγράφου στις 

περιπτώσεις στις οποίες έχουν 

χρησιμοποιηθεί αναγνώριση χρήστη και 

κωδικός πρόσβασης του αντιπροσώπου του 

συμμετέχοντα. Η εν λόγω αναγνώριση 

μπορεί να αποτελεί την υπογραφή του 

υπόψη εγγράφου. 

 

Τροπολογία  92 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Οι συμμετέχοντες μπορούν να 

υποβάλουν στην Επιτροπή διευκρινίσεις ή 

ερμηνείες σχετικά με την εφαρμογή του 

παρόντος κανονισμού. Σε περίπτωση μη 

απάντησης της Επιτροπής εντός δύο 

μηνών, οι διευκρινίσεις ή ερμηνείες του 

συμμετέχοντος θεωρούνται ως 

εγκριθείσες. 

Αιτιολόγηση 

Πολλοί συμμετέχοντες καταγγέλλουν ότι η Επιτροπή αργεί πολύ να απαντήσει και μερικές φορές 

δεν απαντά καθόλου σε αιτήματα διευκρίνισης ή ερμηνείας σχετικά με την εφαρμογή των 

κανόνων που διέπουν την συμμετοχή. Η εν λόγω διευθέτηση συμβάλλει σε μια πιο 

ισορροπημένη σχέση μεταξύ Επιτροπής και δικαιούχων. 

 

Τροπολογία  93 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι συμμετέχοντες δεν αναλαμβάνουν 

δεσμεύσεις που δεν συνάδουν με τη 

συμφωνία επιχορήγησης. Σε περίπτωση 

που συμμετέχων δεν τηρεί τις υποχρεώσεις 

του όσον αφορά την τεχνική υλοποίηση 

της δράσης, οι λοιποί συμμετέχοντες 

2. Οι συμμετέχοντες δεν αναλαμβάνουν 

δεσμεύσεις που δεν συνάδουν με τον 

παρόντα κανονισμό και με τη συμφωνία 

επιχορήγησης. Σε περίπτωση που 

συμμετέχων δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του 

όσον αφορά την τεχνική υλοποίηση της 
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συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις 

χωρίς καμία συμπληρωματική 

χρηματοδότηση από την Ένωση, εκτός αν 

η Επιτροπή ή ο φορέας χρηματοδότησης 

τους απαλλάξει ρητώς από αυτή την 

υποχρέωση. Η οικονομική ευθύνη κάθε 

συμμετέχοντος περιορίζεται στις οφειλές 

του, υπό τους όρους των διατάξεων που 

αφορούν το Ταμείο. Οι συμμετέχοντες 

μεριμνούν ώστε η Επιτροπή ή ο φορέας 

χρηματοδότησης να είναι ενήμεροι σχετικά 

με κάθε συμβάν που θα μπορούσε να έχει 

επίπτωση στην εκτέλεση της δράσης ή στα 

συμφέροντα της Ένωσης. 

δράσης, οι λοιποί συμμετέχοντες 

συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις 

χωρίς καμία συμπληρωματική 

χρηματοδότηση από την Ένωση, εκτός αν 

η Επιτροπή ή ο φορέας χρηματοδότησης 

τους απαλλάξει ρητώς από αυτή την 

υποχρέωση. Η χρηματοδότηση που 

χορηγείται στον συμμετέχοντα ο οποίος 

αδυνατεί να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του, ή που έχει δεσμευθεί 

για τον εν λόγω συμμετέχοντα καθίσταται 

διαθέσιμη στους λοιπούς εταίρους για την 

κάλυψη των δαπανών τους κατά την 

ανάληψη των εργασιών που είχαν 

ανατεθεί αρχικά στον συμμετέχοντα ο 

οποίος αδυνατεί να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του. Η χρηματοδότηση 

εκταμιεύεται από τον συντονιστή του 

έργου κατά την προγραμματισμένη 

ημερομηνία έναρξης της δράσης που είχε 

αναλάβει ο συμμετέχων ο οποίος 

αδυνατεί να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του. Η οικονομική ευθύνη 

κάθε συμμετέχοντος περιορίζεται στις 

οφειλές του και στο ύψος της 

χρηματοδότησης που έλαβε άμεσα, υπό 

τους όρους των διατάξεων που αφορούν το 

Ταμείο. Οι συμμετέχοντες μεριμνούν 

εγκαίρως ώστε η Επιτροπή ή ο φορέας 

χρηματοδότησης να είναι ενήμεροι 

εγκαίρως σχετικά με κάθε σημαντικό 

συμβάν που θα μπορούσε να έχει επίπτωση 

στην εκτέλεση της δράσης ή στα 

συμφέροντα της Ένωσης. 

 

Τροπολογία  94 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η ανάθεση υπεργολαβιών για την 

εκτέλεση ορισμένων στοιχείων της δράσης 

περιορίζεται στις περιπτώσεις που 

προβλέπονται στη συμφωνία 

4. Η ανάθεση υπεργολαβιών για την 

εκτέλεση ορισμένων στοιχείων της δράσης 

περιορίζεται στις περιπτώσεις που 

προβλέπονται στη συμφωνία επιχορήγησης 

και σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν 
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επιχορήγησης. να προβλεφθούν με σαφήνεια κατά την 

χρονική στιγμή της έναρξης ισχύος της. 

Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται 

προκαταρκτική έγκριση της Επιτροπής· 

πρόκειται για έγκριση που δεν μπορεί να 

τύχει μη ευλόγως αιτιολογημένης 

άρνησης. 

Αιτιολόγηση 

Απαιτείται ένας ορισμένος βαθμός ευελιξίας διότι η άκαμπτη εφαρμογή του κανόνα μπορεί να 

θέσει σε κίνδυνο το αποτέλεσμα μιας δράσης. Μεσούσης της εξέλιξης μιας δράσης και της 

ανάπτυξης μιας ερευνητικής ενέργειας είναι δυνατόν να δημιουργηθεί η ανάγκη για έναν 

ορισμένο βαθμό ευελιξίας ως προς την υπεργολαβική ανάθεση, ανάγκη που δεν μπορούσε να 

προβλεφθεί την δεδομένη στιγμή της έναρξης ισχύος. 

 

Τροπολογία  95 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τρίτοι άλλοι από υπεργολάβους μπορούν 

να εκτελούν μέρος των εργασιών 

συμμετέχοντα στη δράση, υπό την 

προϋπόθεση ότι ο τρίτος και η προς 

εκτέλεση εργασία προσδιορίζονται στη 

συμφωνία επιχορήγησης. 

Η συμμετοχή τρίτων, εξαιρουμένων των 

υπεργολάβων έργο, που ενδέχεται να 

εκτελέσουν μέρος των ερευνητικών 

εργασιών προσδιορίζεται στη συμφωνία 

επιχορήγησης. 

Αιτιολόγηση 

Ο συντονιστής έργου αδυνατεί να προβλέψει τις απαιτήσεις εκτέλεσης στο σύνολό τους, ιδίως 

εάν πρόκειται για εργασίες άνευ επιστημονικής σημασίας. 

 

Τροπολογία  96 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

9. Οι συμμετέχοντες τηρούν τους εθνικούς 

κανόνες νομοθετικού, κανονιστικού και 

δεοντολογικού χαρακτήρα της χώρας στην 

οποία θα εκτελεστεί η δράση. Εφόσον 

9. Οι συμμετέχοντες τηρούν τους εθνικούς 

κανόνες νομοθετικού, κανονιστικού και 

δεοντολογικού χαρακτήρα, καθώς και τις 

αρχές ερευνητικής ακεραιότητας στην 
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απαιτείται, πριν από την έναρξη της 

δράσης οι συμμετέχοντες ζητούν την 

έγκριση των αρμόδιων εθνικών ή τοπικών 

επιτροπών δεοντολογίας. 

Ένωση και τις συνδεδεμένες χώρες στις 

οποίες θα εκτελεστεί η δράση. Εφόσον 

απαιτείται, πριν από την έναρξη της 

δράσης οι συμμετέχοντες ζητούν την 

έγκριση των αρμόδιων εθνικών ή τοπικών 

επιτροπών δεοντολογίας. Δράσεις που 

διενεργούνται από τρίτες χώρες και 

χρηματοδοτούνται από την Επιτροπή 

συνάδουν με την νομοθεσία της Ένωσης. 

 

Τροπολογία  97 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα μέλη κοινοπραξίας που επιθυμούν να 

συμμετέχουν σε δράση ορίζουν ένα από 

αυτά να ενεργεί ως συντονιστής, ο οποίος 

προσδιορίζεται στη συμφωνία 

επιχορήγησης. 

1. Τα μέλη κοινοπραξίας που επιθυμούν να 

συμμετέχουν σε δράση ορίζουν ένα από 

αυτά να ενεργεί ως συντονιστής, ο οποίος 

προσδιορίζεται στη συμφωνία 

επιχορήγησης. 

 
Ο συντονιστής αποτελεί το κύριο σημείο 

επαφής μεταξύ των μελών της 

κοινοπραξίας, εκπροσωπεί την 

κοινοπραξία στις σχέσεις της με την 

Επιτροπή ή τον αρμόδιο φορέα 

χρηματοδότησης και παρακολουθεί τη 

συμμόρφωση των μελών της 

κοινοπραξίας με τις υποχρεώσεις τους 

στο πλαίσιο της συμφωνίας 

επιχορήγησης.  

 
Αυτό εντούτοις δεν παρεμποδίζει 

μεμονωμένα μέλη της κοινοπραξίας από 

έναν απευθείας διάλογο με την Επιτροπή 

ή τον αρμόδιο φορέα χρηματοδότησης, 

ιδίως όταν διατηρούν επιφυλάξεις 

σχετικά με τις ενέργειες του συντονιστή. 

2. Τα μέλη κοινοπραξίας που συμμετέχει 

σε δράση συνάπτουν εσωτερική συμφωνία 

(συμφωνία κοινοπραξίας), με εξαίρεση 

δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις 

προβλεπόμενες στο πρόγραμμα εργασίας 

ή στο σχέδιο εργασίας ή στην πρόσκληση 

υποβολής προτάσεων. 

2. Τα μέλη κοινοπραξίας που συμμετέχει 

σε δράση συνάπτουν εσωτερική συμφωνία, 

στην οποία καθορίζονται τα δικαιώματα 

και οι υποχρεώσεις των μελών της 

κοινοπραξίας (συμφωνία κοινοπραξίας). 
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 2α. Μια τέτοια συμφωνία κοινοπραξίας 

ενδέχεται να προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα 

ακόλουθα: 

 (α) την εσωτερική οργάνωση της 

κοινοπραξίας· 

 (β) την κατανομή της χρηματοδότησης 

της Ένωσης· 

 (γ) τους κανόνες σχετικά με τη διάδοση, 

τη χρήση και τα δικαιώματα πρόσβασης, 

επιπλέον των κανόνων που αναφέρονται 

στον τίτλο ΙΙΙ, κεφάλαιο Ι και των 

διατάξεων της συμφωνίας επιχορήγησης· 

 (δ) τη διευθέτηση εσωτερικών διαφορών, 

συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων 

κατάχρησης εξουσίας· 

 (ε) ρυθμίσεις περί ευθύνης, αποζημίωσης 

και εμπιστευτικότητας μεταξύ των 

συμμετεχόντων. 

 Τα μέλη της κοινοπραξίας δύνανται να 

εγκρίνουν στο πλαίσιο της κοινοπραξίας 

οιεσδήποτε ρυθμίσεις θεωρούν 

ενδεδειγμένες, στο βαθμό που οι εν λόγω 

ρυθμίσεις δεν αντιβαίνουν στη συμφωνία 

επιχορήγησης και στον παρόντα 

κανονισμό. 

 2β. Πέρα από την πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων έργων, η Επιτροπή 

δημοσιοποιεί κατευθυντήριες γραμμές 

που αφορούν βασικά ζητήματα, τα οποία 

μπορούν να αντιμετωπίσουν οι 

συμμετέχοντες στο πλαίσιο των 

συμφωνιών κοινοπραξίας.  

3. Η κοινοπραξία μπορεί να προτείνει την 

προσθήκη ή την απομάκρυνση 

συμμετέχοντα με βάση τις αντίστοιχες 

διατάξεις της συμφωνίας επιχορήγησης, 

εφόσον αυτή η μεταβολή πληροί τις 

προϋποθέσεις συμμετοχής, δεν έχει 

δυσμενείς επιπτώσεις στην υλοποίηση της 

δράσης και δεν αντιβαίνει στην αρχή της 

ίσης μεταχείρισης. 

3. Η κοινοπραξία μπορεί να προτείνει την 

προσθήκη ή την απομάκρυνση 

συμμετέχοντα ή την αλλαγή συντονιστή 

με βάση τις αντίστοιχες διατάξεις της 

συμφωνίας επιχορήγησης, εφόσον αυτή η 

μεταβολή πληροί τις προϋποθέσεις 

συμμετοχής, δεν έχει δυσμενείς επιπτώσεις 

στην υλοποίηση της δράσης και δεν 

αντιβαίνει στην αρχή της ίσης 

μεταχείρισης. 
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Τροπολογία  98 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι επιχορηγήσεις μπορούν να λαμβάνουν 

οποιαδήποτε από τις μορφές τις 

προβλεπόμενες στο άρθρο [116] του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/2012 

[Δημοσιονομικός κανονισμός]. 

Οι επιχορηγήσεις μπορούν να λαμβάνουν 

οποιαδήποτε από τις μορφές τις 

προβλεπόμενες στο άρθρο [116] του 

κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012, λαμβανομένων υπόψη των 

στόχων της δράσης. 

Αιτιολόγηση 

Οι παρόντες κανόνες πρέπει να επισημαίνουν τους στόχους της δράσης ως το κύριο κριτήριο 

κατά την επιλογή της μορφής της χρηματοδότησης. 

 

Τροπολογία  99 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η χρηματοδότηση δράσης δεν 

υπερβαίνει τις συνολικές επιλέξιμες 

δαπάνες αφαιρουμένων των εσόδων που 

προκύπτουν κατά τη δράση. 

1. Η χρηματοδότηση δράσης δεν 

υπερβαίνει τις συνολικές επιλέξιμες 

δαπάνες αφαιρουμένων των εσόδων που 

προκύπτουν κατά τη δράση. 

2. Ως έσοδα της δράσης θεωρούνται: 2. Ως έσοδα της δράσης θεωρούνται: 

(α) Πόροι που διατίθενται από τρίτους 

στους συμμετέχοντες μέσω μεταφορών 

κονδυλίων ή συνεισφορών σε είδος 

δωρεάν, εφόσον αυτοί οι πόροι έχουν 

προσφερθεί από τον τρίτο ειδικά για να 

χρησιμοποιηθούν στη δράση·  

(α) Πόροι που διατίθενται από τρίτους 

στους συμμετέχοντες μέσω μεταφορών 

κονδυλίων ή συνεισφορών σε είδος 

δωρεάν, εφόσον αυτοί οι πόροι έχουν 

προσφερθεί από τον τρίτο ειδικά για να 

χρησιμοποιηθούν στη δράση· 

(β) Έσοδα παραγόμενα με τη δράση, με 

εξαίρεση έσοδα παραγόμενα με την 

εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της 

δράσης·  

(β) Έσοδα παραγόμενα με τη δράση, με 

εξαίρεση έσοδα παραγόμενα με την 

εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της 

δράσης·  

(γ) Έσοδα παραγόμενα από την πώληση 

περιουσιακών στοιχείων που αγοράστηκαν 

με βάση τη συμφωνία επιχορήγησης, μέχρι 

το ύψος της δαπάνης που χρεώθηκε αρχικά 

στη δράση από το συμμετέχοντα. 

(γ) Έσοδα παραγόμενα από την πώληση 

περιουσιακών στοιχείων που αγοράστηκαν 

με βάση τη συμφωνία επιχορήγησης, μέχρι 

το ύψος της δαπάνης που χρεώθηκε αρχικά 

στη δράση από το συμμετέχοντα. 

3. Σε κάθε δράση για όλες τις 

δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται 

3. Για την απόδοση των επιλέξιμων 

δαπανών, εφαρμόζονται τα ακόλουθα 
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στο πλαίσιό της εφαρμόζεται ενιαίο 

ποσοστό απόδοσης των επιλέξιμων 

δαπανών. Το μέγιστο ποσοστό 

καθορίζεται στο πρόγραμμα εργασίας ή 

στο σχέδιο εργασίας. 

μέγιστα ποσοστά: 

 

 

 

Τύπος 

δραστηριότητας 

Μέθοδος 

υπολογισμού 

δαπανών 

Τύπος συμμετεχόντων 

Πανεπιστήμια/ ΕΤ

Ο/ΜΜΕ/ Άλλοι 
Βιομηχανία 

Έρευνα και Ανάπτυξη 

και πειραματική 

ανάπτυξη 

Άμεσες επιλέξιμες 

δαπάνες+σταθερό 

ποσοστό (άρθρο 

24) 

100%+20% 70% +20% 

Συνολικές δαπάνες 

(άρθρο 24) 
70% 50% 

 

4. Η επιχορήγηση στο «Ορίζων 2020» 

μπορεί να φθάσει κατ’ ανώτατο όριο το 

100 % των συνολικών επιλέξιμων 

δαπανών, με την επιφύλαξη της αρχής της 

συγχρηματοδότησης. 

4. Για έναν μη κερδοσκοπικό 

συμμετέχοντα ή μια συμμετέχουσα ΜΜΕ, 

η επιχορήγηση στο «Ορίζων 2020» μπορεί 

να φθάσει κατ’ ανώτατο όριο το 100 % 

των άμεσων επιλέξιμων δαπανών, με την 

επιφύλαξη της αρχής της 

συγχρηματοδότησης 

 4α. Για έναν μη κερδοσκοπικό 

συμμετέχοντα ή μια συμμετέχουσα ΜΜΕ 

που επέλεξε να καθορίσει τις άμεσες 

επιλέξιμες δαπάνες με βάση τις έμμεσες 

δαπάνες που όντως πραγματοποιούνται 

σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2, 

η επιχορήγηση στο «Ορίζων 2020» 

μπορεί να φθάσει έως το 70 % των 

άμεσων επιλέξιμων δαπανών. 

 Για μια συμμετέχουσα βιομηχανική 

επιχείρηση η επιχορήγηση στο «Ορίζων 

2020» μπορεί να φθάσει κατ’ ανώτατο 

όριο το 70 % των άμεσων επιλέξιμων 

δαπανών, με την επιφύλαξη της αρχής 

της συγχρηματοδότησης. 

 Για μια συμμετέχουσα βιομηχανική 

επιχείρηση που επέλεξε να καθορίσει τις 

άμεσες επιλέξιμες δαπάνες με βάση τις 

έμμεσες δαπάνες που όντως 

πραγματοποιούνται σύμφωνα με το 

άρθρο 24, παράγραφος 2, η επιχορήγηση 

στο «Ορίζων 2020» μπορεί να φθάσει έως 
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το 50 % των άμεσων επιλέξιμων 

δαπανών. 

5. Η επιχορήγηση στο «Ορίζων 2020» 

περιορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στο 70 % 

των συνολικών επιλέξιμων δαπανών για 

τις ακόλουθες δράσεις: 

 

(α) δράσεις που συνίστανται πρωταρχικά 

σε δραστηριότητες όπως η παραγωγή 

πρωτοτύπου, η εκτέλεση δοκιμών, η 

επίδειξη, η πειραματική ανάπτυξη, η 

πιλοτική εφαρμογή, η εμπορική 

αναπαραγωγή· 

 

(β) συγχρηματοδοτούμενες δράσεις 

προγράμματος. 

5. Όσον αφορά τις συγχρηματοδοτούμενες 

δράσεις του προγράμματος, το εφαρμοστέο 

ποσοστό καθορίζεται στο πρόγραμμα 

εργασίας. 

 Για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις 

προγράμματος και άλλες έμμεσες δράσεις 

που συνίστανται κυρίως σε 

δραστηριότητες πειραματικής ανάπτυξης 

ευρείας κλίμακας, το εφαρμοστέο 

ποσοστό μπορεί να φθάσει να φθάσει 

κατ’ ανώτατο όριο το 35 % των άμεσων 

επιλέξιμων δαπανών.  

 Για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισμού και σύμφωνα με το άρθρο 

[119] του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 

αριθ. 966/2012, η συγχρηματοδότηση 

μπορεί να λάβει τη μορφή σωρευτικής 

χρηματοδότησης από ξεχωριστές 

γραμμές του προϋπολογισμού σε 

αιτιολογημένες περιπτώσεις που 

προβλέπονται στο πρόγραμμα εργασίας, 

με την επιφύλαξη της αποφυγής διπλής 

χρηματοδότησης του ίδιου στοιχείου 

κόστους. 

6. Τα ποσοστά απόδοσης που ορίζονται 

στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται επίσης 

στην περίπτωση δράσεων στις οποίες για 

ολόκληρη τη δράση ή για μέρος της έχει 

καθοριστεί σταθερό ποσοστό, κλίμακα 

μονάδας ή εφάπαξ ποσό. 

6. Τα ποσοστά απόδοσης που ορίζονται 

στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται επίσης 

στην περίπτωση δράσεων στις οποίες για 

ολόκληρη τη δράση ή για μέρος της έχει 

καθοριστεί σταθερό ποσοστό, κλίμακα 

μονάδας ή εφάπαξ ποσό. 

 6α. Σε περιπτώσεις στις οποίες δεν έχουν 

εξαντληθεί τα κονδύλια που έχουν 

διατεθεί για κάποιο έργο, η Επιτροπή 
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παρέχει τα κατάλληλα μέσα για την 

επιστροφή των κονδυλίων στον 

προϋπολογισμό του «Ορίζων 2020». 

 6β. Όσον αφορά τη διαδικασία έγκρισης 

που εφαρμόζεται για την εξακρίβωση του 

τύπου των συμμετεχόντων, 

χρησιμοποιούνται τα αρχεία του μέσου 

μοναδικής εγγραφής στη διαδικτυακή 

πύλη συμμετεχόντων. Για οντότητες που 

έχουν λάβει έγκριση σε προηγούμενα 

προγράμματα πλαίσια, δεν απαιτείται νέα 

έγκριση, εκτός εάν έχει τροποποιηθεί το 

νομικό καθεστώς της οντότητας ή εάν η 

εταιρεία, εφόσον πρόκειται για ΜΜΕ, δεν 

εμπίπτει πλέον στο πεδίο εφαρμογής του 

ορισμού των ΜΜΕ. 

 

Τροπολογία  100 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Οι επιλέξιμες δαπάνες συνίστανται σε 

δαπάνες καταλογιζόμενες άμεσα στη 

δράση, («άμεσες επιλέξιμες δαπάνες») 

και, ανάλογα με την περίπτωση, σε 

δαπάνες μη καταλογιζόμενες άμεσα στη 

δράση, αλλά άμεσα συνδεόμενες με τις 

άμεσες επιλέξιμες δαπάνες που 

καταλογίζονται στη δράση, («έμμεσες 

επιλέξιμες δαπάνες»). 

 

Τροπολογία  101 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας 

(«ΦΠΑ») που καταβάλλεται από τον 

δικαιούχο και δεν μπορεί να επιστραφεί 

σε αυτόν σύμφωνα με την ισχύουσα 

εθνική νομοθεσία, θεωρείται επιλέξιμη 
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δαπάνη. 

 

Τροπολογία  102 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Εναλλακτικά, ο δικαιούχος δύναται 

να καθορίσει τις οικείες έμμεσες 

επιλέξιμες δαπάνες με βάση τις έμμεσες 

δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνεται επί 

του παρόντος σε άμεση συνάρτηση με τις 

επιλέξιμες άμεσες δαπάνες που 

αποδίδονται στο έργο, σύμφωνα με τις 

συνήθεις λογιστικές πρακτικές του 

δικαιούχου. Στην προκειμένη περίπτωση, 

εφαρμόζονται τα ποσοστά απόδοσης 

δαπανών για τον υπολογισμό των 

συνολικών δαπανών που καθορίζονται 

στην παράγραφο 3 του άρθρου 22. 

 

Τροπολογία  103 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να 

εφαρμόζει με συνέπεια την ίδια μέθοδο 

για τη δήλωση των έμμεσων επιλέξιμων 

δαπανών για όλες τις δράσεις του 

προγράμματος «Ορίζων 2020» στις 

οποίες συμμετέχει. 

Αιτιολόγηση 

Μέτρο απλούστευσης. 

 

Τροπολογία  104 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 25  
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι επιλέξιμες δαπάνες προσωπικού 

καλύπτουν μόνο τις πραγματικές ώρες 

εργασίας των προσώπων που εκτελούν 

άμεσα εργασίες στο πλαίσιο της δράσης. 

Αποδείξεις σχετικά με τις πραγματικές 

ώρες εργασίας παρέχονται από τον 

συμμετέχοντα, συνήθως μέσω 

συστήματος καταγραφής χρόνου. 

1. Οι επιλέξιμες δαπάνες προσωπικού 

καλύπτουν τις ώρες εργασίας των 

προσώπων που εκτελούν άμεσα εργασίες 

στο πλαίσιο της δράσης. Αποδείξεις 

σχετικά με τις ώρες εργασίας παρέχονται 

από τον συμμετέχοντα σύμφωνα με το 

δικό του επίσημο σύστημα καταγραφής 

χρόνου. 

2. Δεν απαιτείται καταγραφή χρόνου για 

πρόσωπα εργαζόμενα αποκλειστικά για τη 

δράση. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο 

συμμετέχων υπογράφει δήλωση όπου 

επιβεβαιώνει ότι το υπόψη πρόσωπο έχει 

εργαστεί αποκλειστικά για τη δράση. 

2. Δεν απαιτείται καταγραφή χρόνου για 

πρόσωπα εργαζόμενα αποκλειστικά για τη 

δράση. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο 

συμμετέχων υπογράφει δήλωση όπου 

επιβεβαιώνει ότι το υπόψη πρόσωπο έχει 

εργαστεί αποκλειστικά για τη δράση. 

3. Η συμφωνία επιχορήγησης περιέχει τις 

ελάχιστες απαιτήσεις για το σύστημα 

καταγραφής χρόνου καθώς και το πλήθος 

ετήσιων παραγωγικών ωρών που πρόκειται 

να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό 

των ωριαίων αμοιβών προσωπικού. 

3. Η συμφωνία επιχορήγησης περιέχει: 

 (i) τις ελάχιστες απαιτήσεις για το σύστημα 

καταγραφής χρόνου, 

 (ii) Τη μέθοδο καθορισμού του αριθμού 

ετήσιων παραγωγικών ωρών που πρόκειται 

να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό 

των ωριαίων αμοιβών προσωπικού, 

λαμβάνοντας υπόψη τις συνήθεις 

λογιστικές πρακτικές που συμμετέχοντος.  

 

Τροπολογία  105 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 1  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Σύμφωνα με το άρθρο Χ του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/XX 

[Δημοσιονομικός κανονισμός], η 

Επιτροπή μπορεί να ορίζει μεθόδους 

καθορισμού κλιμάκων μοναδιαίων 

δαπανών με βάση: 

1. Σύμφωνα με το άρθρο Χ του 

κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, 

η Επιτροπή μπορεί να ορίζει μεθόδους 

καθορισμού κλιμάκων μοναδιαίων 

δαπανών με βάση: 
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α) στατιστικά δεδομένα ή ανάλογα 

αντικειμενικά μέσα· 

α) στατιστικά δεδομένα ή ανάλογα 

αντικειμενικά μέσα· 

β) ελέγξιμα ιστορικά δεδομένα του 

συμμετέχοντα. 

β) ελέγξιμα ιστορικά δεδομένα του 

συμμετέχοντα. 

 Από τη στιγμή που θα συμφωνηθούν, οι 

κλίμακες μοναδιαίων δαπανών δεν 

υπόκεινται σε έλεγχο πραγματοποίησης 

δαπανών. 

Αιτιολόγηση 

Οι κλίμακες μοναδιαίων δαπανών δεν πρέπει να αμφισβητούνται αναδρομικά εφόσον η 

Επιτροπή και ο συμμετέχων έχουν καταλήξει εκ των προτέρων σε σχετική συμφωνία. 

 

Τροπολογία  106 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) ελέγξιμα ιστορικά δεδομένα του 

συμμετέχοντα. 

(β) ελέγξιμα ιστορικά δεδομένα των 

συμμετεχόντων. 

 

Τροπολογία  107 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι άμεσες επιλέξιμες δαπάνες 

προσωπικού μπορεί να χρηματοδοτούνται 

με βάση κλίμακα μοναδιαίων δαπανών 

σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές 

κοστολόγησης του συμμετέχοντα, εφόσον 

αυτές οι πρακτικές πληρούν σωρευτικά τα 

ακόλουθα κριτήρια: 

2. Οι άμεσες επιλέξιμες δαπάνες 

προσωπικού μπορεί να χρηματοδοτούνται 

με βάση κλίμακα μοναδιαίων δαπανών 

σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές 

κοστολόγησης του συμμετέχοντα, εφόσον 

αυτές οι πρακτικές πληρούν σωρευτικά τα 

ακόλουθα κριτήρια: 

(α) υπολογίζονται με βάση τις συνολικές 

πραγματικές δαπάνες προσωπικού οι 

οποίες έχουν καταγραφεί στις γενικές 

λογιστικές εγγραφές του συμμετέχοντα, 

ενδεχομένως προσαρμοσμένες με βάση 

προϋπολογιστικά ή εκτιμώμενα στοιχεία 

σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν 

(α) υπολογίζονται με βάση τις συνολικές 

πραγματικές δαπάνες προσωπικού οι 

οποίες έχουν καταγραφεί στις γενικές 

λογιστικές εγγραφές του συμμετέχοντα·  
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καθοριστεί από την Επιτροπή· 

(β) πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 23· (β) πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 23· 

(γ) διασφαλίζουν τη συμμόρφωση προς τις 

απαιτήσεις περί μη κερδοσκοπίας και 

αποφυγής διπλής κάλυψης δαπανών· 

(γ) διασφαλίζουν τη συμμόρφωση προς τις 

απαιτήσεις περί μη κερδοσκοπίας και 

αποφυγής διπλής κάλυψης δαπανών. 

(δ) υπολογίζονται λαμβανόμενων υπόψη 

δεόντως των διατάξεων του άρθρου 25 

σχετικά με τις παραγωγικές ώρες. 

 

 

Τροπολογία  108 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα πιστοποιητικά οικονομικών 

καταστάσεων καλύπτουν το συνολικό 

ποσό της επιχορήγησης που ζητείται από 

συμμετέχοντα υπό τη μορφή απόδοσης 

πραγματικών δαπανών και υπό τη μορφή 

κλίμακας μοναδιαίων δαπανών που 

αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2. 

Το πιστοποιητικό υποβάλλεται μόνον όταν 

το υπόψη ποσό είναι ίσο προς 325°000 

ευρώ ή μεγαλύτερο κατά το χρόνο που 

ζητείται η πληρωμή του υπολοίπου της 

επιχορήγησης. 

Τα πιστοποιητικά οικονομικών 

καταστάσεων καλύπτουν το συνολικό 

ποσό της επιχορήγησης που ζητείται από 

συμμετέχοντα υπό τη μορφή απόδοσης 

πραγματικών δαπανών και υπό τη μορφή 

κλίμακας μοναδιαίων δαπανών που 

αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2. 

Το πιστοποιητικό υποβάλλεται μόνον όταν 

το υπόψη ποσό από τη συνεισφορά της 

Ένωσης, εξαιρουμένης της συνεισφοράς 

που καταβάλλεται υπό μορφή σταθερών 

ποσοστών, εφάπαξ ποσών ή κλιμάκων 

μοναδιαίων δαπανών, είναι ίσο προς 

325.000 ευρώ ή μεγαλύτερο κατά το χρόνο 

που ζητείται η πληρωμή του υπολοίπου της 

επιχορήγησης. 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι τα σταθερά ποσοστά, τα εφάπαξ ποσά και οι κλίμακες 

μοναδιαίων δαπανών δεν υπόκεινται σε ελέγχους, όπως διευκρινίζεται από την Επιτροπή. Η 

εξαίρεση των εν λόγω ποσών αποτελεί επίσης τον βασικό λόγο για τη μείωση του υφιστάμενου 

ορίου για την έκδοση πιστοποιητικού οικονομικών καταστάσεων (375.000 ευρώ) σε 325.000 

ευρώ. 

 

Τροπολογία  109 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 29 



 

RR\922802EL.doc 77/173 PE489.632v02-00 

 EL 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι συμμετέχοντες που υπολογίζουν και 

ζητούν καταβολή άμεσων δαπανών 

προσωπικού με βάση κλίμακα μοναδιαίων 

δαπανών μπορούν να υποβάλουν στην 

Επιτροπή πιστοποιητικό μεθοδολογίας. Η 

υπόψη μεθοδολογία είναι σύμφωνη με τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 27 παράγραφος 

2 και πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται 

στη συμφωνία επιχορήγησης. 

