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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία. 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύσταση των κοινών 
επιχειρήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»
(COM(2021)0087 – C9-0166/2021 – 2021/0048(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2021)0087),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 187 και το άρθρο 188 πρώτο εδάφιο της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο 
να γνωμοδοτήσει (C9-0166/2021),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 82 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A9-
0246/2021),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

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

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

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

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Για να έχει η χρηματοδότηση της 
Ένωσης τον μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο 
και την αποτελεσματικότερη δυνατή 
συμβολή στους στόχους πολιτικής της 
Ένωσης, ο κανονισμός [XXXX] του 

(1) Για να έχει η χρηματοδότηση της 
Ένωσης τον μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο 
και την αποτελεσματικότερη δυνατή 
συμβολή στους στόχους πολιτικής της 
Ένωσης, ο κανονισμός [XXXX] του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου10 (στο εξής: κανονισμός για το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη») θέσπισε το 
πολιτικό και νομικό πλαίσιο για τις 
ευρωπαϊκές συμπράξεις με εταίρους του 
ιδιωτικού και/ή του δημόσιου τομέα. Οι 
ευρωπαϊκές συμπράξεις αποτελούν βασικό 
στοιχείο της πολιτικής προσέγγισης του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». 
Συστήνονται για την υλοποίηση των 
προτεραιοτήτων της Ένωσης που τίθενται 
ως στόχοι από το πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη» και για την εξασφάλιση σαφούς 
αντικτύπου για την ΕΕ και τους πολίτες 
της, ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί 
αποτελεσματικότερα με συμπράξεις, μέσω 
ενός στρατηγικού οράματος που είναι 
κοινό και για το οποίο δεσμεύονται οι 
εταίροι, και όχι μόνο με την Ένωση.

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου10 (στο εξής: κανονισμός για το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη») θέσπισε το 
πολιτικό και νομικό πλαίσιο για τις 
ευρωπαϊκές συμπράξεις με εταίρους του 
ιδιωτικού και/ή του δημόσιου τομέα. Οι 
ευρωπαϊκές συμπράξεις αποτελούν βασικό 
στοιχείο της πολιτικής προσέγγισης του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». 
Συστήνονται για την υλοποίηση των 
δεσμεύσεων και των προτεραιοτήτων της 
Ένωσης που τίθενται ως στόχοι από το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και για την 
εξασφάλιση σαφούς αντικτύπου για την 
ΕΕ, τους πολίτες της και το περιβάλλον, ο 
οποίος μπορεί να επιτευχθεί 
αποτελεσματικότερα με συμπράξεις, μέσω 
ενός στρατηγικού οράματος που είναι 
κοινό και για το οποίο δεσμεύονται οι 
εταίροι, και όχι μόνο με την Ένωση.

__________________ __________________
10 ΕΕ [….]. 10 ΕΕ [….].

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ειδικότερα, οι ευρωπαϊκές 
συμπράξεις του πυλώνα «Παγκόσμιες 
προκλήσεις και ευρωπαϊκή βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα» του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη» διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων, όπως η επιτάχυνση 
της μετάβασης προς τους στόχους 
βιώσιμης ανάπτυξης και της μετάβασης σε 
μια πράσινη και ψηφιακή Ευρώπη, και θα 
πρέπει να συμβάλουν στην ανάκαμψη από 
την άνευ προηγουμένου κρίση που 
σχετίζεται με τη νόσο COVID-19. Οι 
ευρωπαϊκές συμπράξεις αντιμετωπίζουν 
σύνθετες διασυνοριακές προκλήσεις που 
απαιτούν ολοκληρωμένη προσέγγιση. 
Καθιστούν δυνατή την αντιμετώπιση των 

(2) Ειδικότερα, οι ευρωπαϊκές 
συμπράξεις του πυλώνα «Παγκόσμιες 
προκλήσεις και ευρωπαϊκή βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα» του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη» διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων, όπως η επιτάχυνση 
της επίτευξης των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών, 
της δέσμευσης της Ένωσης στο πλαίσιο 
της Συμφωνίας του Παρισιού που 
εγκρίθηκε βάσει της σύμβασης-πλαισίου 
των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 
αλλαγή1α (η «Συμφωνία του Παρισιού») 
και των μεταβάσεων σε μια πράσινη και 
ψηφιακή Ευρώπη, και θα πρέπει να 
συμβάλουν στην κοινωνικά, οικονομικά 
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δυσλειτουργιών ως προς τον 
μετασχηματισμό, των συστημικών 
αδυναμιών και των ελλείψεων της αγοράς 
που περιγράφονται στις εκτιμήσεις 
επιπτώσεων που συνοδεύουν τον παρόντα 
κανονισμό, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή 
ευρέος φάσματος παραγόντων σε όλες τις 
αλυσίδες αξίας και τα οικοσυστήματα 
προκειμένου να συνεργαστούν για την 
υλοποίηση ενός κοινού οράματος και να το 
μετατρέψουν σε συγκεκριμένους χάρτες 
πορείας και συντονισμένη υλοποίηση των 
δραστηριοτήτων. Επιπλέον, καθιστούν 
εφικτή τη συγκέντρωση των προσπαθειών 
και των πόρων σε κοινές προτεραιότητες 
με σκοπό την επίλυση των σύνθετων 
προκλήσεων.

και περιβαλλοντικά ανθεκτική ανάκαμψη 
από την άνευ προηγουμένου κρίση που 
σχετίζεται με τη νόσο COVID-19, με 
παράλληλη ενίσχυση της βιομηχανικής 
ηγετικής θέσης της Ευρώπης. Οι 
ευρωπαϊκές συμπράξεις αντιμετωπίζουν 
σύνθετες διασυνοριακές προκλήσεις που 
απαιτούν ολοκληρωμένη προσέγγιση. 
Καθιστούν δυνατή την αντιμετώπιση των 
δυσλειτουργιών ως προς τον 
μετασχηματισμό, των συστημικών 
αδυναμιών και των ελλείψεων της αγοράς 
που περιγράφονται στις εκτιμήσεις 
επιπτώσεων που συνοδεύουν τον παρόντα 
κανονισμό, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή 
ευρέος φάσματος παραγόντων σε όλες τις 
αλυσίδες αξίας και τα οικοσυστήματα 
προκειμένου να συνεργαστούν για την 
υλοποίηση ενός κοινού οράματος και να το 
μετατρέψουν σε συγκεκριμένους χάρτες 
πορείας και συντονισμένη υλοποίηση των 
δραστηριοτήτων. Επιπλέον, καθιστούν 
εφικτή τη συγκέντρωση των προσπαθειών 
και των πόρων σε κοινές προτεραιότητες 
με σκοπό την επίλυση σύνθετων 
προκλήσεων προς όφελος της κοινωνίας.

___________

1α ΕΕ L 282 της 19.10.2016, σ. 4.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
επιστημονική αριστεία, και σύμφωνα με 
το άρθρο 13 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Χάρτης), θα πρέπει να διασφαλιστεί η 
ελευθερία της επιστημονικής έρευνας και 
να προωθηθούν τα υψηλότερα δυνατά 
πρότυπα επιστημονικής ακεραιότητας.
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Είναι σημαντικό όλες οι 
ευρωπαϊκές εταιρικές σχέσεις να 
σέβονται τις δεοντολογικές πρακτικές και 
τις θεμελιώδεις αρχές δεοντολογίας, 
τηρώντας παράλληλα τα πρότυπα 
δεοντολογίας που ορίζονται στους 
διάφορους εθνικούς, τομεακούς ή 
θεσμικούς κώδικες δεοντολογίας. Οι 
ερευνητικές τους δραστηριότητες θα 
πρέπει πάντοτε να εφαρμόζουν τις αρχές 
που ορίζονται στο άρθρο 19 του 
κανονισμού «Ορίζων Ευρώπη» και στη 
δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τη 
δεοντολογία και την έρευνα 
βλαστοκυττάρων σχετικά με το εν λόγω 
άρθρο.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Για την επίτευξη των 
προτεραιοτήτων και του αντικτύπου θα 
πρέπει να αναπτυχθούν ευρωπαϊκές 
συμπράξεις με την ευρεία συμμετοχή των 
σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων σε 
ολόκληρη την Ευρώπη, στους οποίους 
περιλαμβάνονται η βιομηχανία, 
ερευνητικοί οργανισμοί, φορείς 
επιφορτισμένοι με την παροχή δημόσιας 
υπηρεσίας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό 
ή διεθνές επίπεδο, και οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών, όπως ιδρύματα 
που υποστηρίζουν και/ή διεξάγουν 
δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας. 
Οι εν λόγω συμπράξεις θα πρέπει επίσης 
να αποτελούν ένα από τα μέτρα ενίσχυσης 
της συνεργασίας μεταξύ εταίρων του 
ιδιωτικού και/ή του δημόσιου τομέα σε 

(3) Για την επίτευξη των 
προτεραιοτήτων και του αντικτύπου θα 
πρέπει να αναπτυχθούν ευρωπαϊκές 
συμπράξεις με την ευρεία συμμετοχή των 
σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων σε 
ολόκληρη την Ευρώπη, στους οποίους 
περιλαμβάνονται η βιομηχανία, οι μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και οι 
νεοφυείς επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, 
ερευνητικοί οργανισμοί, φορείς 
επιφορτισμένοι με την παροχή δημόσιας 
υπηρεσίας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό 
ή διεθνές επίπεδο, και οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων μη κυβερνητικών 
οργανώσεων (ΜΚΟ), και ιδρύματα που 
υποστηρίζουν και/ή διεξάγουν 
δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας. 
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διεθνές επίπεδο, μεταξύ άλλων, με την 
ενοποίηση προγραμμάτων έρευνας και 
καινοτομίας και τη συγχώνευση 
διασυνοριακών επενδύσεων στον τομέα 
της έρευνας και καινοτομίας που 
αποφέρουν αμοιβαία οφέλη για τους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις, μεριμνώντας 
παράλληλα ώστε η Ένωση να μπορεί να 
προασπίζει τα συμφέροντά της σε 
στρατηγικούς τομείς.

Οι εν λόγω συμπράξεις θα πρέπει επίσης 
να αποτελούν ένα από τα μέτρα ενίσχυσης 
της συνεργασίας μεταξύ εταίρων του 
ιδιωτικού και/ή του δημόσιου τομέα σε 
διεθνές επίπεδο, μεταξύ άλλων, με την 
ενοποίηση προγραμμάτων έρευνας και 
καινοτομίας και τη συγχώνευση 
διασυνοριακών επενδύσεων στον τομέα 
της έρευνας και καινοτομίας που 
αποφέρουν αμοιβαία οφέλη για τους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις, μεριμνώντας 
παράλληλα ώστε η Ένωση να μπορεί να 
αναπτύσσει τη στρατηγική της αυτονομία 
παράλληλα με μια ανοικτή οικονομία.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2020/85211 
θεσπίζει το γενικό πλαίσιο βάσει του 
οποίου προσδιορίζεται κατά πόσον μια 
οικονομική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται 
ως περιβαλλοντικά βιώσιμη για τους 
σκοπούς του ορισμού των βιώσιμων 
επενδύσεων. Δημιουργεί ένα κοινό σημείο 
αναφοράς το οποίο μπορούν να 
χρησιμοποιούν οι επενδυτές, οι τράπεζες, η 
βιομηχανία και οι ερευνητές όταν 
επενδύουν σε έργα και οικονομικές 
δραστηριότητες που έχουν σημαντικό 
θετικό αντίκτυπο στο κλίμα και το 
περιβάλλον και δεν προκαλούν σημαντική 
επιβάρυνση σε κανένα από αυτά. 
Πρόκειται για το σημείο αναφοράς των 
πράσινων επενδύσεων στην Ένωση.