1. Οι συμμετέχοντες που υπολογίζουν και 

ζητούν καταβολή άμεσων δαπανών 

προσωπικού με βάση κλίμακα μοναδιαίων 

δαπανών ή οι συμμετέχοντες που ζητούν 

καταβολή όντως καταβληθεισών 

έμμεσων επιλέξιμων δαπανών 
υποβάλλουν στην Επιτροπή πιστοποιητικό 

μεθοδολογίας. Η Επιτροπή αποδέχεται το 

πιστοποιητικό αυτό εφόσον 

συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις που 

ορίζονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1α ή 

στο άρθρο 27 παράγραφος 2. 

2. Εφόσον η Επιτροπή αποδεχθεί 

πιστοποιητικό μεθοδολογίας, το 

πιστοποιητικό ισχύει για όλες τις δράσεις 

τις χρηματοδοτούμενες με βάση τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/XX [Ορίζων 

2020] και ο συμμετέχων υπολογίζει και 

ζητεί την καταβολή των δαπανών με αυτή 

τη βάση. 

2. Εφόσον η Επιτροπή αποδεχθεί 

πιστοποιητικό μεθοδολογίας, το 

πιστοποιητικό ισχύει για όλες τις δράσεις 

τις χρηματοδοτούμενες με βάση τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/XX [Ορίζων 

2020] και ο συμμετέχων υπολογίζει και 

ζητεί την καταβολή των δαπανών με αυτή 

τη βάση. Έπειτα από την αποδοχή 

πιστοποιητικού μεθοδολογίας από την 

Επιτροπή δεν είναι δυνατός ο 

καταλογισμός τυχόν σφάλματος στον 

δικαιούχο, το οποίο σχετίζεται με τη 

μεθοδολογία του δικαιούχου. 

 

Τροπολογία  110 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Εφόσον ζητηθεί από την Επιτροπή, το 

Ελεγκτικό Συνέδριο ή την Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 

(OLAF), ο ελεγκτής που εκδίδει το 

πιστοποιητικό οικονομικών καταστάσεων 

και μεθοδολογίας παρέχει πρόσβαση στα 

παραστατικά και στα έγγραφα εργασίας 

του ελέγχου με βάση τα οποία εκδόθηκε το 

πιστοποιητικό οικονομικών καταστάσεων. 

2. Η Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο 

αποδέχονται τα πιστοποιητικά που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1, εκτός αν 

μπορούν να αποδείξουν στον 

συμμετέχοντα ότι η μεθοδολογία δεν 

συμβιβάζεται με τις αρχές που ορίζει το 

άρθρο 117α, παράγραφος 2δ του 

κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012. 

 Ειδικότερα, η Επιτροπή δεν αμφισβητεί 

την καθορισθείσα εκ των προτέρων 
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καταλληλότητα των συνήθων πρακτικών 

κοστολόγησης του συμμετέχοντα, με εκ 

των υστέρων ελέγχους. 

 Εφόσον ζητηθεί από την Επιτροπή, το 

Ελεγκτικό Συνέδριο ή την Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 

(OLAF), ο ελεγκτής που εκδίδει το 

πιστοποιητικό οικονομικών καταστάσεων 

και μεθοδολογίας παρέχει πρόσβαση στα 

παραστατικά και στα έγγραφα εργασίας 

του ελέγχου με βάση τα οποία εκδόθηκε το 

πιστοποιητικό οικονομικών καταστάσεων. 

Αιτιολόγηση 

Βλέπε επίσης το άρθρο 116α, παράγραφος 3, εδάφιο 2 του Δημοσιονομικού Κανονισμού. 

 

Τροπολογία  111 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 31 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Δράση στην οποία έχει απονεμηθεί 

επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό της 

Ένωσης μπορεί επίσης να συνεπιφέρει την 

απονομή επιχορήγησης με βάση τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/XX [Ορίζων 

2020], εφόσον οι επιχορηγήσεις δεν 

καλύπτουν τα ίδια στοιχεία κόστους. 

Δράση στην οποία έχει απονεμηθεί 

επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό της 

Ένωσης μπορεί επίσης να συνεπιφέρει την 

απονομή επιχορήγησης με βάση τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/XX [Ορίζων 

2020], εφόσον οι επιχορηγήσεις 

δημιουργούν προστιθέμενη αξία για την 

έρευνα και καινοτομία και δεν καλύπτουν 

τα ίδια στοιχεία κόστους. Αυτό ισχύει 

ιδιαίτερα για επιχορηγήσεις από τα 

διαρθρωτικά ταμεία. 

Αιτιολόγηση 

Στους κανόνες συμμετοχής πρέπει να ορίζεται ότι τα κονδύλια από το «Ορίζων 2020» μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν σωρευτικά μόνο εφόσον το υποστηριζόμενο μέτρο περιλαμβάνει 

πραγματική συνιστώσα έρευνας και καινοτομίας. 

 

Τροπολογία  112 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 32 – παράγραφος 3 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Η είσπραξη που αναφέρεται στο 

άρθρο 32 παράγραφος 3 δεν θα ισχύει για 

νομικές οντότητες, των οποίων τη 

συμμετοχή στη δράση εγγυάται κράτος 

μέλος ή συνδεδεμένο κράτος. 

Αιτιολόγηση 

Χρειάζεται να θεσπισθεί εξαίρεση για οντότητες που χαίρουν της εγγύησης κράτους μέλους, 

όπως προβλέπει το ΠΠ7. 

 

Τροπολογία  113 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 37 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή και, ανάλογα με την 

περίπτωση, φορείς χρηματοδότησης 

μπορούν να διορίζουν ανεξάρτητους 

ειδικούς για την κρίση προτάσεων ή την 

παροχή συμβουλών ή συνδρομής σχετικά 

με: 

1. Η Επιτροπή και, ανάλογα με την 

περίπτωση, φορείς χρηματοδότησης 

διορίζουν ανεξάρτητους ειδικούς για την 

κρίση προτάσεων ή την παροχή 

συμβουλών ή συνδρομής σχετικά με: 

α) την κρίση προτάσεων· α) την κρίση προτάσεων· 

β) την παρακολούθηση της υλοποίησης 

δράσεων εκτελούμενων βάσει του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/XX [Ορίζων 

2020] καθώς και προηγούμενων 

προγραμμάτων έρευνας και/ή καινοτομίας· 

β) την παρακολούθηση της υλοποίησης 

δράσεων εκτελούμενων βάσει του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/XX [Ορίζων 

2020] καθώς και προηγούμενων 

προγραμμάτων έρευνας και/ή καινοτομίας· 

γ) την εφαρμογή της πολιτικής ή 

προγραμμάτων της Ένωσης για την έρευνα 

και καινοτομία, περιλαμβανόμενου του 

«Ορίζων 2020», καθώς και την ανάπτυξη 

και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου 

Έρευνας· 

γ) την εφαρμογή της πολιτικής ή 

προγραμμάτων της Ένωσης για την έρευνα 

και καινοτομία, περιλαμβανόμενου του 

«Ορίζων 2020», καθώς και τις επιτεύξεις 

και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου 

Έρευνας· 

δ) την αξιολόγηση προγραμμάτων έρευνας 

και καινοτομίας· 

δ) την αξιολόγηση προγραμμάτων έρευνας 

και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης 

της εκπόνησης συγκριτικών μελετών με 

τις χώρες που υπερέχουν στην Ε&Α. 

ε) το σχεδιασμό της πολιτικής της Ένωσης 

για την έρευνα και την καινοτομία, 

περιλαμβανόμενης της εκπόνησης 

ε) την ανάπτυξη της πολιτικής της Ένωσης 

για την έρευνα και την καινοτομία, 

περιλαμβανόμενης της εκπόνησης 
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μελλοντικών προγραμμάτων. μελλοντικών προγραμμάτων. 

2. Οι ανεξάρτητοι ειδικοί επιλέγονται με 

βάση τις δεξιότητες, την πείρα και τις 

γνώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση 

των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Σε 

περιπτώσεις στις οποίες ανεξάρτητοι 

εμπειρογνώμονες πρέπει να χειρίζονται 

διαβαθμισμένες πληροφορίες, απαιτείται η 

ενδεδειγμένη έρευνα ασφαλείας. 

2. Οι ανεξάρτητοι ειδικοί επιλέγονται με 

βάση τις δεξιότητες, την πείρα και τις 

γνώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση 

των καθηκόντων που τους ανατίθενται. 

Κατά το διορισμό ανεξάρτητων 

εμπειρογνωμόνων η Επιτροπή ή ο 

αρμόδιος φορέας χρηματοδότησης 

προσπαθούν να επιτύχουν μια 

ισορροπημένη σύνθεση στις ομάδες 

εμπειρογνωμόνων όσον αφορά τις 

διάφορες δεξιότητες, την πείρα, τις 

γνώσεις, τη γεωγραφική ποικιλότητα και 

το φύλο, ανάλογα με το πεδίο της δράσης. 

Σε περιπτώσεις στις οποίες ανεξάρτητοι 

εμπειρογνώμονες πρέπει να χειρίζονται 

διαβαθμισμένες πληροφορίες, απαιτείται η 

ενδεδειγμένη έρευνα ασφαλείας. 

Οι ανεξάρτητοι ειδικοί εντοπίζονται και 

επιλέγονται με προσκλήσεις υποβολής 

αιτήσεων μεταξύ μεμονωμένων ατόμων 

και με προσκλήσεις απευθυνόμενες σε 

αρμόδιους οργανισμούς όπως εθνικές 

κρατικές υπηρεσίες έρευνας, ερευνητικά 

ινστιτούτα, οργανισμοί τυποποίησης ή 

επιχειρήσεις, με σκοπό τη δημιουργία 

βάσης δεδομένων για υποψηφίους. 

Οι ανεξάρτητοι ειδικοί εντοπίζονται και 

επιλέγονται με προσκλήσεις υποβολής 

αιτήσεων μεταξύ μεμονωμένων ατόμων 

και με προσκλήσεις απευθυνόμενες σε 

αρμόδιους οργανισμούς όπως υπηρεσίες 

έρευνας, ερευνητικά ινστιτούτα, 

πανεπιστήμια, οργανισμοί τυποποίησης, 

οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ή 

επιχειρήσεις, με σκοπό τη δημιουργία 

βάσης δεδομένων για υποψηφίους. 

Η Επιτροπή ή ο αρμόδιος φορέας 

χρηματοδότησης μπορούν, εφόσον κριθεί 

σκόπιμο και σε δεόντως δικαιολογημένες 

περιπτώσεις, να επιλέγουν οποιοδήποτε 

άτομο διαθέτει τις ενδεδειγμένες 

δεξιότητες χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τη 

βάση δεδομένων. 

Η Επιτροπή ή ο αρμόδιος φορέας 

χρηματοδότησης μπορούν, εφόσον κριθεί 

σκόπιμο και σε δεόντως δικαιολογημένες 

περιπτώσεις, να επιλέγουν οποιονδήποτε 

ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα που διαθέτει 

τις ενδεδειγμένες δεξιότητες χωρίς να 

λαμβάνουν υπόψη τη βάση δεδομένων. Η 

Επιτροπή ή ο αρμόδιος φορέας 

χρηματοδότησης ενημερώνουν δεόντως 

την επιτροπή προγράμματος για τα 

ζητήματα αυτά. 

Κατά το διορισμό ανεξάρτητων 

εμπειρογνωμόνων λαμβάνονται 

κατάλληλα μέτρα ώστε να επιδιώκονται 

ισορροπία μεταξύ φύλων και γεωγραφική 

ποικιλότητα. 

 

3. Η Επιτροπή ή ο αρμόδιος φορέας 

χρηματοδότησης λαμβάνουν κάθε 

3. Η Επιτροπή ή ο αρμόδιος φορέας 

χρηματοδότησης λαμβάνουν κάθε 
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αναγκαίο μέτρο ώστε να εξασφαλίζεται ότι 

ο ειδικός δεν αντιμετωπίζει σύγκρουση 

συμφερόντων λόγω του θέματος ως προς 

το οποίο καλείται να εκφέρει γνώμη. 

αναγκαίο μέτρο ώστε να εξασφαλίζεται ότι 

ο ειδικός δεν αντιμετωπίζει σύγκρουση 

συμφερόντων λόγω του θέματος ως προς 

το οποίο καλείται να εκφέρει γνώμη. Οι 

ενδιαφερόμενοι ή τα πρόσωπα που 

αντιμετωπίζουν σύγκρουση συμφερόντων 

αποκλείονται από τη συμμετοχή «υπό την 

προσωπική τους ιδιότητα». 

4. Ο διορισμός των ειδικών μπορεί να 

λαμβάνει τη μορφή πλαισίου διορισμού 

που ισχύει για ολόκληρη τη διάρκεια του 

«Ορίζων 2020» με συγκεκριμένες 

αναθέσεις καθηκόντων. 

4. Ο διορισμός των ειδικών μπορεί να 

λαμβάνει τη μορφή πλαισίου διορισμού 

που ισχύει για ολόκληρη τη διάρκεια του 

«Ορίζων 2020» με συγκεκριμένες 

αναθέσεις καθηκόντων. 

5. Τα ονόματα των ειδικών που 

διορίστηκαν υπό την προσωπική τους 

ιδιότητα και έχουν συνδράμει την 

Επιτροπή ή τους φορείς χρηματοδότησης 

στην εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

XX/XX «Ορίζων 2020» και της απόφασης 

αριθ. XX/XX/ΕΕ [ειδικό πρόγραμμα] 

δημοσιεύονται τουλάχιστον άπαξ του 

έτους στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής ή 

του οργανισμού χρηματοδότησης. Τα 

ονόματα ειδικών συγκεντρώνονται, 

υφίστανται χειρισμό και δημοσιεύονται 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

45/2001. 

5. Τα ονόματα όλων των συμμετεχόντων 

των ειδικών - μαζί με τους 

επιστημονικούς κλάδους που 

εκπροσωπούν - που έχουν συνδράμει την 

Επιτροπή ή τους φορείς χρηματοδότησης 

στην εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

XX/XX «Ορίζων 2020» και της απόφασης 

αριθ. XX/XX/ΕΕ [ειδικό πρόγραμμα] 

δημοσιεύονται μετά τον διορισμό και 

κατά το διάστημα πριν από την έναρξη 

του «Ορίζων 2020», οι δε κατάλογοι 

ενημερώνονται στη συνέχεια τουλάχιστον 

άπαξ του έτους στο δικτυακό τόπο της 

Επιτροπής ή του οργανισμού 

χρηματοδότησης. Τα ονόματα ειδικών 

συγκεντρώνονται, υφίστανται χειρισμό και 

δημοσιεύονται σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 45/2001. 

 

Τροπολογία  114 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 38 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σε περίπτωση που συμμετέχοντες σε 

δράση έχουν παραγάγει από κοινού 

αποτελέσματα και εφόσον τα αντίστοιχα 

μερίδιά τους στην εργασία δεν είναι 

δυνατόν να καθοριστούν με βεβαιότητα, 

αυτοί οι συμμετέχοντες είναι συγκύριοι 

των εν λόγω αποτελεσμάτων.  

Σε περίπτωση που συμμετέχοντες σε 

δράση έχουν παραγάγει από κοινού 

αποτελέσματα και εφόσον τα αντίστοιχα 

μερίδιά τους στην εργασία δεν είναι 

δυνατόν να καθοριστούν με βεβαιότητα, ή 

αν δεν είναι δυνατόν να μεριστεί το κοινό 

αυτό αποτέλεσμα για σκοπούς αίτησης, 

απόκτησης και/ή διατήρησης σχετικής 
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ευρεσιτεχνίας ή άλλου είδους προστασίας 

δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 

αυτοί οι συμμετέχοντες είναι συγκύριοι 

των εν λόγω αποτελεσμάτων, εκτός εάν 

συμφωνήσουν διαφορετικά βάσει των 

αποτελεσμάτων .  

Οι συγκύριοι συνάπτουν συμφωνία όσον 

αφορά την κατανομή και τους όρους 

άσκησης αυτής της συγκυριότητας 

σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους στο 

πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης. 

Οι συγκύριοι συνάπτουν συμφωνία όσον 

αφορά την κατανομή και τους όρους 

άσκησης αυτής της συγκυριότητας 

σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους στο 

πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης. 

 Εκτός αν συμφωνείται αλλιώς στη 

συμφωνία συγκυριότητας, κάθε 

συγκύριος έχει δικαίωμα να 

εκμεταλλεύεται τα από κοινού 

κατεχόμενα αποτελέσματα ατελώς, χωρίς 

να απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη 

γνώμη του συγκυρίου ή των συγκυρίων.  

Εκτός αν συμφωνείται αλλιώς στη 

συμφωνία συγκυριότητας, κάθε συγκύριος 

έχει δικαίωμα να χορηγεί όχι 

αποκλειστικές άδειες σε τρίτους με σκοπό 

την εκμετάλλευση των από κοινού 

κατεχόμενων αποτελεσμάτων, χωρίς 

δικαίωμα περαιτέρω άδειας, υπό τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

Εκτός αν συμφωνείται αλλιώς στη 

συμφωνία συγκυριότητας, κάθε συγκύριος 

έχει δικαίωμα να χορηγεί όχι 

αποκλειστικές άδειες σε τρίτους με σκοπό 

την εκμετάλλευση των από κοινού 

κατεχόμενων αποτελεσμάτων, χωρίς 

δικαίωμα περαιτέρω άδειας, υπό τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(α) ενημερώνει προηγουμένως τους άλλους 

συγκυρίους· 

(α) ενημερώνει προηγουμένως τους άλλους 

συγκυρίους· 

(β) καταβάλλει θεμιτή και λογική 

αντιστάθμιση στους άλλους συγκυρίους. 

(β) καταβάλλει θεμιτή και λογική 

αντιστάθμιση στους άλλους συγκυρίους. 

 

Τροπολογία  115 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 39 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Σε περίπτωση που αποτελέσματα είναι 

δυνατόν να τύχουν εμπορικής ή 

βιομηχανικής εφαρμογής, ο συμμετέχων 

που είναι κύριος αυτών των 

αποτελεσμάτων εξετάζει τη δυνατότητα 

προστασίας και, εφόσον είναι δυνατόν και 

δικαιολογείται λόγω των περιστάσεων, τα 

1. Σε περίπτωση που αποτελέσματα είναι 

δυνατόν να ή μπορεί εύλογα να 

αναμένεται ότι θα τύχουν εμπορικής ή 

βιομηχανικής εκμετάλλευσης, ο 

συμμετέχων που είναι κύριος αυτών των 

αποτελεσμάτων εξετάζει τη δυνατότητα 

προστασίας και, εφόσον είναι δυνατόν και 
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προστατεύει επαρκώς για το ενδεδειγμένο 

χρονικό διάστημα και με κατάλληλη 

εδαφική κάλυψη, λαμβανομένων δεόντως 

υπόψη των εννόμων συμφερόντων του και 

των εννόμων συμφερόντων, ιδίως 

εμπορικών, των υπόλοιπων 

συμμετεχόντων στη δράση. 

δικαιολογείται λόγω των περιστάσεων, τα 

προστατεύει επαρκώς για το ενδεδειγμένο 

χρονικό διάστημα και με κατάλληλη 

εδαφική κάλυψη, λαμβανομένων δεόντως 

υπόψη των εννόμων συμφερόντων όλων 

των συμμετεχόντων, ιδίως εμπορικών. 

2. Σε περίπτωση που συμμετέχων ο οποίος 

έχει χρηματοδοτηθεί από την Ένωση δεν 

προτίθεται να προστατεύσει αποτελέσματα 

τα οποία έχουν παραχθεί από αυτόν για 

λόγους άλλους από αδυναμία στο πλαίσιο 

του δικαίου της Ένωσης ή του εθνικού 

δικαίου ή από την απουσία δυνατοτήτων 

εμπορικής εκμετάλλευσης, και με εξαίρεση 

την περίπτωση που ο συμμετέχων 

σκοπεύει να μεταφέρει αυτά τα 

δικαιώματα σε άλλη νομική οντότητα 

εγκαταστημένη σε κράτος μέλος ή 

συνδεδεμένη χώρα με σκοπό την 

προστασία τους, ενημερώνει την Επιτροπή 

ή το φορέα χρηματοδότησης πριν λάβει 

χώρα διάδοση σχετιζόμενη με αυτά τα 

αποτελέσματα. Η Επιτροπή για 

λογαριασμό της Ένωσης ή ο φορέας 

χρηματοδότησης μπορούν να 

αναλαμβάνουν την κυριότητα των εν λόγω 

αποτελεσμάτων και να προβαίνουν στις 

αναγκαίες ενέργειες για την ενδεδειγμένη 

προστασία τους 

2. Σε περίπτωση που συμμετέχων ο οποίος 

έχει χρηματοδοτηθεί από την Ένωση δεν 

προτίθεται να προστατεύσει αποτελέσματα 

τα οποία έχουν παραχθεί από αυτόν για 

λόγους άλλους από αδυναμία στο πλαίσιο 

του δικαίου της Ένωσης ή του εθνικού 

δικαίου ή από την απουσία δυνατοτήτων 

εμπορικής ή βιομηχανικής 

εκμετάλλευσης, και με εξαίρεση την 

περίπτωση που ο συμμετέχων σκοπεύει να 

μεταφέρει αυτά τα δικαιώματα σε άλλη 

νομική οντότητα εγκαταστημένη σε κράτος 

μέλος ή συνδεδεμένη χώρα με σκοπό την 

προστασία τους, ενημερώνει την Επιτροπή 

ή το φορέα χρηματοδότησης πριν λάβει 

χώρα διάδοση σχετιζόμενη με αυτά τα 

αποτελέσματα. Η Επιτροπή για 

λογαριασμό της Ένωσης ή ο φορέας 

χρηματοδότησης μπορούν, με τη σύμφωνη 

γνώμη του συμμετέχοντα, να 

αναλαμβάνουν την κυριότητα των εν λόγω 

αποτελεσμάτων και να προβαίνουν στις 

αναγκαίες ενέργειες για την ενδεδειγμένη 

προστασία, εκμετάλλευση και διάδοσή 

τους. 

Ο συμμετέχων μπορεί να αρνηθεί να 

συγκατατεθεί μόνον εφόσον αποδείξει ότι 

θίγονται σημαντικά τα έννομα συμφέροντά 

του. Δεν είναι δυνατή διάδοση σχετιζόμενη 

με αυτά τα αποτελέσματα έως ότου η 

Επιτροπή ή ο φορέας χρηματοδότησης 

λάβει απόφαση ή έχει αποφασίσει ότι θα 

αναλάβει την κυριότητα και έχει προβεί σε 

αναγκαίες ενέργειες για την εξασφάλιση 

της προστασίας Η συμφωνία 

επιχορήγησης καθορίζει εν προκειμένω 

χρονικά όρια. 

Ο συμμετέχων μπορεί να αρνηθεί να 

συγκατατεθεί μόνον εφόσον αποδείξει ότι 

θίγονται σημαντικά τα έννομα συμφέροντά 

του. Δεν είναι δυνατή διάδοση σχετιζόμενη 

με αυτά τα αποτελέσματα έως ότου η 

Επιτροπή ή ο φορέας χρηματοδότησης 

λάβει απόφαση ή έχει αποφασίσει ότι θα 

αναλάβει την κυριότητα και έχει προβεί σε 

αναγκαίες ενέργειες για την εξασφάλιση 

της προστασίας Η απόφαση λαμβάνεται 

εντός 45 ημερών. 

3. Σε περίπτωση που συμμετέχων ο οποίος 

έχει χρηματοδοτηθεί από την Ένωση 

σκοπεύει να εγκαταλείψει την προστασία 

3. Σε περίπτωση που συμμετέχων ο οποίος 

έχει χρηματοδοτηθεί από την Ένωση 

σκοπεύει να εγκαταλείψει την προστασία 
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αποτελεσμάτων ή να μην επιδιώξει την 

παράταση αυτής της προστασίας για 

λόγους άλλους από την απουσία 

δυνατοτήτων εμπορικής εκμετάλλευσης, 

ενημερώνει την Επιτροπή ή το φορέα 

χρηματοδότησης, που μπορούν να 

συνεχίσουν ή να παρατείνουν την 

προστασία αναλαμβάνοντας την κυριότητα 

των αποτελεσμάτων. Ο συμμετέχων μπορεί 

να αρνηθεί να συγκατατεθεί μόνον εφόσον 

αποδείξει ότι θίγονται σημαντικά τα 

έννομα συμφέροντά του. Η συμφωνία 

επιχορήγησης καθορίζει εν προκειμένω 

χρονικά όρια. 

αποτελεσμάτων ή να μην επιδιώξει την 

παράταση αυτής της προστασίας για 

λόγους άλλους από την απουσία 

δυνατοτήτων εμπορικής εκμετάλλευσης 

μέσα σε πέντε έτη από τη λήξη της 

δράσης, ενημερώνει την Επιτροπή ή το 

φορέα χρηματοδότησης, που μπορούν, με 

τη συγκατάθεση του συμμετέχοντα, να 

συνεχίσουν ή να παρατείνουν την 

προστασία αναλαμβάνοντας την κυριότητα 

των αποτελεσμάτων. Η Επιτροπή ή ο 

φορέας χρηματοδότησης λαμβάνει την 

απόφαση αυτή μέσα σε 45 ημέρες. Ο 

συμμετέχων μπορεί να αρνηθεί να 

συγκατατεθεί μόνον εφόσον αποδείξει ότι 

θίγονται σημαντικά τα έννομα συμφέροντά 

του. Η συμφωνία επιχορήγησης καθορίζει 

εν προκειμένω χρονικά όρια. 

 

Τροπολογία  116 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 40 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κάθε συμμετέχων που έχει 

χρηματοδοτηθεί από την Ένωση 

καταβάλλει το μέγιστο των προσπαθειών 

για την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων 

που κατέχει στο πλαίσιο περαιτέρω 

έρευνας ή εμπορικώς, ή φροντίζει για την 

εκμετάλλευσή τους από άλλη νομική 

οντότητα για αυτούς τους σκοπούς, ιδίως 

μέσω μεταβίβασης και αδειοδότησης για 

τα αποτελέσματα σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 41. 

1. Κάθε συμμετέχων που έχει 

χρηματοδοτηθεί από την Ένωση 

καταβάλλει το μέγιστο των προσπαθειών 

για την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων 

που κατέχει, ή φροντίζει για την 

εκμετάλλευσή τους από άλλη νομική 

οντότητα, ιδίως μέσω μεταβίβασης και 

αδειοδότησης για τα αποτελέσματα 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41. 

Στη συμφωνία επιχορήγησης είναι δυνατόν 

να ορίζονται επιπλέον υποχρεώσεις 

σχετικά με την εκμετάλλευση. Κάθε 

επιπρόσθετη υποχρέωση αυτού του είδους 

αναφέρεται στο πρόγραμμα εργασίας ή 

στο σχέδιο εργασίας. 

Στη συμφωνία επιχορήγησης είναι δυνατόν 

να ορίζονται επιπλέον υποχρεώσεις 

σχετικά με την εκμετάλλευση. Κάθε 

επιπρόσθετη υποχρέωση αυτού του είδους 

αναφέρεται στο πρόγραμμα εργασίας. 

2. Με την επιφύλαξη περιορισμών λόγω 

προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας, 

κανόνων ασφαλείας ή νόμιμων εμπορικών 

συμφερόντων, κάθε συμμετέχων διαδίδει 

2. Με την επιφύλαξη περιορισμών λόγω 

προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας, 

κανόνων ασφαλείας ή νόμιμων εμπορικών 

συμφερόντων, κάθε συμμετέχων διαδίδει 
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με τα κατάλληλα μέσα το ταχύτερο δυνατό 

τα αποτελέσματα που κατέχει. Η συμφωνία 

επιχορήγησης μπορεί να καθορίζει εν 

προκειμένω χρονικά όρια. 

με τα κατάλληλα μέσα το ταχύτερο δυνατό 

τα αποτελέσματα που κατέχει. Η συμφωνία 

επιχορήγησης μπορεί να καθορίζει εν 

προκειμένω χρονικά όρια.  

Στη συμφωνία επιχορήγησης είναι δυνατόν 

να ορίζονται επιπλέον υποχρεώσεις 

σχετικά με τη διάδοση. 

Στη συμφωνία επιχορήγησης είναι δυνατόν 

να ορίζονται επιπλέον υποχρεώσεις 

σχετικά με τη διάδοση. Κάθε επιπρόσθετη 

υποχρέωση αυτού του είδους αναφέρεται 

στο πρόγραμμα εργασίας. 

Όσον αφορά τη διάδοση μέσω 

δημοσιεύσεων έρευνας, ισχύει η ανοικτή 

πρόσβαση υπό τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που ορίζονται στη συμφωνία 

επιχορήγησης.  

Όσον αφορά τη διάδοση μέσω 

δημοσιεύσεων έρευνας, η ανοικτή 

πρόσβαση είναι υποχρεωτική και ισχύει 

υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

ορίζονται στη συμφωνία επιχορήγησης. 

 Οι δαπάνες που σχετίζονται με την 

ανοικτή πρόσβαση σε δημοσιεύσεις 

έρευνας που απορρέουν από έρευνα 

χρηματοδοτούμενη στο πλαίσιο του 

«Ορίζων 2020» και οι οποίες 

δημοσιεύονται κατά τη διάρκεια ή μετά 

την περάτωση ενός έργου, είναι 

επιλέξιμες για απόδοση.  

Όσον αφορά τη διάδοση άλλων 

αποτελεσμάτων, περιλαμβανόμενων των 
δεδομένων έρευνας, η συμφωνία 

επιχορήγησης μπορεί να καθορίζει τους 

όρους και τις προϋποθέσεις υπό τους 

οποίους παρέχεται ανοικτή πρόσβαση στα 

εν λόγω αποτελέσματα, ειδικότερα για 

έρευνα αιχμής του ΕΣΕ ή σε άλλους 

πρόσφορους τομείς. 

Όσον αφορά τη διάδοση δεδομένων 

έρευνας, η συμφωνία επιχορήγησης μπορεί 

να καθορίζει τους όρους και τις 

προϋποθέσεις υπό τους οποίους παρέχεται 

ανοικτή πρόσβαση στα εν λόγω 

αποτελέσματα, ειδικότερα για έρευνα 

αιχμής του ΕΣΕ ή σε άλλους τομείς 

μείζονος κοινωνικού συμφέροντος, 

λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών 

που αφορούν στην ιδιωτική ζωή, την 

εθνική ασφάλεια ή τα δικαιώματα 

διανοητικής ιδιοκτησίας..  

 Το πρόγραμμα εργασίας αναφέρει εάν 

απαιτείται η διάδοση των δεδομένων 

έρευνας μέσω ανοικτής πρόσβασης.  

Πριν από κάθε δραστηριότητα διάδοσης 

ειδοποιούνται οι άλλοι συμμετέχοντες. 

Μετά την ειδοποίηση, κάθε συμμετέχων 

μπορεί να αντιταχθεί, εφόσον αποδείξει ότι 

με την προκειμένη διάδοση θίγονται 

σοβαρά τα έννομα συμφέροντά του σε 

σχέση με τα αποτελέσματά του ή το 

κεκτημένο του. Στην περίπτωση αυτή, η 

Πριν από κάθε δραστηριότητα διάδοσης 

ειδοποιούνται οι άλλοι συμμετέχοντες. 

Μετά την ειδοποίηση, κάθε συμμετέχων 

μπορεί να αντιταχθεί, εφόσον αποδείξει ότι 

με την προκειμένη διάδοση θίγονται 

σοβαρά τα έννομα συμφέροντά του σε 

σχέση με τα αποτελέσματά του ή το 

κεκτημένο του. Στην περίπτωση αυτή, η 
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δραστηριότητα διάδοσης δύναται να 

πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον ληφθούν 

κατάλληλα μέτρα διασφάλισης των εν 

λόγω εννόμων συμφερόντων. Η συμφωνία 

επιχορήγησης μπορεί να καθορίζει εν 

προκειμένω χρονικά όρια. 

δραστηριότητα διάδοσης δύναται να 

πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον ληφθούν 

κατάλληλα μέτρα διασφάλισης των εν 

λόγω εννόμων συμφερόντων. Η συμφωνία 

επιχορήγησης καθορίζει εν προκειμένω 

λογικά χρονικά όρια. 