(6) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2020/85211 
θεσπίζει το γενικό πλαίσιο βάσει του 
οποίου προσδιορίζεται κατά πόσον μια 
οικονομική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται 
ως περιβαλλοντικά βιώσιμη για τους 
σκοπούς του ορισμού των βιώσιμων 
επενδύσεων. Δημιουργεί ένα κοινό σημείο 
αναφοράς το οποίο μπορούν να 
χρησιμοποιούν οι επενδυτές, οι τράπεζες, η 
βιομηχανία και οι ερευνητές όταν 
επενδύουν σε έργα και δραστηριότητες 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
και που έχουν σημαντικό θετικό αντίκτυπο 
στο κλίμα και το περιβάλλον και δεν 
προκαλούν σημαντική επιβάρυνση σε 
κανένα από αυτά. Πρόκειται για το σημείο 
αναφοράς των πράσινων επενδύσεων στην 
Ένωση.

__________________ __________________
11 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/852 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2020, 
σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη 
διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων 
και για την τροποποίηση του κανονισμού 

11 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/852 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2020, 
σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη 
διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων 
και για την τροποποίηση του κανονισμού 
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(ΕΕ) 2019/2088 (ΕΕ L 198 της 22.6.2020, 
σ. 13).

(ΕΕ) 2019/2088 (ΕΕ L 198 της 22.6.2020, 
σ. 13).

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Κατά περίπτωση, οι συμπράξεις θα 
πρέπει να εξετάζουν τα τεχνικά κριτήρια 
ελέγχου που ορίζονται στο άρθρο 3 και την 
αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής 
βλάβης» που προβλέπεται στο άρθρο 17 
του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 ως μέσο 
για τη βελτίωση της ετοιμότητας των 
έργων τους και της πρόσβασης σε πράσινη 
χρηματοδότηση, η οποία θα έχει ζωτική 
σημασία για την υιοθέτηση από την αγορά 
και την ευρύτερη διάδοση των καινοτόμων 
τεχνολογιών και λύσεων που θα 
προσφέρουν. Στο επίκεντρο των τεχνικών 
κριτηρίων ελέγχου βρίσκονται τα 
επιστημονικά στοιχεία. Η έρευνα και η 
καινοτομία που επιδιώκουν οι συμπράξεις 
θα πρέπει να διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο ώστε να συνδράμουν τους 
οικονομικούς φορείς όσον αφορά την 
επίτευξη ή την υπέρβαση των προτύπων 
και των κατώτατων ορίων που 
καθορίζονται στον κανονισμό, και την 
επικαιροποίηση των τεχνικών προτύπων 
ελέγχου και τη συμμόρφωσή τους με τους 
στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας.

(7) Κατά περίπτωση, οι συμπράξεις θα 
πρέπει να εξετάζουν τα τεχνικά κριτήρια 
ελέγχου που ορίζονται στο άρθρο 3 και την 
αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής 
βλάβης» που προβλέπεται στο άρθρο 17 
του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, εκεί όπου 
η κοινή επιχείρηση εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής εκείνου του κανονισμού, ως 
μέσο για τη βελτίωση της ετοιμότητας των 
έργων τους και της πρόσβασης σε πράσινη 
χρηματοδότηση, η οποία θα έχει ζωτική 
σημασία για την υιοθέτηση από την αγορά 
και την ευρύτερη διάδοση των καινοτόμων 
τεχνολογιών και λύσεων που θα 
προσφέρουν. Στο επίκεντρο των τεχνικών 
κριτηρίων ελέγχου βρίσκονται τα 
επιστημονικά στοιχεία. Η έρευνα και η 
καινοτομία που επιδιώκουν οι συμπράξεις 
θα πρέπει να διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο ώστε να συνδράμουν τους 
οικονομικούς φορείς όσον αφορά την 
επίτευξη ή την υπέρβαση των προτύπων 
και των κατώτατων ορίων που 
καθορίζονται στον κανονισμό, και την 
επικαιροποίηση των τεχνικών προτύπων 
ελέγχου και τη συμμόρφωσή τους με τους 
στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας που αναλαμβάνουν οι κοινές 
επιχειρήσεις θα πρέπει να 
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη». Για να επιτευχθεί 
μέγιστος αντίκτυπος, οι κοινές 
επιχειρήσεις θα πρέπει να αναπτύξουν 
στενές συνέργειες με άλλα προγράμματα 
και χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, και 
ειδικότερα με εκείνα που στηρίζουν την 
ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων, την 
εκπαίδευση και την περιφερειακή 
ανάπτυξη, προκειμένου να ενισχυθεί η 
οικονομική και κοινωνική συνοχή και να 
περιοριστούν οι ανισορροπίες.

(10) Οι δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας που αναλαμβάνουν οι κοινές 
επιχειρήσεις θα πρέπει να 
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη». Για να επιτευχθεί 
μέγιστος αντίκτυπος, οι κοινές 
επιχειρήσεις θα πρέπει να αναπτύξουν 
στενές συνέργειες με άλλα προγράμματα 
και χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, και 
ειδικότερα με εκείνα που στηρίζουν την 
ανάπτυξη καινοτόμων βιώσιμων λύσεων, 
την εκπαίδευση και την περιφερειακή 
ανάπτυξη, προκειμένου να ανταποκριθούν 
στις παγκόσμιες προκλήσεις και να 
ενισχυθεί η οικονομική και κοινωνική 
συνοχή και να περιοριστούν οι 
ανισορροπίες και να μετριαστούν οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η νέα πολιτική προσέγγιση για τις 
ευρωπαϊκές συμπράξεις, και ειδικότερα 
όσον αφορά τις θεσμοθετημένες 
ευρωπαϊκές συμπράξεις, απαιτεί έναν νέο 
τρόπο θέσπισης του νομικού πλαισίου 
βάσει του οποίου θα λειτουργούν. Παρότι 
η σύσταση κοινών επιχειρήσεων βάσει του 
άρθρου 187 της ΣΛΕΕ για τους σκοπούς 
του προγράμματος «Ορίζων 2020 » έχει 
αποδειχθεί αποτελεσματική όσον αφορά 
την υλοποίηση, είναι αναγκαίο να 
ενισχυθεί. Ως εκ τούτου, ο παρών 
κανονισμός αποσκοπεί στην αύξηση της 
συνοχής, της αποδοτικότητας, της 
αποτελεσματικότητας και του 
προσανατολισμού της υλοποίησης προς 
τον αντίκτυπο, μετουσιώνοντας τις 
διατάξεις του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη» και την πείρα που αποκτήθηκε 

(11) Η νέα πολιτική προσέγγιση για τις 
ευρωπαϊκές συμπράξεις, και ειδικότερα 
όσον αφορά τις θεσμοθετημένες 
ευρωπαϊκές συμπράξεις, απαιτεί έναν νέο 
τρόπο θέσπισης του νομικού πλαισίου 
βάσει του οποίου θα λειτουργούν. Παρότι 
η σύσταση κοινών επιχειρήσεων βάσει του 
άρθρου 187 της ΣΛΕΕ για τους σκοπούς 
του προγράμματος «Ορίζων 2020 » έχει 
αποδειχθεί αποτελεσματική όσον αφορά 
την υλοποίηση, είναι αναγκαίο να 
ενισχυθεί. Ως εκ τούτου, ο παρών 
κανονισμός αποσκοπεί στην αύξηση της 
συνοχής, της αποδοτικότητας, της 
αποτελεσματικότητας και του 
προσανατολισμού της υλοποίησης προς 
τον αντίκτυπο και της κοινωνικής 
προστιθέμενης αξίας της, μετουσιώνοντας 
τις διατάξεις του προγράμματος «Ορίζων 
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από την υλοποίηση προγραμμάτων στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» 
σε κοινές διατάξεις για όλες τις κοινές 
επιχειρήσεις με εναρμονισμένο τρόπο. 
Αποσκοπεί στη διευκόλυνση της 
δημιουργίας συνεργασιών και συνεργειών 
μεταξύ των ευρωπαϊκών συμπράξεων, 
αξιοποιώντας έτσι πλήρως τις διασυνδέσεις 
τους σε επιχειρησιακό επίπεδο. Οι κοινές 
επιχειρήσεις θα πρέπει να αναζητούν 
ευκαιρίες για τη συμμετοχή εκπροσώπων 
άλλων ευρωπαϊκών συμπράξεων σε 
συζητήσεις κατά τη διάρκεια της 
κατάρτισης των προγραμμάτων εργασίας 
τους, να προσδιορίζουν τους τομείς στους 
οποίους συμπληρωματικές ή κοινές 
δραστηριότητες θα αντιμετώπιζαν 
αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα 
τις προκλήσεις, να αποφεύγουν τις 
αλληλεπικαλύψεις, να εναρμονίζουν το 
χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων τους 
και να διασφαλίζουν την πρόσβαση στα 
αποτελέσματα και σε άλλα σχετικά μέσα 
ανταλλαγής γνώσεων.

Ευρώπη» και την πείρα που αποκτήθηκε 
από την υλοποίηση προγραμμάτων στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» 
σε κοινές διατάξεις για όλες τις κοινές 
επιχειρήσεις με εναρμονισμένο τρόπο. 
Αποσκοπεί στη διευκόλυνση της 
δημιουργίας συνεργασιών και συνεργειών 
μεταξύ των ευρωπαϊκών συμπράξεων, 
αξιοποιώντας έτσι πλήρως τις διασυνδέσεις 
τους σε επιχειρησιακό επίπεδο. Οι κοινές 
επιχειρήσεις θα πρέπει να αναζητούν 
ευκαιρίες για τη συμμετοχή εκπροσώπων 
άλλων ευρωπαϊκών συμπράξεων σε 
συζητήσεις κατά τη διάρκεια της 
κατάρτισης των προγραμμάτων εργασίας 
τους, να προσδιορίζουν τους τομείς στους 
οποίους συμπληρωματικές ή κοινές 
δραστηριότητες θα αντιμετώπιζαν 
αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα 
τις προκλήσεις, να αποφεύγουν τις 
αλληλεπικαλύψεις, να εναρμονίζουν το 
χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων τους 
και να διασφαλίζουν την πρόσβαση στα 
αποτελέσματα και σε άλλα σχετικά μέσα 
ανταλλαγής γνώσεων.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Μετά τον προσδιορισμό των 
μεταξύ τους συνεργειών, οι κοινές 
επιχειρήσεις θα πρέπει να επιδιώκουν τον 
καθορισμό των μεριδίων του 
προϋπολογισμού που θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για συμπληρωματικές ή 
κοινές δραστηριότητες μεταξύ των κοινών 
επιχειρήσεων. Επιπλέον, ο παρών 
κανονισμός αποσκοπεί στη βελτίωση της 
αποδοτικότητας και στην εναρμόνιση των 
κανόνων μέσω εντατικής επιχειρησιακής 
συνεργασίας και με τη διερεύνηση 
οικονομιών κλίμακας, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 
κοινού τμήματος υποστήριξης, το οποίο 

(12) Μετά τον προσδιορισμό των 
μεταξύ τους συνεργειών, οι κοινές 
επιχειρήσεις θα πρέπει να επιδιώκουν τον 
καθορισμό των μεριδίων του 
προϋπολογισμού που θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για συμπληρωματικές ή 
κοινές δραστηριότητες μεταξύ των κοινών 
επιχειρήσεων. Επιπλέον, ο παρών 
κανονισμός αποσκοπεί στη βελτίωση της 
αποδοτικότητας και στην εναρμόνιση των 
κανόνων μέσω εντατικής επιχειρησιακής 
συνεργασίας και με τη διερεύνηση 
οικονομιών κλίμακας, 
συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, 
της δυνατότητας δημιουργίας κοινών 
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θα πρέπει να παρέχει στις κοινές 
επιχειρήσεις οριζόντιες υποστηρικτικές 
λειτουργίες. Το κοινό τμήμα υποστήριξης 
θα πρέπει να διευκολύνει την επίτευξη 
μεγαλύτερου αντίκτυπου και εναρμόνισης 
σε κοινά σημεία, διατηρώντας παράλληλα 
κάποιον βαθμό ευελιξίας με σκοπό την 
κάλυψη των ειδικών αναγκών κάθε κοινής 
επιχείρησης. Η δομή θα πρέπει να 
καθοριστεί με τη χρήση συμφωνιών 
επιπέδου εξυπηρέτησης τις οποίες θα 
συνάψουν από κοινού οι κοινές 
επιχειρήσεις. Οι λειτουργίες του τμήματος 
υποστήριξης θα πρέπει να καλύπτουν 
λειτουργίες συντονισμού και διοικητικής 
υποστήριξης σε τομείς στους οποίους ο 
έλεγχός του έχει αποδειχθεί 
αποτελεσματικός και οικονομικά 
αποδοτικός και θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τη συμμόρφωση με την απαίτηση 
λογοδοσίας για κάθε μεμονωμένο 
διατάκτη. Το νομικό πλαίσιο θα πρέπει να 
σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να 
εξυπηρετεί καλύτερα τις κοινές ανάγκες 
των κοινών επιχειρήσεων, να διασφαλίζει 
τη στενή συνεργασία τους και να διερευνά 
όλες τις πιθανές συνέργειες μεταξύ των 
ευρωπαϊκών συμπράξεων και, κατά 
συνέπεια, μεταξύ των διαφόρων μερών του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», καθώς 
και μεταξύ των υπόλοιπων προγραμμάτων 
που διαχειρίζονται οι κοινές επιχειρήσεις.

λειτουργιών υποστήριξης, οι οποίες θα 
πρέπει να παρέχει στις κοινές επιχειρήσεις 
οριζόντια υποστήριξη. Η αύξηση του 
αριθμού των λειτουργιών που 
αναλαμβάνουν οι κοινές επιχειρήσεις από 
κοινού διευκολύνει την επίτευξη 
μεγαλύτερου αντίκτυπου και εναρμόνισης 
σε κοινά σημεία, διατηρώντας παράλληλα 
κάποιον βαθμό ευελιξίας με σκοπό την 
κάλυψη των ειδικών αναγκών κάθε κοινής 
επιχείρησης. Οι λειτουργίες του τμήματος 
υποστήριξης μπορούν να καλύπτουν 
λειτουργίες συντονισμού και διοικητικής 
υποστήριξης σε τομείς στους οποίους ο 
έλεγχός του έχει αποδειχθεί 
αποτελεσματικός και οικονομικά 
αποδοτικός και θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τη συμμόρφωση με την απαίτηση 
λογοδοσίας για κάθε μεμονωμένο 
διατάκτη. Οι κοινές επιχειρήσεις πρέπει να 
είναι σε θέση να συνάπτουν από κοινού 
συμφωνίες επιπέδου εξυπηρέτησης, να 
διασφαλίζουν τη στενή συνεργασία τους 
και να διερευνούν όλες τις πιθανές 
συνέργειες μεταξύ των ευρωπαϊκών 
συμπράξεων και, κατά συνέπεια, μεταξύ 
των διαφόρων μερών του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», καθώς και μεταξύ των 
υπόλοιπων προγραμμάτων που 
διαχειρίζονται οι κοινές επιχειρήσεις.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Οι κοινές επιχειρήσεις θα πρέπει 
να βελτιώσουν την οπτική τους και να 
υιοθετήσουν μια πιο ολοκληρωμένη και 
συστημική προσέγγιση όσον αφορά τη 
διαχείριση των δραστηριοτήτων στους 
ερευνητικούς τους τομείς. Η 
συμπληρωματικότητα και η συνέργεια με 
τα συνεργατικά ερευνητικά προγράμματα 
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εργασίας και με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Έρευνας θα τροφοδοτήσει τον δίαυλο 
καινοτομίας που εμπνέεται από τη βάση 
προς την κορυφή. Αυτό θα δημιουργήσει 
ευκαιρίες για έρευνα σε τομείς που δεν 
καλύπτονται επί του παρόντος και θα 
προωθήσει επίσης εφαρμογές σε άλλους 
τομείς, τόσο ανάντη όσο και κατάντη του 
διαύλου.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» 
εισάγει μια προσέγγιση πιο στρατηγική, 
συνεκτική και βασιζόμενη στον αντίκτυπο 
των ευρωπαϊκών συμπράξεων, με βάση τα 
διδάγματα που αντλήθηκαν από την 
ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος 
«Ορίζων 2020». Σύμφωνα με τη νέα 
φιλοδοξία, ο παρών κανονισμός αποσκοπεί 
στην αποτελεσματικότερη χρήση των 
θεσμοθετημένων ευρωπαϊκών 
συμπράξεων, εστιάζοντας κυρίως σε 
σαφείς στόχους, αποτελέσματα και 
επιπτώσεις που μπορούν να επιτευχθούν 
έως το 2030, και διασφαλίζοντας τη σαφή 
συμβολή στις σχετικές προτεραιότητες 
πολιτικής και στις πολιτικές της Ένωσης. 
Η στενή συνεργασία και οι συνέργειες με 
άλλες συναφείς πρωτοβουλίες σε 
ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο, και ειδικότερα με άλλες 
ευρωπαϊκές συμπράξεις, έχουν καίρια 
σημασία όσον αφορά την επίτευξη 
μεγαλύτερου αντίκτυπου και τη 
διασφάλιση της υιοθέτησης των 
αποτελεσμάτων. Κατά την εκτίμηση των 
συνολικών επιπτώσεων θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι ευρύτερες 
επενδύσεις πέραν των συνεισφορών των 
εταίρων, οι οποίες ενεργοποιούνται από τις 
κοινές επιχειρήσεις και συμβάλλουν στην 

(14) Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» 
εισάγει μια προσέγγιση πιο στρατηγική, 
συνεκτική και βασιζόμενη στον αντίκτυπο 
των ευρωπαϊκών συμπράξεων, με βάση τα 
διδάγματα που αντλήθηκαν από την 
ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος 
«Ορίζων 2020». Σύμφωνα με τη νέα 
φιλοδοξία, ο παρών κανονισμός αποσκοπεί 
στην αποτελεσματικότερη χρήση των 
θεσμοθετημένων ευρωπαϊκών 
συμπράξεων, εστιάζοντας κυρίως σε 
σαφείς στόχους, αποτελέσματα και 
επιπτώσεις που μπορούν να επιτευχθούν 
έως το 2030, και διασφαλίζοντας τη σαφή 
συμβολή στις σχετικές προτεραιότητες 
πολιτικής και στις πολιτικές της Ένωσης. 
Η στενή συνεργασία και οι συνέργειες με 
άλλες συναφείς πρωτοβουλίες σε 
ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο, και ειδικότερα με άλλες 
ευρωπαϊκές συμπράξεις, έχουν καίρια 
σημασία όσον αφορά την επίτευξη 
μεγαλύτερου επιστημονικού, 
κοινωνικοοικονομικού και 
περιβαλλοντικού αντίκτυπου και τη 
διασφάλιση της υιοθέτησης των 
αποτελεσμάτων. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
αναπτύξει σαφείς, απλές και 
συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές 
για να καταστούν δυνατοί διάφοροι τύποι 
συνεργειών (όπως η μεταφορά πόρων, η 
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επίτευξη των στόχων τους. εναλλακτική χρηματοδότηση, η 
σωρευτική χρηματοδότηση και η 
ολοκληρωμένη χρηματοδότηση). Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό για τα κράτη μέλη 
και τις περιφέρειες να μεγιστοποιήσουν 
την ευθυγράμμιση των στρατηγικών 
έξυπνης εξειδίκευσης και των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων τους με 
τα προγράμματα εργασίας των κοινών 
επιχειρήσεων, ώστε να ενεργοποιηθεί ο 
μηχανισμός δυνατότητας μεταφοράς 
ποσοστού 5 % από τα ευρωπαϊκά 
διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία στις 
κοινές επιχειρήσεις, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 15 παράγραφος 5 του 
κανονισμού «Ορίζων Ευρώπη» και υπό 
τους όρους που προβλέπονται στις 
σχετικές διατάξεις του κανονισμός (ΕΕ) 
2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου1α (κανονισμός περί 
κοινών διατάξεων). Θα πρέπει επίσης να 
διερευνηθούν οι συνέργειες και οι 
συμπληρωματικότητες με τα ευρωπαϊκά 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης 
και Ανάπτυξης και η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και μεταξύ 
των ίδιων των κοινών επιχειρήσεων και 
με άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα 
της Ένωσης, όπως και με σχετικές 
βιομηχανικές συμμαχίες και με 
φιλανθρωπικά ιδρύματα και εταιρείες 
καταπιστευματικής διαχείρισης. Κατά 
την εκτίμηση των συνολικών επιπτώσεων 
θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 
ευρύτερες επενδύσεις πέραν των 
συνεισφορών των εταίρων, οι οποίες 
ενεργοποιούνται από τις κοινές 
επιχειρήσεις και συμβάλλουν στην 
επίτευξη των στόχων τους ώστε να 
διευκολύνεται η επιτάχυνση της 
αποδοχής καινοτόμων λύσεων από την 
αγορά.

_______________
1α Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1060 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2021, για 
τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το 
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Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο 
Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και 
Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών 
κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το 
Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής 
Ασφάλειας και το Μέσο για τη 
Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης 
των Συνόρων και την Πολιτική των 
Θεωρήσεων (ΕΕ L 231 της 30.6.2021, 
σ. 159).