3. Κάθε συμμετέχων αναφέρει στην 

Επιτροπή ή στο φορέα χρηματοδότησης 

σχετικά με τις δραστηριότητές του που 

αφορούν την εκμετάλλευση και τη 

διάδοση. Για τους σκοπούς της 

παρακολούθησης και της διάδοσης από την 

Επιτροπή ή από φορέα χρηματοδότησης, οι 

συμμετέχοντες παρέχουν κάθε χρήσιμη 

πληροφορία και έγγραφα υπό τις 

προϋποθέσεις που ορίζονται στη συμφωνία 

επιχορήγησης. 

3. Για τους σκοπούς της παρακολούθησης 

και της διάδοσης από την Επιτροπή ή από 

φορέα χρηματοδότησης, οι συμμετέχοντες 

παρέχουν κάθε χρήσιμη πληροφορία 

σχετικά με τις δραστηριότητές τους που 

αφορούν την εκμετάλλευση και τη 

διάδοση και τα αναγκαία έγγραφα υπό τις 

προϋποθέσεις που ορίζονται στη συμφωνία 

επιχορήγησης. Προκειμένου να 

εξασφαλίζεται η διαφάνεια, οι εν λόγω 

πληροφορίες δημοσιοποιούνται. Η 

συμφωνία επιχορήγησης καθορίζει εν 

προκειμένω, μεταξύ άλλων, χρονικά όρια. 

4. Όλες οι αιτήσεις για δίπλωμα 

ευρεσιτεχνίας, πρότυπα, δημοσιεύσεις ή 

κάθε άλλη διάδοση, και με ηλεκτρονική 

μορφή, που αφορούν αποτελέσματα 

περιλαμβάνουν μνεία, η οποία μπορεί να 

περιέχει οπτικά μέσα, ότι η δράση έτυχε 

χρηματοδοτικής στήριξης από την Ένωση. 

Οι λεπτομέρειες σχετικά με αυτή τη μνεία 

καθορίζονται στη συμφωνία επιχορήγησης. 

4. Όλες οι αιτήσεις για δίπλωμα 

ευρεσιτεχνίας, πρότυπα, δημοσιεύσεις ή 

κάθε άλλη διάδοση, και με ηλεκτρονική 

μορφή, που αφορούν αποτελέσματα 

περιλαμβάνουν μνεία, η οποία μπορεί να 

περιέχει οπτικά μέσα, ότι η δράση έτυχε 

χρηματοδοτικής στήριξης από την Ένωση. 

Οι λεπτομέρειες σχετικά με αυτή τη μνεία 

καθορίζονται στην πρότυπη συμφωνία 

επιχορήγησης. 

 

Τροπολογία  117 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 41 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Σε περίπτωση που συμμετέχων 

μεταβιβάζει την κυριότητα 

αποτελεσμάτων, μεταφέρει στον αποδέκτη 

τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 

συμφωνία επιχορήγησης όσον αφορά αυτά 

τα αποτελέσματα, περιλαμβανόμενης της 

υποχρέωσης μεταφοράς τους σε κάθε 

μεταγενέστερη μεταβίβαση.  

1. Σε περίπτωση που συμμετέχων 

μεταβιβάζει την κυριότητα 

αποτελεσμάτων, μεταφέρει στον αποδέκτη 

τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 

συμφωνία επιχορήγησης όσον αφορά αυτά 

τα αποτελέσματα, περιλαμβανόμενης της 

υποχρέωσης μεταφοράς τους σε κάθε 

μεταγενέστερη μεταβίβαση.  

Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων 

εμπιστευτικότητας που απορρέουν από 

Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων 

εμπιστευτικότητας που απορρέουν από 
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νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις στην 

περίπτωση συγχωνεύσεων και εξαγορών, 

σε περιπτώσεις που άλλοι συμμετέχοντες 

εξακολουθούν έχουν δικαιώματα 

πρόσβασης στα προς μεταβίβαση 

αποτελέσματα, ο συμμετέχων που 

πρόκειται να μεταβιβάσει τα 

αποτελέσματα ειδοποιεί προηγουμένως 

τους εν λόγω άλλους συμμετέχοντες, 

παρέχοντας επαρκείς πληροφορίες όσον 

αφορά τον επικείμενο νέο κύριο των 

αποτελεσμάτων, ώστε οι υπόλοιποι 

συμμετέχοντες να έχουν τη δυνατότητα 

ανάλυσης των επιπτώσεων της 

σκοπούμενης μεταβίβασης στην 

ενδεχόμενη άσκηση των δικών τους 

δικαιωμάτων πρόσβασης. 

νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις στην 

περίπτωση συγχωνεύσεων και εξαγορών, 

σε περιπτώσεις που άλλοι συμμετέχοντες 

εξακολουθούν έχουν δικαιώματα 

πρόσβασης ή μπορούν ακόμα να 

ζητήσουν να τους χορηγηθούν 

δικαιώματα πρόσβασης στα προς 

μεταβίβαση αποτελέσματα, ο συμμετέχων 

που πρόκειται να μεταβιβάσει τα 

αποτελέσματα ειδοποιεί προηγουμένως 

τους εν λόγω άλλους συμμετέχοντες, 

παρέχοντας επαρκείς πληροφορίες όσον 

αφορά τον επικείμενο νέο κύριο των 

αποτελεσμάτων, ώστε οι υπόλοιποι 

συμμετέχοντες να έχουν τη δυνατότητα 

ανάλυσης των επιπτώσεων της 

σκοπούμενης μεταβίβασης στην 

ενδεχόμενη άσκηση των δικών τους 

δικαιωμάτων πρόσβασης. 

Μετά τη γνωστοποίηση, κάθε συμμετέχων 

έχει τη δυνατότητα να διατυπώσει 

αντιρρήσεις για τη μεταβίβαση κυριότητας, 

εφόσον αποδείξει ότι η σκοπούμενη 

μεταβίβαση θα μπορούσε να θίξει την 

άσκηση των δικών του δικαιωμάτων 

πρόσβασης. Σε αυτή την περίπτωση, η 

μεταβίβαση δεν μπορεί να λάβει χώρα 

μέχρις ότου επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ 

των οικείων συμμετεχόντων. Η συμφωνία 

επιχορήγησης μπορεί να ορίζει χρονικά 

όρια. 

Μετά τη γνωστοποίηση, κάθε συμμετέχων 

έχει τη δυνατότητα να διατυπώσει 

αντιρρήσεις για τη μεταβίβαση κυριότητας, 

εφόσον αποδείξει ότι η σκοπούμενη 

μεταβίβαση θα μπορούσε να θίξει την 

άσκηση των δικών του δικαιωμάτων 

πρόσβασης. Σε αυτή την περίπτωση, η 

μεταβίβαση δεν μπορεί να λάβει χώρα 

μέχρις ότου επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ 

των οικείων συμμετεχόντων. Η πρότυπη 

συμφωνία επιχορήγησης ορίζει χρονικά 

όρια. 

Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες μπορούν, 

μετά από προηγούμενη γραπτή συμφωνία, 

να παραιτηθούν του δικαιώματός τους για 

προηγούμενη ειδοποίηση και διατύπωση 

αντιρρήσεων στην περίπτωση 

μεταβιβάσεων κυριότητας από έναν 

συμμετέχοντα σε συγκεκριμένα 

προσδιοριζόμενο τρίτο. 

Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες μπορούν, 

μετά από προηγούμενη γραπτή συμφωνία, 

να παραιτηθούν του δικαιώματός τους για 

προηγούμενη ειδοποίηση και διατύπωση 

αντιρρήσεων στην περίπτωση 

μεταβιβάσεων κυριότητας από έναν 

συμμετέχοντα σε συγκεκριμένα 

προσδιοριζόμενο τρίτο. 

2. Εφόσον διασφαλιστεί ότι είναι δυνατή η 

άσκηση όλων των δικαιωμάτων 

πρόσβασης στα αποτελέσματα και ότι 

τηρούνται όλες οι συμπληρωματικές 

υποχρεώσεις για την εκμετάλλευση, ο 

συμμετέχων που κατέχει αποτελέσματα 

μπορεί να χορηγεί άδειες ή να παρέχει με 

άλλο τρόπο το δικαίωμα εκμετάλλευσής 

2. Εφόσον διασφαλιστεί ότι είναι δυνατή η 

άσκηση όλων των δικαιωμάτων 

πρόσβασης στα αποτελέσματα και ότι 

τηρούνται όλες οι συμπληρωματικές 

υποχρεώσεις για την εκμετάλλευση από 

τον συμμετέχοντα που κατέχει 

αποτελέσματα, ο εν λόγω συμμετέχων 

μπορεί να χορηγεί άδειες ή να παρέχει με 
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τους σε οποιαδήποτε νομική οντότητα, 

ακόμη και σε αποκλειστική βάση. 

άλλο τρόπο το δικαίωμα εκμετάλλευσής 

των αποτελεσμάτων σε οποιαδήποτε 

νομική οντότητα, ακόμη και σε 

αποκλειστική βάση. Επιτρέπεται η 

παραχώρηση αποκλειστικών αδειών 

εκμετάλλευσης αποτελεσμάτων, υπό τον 

όρο ότι όλοι οι άλλοι ενδιαφερόμενοι 

συμμετέχοντες έχουν δηλώσει εγγράφως 

ότι παραιτούνται των δικαιωμάτων 

πρόσβασης που έχουν στα εκάστοτε 

στοιχεία. 

3. Σχετικά με αποτελέσματα που 

παράγονται από συμμετέχοντες οι οποίοι 

έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ένωση, η 

Επιτροπή ή φορέας χρηματοδότησης 

μπορεί να εγείρουν αντιρρήσεις για 

μεταβιβάσεις κυριότητας ή παροχές 

αποκλειστικής άδειας σε τρίτους 

εγκαταστημένους σε τρίτη χώρα που δεν 

συμμετέχει στο «Ορίζων 2020», εφόσον 

θεωρήσουν ότι η παροχή ή η μεταβίβαση 

αντιβαίνει στο ενδιαφέρον ανάπτυξης της 

ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της 

Ένωσης ή δεν συνάδει προς αρχές 

δεοντολογίας ή παραμέτρους ασφαλείας. 

3. Σχετικά με αποτελέσματα που 

παράγονται από συμμετέχοντες οι οποίοι 

έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ένωση, 

στη συμφωνία επιχορήγησης μπορεί να 
προβλέπεται ότι η Επιτροπή ή φορέας 

χρηματοδότησης ή οιοσδήποτε 

συμμετέχων μπορούν να εγείρουν 

αντιρρήσεις για μεταβιβάσεις κυριότητας ή 

παροχές αποκλειστικής άδειας σε τρίτους 

εγκαταστημένους στην Ένωση ή σε τρίτη 

χώρα που δεν συμμετέχει στο «Ορίζων 

2020», εφόσον θεωρήσουν ότι η παροχή ή 

η μεταβίβαση αντιβαίνει στο ενδιαφέρον 

ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας της 

οικονομίας της Ένωσης ή δεν συνάδει προς 

αρχές δεοντολογίας ή παραμέτρους 

ασφαλείας. 

Στις περιπτώσεις αυτές, η μεταβίβαση 

κυριότητας ή η παραχώρηση 

αποκλειστικής άδειας εκμετάλλευσης 

λαμβάνει χώρα μόνον εφόσον η Επιτροπή 

ή ο φορέας χρηματοδότησης βεβαιωθούν 

θα ληφθούν κατάλληλα μέτρα 

διασφάλισης. 

Στις περιπτώσεις αυτές, η μεταβίβαση 

κυριότητας ή η παραχώρηση 

αποκλειστικής άδειας εκμετάλλευσης 

λαμβάνει χώρα μόνον εφόσον η Επιτροπή 

ή ο φορέας χρηματοδότησης ή ο 

συμμετέχων στη δράση βεβαιωθούν ότι θα 

ληφθούν κατάλληλα μέτρα διασφάλισης. 

Εφόσον κριθεί σκόπιμο, η συμφωνία 

επιχορήγησης προβλέπει ότι η Επιτροπή ή 

ο φορέας χρηματοδότησης πρέπει να 

ειδοποιηθούν πριν από οποιαδήποτε 

τέτοιου είδους μεταβίβαση κυριότητας ή 

παροχή αποκλειστικής άδειας. Η συμφωνία 

επιχορήγησης ορίζει χρονικά όρια. 

Εφόσον κριθεί σκόπιμο, η συμφωνία 

επιχορήγησης προβλέπει ότι η Επιτροπή ή 

ο φορέας χρηματοδότησης ή οποιοσδήποτε 

συμμετέχων στη δράση πρέπει να 

ειδοποιηθούν πριν από οποιαδήποτε 

τέτοιου είδους μεταβίβαση κυριότητας ή 

παροχή αποκλειστικής άδειας. Η πρότυπη 

συμφωνία επιχορήγησης ορίζει χρονικά 

όρια. 

 Όσον αφορά τις μείζονες κοινωνιακές 

προκλήσεις (υγεία, κλίμα, 
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βιοποικιλότητα), η αδειοδότηση τρίτων 

μερών για τα αποτελέσματα γίνεται 

κανονικά χωρίς αποκλειστικότητα, 

προκειμένου να καθίσταται δυνατός ο 

άμεσος ανταγωνισμός και να προωθείται 

έτσι η παγκόσμια προσβασιμότητα, εκτός 

και αν ο συμμετέχων μπορεί να 

αιτιολογήσει δεόντως την αδειοδότηση 

αποτελεσμάτων με αποκλειστικούς όρους. 

 

Τροπολογία  118 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 42 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι συμμετέχοντες προσδιορίζουν το 

κεκτημένο για τη δράση τους με 

οποιοδήποτε τρόπο σε γραπτή συμφωνία. 

Οι συμμετέχοντες προσδιορίζουν το 

κεκτημένο για τη δράση τους εγγράφως. 

 

Τροπολογία  119 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 42 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι συμμετέχοντες προσδιορίζουν το 

κεκτημένο για τη δράση τους με 

οποιοδήποτε τρόπο σε γραπτή συμφωνία. 

Οι συμμετέχοντες προσδιορίζουν το 

απαιτούμενο κεκτημένο για τη δράση τους 

με οποιοδήποτε τρόπο σε γραπτή 

συμφωνία. 

 

Τροπολογία  120 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 43 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κάθε αίτημα άσκησης δικαιωμάτων 

πρόσβασης ή κάθε παραίτηση από 

δικαιώματα πρόσβασης διατυπώνεται 

γραπτώς. 

1. Κάθε αίτημα άσκησης δικαιωμάτων 

πρόσβασης ή κάθε παραίτηση από 

δικαιώματα πρόσβασης διατυπώνεται 

γραπτώς.  

2. Εκτός αν συμφωνείται διαφορετικά 

μεταξύ του κυρίου των αποτελεσμάτων ή 

του κεκτημένου στα οποία ζητείται η 

2. Εκτός αν συμφωνείται διαφορετικά 

μεταξύ του κυρίου των αποτελεσμάτων ή 

του κεκτημένου στα οποία ζητείται η 
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πρόσβαση, τα δικαιώματα πρόσβασης δεν 

περιλαμβάνουν το δικαίωμα παροχής 

υποάδειας. 

πρόσβαση, τα δικαιώματα πρόσβασης δεν 

περιλαμβάνουν το δικαίωμα παροχής 

υποάδειας. 

3. Οι συμμετέχοντες στην ίδια δράση 

αλληλοενημερώνονται πριν από την 

προσχώρησή τους στη συμφωνία 

επιχορήγησης σχετικά με κάθε νομικό 

περιορισμό ή όριο όσον αφορά την παροχή 

πρόσβασης στο κεκτημένο τους. Κάθε 

συμφωνία που συνάπτεται στη συνέχεια 

από συμμετέχοντα όσον αφορά κεκτημένο 

διασφαλίζει τη δυνατότητα άσκησης όλων 

των δικαιωμάτων πρόσβασης. 

3. Οι συμμετέχοντες στην ίδια δράση 

αλληλοενημερώνονται πριν από την 

προσχώρησή τους στη συμφωνία 

επιχορήγησης σχετικά με κάθε νομικό 

περιορισμό ή όριο όσον αφορά την παροχή 

πρόσβασης στο κεκτημένο τους. Κάθε 

συμφωνία που συνάπτεται στη συνέχεια 

από συμμετέχοντα όσον αφορά κεκτημένο 

διασφαλίζει τη δυνατότητα άσκησης όλων 

των δικαιωμάτων πρόσβασης. Η Επιτροπή 

ή ο φορέας χρηματοδότησης 

ενημερώνονται για τυχόν τέτοιους 

περιορισμούς πριν τη σύναψη της 

συμφωνίας επιχορήγησης, και εξετάζουν 

τις επιπτώσεις από τυχόν τέτοιους 

περιορισμούς όσον αφορά την επίτευξη 

των στόχων του συγκεκριμένου έργου. 

4. Για τους σκοπούς των δικαιωμάτων 

πρόσβασης, θεμιτές και λογικές 

προϋποθέσεις μπορεί να είναι οι συνθήκες 

ατέλειας. 

4. Για τους σκοπούς των δικαιωμάτων 

πρόσβασης, θεμιτές και λογικές 

προϋποθέσεις μπορεί να είναι οι συνθήκες 

ατέλειας. 

5. Η παύση της συμμετοχής σε δράση δεν 

θίγει την υποχρέωση του εν λόγω 

συμμετέχοντα να παρέχει πρόσβαση υπό 

όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται 

στη συμφωνία επιχορήγησης.  

5. Η παύση της συμμετοχής σε δράση δεν 

θίγει την υποχρέωση του εν λόγω 

συμμετέχοντα να παρέχει δικαιώματα 

πρόσβασης υπό όρους και προϋποθέσεις 

που καθορίζονται στη συμφωνία 

επιχορήγησης.  

6. Σε περίπτωση που συμμετέχων αθετεί 

τις υποχρεώσεις του και η εν λόγω 

αθέτηση δεν επανορθώνεται, η συμφωνία 

κοινοπραξίας μπορεί να ορίζει ότι αυτός ο 

συμμετέχων παύει να απολαύει πλέον 

δικαιωμάτων πρόσβασης. 

6. Σε περίπτωση που συμμετέχων αθετεί 

τις υποχρεώσεις του και η εν λόγω 

αθέτηση δεν επανορθώνεται, η συμφωνία 

κοινοπραξίας μπορεί να ορίζει ότι αυτός ο 

συμμετέχων παύει να απολαύει πλέον 

δικαιωμάτων πρόσβασης. 

 
6α. Οι αρχές που διέπουν τα δικαιώματα 

πρόσβασης όπως ορίζονται στο παρόν 

άρθρο συνιστούν ελάχιστη προϋπόθεση, 

που μπορεί να επεκταθεί εφόσον το 

επιθυμούν και συνάψουν μεταξύ τους 

σχετική συμφωνία όλοι οι συμμετέχοντες 

σε μια συγκεκριμένη δράση. 
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Τροπολογία  121 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κάθε συμμετέχων απολαύει 

δικαιωμάτων πρόσβασης στα 

αποτελέσματα άλλου συμμετέχοντα στην 

ίδια δράση, εφόσον αυτή η πρόσβαση 

είναι αναγκαία στον πρώτο για την 

εκτέλεση του έργου του στο πλαίσιο της 

δράσης. 

1. Κάθε συμμετέχων απολαύει 

δικαιωμάτων πρόσβασης στα 

αποτελέσματα άλλου συμμετέχοντα στην 

ίδια δράση, εφόσον αυτά τα δικαιώματα 

πρόσβασης είναι αναγκαία στον πρώτο για 

την εκτέλεση του έργου του στο πλαίσιο 

της δράσης. 

 (Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 

κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 

προσαρμογές σε όλο το κείμενο.) 

Αιτιολόγηση 

Αποσαφήνιση του τρόπου χρήσης των όρων «πρόσβαση» και «δικαιώματα πρόσβασης». 

 

Τροπολογία  122 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 44 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Κάθε συμμετέχων απολαύει 

δικαιωμάτων πρόσβασης στο κεκτημένο 

άλλου συμμετέχοντα στην ίδια δράση, 

εφόσον αυτή η πρόσβαση είναι αναγκαία 

στον πρώτο για να εκτελέσει το έργο του 

στο πλαίσιο της δράσης, και υπόκειται σε 

τυχόν περιορισμούς που απορρέουν από το 

άρθρο 43 παράγραφος 3. 

2. Κάθε συμμετέχων απολαύει 

δικαιωμάτων πρόσβασης στο κεκτημένο 

άλλου συμμετέχοντα στην ίδια δράση, 

εφόσον αυτά τα δικαιώματα πρόσβασης 

είναι αναγκαία στον πρώτο για να 

εκτελέσει το έργο του στο πλαίσιο της 

δράσης, και υπόκειται σε τυχόν 

περιορισμούς που απορρέουν από το 

άρθρο 43 παράγραφος 3. 

Αιτιολόγηση 

Αντικατάσταση των «δικαιωμάτων πρόσβασης» από «αποτελέσματα» ή προϋπάρχοντα 

στοιχεία, διότι τα αποτελέσματα ή τα κεκτημένα είναι αναγκαία για να δικαιολογείται το 

δικαίωμα πρόσβασης. 
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Τροπολογία  123 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 45 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κάθε συμμετέχων απολαύει 

δικαιωμάτων πρόσβασης στα 

αποτελέσματα άλλου συμμετέχοντα στην 

ίδια δράση, εφόσον αυτή η πρόσβαση 

είναι αναγκαία στον πρώτο για την 

εκμετάλλευση αποτελεσμάτων του. 

1. Κάθε συμμετέχων απολαύει 

δικαιωμάτων πρόσβασης στα 

αποτελέσματα άλλου συμμετέχοντα στην 

ίδια δράση, εφόσον αυτά τα δικαιώματα 

πρόσβασης είναι αναγκαία στον πρώτο για 

την εκμετάλλευση αποτελεσμάτων του. 

Με την επιφύλαξη συμφωνίας, αυτή η 

πρόσβαση παραχωρείται υπό θεμιτές και 

λογικές προϋποθέσεις. 

Με την επιφύλαξη συμφωνίας, αυτά τα 

δικαιώματα πρόσβασης παραχωρούνται 
υπό θεμιτές και λογικές προϋποθέσεις. 

2. Κάθε συμμετέχων απολαύει 

δικαιωμάτων πρόσβασης στο κεκτημένο 

άλλου συμμετέχοντα στην ίδια δράση, 

εφόσον αυτή η πρόσβαση είναι αναγκαία 

στον πρώτο για την εκμετάλλευση 

αποτελεσμάτων του και με την επιφύλαξη 

τυχόν περιορισμών ή ορίων που 

απορρέουν από το άρθρο 43 παράγραφος 

3. 

2. Κάθε συμμετέχων απολαύει 

δικαιωμάτων πρόσβασης στο κεκτημένο 

άλλου συμμετέχοντα στην ίδια δράση, 

εφόσον αυτά τα δικαιώματα πρόσβασης 

είναι αναγκαία στον πρώτο για την 

εκμετάλλευση αποτελεσμάτων του και με 

την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών ή ορίων 

που απορρέουν από το άρθρο 43 

παράγραφος 3. 

Με την επιφύλαξη συμφωνίας, αυτή η 

πρόσβαση παραχωρείται υπό θεμιτές και 

λογικές προϋποθέσεις. 

Με την επιφύλαξη συμφωνίας, αυτά τα 

δικαιώματα πρόσβασης παραχωρούνται 
υπό θεμιτές και λογικές προϋποθέσεις. 

3. Συνδεδεμένη οντότητα εγκαταστημένη 

σε κράτος μέλος ή σε συνδεδεμένη χώρα 
έχει επίσης δικαιώματα πρόσβασης σε 

αποτελέσματα ή σε κεκτημένο υπό τις 

ίδιες προϋποθέσεις, εφόσον αυτή η 

πρόσβαση είναι αναγκαία για την 

εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων που 

έχουν παραχθεί από το συμμετέχοντα με 

τον οποίο συνδέεται, εκτός αν προβλέπεται 

διαφορετικά στη συμφωνία κοινοπραξίας. 

3. Συνδεδεμένη οντότητα έχει επίσης 

δικαιώματα πρόσβασης σε αποτελέσματα 

και, με την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών 

ή ορίων που απορρέουν από το άρθρο 43 

παράγραφος 3, σε κεκτημένο υπό θεμιτές 

και λογικές προϋποθέσεις, εφόσον τα 

αποτελέσματα αυτά και το κεκτημένο 
είναι αναγκαία για την εκμετάλλευση των 

αποτελεσμάτων που έχουν παραχθεί από 

τον συμμετέχοντα με τον οποίο συνδέεται, 

εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στη 

συμφωνία κοινοπραξίας. Αυτά τα 

δικαιώματα πρόσβασης ζητούνται και 

λαμβάνονται άμεσα από τον 

συμμετέχοντα που έχει την κυριότητα 

των αποτελεσμάτων ή του κεκτημένου. 

4. Αίτημα για πρόσβαση δυνάμει των 

παραγράφων 1, 2 και 3 είναι δυνατόν να 

υποβάλλεται έως και ένα έτος μετά το 

4. Αίτημα για δικαίωμα πρόσβασης 

δυνάμει των παραγράφων 1, 2 και 3 είναι 

δυνατόν να υποβάλλεται έως και ένα έτος 
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πέρας της δράσης. Ωστόσο, οι 

συμμετέχοντες μπορεί να συμφωνήσουν 

διαφορετικό χρονικό όριο. 

μετά το πέρας της δράσης, ή μετά τον 

τερματισμό της συμμετοχής του 

αιτουμένου συμμετέχοντος στη δράση. 

Ωστόσο, οι συμμετέχοντες μπορεί να 

συμφωνήσουν διαφορετικό χρονικό όριο. 

 

Τροπολογία  124 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 46 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Για την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την 

παρακολούθηση των πολιτικών ή 

προγραμμάτων της Ένωσης, τα θεσμικά 

και λοιπά όργανα της Ένωσης απολαύουν 

δικαιωμάτων πρόσβασης στα 

αποτελέσματα συμμετέχοντα που έχει 

χρηματοδοτηθεί από την Ένωση. Τα εν 

λόγω δικαιώματα πρόσβασης 

περιορίζονται σε μη εμπορική και μη 

ανταγωνιστική χρήση. 

1. Για την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την 

παρακολούθηση των πολιτικών ή 

προγραμμάτων της Ένωσης, τα θεσμικά 

και λοιπά όργανα της Ένωσης απολαύουν 

των αναγκαίων δικαιωμάτων πρόσβασης 

στα αποτελέσματα συμμετέχοντα που έχει 

χρηματοδοτηθεί από την Ένωση. Τα εν 

λόγω δικαιώματα πρόσβασης 

περιορίζονται σε μη εμπορική και μη 

ανταγωνιστική χρήση.  

Αυτή η πρόσβαση παραχωρείται ατελώς. Εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά 

στη συμφωνία επιχορήγησης, αυτά τα 

δικαιώματα πρόσβασης παραχωρούνται 

ατελώς. 

2. Όσον αφορά δράσεις της 

δραστηριότητας «Προστατευμένες 

κοινωνίες» στο πλαίσιο του ειδικού 

στόχου «Κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, 

καινοτόμες και προστατευμένες», για την 

ανάπτυξη, την εφαρμογή και την 

παρακολούθηση των πολιτικών ή των 

προγραμμάτων τους στον τομέα αυτό, τα 

θεσμικά και λοιπά όργανα της Ένωσης 

καθώς και οι εθνικές αρχές των κρατών 

μελών απολαύουν δικαιωμάτων 

πρόσβασης στα αποτελέσματα 

συμμετέχοντα που έχει χρηματοδοτηθεί 

από την Ένωση. Κατά παρέκκλιση των 

διατάξεων του άρθρου 43 παράγραφος 2, 

αυτά τα δικαιώματα πρόσβασης 

περιλαμβάνουν το δικαίωμα παροχής 

άδειας σε τρίτους να χρησιμοποιούν τα 

αποτελέσματα σε δημόσιες προμήθειες 

στην περίπτωση της ανάπτυξης 
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ικανοτήτων σε τομείς με πολύ 

περιορισμένο μέγεθος αγοράς και κίνδυνο 

δυσλειτουργίας της αγοράς, και σε 

περιπτώσεις που υφίσταται προέχον 

δημόσιο συμφέρον. 

Αυτή η πρόσβαση παραχωρείται ατελώς, 

με εξαίρεση τη χρήση σε δημόσιες 

προμήθειες, όποτε παραχωρείται με 

θεμιτές και λογικές προϋποθέσεις που 

συμφωνούνται. Στον καθορισμό των 

θεμιτών και λογικών προϋποθέσεων 

λαμβάνεται πλήρως υπόψη η 

χρηματοδότηση της Ένωσης που έχει 

ληφθεί για την παραγωγή των 

αποτελεσμάτων. Σχετικά με τις 

διαβαθμισμένες πληροφορίες, ισχύουν οι 

κανόνες της Επιτροπής για την ασφάλεια. 

 

 1α. Η Ένωση ή τα κράτη μέλη παρέχουν 

επαρκή στοιχεία στον συμμετέχοντα που 

έχει την κυριότητα, ότι αυτά τα 

δικαιώματα πρόσβασης συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη, την υλοποίηση και την 

παρακολούθηση πολιτικών ή 

προγραμμάτων της. 

 1β. Εκτός αν έχει συμφωνηθεί 

διαφορετικά στη συμφωνία 

επιχορήγησης, αυτά τα δικαιώματα 

πρόσβασης δεν επεκτείνονται στο 

κεκτημένο των συμμετεχόντων, ακόμη 

και σε περιπτώσεις όπου το κεκτημένο 

είναι απαραίτητο για τη χρήση των 

αποτελεσμάτων, ούτε περιλαμβάνουν το 

δικαίωμα μεταβίβασης της άδειας. 

 

Τροπολογία  125 

Πρόταση κανονισμού 

Τίτλος III α (νέος)  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τίτλος IIIα 

 Ειδικές διατάξεις 
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Τροπολογία  126 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 47 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 47 διαγράφεται 

Ειδικές διατάξεις  

1. Στην περίπτωση δράσεων που 

περιλαμβάνουν δραστηριότητες 

σχετιζόμενες με την ασφάλεια, η 

συμφωνία επιχορήγησης μπορεί να 

περιέχει ειδικές διατάξεις, ειδικότερα 

όσον αφορά μεταβολές στη σύνθεση 

κοινοπραξίας, διαβαθμισμένες 

πληροφορίες, εκμετάλλευση, διάδοση, 

μεταβιβάσεις και άδειες για 

αποτελέσματα. 

 

2. Στην περίπτωση δράσεων στήριξης 

υφιστάμενων ή νέων ερευνητικών 

υποδομών, η συμφωνία επιχορήγησης 

μπορεί να περιέχει ειδικές διατάξεις 

σχετικά με τους χρήστες της υποδομής. 

 

3. Στην περίπτωση δράσεων έρευνας 

αιχμής του ΕΣΕ, η συμφωνία 

επιχορήγησης μπορεί να περιέχει ειδικές 

διατάξεις, ειδικότερα όσον αφορά 

δικαιώματα πρόσβασης, μεταφερτότητα 

και διάδοση, σχετικά με συμμετέχοντες, 

ερευνητές και κάθε μέρος που αφορά η 

δράση. 

 

4. Στην περίπτωση δράσεων εκπαίδευσης 

και κινητικότητας, η συμφωνία 

επιχορήγησης μπορεί να περιέχει ειδικές 

διατάξεις όσον αφορά δεσμεύσεις 

σχετιζόμενες με τους ερευνητές που 

επωφελούνται από τη δράση, την 

κυριότητα, τα δικαιώματα πρόσβασης 

και τη μεταφερτότητα. 

 

5. Στην περίπτωση δράσεων συντονισμού 

και στήριξης, η συμφωνία επιχορήγησης 

μπορεί να περιέχει ειδικές διατάξεις, 

ειδικότερα όσον αφορά την κυριότητα, τα 

δικαιώματα πρόσβασης, την 

εκμετάλλευση και τη διάδοση. 
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6. Στην περίπτωση του μέσου για ΜΜΕ 

και επιχορηγήσεων από φορείς 

χρηματοδότησης που στοχεύουν τις 

ΜΜΕ, η συμφωνία επιχορήγησης μπορεί 

να περιέχει ειδικές διατάξεις, ειδικότερα 

σχετικά με την κυριότητα, τα δικαιώματα 

πρόσβασης, την εκμετάλλευση και τη 

διάδοση. 

 

7. Στην περίπτωση των Κοινοτήτων της 

γνώσης και της καινοτομίας του ΕΤΙ, η 

συμφωνία επιχορήγησης μπορεί να 

περιέχει ειδικές διατάξεις, ειδικότερα 

σχετικά με την κυριότητα, τα δικαιώματα 

πρόσβασης, την εκμετάλλευση και τη 

διάδοση. 

 

Αιτιολόγηση 

Μεταφέρθηκε στο νέο άρθρο 49η. 

 

Τροπολογία  127 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 48 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 48 διαγράφεται 

Έπαθλα  

Κάθε απονομή επάθλου τελεί υπό την 

προϋπόθεση αποδοχής των 

ενδεδειγμένων υποχρεώσεων 

δημοσίευσης. Το πρόγραμμα εργασίας ή 

το σχέδιο εργασίας μπορεί να περιέχουν 

συγκεκριμένες υποχρεώσεις σχετικά με 

την εκμετάλλευση και τη διάδοση. 

 

Αιτιολόγηση 

Μεταφέρθηκε σε νέο τίτλο. 

 

Τροπολογία  128 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 49 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 49 διαγράφεται 

Προμήθεια, προεμπορική προμήθεια και 

δημόσια προμήθεια καινοτόμων λύσεων 

 

1. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη 

διακήρυξη του διαγωνισμού, για 

αποτελέσματα που έχουν παραχθεί με 

προμήθεια εκτελούμενη από την 

Επιτροπή, κύριος είναι η Ένωση. 

 

2. Στις συμβάσεις για προεμπορικές 

προμήθειες τίθενται ειδικές διατάξεις 

όσον αφορά την κυριότητα, τα 

δικαιώματα πρόσβασης και τις άδειες, με 

σκοπό την εξασφάλιση της μέγιστης 

αφομοίωσης των αποτελεσμάτων και την 

αποφυγή κάθε αθέμιτου πλεονεκτήματος. 

Ο ανάδοχος που παράγει αποτελέσματα 

σε προεμπορική προμήθεια είναι κύριος 

τουλάχιστον των συναφών δικαιωμάτων 

διανοητικής ιδιοκτησίας. Οι αναθέτουσες 

αρχές απολαύουν τουλάχιστον 

δικαιωμάτων ατελούς πρόσβασης στα 

αποτελέσματα για ίδια χρήση καθώς και 

του δικαιώματος παραχώρησης, ή 

απαίτησης από τους συμμετέχοντες 

αναδόχους να παραχωρούν, για μη 

αποκλειστικές άδειες σε τρίτους με σκοπό 

την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων 

υπό θεμιτές και λογικές προϋποθέσεις, 

χωρίς δικαίωμα υποάδειας. Σε 

περίπτωση που κάποιος ανάδοχος δεν 

εκμεταλλευθεί εμπορικά τα 

αποτελέσματα εντός δεδομένου χρονικού 

διαστήματος μετά την προεμπορική 

προμήθεια όπως ορίζεται στη σύμβαση, 

μεταβιβάζει κάθε δικαίωμα κυριότητας 

των αποτελεσμάτων στις αναθέτουσες 

αρχές. 

 

3. Στις συμβάσεις για δημόσια προμήθεια 

καινοτόμων λύσεων είναι δυνατόν να 

τίθενται ειδικές διατάξεις όσον αφορά 

την κυριότητα, τα δικαιώματα 

πρόσβασης και τις άδειες, με σκοπό την 

εξασφάλιση της μέγιστης αφομοίωσης 
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των αποτελεσμάτων και την αποφυγή 

κάθε αθέμιτου πλεονεκτήματος. 

Αιτιολόγηση 

Μεταφέρθηκε σε νέο τίτλο. 

 

Τροπολογία  129 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 49 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 49α 

 Έπαθλα 

 1. Η χρηματοδότηση από την Ένωση 

μπορεί να λαμβάνει τη μορφή επάθλων, 

όπως ορίζεται στον τίτλο VII του 

κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012. Η χρήση επάθλων θα 

ενθαρρύνεται, όχι όμως ως 

υποκατάστατου της ορθώς 

διαρθρωμένης χρηματοδότησης. 

 2. Οι κανόνες του διαγωνισμού ορίζονται 

στο πρόγραμμα εργασίας. 

 3. Στους κανόνες του διαγωνισμού 

θεσπίζονται τουλάχιστον οι προϋποθέσεις 

συμμετοχής, τα κριτήρια απονομής, 

συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας 

για προτάσεις και της προθεσμίας για την 

απονομή, το ποσό του επάθλου και οι 

τρόποι καταβολής. 

 Δεν επιτρέπεται η απευθείας απονομή 

επάθλων χωρίς διαγωνισμό, τα δε έπαθλα 

δημοσιεύονται κάθε έτος. 

 4. Οι συμμετοχές σε διαγωνισμό 

αξιολογούνται από ομάδα 

εμπειρογνωμόνων με βάση τους 

δημοσιευμένους κανόνες του 

διαγωνισμού. 

 Στη συνέχεια απονέμονται έπαθλα από 

τον αρμόδιο διατάκτη που είναι 

υπεύθυνος με βάση την αξιολόγηση της 

ομάδας εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι 
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αποφασίζουν ελεύθερα για το αν θα 

προτείνουν την απονομή επάθλων ή όχι, 

ανάλογα με την αξιολόγησή τους για την 

ποιότητα των συμμετοχών. 

 5. Το ποσό του επάθλου δεν συνδέεται με 

τις δαπάνες στις οποίες προέβη ο 

αποδέκτης. 

 6. Εφόσον η υλοποίηση μιας δράσης ή 

προγράμματος εργασίας επιβάλλει την 

απονομή επάθλων σε τρίτα μέρη από 

δικαιούχο ενωσιακής επιχορήγησης, ο εν 

λόγω δικαιούχος μπορεί να δώσει αυτά τα 

έπαθλα, υπό την προϋπόθεση ότι το 

ελάχιστο περιεχόμενο των κανόνων του 

διαγωνισμού καθορίζεται αυστηρά στην 

απόφαση επιχορήγησης ή στη συμφωνία 

μεταξύ του δικαιούχου και της Επιτροπής 

χωρίς να υπάρχει περιθώριο για 

διακριτική ευχέρεια. 

 7. Για τη διάδοση των αποτελεσμάτων 

ισχύει ο τίτλος III του παρόντος 

κανονισμού. Τυχόν επιπρόσθετες 

υποχρεώσεις σχετικά με τη διάδοση ή την 

εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων 

καθορίζονται στους κανόνες του 

διαγωνισμού. 

 8. Αν δεν απονεμηθεί έπαθλο μέσα στην 

προθεσμία που καθορίζεται στους 

κανόνες του διαγωνισμού, τα κονδύλια 

που διατίθενται για τον διαγωνισμό 

ανακατανέμονται μέσα στον ίδιο στόχο, 

με βάση τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/XX 

[Ορίζων 2020]. 

 

Τροπολογία  130 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 49 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 49β 

 Προμήθεια, προεμπορική προμήθεια και 

προμήθεια καινοτόμων λύσεων 

 1. Κάθε προμήθεια εκτελούμενη από την 
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Επιτροπή για λογαριασμό της ή από 

κοινού με κράτη μέλη υπόκειται στους 

κανόνες για τις δημόσιες προμήθειες που 

ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 

αριθ. 966/2012 και στον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. XX/XX [Κατ’ εξουσιοδότηση 

κανονισμός]. 

 2. Η χρηματοδότηση από την Ένωση 

μπορεί να έχει μορφή προεμπορικής 

προμήθειας ή προμήθειας καινοτόμων 

λύσεων εκτελούμενης από την Επιτροπή 

από κοινού με αναθέτουσες αρχές από 

κράτη μέλη και συνδεδεμένα κράτη ή από 

οργανισμούς της Ένωσης από κοινού με 

αναθέτουσες αρχές κρατών μελών και 

συνδεδεμένων χωρών.. 

 Οι διαδικασίες προμήθειας: 

 (α) είναι σύμφωνες με τις αρχές της 

διαφάνειας, της απουσίας διακρίσεων, 

της ίσης μεταχείρισης, της χρηστής 

οικονομικής διαχείρισης και της 

αναλογικότητας, και με τους κανόνες 

ανταγωνισμού, καθώς επίσης, ανάλογα με 

την περίπτωση, με τις οδηγίες 

2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ. 

 (β) είναι δυνατό να περιέχουν ειδικές 

προϋποθέσεις όπως ο περιορισμός του 

τόπου εκτέλεσης των δραστηριοτήτων 

προμήθειας για προεμπορική προμήθεια 

στην επικράτεια των κρατών μελών και 

χωρών συνδεδεμένων στο «Ορίζων 2020» 

στις περιπτώσεις που αυτό δικαιολογείται 

επαρκώς λόγω των στόχων των δράσεων· 

 (δ) είναι δυνατό να επιτρέπουν την 

ανάθεση πολλών συμβάσεων στο πλαίσιο 

της ίδιας διαδικασίας («πολυπορισμός»)· 

 (δ) προβλέπουν την ανάθεση των 

συμβάσεων στην(στις) προσφορά(-ές) 

που είναι οικονομικώς συμφερότερη(-ες). 

 3. Στις συμβάσεις για προεμπορικές 

προμήθειες τίθενται ειδικές διατάξεις 

όσον αφορά την κυριότητα, τα 

δικαιώματα πρόσβασης και τις άδειες, με 

σκοπό την εξασφάλιση της μέγιστης 

αφομοίωσης των αποτελεσμάτων και την 
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αποφυγή κάθε αθέμιτου πλεονεκτήματος. 

Ο ανάδοχος που παράγει αποτελέσματα 

σε προεμπορική προμήθεια είναι κύριος 

τουλάχιστον των συναφών δικαιωμάτων 

διανοητικής ιδιοκτησίας. Οι αναθέτουσες 

αρχές απολαύουν τουλάχιστον 

δικαιωμάτων ατελούς πρόσβασης στα 

αποτελέσματα για ιδία χρήση, καθώς 

επίσης δικαιώματος παραχώρησης ή 

απαίτησης από τους συμμετέχοντες 

αναδόχους να παραχωρούν, για μη 

αποκλειστικές άδειες σε τρίτους με σκοπό 

την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων 

υπό θεμιτές και λογικές προϋποθέσεις, 

χωρίς δικαίωμα μεταβίβασης της άδειας, 

εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά.. 

Σε περίπτωση που κάποιος ανάδοχος δεν 

εκμεταλλευθεί εμπορικά τα 

αποτελέσματα εντός δεδομένου χρονικού 

διαστήματος μετά την προεμπορική 

προμήθεια όπως ορίζεται στη σύμβαση, 

μεταβιβάζει κάθε δικαίωμα κυριότητας 

των αποτελεσμάτων στις αναθέτουσες 

αρχές. 

 4. Στις συμβάσεις για δημόσια προμήθεια 

καινοτόμων λύσεων είναι δυνατόν να 

τίθενται ειδικές διατάξεις όσον αφορά 

την κυριότητα, τα δικαιώματα 

πρόσβασης και τις άδειες, με σκοπό την 

εξασφάλιση της μέγιστης αφομοίωσης 

των αποτελεσμάτων και την αποφυγή 

κάθε αθέμιτου πλεονεκτήματος. 

 

Τροπολογία  131 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 49 γ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 49γ 

 Χρηματοπιστωτικά μέσα 

 1. Τα χρηματοπιστωτικά μέσα είναι 

δυνατό να λάβουν οποιαδήποτε από τις 

μορφές που αναφέρονται στον τίτλο VIIΙ 

του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
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966/2012 και είναι δυνατό να 

συνδυάζονται μεταξύ τους και με 

επιχορηγήσεις χρηματοδοτούμενες από 

τον προϋπολογισμό της Ένωσης, 

συμπεριλαμβανόμενων επιχορηγήσεων 

του «Ορίζων 2020». 

 2. Σύμφωνα με το άρθρο 54 του 

κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012, η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει 

την εκτέλεση και τη διαχείριση των 

χρηματοπιστωτικών μέσων στην ΕΤΕπ, 

το ΕΤΕ και άλλα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα. 

 3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

18 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, 

Ευρατόμ) αριθ.966/201, έσοδα και 

επιστροφές παραγόμενα από 

χρηματοπιστωτικό μέσο που έχει 

συσταθεί βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. XX/XX [Ορίζων 2020] αποδίδονται 

στο εν λόγω χρηματοπιστωτικό μέσο. 

 4. Έσοδα και επιστροφές από τη 

Χρηματοδοτική Διευκόλυνση με 

Καταμερισμό Επικινδυνότητας, που έχει 

συσταθεί με βάση την απόφαση αριθ. 

1982/2006/ΕΚ, από το αρχικά στάδιο της 

Διευκόλυνσης για ΜΜΕ Υψηλής 

Ανάπτυξης και Καινοτόμες (GIF1), που 

έχει συσταθεί με βάση την απόφαση αριθ. 

1639/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

αποδίδονται στα διάδοχα 

χρηματοπιστωτικά μέσα με βάση τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/XX [Ορίζων 

2020]. 

 5. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι όλοι οι 

τύποι χρηματοπιστωτικών 

διαμεσολαβητικών φορέων, 

συμπεριλαμβανομένων των εθνικών και 

των περιφερειακών δημόσιων τραπεζών 

και των περιφερειακών τραπεζών 

επενδύσεων συμμετέχουν κατάλληλα στην 

εκτέλεση των χρηματοπιστωτικών 

μέσων. 

 __________ 
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 1 ΕΕ L 412, 30.12.2006, σ. 1 

 2 ΕΕ L 310, 9.11.2006, σ. 15 

 

Τροπολογία  132 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 49 δ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 49δ 

 Συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα 

(ΣΔΙΤ)  

 Σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. ΧΧ/ΧΧ [Ορίζων 2020], οι 

συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα ορίζονται και υλοποιούνται με 

τρόπο ανοικτό και διαφανή, με βάση την 

αξιολόγηση ανεξάρτητων 

εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με το άρθρο 

37 του παρόντος κανονισμού. Αυτή η 

αξιολόγηση βασίζεται σε όλα τα 

ακόλουθα κριτήρια: 

 α) την απόδειξη προστιθέμενης αξίας της 

δράσης σε επίπεδο Ένωσης και 

προστιθέμενη αξία του μέσου της 

εκάστοτε σύμπραξης δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα· 

 β) το εύρος του αντικτύπου στην 

ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, τη 

βιώσιμη ανάπτυξη και τα 

κοινωνικοοικονομικά ζητήματα μέσω του 

καθορισμού σαφών και μετρήσιμων 

κοινωνιακών στόχων και στόχων 

ανταγωνιστικότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 

θέσεων εργασίας και εκπαιδευτικών 

στόχων/στόχων κατάρτισης, και 

λογοδοσίας σχετικά με την επίτευξη των 

στόχων αυτών· 

 γ) τη δέσμευση από όλους τους εταίρους, 

συμπεριλαμβανομένης της 

ισορροπημένης συνεισφοράς τους, με 

βάση ένα κοινό όραμα και σαφώς 
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καθορισμένους στόχους· 

 δ) κλίμακα των πόρων που 

χρησιμοποιούνται και ικανότητα 

μόχλευσης πρόσθετων επενδύσεων στην 

έρευνα και την καινοτομία· 

 ε) το σαφή ορισμό των ρόλων του κάθε 

εταίρου και συμφωνημένους βασικούς 

δείκτες επιδόσεων κατά την επιλεγμένη 

περίοδο. 

 στ) τη συμμόρφωσή τους προς τον 

παρόντα κανονισμό·  

 ζ) τη συμπληρωματικότητα με άλλα 

σκέλη του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020» και την εναρμόνιση με 

το στρατηγικό θεματολόγιο της Ένωσης 

για την έρευνα και την καινοτομία· 

 η) τη συμμετοχή στην εκάστοτε 

σύμπραξη όλων των ενδιαφερόμενων 

εταίρων από ολόκληρη την αξιακή 

αλυσίδα, συμπεριλαμβανομένων των 

τελικών χρηστών, των πανεπιστημίων, 

των ΜΜΕ και των ερευνητικών 

ιδρυμάτων· 

 θ) την επίδειξη ανοικτού, διαφανούς και 

συμμετοχικού συστήματος και αρχών 

χρηστής οικονομικής διαχείρισης· 

 2. Σύμφωνα με το άρθρο XX του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧ/ΧΧ [Ορίζων 

2020], οι συμπράξεις δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα αξιολογούνται και 

εκτιμώνται με τρόπο ανοικτό και 

διαφανή, με βάση τα κριτήρια που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1· 

 3. Οι κανόνες για τη συμμετοχή και τη 

διάδοση των συμπράξεων δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα που δημιουργήθηκαν και 

χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Ορίζων 2020» 

συμμορφώνονται πλήρως με τον 

κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012], καθώς και με τους κανόνες 

που ορίζονται σε αυτό τον κανονισμό, 

ειδικότερα όσον αφορά τα δικαιώματα 

διανοητικής ιδιοκτησίας, τη διαφάνεια 
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και τον ανοικτό χαρακτήρα.  

 Οι κανόνες για συμπράξεις δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα μπορούν να 

παρεκκλίνουν από τους κανονισμούς 

υπηρεσιακής κατάστασης των 

υπαλλήλων της Ένωσης εφόσον οι 

ιδρυτικές πράξεις για τους φορείς αυτούς 

σύμφωνα με το άρθρο 1α(2) των 

κανονισμών υπηρεσιακής κατάστασης 

δεν προβλέπουν την εφαρμογή των 

κανονισμών υπηρεσιακής κατάστασης. 

 

Τροπολογία  133 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 49 ε (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 49ε 

 Συμπράξεις μεταξύ δημόσιων φορέων 

 1. Οι κανόνες που ορίζονται στον 

παρόντα κανονισμό ισχύουν και για 

συμπράξεις μεταξύ δημόσιων φορέων 

όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 

[20] του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/XX 

[Ορίζων 2020]. 

 2. Οι συμπράξεις μεταξύ δημόσιων 

φορέων που χρηματοδοτούνται με το 

μέσο ERA-NET μπορούν να είναι 

επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση στο 

πλαίσιο του «Ορίζων 2020», εφόσον 

πληρούνται τα εξής κριτήρια: 

 (α) προστιθέμενη αξία της δράσης στο 

επίπεδο της Ένωσης· 

 (β) σημαντικό επίπεδο προηγούμενων 

χρηματοδοτικών δεσμεύσεων, σε χρήμα ή 

σε είδος, των οντοτήτων που 

συμμετέχουν στις κοινές προσκλήσεις και 

δράσεις· 

 (γ) εναρμονισμένοι κανόνες και ρυθμίσεις 

εφαρμογής των κοινών προσκλήσεων και 

δράσεων. 
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 3. Οι κοινές πρωτοβουλίες 

προγραμματισμού σύμφωνα με το άρθρο 

185 ΣΛΕΕ μπορεί να είναι επιλέξιμες για 

συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο του 

«Ορίζων 2020», εφόσον πληρούνται τα 

εξής κριτήρια: 

 (α) υφίσταται ανάγκη για αποκλειστική 

δομή υλοποίησης βάσει του άρθρου 185 

ΣΛΕΕ· 

 (β) ισχυρή δέσμευση των κρατών που 

συμμετέχουν, σε χρήμα ή σε είδος, για την 

ολοκλήρωση σε επιστημονικό, 

διαχειριστικό και χρηματοδοτικό 

επίπεδο· 

 (γ) προστιθέμενη αξία της δράσης στο 

επίπεδο της Ένωσης· 

 (δ) κρίσιμη μάζα, όσον αφορά το μέγεθος 

και τον αριθμό των σχετικών 

προγραμμάτων, την ομοιότητα των 

δραστηριοτήτων και το μερίδιο της 

συναφούς έρευνας που καλύπτουν· 

 (ε) την καταλληλότητα του άρθρου 185 

της ΣΛΕΕ ως του πλέον ενδεδειγμένου 

μέσου για την επίτευξη των στόχων. 

 4. Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει 

καθήκοντα εκτέλεσης προϋπολογισμού σε 

πρωτοβουλία κοινού προγραμματισμού, 

εφόσον ικανοποιούνται τα εξής κριτήρια, 

που ορίζονται σε συμφωνία: 

 (α) σαφής προσδιορισμός του 

επιδιωκόμενου στόχου και της συνάφειάς 

του προς τους στόχους του 

προγράμματος «Ορίζων 2020» και τους 

ευρύτερους στόχους πολιτικής της 

Ένωσης· 

 (β) σαφείς οικονομικές δεσμεύσεις των 

συμμετεχουσών χωρών, 

συμπεριλαμβανομένων προηγούμενων 

δεσμεύσεων για συγκέντρωση εθνικών 

ή/και περιφερειακών επενδύσεων με 

σκοπό τη διακρατική έρευνα και 

καινοτομία. 
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Τροπολογία  134 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 49 στ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 49στ 

 Μέσο ΜΜΕ 

 1. Μόνο ΜΜΕ επιτρέπεται να 

υποβάλλουν αιτήσεις για προσκλήσεις 

υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του 

ειδικού μέσου ΜΜΕ που αναφέρεται στο 

άρθρο [18] του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

XX/XX [Ορίζων 2020]. Ενθαρρύνονται σε 

συμμετέχουν από κοινού με άλλες 

επιχειρήσεις, οργανισμούς έρευνας και 

πανεπιστήμια. 

 Όταν μια επιχείρηση επικυρωθεί ως 

ΜΜΕ, το συγκεκριμένο νομικό καθεστώς 

θεωρείται ότι υπερέχει για ολόκληρη τη 

διάρκεια του έργου, ακόμα και στις 

περιπτώσεις που η επιχείρηση υπερβεί 

αργότερα, λόγω του μεγέθους της, το 

κατώφλι που καθορίζεται στον ορισμό 

των ΜΜΕ. 

 2. Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων 

στο πλαίσιο των μέσων ΜΜΕ είναι 

ανοικτές προσκλήσεις, με την εφαρμογή 

μιας προσέγγισης «από κάτω προς τα 

επάνω» στον μέγιστο δυνατό βαθμό. 

Μπορεί να εφαρμοστεί απλοποιημένη 

διαδικασία αξιολόγησης σε δύο στάδια, 

αν αναφέρεται στο πρόγραμμα εργασίας, 

με την προϋπόθεση ότι αυτό δεν 

συνεπάγεται επιμήκυνση της συνολικής 

περιόδου αξιολόγησης. 

 3. Σύμφωνα με το άρθρο 17α, ο χρόνος 

έως τη σύναψη της σύμβασης βάσει του 

μέσου ΜΜΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τους έξι μήνες. 

 4. Σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η 

συμφωνία επιχορήγησης που συνάφθηκε 

στο πλαίσιο του μέσου για τις ΜΜΕ 

μπορεί να περιέχει ειδικές διατάξεις, 
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ειδικότερα σχετικά με την υπεργολαβία, 

την κυριότητα, τα δικαιώματα 

πρόσβασης, την εκμετάλλευση και τη 

διάδοση των αποτελεσμάτων. 

 5. Εφόσον είναι απαραίτητη η 

αναθεώρηση της συμφωνίας 

επιχορήγησης βάσει του μέσου ΜΜΕ 

κατά τη διάρκεια της υλοποίησης μιας 

δράσης, ιδίως αναφορικά με αλλαγές στη 

σύνθεση μιας κοινοπραξίας, ισχύει μια 

απλοποιημένη διαδικασία αναθεώρησης. 

 6. Η Επιτροπή εξασφαλίζει επαρκή 

συμπληρωματικότητα μεταξύ του μέσου 

ΜΜΕ στο πλαίσιο του προγράμματος 

Ορίζων 2020 και των χρηματοδοτικών 

μέσων του προγράμματος Ορίζων 2020 

και του προγράμματος για την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και 

των ΜΜΕ (COSME) 2014-2020, καθώς 

και των προγραμμάτων και μέσων που 

δημιουργούνται από κοινού με κράτη 

μέλη, όπως το κοινό πρόγραμμα 

Eurostars. 

 

Τροπολογία  135 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 49 ζ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 49ζ 

 Επιτάχυνση της καινοτομίας 

 1. Οι νομικές οντότητες που μπορούν να 

συμμετέχουν σε δραστηριότητες στο 

πλαίσιο του μέρους ΙΙ («Βιομηχανική 

υπεροχή») και του μέρους ΙΙΙ 

(«Κοινωνιακές προκλήσεις») του ειδικού 

προγράμματος (κανονισμός (ΕΕ) ΧΧΧ) 

μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις για 

εξέταση με την ταχεία διαδικασία στο 

πλαίσιο του μέσου καινοτομίας (Fast 

Track 2). 

 Στο πλαίσιο του μέρους ΙΙ («Βιομηχανική 

υπεροχή») είναι δυνατή η υποβολή 
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προτάσεων σε όλους τους τεχνολογικούς 

τομείς που προσδιορίζονται στον ειδικό 

στόχο «Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής 

και βιομηχανικές τεχνολογίες» του 

[Ειδικό πρόγραμμα], χωρίς περιορισμό 

στο αντικείμενο της έρευνας. 

 Στο μέρος ΙΙΙ («Κοινωνιακές 

προκλήσεις»), μπορούν να υποβάλλονται 

προτάσεις για κάθε κοινωνιακή 

πρόκληση, χωρίς περιορισμό όσον αφορά 

το τεχνολογικό πεδίο. 

 2. Προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται 

οποτεδήποτε. Η Επιτροπή ορίζει δύο 

περιόδους αξιολόγησης ανά έτος, σε 

καθορισμένο χρόνο. Ο χρόνος μεταξύ της 

έναρξης μιας περιόδου αξιολόγησης και 

της διάθεσης επιχορήγησης δεν 

υπερβαίνει τους έξι μήνες. 

 3. Πρώτον, οι προτάσεις κατατάσσονται 

με βάση τα κριτήρια ανάθεσης 

«αντίκτυπος» και «ποιότητα και 

αποτελεσματικότητα της εφαρμογής». 

Δεύτερον, η «αριστεία» ως καθοριστικό 

κριτήριο ανάθεσης καθορίζει την τελική 

κατάταξη με βάση την οποία λαμβάνεται 

η απόφαση επιχορήγησης. 

 4. Στις δράσεις που εκτελούνται με την 

ταχεία διαδικασία δεν μπορεί να 

συμμετέχουν περισσότερες από πέντε 

νομικές οντότητες. 

 5. Η επιχορήγηση από το Ορίζων 2020 

καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 22 

παράγραφος 3α. 

Αιτιολόγηση 

Λαμβανομένης υπόψη της πρόθεσης για στροφή του προγράμματος προς την καινοτομία, το 

Ορίζων 2020 πρέπει να προβλέπει τουλάχιστον ένα μέσο που επιτρέπει συστηματικά την 

αξιολόγηση και τη χρηματοδότηση καινοτόμων ιδεών ανά πάσα στιγμή, με μια γρήγορη, 

τυποποιημένη και αξιόπιστη διαδικασία. Ένα μέσο «ανοιχτής πρόσκλησης» ή «από κάτω προς 

τα επάνω» που να εγγυάται τη διάθεση της επιχορήγησης μέσα σε έξι μήνες θα εξασφαλίσει ότι 

οι καινοτόμες ιδέες δεν υπάρχει κίνδυνος να έχουν χάσει την επικαιρότητά τους όταν τελικά 

ξεκινήσει το πρόγραμμα. Αυτό θα αυξήσει επίσης τη συμμετοχή της βιομηχανίας. 
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Τροπολογία  136 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 49 η (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 49η 

 Άλλες ειδικές διατάξεις 

 1. Στην περίπτωση δράσεων που 

περιλαμβάνουν δραστηριότητες 

σχετιζόμενες με την ασφάλεια, η 

συμφωνία επιχορήγησης μπορεί να 

περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις, 

ειδικότερα όσον αφορά δημόσια 

προεμπορική προμήθεια και προμήθεια 

καινοτόμων λύσεων, μεταβολές στη 

σύνθεση της κοινοπραξίας, 

διαβαθμισμένες πληροφορίες, ανοιχτή 

πρόσβαση σε δημοσιεύσεις έρευνας, 

εκμετάλλευση, διάδοση, μεταβιβάσεις και 

άδειες για αποτελέσματα. 

 2. Στην περίπτωση δράσεων στήριξης 

της λειτουργίας υφιστάμενων ή νέων 

ερευνητικών υποδομών, όπως 

ινστιτούτων, η συμφωνία επιχορήγησης 

μπορεί να περιέχει ειδικές διατάξεις 

σχετικά με την πρόσβαση των χρηστών 

σε αυτές. 

 3. Στην περίπτωση δράσεων έρευνας 

αιχμής του ΕΣΕ, η συμφωνία 

επιχορήγησης μπορεί να περιέχει ειδικές 

διατάξεις, ειδικότερα όσον αφορά 

δικαιώματα πρόσβασης, μεταφερτότητα 

και διάδοση, σχετικά με συμμετέχοντες, 

ερευνητές και κάθε μέρος που αφορά η 

δράση. 

 4. Στην περίπτωση δράσεων εκπαίδευσης 

και κινητικότητας, η συμφωνία 

επιχορήγησης μπορεί να περιέχει ειδικές 

διατάξεις όσον αφορά δεσμεύσεις 

σχετιζόμενες με τους ερευνητές που 

επωφελούνται από τη δράση, την 

κυριότητα, τα δικαιώματα πρόσβασης 

και τη μεταφερτότητα. 

 5. Στην περίπτωση δράσεων συντονισμού 
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και στήριξης, η συμφωνία επιχορήγησης 

μπορεί να περιέχει ειδικές διατάξεις, 

ειδικότερα όσον αφορά την κυριότητα, τα 

δικαιώματα πρόσβασης, την 

εκμετάλλευση και τη διάδοση των 

αποτελεσμάτων. 

 

Τροπολογία  137 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 0 (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 0  

 Κώδικας βέλτιστης πρακτικής της 

Επιτροπής 

 Χρόνος μέχρι την υποβολή πρότασης 

(άρθρο 11α) 

 Η συντόμευση του χρόνου που απαιτείται 

για τη λήψη απόφασης σχετικά με τις 

επιτυχημένες προτάσεις αποτελεί 

προτεραιότητα. Ωστόσο, ανάλογα με τη 

φύση οποιασδήποτε ειδικής πρόσκλησης, 

θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα υπόψη 

τα ακόλουθα: 

 Η ύπαρξη σαφών και διαφανών 

μηχανισμών ανάπτυξης προσφορών για 

συγκεκριμένα θέματα θα επιτρέψει τη 

δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού, το 

άνοιγμα σε μεγαλύτερο κοινό και τη 

διεύρυνση της συμμετοχής. Αυτό πρέπει 

να γίνεται, όπου είναι δυνατόν, με 

συνέπεια μεταξύ των προγραμμάτων και 

των στόχων. 

 Η έγκαιρη προειδοποίηση για τις 

επικείμενες προσκλήσεις μπορεί να 

επιτρέψει στους δυνητικούς 

συμμετέχοντες να συγκροτούν 

συμπράξεις για την υποβολή προτάσεων 

πριν από τη δημοσίευση των 

προκλήσεων, αυξάνοντας έτσι την 

ποιότητα των προτάσεων. 

 Η πρόβλεψη εύλογου χρονικού 
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διαστήματος μεταξύ της δημοσίευσης 

μιας πρόσκλησης και της προθεσμίας για 

την υποβολή προτάσεων μπορεί να 

συμβάλει στην αύξηση της ποιότητας των 

προτάσεων και τη δημιουργία ίσων όρων 

ανταγωνισμού μεταξύ συμμετεχόντων με 

διαφορετικό βαθμό διοικητικής 

ικανότητας, πείρας στη συμμετοχή σε 

προγράμματα χρηματοδοτούμενα από 

την Ένωση, διαφορετικές γλώσσες και 

διαφορετικό επίπεδο ικανότητας στη 

χρήση της αγγλικής γλώσσας. 

 Στον καθορισμό των προθεσμιών για την 

υποβολή προτάσεων θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη το πλήρες φάσμα 

προσκλήσεων της ΕΕ και το ακαδημαϊκό 

και επιχειρηματικό ημερολόγιο των 

δυνητικών συμμετεχόντων. 

 Χρόνος μέχρι την επιχορήγηση (άρθρο 

17α) 

 Ο μέσος χρόνος έως την επιχορήγηση 

πρέπει να είναι έξι μήνες από την 

ημερομηνία της προσφοράς 

διαπραγμάτευσης. Ο συνολικός χρόνος 

που χρειάζεται η Επιτροπή για τη 

συμπλήρωση της εσωτερικής 

διαδικασίας της συμπεριλαμβανομένων 

της προετοιμασίας όλων των σχετικών 

πληροφοριών και εγγράφων, της 

αξιολόγησης και της υπογραφής των 

συμφωνιών επιχορήγησης δεν υπερβαίνει 

τις 60 εργάσιμες ημέρες. Οι 

συμμετέχοντες πρέπει να έχουν στη 

διάθεσή τους το λιγότερο 60 εργάσιμες 

ημέρες συνολικά για την προετοιμασία 

όλων των σχετικών πληροφοριών και 

εγγράφων που τους ζητούνται. 