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ο παρών κανονισμός βασίζεται 
στις αρχές και τα κριτήρια που ορίζονται 
στον κανονισμό για το πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη», συμπεριλαμβανομένου 
του ανοικτού χαρακτήρα και της 
διαφάνειας, των ισχυρών αποτελεσμάτων 
μόχλευσης και των μακροπρόθεσμων 
δεσμεύσεων όλων των εμπλεκομένων. 
Ένας από τους στόχους του παρόντος 
κανονισμού είναι να διασφαλίσει τον 
ανοικτό χαρακτήρα των πρωτοβουλιών σε 
ένα ευρύ φάσμα οντοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
νεοεισερχομένων. Οι συμπράξεις θα πρέπει 
να είναι ανοικτές σε κάθε οντότητα που 
είναι πρόθυμη και ικανή να εργαστεί για 
την επίτευξη του κοινού στόχου, να 
προωθούν την ευρεία και ενεργό 
συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις 
δραστηριότητες, τη σύνθεση των μελών 
και τη διακυβέρνησή τους, και να 
διασφαλίζουν ότι τα αποτελέσματα θα 
είναι προς όφελος όλων των Ευρωπαίων, 
κυρίως μέσω της ευρείας διάδοσης των 
αποτελεσμάτων και των δραστηριοτήτων 
πριν από την εγκατάσταση σε ολόκληρη 

(15) Ο παρών κανονισμός βασίζεται 
στις αρχές και τα κριτήρια που ορίζονται 
στον κανονισμό για το πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη», συμπεριλαμβανομένου 
του ανοικτού χαρακτήρα και της 
διαφάνειας, των ισχυρών αποτελεσμάτων 
μόχλευσης και των μακροπρόθεσμων 
δεσμεύσεων όλων των εμπλεκομένων. 
Ένας από τους στόχους του παρόντος 
κανονισμού είναι να διασφαλίσει τον 
ανοικτό χαρακτήρα των πρωτοβουλιών σε 
ένα ευρύ φάσμα οντοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
νεοεισερχομένων. Οι συμπράξεις θα πρέπει 
να είναι ανοικτές σε κάθε οντότητα που 
είναι πρόθυμη και ικανή να εργαστεί για 
την επίτευξη του κοινού στόχου, να 
προωθούν την ευρεία και ενεργό 
συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις 
δραστηριότητες, τη σύνθεση των μελών 
και τη διακυβέρνησή τους, και να 
διασφαλίζουν ότι τα αποτελέσματα θα 
είναι προς όφελος όλων των Ευρωπαίων, 
συνεισφέροντας παράλληλα στην 
παγκόσμια βιώσιμη ανάπτυξη, κυρίως 
μέσω της ευρείας διάδοσης των 
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την Ένωση. αποτελεσμάτων και των δραστηριοτήτων 
πριν από την εγκατάσταση όσο το δυνατόν 
ευρύτερα σε ολόκληρη την Ένωση.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Ένα μέρος από τα 5,4 δισ. EUR 
που διατίθενται στο πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη» από το Next Generation EU 
στο πλαίσιο της διοργανικής συμφωνίας 
για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
για την περίοδο 2021-2027 (το «ΠΔΠ»), 
μπορεί να συμβάλει στην αύξηση των 
κονδυλίων των κοινών επιχειρήσεων. Η 
εν λόγω συνεισφορά μπορεί επίσης να 
συμπληρωθεί με αποδεσμεύσεις, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3 
του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 
2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου1α (ο «δημοσιονομικός 
κανονισμός»), και να προσαρμοστεί ώστε 
να αντικατοπτρίζει τις συνεισφορές 
συνδεδεμένων χωρών. Πρόσθετες 
συνεισφορές από την Ένωση σύμφωνα με 
το άρθρο 13 του κανονισμού «Ορίζων 
Ευρώπη», το άρθρο 5 του κανονισμού 
(ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2093 του 
Συμβουλίου («κανονισμός για το ΠΔΠ»)1β 
και το άρθρο 15 παράγραφος 3 του 
δημοσιονομικού κανονισμού, πρέπει να 
κατανέμονται εντός των ομάδων του 
πυλώνα 2 του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη» με δίκαιο τρόπο, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ερευνητικές προτεραιότητες 
της Ένωσης καθώς και τους στόχους 
πολιτικής της. Κάθε πρόσθετη 
συνεισφορά της Ένωσης θα πρέπει να 
αντιστοιχίζεται με συνεισφορές άλλων 
μελών πλην της Ένωσης.
____________
1α Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, 
σχετικά με τους δημοσιονομικούς 
κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης, την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 
αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και 
της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 
30.7.2018, σ. 1).
1β Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) 2020/1046 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2020, 
για τον καθορισμό του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2021 
έως 2027 (ΕΕ L 433 Ι της 22.12.2020, σ. 
11).

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Σύμφωνα με τις φιλοδοξίες που 
ορίζονται στον κανονισμό για το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», μία από τις 
προϋποθέσεις για τη δημιουργία 
θεσμοθετημένων συμπράξεων είναι η 
διασφάλιση των συνεισφορών από 
εταίρους καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των 
πρωτοβουλιών. Στο πλαίσιο αυτό, οι 
εταίροι του ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να 
παρέχουν σημαντικό μέρος των 
συνεισφορών τους με τη μορφή 
συνεισφορών σε είδος για την κάλυψη των 
λειτουργικών δαπανών της κοινής 
επιχείρησης. Οι κοινές επιχειρήσεις θα 
πρέπει να είναι σε θέση να αναζητούν 
μέτρα για να καθιστούν δυνατές τις εν 
λόγω συνεισφορές μέσω των 
προγραμμάτων εργασίας τους, κυρίως με 

(18) Σύμφωνα με τις φιλοδοξίες που 
ορίζονται στον κανονισμό για το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», μία από τις 
προϋποθέσεις για τη δημιουργία 
θεσμοθετημένων συμπράξεων είναι η 
διασφάλιση των συνεισφορών από 
εταίρους καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των 
πρωτοβουλιών. Στο πλαίσιο αυτό, οι 
εταίροι του ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να 
παρέχουν σημαντικό μέρος των 
συνεισφορών τους με τη μορφή 
συνεισφορών σε είδος για την κάλυψη των 
λειτουργικών δαπανών της κοινής 
επιχείρησης. Οι κοινές επιχειρήσεις θα 
πρέπει να είναι σε θέση να αναζητούν 
μέτρα για να καθιστούν δυνατές τις εν 
λόγω συνεισφορές μέσω των 
προγραμμάτων εργασίας τους. Τα μέτρα 
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τη μείωση των ποσοστών 
χρηματοδότησης. Τα μέτρα αυτά θα 
πρέπει να βασίζονται στις ειδικές ανάγκες 
της κοινής επιχείρησης και στις 
υποκείμενες δραστηριότητες. Σε 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, θα πρέπει να 
είναι δυνατή η θέσπιση πρόσθετων όρων 
που επιβάλλουν τη συμμετοχή ενός μέλους 
της κοινής επιχείρησης ή των συνιστωσών 
ή συνδεδεμένων οντοτήτων της με στόχο 
δραστηριότητες στις οποίες οι 
βιομηχανικοί εταίροι της κοινής 
επιχείρησης μπορούν να διαδραματίσουν 
καίριο ρόλο, όπως επιδείξεις μεγάλης 
κλίμακας και εμβληματικά έργα, και να 
συνεισφέρουν περισσότερο μέσω 
χαμηλότερων ποσοστών 
χρηματοδότησης. Το επίπεδο συμμετοχής 
των μελών θα πρέπει να παρακολουθείται 
από τον εκτελεστικό διευθυντή 
προκειμένου το διοικητικό συμβούλιο να 
έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει 
κατάλληλα μέτρα, εξασφαλίζοντας 
ισορροπία μεταξύ της δέσμευσης των 
εταίρων και του ανοικτού χαρακτήρα. Σε 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, οι 
κεφαλαιουχικές δαπάνες, παραδείγματος 
χάριν για επιδείξεις μεγάλης κλίμακας ή 
εμβληματικά έργα, μπορούν να 
θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες σύμφωνα 
με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

αυτά θα πρέπει να βασίζονται στις ειδικές 
ανάγκες της κοινής επιχείρησης και στις 
υποκείμενες δραστηριότητες. Σε 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, θα πρέπει να 
είναι δυνατή η θέσπιση πρόσθετων όρων 
που επιβάλλουν τη συμμετοχή ενός μέλους 
της κοινής επιχείρησης ή των συνιστωσών 
ή συνδεδεμένων οντοτήτων της με στόχο 
δραστηριότητες στις οποίες οι 
βιομηχανικοί εταίροι της κοινής 
επιχείρησης μπορούν να διαδραματίσουν 
καίριο ρόλο ή να επιτύχουν ένα 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα συστήματος. 
Το επίπεδο συμμετοχής των μελών θα 
πρέπει να παρακολουθείται από τον 
εκτελεστικό διευθυντή προκειμένου το 
διοικητικό συμβούλιο να έχει τη 
δυνατότητα να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα, 
εξασφαλίζοντας ισορροπία μεταξύ της 
δέσμευσης των εταίρων και του ανοικτού 
χαρακτήρα. Σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες, 
παραδείγματος χάριν για επιδείξεις 
μεγάλης κλίμακας ή εμβληματικά έργα, 
μπορούν να θεωρούνται επιλέξιμες 
δαπάνες σύμφωνα με το ισχύον νομικό 
πλαίσιο.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Σύμφωνα με την αρχή του δίκαιου 
επιμερισμού των συνεισφορών μεταξύ των 
μελών των κοινών επιχειρήσεων, οι 
χρηματοδοτικές συνεισφορές για την 
κάλυψη διοικητικών δαπανών των κοινών 
επιχειρήσεων θα πρέπει να κατανέμονται 
ισομερώς μεταξύ της Ένωσης και των 
μελών εκτός της Ένωσης. Αποκλίσεις από 
την εν λόγω αρχή θα πρέπει να εξετάζονται 

(19) Η αναλογία των διοικητικών 
δαπανών προς τον συνολικό 
προϋπολογισμό θα πρέπει να είναι 
συγκρίσιμης αξίας για όλες τις κοινές 
επιχειρήσεις και δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 5% του προϋπολογισμού τους. 
Επιπλέον, σύμφωνα με την αρχή του 
δίκαιου επιμερισμού των συνεισφορών 
μεταξύ των μελών των κοινών 
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μόνο σε εξαιρετικές και δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, όπως όταν το 
μέγεθος ή η σύνθεση των μελών της κοινής 
επιχείρησης εκτός της Ένωσης θα 
οδηγούσε σε συνεισφορές ανά συνιστώσα 
ή συνδεδεμένη οντότητα, ιδίως μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), τόσο 
υψηλού επιπέδου που θα υπονομευόταν 
σοβαρά το κίνητρο να καταστούν ή να 
παραμείνουν συνιστώσα ή συνδεδεμένη 
οντότητα του μέλους της κοινής 
επιχείρησης. Στις περιπτώσεις αυτές, το 
ελάχιστο ποσοστό της ετήσιας 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς στις 
διοικητικές δαπάνες της κοινής 
επιχείρησης από μέλη εκτός της Ένωσης 
θα πρέπει να είναι 20 % των συνολικών 
ετήσιων διοικητικών δαπανών και οι 
συνεισφορές από ΜΜΕ θα πρέπει να είναι 
σημαντικά χαμηλότερες σε σύγκριση με 
εκείνες από τις μεγαλύτερες συνιστώσες ή 
συνδεδεμένες οντότητες. Μόλις επιτευχθεί 
κρίσιμη μάζα συμμετοχής που επιτρέπει 
συνεισφορά μεγαλύτερη από το 20 % των 
συνολικών ετήσιων διοικητικών δαπανών, 
οι ετήσιες συνεισφορές ανά συνιστώσα ή 
συνδεδεμένη οντότητα θα πρέπει να 
διατηρούνται ή να αυξάνονται με στόχο τη 
σταδιακή αύξηση του μεριδίου των μελών 
εκτός της Ένωσης στη συνολική 
συνεισφορά στις ετήσιες διοικητικές 
δαπάνες της κοινής επιχείρησης. Τα μέλη 
της κοινής επιχείρησης εκτός της Ένωσης 
θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια ώστε να αυξήσουν τον αριθμό 
των συνιστωσών ή των συνδεδεμένων 
οντοτήτων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί 
η συνεισφορά στο 50 % των διοικητικών 
δαπανών της κοινής επιχείρησης καθ’ όλη 
τη διάρκεια ζωής της.