 Όταν αυτό ανταποκρίνεται στη φύση μιας 

ειδικής πρόσκλησης, εξετάζεται σοβαρά 

η εφαρμογή διαδικασίας αξιολόγησης σε 

δύο στάδια, προκειμένου να μειώνεται το 

κόστος της προετοιμασίας των 

προτάσεων που τελικά δεν επιλέγονται. 

Στις διαδικασίες δύο σταδίων, ο μέσος 

χρόνος έως την επιχορήγηση είναι εννέα 

μήνες. Υπάρχει συνέπεια όσον αφορά τη 
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μορφή της διάρθρωσης της πρότασης 

στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται 

διαδικασία σε δύο στάδια, πρέπει δε να 

παρέχεται στους υποψηφίους επαρκής 

χρόνος για να προετοιμαστούν για το 

δεύτερο στάδιο της πρότασης. 

 Η Επιτροπή προσπαθεί, στο μέτρο του 

εφικτού, να λαμβάνει το συντομότερο τις 

αποφάσεις σχετικά με αιτήματα 

πληροφοριών. Η Επιτροπή δεν 

υποχρεώνει τους συμμετέχοντες να 

αναδιατυπώσουν ή να 

αναδιαπραγματευτούν μέρη επιτυχημένης 

πρότασης, παρά μόνο αν αυτό είναι 

εύλογο και δικαιολογημένο. 

 Πρέπει να παρέχονται στους 

συμμετέχοντες λογικά χρονικά πλαίσια 

για την προετοιμασία των πληροφοριών 

και των εγγράφων που απαιτούνται για τα 

έργα. 

 Κατά τη σχεδίαση των εντύπωση αίτησης 

και τον καθορισμό των χρονικών ορίων, 

η Επιτροπή δείχνει ευαισθησία για το 

γεγονός ότι οι ΜΜΕ και οι 

πανεπιστημιακοί κατά κανόνα διαθέτουν 

ελάχιστη ή μηδενική ικανότητα 

προετοιμασίας διοικητικών εγγράφων. 

Αποφεύγεται η επανάληψη στοιχείων 

στην αίτηση, στη συμφωνία 

επιχορήγησης ή στα έγγραφα 

τεκμηρίωσης. Η Επιτροπή δεν ζητά από 

τους αιτούντες πληροφορίες που είναι 

ήδη διαθέσιμες στη διοίκηση, παρά μόνο 

αν απαιτείται η ενημέρωσή τους. Στο 

πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εφαρμόζει την 

αρχή «άπαξ», σύμφωνα με την οποία οι 

πληροφορίες που έχουν υποβληθεί στη 

διοίκηση δεν ζητούνται ξανά από άλλη 

υπηρεσία της διοίκησης, δηλ. οι 

επιχειρήσεις δεν είναι υποχρεωμένες να 

παρέχουν επανειλημμένα πληροφορίες 

που οι αρχές έχουν λάβει από άλλη οδό. 

 Η Επιτροπή προσπαθεί, όπου είναι 

δυνατόν, να αποφεύγει να προγραμματίζει 

προσκλήσεις κατά τρόπο που να 

υποχρεώνει τους δυνητικούς 



 

PE489.632v02-00 114/173 RR\922802EL.doc 

EL 

συμμετέχοντες να υποβάλλουν έγγραφα σε 

συνήθεις περιόδους ακαδημαϊκών 

διακοπών και επαγγελματικών αδειών. 

 Η Επιτροπή προσπαθεί να περιορίσει τον 

χρόνο που απαιτείται για την 

προετοιμασία των αναγκαίων 

γραφειοκρατικών διαδικασιών σε 15 

εργάσιμες ημέρες από τη σύναψη της 

συμφωνίας επιχορήγησης. 

 Σε ενδεδειγμένες περιπτώσεις, όπως στην 

περίπτωση των ΜΜΕ, η Επιτροπή 

μπορεί να αίρει την υποχρέωση των 

συμμετεχόντων να υποβάλλουν το σύνολο 

ή μέρος των απαιτούμενων εγγράφων, αν 

τα έγγραφα αυτά της έχουν ήδη 

υποβληθεί πρόσφατα στο πλαίσιο άλλης 

διαδικασίας, και με την προϋπόθεση ότι 

τα σχετικά έγγραφα έχουν εκδοθεί μέσα 

σε εύλογο χρονικό διάστημα και 

εξακολουθούν να ισχύουν. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις, ο ενδιαφερόμενος 

συμμετέχων μπορεί να καλείται να 

υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι έχει ήδη 

υποβάλει τα δικαιολογητικά σε 

προηγούμενη διαδικασία –που θα 

προσδιορίζεται- και να επιβεβαιώνει ότι 

δεν έχει αλλάξει η κατάσταση. 

 Η Επιτροπή δεν επιτρέπεται να ζητά από 

τους συμμετέχοντες να της υποβάλουν 

στοιχεία ή δεδομένα που μπορεί εύκολα 

και χωρίς κόστος να επαληθεύσει η ίδια 

σε πιστοποιημένη ηλεκτρονικά 

προσβάσιμη βάση δεδομένων (π.χ. 

στοιχεία επιχειρήσεων). 

 Η Επιτροπή δεν θέτει στόχους σε σχέση 

με το επίπεδο συμμετοχής σε επιμέρους 

προσφορές. 

 Χρόνος μέχρι την πληρωμή (άρθρο 17β) 

 Οι συμμετέχοντες οι οποίοι παραδίδουν 

το έργο που τους ανατέθηκε πληρώνονται 

έγκαιρα. 

 Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι 

συμμετέχοντες λαμβάνουν τα χρήματα 

που τους οφείλονται μέσα σε 30 ημέρες 

από την υποβολή των απαιτούμενων 
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εγγράφων στην Επιτροπή. Η Επιτροπή 

ενημερώνει τον συντονιστή του έργου και 

τους συμμετέχοντες σχετικά με τυχόν 

παρατυπίες ή πρόσθετα έγγραφα που 

απαιτούνται, μέσα σε δύο εβδομάδες από 

την υποβολή των πληροφοριών στην 

Επιτροπή. Αν δεν σταλεί σχετική 

κοινοποίηση, η Επιτροπή οφείλει να 

καταβάλει τα οφειλόμενα ποσά. 

 Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για να 

εξασφαλίσει ότι οι συντονιστές των έργων 

διανέμουν τα χρήματα αμέσως και με 

τρόπο δίκαιο και αναλογικό, με βάση τη 

συμφωνία επιχορήγησης, και ότι τα 

χρήματα κατανέμονται στους εταίρους 

ανάλογα με το ποσό που οφείλεται στον 

καθένα. Οι συντονιστές των έργων δεν 

παρακρατούν ούτε καθυστερούν 

πληρωμές στο πλαίσιο 

προχρηματοδότησης χωρίς την έγκριση 

του υπεύθυνου έργου, ιδιαίτερα όταν 

πρόκειται για ΜΜΕ, παρά μόνο αν 

συμφωνούν όλοι οι συμμετέχοντες. Οι 

ρυθμίσεις αυτές αναφέρονται σαφώς στις 

συμβάσεις σύμπραξης και εγκρίνονται 

από τον υπεύθυνο έργου. 

 Αφού γίνει η πληρωμή στον συντονιστή 

του έργου, η Επιτροπή κοινοποιεί στους 

συμμετέχοντες το ποσό που κατέβαλε και 

την ημερομηνία της πληρωμής. 

 Αν ένας ή περισσότεροι εταίροι δεν έχουν 

ολοκληρώσει το έργο που τους έχει 

ανατεθεί ή δεν έχουν υποβάλει τις 

πληροφορίες ή τα έγγραφα που 

απαιτούνται στον συντονιστή του έργου ή 

την Επιτροπή, αυτό δεν εμποδίζει τον 

συντονιστή του έργου να υποβάλει τα 

έγγραφα στην Επιτροπή εξ ονόματος των 

άλλων εταίρων ούτε την Επιτροπή να 

εκδώσει τα εντάλματα πληρωμής για 

τους άλλους εταίρους. 

 Όταν νέοι εταίροι εντάσσονται σε έργο 

μετά τη διαπραγμάτευση της συμφωνίας 

επιχορήγησης, η ένταξη αυτή δεν 

μεταβάλλει το ποσό της χρηματοδότησης 

των αρχικών εταίρων, εκτός αν υπάρξει 



 

PE489.632v02-00 116/173 RR\922802EL.doc 

EL 

σχετική συμφωνία των αρχικών εταίρων 

ή αν η ποσότητα της εργασίας που 

καλούνται να πραγματοποιήσουν 

μεταβληθεί σημαντικά. 

 Η Επιτροπή εφαρμόζει ιεραρχική 

διαδικασία ελέγχου ώστε να εξασφαλίσει 

ότι οι ελεγκτές των δικαιούχων 

ανταποκρίνονται στο εγκεκριμένο επίπεδο 

και συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις 

ελέγχου του «Ορίζων 2020». Έτσι 

αποφεύγεται η ανάγκη για πολλαπλούς 

ελέγχους, ενώ η διοικητική διαδικασία 

καθίσταται σαφέστερη και ευκολότερη 

για τους συμμετέχοντες. Η Επιτροπή δεν 

ζητά πρόσθετες πληροφορίες μετά την 

υποβολή της έκθεσης ελέγχου. 

 Η Επιτροπή λογοδοτεί για τις 

πραγματοποιούμενες πληρωμές, με τη 

δημοσίευση εξαμηνιαίων στατιστικών 

στοιχείων για τους χρόνους πληρωμής 

των επιμέρους τμημάτων των έργων που 

ολοκληρώνονται Ως χρόνος πληρωμής 

ορίζεται το διάστημα από την τελική 

παραλαβή του ολοκληρωμένου έργου 

τόσο από τον συντονιστή όσο και από τον 

υπεύθυνο του έργου (που δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τον 1 μήνα από την 

ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου) έως 

την πίστωση των εκκαθαρισθέντων 

ποσών στον τραπεζικό λογαριασμό του 

δικαιούχου. 

 Μετά από αίτημα του συμμετέχοντος, οι 

συμφωνίες επιχορήγησης λαμβάνουν 

υπόψη το ακαδημαϊκό και το 

επιχειρηματικό ημερολόγιο. Αυτό αφορά 

κυρίως έργα στο πλαίσιο των οποίων 

απαιτείται λόγου χάριν η πρόσληψη 

πτυχιούχων που εκπονούν διδακτορική 

διατριβή και οι οποίοι δεν αναμένεται να 

είναι διαθέσιμοι στο μέσο του 

ακαδημαϊκού έτους. 

 Προσφυγές (άρθρο 15α) 

 Η Επιτροπή θεσπίζει επίσημη διαδικασία 

υποβολής καταγγελιών από τους 

συμμετέχοντες, που μπορεί να 

περιλαμβάνει τον διορισμό 
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διαμεσολαβητή ή ισότιμου φορέα, 

αποκλειστικά για τα έργα έρευνας και 

καινοτομίας του «Ορίζων 2020». Η 

Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι 

συμμετέχοντες γνωρίζουν όλες τις 

διαδικασίες καταγγελιών/προσφυγών που 

έχουν στη διάθεσή τους, 

περιλαμβάνοντας τις λεπτομέρειες των 

διαδικασιών προσφυγής/καταγγελίας σε 

κάθε αλληλογραφία με συμμετέχοντες ή 

υποψήφιους. Η διαδικασία είναι 

διαφανής και τα αποτελέσματα της 

διαδικασία λήψης αποφάσεων 

καθίστανται διαθέσιμα στους 

συμμετέχοντες. 

 Οι συμμετέχοντες μπορούν να 

υποβάλλουν καταγγελίες για 

οποιονδήποτε τομέα της συμμετοχής τους 

στο «Ορίζων 2020». Η διαδικασία 

υποβολής καταγγελιών δεν περιορίζεται 

στις διαδικαστικές πτυχές της 

αξιολόγησης των προτάσεων. 

 Η Επιτροπή απαντά στις καταγγελίες 

μέσα σε 30 ημέρες από την παραλαβή 

τους, με απόφαση. 

 Σύμφωνα με την οδηγία 2008/52/ΕΚ, 

όταν μια καταγγελία δεν είναι δυνατόν να 

αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά με τη 

διαδικασία που ορίζει η παράγραφος 1, η 

Επιτροπή και οι συμμετέχοντες μπορούν 

να συμφωνήσουν να προσπαθήσουν να 

επιλύσουν τη διαφορά με διαμεσολάβηση 

μέσω της διαδικασίας διαμεσολάβησης 

ενός Κέντρου Διαμεσολάβησης. Το 

Κέντρο Διαμεσολάβησης συμφωνείται 

από την Επιτροπή και τον/τους 

συμμετέχοντα (-ες), κατά προτίμηση από 

κατάλογο κέντρων διαμεσολάβησης 

αποδεκτό από την Επιτροπή. 

 Η Επιτροπή δεσμεύει το 0,5% του 

προϋπολογισμού του «Ορίζων 2020» για 

τη χρηματοδότηση έργων που αρχικά δεν 

σημειώνουν επιτυχία αλλά αξιολογούνται 

θετικά μετά τη διαδικασία προσφυγής. 

 Επικοινωνία 
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 Η διαδικασία δεοντολογικής έγκρισης 

είναι διαφανής για τους συμμετέχοντες 

και τους υποψηφίους, δεδομένου 

ιδιαίτερα ότι αποτελεί πηγή 

καθυστερήσεων στην εκκίνηση των 

έργων. Οι πληροφορίες που έχουν ήδη 

υποβληθεί με την πρόταση δεν χρειάζεται 

να περιλαμβάνονται και στην αίτηση για 

δεοντολογική έγκριση. Όπου είναι 

δυνατόν, η Επιτροπή χρησιμοποιεί κάθε 

πληροφορία που έχουν ήδη υποβάλει οι 

υποψήφιοι με την πρόταση, και ζητεί 

πρόσθετες πληροφορίες μόνο όταν μπορεί 

να αποδείξει ότι είναι απολύτως 

αναγκαίες. 

 Οι συμμετέχοντες μπορούν να 

επικοινωνούν άμεσα με τους υπεύθυνους 

των έργων στις περιπτώσεις που έχουν 

επανειλημμένα προβληματιστεί από τη 

διαχείριση ενός έργου ή από τις ενέργειες 

του συντονιστή του έργου. Αν ο 

υπεύθυνος του έργου απουσιάζει, 

εξασφαλίζει ότι οι συμμετέχοντες έχουν 

τα στοιχεία επικοινωνίας ενός 

αναπληρωτή, ο οποίος είναι σε θέση να 

λαμβάνει αποφάσεις όταν απουσιάζει ο 

υπεύθυνος του έργου. Τα στοιχεία 

επικοινωνίας των αντίστοιχων 

υπαλλήλων της Επιτροπής πρέπει να είναι 

διαθέσιμα και να γνωστοποιούνται στους 

συμμετέχοντες. 

 Μετά από αίτημα των συμμετεχόντων και 

προκειμένου να μπορέσουν να 

προετοιμαστούν για μελλοντικές 

προτάσεις, η Επιτροπή παρέχει στους 

υποψήφιους στοιχεία της αξιολόγησης 

των ανεπιτυχών προτάσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των ισχυρών 

σημείων και των αδυναμιών τους με 

βάση την εκτίμηση των ανεξάρτητων 

εμπειρογνωμόνων που αναφέρονται στο 

άρθρο 37 του παρόντος κανονισμού. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Εισαγωγή  

Ο εισηγητής επικροτεί εν γένει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τους «Κανόνες 

συμμετοχής και διάδοσης των αποτελεσμάτων στο πρόγραμμα-πλαίσιο “Ορίζοντας 2020”» 

(εφεξής Κανόνες) ως ένα σημαντικό βήμα προόδου. Επισημαίνει δε ιδιαίτερα τις παρακάτω 

πτυχές: 

 Ευρύτερη αποδοχή των συνηθισμένων λογιστικών πρακτικών των δικαιούχων· 

 Ενιαίο σύνολο κανόνων που θα διέπει τη χρηματοδότηση όλων των ενεργειών στις 

οποίες προβαίνουν όσοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020˙ 

 Μειωμένες απαιτήσεις όσον αφορά τα συστήματα καταγραφής χρόνου· 

 Ενσωμάτωση του ΦΠΑ στον προσδιορισμό των επιλέξιμων δαπανών· 

 

Ο εισηγητής, ωστόσο, πιστεύει ότι ορισμένες επιθυμητές αλλαγές που περιλήφθηκαν από την 

Επιτροπή παραμένουν υπερβολικά ασαφώς διατυπωμένες στην πρόταση, ενώ άλλες αλλαγές 

φαίνεται να αποτελούν περιπτώσεις υπεραπλούστευσης και/ή δεν απολαμβάνουν τη γενική 

έγκριση της κοινότητας έρευνας και καινοτομίας. Ειδικότερα, ο εισηγητής επικρίνει τις εξής 

λεπτομέρειες: 

 

 Δεν υπάρχει δυνατότητα διεκδίκησης επιστροφής έμμεσων δαπανών με βάση τις 

πραγματικές δαπάνες· 

 Τον ενιαίο συντελεστή χρηματοδότησης που δεν λαμβάνει υπόψη τις συγκεκριμένες 

δομές κόστους των διάφορων συμμετεχόντων, με αποτέλεσμα να προκύπτει 

ανεπαρκής και δυσανάλογη χρηματοδότηση (ιδίως σε δραστηριότητες 

προσανατολισμένες στην αγορά) και αυξημένο μέσο επίπεδο επιστροφής χρημάτων 

για κάθε έργο σε σύγκριση με το ΠΠ7˙ 

 Τη χλιαρή και περιορισμένη αποδοχή των συνηθισμένων λογιστικών πρακτικών των 

δικαιούχων· 

 Την ύπαρξη μιας γενικής απαλλακτικής ρήτρας για το σύνολο των κανόνων που 

ισχύει για όλα τα είδη φορέων χρηματοδότησης· 

 Την εκτενή ευελιξία των προτεινόμενων κανόνων, γεγονός που σημαίνει ότι πάρα 

πολλές σημαντικές αποφάσεις λαμβάνονται στο επίπεδο του προγράμματος εργασίας· 

 Δεν έχει επέλθει ουσιαστική πρόοδος στην προσπάθεια συντόμευσης του μέσου 

χρόνου έως τη λήψη της επιχορήγησης. 

 

Οι τροποποιήσεις που προτείνει ο εισηγητής στοχεύουν στην εμβάθυνση του διοργανικού 

διαλόγου πάνω στο θέμα των Κανόνων και την ενθάρρυνση των διεξοδικότερων 

διαβουλεύσεων με την κοινότητα έρευνας και καινοτομίας.  
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Ο εισηγητής τονίζει ότι προκειμένου να 

επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει το 

Κοινοβούλιο σε προηγούμενες εκθέσεις και να 

υπηρετηθεί το συμφέρον της κοινότητας 

έρευνας και καινοτομίας, στους Κανόνες θα 

πρέπει να διατηρηθεί μια λεπτή ισορροπία 

μεταξύ τεσσάρων πολύ σημαντικών αρχών: 

απλοποίηση, υποχρέωση λογοδοσίας, ευελιξία και αξιοπιστία. Η επιτυχής εφαρμογή του 

«Ορίζοντας 2020» θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την τήρηση και την εξισορρόπηση των 

εν λόγω αρχών. 

 

Πιθανός αντίκτυπος της υφιστάμενης πρότασης της Επιτροπής 

Έχουν πραγματοποιηθεί πρότυποι υπολογισμοί1, όπου έγινε σύγκριση του μέσου επιπέδου 

συνεισφοράς της ΕΕ ανά δράση στο ΠΠ7 και το «Ορίζοντας 2020» αντίστοιχα, για τις 

διαφορετικές κατηγορίες συμμετεχόντων. Σύμφωνα με αυτούς τους υπολογισμούς, το 

προτεινόμενο μοντέλο 100/20 θα επέφερε αύξηση του μέσου επιπέδου επιστροφής χρημάτων 

για τις συμμετέχουσες βιομηχανικές επιχειρήσεις (+ 46,8%) και τις ΜΜΕ (+ 7,7%), ενώ οι μη 

κερδοσκοπικοί ερευνητικοί οργανισμοί (- 0,5%) και τα πανεπιστήμια (- 0,9%) θα 

απολάμβαναν ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα χρηματοδότησης. Η εφαρμογή του μοντέλου 

100/20 εκτιμάται ότι θα οδηγούσε σε συνολική αύξηση της συνολικής συνεισφοράς της ΕΕ 

κατά 7,2% για κάθε έργο, με το πλεόνασμα να καταλήγει κυρίως στις συμμετέχουσες 

βιομηχανικές επιχειρήσεις.  

 

Η παροχή ενός σταθερού ποσοστού της τάξης του 20% ως μοναδικής επιλογής επιστροφής 

χρημάτων για έμμεσες δαπάνες θα έφερνε τους συμμετέχοντες που διαθέτουν υψηλού 

επιπέδου, δαπανηρές ερευνητικές εγκαταστάσεις σε μια θέση διαρθρωτικά μειονεκτική εν 

συγκρίσει με το ΠΠ7. Αυτό δεν θα επηρέαζε μόνο πολλά ερευνητικά κέντρα και ιδιωτικές 

εταιρείες, αλλά και πάμπολλα πανεπιστήμια που επί σειρά ετών έχουν καταβάλει σημαντικές 

προσπάθειες προκειμένου να εκτελέσουν μετάβαση σε λογιστικό σύστημα πλήρους 

κοστολόγησης. Ορισμένοι από αυτούς τους φορείς ίσως να διστάσουν να συμμετάσχουν στα 

έργα του «Ορίζοντας 2020», ιδίως σε δραστηριότητες προσανατολισμένες στην αγορά όπου 

θα ίσχυε το μοντέλο 70/20 γεγονός που θα οδηγούσε σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα 

χρηματοδότησης για αυτούς τους φορείς.  

 

Ένας ακόμη καίριας σημασίας παράγοντας του οποίο ο δυνητικά αρνητικός αντίκτυπος στην 

υλοποίηση των στόχων του προγράμματος «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» πρέπει να εκτιμηθεί είναι ο 

προβλεπόμενος διαχωρισμός μεταξύ των προσκλήσεων για έργα έρευνας και ανάπτυξης και 

των προσκλήσεων για έργα για δραστηριότητες προσανατολισμένες στην αγορά. Ο γενικός 

κανόνας ότι για κάθε έργο θα ισχύει ενιαίο ποσοστό επιστροφής χρημάτων –σε έργα 

προσανατολισμένα στην αγορά, μολονότι αυτά ενδεχομένως να περιλαμβάνουν ερευνητικές 

δραστηριότητες, το ποσοστό αυτό θα ανερχόταν παρ’ όλα αυτά σε 70/20 για όλες τις 

δραστηριότητες– φέρνει τα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια αντιμέτωπα με δυσμενή 

επίπεδα χρηματοδότησης όταν διεξαγάγουν ερευνητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο έργων 

                                                 
1 Άτυπο έγγραφο της Επιτροπής "Horizon 2020 - Simplification of funding rules: Single reimbursement rate for 

all participants and activities and single flat rate for indirect costs", 19.4.2012.  
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προσανατολισμένων στην αγορά. Αυτά τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι πιθανόν να 

υπαναχωρούσαν εν μέρει από τα εν λόγω έργα, γεγονός που θα μπορούσε να παγιώσει 

περαιτέρω το χάσμα μεταξύ της έρευνας και της καινοτομίας, δυσχεραίνοντας την 

ολοκλήρωση του τριγώνου της γνώσης και προκαλώντας καθυστερήσεις στον κύκλο 

καινοτομίας. 

 

Περιορισμοί προϋπολογισμού και οικονομικές επιπτώσεις 

Έχοντας κατά νου ότι το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» αποσκοπεί στην επίτευξη μιας 

μεγάλης μεταστροφής στην κατεύθυνση της περισσότερης καινοτομίας στην Ευρώπη, μια 

αύξηση του προϋπολογισμού λίγο μεγαλύτερης του 6,19% δύσκολα θα μπορούσε να 

αποδώσει βιώσιμα αποτελέσματα. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής υπογραμμίζει εκ νέου την 

απαίτηση του Κοινοβουλίου για τη διάθεση ποσού 100 δισεκατομμυρίων για το πρόγραμμα 

«Ορίζοντας 2020».  

 

Από αυτή την άποψη δεν θα πρέπει να υποτιμηθούν οι επιπτώσεις των Κανόνων, ιδίως δε ο 

ενδεχόμενος σχεδιασμός του συστήματος ποσοστών επιστροφής χρημάτων, όσον αφορά την 

εκτέλεση του προϋπολογισμού του προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Ο εισηγητής 

υπογραμμίζει την ανησυχία του ότι ο ορισμός υπερβολικά υψηλών ποσοστών επιστροφής 

χρημάτων ενδέχεται να περιορίσει σημαντικά τον αριθμό των έργων που θα μπορούσαν να 

χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», συμβάλλοντας επίσης 

στη μείωση του συνολικού αντίκτυπου του προγράμματος και εμποδίζοντας δυνητικά την 

υλοποίηση της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Ένωση Καινοτομίας» και της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020». 

 

Το θέμα αυτό ενδέχεται να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σπουδαιότητα με δεδομένο ότι το 

αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 

ενδέχεται να μειώσει το χρηματοδοτικό κονδύλιο για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» ακόμη 

περισσότερο απ’ ό,τι προτείνει επί του παρόντος η Επιτροπή.  

 

Προβλέποντας το ενδεχόμενο ενός περιορισμένου προϋπολογισμού για το πρόγραμμα 

«ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020», ο εισηγητής αποσκοπεί στη διατήρηση του μέσου επιπέδου 

συνεισφοράς της ΕΕ για κάθε έργο που παρεχόταν στο πλαίσιο του ΠΠ7, διασφαλίζοντας 

έτσι ότι δεν θα χρειαστεί να μειωθεί ο συνολικός αριθμός των έργων λόγω δυσαναλογιών και 

ανεπαρκειών χρηματοδότησης. 

 

Από οικονομικής άποψης, η χρηματοδότηση δραστηριοτήτων προσανατολισμένων στην 

αγορά πρέπει να ακολουθεί μια σαφώς προσδιορισμένη αρχή. Ο εισηγητής υπογραμμίζει ότι 

η χρηματοδότηση από την Ένωση στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας πρέπει να 

αποσκοπεί σε ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα μόχλευσης όσον αφορά τις ιδιωτικές επενδύσεις. 

Η χρηματοδότησης από την Ένωση πρέπει να είναι αναλογική και δεν πρέπει να οδηγεί σε 

στρεβλώσεις στην αγορά.  

 

Ένα απλοποιημένο σύνολο ποσοστών επιστροφής χρημάτων που επιτρέπει απρόσκοπτη 

χρηματοδότηση ολόκληρου του κύκλου καινοτομίας  

Έχοντας κατά νου τις παραπάνω εκτιμήσεις για τα δυνητικές επιπτώσεις των προτεινόμενων 

Κανόνων, καθώς και τις ανησυχίες για τον προϋπολογισμό, ο εισηγητής αποφάσισε να 

προτείνει ένα εναλλακτικό σύνολο ποσοστών επιστροφής χρημάτων. Αυτό το σύνολο 
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ποσοστών ικανοποιεί τις συγκεκριμένες ανάγκες των διάφορων συμμετεχόντων και επιδιώκει 

την επίτευξη μιας καλύτερης ισορροπίας ανάμεσα στις κατάλληλες απλουστεύσεις και στην 

αποτελεσματικότερη και με μεγαλύτερη υποχρέωση λογοδοσίας πολιτική χρηματοδότησης 

έρευνας και καινοτομίας. 

 

Πρώτον, ο εισηγητής προτείνει την επαναφορά μιας επιλογής για επιστροφή πραγματικών 

έμμεσων δαπανών για όλα τα είδη συμμετεχόντων, με βάση τις συνηθισμένες λογιστικές 

πρακτικές τους. Αυτό θα ήταν σκόπιμο για διάφορους λόγους: συνέχεια, απλοποίηση, 

βιωσιμότητα της πολιτικής χρηματοδότησης ΕΑΚ της Ένωσης, προσέλκυση εξαιρετικών 

συμμετεχόντων. Επειδή, ωστόσο, η επαναφορά αυτής της επιλογής θα οδηγούσε σε ακόμη 

μεγαλύτερη αύξηση της συνολικής συμμετοχής της ΕΕ για κάθε έργο (+ 9,2 %)1, ο εισηγητής 

θεωρεί ακόμη πιο απαραίτητο ένα εναλλακτικό σύνολο ποσοστών επιστροφής χρημάτων.  

 

Ως εκ τούτου, ο εισηγητής προτείνει διαφοροποίηση του ποσοστού επιστροφής χρημάτων όχι 

μόνο κατά είδος δραστηριότητας (έρευνα και ανάπτυξη/ κοινοτικά σήματα), όπως 

προβλέπεται επί του παρόντος, αλλά και κατά μέθοδο υπολογισμού δαπανών (άμεσες 

δαπάνες + σταθερό ποσοστών/ συνολικό κόστος) και κατά είδος συμμετέχοντα 

(πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, άλλοι φορείς, ΜΜΕ/ βιομηχανίες). Ο εισηγητής πιστεύει 

ότι αυτή η διαφοροποίηση καθιστά εφικτή μια πιο προσαρμοστική προσέγγιση στο θέμα της 

χρηματοδότησης για τους συμμετέχοντες και έτσι επιτρέπει την απρόσκοπτη υλοποίηση της 

χρηματοδότησης καινοτομίας, διευκολύνοντας το συνδυασμό έρευνας και δραστηριοτήτων 

προσανατολισμένων στην αγορά στο πλαίσιο του ίδιου έργου και ολοκλήρωση του τριγώνου 

της γνώσης.  

 

Ο εισηγητής θα ήθελε να τονίσει ότι ο τρόπος λειτουργίας της χρηματοδότησης καινοτομίας 

παραμένει αδιάγνωστος από την άποψη του προϋπολογισμού, καθώς δεν έχουν δοθεί 

ενδείξεις για το μερίδιο των προσανατολισμένων στην αγορά έργων στο πλαίσιο του 

προϋπολογισμού για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». Έχοντας κατά νου ότι οι 

προσανατολισμένες στην αγορά δραστηριότητες όπως η επίδειξη, η διενέργεια δοκιμών και η 

πιλοτική εφαρμογή είναι κατά κανόνα πολύ πιο δαπανηρές από τα έργα έρευνας και 

ανάπτυξης, ο εισηγητής θεώρησε απαραίτητη την προσαρμογή των ποσοστών επιστροφής 

χρημάτων για δραστηριότητες προσανατολισμένες στην αγορά σε αυτή την κατάσταση 

αβεβαιότητας, προκειμένου να προληφθεί περαιτέρω σημαντικές περικοπές στη 

χρηματοδότηση της Ένωσης για έρευνα και ανάπτυξη.  

 

Απλοποίηση για όλους τους συμμετέχοντες 

Στη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών, το Κοινοβούλιο έχει καλέσει επανειλημμένως την 

Επιτροπή να κάνει ένα ποιοτικό άλμα στην κατεύθυνση της απλοποίησης. Πλέον είναι 

αντιμέτωπο με μια πρόταση ορισμένες πτυχές της οποίας χαρακτηρίζονται από 

υπεραπλούστευση, ενώ άλλες δεν έχουν εξετασθεί σοβαρά. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής 

προτείνει μια σειρά από μέτρα απλοποίησης τα οποία το Κοινοβούλιο διατύπωσε σε 

παλαιότερες εκθέσεις.  

 

                                                 
1 Άτυπο έγγραφο της Επιτροπής «Horizon 2020: clarifications on some aspects of the Rules for Participation and 

Dissemination», 29.5.2012.  
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Πρωτίστως ο εισηγητής προτείνει περαιτέρω διεύρυνση της αποδοχής των συνηθισμένων 

λογιστικών πρακτικών των δικαιούχων, όντας πεπεισμένος ότι έτσι θα επέλθει ουσιαστική 

ελάφρυνση του διοικητικού φόρτου και θα επιτευχθεί μείωση του κινδύνου σφαλμάτων για 

όλους τους συμμετέχοντες.  