επιχειρήσεων, οι χρηματοδοτικές 
συνεισφορές για την κάλυψη διοικητικών 
δαπανών των κοινών επιχειρήσεων θα 
πρέπει να κατανέμονται ισομερώς μεταξύ 
της Ένωσης και των μελών εκτός της 
Ένωσης. Τα μέλη εκτός της Ένωσης θα 
πρέπει να συμφωνήσουν μεταξύ τους 
σχετικά με τη δίκαιη κατανομή του 
μεριδίου τους των διοικητικών δαπανών 
των κοινών επιχειρήσεών τους. 
Αποκλίσεις από την εν λόγω αρχή θα 
πρέπει να εξετάζονται μόνο σε εξαιρετικές 
και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, 
όπως όταν το μέγεθος ή η σύνθεση των 
μελών της κοινής επιχείρησης εκτός της 
Ένωσης θα οδηγούσε σε συνεισφορές ανά 
συνιστώσα ή συνδεδεμένη οντότητα, ιδίως 
ΜΜΕ, ερευνητικούς οργανισμούς ή 
πανεπιστήμια, τόσο υψηλού επιπέδου που 
θα υπονομευόταν σοβαρά το κίνητρο να 
καταστούν ή να παραμείνουν συνιστώσα ή 
συνδεδεμένη οντότητα του μέλους της 
κοινής επιχείρησης. Στις περιπτώσεις 
αυτές, το ελάχιστο ποσοστό της ετήσιας 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς στις 
διοικητικές δαπάνες της κοινής 
επιχείρησης από μέλη εκτός της Ένωσης 
θα πρέπει να είναι 20 % των συνολικών 
ετήσιων διοικητικών δαπανών και οι 
συνεισφορές από ΜΜΕ, ερευνητικούς 
οργανισμούς και πανεπιστήμια θα πρέπει 
να είναι σημαντικά χαμηλότερες σε 
σύγκριση με εκείνες από τις μεγαλύτερες 
συνιστώσες ή συνδεδεμένες οντότητες. 
Μόλις επιτευχθεί κρίσιμη μάζα 
συμμετοχής που επιτρέπει συνεισφορά 
μεγαλύτερη από το 20 % των συνολικών 
ετήσιων διοικητικών δαπανών, οι ετήσιες 
συνεισφορές ανά συνιστώσα ή 
συνδεδεμένη οντότητα θα πρέπει να 
διατηρούνται ή να αυξάνονται με στόχο τη 
σταδιακή αύξηση του μεριδίου των μελών 
εκτός της Ένωσης στη συνολική 
συνεισφορά στις ετήσιες διοικητικές 
δαπάνες της κοινής επιχείρησης. Τα μέλη 
της κοινής επιχείρησης εκτός της Ένωσης 
θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια ώστε να αυξήσουν τον αριθμό 
των συνιστωσών ή των συνδεδεμένων 
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οντοτήτων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί 
η συνεισφορά στο 50 % των διοικητικών 
δαπανών της κοινής επιχείρησης καθ’ όλη 
τη διάρκεια ζωής της.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Ο κανονισμός για το πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη» υποχρεώνει τους 
εταίρους να επιδεικνύουν τη 
μακροπρόθεσμη δέσμευσή τους, 
συμπεριλαμβανομένου ενός ελάχιστου 
ποσοστού δημόσιων και/ή ιδιωτικών 
επενδύσεων. Κατά συνέπεια, είναι 
αναγκαίο η Ένωση να προσδιορίσει στον 
παρόντα κανονισμό τα ιδρυτικά μέλη που 
είναι εγκατεστημένα σε κράτη μέλη, σε 
χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη» ή διεθνείς οργανισμούς. 
Ωστόσο, όταν κρίνεται σκόπιμο, θα πρέπει 
να είναι δυνατή η επέκταση της βάσης των 
μελών των κοινών επιχειρήσεων μετά τη 
σύστασή τους με συνδεδεμένα μέλη που 
επιλέγονται με ανοικτές και διαφανείς 
διαδικασίες, λαμβανομένων ιδίως υπόψη 
των νέων τεχνολογικών εξελίξεων ή της 
σύνδεσης πρόσθετων χωρών με το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη». Οι νομικές 
οντότητες που ενδιαφέρονται να στηρίξουν 
τους στόχους των κοινών επιχειρήσεων 
στους συγκεκριμένους τομείς έρευνας 
στους οποίους δραστηριοποιούνται χωρίς 
να γίνουν μέλη θα πρέπει επίσης να έχουν 
τη δυνατότητα να καταστούν 
συνεισφέροντες εταίροι των εν λόγω 
κοινών επιχειρήσεων.

(20) Ο κανονισμός για το πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη» υποχρεώνει τους 
εταίρους να επιδεικνύουν τη 
μακροπρόθεσμη δέσμευσή τους, 
συμπεριλαμβανομένου ενός ελάχιστου 
ποσοστού δημόσιων και/ή ιδιωτικών 
επενδύσεων. Κατά συνέπεια, είναι 
αναγκαίο η Ένωση να προσδιορίσει στον 
παρόντα κανονισμό τα ιδρυτικά μέλη που 
είναι εγκατεστημένα σε κράτη μέλη, σε 
χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη» ή διεθνείς οργανισμούς. 
Ωστόσο, όταν κρίνεται σκόπιμο, θα πρέπει 
να είναι δυνατή η επέκταση της βάσης των 
μελών των κοινών επιχειρήσεων μετά τη 
σύστασή τους με συνδεδεμένα μέλη που 
επιλέγονται με τακτικές ανοικτές, δίκαιες 
και διαφανείς προσκλήσεις ενδιαφέροντος 
και επακόλουθες διαδικασίες επιλογής, 
λαμβανομένων υπόψη της γνωμοδότησης 
του επιστημονικού συμβουλευτικού 
οργάνου, καθώς και των νέων 
τεχνολογικών εξελίξεων και καινοτόμων 
προσεγγίσεων ή της σύνδεσης πρόσθετων 
χωρών με το πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη». Οι νομικές οντότητες που 
ενδιαφέρονται να στηρίξουν τους στόχους 
των κοινών επιχειρήσεων στους 
συγκεκριμένους τομείς έρευνας στους 
οποίους δραστηριοποιούνται χωρίς να 
γίνουν μέλη θα πρέπει επίσης να έχουν τη 
δυνατότητα να καταστούν συνεισφέροντες 
εταίροι των εν λόγω κοινών επιχειρήσεων.
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Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η σύσταση κοινής επιχείρησης 
εξασφαλίζει αμοιβαία επωφελή σύμπραξη 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τα 
συμμετέχοντα μέλη, μεταξύ άλλων με την 
προώθηση της βεβαιότητας για σημαντικά 
κονδύλια του προϋπολογισμού για τους 
συναφείς κλάδους για περίοδο επτά ετών. 
Η ιδιότητα του ιδρυτικού μέλους ή του 
συνδεδεμένου μέλους ή μίας εκ των 
συνιστωσών ή συνδεδεμένων οντοτήτων 
τους, επιτρέπει την απόκτηση επιρροής 
στο διοικητικό συμβούλιο της κοινής 
επιχείρησης, άμεσα ή μέσω των 
εκπροσώπων της βιομηχανίας. Το 
διοικητικό συμβούλιο είναι το όργανο 
λήψης αποφάσεων της κοινής 
επιχείρησης που αποφασίζει σχετικά με 
τον μακροπρόθεσμο στρατηγικό 
προσανατολισμό της σύμπραξης, καθώς 
και τις ετήσιες προτεραιότητές της. Τα 
ιδρυτικά μέλη και τα συνδεδεμένα μέλη 
και, κατά περίπτωση, μέλη που 
εκπροσωπούν τις συνιστώσες οντότητές 
τους, θα πρέπει, συνεπώς, να είναι σε θέση 
να συνεισφέρουν στον καθορισμό του 
θεματολογίου και των προτεραιοτήτων της 
κοινής επιχείρησης εγκρίνοντας και 
πιθανώς τροποποιώντας το στρατηγικό 
θεματολόγιο έρευνας και καινοτομίας, και 
εγκρίνοντας το ετήσιο πρόγραμμα 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του 
περιεχομένου των προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων, του εφαρμοστέου ποσοστού 
χρηματοδότησης ανά θέμα πρόσκλησης, 
καθώς και των σχετικών κανόνων για τις 
διαδικασίες υποβολής, αξιολόγησης, 
επιλογής, ανάθεσης και επανεξέτασης.

(21) Η σύσταση κοινής επιχείρησης 
εξασφαλίζει αμοιβαία επωφελή σύμπραξη 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τα 
συμμετέχοντα μέλη, μεταξύ άλλων με την 
προώθηση της βεβαιότητας για σημαντικά 
κονδύλια του προϋπολογισμού για τους 
συναφείς κλάδους για περίοδο επτά ετών 
και προσφέροντας πολιτική 
σηματοδότηση, ενισχυμένο σχεδιασμό και 
επενδυτική βεβαιότητα. Το διοικητικό 
συμβούλιο είναι το όργανο λήψης 
αποφάσεων της κοινής επιχείρησης που 
αποφασίζει σχετικά με τον 
μακροπρόθεσμο στρατηγικό 
προσανατολισμό της σύμπραξης, καθώς 
και τις ετήσιες προτεραιότητές της, με 
βάση τη συνεισφορά των εταίρων, 
συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού 
τομέα, της επιστημονικής κοινότητας, 
των εκπροσώπων των κρατών μελών και 
μη κερδοσκοπικών οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
αντίστοιχης κοινής επιχείρησης. Τα 
ιδρυτικά μέλη και τα συνδεδεμένα μέλη 
και, κατά περίπτωση, μέλη που 
εκπροσωπούν τις συνιστώσες οντότητές 
τους, μαζί με όλους τους άλλους 
σχετικούς συμφεροντούχους, θα πρέπει, 
συνεπώς, να είναι σε θέση να 
συνεισφέρουν στον καθορισμό του 
θεματολογίου και των προτεραιοτήτων της 
κοινής επιχείρησης εγκρίνοντας και 
πιθανώς αναθεωρώντας το στρατηγικό 
θεματολόγιο έρευνας και καινοτομίας, και 
εγκρίνοντας το ετήσιο πρόγραμμα 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του 
περιεχομένου των προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων, του εφαρμοστέου ποσοστού 
χρηματοδότησης ανά θέμα πρόσκλησης, 
καθώς και των σχετικών κανόνων για τις 
διαδικασίες υποβολής, αξιολόγησης, 
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επιλογής, ανάθεσης και επανεξέτασης.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Είναι σκόπιμο τα μέλη εκτός της 
Ένωσης να δεσμεύονται για την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού μέσω επιστολής 
δέσμευσης. Οι εν λόγω επιστολές 
δέσμευσης θα πρέπει να έχουν νομική ισχύ 
καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της 
πρωτοβουλίας και να παρακολουθούνται 
στενά από την κοινή επιχείρηση και την 
Επιτροπή. Οι κοινές επιχειρήσεις θα πρέπει 
να δημιουργούν ένα νομικό και 
οργανωτικό περιβάλλον το οποίο θα δίνει 
στα μέλη τη δυνατότητα να εκπληρώνουν 
τις δεσμεύσεις τους, διασφαλίζοντας 
παράλληλα τον συνεχή ανοικτό χαρακτήρα 
της πρωτοβουλίας και τη διαφάνεια κατά 
την υλοποίησή τους, κυρίως όσον αφορά 
τον καθορισμό προτεραιοτήτων και τη 
συμμετοχή σε προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων.

(22) Οι κοινές επιχειρήσεις θα πρέπει 
να είναι σε θέση να εργάζονται με 
ευέλικτο, απλό και ευέλικτο τρόπο και να 
διαθέτουν ένα σύνολο σαφών κανόνων, 
ενισχύοντας έτσι την ελκυστικότητα για 
όλους τους συμφεροντούχους και ιδίως 
για τη βιομηχανία, τις ΜΜΕ, τους 
ερευνητικούς οργανισμούς και τα 
συμμετέχοντα κράτη. Είναι σκόπιμο τα 
μέλη εκτός της Ένωσης να δεσμεύονται 
για την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού μέσω επιστολής δέσμευσης. 
Οι εν λόγω επιστολές δέσμευσης θα πρέπει 
να δημοσιεύονται εγκαίρως στον 
ιστότοπο της σχετικής κοινής 
επιχείρησης, με εξασφάλιση της τήρησης 
των κανόνων περί απορρήτου, και να 
έχουν νομική ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια 
ζωής της πρωτοβουλίας και να 
παρακολουθούνται στενά από την κοινή 
επιχείρηση και την Επιτροπή. Οι κοινές 
επιχειρήσεις θα πρέπει να δημιουργούν ένα 
νομικό και οργανωτικό περιβάλλον το 
οποίο θα δίνει στα μέλη τη δυνατότητα να 
εκπληρώνουν τις δεσμεύσεις τους, 
διασφαλίζοντας παράλληλα τον συνεχή 
ανοικτό χαρακτήρα της πρωτοβουλίας, τη 
διαφάνεια και την τήρηση των διατάξεων 
περί σύγκρουσης συμφερόντων κατά την 
υλοποίησή τους, κυρίως όσον αφορά τον 
καθορισμό προτεραιοτήτων και τη 
συμμετοχή σε προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων, με σκοπό την προώθηση της 
ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων και 
γεωγραφικής εκπροσώπησης. Οι κοινές 
επιχειρήσεις θα πρέπει, όπου αρμόζει, να 
προσδιορίζουν προκλήσεις υποβολής 
προτάσεων στις οποίες προωθείται 
συντονιστικός ρόλος για τις 
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συμμετέχουσες ΜΜΕ.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Η περαιτέρω απλούστευση 
αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του 
προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 
Ευρώπη». Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να 
υπάρξει απλουστευμένος μηχανισμός 
υποβολής εκθέσεων για τους εταίρους, οι 
οποίοι δεν υποχρεούνται πλέον να 
υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τις μη 
επιλέξιμες δαπάνες. Οι συνεισφορές σε 
είδος για επιχειρησιακές δραστηριότητες 
θα πρέπει να υπολογίζονται αποκλειστικά 
με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες. Αυτό 
επιτρέπει τον αυτόματο υπολογισμό των 
συνεισφορών σε είδος για επιχειρησιακές 
δραστηριότητες με εργαλεία ΤΠ του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», μειώνει 
τη διοικητική επιβάρυνση για τους 
εταίρους και καθιστά αποτελεσματικότερο 
τον μηχανισμό υποβολής εκθέσεων για τις 
συνεισφορές. Οι κοινές επιχειρήσεις θα 
πρέπει να παρακολουθούν στενά τις 
συνεισφορές σε είδος για επιχειρησιακές 
δραστηριότητες και ο εκτελεστικός 
διευθυντής του διοικητικού συμβουλίου θα 
πρέπει να καταρτίζει τακτικές εκθέσεις, 
προκειμένου να διαπιστώνεται αν είναι 
επαρκώς ικανοποιητική η πρόοδος που έχει 
σημειωθεί ως προς την επίτευξη των 
στόχων για τις συνεισφορές σε είδος. Το 
διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να 
αξιολογεί τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται και τα αποτελέσματα που 
επιτυγχάνονται από τα μέλη που 
συνεισφέρουν στις επιχειρησιακές 
δραστηριότητες, καθώς και άλλους 
παράγοντες, όπως το επίπεδο συμμετοχής 
των ΜΜΕ και την ελκυστικότητα της 
πρωτοβουλίας για νεοεισερχόμενους. Όταν 
κρίνεται σκόπιμο, θα πρέπει να λαμβάνει 

(23) Η περαιτέρω απλούστευση 
αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του 
προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 
Ευρώπη». Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να 
υπάρξει απλουστευμένος μηχανισμός 
υποβολής εκθέσεων για τους εταίρους, οι 
οποίοι δεν υποχρεούνται πλέον να 
υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τις μη 
επιλέξιμες δαπάνες. Οι συνεισφορές σε 
είδος για επιχειρησιακές δραστηριότητες 
θα πρέπει να υπολογίζονται αποκλειστικά 
με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες. Αυτό 
επιτρέπει τον αυτόματο υπολογισμό των 
συνεισφορών σε είδος για επιχειρησιακές 
δραστηριότητες με εργαλεία ΤΠ του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», μειώνει 
τη διοικητική επιβάρυνση για τους 
εταίρους και καθιστά αποτελεσματικότερο 
τον μηχανισμό υποβολής εκθέσεων για τις 
συνεισφορές. Οι κοινές επιχειρήσεις θα 
πρέπει να παρακολουθούν στενά τις 
συνεισφορές σε είδος για επιχειρησιακές 
δραστηριότητες και ο εκτελεστικός 
διευθυντής του διοικητικού συμβουλίου θα 
πρέπει να καταρτίζει τακτικές εκθέσεις τις 
οποίες να δημοσιοποιεί εγκαίρως στον 
ιστότοπο της σχετικής κοινής 
επιχείρησης, προκειμένου να 
διαπιστώνεται αν είναι επαρκώς 
ικανοποιητική η πρόοδος που έχει 
σημειωθεί ως προς την επίτευξη των 
στόχων για τις συνεισφορές σε είδος. Το 
διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να 
αξιολογεί τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται και τα αποτελέσματα που 
επιτυγχάνονται από τα μέλη που 
συνεισφέρουν στις επιχειρησιακές 
δραστηριότητες, καθώς και άλλους 
παράγοντες, όπως το επίπεδο συμμετοχής 
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κατάλληλα μέτρα αποκατάστασης και 
διορθωτικά μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη τις 
αρχές του ανοικτού χαρακτήρα και της 
διαφάνειας.

των ΜΜΕ, την ελκυστικότητα της 
πρωτοβουλίας για νεοεισερχόμενους και 
την γεωγραφική πολυμορφία. Όταν 
κρίνεται σκόπιμο, θα πρέπει να λαμβάνει 
κατάλληλα μέτρα αποκατάστασης και 
διορθωτικά μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη τις 
αρχές του ανοικτού χαρακτήρα και της 
διαφάνειας.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Οι κοινές επιχειρήσεις θα πρέπει να 
παρέχουν σε μέλη εκτός της Ένωσης 
συστηματικές ευκαιρίες και κίνητρα να 
συνδυάζουν τις δραστηριότητές τους στους 
τομείς της έρευνας και της καινοτομίας με 
τις δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης. 
Οι συμπληρωματικές δραστηριότητες δεν 
θα πρέπει να λαμβάνουν χρηματοδοτική 
στήριξη από την κοινή επιχείρηση. 
Ωστόσο, μπορούν να υπολογίζονται ως 
συνεισφορές σε είδος των μελών όταν 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
της κοινής επιχείρησης και συνδέονται 
άμεσα με τις δραστηριότητές της. Η 
σύνδεση αυτή μπορεί να επιτευχθεί με την 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των 
έμμεσων δράσεων που χρηματοδοτούνται 
από την κοινή επιχείρηση ή τις 
προηγούμενες πρωτοβουλίες της ή με την 
επίδειξη σημαντικής προστιθέμενης αξίας 
της Ένωσης. Ο παρών κανονισμός θα 
πρέπει να θεσπίσει ειδικότερες διατάξεις 
σχετικά με το πεδίο εφαρμογής των 
συμπληρωματικών δραστηριοτήτων κάθε 
κοινής επιχείρησης, στον βαθμό που είναι 
αναγκαίο για την επίτευξη της επιθυμητής 
κατεύθυνσης και αντικτύπου. Επιπλέον, θα 
πρέπει να αποφασίζεται από τα διοικητικά 
συμβούλια των κοινών επιχειρήσεων, όσον 
αφορά την αποτίμηση των συνεισφορών, 
αν είναι απαραίτητη η χρήση μεθόδων 
απλούστευσης, όπως τα κατ’ αποκοπή 

(24) Οι κοινές επιχειρήσεις θα πρέπει να 
παρέχουν σε μέλη εκτός της Ένωσης 
συστηματικές ευκαιρίες και κίνητρα να 
συνδυάζουν τις δραστηριότητές τους στους 
τομείς της έρευνας και της καινοτομίας με 
τις δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης. 
Οι συμπληρωματικές δραστηριότητες δεν 
θα πρέπει να λαμβάνουν χρηματοδοτική 
στήριξη από την κοινή επιχείρηση. 
Ωστόσο, μπορούν να υπολογίζονται ως 
συνεισφορές σε είδος των μελών όταν 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
της κοινής επιχείρησης και συνδέονται 
άμεσα με τις δραστηριότητές της. Η 
σύνδεση αυτή μπορεί να επιτευχθεί με την 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των 
έμμεσων δράσεων που χρηματοδοτούνται 
από την κοινή επιχείρηση ή τις 
προηγούμενες πρωτοβουλίες της ή με την 
επίδειξη σημαντικής προστιθέμενης αξίας 
της Ένωσης. Ο παρών κανονισμός θα 
πρέπει να θεσπίσει ειδικότερες διατάξεις 
σχετικά με τον προσδιορισμό του πεδίου 
εφαρμογής των συμπληρωματικών 
δραστηριοτήτων κάθε κοινής επιχείρησης 
με τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια, στον 
βαθμό που είναι αναγκαίο για την επίτευξη 
της επιθυμητής κατεύθυνσης και 
αντικτύπου. Επιπλέον, θα πρέπει να 
αποφασίζεται από τα διοικητικά 
συμβούλια των κοινών επιχειρήσεων, όσον 
αφορά την αποτίμηση των συνεισφορών, 
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ποσά ή οι μοναδιαίες δαπάνες, με σκοπό 
την επίτευξη απλούστευσης, οικονομικής 
αποδοτικότητας και κατάλληλου επιπέδου 
προστασίας των εμπιστευτικών εμπορικών 
δεδομένων.