 

Πέρα από την αναγνώριση των συνηθισμένων λογιστικών πρακτικών των δικαιούχων, ο 

εισηγητής πιστεύει ότι ένα σαφές, ενιαίο σύνολο κοινών κανόνων αποτελεί έναν ακόμη 

ακρογωνιαίο λίθο της απλοποίησης στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και ως 

εκ τούτου απευθύνει έκκληση για την πλήρη υλοποίηση αυτής της ιδέας. Ο εισηγητής 

αμφισβητεί τον ισχυρισμό ότι η μεγάλη ευελιξία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

υλοποίησης θα συμβάλει στην κατεύθυνση της απλοποίησης, μάλλον το αντίθετο. Μολονότι 

απαιτείται ευελιξία για ορισμένους φορείς χρηματοδότησης, η πλειονότητα των 

συμμετεχόντων θα ευνοούνταν από ένα σαφέστερο σύνολο αξιόπιστων κανόνων. Η 

επαναφορά μιας πρότυπης συμφωνίας επιχορήγησης ως σταθερού σημείου αναφοράς για 

όλες τις συμφωνίες επιχορήγησης, η διασάφηση μιας σειράς ορισμών και διατάξεων, 

συμπεριλαμβανομένου ενός νέου τίτλου «Ειδικές διατάξεις», που θα περιέχει ειδικά άρθρα 

σχετικά με τα έπαθλα, τα χρηματοπιστωτικά μέσα, το μέσο ΜΜΕ, τις συμπράξεις δημόσιου 

και ιδιωτικού τομέα και τις συμπράξεις φορέων του δημόσιου τομέα, είναι προτάσεις που 

αποσκοπούν στην ενίσχυση της ιδέας ενός «ενιαίου συνόλου κανόνων».  

 

Επιπλέον, αποτελεί επιθυμία του εισηγητή το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» να είναι 

περισσότερο προσιτό σε νεοεισερχόμενους και σε άπειρους αιτούντες. Η δημιουργία μιας 

ενιαίας, φιλικής προς το χρήστη εισαγωγικής πύλης, η συγχώνευση των  

«σχεδίων εργασίας» των φορέων χρηματοδότησης στα «προγράμματα εργασίας» της 

Επιτροπής καθώς και η σύνταξη ενός επεξηγηματικού οδηγού για τη διαδικασία επιλογής 

κρίνονται ως χρήσιμες προτάσεις για το σκοπό αυτό. 

 

Αντιμετωπίζοντας τις πραγματικές ανάγκες των βιομηχανικών επιχειρήσεων 

Ο εισηγητής εκφράζει το φόβο ότι το αυξημένο επίπεδο επιστροφής χρημάτων για τις 

συμμετέχουσες βιομηχανικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με την παρούσα πρόταση της 

Επιτροπής, ενδεχομένως να λειτουργήσει ως χρηματική αποζημίωση για ελλείψεις του 

προγράμματος που σε διαφορετική περίπτωση ίσως να μην είχαν αντιμετωπιστεί, έτσι θα 

οδηγήσει επίσης σε επουσιώδη ενίσχυση του μεριδίου των βιομηχανικών επιχειρήσεων στο 

συνολικό προϋπολογισμό για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», ενώ στην πραγματικότητα 

δεν θα αυξηθεί ο αριθμός των βιομηχανικών επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε έργα.  

 

Ως εκ τούτου, ο εισηγητής αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των πραγματικών αναγκών των 

συμμετεχουσών βιομηχανικών επιχειρήσεων. Από αυτή την άποψη, ο ορισμός ρητής 

προθεσμίας έξι μηνών ως το «χρονικό διάστημα μέχρι τη λήψη επιχορήγησης» αποτελεί το 

σημαντικότερο μέτρο. Ο χρόνος αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σπουδαιότητα, δεδομένου ότι το 

πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» αποσκοπεί στην προώθηση της καινοτομίας. Αυτό ισχύει 

ιδιαιτέρως για εταιρείες και τις ΜΜΕ υψηλής καινοτομίας. Η συντόμευση του χρονικού 

διαστήματος μέχρι τη λήψη επιχορήγησης αποτελεί επίσης προϋπόθεση για την προσέλκυση 

εξαιρετικών ερευνητικών εταίρων από όλα τα μέρη του κόσμου, δεδομένου ότι η 

διεθνοποίηση αποτελεί έναν ακόμα παράγοντα προσέλκυσης συμμετεχόντων που είναι 

βιομηχανικές επιχειρήσεις. 
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Επιπλέον, ο εισηγητής θεωρεί ότι η περίληψη ειδικών άρθρων για το μέσο ΜΜΕ καθώς και 

τα χρηματοπιστωτικά μέσα έχει καταστήσει σαφέστερο τον τρόπο λειτουργίας αυτών των 

μέσων. 

 

Η αποσαφήνιση ορισμένων πτυχών που αφορούν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, 

πρόσθετες υποχρεώσεις διάδοσης και εκμετάλλευσης, καθώς και της έννοιας της «ανοικτής 

πρόσβασης» θα μπορούσε να βοηθήσει τις εταιρείες να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο με 

τον οποίο θα προστατεύονται τα δικά τους εμπορικά συμφέροντα όταν συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020».  

 

Τέλος, αλλά όχι ήσσονος σημασίας, ο εισηγητής προτείνει διάφορες τροποποιήσεις για να 

υπογραμμιστούν οι δυνατότητες συγχρηματοδότησης και συνδυασμένης χρήσης των μέσων 

του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» για χρηματοδότηση έργων, επιτρέποντας επίσης τη 

σωρευτική χρηματοδότηση και στοχεύοντας ειδικότερα σε εφικτή χρηματοδότηση για έργα 

επίδειξης μεγάλης κλίμακας. 
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19.9.2012 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζων 2020» – 

Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020) 

(COM(2011)0810 – C7-0465/2011 –2011/0399(COD)) 

Συντάκτης γνωμοδότησης: Σοφοκλής Σοφοκλέους 

 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 

Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 

τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σε δράσεις της δραστηριότητας 

«Προστατευμένες κοινωνίες» στο πλαίσιο 

του ειδικού στόχου «Κοινωνίες χωρίς 

αποκλεισμούς, καινοτόμες και 

προστατευμένες», η Επιτροπή μπορεί να 

καθιστά διαθέσιμες σε θεσμικά και άλλα 

όργανα της ΕΕ ή σε εθνικές αρχές κρατών 

μελών κάθε πρόσφορη πληροφορία που 

έχει στην κατοχή της όσον αφορά 

αποτελέσματα συμμετέχοντος που έχει 

χρηματοδοτηθεί από την Ένωση. 

Σε δράσεις στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 

«Προστατευμένες κοινωνίες – Προστασία 

της ελευθερίας και της ασφάλειας της 

Ευρώπης και των πολιτών της», η 

Επιτροπή μπορεί να καθιστά διαθέσιμες σε 

θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ ή σε 

εθνικές αρχές κρατών μελών κάθε 

πρόσφορη πληροφορία που έχει στην 

κατοχή της όσον αφορά αποτελέσματα 

συμμετέχοντος που έχει χρηματοδοτηθεί 

από την Ένωση. 

Τροπολογία  2 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το σχετικό πρόγραμμα εργασίας μπορεί 

να περιορίζει τη συμμετοχή στο «Ορίζων 

2020» ή σε μέρη του για νομικές οντότητες 

εγκαταστημένες σε τρίτες χώρες όπου οι 

προϋποθέσεις συμμετοχής νομικών 

οντοτήτων από κράτη μέλη στα 

προγράμματα έρευνας και καινοτομίας 

της χώρας θεωρούνται επιζήμιες για τα 

συμφέροντα της Ένωσης. 

2. Το σχετικό πρόγραμμα εργασίας μπορεί 

να περιορίζει τη συμμετοχή στο «Ορίζων 

2020» ή σε μέρη του για νομικές οντότητες 

οι οποίες, με το έργο που επιτελούν, τους 

στόχους που επιδιώκουν ή τους τόπους 

στους οποίους λειτουργούν, μπορούν 

ενδεχομένως να παρεμποδίσουν την 

Ένωση στην εκπλήρωση των νομικών 

υποχρεώσεών της με βάση το διεθνές 

δίκαιο. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1a. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» αποκλείει νομικές οντότητες 

(συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε 

συνδεδεμένων οντοτήτων) των οποίων η 

συμμετοχή, λόγω των στόχων που 

επιδιώκουν, του τόπου εγκατάστασής 

τους, της φύσης ή του τόπου των 

δραστηριοτήτων τους, θα γινόταν αιτία 

για να αναγνωρίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση 

την νομιμότητα μιας κατάστασης ή να 

χορηγήσει βοήθεια ή συνδρομή σε μια 

κατάσταση που οφείλεται σε σοβαρή 

παραβίαση του διεθνούς δικαίου 

(συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς 

ανθρωπιστικού δικαίου), όταν η εν λόγω 

παραβίαση έχει επιβεβαιωθεί με ψήφισμα 

του Συμβουλίου Ασφαλείας των 

Ηνωμένων Εθνών ή με απόφαση ή με 

συμβουλευτική γνωμοδότηση του 

Διεθνούς Δικαστηρίου. 

 

Τροπολογία  4 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κοινές προσκλήσεις με τρίτες χώρες ή 

με επιστημονικούς και τεχνικούς 

οργανισμούς ή κρατικές υπηρεσίες τους, ή 

με διεθνείς οργανισμούς μπορεί να 

προκηρύσσονται με σκοπό τη 

χρηματοδότηση δράσεων από κοινού. Οι 

προτάσεις κρίνονται και επιλέγονται με 

κοινές διαδικασίες κρίσης και επιλογής 

συμφωνούμενες από κοινού. Οι εν λόγω 

διαδικασίες κρίσης και επιλογής 

διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις αρχές 

που εκτίθενται στο τίτλο VI του 

κανονισμού (ΕΕ) XX/2012 

[Δημοσιονομικός κανονισμός] και σε 

αυτές συμμετέχει ισόρροπη ομάδα 

ανεξάρτητων ειδικών οι οποίοι διορίζονται 

από κάθε μέρος. 

1. Κοινές προσκλήσεις με τρίτες χώρες ή 

με επιστημονικούς και τεχνικούς 

οργανισμούς ή κρατικές υπηρεσίες τους, ή 

με διεθνείς οργανισμούς μπορεί να 

προκηρύσσονται με σκοπό τη 

χρηματοδότηση δράσεων από κοινού σε 

τομείς με σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη 

αξία. Οι προτάσεις κρίνονται και 

επιλέγονται με κοινές διαδικασίες κρίσης 

και επιλογής συμφωνούμενες από κοινού. 

Οι εν λόγω διαδικασίες κρίσης και 

επιλογής διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με 

τις αρχές που εκτίθενται στο τίτλο VI του 

κανονισμού (ΕΕ) XX/2012 

[Δημοσιονομικός κανονισμός] και σε 

αυτές συμμετέχει ισόρροπη ομάδα 

ανεξάρτητων ειδικών οι οποίοι διορίζονται 

από κάθε μέρος. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η ανάθεση υπεργολαβιών για την 

εκτέλεση ορισμένων στοιχείων της δράσης 

περιορίζεται στις περιπτώσεις που 

προβλέπονται στη συμφωνία 

επιχορήγησης. 

4. Η ανάθεση υπεργολαβιών για την 

εκτέλεση ορισμένων στοιχείων της δράσης 

περιορίζεται στις περιπτώσεις που 

προβλέπονται στη συμφωνία 

επιχορήγησης. Οι κανόνες υπεργολαβίας 

για τους δικαιούχους δεν πρέπει να 

δημιουργούν διακρίσεις μεταξύ κρατών 

μελών. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 α (νέα) 



 

PE489.632v02-00 128/173 RR\922802EL.doc 

EL 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1a. Εάν ο φόρος προστιθέμενης αξίας 

(«ΦΠΑ») δεν μπορεί να επιστραφεί βάσει 

της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, 

θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 23α 

 Άμεσες δαπάνες 

 Οι άμεσες δαπάνες καθορίζονται 

σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές 

κοστολόγησης του δικαιούχου. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 37 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι ανεξάρτητοι ειδικοί εντοπίζονται και 

επιλέγονται με προσκλήσεις υποβολής 

αιτήσεων μεταξύ μεμονωμένων ατόμων 

και με προσκλήσεις απευθυνόμενες σε 

αρμόδιους οργανισμούς όπως εθνικές 

κρατικές υπηρεσίες έρευνας, ερευνητικά 

ινστιτούτα, οργανισμοί τυποποίησης ή 

επιχειρήσεις, με σκοπό τη δημιουργία 

βάσης δεδομένων για υποψηφίους. 

Οι ανεξάρτητοι ειδικοί εντοπίζονται και 

επιλέγονται με προσκλήσεις υποβολής 

αιτήσεων μεταξύ μεμονωμένων ατόμων 

και με προσκλήσεις απευθυνόμενες σε 

αρμόδιους οργανισμούς όπως εθνικές 

κρατικές υπηρεσίες έρευνας, ερευνητικά 

ινστιτούτα, πανεπιστήμια, οργανισμοί 

τυποποίησης, οργανώσεις της κοινωνίας 

των πολιτών ή επιχειρήσεις, με σκοπό τη 

δημιουργία βάσης δεδομένων για 

υποψηφίους. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 37 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κατά το διορισμό ανεξάρτητων 

εμπειρογνωμόνων λαμβάνονται κατάλληλα 

μέτρα ώστε να επιδιώκονται ισορροπία 

μεταξύ φύλων και γεωγραφική 

ποικιλότητα. 

Κατά το διορισμό ανεξάρτητων 

εμπειρογνωμόνων λαμβάνονται κατάλληλα 

μέτρα ώστε να επιδιώκονται 

εμπειρογνωμοσύνη καθώς και ισορροπία 

μεταξύ φύλων και γεωγραφικής 

κατανομής. 
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5.9.2012 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζων 2020»- Πρόγραμμα-πλαίσιο 

έρευνας και καινοτομίας (2014-2020) 

(COM(2011)0810 – C7-0465/2011 – 2011/0399(COD)) 

Συντάκτης γνωμοδότησης: Bill Newton Dunn 

 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση 

κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του προγράμματος «Ορίζων 2020» αποτελεί δέσμη 

προτάσεων που στοιχειοθετούν το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ 2014-2020. 

Θεσπίζει κανόνες βάσει των οποίων μπορούν να χορηγούνται χρηματοδότησης σε 

ορισμένους οργανισμούς έρευνας αλλά και σε σχετικές δραστηριότητες στήριξης, ενώ βάσει 

των εν λόγω κανόνων είναι δυνατή η διάδοση και αξιοποίηση των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων.  

 

Ο εισηγητής πιστεύει ότι η εξασφάλιση της ανοικτής πρόσβασης όλων των παραγόντων των 

αναπτυσσόμενων χωρών στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» πρέπει να αποτελέσει το κύριο 

μέλημα της Επιτροπής Ανάπτυξης για την παρούσα πρόταση, ενώ θα πρέπει να διασφαλιστεί 

πως η έμφαση στην ερευνητική αριστεία και τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» δεν θα οδηγήσει 

σε μια «Ευρώπη-φρούριο».  

 

Η ΕΕ πρέπει να συνεργαστεί με παράγοντες από όλον τον κόσμο, να παραδειγματιστεί από 

την εμπειρογνωμοσύνη τους και να αντιμετωπίσει παγκόσμιες προκλήσεις, εάν επιθυμεί να 

αποτελέσει ηγέτιδα δύναμη στην έρευνα και την καινοτομία παγκοσμίως. Κατ’ αυτόν τον 

τρόπο το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση προκλήσεων, όπως η 

υγεία και η κλιματική αλλαγή, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσει ερευνητικό δυναμικό και 

δομές κατάρτισης στις τρίτες χώρες. Τα παραπάνω προσφέρουν αμοιβαία οφέλη τόσο στην 

ΕΕ όσο και στις τρίτες χώρες εταίρους, ενώ συνάδουν και με την αρχή για τη συνοχή της 

αναπτυξιακής πολιτικής. Επιπλέον, η συνεργασία στον τομέα της έρευνας μπορεί να 

αποτελέσει χρήσιμη μορφή συνεργασίας των χωρών –ειδικά των χωρών μέσου εισοδήματος– 

που δεν επωφελούνται πλέον από τη διμερή ενίσχυση της ΕΕ βάσει του νέου ΜΑΣ 2014-

2020.  
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Ο εισηγητής χαιρετίζει τις προτάσεις για απλοποίηση των κανόνων και ενίσχυση της 

συμμετοχής των ΜΜΕ: Αρκετές ΜΜΕ μπορούν να προσφέρουν καινοτόμες λύσεις σε 

παγκόσμιες, κοινωνικές προκλήσεις και συνεπώς η εξειδίκευσή τους πρέπει να ομαδοποιηθεί. 

Χαιρετίζει τις ευέλικτες μεθόδους χρηματοδότησης που καθιερώνονται, 

συμπεριλαμβανομένων και των κινήτρων, ενώ παράλληλα χαιρετίζει τη διαρκή αρχή της 

στήριξης για ανοικτή πρόσβαση σε δημοσιεύσεις έρευνας.  

 

Ωστόσο, θεωρεί ότι μπορεί να επιτευχθεί περαιτέρω ενδυνάμωση και αποσαφήνιση των 

κανόνων, ώστε να προωθούνται καλύτερα τα συμφέροντα των αναπτυσσόμενων χωρών.  

 

Ως εκ τούτου, στόχος του παρόντος σχεδίου γνωμοδότησης είναι να διασφαλίσει ότι οι 

ερευνητές, τα ερευνητικά ιδρύματα και οι επιχειρήσεις των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών 

μπορούν να συμμετάσχουν σε έργα που χρηματοδοτούνται από το ερευνητικό πρόγραμμα, 

καθώς και από συμπράξεις δημόσιου ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) και συμπράξεις μεταξύ 

δημόσιων φορέων.  

 

Στόχος του είναι επίσης να διασφαλίσει ότι τα αποτελέσματα οποιασδήποτε έρευνας που 

περιλαμβάνουν δεδομένα και καινοτομίες είναι προσπελάσιμα από τους εν λόγω φορείς αλλά 

και από όλους τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών.  

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι 

αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

 

Τροπολογία 1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Αυτοί οι κανόνες συμμετοχής και 

διάδοσης πρέπει να παρέχουν συνεκτικό, 

περιεκτικό και διαφανές πλαίσιο για την 

εξασφάλιση της κατά το δυνατόν 

αποδοτικότερης εφαρμογής, λαμβανόμενης 

υπόψη της ανάγκης εύκολης πρόσβασης 

όλων των συμμετεχόντων, ιδίως των 

ΜΜΕ, με απλουστευμένες διαδικασίες. Η 

χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης θα 

μπορούσε να παρέχεται υπό διάφορες 

μορφές. 

(9) Αυτοί οι κανόνες συμμετοχής και 

διάδοσης πρέπει να παρέχουν συνεκτικό, 

περιεκτικό και διαφανές πλαίσιο για την 

εξασφάλιση της κατά το δυνατόν 

αποδοτικότερης εφαρμογής, λαμβανόμενης 

υπόψη της ανάγκης εύκολης πρόσβασης 

όλων των συμμετεχόντων, ιδίως των 

ΜΜΕ, με απλουστευμένες διαδικασίες και 

των οργανώσεων της κοινωνίας των 

πολιτών, περιλαμβανομένων εκείνων που 

ασχολούνται με την αναπτυξιακή 

συνεργασία. Η χρηματοδοτική συνδρομή 

της Ένωσης θα μπορούσε να παρέχεται 
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υπό διάφορες μορφές. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Το Ταμείο Εγγυήσεων των 

συμμετεχόντων, που συστάθηκε με τον 

κανονισμό αριθ. 1906/2006/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, 

με τον οποίο καθορίζονται οι κανόνες 

συμμετοχής επιχειρήσεων, ερευνητικών 

κέντρων και πανεπιστημίων στις δράσεις 

που αναλαμβάνονται βάσει του έβδομου 

προγράμματος-πλαισίου και οι κανόνες 

διάδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων 

(2007-2013), και το οποίο διαχειρίζεται η 

Επιτροπή, έχει αποδειχθεί σημαντικός 

μηχανισμός που μετριάζει τους κινδύνους 

τους συνδεόμενους με τα ποσά που 

οφείλονται και δεν αποδίδονται από 

συμμετέχοντες αδυνατούντες να 

ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. 

Συνεπώς, πρέπει να συσταθεί νέο Ταμείο 

Εγγυήσεων των συμμετεχόντων (Ταμείο). 

Για τη διασφάλιση αποδοτικότερης 

διαχείρισης και καλύτερης κάλυψης 

κινδύνου των συμμετεχόντων, το Ταμείο 

πρέπει να καλύπτει δράσεις του 

προγράμματος που δρομολογείται με την 

απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ, του 

προγράμματος που δρομολογείται με την 

απόφαση του Συμβουλίου, της 18 

Δεκεμβρίου 2006, για το έβδομο 

πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων 

πυρηνικής έρευνας και κατάρτισης (2007 

έως 2011) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ), του 

προγράμματος που δρομολογείται με την 

απόφαση […] του Συμβουλίου, της Χ 

2011, σχετικά με τη θέσπιση του 

προγράμματος-πλαισίου της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (2012-

(16) Το Ταμείο Εγγυήσεων των 

συμμετεχόντων, που συστάθηκε με τον 

κανονισμό αριθ. 1906/2006/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, 

με τον οποίο καθορίζονται οι κανόνες 

συμμετοχής επιχειρήσεων, ερευνητικών 

κέντρων, πανεπιστημίων και οργανώσεων 

της κοινωνίας των πολιτών στις δράσεις 

που αναλαμβάνονται βάσει του έβδομου 

προγράμματος-πλαισίου και οι κανόνες 

διάδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων 

(2007-2013), και το οποίο διαχειρίζεται η 

Επιτροπή, έχει αποδειχθεί σημαντικός 

μηχανισμός που μετριάζει τους κινδύνους 

τους συνδεόμενους με τα ποσά που 

οφείλονται και δεν αποδίδονται από 

συμμετέχοντες αδυνατούντες να 

ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. 

Συνεπώς, πρέπει να συσταθεί νέο Ταμείο 

Εγγυήσεων των συμμετεχόντων (Ταμείο). 

Για τη διασφάλιση αποδοτικότερης 

διαχείρισης και καλύτερης κάλυψης 

κινδύνου των συμμετεχόντων, το Ταμείο 

πρέπει να καλύπτει δράσεις του 

προγράμματος που δρομολογείται με την 

απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ, του 

προγράμματος που δρομολογείται με την 

απόφαση του Συμβουλίου, της 18 

Δεκεμβρίου 2006, για το έβδομο 

πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων 

πυρηνικής έρευνας και κατάρτισης (2007 

έως 2011) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ), του 

προγράμματος που δρομολογείται με την 

απόφαση […] του Συμβουλίου, της Χ 

2011, σχετικά με τη θέσπιση του 

προγράμματος-πλαισίου της Ευρωπαϊκής 
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2013), καθώς και δράσεις του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. XX/XX [Ορίζων 2020] και του 

κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. XX/XX του 

Συμβουλίου, σχετικά με το πρόγραμμα 

έρευνας και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (2014-

2018), οι οποίες συμπληρώνουν το 

«Ορίζων 2020» - Πρόγραμμα-–πλαίσιο 

έρευνας και καινοτομίας [Ευρατόμ H2020] 

Από το Ταμείο δεν πρέπει να καλύπτονται 

προγράμματα που διαχειρίζονται οντότητες 

άλλες από φορείς της Ένωσης. 

Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (2012-

2013), καθώς και δράσεις του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. XX/XX [Ορίζων 2020] και του 

κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. XX/XX του 

Συμβουλίου, σχετικά με το πρόγραμμα 

έρευνας και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (2014-

2018), οι οποίες συμπληρώνουν το 

«Ορίζων 2020» - Πρόγραμμα-–πλαίσιο 

έρευνας και καινοτομίας [Ευρατόμ H2020] 

Από το Ταμείο δεν πρέπει να καλύπτονται 

προγράμματα που διαχειρίζονται οντότητες 

άλλες από φορείς της Ένωσης. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Πρέπει να τεθούν κανόνες που 

διέπουν την εκμετάλλευση και τη διάδοση 

των αποτελεσμάτων, ώστε να 

διασφαλίζεται ότι οι συμμετέχοντες 

προστατεύουν, εκμεταλλεύονται και 

διαδίδουν αυτά τα αποτελέσματα 

καταλλήλως, και ειδικότερα να 

προβλέπεται η δυνατότητα 

συμπληρωματικών προϋποθέσεων 

εκμετάλλευσης υπέρ των ευρωπαϊκών 

στρατηγικών συμφερόντων. 

(19) Πρέπει να τεθούν κανόνες που 

διέπουν την εκμετάλλευση και τη διάδοση 

των αποτελεσμάτων, ώστε να 

διασφαλίζεται ότι οι συμμετέχοντες 

προστατεύουν, εκμεταλλεύονται και 

διαδίδουν αυτά τα αποτελέσματα 

καταλλήλως, και ειδικότερα να 

προβλέπονται κανόνες για την ανοικτή 

πρόσβαση σε αποτελέσματα και δεδομένα 

ή συμπληρωματική εκμετάλλευση, 

διάδοση ή αδειοδότηση προϋποθέσεων 

εκμετάλλευσης υπέρ των ευρωπαϊκών 

στρατηγικών συμφερόντων ή, προκειμένου 

να αντιμετωπισθούν οι κοινωνικές 

προκλήσεις, όπου διακυβεύονται εξέχοντα 

δημόσια παγκόσμια συμφέροντα. 

Αιτιολόγηση 

Στην περίπτωση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων όπως η καταπολέμηση ιών και 

επιδημιών, ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, η καταπολέμηση της εξάπλωσης της ερήμου, 

κλπ, υφίσταται εξέχον δημόσιο συμφέρον στην ταχεία και ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων 

και στην οικουμενική προσβασιμότητα σε προϊόντα προηγμένης έρευνας με την ορθή 

αδειοδότηση. 
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Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (19α) Το σύνολο της έρευνας και 

καινοτομίας βασίζεται εξ ολοκλήρου στην 

ικανότητα των επιστημόνων, των 

ερευνητικών ιδρυμάτων, των 

επιχειρήσεων και των πολιτών σε όλο τον 

κόσμο να έχουν ανοικτή πρόσβαση σε 

επιστημονικές πληροφορίες, να τις 

ανταλλάσσουν και να τις χρησιμοποιούν. 

Τούτο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους 

εμπλεκόμενους φορείς των 

αναπτυσσόμενων χωρών, στις οποίες 

πρέπει να βελτιωθεί το τοπικό ερευνητικό 

δυναμικό και η συνεργασία των οποίων 

με τους εταίρους της Ένωσης θα 

βοηθήσει στην αντιμετώπιση κοινών 

παγκόσμιων προκλήσεων και θα 

συμβάλει στην ερευνητική αριστεία της 

Ένωσης. Για να ενισχυθεί η κυκλοφορία 

και η αξιοποίηση της γνώσης, η ελεύθερη 

ανοικτή πρόσβαση σε επιστημονικές 

δημοσιεύσεις, η οποία περιλαμβάνεται 

ήδη στο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο, θα 

πρέπει να αποτελέσει τη γενική αρχή για 

επιστημονικές δημοσιεύσεις που 

λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση από 

το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζων 2020». 

Επιπλέον, το πρόγραμμα πλαίσιο 

«Ορίζων 2020» θα πρέπει να προωθήσει 

την ανοικτή πρόσβαση σε επιστημονικά 

δεδομένα που παράγονται ή συλλέγονται 

στο πλαίσιο δημόσια χρηματοδοτούμενων 

ερευνών, ούτως ώστε η ανοικτή 

πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα να 

αποτελεί το γενικό κανόνα έως το 2020. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα) 



 

PE489.632v02-00 136/173 RR\922802EL.doc 

EL 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (19β) Ειδικά μοντέλα αδειοδότησης 

βασιζόμενα σε κοινωνικές υποχρεώσεις οι 

οποίες συνδέονται με την έρευνα που 

χρηματοδοτεί ο φορολογούμενος πρέπει 

να προωθηθούν για αποτελέσματα 

σχετικά με τεχνολογίες που έχουν τη 

δυνατότητα να αντιμετωπίσουν μείζονες 

κοινωνικές προκλήσεις, επί παραδείγματι 

την ανάπτυξη μιας νέας ιατρικής 

τεχνολογίας (όπως φάρμακα, διάγνωση ή 

εμβόλια) ή τεχνολογίες για την 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

Αιτιολόγηση 

Τα μοντέλα αξιολόγησης όπως η «Αδειοδότηση ισότιμης πρόσβασης», «Κοινωνικά Υπεύθυνη 

Αδειοδότηση» ή «Αδειοδότηση παγκόσμιας πρόσβασης» που έχουν αναπτυχθεί από 

πανεπιστήμια, δημόσια ιδρύματα ή ΜΚΟ αντιστοιχούν σε μια εφαρμογή των συμβάσεων 

αδειοδότησης που έχει ως στόχο τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους των 

αποτελεσμάτων της έρευνας. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (19γ) Οι κανόνες πρέπει να εγγυώνται την 

ελεύθερη πρόσβαση στις επιστημονικές 

δημοσιεύσεις εκ μέρους ερευνητών, 

ερευνητικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων 

και πολιτών των τρίτων χωρών και όσον 

αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες, την 

ελεύθερη πρόσβαση στις έρευνες που 

μπορούν να είναι χρήσιμες προκειμένου 

να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που 

αφορούν την υγεία και την καταπολέμηση 

του λιμού και του υποσιτισμού. 

 

Τροπολογία  7 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 δ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (19δ) Στο πλαίσιο της διαδικασίας 

επιλογής των προτάσεων, το κριτήριο 

των εκπτώσεων πρέπει να περιλαμβάνει 

το δυνητικό μέγεθος της διάδοσης και 

διαθεσιμότητας στο κοινό των 

αποτελεσμάτων και δεδομένων της 

έρευνας, αποδίδοντας προτεραιότητα σε 

προγράμματα που συνεπάγονται 

ενδεχομένως ευρύτερη διάδοση και 

εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 ε (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (19ε) Η θέσπιση κοινοπραξιών 

εκμετάλλευσης διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας πρέπει να ενθαρρύνεται 

προκειμένου να υπάρχει κοινοποίηση των 

κατοχυρωμένων επιστημονικών 

δεδομένων και να αυξηθούν οι 

προσπάθειες συνεργασίας και έρευνας και 

ανάπτυξης σε συγκεκριμένες τεχνολογικές 

ανάγκες, ιδίως στο πλαίσιο των 

ευρωπαϊκών ή παγκοσμίων κοινωνικών 

προκλήσεων.  