αν είναι απαραίτητη η χρήση μεθόδων 
απλούστευσης, όπως τα κατ’ αποκοπή 
ποσά ή οι μοναδιαίες δαπάνες, με σκοπό 
την επίτευξη απλούστευσης, οικονομικής 
αποδοτικότητας και κατάλληλου επιπέδου 
προστασίας των εμπιστευτικών εμπορικών 
δεδομένων.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24α) Προκειμένου να στηρίξει τη 
σταδιοδρομία των νέων ερευνητών και να 
προωθήσει την αριστεία στην έρευνα και 
την καινοτομία, η κοινή επιχείρηση θα 
πρέπει να παρέχει επικαιροποιημένες 
πληροφορίες και τακτικές ανοικτές 
προσκλήσεις ειδικά σχεδιασμένες για 
διδακτορικούς και μεταδιδακτορικούς 
φοιτητές στο πεδίο αρμοδιοτήτων της 
σχετικής κοινής επιχείρησης, 
προωθώντας, κατά περίπτωση, 
συμπληρωματικότητες και συνέργειες με 
τις δράσεις «Marie Skłodowska-Curie».

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η διακυβέρνηση των κοινών 
επιχειρήσεων θα πρέπει να διασφαλίζει ότι 
οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων είναι 
κατάλληλες ώστε να συμβαδίζουν με το 
ταχέως μεταβαλλόμενο 
κοινωνικοοικονομικό και τεχνολογικό 
περιβάλλον και τις παγκόσμιες 
προκλήσεις. Οι κοινές επιχειρήσεις θα 
πρέπει να επωφελούνται από την 
εμπειρογνωσία, τις συμβουλές και την 

(25) Η διακυβέρνηση των κοινών 
επιχειρήσεων θα πρέπει να διασφαλίζει ότι 
οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων είναι 
διαφανείς και κατάλληλες ώστε να 
συμβαδίζουν με τις ταχέως 
μεταβαλλόμενες κοινωνικοοικονομικές, 
τεχνολογικές και περιβαλλοντικές 
παγκόσμιες προκλήσεις. Τα διοικητικά 
συμβούλια των κοινών επιχειρήσεων θα 
πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη την 
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υποστήριξη όλων των σχετικών 
ενδιαφερομένων, προκειμένου να εκτελούν 
αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους και να 
διασφαλίζουν συνέργειες σε ενωσιακό και 
εθνικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, οι κοινές 
επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να συστήνουν συμβουλευτικά 
όργανα με σκοπό την παροχή συμβουλών 
εμπειρογνωμόνων και την εκτέλεση κάθε 
άλλου συμβουλευτικού καθήκοντος που 
είναι απαραίτητο για την επίτευξη των 
στόχων των κοινών επιχειρήσεων. Κατά τη 
σύσταση των συμβουλευτικών οργάνων, οι 
κοινές επιχειρήσεις θα πρέπει να 
διασφαλίζουν την ισόρροπη εκπροσώπηση 
εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης, 
τηρώντας μεταξύ άλλων την ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων. Οι συμβουλές 
που παρέχουν τα εν λόγω όργανα θα 
πρέπει να παρουσιάζουν την επιστημονική 
οπτική, καθώς και την οπτική των εθνικών 
και περιφερειακών αρχών και άλλων 
ενδιαφερομένων των κοινών επιχειρήσεων.

αρχή της ισόρροπης εκπροσώπησης των 
φύλων και τη γεωγραφική πολυμορφία. Οι 
κοινές επιχειρήσεις θα πρέπει να 
επωφελούνται από την εμπειρογνωσία, τις 
συμβουλές και την υποστήριξη όλων των 
σχετικών ενδιαφερομένων, 
συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά 
πανεπιστημίων και άλλων ερευνητικών 
οργανισμών, εκπροσώπων της 
βιομηχανίας και ΜΜΕ, προκειμένου να 
εκτελούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά 
τους και να διασφαλίζουν συνέργειες σε 
ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο. Ως εκ τούτου, οι κοινές 
επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να συστήνουν συμβουλευτικά 
όργανα με σκοπό την παροχή συμβουλών 
εμπειρογνωμόνων και την εκτέλεση κάθε 
άλλου συμβουλευτικού καθήκοντος που 
είναι απαραίτητο για την επίτευξη των 
στόχων των κοινών επιχειρήσεων. Κατά τη 
σύσταση των συμβουλευτικών οργάνων, οι 
κοινές επιχειρήσεις θα πρέπει να 
διασφαλίζουν την ισόρροπη εκπροσώπηση 
εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης. 
Οι συμβουλές που παρέχουν τα εν λόγω 
όργανα θα πρέπει να παρουσιάζουν την 
επιστημονική οπτική, καθώς και την 
οπτική των εθνικών και περιφερειακών 
αρχών και άλλων ενδιαφερομένων των 
κοινών επιχειρήσεων και οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Οι κοινές επιχειρήσεις θα πρέπει να 
είναι σε θέση να συστήνουν 
συμβουλευτικό όργανο με επιστημονική 
συμβουλευτική αρμοδιότητα. Το εν λόγω 
όργανο ή τα μέλη του θα πρέπει να είναι σε 
θέση να παρέχουν στην αντίστοιχη κοινή 
επιχείρηση ανεξάρτητες επιστημονικές 

(26) Οι κοινές επιχειρήσεις θα πρέπει να 
συστήσουν συμβουλευτικό όργανο με 
επιστημονική συμβουλευτική 
αρμοδιότητα. Το εν λόγω όργανο ή τα 
μέλη του θα πρέπει να είναι σε θέση να 
παρέχουν στη σχετική κοινή επιχείρηση 
ανεξάρτητες επιστημονικές συμβουλές και 
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συμβουλές και υποστήριξη. Οι 
επιστημονικές συμβουλές θα πρέπει να 
αφορούν, ιδίως, τα ετήσια προγράμματα 
εργασίας, τις συμπληρωματικές 
δραστηριότητες, καθώς και κάθε άλλη 
πτυχή των καθηκόντων των κοινών 
επιχειρήσεων, εφόσον είναι αναγκαίο.

υποστήριξη, ανεξάρτητα από τα μέλη 
άλλων διοικητικών οργάνων της κοινής 
επιχείρησης. Οι επιστημονικές συμβουλές 
θα πρέπει να αφορούν, ιδίως, το 
στρατηγικό θεματολόγιο έρευνας και 
καινοτομίας, τα ετήσια προγράμματα 
εργασίας, τις συμπληρωματικές 
δραστηριότητες, τις 
κοινωνικοοικονομικές, περιβαλλοντικές 
και κλιματικές επιπτώσεις, πιθανά νέα 
μέλη, καθώς και κάθε άλλη πτυχή των 
καθηκόντων των κοινών επιχειρήσεων, 
εφόσον είναι αναγκαίο.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26α) Τα διοικητικά συμβούλια θα 
πρέπει να παρέχουν εγκαίρως στο 
επιστημονικό συμβουλευτικό όργανο 
πληροφορίες σχετικά με αποφάσεις που 
αφορούν συστάσεις και γνώμες που 
προτείνονται από το επιστημονικό 
συμβουλευτικό όργανο. Οι εν λόγω 
αποφάσεις δημοσιοποιούνται.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Για να διασφαλίζεται ότι οι κοινές 
επιχειρήσεις έχουν γνώση των θέσεων και 
των απόψεων των ενδιαφερόμενων μερών 
από ολόκληρη την αλυσίδα αξίας στους 
αντίστοιχους τομείς τους, οι κοινές 
επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να 
συστήνουν αντίστοιχες συμβουλευτικές 
ομάδες ενδιαφερομένων, από τις οποίες θα 
ζητείται η γνώμη σχετικά με οριζόντια 

(28) Για να διασφαλίζεται ότι οι κοινές 
επιχειρήσεις έχουν γνώση των θέσεων και 
των απόψεων των ενδιαφερόμενων μερών 
από ολόκληρη την αλυσίδα αξίας στους 
αντίστοιχους τομείς τους, οι κοινές 
επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να 
συστήνουν αντίστοιχες συμβουλευτικές 
ομάδες ενδιαφερομένων, από τις οποίες θα 
ζητείται η γνώμη σχετικά με οριζόντια 
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θέματα ή συγκεκριμένα ζητήματα, 
ανάλογα με τις ανάγκες κάθε κοινής 
επιχείρησης. Οι ομάδες αυτές θα πρέπει να 
είναι ανοικτές σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους από τον δημόσιο και τον 
ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων 
των οργανωμένων ομάδων συμφερόντων, 
και τις διεθνείς ομάδες συμφερόντων από 
τα κράτη μέλη, τις συνδεδεμένες χώρες, 
καθώς και από άλλες χώρες που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινής 
επιχείρησης.

θέματα ή συγκεκριμένα ζητήματα, 
ανάλογα με τις ανάγκες κάθε κοινής 
επιχείρησης. Οι ομάδες αυτές θα πρέπει να 
είναι ανοικτές σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους από τον δημόσιο και τον 
ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων 
των οργανωμένων ομάδων συμφερόντων, 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
και διεθνών ομάδων συμφερόντων από τα 
κράτη μέλη, τις συνδεδεμένες χώρες, 
καθώς και από άλλες χώρες που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινής 
επιχείρησης.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Οι κοινές επιχειρήσεις θα πρέπει να 
λειτουργούν κατά τρόπο ανοικτό και 
διαφανή, παρέχοντας εγκαίρως κάθε 
σχετική διαθέσιμη πληροφορία στα 
κατάλληλα όργανά τους, καθώς και 
προωθώντας αναλόγως τις δραστηριότητές 
τους, παραδείγματος χάρη, μέσω δράσεων 
ενημέρωσης και διάδοσης στο ευρύτερο 
κοινό.

(29) Οι κοινές επιχειρήσεις θα πρέπει να 
λειτουργούν κατά τρόπο απλό, ευέλικτο, 
ανοικτό, δίκαιο και διαφανή, παρέχοντας 
εγκαίρως κάθε σχετική διαθέσιμη 
πληροφορία στα κατάλληλα όργανά τους, 
καθώς και προωθώντας αναλόγως τις 
δραστηριότητές τους, παραδείγματος χάρη, 
μέσω δράσεων ενημέρωσης και διάδοσης 
στο ευρύτερο κοινό, συμμετέχοντας σε 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης και 
προωθώντας δραστηριότητες 
εκπαίδευσης και διάδοσης, με τη 
συμμετοχή ακαδημαϊκών δικτύων, 
επιστημονικών δικτύων και δικτύων 
γνώσης, κοινωνικών και οικονομικών 
εταίρων, των μέσων ενημέρωσης, της 
βιομηχανίας και των ΜΜΕ και άλλων 
φορέων. Όλες οι κοινές επιχειρήσεις θα 
πρέπει να καταβάλλουν ιδιαίτερες 
προσπάθειες ώστε να διασφαλίζουν ότι το 
κοινό ενημερώνεται επαρκώς και 
εγκαίρως για τις δραστηριότητες των 
κοινών επιχειρήσεων και θα πρέπει να 
παρέχουν κατάλληλες πληροφορίες στους 
αντίστοιχους ιστοτόπους τους, 
συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης 
σχετικής τεκμηρίωσης, όπως είναι οι 
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ετήσιες δραστηριότητες, οι εκθέσεις 
προόδου, οι ημερήσιες διατάξεις και τα 
πρακτικά των συνεδριάσεων του 
διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με 
τους κανόνες περί απορρήτου. Θα πρέπει 
να ενισχύουν τον διάλογο με την 
κοινωνία, να αυξήσουν την 
ευαισθητοποίηση, να προωθήσουν την 
ενεργό συμμετοχή σε όλα τα στάδια της 
επιστημονικής έρευνας, επιτρέποντας 
έτσι στους πολίτες να σχεδιάζουν από 
κοινού λύσεις, να συνεισφέρουν σε ιδέες 
και να δημιουργούν εποικοδομητικές 
στάσεις όσον αφορά τις δραστηριότητες 
και τα αποτελέσματα των κοινών 
επιχειρήσεων, ώστε να ενισχυθεί η 
εμπιστοσύνη στις τεχνολογικές λύσεις 
ενόψει των σημερινών και μελλοντικών 
προκλήσεων.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Οι κοινές επιχειρήσεις θα πρέπει να 
υλοποιούνται με τη χρήση διάρθρωσης και 
κανόνων που ενισχύουν την 
αποδοτικότητα και διασφαλίζουν την 
απλούστευση. Για τον σκοπό αυτόν, οι 
κοινές επιχειρήσεις θα πρέπει να εγκρίνουν 
δημοσιονομικούς κανόνες 
προσαρμοσμένους στις ειδικές ανάγκες 
τους, σύμφωνα με το άρθρο 71 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου2.