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) «διάδοση» σημαίνει τη δημοσιοποίηση 

των αποτελεσμάτων με κάθε πρόσφορο 

μέσο (άλλο από εκείνα που απορρέουν από 

την προστασία ή την εκμετάλλευση των 

(7) «διάδοση» σημαίνει τη δημοσιοποίηση 

των αποτελεσμάτων με κάθε πρόσφορο 

μέσο (άλλο από εκείνα που απορρέουν από 

την προστασία ή την εκμετάλλευση των 
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αποτελεσμάτων), περιλαμβανόμενης της 

δημοσίευσης σε οποιοδήποτε μέσο· 

αποτελεσμάτων), περιλαμβανόμενης της 

δημοσίευσης σε οποιοδήποτε μέσο, 

άρθρων που παρουσιάζουν το 

αποτέλεσμα της έρευνας όπως οι 

επιστημονικές δημοσιεύσεις σε ομότιμα 

περιοδικά· 

Αιτιολόγηση 

Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας αποτελεί ουσιαστικό τμήμα της επιστημονικής 

μεθόδου. Στην περίπτωση που περιγράφουν πειράματα ή υπολογισμού πρέπει να παρέχουν 

αρκετές λεπτομέρειες εις τρόπον ώστε ένας ανεξάρτητος ερευνητής να μπορεί να επαναλάβει το 

πείραμα ή τον υπολογισμό προκειμένου να επαληθεύσει τα αποτελέσματα. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7a) «εκμετάλλευση» σημαίνει την άμεση 

χρήση των αποτελεσμάτων για την 

ανάπτυξη, δημιουργία και διάθεση στο 

εμπόριο ενός προϊόντος ή μιας 

διαδικασίας ή για τη δημιουργία και 

παροχή μιας υπηρεσίας· 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7β) «θεμιτές και λογικές προϋποθέσεις» 

σημαίνει τις προϋποθέσεις, 

συμπεριλαμβανομένων των ατελών 

προϋποθέσεων, στις οποίες λαμβάνονται 

υπόψη οι ειδικές περιστάσεις της αίτησης 

πρόσβασης ή/και το πεδίο εφαρμογής, η 

διάρκεια ισχύος ή άλλα χαρακτηριστικά 

της προβλεπόμενης χρήσης· 

 

Τροπολογία  12 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) «νομική οντότητα» σημαίνει 

επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και 

πανεπιστήμια, συμπεριλαμβανόμενου κάθε 

φυσικού προσώπου ή κάθε νομικού 

προσώπου που έχει συσταθεί με βάση 

εθνικό δίκαιο, το δίκαιο της ΕΕ ή το 

διεθνές δίκαιο και έχει νομική 

προσωπικότητα και μπορεί, ενεργώντας 

για ίδιο λογαριασμό, να ασκεί δικαιώματα 

και να υπόκειται σε υποχρεώσεις· 

(10) «νομική οντότητα» σημαίνει 

επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και 

πανεπιστήμια, συμπεριλαμβανόμενου κάθε 

φυσικού προσώπου ή κάθε νομικού 

προσώπου που έχει συσταθεί με βάση 

εθνικό δίκαιο, το δίκαιο της ΕΕ ή το 

διεθνές δίκαιο και έχει νομική 

προσωπικότητα και μπορεί, ενεργώντας 

για ίδιο λογαριασμό, να ασκεί δικαιώματα 

και να υπόκειται σε υποχρεώσεις, 

περιλαμβανομένων των μη 

κερδοσκοπικών οργανισμών και των 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 

άρθρου 3, εφόσον ζητηθεί, η Επιτροπή 

καθιστά διαθέσιμες στα θεσμικά και λοιπά 

όργανα της Ένωσης, σε κάθε κράτος μέλος 

ή συνδεδεμένη χώρα, όλες τις πρόσφορες 

πληροφορίες που έχει στην κατοχή της 

όσον αφορά αποτελέσματα συμμετέχοντος 

ο οποίος έχει χρηματοδοτηθεί από την 

Ένωση, εφόσον πληρούνται οι δύο 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 

άρθρου 3, εφόσον ζητηθεί, η Επιτροπή 

καθιστά διαθέσιμες στα θεσμικά και λοιπά 

όργανα της Ένωσης, σε κάθε κράτος 

μέλος, συνδεδεμένη ή τρίτη χώρα, όλες τις 

πρόσφορες πληροφορίες που έχει στην 

κατοχή της όσον αφορά αποτελέσματα που 

παράγει συμμετέχων σε μια δράση που 
έχει χρηματοδοτηθεί από την Ένωση, 

εφόσον πληρούνται οι δύο ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το σχετικό πρόγραμμα εργασίας μπορεί 2. Το σχετικό πρόγραμμα εργασίας 
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να περιορίζει τη συμμετοχή στο «Ορίζων 

2020» ή σε μέρη του για νομικές 

οντότητες εγκαταστημένες σε τρίτες 

χώρες όπου οι προϋποθέσεις συμμετοχής 

νομικών οντοτήτων από κράτη μέλη στα 

προγράμματα έρευνας και καινοτομίας 

της χώρας θεωρούνται επιζήμιες για τα 

συμφέροντα της Ένωσης. 

περιορίζει και αποκλείει τη συμμετοχή στο 

«Ορίζων 2020» ή σε μέρη του. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (α) νομικές οντότητες 

(συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε 

συνδεδεμένων οντοτήτων) των οποίων η 

συμμετοχή, λόγω των στόχων που 

επιδιώκουν, του τόπου εγκατάστασής 

τους, της φύσης ή του τόπου των 

δραστηριοτήτων τους, θα γινόταν αιτία 

για να αναγνωρίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση 

την νομιμότητα μιας κατάστασης ή να 

χορηγήσει βοήθεια ή συνδρομή σε μια 

κατάσταση που οφείλεται σε σοβαρή 

παραβίαση του διεθνούς δικαίου 

(συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς 

ανθρωπιστικού δικαίου), όταν η εν λόγω 

παραβίαση έχει επιβεβαιωθεί με ψήφισμα 

του Συμβουλίου Ασφαλείας των 

Ηνωμένων Εθνών ή με απόφαση ή με 

συμβουλευτική γνωμοδότηση του 

Διεθνούς Δικαστηρίου· 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (β) επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε τρίτη 

χώρα, η οποία αυτοπροβάλλεται ως 

υπεράκτιο χρηματοδοτικό κέντρο ή στην 
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οποία υφίστανται είτε καθόλου είτε μόνο 

ονομαστικοί φόροι, υπάρχει έλλειψη 

ουσιαστικής ανταλλαγής πληροφοριών με 

τις φορολογικές αρχές άλλων χωρών, 

υπάρχει έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά 

τις νομοθετικές, δικαστικές ή διοικητικές 

διατάξεις, ή δεν υφίσταται καμία 

απαίτηση για ουσιαστική τοπική 

παρουσία· 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (γ) νομικές οντότητες εγκαταστημένες σε 

τρίτες χώρες όπου οι προϋποθέσεις 

συμμετοχής νομικών οντοτήτων από 

κράτη μέλη στα προγράμματα έρευνας 

και καινοτομίας των χωρών αυτών 

θεωρούνται επιζήμιες για τα συμφέροντα 

της Ένωσης. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της 

παραγράφου 1, στην περίπτωση δράσεων 

έρευνας αιχμής του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ), του μέσου για 

τις ΜΜΕ, συγχρηματοδοτούμενης δράσης 

προγράμματος και σε δικαιολογημένες 

περιπτώσεις προβλεπόμενες στο 

πρόγραμμα εργασίας ή στο σχέδιο 

εργασίας, η ελάχιστη προϋπόθεση είναι η 

συμμετοχή μιας νομικής οντότητας 

εγκαταστημένης σε κράτος μέλος ή σε 

συνδεδεμένη χώρα. 

3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της 

παραγράφου 1, στην περίπτωση δράσεων 

έρευνας αιχμής του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ), του μέσου για 

τις ΜΜΕ, συγχρηματοδοτούμενης δράσης 

προγράμματος και σε άλλες 

δικαιολογημένες περιπτώσεις 

προβλεπόμενες στο πρόγραμμα εργασίας ή 

στο σχέδιο εργασίας, η ελάχιστη 

προϋπόθεση είναι η συμμετοχή μιας 

νομικής οντότητας εγκαταστημένης σε 

κράτος μέλος ή σε συνδεδεμένη χώρα, υπό 

την προϋπόθεση ότι η εν λόγω νομική 

οντότητα μπορεί να είναι ανταγωνιστική 
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σε διασυνοριακό επίπεδο και ότι 

ανταποκρίνεται σε κοινωνικές 

προκλήσεις που έχουν παγκόσμιο 

χαρακτήρα και ευρωπαϊκή διάσταση. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της 

παραγράφου 1, στην περίπτωση δράσεων 

συντονισμό και στήριξης και δράσεων 

κατάρτισης και κινητικότητας, η ελάχιστη 

προϋπόθεση είναι η συμμετοχή μιας 

νομικής οντότητας. 

4. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της 

παραγράφου 1, στην περίπτωση δράσεων 

συντονισμού και στήριξης και δράσεων 

κατάρτισης και κινητικότητας, η ελάχιστη 

προϋπόθεση είναι η συμμετοχή μιας 

νομικής οντότητας, υπό την προϋπόθεση 

ότι η εν λόγω νομική οντότητα μπορεί να 

είναι ανταγωνιστική σε διασυνοριακό 

επίπεδο και ότι ανταποκρίνεται σε 

κοινωνικές προκλήσεις που έχουν 

παγκόσμιο χαρακτήρα και ευρωπαϊκή 

διάσταση. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Εφόσον είναι σκόπιμο, οι προτάσεις 

περιλαμβάνουν προσχέδιο για την 

εκμετάλλευση και τη διάδοση των 

αποτελεσμάτων. 

1. Εφόσον είναι σκόπιμο, οι προτάσεις 

περιλαμβάνουν προσχέδιο για την 

εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων, όταν 

αναμένεται εκμετάλλευση ή απαιτείται ως 

τμήμα της πρόσκλησης καθώς και ως 

σχέδιο για τη διάδοση των 

αποτελεσμάτων, περιλαμβανομένου ενός 

σχεδίου διαχείρισης και κοινοποίησης 

των δεδομένων. 
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Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Οποιαδήποτε πρόταση για έρευνα 

ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω 

ανάπτυξη καινοτόμων ιατρικών 

τεχνολογιών, που αφορούν ιδίως σπάνιες 

και παραμελημένες ασθένειες που 

σχετίζονται με τη φτώχεια, στις οποίες 

περιλαμβάνονται θεραπείες, εμβολιασμοί 

ή ιατρική διάγνωση, θα πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη στρατηγικές που θα 

εξασφαλίζουν την άμεση και ευρύτερη 

δυνατή διάδοση και αξιοποίηση των εν 

λόγω τεχνολογιών καθώς και την 

πρόσβαση σε αυτές, εφόσον η ελλιπής 

πρόσβαση θα αποτελούσε απειλή για τη 

δημόσια υγεία. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Το κριτήριο των επιπτώσεων πρέπει 

να περιλαμβάνει το ενδεχόμενο μέγεθος 

της διάδοσης και διαθεσιμότητας στο 

κοινό των αποτελεσμάτων και δεδομένων 

της έρευνας, αποδίδοντας προτεραιότητα 

σε προγράμματα που συνεπάγονται 

ενδεχομένως ευρύτερη διάδοση και 

εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων. 

 



 

PE489.632v02-00 144/173 RR\922802EL.doc 

EL 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η συμφωνία επιχορήγησης μπορεί να 

καθορίζει δικαιώματα και υποχρεώσεις 

των συμμετεχόντων όσον αφορά τα 

δικαιώματα πρόσβασης, την εκμετάλλευση 

και τη διάδοση, επιπροσθέτως των 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που 

καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. 

3. Η συμφωνία επιχορήγησης μπορεί να 

καθορίζει δικαιώματα και υποχρεώσεις 

των συμμετεχόντων όσον αφορά τα 

δικαιώματα πρόσβασης, την εκμετάλλευση 

και τη διάδοση, επιπροσθέτως των 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που 

καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. 

Όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο και 

λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ανάγκη για 

διεθνή συνεργασία με στόχο 

αντιμετώπιση των κοινωνικών 

προκλήσεων όσο και τους εξωτερικούς 

και αναπτυξιακούς στόχους της Ένωσης, 

τα εν λόγω επιπρόσθετα δικαιώματα και 

οι υποχρεώσεις αυτές στοχεύουν στη 

διασφάλιση της ευρύτερης δυνατής 

διάδοσης, αξιοποίησης και αδειοδότησης 

των αποτελεσμάτων στους κατοίκους 

εντός και εκτός ΕΕ μέσω κοινωνικά 

υπεύθυνων στρατηγικών αδειοδότησης. 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 37 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κατά το διορισμό ανεξάρτητων 

εμπειρογνωμόνων λαμβάνονται κατάλληλα 

μέτρα ώστε να επιδιώκονται ισορροπία 

μεταξύ φύλων και γεωγραφική 

ποικιλότητα. 

Κατά το διορισμό ανεξάρτητων 

εμπειρογνωμόνων λαμβάνονται κατάλληλα 

μέτρα ώστε να επιδιώκεται ισορροπία 

μεταξύ όλων των ενεχομένων 

συμφερόντων καθώς και ισορροπία 

μεταξύ των φύλων και γεωγραφική 

ποικιλότητα. 

 

Τροπολογία  25 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 37 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η Επιτροπή ή ο αρμόδιος φορέας 

χρηματοδότησης λαμβάνουν κάθε 

αναγκαίο μέτρο ώστε να εξασφαλίζεται ότι 

ο ειδικός δεν αντιμετωπίζει σύγκρουση 

συμφερόντων λόγω του θέματος ως προς 

το οποίο καλείται να εκφέρει γνώμη. 

3. Η Επιτροπή ή ο αρμόδιος φορέας 

χρηματοδότησης λαμβάνουν κάθε 

αναγκαίο μέτρο ώστε να εξασφαλίζεται ότι 

ο ειδικός δεν αντιμετωπίζει σύγκρουση 

συμφερόντων λόγω του θέματος ως προς 

το οποίο καλείται να εκφέρει γνώμη, 

μεταξύ άλλων και με τη δημοσίευση 

πλήρους δήλωσης επαγγελματικών 

δραστηριοτήτων και οικονομικών 

συμφερόντων, όπως ευρεσιτεχνίες και 

κατοχή μεριδίων. Απαγορεύεται η 

παρουσία "σε προσωπική ιδιότητα" των 

ενδιαφερομένων ή ατόμων με σύγκρουση 

συμφερόντων. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Κεφάλαιο VII a – τίτλος (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIIα 

 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 37 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 37α 

 
Συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα 

 1. Σύμφωνα με το άρθρο 19 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/XX [Ορίζων 

2020] το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» 

μπορεί να υλοποιηθεί μέσω συμπράξεων 

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, εφόσον 



 

PE489.632v02-00 146/173 RR\922802EL.doc 

EL 

όλοι οι εμπλεκόμενοι εταίροι δεσμευτούν 

για τη στήριξη και εφαρμογή του 

«Ορίζων 2020». 

 2. Οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα ορίζονται με τρόπο ανοικτό και 

διαφανή, με βάση την αξιολόγηση 

ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων σύμφωνα 

με το άρθρο 37 του παρόντος κανονισμού. 

Αυτή η αξιολόγηση βασίζεται σε όλα τα 

εξής κριτήρια: 

 (α) προστιθέμενη αξία της δράσης σε 

επίπεδο Ένωσης· 

 (β) εύρος του αντίκτυπου στην 

ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, τη 

βιώσιμη ανάπτυξη και τα 

κοινωνικοοικονομικά ζητήματα· 

 3. Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει 

καθήκοντα εκτέλεσης προϋπολογισμού σε 

συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα, εφόσον ικανοποιούνται τα εξής 

κριτήρια και ορίζονται σε συμβατική 

συμφωνία: 

 (α) μακροπρόθεσμη δέσμευση όλων των 

εταίρων με βάση ένα κοινό όραμα και 

σαφώς καθορισμένους στόχους· 

 (β) εύρος των διατιθέμενων πόρων και 

ικανότητα προσέλκυσης πρόσθετων 

επενδύσεων στην έρευνα και την 

καινοτομία· 

 (γ) σαφής ορισμός των ρόλων του κάθε 

εταίρου και συμφωνημένοι βασικοί 

δείκτες επιδόσεων κατά την επιλεγμένη 

περίοδο. 

 4. Οι κανόνες για τη συμμετοχή και τη 

διάδοση των συμπράξεων δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα που δημιουργήθηκαν και 

χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Ορίζων 2020» 

συμμορφώνονται πλήρως με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/XX 

[Δημοσιονομικός κανονισμός], καθώς και 

με τους κανόνες που ορίζονται σε αυτό 

τον κανονισμό, εκτός αν το υπαγορεύουν 

ειδικές ανάγκες τους. Οποιαδήποτε 
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παρέκκλιση από τους κανόνες που 

ορίζονται σε αυτόν τον κανονισμό θα 

υπάγεται σε συμβατική συμφωνία. 

 5. Οι κανόνες για συμπράξεις δημόσιου 

και ιδιωτικού τομέα μπορούν να 

παρεκκλίνουν από τους κανονισμούς 

υπηρεσιακής κατάστασης των 

υπαλλήλων της Ένωσης εφόσον οι 

ιδρυτικές πράξεις αυτών των φορέων, 

σύμφωνα με το άρθρο 1α(2) των 

κανονισμών υπηρεσιακής κατάστασης, 

δεν προβλέπουν την εφαρμογή των 

κανονισμών υπηρεσιακής κατάστασης. 

 6. Η συμμετοχή της Ένωσης στις εν λόγω 

συμπράξεις μπορεί να λάβει τις 

ακόλουθες μορφές: 

 (α) χρηματοδοτική συνεισφορά της 

Ένωσης σε κοινές επιχειρήσεις που 

ιδρύονται βάσει του άρθρου 187 της 

ΣΛΕΕ δυνάμει του εβδόμου 

προγράμματος πλαισίου, με την 

επιφύλαξη τροποποίησης των βασικών 

πράξεών τους· συμμετοχή σε νέες 

συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα που δημιουργούνται με βάση το 

άρθρο 187 ΣΛΕΕ· συμμετοχή επίσης σε 

άλλους φορείς χρηματοδότησης που 

αναφέρονται στο άρθρο [55(1)(β)(κβ) ή 

(vii)] του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/XX 

[Δημοσιονομικός κανονισμός]. Αυτή η 

μορφή συμπράξεων υλοποιείται μόνο 

εφόσον δικαιολογείται από το πεδίο 

εφαρμογής του επιδιωκόμενου στόχου και 

την κλίμακα των απαιτούμενων πόρων· 

 (β) σύναψη συμβατικής συμφωνίας 

μεταξύ των εταίρων που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1, η οποία καθορίζει 

τους στόχους της σύμπραξης, τις 

αντίστοιχες δεσμεύσεις των εταίρων, 

τους κύριους δείκτες απόδοσης, και τα 

αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν, 

συμπεριλαμβανομένου του 

προσδιορισμού των δραστηριοτήτων 

έρευνας και καινοτομίας που απαιτούν 

στήριξη από το πρόγραμμα πλαίσιο 

«Ορίζοντας 2020». 
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Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 37 β - (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 37β 

 Συμπράξεις μεταξύ δημόσιων φορέων 

 1. Οι κανόνες που ορίζονται στον 

παρόντα κανονισμό ισχύουν και για 

συμπράξεις μεταξύ δημόσιων φορέων 

όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 

[20] του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/XX 

[Ορίζων 2020]. 

 2. Οι συμπράξεις μεταξύ δημόσιων 

φορέων που χρηματοδοτούνται με το 

μέσο ERA-NET μπορούν να είναι 

επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση στο 

πλαίσιο του «Ορίζων 2020», εφόσον 

ικανοποιούνται οι εξής προϋποθέσεις: 

 (α) σημαντικό επίπεδο προηγούμενων 

χρηματοδοτικών δεσμεύσεων των 

οντοτήτων που συμμετέχουν στις κοινές 

προσκλήσεις και δράσεις· 

 (β) εναρμονισμένοι κανόνες και ρυθμίσεις 

εφαρμογής των κοινών προσκλήσεων και 

δράσεων· 

 3. Οι συμπράξεις μεταξύ δημόσιων 

φορέων μπορούν να υποστηρίζονται είτε 

στο πλαίσιο ή διά μέσου των 

προτεραιοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 

5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. XX/XX [Ορίζων 2020]. 

 4. Οι κοινές πρωτοβουλίες 

προγραμματισμού σύμφωνα με το άρθρο 

185 ΣΛΕΕ μπορεί να είναι επιλέξιμες για 

συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο του 

«Ορίζων 2020», εφόσον ικανοποιούνται οι 

εξής προϋποθέσεις: 

 (α) υφίσταται ανάγκη για αποκλειστική 

δομή υλοποίησης βάσει του άρθρου 185 
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ΣΛΕΕ· 

 (β) ισχυρή δέσμευση των κρατών που 

συμμετέχουν για την ολοκλήρωση σε 

επιστημονικό, διαχειριστικό και 

χρηματοδοτικό επίπεδο· 

 (γ) η προστιθέμενη αξία της δράσης στο 

επίπεδο της Ένωσης· 

 (δ) η κρίσιμη μάζα, από άποψη μεγέθους 

και αριθμού εμπλεκόμενων 

προγραμμάτων, η ομοιότητα των 

δραστηριοτήτων και το μερίδιο της 

σχετικής έρευνας που καλύπτουν. 

 5. Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει 

καθήκοντα εκτέλεσης προϋπολογισμού σε 

πρωτοβουλία κοινού προγραμματισμού, 

εφόσον ικανοποιούνται τα εξής κριτήρια 

και ορίζονται σε συμφωνία: 

 (α) σαφής προσδιορισμός του 

επιδιωκόμενου στόχου και της συνάφειάς 

του προς τους στόχους του 

προγράμματος «Ορίζων 2020» και τους 

ευρύτερους στόχους πολιτικής της 

Ένωσης· 

 (β) σαφείς οικονομικές δεσμεύσεις των 

συμμετεχουσών χωρών, 

συμπεριλαμβανομένων προηγούμενων 

δεσμεύσεων για συγκέντρωση εθνικών 

ή/και περιφερειακών επενδύσεων με 

σκοπό τη διακρατική έρευνα και 

καινοτομία. 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) καταβάλλει θεμιτή και λογική 

αντιστάθμιση στους άλλους συγκυρίους. 

(β) η αντιστάθμιση είναι θεμιτή και 

λογική στην περίπτωση που απαιτείται 

από τους συγκυρίους για τη χορήγηση μη 

αποκλειστικών αδειών σε τρίτα μέρη για 

την εκμετάλλευση των από κοινού 

κτηθέντων αποτελεσμάτων. 
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Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 38 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του 

παρόντος άρθρου, οι συμμετέχοντες 

μπορούν να συμφωνήσουν σε 

διαφορετική κατανομή της ιδιοκτησίας 

των αποτελεσμάτων. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σε περίπτωση που συμμετέχων ο οποίος 

έχει χρηματοδοτηθεί από την Ένωση δεν 

προτίθεται να προστατεύσει αποτελέσματα 

τα οποία έχουν παραχθεί από αυτόν για 

λόγους άλλους από αδυναμία στο πλαίσιο 

του δικαίου της Ένωσης ή του εθνικού 

δικαίου ή από την απουσία δυνατοτήτων 

εμπορικής εκμετάλλευσης, και με 

εξαίρεση την περίπτωση που ο 

συμμετέχων σκοπεύει να μεταφέρει αυτά 

τα δικαιώματα σε άλλη νομική οντότητα 

εγκαταστημένη σε κράτος μέλος ή 

συνδεδεμένη χώρα με σκοπό την 

προστασία τους, ενημερώνει την Επιτροπή 

ή το φορέα χρηματοδότησης πριν λάβει 

χώρα διάδοση σχετιζόμενη με αυτά τα 

αποτελέσματα. Η Επιτροπή για 

λογαριασμό της Ένωσης ή ο φορέας 

χρηματοδότησης μπορούν να 

αναλαμβάνουν την κυριότητα των εν λόγω 

αποτελεσμάτων και να προβαίνουν στις 

αναγκαίες ενέργειες για την ενδεδειγμένη 

προστασία τους 

Σε περίπτωση που συμμετέχων ο οποίος 

έχει χρηματοδοτηθεί από την Ένωση δεν 

προτίθεται να προστατεύσει αποτελέσματα 

τα οποία έχουν παραχθεί από αυτόν, 

ενημερώνει την Επιτροπή ή το φορέα 

χρηματοδότησης πριν λάβει χώρα διάδοση 

σχετιζόμενη με αυτά τα αποτελέσματα. Η 

Επιτροπή για λογαριασμό της Ένωσης ή ο 

φορέας χρηματοδότησης μπορούν να 

αναλαμβάνουν την κυριότητα των εν λόγω 

αποτελεσμάτων και να προβαίνουν στις 

αναγκαίες ενέργειες για την ενδεδειγμένη 

προστασία τους, συνυπολογίζοντας το 

δημόσιο συμφέρον και με προοπτική τη 

μεγιστοποίηση της διάδοσης των 

αποτελεσμάτων. 
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Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Στη συμφωνία επιχορήγησης είναι δυνατόν 

να ορίζονται επιπλέον υποχρεώσεις 

σχετικά με την εκμετάλλευση. Κάθε 

επιπρόσθετη υποχρέωση αυτού του είδους 

αναφέρεται στο πρόγραμμα εργασίας ή στο 

σχέδιο εργασίας. 

Στη συμφωνία επιχορήγησης είναι δυνατόν 

να ορίζονται επιπλέον υποχρεώσεις 

σχετικά με την εκμετάλλευση. Κάθε 

επιπρόσθετη υποχρέωση αυτού του είδους 

αναφέρεται στο πρόγραμμα εργασίας ή στο 

σχέδιο εργασίας. Όταν η έρευνα 

διεξάγεται σε πεδίο σχετικό με την 

αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων, 

όπως η υγεία ή η κλιματική αλλαγή, 

στόχος κάθε επιπρόσθετης υποχρέωσης 

θα είναι να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη 

δυνατή αφομοίωση των καινοτόμων 

λύσεων για το ύψιστο, δημόσιο συμφέρον 

εντός και εκτός της Ένωσης, ενώ η 

αδειοδότηση των αποτελεσμάτων σε 

τρίτους θα εκτελείται εξ’ ορισμού με μη 

αποκλειστικούς όρους. 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 40 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Στη συμφωνία επιχορήγησης είναι δυνατόν 

να ορίζονται επιπλέον υποχρεώσεις 

σχετικά με τη διάδοση. 

Στη συμφωνία επιχορήγησης είναι δυνατόν 

να ορίζονται επιπλέον υποχρεώσεις 

σχετικά με τη διάδοση. Όταν η έρευνα 

διεξάγεται σε πεδίο σχετικό με την 

αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων, 

όπως η υγεία ή η κλιματική αλλαγή, 

στόχος κάθε επιπρόσθετης υποχρέωσης 

θα είναι να διασφαλιστεί η 

προσβασιμότητα στα αποτελέσματα της 

έρευνας εκ μέρους εκείνων που 

περισσότερο επηρεάζονται από τη 

συγκεκριμένη κοινωνική πρόκληση, σε 

πλαίσιο ταυτόχρονα σεβασμού των 

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 

 



 

PE489.632v02-00 152/173 RR\922802EL.doc 

EL 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 40 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όσον αφορά τη διάδοση μέσω 

δημοσιεύσεων έρευνας, ισχύει η ανοικτή 

πρόσβαση υπό τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που ορίζονται στη συμφωνία 

επιχορήγησης. Όσον αφορά τη διάδοση 

άλλων αποτελεσμάτων, 

περιλαμβανόμενων των δεδομένων 

έρευνας, η συμφωνία επιχορήγησης μπορεί 

να καθορίζει τους όρους και τις 

προϋποθέσεις υπό τους οποίους παρέχεται 

ανοικτή πρόσβαση στα εν λόγω 

αποτελέσματα, ειδικότερα για έρευνα 

αιχμής του ΕΣΕ ή σε άλλους πρόσφορους 

τομείς. 

Όσον αφορά τη διάδοση μέσω 

δημοσιεύσεων έρευνας, ισχύει η ανοικτή 

πρόσβαση υπό τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που ορίζονται στη συμφωνία 

επιχορήγησης. Όσον αφορά τη διάδοση 

άλλων αποτελεσμάτων, 

περιλαμβανομένων των δεδομένων 

έρευνας, η συμφωνία επιχορήγησης μπορεί 

να καθορίζει τους όρους και τις 

προϋποθέσεις υπό τους οποίους παρέχεται 

ανοικτή πρόσβαση στα εν λόγω 

αποτελέσματα, ειδικότερα για έρευνα 

αιχμής του ΕΣΕ ή σε άλλους πρόσφορους 

τομείς, στους οποίους 

συμπεριλαμβάνονται και οι τομείς 

μείζονος σημασίας για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων και 

λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 40 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Οι προτάσεις πρέπει να περιέχουν ένα 

σχέδιο διαχείρισης και ένα σχέδιο 

κοινοποίησης των δεδομένων και άλλων 

αποτελεσμάτων προκειμένου να 

εξασφαλίζεται ότι θα καθίστανται 

διαθέσιμα κατά τρόπο όσο το δυνατόν 

ευρύτερο και ελεύθερο, αναγνωρίζοντας 

την πιθανή ανάγκη για αποκλειστική 

χρήση των αποτελεσμάτων της έρευνας. 

 

Τροπολογία  36 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 40 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Κάθε συμμετέχων αναφέρει στην 

Επιτροπή ή στο φορέα χρηματοδότησης 

σχετικά με τις δραστηριότητές του που 

αφορούν την εκμετάλλευση και τη 

διάδοση. Για τους σκοπούς της 

παρακολούθησης και της διάδοσης από την 

Επιτροπή ή από φορέα χρηματοδότησης, οι 

συμμετέχοντες παρέχουν κάθε χρήσιμη 

πληροφορία και έγγραφα υπό τις 

προϋποθέσεις που ορίζονται στη συμφωνία 

επιχορήγησης. 

3. Κάθε συμμετέχων αναφέρει στην 

Επιτροπή ή στο φορέα χρηματοδότησης 

σχετικά με τις δραστηριότητές του που 

αφορούν την εκμετάλλευση και τη 

διάδοση. Για τους σκοπούς της 

παρακολούθησης και της διάδοσης από την 

Επιτροπή ή από φορέα χρηματοδότησης, οι 

συμμετέχοντες παρέχουν κάθε χρήσιμη 

πληροφορία και έγγραφα υπό τις 

προϋποθέσεις που ορίζονται στη συμφωνία 

επιχορήγησης. Προκειμένου να 

εξασφαλίζεται η διαφάνεια, οι εν λόγω 

εκθέσεις πρέπει να δημοσιοποιούνται. 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 41 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Εφόσον διασφαλιστεί ότι είναι δυνατή η 

άσκηση όλων των δικαιωμάτων 

πρόσβασης στα αποτελέσματα και ότι 

τηρούνται όλες οι συμπληρωματικές 

υποχρεώσεις για την εκμετάλλευση, ο 

συμμετέχων που κατέχει αποτελέσματα 

μπορεί να χορηγεί άδειες ή να παρέχει με 

άλλο τρόπο το δικαίωμα εκμετάλλευσής 

τους σε οποιαδήποτε νομική οντότητα, 

ακόμη και σε αποκλειστική βάση. 

2. Εφόσον διασφαλιστεί ότι είναι δυνατή η 

άσκηση όλων των δικαιωμάτων 

πρόσβασης στα αποτελέσματα και ότι 

τηρούνται όλες οι συμπληρωματικές 

υποχρεώσεις για την εκμετάλλευση, ο 

συμμετέχων που κατέχει αποτελέσματα 

μπορεί να χορηγεί άδειες ή να παρέχει με 

άλλο τρόπο το δικαίωμα εκμετάλλευσής 

τους σε οποιαδήποτε νομική οντότητα, 

ακόμη και σε αποκλειστική βάση. Η 

δυνατότητα χορήγησης αδειών σε 

αποκλειστική βάση, πρέπει να 

προβλέπεται εκτάκτως και να μην έρχεται 

σε σύγκρουση με το στόχο της μέγιστης 

διάδοσης και εκμετάλλευσης των 

αποτελεσμάτων. Οι όροι για τη χορήγηση 

των αδειών αυτών προβλέπονται στη 

σχετική συμφωνία. 
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Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 41 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Σχετικά με αποτελέσματα που 

παράγονται από συμμετέχοντες οι οποίοι 

έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ένωση, η 

Επιτροπή ή φορέας χρηματοδότησης 

μπορεί να εγείρουν αντιρρήσεις για 

μεταβιβάσεις κυριότητας ή παροχές 

αποκλειστικής άδειας σε τρίτους 

εγκαταστημένους σε τρίτη χώρα που δεν 

συμμετέχει στο «Ορίζων 2020», εφόσον 

θεωρήσουν ότι η παροχή ή η μεταβίβαση 

αντιβαίνει στο ενδιαφέρον ανάπτυξης της 

ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της 

Ένωσης ή δεν συνάδει προς αρχές 

δεοντολογίας ή παραμέτρους ασφαλείας.  

3. Σχετικά με αποτελέσματα που 

παράγονται από συμμετέχοντες οι οποίοι 

έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ένωση, η 

Επιτροπή ή φορέας χρηματοδότησης 

μπορεί να εγείρουν αντιρρήσεις για 

μεταβιβάσεις κυριότητας ή παροχές 

αποκλειστικής άδειας σε τρίτους 

εγκαταστημένους σε τρίτη χώρα που δεν 

συμμετέχει στο «Ορίζων 2020», εφόσον 

θεωρήσουν ότι η παροχή ή η μεταβίβαση 

αντιβαίνει στο ενδιαφέρον ανάπτυξης της 

ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της 

Ένωσης, της συνεργασίας με τρίτες χώρες 

για την αντιμετώπιση κοινωνικών 

προκλήσεων, ή δεν συνάδει προς αρχές 

δεοντολογίας ή παραμέτρους ασφαλείας. 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 42 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι συμμετέχοντες προσδιορίζουν το 

κεκτημένο για τη δράση τους με 

οποιοδήποτε τρόπο σε γραπτή συμφωνία. 

Οι συμμετέχοντες προσδιορίζουν το 

κεκτημένο που είναι αναγκαίο για τη 

δράση τους με οποιοδήποτε τρόπο σε 

γραπτή συμφωνία. 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 43 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κάθε αίτημα άσκησης δικαιωμάτων 

πρόσβασης ή κάθε παραίτηση από 

δικαιώματα πρόσβασης διατυπώνεται 

1. Κάθε αίτημα άσκησης δικαιωμάτων 

πρόσβασης ή κάθε παραίτηση από 

δικαιώματα πρόσβασης διατυπώνεται 
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γραπτώς. γραπτώς εκτός εάν οι συμμετέχοντες 

συμφωνήσουν διαφορετικά. 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 45 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Συνδεδεμένη οντότητα εγκαταστημένη 

σε κράτος μέλος ή σε συνδεδεμένη χώρα 

έχει επίσης δικαιώματα πρόσβασης σε 

αποτελέσματα ή σε κεκτημένο υπό τις ίδιες 

προϋποθέσεις, εφόσον αυτή η πρόσβαση 

είναι αναγκαία για την εκμετάλλευση των 

αποτελεσμάτων που έχουν παραχθεί από 

το συμμετέχοντα με τον οποίο συνδέεται, 

εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στη 

συμφωνία κοινοπραξίας. 

3. Συνδεδεμένη οντότητα εγκαταστημένη 

σε κράτος μέλος, συνδεδεμένη ή σε τρίτη 

συνδεδεμένη χώρα έχει επίσης δικαιώματα 

πρόσβασης σε αποτελέσματα ή σε 

κεκτημένο υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, 

εφόσον αυτή η πρόσβαση είναι αναγκαία 

για την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων 

που έχουν παραχθεί από το συμμετέχοντα 

με τον οποίο συνδέεται, εκτός αν 

προβλέπεται διαφορετικά στη συμφωνία 

κοινοπραξίας. 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 45 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Αίτημα για πρόσβαση δυνάμει των 

παραγράφων 1, 2 και 3 είναι δυνατόν να 

υποβάλλεται έως και ένα έτος μετά το 

πέρας της δράσης. Ωστόσο, οι 

συμμετέχοντες μπορεί να συμφωνήσουν 

διαφορετικό χρονικό όριο. 

4. Αίτημα για πρόσβαση δυνάμει των 

παραγράφων 1, 2 και 3 είναι δυνατόν να 

υποβάλλεται ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, οι 

συμμετέχοντες μπορεί να συμφωνήσουν 

στην καθιέρωση χρονικού ορίου 

εκτάκτως και στο πλαίσιο μιας 

συγκεκριμένης δράσης. Κάθε τέτοιο 
χρονικό όριο θα λαμβάνει υπόψη το 

χαρακτήρα των αποτελεσμάτων και το 

σκοπό αυτών των δικαιωμάτων 

πρόσβασης. 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 45 α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 45α 

 Δικαιώματα πρόσβασης για τρίτα μέρη 

 1. Μετά την ολοκλήρωση της δράσης, τα 

τρίτα μέρη έχουν το δικαίωμα να 

ζητήσουν και να λάβουν, κατόπιν αδείας, 

δικαιώματα πρόσβασης στα 

αποτελέσματα των συμμετεχόντων στη 

δράση. 

 Τα εν λόγω δικαιώματα πρόσβασης 

χορηγούνται σε μη αποκλειστική βάση, 

υπό δίκαιους και εύλογους όρους, όπως 

προσδιορίζεται στη συμφωνία 

κοινοπραξίας. 

 2. Μετά την ολοκλήρωση της δράσης, τα 

τρίτα μέρη έχουν το δικαίωμα να 

ζητήσουν και να λάβουν, κατόπιν αδείας, 

δικαιώματα πρόσβασης στα 

επαγγελματικά προσόντα των 

συμμετεχόντων, μόνον όμως σε λογικά 

πλαίσια και αποκλειστικά και μόνο για το 

σκοπό της διάδοσης και της 

εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων. 

 Τα εν λόγω δικαιώματα πρόσβασης 

χορηγούνται σε μη αποκλειστική βάση, 

υπό δίκαιους και εύλογους όρους, όπως 

προσδιορίζεται στη συμφωνία 

κοινοπραξίας. 

 3. Οι όροι παροχής των δικαιωμάτων 

πρόσβασης βάσει των παραγράφων 1 και 

2 περιλαμβάνονται στη συμφωνία 

κοινοπραξίας και αναφέρονται στη 

συμφωνία χορήγησης. Οι προτεινόμενοι 

όροι χρήσης των αποτελεσμάτων της 

έρευνας από τρίτα μέρη και τα αναγκαία 

επαγγελματικά προσόντα για τη χρήση 

αυτή αναθεωρούνται στο πλαίσιο της 

αξιολόγησης της πρότασης. 

 

Τροπολογία  44 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 47 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Σε περίπτωση καινοτομίας με μεγάλη 

σημασία για τις ανάγκες των 

αναπτυσσόμενων χωρών, μεταξύ άλλων 

και στον τομέα της παγκόσμιας υγείας, η 

Επιτροπή περιλαμβάνει στη συμφωνία 

επιχορήγησης προϋποθέσεις για την 

αδειοδότηση με στόχο τη βελτίωση της 

πρόσβασης και της οικονομικής 

προσιτότητας των βιοϊατρικών 

προϊόντων στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 48 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Στους όρους για την απονομή επάθλου 

περιλαμβάνονται ειδικές διατάξεις όσον 

αφορά την κυριότητα, τα δικαιώματα 

πρόσβασης, την εκμετάλλευση και τη 

διάδοση, συμπεριλαμβανομένων 

διατάξεων για την αδειοδότηση, 

προκειμένου να εξασφαλίζονται η μέγιστη 

αφομοίωση των αποτελεσμάτων και η 

οικονομικά προσιτή και ευρεία πρόσβαση 

στα αποτελέσματα. 
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζων 2020 - Πρόγραμμα-πλαίσιο 

έρευνας και καινοτομίας (2014-2020)» 

(COM(2011)0810 – C7-0465/2011 – 2011/0399(COD)) 

Συντάκτης γνωμοδότησης: Nils Torvalds 

 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που 

είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Το «Ορίζων 2020» πρέπει να 

εκτελεστεί με σκοπό να συμβάλει άμεσα 

στην επίτευξη βιομηχανικής υπεροχής, 

ανάπτυξης και απασχόλησης στην 

Ευρώπη, και πρέπει να αντικατοπτρίζει το 

στρατηγικό όραμα της ανακοίνωσης της 

Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2010, προς 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 

την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών «Εμβληματική πρωτοβουλία 

(2) Το «Ορίζων 2020» πρέπει να 

εκτελεστεί με σκοπό να συμβάλει άμεσα 

στην αριστεία στην έρευνα και την 

καινοτομία, στην επίτευξη βιομηχανικής 

υπεροχής, ανάπτυξης και απασχόλησης 

στην Ευρώπη, και πρέπει να 

αντικατοπτρίζει το στρατηγικό όραμα της 

ανακοίνωσης της Επιτροπής, της 6ης 

Οκτωβρίου 2010, προς το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 



 

PE489.632v02-00 160/173 RR\922802EL.doc 

EL 

στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020» Ένωση καινοτομίας», όπου η 

Επιτροπή δεσμεύεται να απλουστεύσει εκ 

βάθρων την πρόσβαση συμμετεχόντων. 

Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών «Εμβληματική πρωτοβουλία 

στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020» Ένωση καινοτομίας», όπου η 

Επιτροπή δεσμεύεται να απλουστεύσει εκ 

βάθρων την πρόσβαση συμμετεχόντων. 

 Συγχρόνως, το «Ορίζων 2020» πρέπει να 

λαμβάνει δεόντως υπόψη την ανάγκη της 

διάκρισης μεταξύ διαφορετικών τύπων 

δικαιούχων.  

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Το «Ορίζων 2020» πρέπει να στηρίζει 

τα επιτεύγματα και τη λειτουργία του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας στον οποίο 

ερευνητές, επιστημονική γνώση και 

τεχνολογία κυκλοφορούν ελεύθερα, με 

ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της 

Ένωσης και των κρατών μελών, βασικά με 

την εφαρμογή συνεκτικής σειράς κανόνων. 

(3) Το «Ορίζων 2020» πρέπει να στηρίζει 

τα επιτεύγματα και τη λειτουργία του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας στον οποίο 

ερευνητές, επιστημονική γνώση και 

τεχνολογία κυκλοφορούν ελεύθερα, με 

ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της 

Ένωσης και των κρατών μελών, βασικά με 

την εφαρμογή συνεκτικής και διαφανούς 

σειράς κανόνων. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Οι κανόνες συμμετοχής και διάδοσης 

πρέπει να απηχούν επαρκώς τις συστάσεις 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που 

συνοψίζονται στην «Έκθεση με 

αντικείμενο την απλούστευση της 

εκτέλεσης των προγραμμάτων-πλαισίων 

έρευνας», και του Συμβουλίου όσον αφορά 

την απλούστευση της διαχείρισης και των 

χρηματοοικονομικών απαιτήσεων των 

(4) Οι κανόνες συμμετοχής και διάδοσης 

πρέπει να απηχούν επαρκώς τις συστάσεις 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που 

συνοψίζονται στην «Έκθεση με 

αντικείμενο την απλούστευση της 

εκτέλεσης των προγραμμάτων-πλαισίων 

έρευνας», και του Συμβουλίου όσον αφορά 

την απλούστευση της διαχείρισης και των 

χρηματοοικονομικών απαιτήσεων των 
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προγραμμάτων-πλαισίων έρευνας. Οι 

κανόνες πρέπει να προσδίδουν συνέχεια 

στα απλουστευτικά μέτρα που ήδη 

εφαρμόζονται με βάση την απόφαση αριθ. 

1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το 

έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο 

δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής 

ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας (2007-2013), και να 

προχωρούν περαιτέρω στη μείωση του 

διοικητικού φόρτου για τους 

συμμετέχοντες και της πολυπλοκότητας 

των διατάξεων οικονομικού χαρακτήρα 

ώστε να μειώνονται τα οικονομικά 

σφάλματα. Επίσης οι κανόνες πρέπει να 

συνεκτιμούν δεόντως τα μελήματα και τις 

συστάσεις της ερευνητικής κοινότητας, 

όπως προκύπτουν από τη συζήτηση που 

προκλήθηκε με την ανακοίνωση της 

Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2010, προς 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 

την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών, με αντικείμενο την 

απλούστευση της εφαρμογής των 

προγραμμάτων–πλαισίων έρευνας, και με 

την επακόλουθη πράσινη βίβλο, της 9ης 

Φεβρουαρίου 2011, «Από τις προκλήσεις 

στις ευκαιρίες: προς ένα κοινό πλαίσιο 

στρατηγικής για τη χρηματοδότηση της 

έρευνας και της καινοτομίας στην ΕΕ». 

προγραμμάτων-πλαισίων έρευνας. Στο 

ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 με 

τίτλο «Επενδύοντας στο μέλλον: ένα νέο 

πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΔ) 

για μια ανταγωνιστική, βιώσιμη και 

χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη1 » το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε επιπλέον 

τη ριζική απλούστευση της 

χρηματοδότησης της έρευνας και της 

καινοτομίας της Ένωσης, τονίζοντας ότι 

κάθε αύξηση των πόρων θα πρέπει να 

συνοδεύεται από τη ριζική απλούστευση 

των διαδικασιών χρηματοδότησης. Οι 

κανόνες πρέπει να προσδίδουν συνέχεια 

στα απλουστευτικά μέτρα που ήδη 

εφαρμόζονται με βάση την απόφαση αριθ. 

1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το 

έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο 

δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής 

ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας (2007-2013), και να 

προχωρούν περαιτέρω στη μείωση του 

διοικητικού φόρτου για τους 

συμμετέχοντες και της πολυπλοκότητας 

των διατάξεων οικονομικού χαρακτήρα 

ώστε να διευκολύνεται η συμμετοχή και 

να μειώνονται τα οικονομικά σφάλματα. 

Επίσης οι κανόνες πρέπει να συνεκτιμούν 

δεόντως τα μελήματα και τις συστάσεις της 

ερευνητικής κοινότητας, όπως προκύπτουν 

από τη συζήτηση που προκλήθηκε με την 

ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης 

Απριλίου 2010, προς το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών, με αντικείμενο την 

απλούστευση της εφαρμογής των 

προγραμμάτων–πλαισίων έρευνας, και με 

την επακόλουθη πράσινη βίβλο, της 9ης 

Φεβρουαρίου 2011, «Από τις προκλήσεις 

στις ευκαιρίες: προς ένα κοινό πλαίσιο 

στρατηγικής για τη χρηματοδότηση της 

έρευνας και της καινοτομίας στην ΕΕ». Σε 

πραγματικούς όρους, οι νέοι 

απλουστευμένοι κανόνες συμμετοχής και 
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διάδοσης πρέπει να στοχεύουν στη 

μείωση του μέσου χρόνου ανά 

επιχορήγηση κατά 100 ημέρες σε 

σύγκριση με την κατάσταση το 2011 

όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της 

Επιτροπής της 30ής Νοεμβρίου 2011 

προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 

Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 

και Κοινωνική Επιτροπή και την 

Επιτροπή των Περιφερειών «Ορίζων 

2020 - Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και 

καινοτομίας»2.  

 __________ 

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 

P7_TA(2011)0266. 

 2 COM(2011)808 τελικό. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4α) Οι κανόνες συμμετοχής και 

διάδοσης στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020» 

πρέπει να είναι εξαρχής σαφείς και 

διαφανείς και να διασφαλίζουν στον 

μέγιστο δυνατό βαθμό τη συμμετοχή των 

ΜΜΕ. Για λόγους ασφάλειας δικαίου και 

σαφήνειας, οι κανόνες πρέπει, καταρχήν, 

να παραμείνουν σε ισχύ καθ’ όλη τη 

διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού. 

Όπου χρειάζεται προσαρμογή των 

κανόνων, δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος 

των συμμετεχόντων, το έργο των οποίων 

εγκρίθηκε βάσει της προηγούμενης 

σειράς κανόνων. Όλες οι σχετικές οδηγίες 

και κατευθυντήριες γραμμές προς τους 

δικαιούχους και τους ελεγκτές πρέπει να 

είναι διαθέσιμες από την έναρξη του 

προγράμματος και στο εξής. 
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Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Πρέπει να εξασφαλιστεί ολοκληρωμένη 

προσέγγιση, με συνάθροιση 

δραστηριοτήτων καλυπτόμενων από το 

Έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας, το 

Πρόγραμμα-πλαίσιο ανταγωνιστικότητας 

και καινοτομίας και το Ευρωπαϊκό 

Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας 

(ΕΤΙ), ώστε να καταστεί ευκολότερη η 

συμμετοχή, να συγκροτηθεί συνεκτικότερο 

σύνολο μέσων, και να αυξηθεί η 

επιστημονική και οικονομική επιρροή, με 

ταυτόχρονη αποφυγή άσκοπης 

επανάληψης προσπαθειών και 

κατακερματισμού. Πρέπει να 

εφαρμόζονται κοινοί κανόνες με σκοπό την 

εξασφάλιση συνεκτικού πλαισίου το οποίο 

θα διευκολύνει τη συμμετοχή σε 

προγράμματα που λαμβάνουν 

χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης 

από τον προϋπολογισμό του «Ορίζων 

2020», περιλαμβανόμενων της συμμετοχής 

σε προγράμματα που διαχειρίζεται το ΕΤΙ, 

κοινών επιχειρήσεων ή άλλων σχημάτων 

με βάση το άρθρο 187 της ΣΛΕΕ ή της 

συμμετοχής σε προγράμματα 

αναλαμβανόμενα από κράτη μέλη με βάση 

το άρθρο 185 της ΣΛΕΕ. Ωστόσο, πρέπει 

να εξασφαλιστεί η ευελιξία για θέσπιση 

ειδικών κανόνων σε περιπτώσεις 

δικαιολογημένες λόγω ειδικών αναγκών 

των αντίστοιχων δράσεων και με τη 

συγκατάθεση της Επιτροπής. 

(6) Πρέπει να εξασφαλιστεί ολοκληρωμένη 

προσέγγιση, με συνάθροιση 

δραστηριοτήτων καλυπτόμενων από το 

Έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας, το 

Πρόγραμμα-πλαίσιο ανταγωνιστικότητας 

και καινοτομίας και το Ευρωπαϊκό 

Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας 

(ΕΤΙ), ώστε να καταστεί ευκολότερη η 

συμμετοχή, να συγκροτηθεί συνεκτικότερο 

σύνολο μέσων, και να αυξηθεί η 

επιστημονική και οικονομική επιρροή, με 

ταυτόχρονη αποφυγή άσκοπης 

επανάληψης προσπαθειών και 

κατακερματισμού. Πρέπει να 

εφαρμόζονται κοινοί κανόνες με σκοπό την 

εξασφάλιση συνεκτικού πλαισίου το οποίο 

θα διευκολύνει τη συμμετοχή σε 

προγράμματα που λαμβάνουν 

χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης 

από τον προϋπολογισμό του «Ορίζων 

2020», περιλαμβανόμενων της συμμετοχής 

σε προγράμματα που διαχειρίζεται το ΕΤΙ, 

κοινών επιχειρήσεων ή άλλων σχημάτων 

με βάση το άρθρο 187 της ΣΛΕΕ ή της 

συμμετοχής σε προγράμματα 

αναλαμβανόμενα από κράτη μέλη με βάση 

το άρθρο 185 της ΣΛΕΕ. Ωστόσο, πρέπει 

να εξασφαλιστεί η ευελιξία για θέσπιση 

ειδικών κανόνων σε περιπτώσεις 

δικαιολογημένες λόγω του ειδικού 

χαρακτήρα των αντίστοιχων δράσεων και 

της εγγύτητάς τους στην αγορά και με τη 

συγκατάθεση της Επιτροπής. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Αυτοί οι κανόνες συμμετοχής και 

διάδοσης πρέπει να παρέχουν συνεκτικό, 

περιεκτικό και διαφανές πλαίσιο για την 

εξασφάλιση της κατά το δυνατόν 

αποδοτικότερης εφαρμογής, λαμβανόμενης 

υπόψη της ανάγκης εύκολης πρόσβασης 

όλων των συμμετεχόντων, ιδίως των 

ΜΜΕ, με απλουστευμένες διαδικασίες. Η 

χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης θα 

μπορούσε να παρέχεται υπό διάφορες 

μορφές. 

(9) Αυτοί οι κανόνες συμμετοχής και 

διάδοσης πρέπει να παρέχουν συνεκτικό, 

περιεκτικό και διαφανές πλαίσιο για την 

εξασφάλιση της κατά το δυνατόν 

αποδοτικότερης εφαρμογής, λαμβανόμενης 

υπόψη της ανάγκης εύκολης πρόσβασης 

όλων των συμμετεχόντων, ιδίως των 

ΜΜΕ, με απλουστευμένες διαδικασίες. Το 

«Ορίζων 2020» πρέπει να διασφαλίσει 

σημαντική μείωση του γραφειοκρατικού 

φόρτου για τους δικαιούχους. Έτσι, 

σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 

κανονισμό, τα διεθνή λογιστικά πρότυπα 

και τα κριτήρια επιλεξιμότητας, οι 

συνήθεις πρακτικές κοστολόγησης των 

δικαιούχων πρέπει να γίνονται αποδεκτές 

στον ευρύτερο δυνατό βαθμό προκειμένου 

να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος. Η 

χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης θα 

μπορούσε να παρέχεται υπό διάφορες 

μορφές. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9α) Οι ΜΜΕ αποτελούν σημαντική πηγή 

καινοτομίας και ανάπτυξης στην Ευρώπη 

και ως εκ τούτου, θα πρέπει να 

προωθείται και να διευκολύνεται ενεργά η 

ισχυρή συμμετοχή των οντοτήτων αυτών 

στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020». Προς τον 

σκοπό αυτό έχει καθοριστική σημασία η 

χρησιμοποίηση ενιαίου ορισμού των 

ΜΜΕ σύμφωνα με την σύσταση της 

Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 

2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ 

μικρών, των μικρών και των μεσαίων 

επιχειρήσεων1· 
 __________ 
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Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Είναι αναγκαίος ο καθορισμός των 

όρων και προϋποθέσεων για 

χρηματοδότηση από την Ένωση 

συμμετεχόντων σε δράσεις του «Ορίζων 

2020». Προκειμένου να μειωθεί η 

πολυπλοκότητα των υφιστάμενων κανόνων 

χρηματοδότησης και να επιτευχθεί 

μεγαλύτερη ευελιξία στην εκτέλεση έργων, 

πρέπει να υιοθετηθεί απλουστευμένο 

σύστημα απόδοσης δαπανών με αυξημένη 

χρήση εφάπαξ ποσών, σταθερών 

ποσοστών και κλιμάκων μοναδιαίας 

δαπάνης. Για λόγους απλούστευσης, σε 

κάθε τύπο δράσης πρέπει να εφαρμόζεται 

ενιαίο ποσοστό απόδοσης χωρίς 
διαφοροποίηση ανάλογα με τον τύπο 

συμμετέχοντα. 

(12) Είναι αναγκαίος ο καθορισμός των 

όρων και προϋποθέσεων για 

χρηματοδότηση από την Ένωση 

συμμετεχόντων σε δράσεις του «Ορίζων 

2020». Προκειμένου να μειωθεί η 

πολυπλοκότητα των υφιστάμενων κανόνων 

χρηματοδότησης και να επιτευχθεί 

μεγαλύτερη ευελιξία στην εκτέλεση έργων, 

πρέπει να υιοθετηθεί απλουστευμένο 

σύστημα απόδοσης δαπανών με αυξημένη 

χρήση εφάπαξ ποσών, σταθερών 

ποσοστών και κλιμάκων μοναδιαίας 

δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου ενός 

ενιαίου ποσοστού απόδοσης για όλες τις 

δραστηριότητες, παρέχοντας παράλληλα 

τη δυνατότητα για μια διαφοροποίηση 

ανάλογα με τον τύπο του δικαιούχου. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Ειδικές προκλήσεις στον τομέα της 

έρευνας και καινοτομίας πρέπει να 

αντιμετωπίζονται με νέες μορφές 

χρηματοδότησης όπως έπαθλα, 

προεμπορική προμήθεια και δημόσια 

προμήθεια καινοτόμων λύσεων, που 

απαιτούν ειδικούς κανόνες. 

(13) Ειδικές προκλήσεις στον τομέα της 

έρευνας και καινοτομίας μπορούν να 

αντιμετωπίζονται με νέες μορφές 

χρηματοδότησης που θα μπορούσαν να 

είναι αποδοτικότερες, όπως έπαθλα, 

προεμπορική προμήθεια και δημόσια 

προμήθεια καινοτόμων λύσεων, που 

απαιτούν ειδικούς κανόνες καθώς επίσης 

μια αυξημένη και περισσότερο 

στοχοθετημένη χρήση καινοτόμων 

δημοσιονομικών μέσων. Τα κράτη μέλη 
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και η Επιτροπή πρέπει να επιδιώξουν να 

αυξήσουν την προβολή των εν λόγω 

μέσων και την προσβασιμότητα των 

ενδιαφερομένων σε αυτά. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (14α) Οι κανόνες αυτοί πρέπει να 

διασφαλίζουν την απόλυτη διαφάνεια, τη 

λογοδοσία και το δημοκρατικό έλεγχο 

των καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων 

και μηχανισμών που σχετίζονται με τον 

προϋπολογισμό της Ένωσης, ιδίως σε ό,τι 

αφορά την αφενός αναμενόμενη και 

αφετέρου υλοποιούμενη συμβολή τους 

στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 15 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Τα οικονομικά συμφέροντα της 

Ένωσης πρέπει να προστατεύονται με 

αναλογικά μέτρα κατά τη διάρκεια 

ολόκληρου του κύκλου δαπάνης. 

(15) Τα οικονομικά συμφέροντα της 

Ένωσης πρέπει να προστατεύονται με 

αναγκαία, αναλογικά και αποτελεσματικά 

μέτρα κατά τη διάρκεια ολόκληρου του 

κύκλου δαπάνης. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Με σκοπό την ενίσχυση της 

διαφάνειας, πρέπει να δημοσιεύονται τα 

ονόματα ειδικών που έχουν συνδράμει την 

Επιτροπή ή αρμόδιους φορείς 

(17) Με σκοπό την ενίσχυση της 

διαφάνειας, πρέπει να δημοσιεύονται τα 

ονόματα των νομικών οντοτήτων που 

έχουν λάβει χρηματοδότηση και ειδικών 
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χρηματοδότησης στην εφαρμογή του 

παρόντος κανονισμού. Σε περίπτωση που η 

δημοσίευση του ονόματος θα μπορούσε να 

θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την 

ακεραιότητα του ειδικού ή θα μπορούσε να 

αποβεί αδικαιολογήτως επιζήμια για την 

ιδιωτική ζωή του/της, η Επιτροπή ή ο 

φορέας χρηματοδότησης πρέπει να είναι σε 

θέση να αποφεύγουν τη δημοσίευση αυτών 

των ονομάτων. 

που έχουν συνδράμει την Επιτροπή ή 

αρμόδιους φορείς χρηματοδότησης στην 

εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Σε 

περίπτωση που η δημοσίευση του 

ονόματος θα μπορούσε αποδεδειγμένα να 

βλάψει τα εμπορικά συμφέροντα του 

συμμετέχοντος ή να θέσει σε κίνδυνο την 

ασφάλεια ή την ακεραιότητα του ειδικού ή 

θα μπορούσε να αποβεί αδικαιολογήτως 

επιζήμια για την ιδιωτική ζωή του/της, η 

Επιτροπή ή ο φορέας χρηματοδότησης 

πρέπει να είναι σε θέση να αποφεύγουν τη 

δημοσίευση αυτών των ονομάτων. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Κάθε φορέας χρηματοδότησης μπορεί 

να ορίζει κανόνες αποκλίνοντες από 

εκείνους του παρόντος κανονισμού ή του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/2012 

[Δημοσιονομικός κανονισμός], εφόσον 

αυτό προβλέπεται στη βασική πράξη ή, με 

την επιφύλαξη της συγκατάθεσης της 

Επιτροπής, εφόσον αυτό απαιτείται λόγω 

ειδικών επιχειρησιακών αναγκών. 

3. Κάθε φορέας χρηματοδότησης μπορεί 

να ορίζει κανόνες αποκλίνοντες από 

εκείνους του παρόντος κανονισμού ή του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/2012 

[Δημοσιονομικός κανονισμός], εφόσον 

αυτό προβλέπεται στη βασική πράξη ή, με 

την επιφύλαξη της συγκατάθεσης της 

Επιτροπής, εφόσον αυτό απαιτείται λόγω 

ειδικών επιχειρησιακών αναγκών, 

περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή 

ενημερώνει δεόντως τα δύο σκέλη της 

αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 

άρθρου 3, εφόσον ζητηθεί, η Επιτροπή 

καθιστά διαθέσιμες στα θεσμικά και λοιπά 

όργανα της Ένωσης, σε κάθε κράτος μέλος 

ή συνδεδεμένη χώρα, όλες τις πρόσφορες 

πληροφορίες που έχει στην κατοχή της 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 

άρθρου 3, η Επιτροπή δημοσιεύει τα 

ονόματα των αποδεκτών της 

χρηματοδότησης της Ένωσης και, 
εφόσον ζητηθεί, καθιστά διαθέσιμες στα 

θεσμικά και λοιπά όργανα της Ένωσης, σε 
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όσον αφορά αποτελέσματα συμμετέχοντος 

ο οποίος έχει χρηματοδοτηθεί από την 

Ένωση, εφόσον πληρούνται οι δύο 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

κάθε κράτος μέλος ή συνδεδεμένη χώρα, 

όλες τις πρόσφορες πληροφορίες που έχει 

στην κατοχή της όσον αφορά 

αποτελέσματα συμμετέχοντος ο οποίος 

έχει χρηματοδοτηθεί από την Ένωση, 

εφόσον πληρούνται οι δύο ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 

του κανονισμού (ΕΕ) XX/2012 [Ορίζων 

2020], η χρηματοδότηση μπορεί να 

λαμβάνει μία ή περισσότερες από τις 

μορφές τις προβλεπόμενες στον κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. XX/2012 [Δημοσιονομικός 

κανονισμός], και ειδικότερα 

επιχορηγήσεων, επάθλων, προμήθειας και 

χρηματοπιστωτικών μέσων. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 

του κανονισμού (ΕΕ) XX/2012 [Ορίζων 

2020], η χρηματοδότηση μπορεί να 

λαμβάνει μία ή περισσότερες από τις 

μορφές τις προβλεπόμενες στον κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. XX/2012 [Δημοσιονομικός 

κανονισμός], συμπεριλαμβανομένων 

επιχορηγήσεων, επάθλων, προμήθειας και 

χρηματοπιστωτικών μέσων. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Κάθε πρόταση που αντιβαίνει στις αρχές 

δεοντολογίας ή σε οποιαδήποτε ισχύουσα 

νομοθετική διάταξη, ή που δεν πληροί τις 

προϋποθέσεις που εκτίθενται στην 

απόφαση αριθ. XX/XX/ΕΕ [ειδικό 

πρόγραμμα], στο πρόγραμμα εργασίας ή 

στο σχέδιο εργασίας ή στην πρόσκληση 

υποβολής προτάσεων μπορεί να 

αποκλείεται από τις διαδικασίες κρίσης, 

επιλογής και ανάθεσης οποτεδήποτε. 

3. Κάθε πρόταση που αντιβαίνει στις αρχές 

δεοντολογίας ή σε οποιαδήποτε ισχύουσα 

νομοθετική διάταξη, ή που δεν πληροί τις 

προϋποθέσεις που εκτίθενται στην 

απόφαση αριθ. XX/XX/ΕΕ [ειδικό 

πρόγραμμα], στο πρόγραμμα εργασίας ή 

στο σχέδιο εργασίας ή στην πρόσκληση 

υποβολής προτάσεων αποκλείεται από τις 

διαδικασίες κρίσης, επιλογής και 

ανάθεσης. 

 

Τροπολογία  17 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Σε κάθε δράση για όλες τις 

δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται 

στο πλαίσιό της εφαρμόζεται ενιαίο 

ποσοστό απόδοσης των επιλέξιμων 

δαπανών. Το μέγιστο ποσοστό καθορίζεται 

στο πρόγραμμα εργασίας ή στο σχέδιο 

εργασίας. 

3. Παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα 

για μια διαφοροποίηση ανάλογα με τον 

τύπο του δικαιούχου, σε κάθε δράση για 

όλες τις δραστηριότητες που 

χρηματοδοτούνται στο πλαίσιό της 

εφαρμόζεται ενιαίο ποσοστό απόδοσης των 

επιλέξιμων δαπανών. Το μέγιστο ποσοστό 

καθορίζεται στο πρόγραμμα εργασίας ή 

στο σχέδιο εργασίας. 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 

Αριθ. XX/2012 [ο Δημοσιονομικός 

Κανονισμός], τα διεθνή λογιστικά 

πρότυπα και τα κριτήρια επιλεξιμότητας, 

οι συνήθεις πρακτικές κοστολόγησης των 

δικαιούχων γίνονται αποδεκτές στον 

ευρύτερο δυνατό βαθμό. 
 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι άμεσες επιλέξιμες δαπάνες 

προσωπικού μπορεί να χρηματοδοτούνται 

με βάση κλίμακα μοναδιαίων δαπανών 

σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές 

κοστολόγησης του συμμετέχοντα, εφόσον 

αυτές οι πρακτικές πληρούν σωρευτικά τα 

ακόλουθα κριτήρια: 

2. Οι άμεσες επιλέξιμες δαπάνες 

προσωπικού μπορεί να χρηματοδοτούνται 

με βάση κλίμακα μοναδιαίων δαπανών ως 

δείκτες αναφοράς για τις διάφορες 

κατηγορίες ερευνητών, που 

επικαιροποιούνται από την Επιτροπή σε 

ετήσια βάση. Οι δείκτες 

διαφοροποιούνται για κάθε χώρα και 

εξάγονται με την εφαρμογή των 

διορθωτικών συντελεστών ανάλογα με το 

κόστος διαβίωσης στη χώρα. Οι κλίμακες 
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EL 

μοναδιαίων δαπανών πρέπει να πληρούν 

σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια: 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) υπολογίζονται με βάση τις συνολικές 

πραγματικές δαπάνες προσωπικού οι 

οποίες έχουν καταγραφεί στις γενικές 

λογιστικές εγγραφές του συμμετέχοντα, 

ενδεχομένως προσαρμοσμένες με βάση 

προϋπολογιστικά ή εκτιμώμενα στοιχεία 

σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν 

καθοριστεί από την Επιτροπή· 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 23· β) τις διατάξεις του άρθρου 23· 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) διασφαλίζουν τη συμμόρφωση προς τις 

απαιτήσεις περί μη κερδοσκοπίας και 

αποφυγής διπλής κάλυψης δαπανών· 

γ) τις απαιτήσεις περί μη κερδοσκοπίας και 

αποφυγής διπλής κάλυψης δαπανών· 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 
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 EL 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) υπολογίζονται λαμβανόμενων υπόψη 

δεόντως των διατάξεων του άρθρου 25 

σχετικά με τις παραγωγικές ώρες. 

δ) τις διατάξεις του άρθρου 25 σχετικά με 

τις παραγωγικές ώρες. 
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