(30) Η δομή διακυβέρνησης και το 
ειδικό γραφείο προγράμματος αποτελούν 
μοναδικά χαρακτηριστικά των κοινών 
επιχειρήσεων που θα πρέπει να 
επιτρέπουν υψηλότερο επίπεδο πράξεων 
που βασίζονται στην εμπιστοσύνη. Οι 
κοινές επιχειρήσεις θα πρέπει να 
υλοποιούνται με τη χρήση διάρθρωσης και 
κανόνων που ενισχύουν τον αντίκτυπο και 
την αποδοτικότητά τους και διασφαλίζουν 
μέγιστη διοικητική απλούστευση για τους 
δικαιούχους και μείωση του διοικητικού 
φόρτου τους. Για τον σκοπό αυτόν, οι 
κοινές επιχειρήσεις θα πρέπει να εγκρίνουν 
δημοσιονομικούς κανόνες 
προσαρμοσμένους στις ειδικές ανάγκες 
τους, σύμφωνα με το άρθρο 71 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου2. Για να μπορούν οι κοινές 
επιχειρήσεις να εκτελούν τα καθήκοντα 
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και τις πρόσθετες δραστηριότητές τους, 
θα πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής 
αριθμός προσωπικού και κατάλληλοι 
βαθμοί.

__________________ __________________
2 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, 
σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες 
που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης, την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 
1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 
1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) 
αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 
541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 
(ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).

2 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, 
σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες 
που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης, την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 
1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 
1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) 
αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 
541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 
(ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Η συμμετοχή σε έμμεσες δράσεις 
που χρηματοδοτούνται από τις κοινές 
επιχειρήσεις στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» θα 
πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες 
που ορίζονται στον κανονισμό για το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη». Οι κοινές 
επιχειρήσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν τη 
συνεπή εφαρμογή των εν λόγω κανόνων 
βάσει σχετικών μέτρων που εγκρίνει η 
Επιτροπή. Οι κοινές επιχειρήσεις θα πρέπει 
να χρησιμοποιούν το εταιρικό υπόδειγμα 
συμφωνίας επιχορήγησης που έχει 
καταρτίσει η Επιτροπή. Όσον αφορά την 
περίοδο για την προβολή αντιρρήσεων 
όσον αφορά τη μεταβίβαση της κυριότητας 
αποτελεσμάτων που αναφέρεται στο 
[άρθρο 36 παράγραφος 4] του κανονισμού 
για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», θα 

(32) Η συμμετοχή σε έμμεσες δράσεις 
που χρηματοδοτούνται από τις κοινές 
επιχειρήσεις στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» θα 
πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες 
που ορίζονται στον κανονισμό για το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη». 
Ειδικότερα, οι ΜΜΕ ενδέχεται να μην 
διαθέτουν τους πόρους για να 
συμμετάσχουν ενεργά σε ευρωπαϊκά έργα 
και θα πρέπει να υποστηρίζονται από 
όλες τις κοινές επιχειρήσεις για να 
συμμετέχουν στις δραστηριότητές τους. 
Ωστόσο, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
συμμετοχή των ΜΜΕ, οι κοινές 
επιχειρήσεις θα πρέπει να μπορούν να 
εφαρμόζουν διαφορετικά ποσοστά 
επιστροφής για την ενωσιακή 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο μιας δράσης 



PE692.644v03-00 32/243 RR\1236994EL.docx

EL

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διάρκεια 
των κύκλων καινοτομίας στους τομείς που 
καλύπτουν οι αντίστοιχες κοινές 
επιχειρήσεις.

ανάλογα με το είδος του συμμετέχοντος. 
Τα ποσοστά επιστροφής θα πρέπει να 
αναφέρονται στο πρόγραμμα εργασίας. Οι 
κοινές επιχειρήσεις θα πρέπει να 
διασφαλίζουν τη συνεπή εφαρμογή των εν 
λόγω κανόνων βάσει σχετικών μέτρων που 
εγκρίνει η Επιτροπή. Οι κοινές 
επιχειρήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούν 
το εταιρικό υπόδειγμα συμφωνίας 
επιχορήγησης που έχει καταρτίσει η 
Επιτροπή. Όσον αφορά την περίοδο για 
την προβολή αντιρρήσεων όσον αφορά τη 
μεταβίβαση της κυριότητας 
αποτελεσμάτων που αναφέρεται στο 
[άρθρο 36 παράγραφος 4] του κανονισμού 
για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διάρκεια 
των κύκλων καινοτομίας στους τομείς που 
καλύπτουν οι σχετικές κοινές επιχειρήσεις.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32α) Δεδομένου ότι η έλλειψη 
δεξιοτήτων αποτελεί μείζον εμπόδιο για 
την ανταγωνιστικότητα, οι κοινές 
επιχειρήσεις θα πρέπει να συμβάλλουν 
ενεργά στη μείωση του χάσματος ειδικών 
δεξιοτήτων σε ολόκληρη την Ένωση και 
στη θέσπιση μέτρων για την αύξηση της 
ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων και 
την αντιμετώπιση της διάστασης του 
φύλου, συμπεριλαμβανομένων των 
τομέων STEM (θετικές επιστήμες, 
τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά), 
συμβάλλοντας στην οικοδόμηση νέων 
γνώσεων και ανθρώπινου κεφαλαίου, 
συμμετέχοντας σε εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης και προωθώντας 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες και 
δραστηριότητες διάδοσης, με τη 
συμμετοχή ακαδημαϊκών, επιστημονικών 
και γνωστικών δικτύων, κοινωνικών και 
οικονομικών εταίρων, των μέσων 
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ενημέρωσης, της βιομηχανίας και των 
ΜΜΕ και άλλων φορέων. Οι κοινές 
επιχειρήσεις θα πρέπει να αναζητούν 
δυνατότητες ενημέρωσης των 
σπουδαστών που επιθυμούν ενδεχομένως 
να σταδιοδρομήσουν στους τομείς των 
θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της 
μηχανικής και των μαθηματικών, καθώς 
και σε άλλους τομείς που σχετίζονται με 
τις επιχειρησιακές δραστηριότητες των 
κοινών επιχειρήσεων. Οι κοινές 
επιχειρήσεις θα πρέπει να αποτελούν ένα 
από τα μέσα για την προσέλκυση 
ταλέντων και τη μείωση του 
προβλήματος της διαρροής εγκεφάλων, 
διατηρώντας ισόρροπη κυκλοφορία 
ερευνητών και εξειδικευμένης 
εμπειρογνωμοσύνης.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Ένας από τους κύριους στόχους 
των κοινών επιχειρήσεων είναι η 
προώθηση των οικονομικών ικανοτήτων 
της Ένωσης και ειδικότερα της 
επιστημονικής και τεχνολογικής 
κυριαρχίας της. Επιπλέον, η ανάκαμψη 
μετά την πανδημία αναδεικνύει την ανάγκη 
επενδύσεων σε βασικές τεχνολογίες, όπως 
η τεχνολογία των δικτύων 5G, η τεχνητή 
νοημοσύνη, το υπολογιστικό νέφος, η 
κυβερνοασφάλεια και η πράσινη 
τεχνολογία, καθώς και η αξιοποίηση των 
τεχνολογιών αυτών στην Ένωση. Τα 
αποτελέσματα που παράγονται από όλους 
τους συμμετέχοντες θα διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο αυτό και όλοι 
οι συμμετέχοντες θα επωφεληθούν από τη 
χρηματοδότηση της Ένωσης μέσω των 
αποτελεσμάτων που παράγονται στο έργο 
και των δικαιωμάτων πρόσβασης σε αυτά, 
ακόμη και όταν πρόκειται για 
συμμετέχοντες που δεν έχουν λάβει 

(33) Ανάμεσα στους κύριους στόχους 
των κοινών επιχειρήσεων είναι η 
προώθηση των οικονομικών ικανοτήτων 
της Ένωσης και ειδικότερα της 
βιομηχανικής, επιστημονικής και 
τεχνολογικής κυριαρχίας της, καθώς και 
της κλιματικής ουδετερότητας και η 
οικοδόμηση μιας πιο βιώσιμης και 
ανταγωνιστικής οικονομίας μέσω της 
επιστημονικής, ψηφιακής και 
τεχνολογικής καινοτομίας. Επιπλέον, η 
ανάκαμψη μετά την πανδημία αναδεικνύει 
την ανάγκη επενδύσεων σε αναγκαίες 
υποδομές και σε βασικές τεχνολογίες, 
όπως οι νέες τεχνολογίες της 
επικοινωνίας, η τεχνολογία των δικτύων 
5G και 6G, η τεχνητή νοημοσύνη, το 
υπολογιστικό νέφος, η κυβερνοασφάλεια 
και η πράσινη τεχνολογία, καθώς και η 
αξιοποίηση, η διάδοση και η 
εμπορευματοποίηση των τεχνολογιών 
αυτών στην Ένωση. Οι κοινές 
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χρηματοδότηση από την Ένωση. Ως εκ 
τούτου, στο πλαίσιο της προστασίας των 
συμφερόντων της Ένωσης, το δικαίωμα 
των κοινών επιχειρήσεων να προβάλλουν 
αντιρρήσεις όσον αφορά τη μεταβίβαση 
της κυριότητας αποτελεσμάτων ή τη 
χορήγηση αποκλειστικής άδειας επί των 
αποτελεσμάτων θα πρέπει να εφαρμόζεται 
και σε συμμετέχοντες που δεν έχουν λάβει 
χρηματοδότηση από την Ένωση. Κατά την 
άσκηση του εν λόγω δικαιώματος 
προβολής αντιρρήσεων, η κοινή 
επιχείρηση θα πρέπει να επιτυγχάνει δίκαιη 
ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων της 
Ένωσης και της προστασίας των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων επί των 
αποτελεσμάτων των συμμετεχόντων που 
δεν έχουν λάβει χρηματοδότηση, σύμφωνα 
με την αρχή της αναλογικότητας, 
λαμβανομένου υπόψη ότι οι εν λόγω 
συμμετέχοντες δεν έλαβαν ενωσιακή 
χρηματοδότηση για τη δράση από την 
οποία προέκυψαν τα αποτελέσματα.

επιχειρήσεις θα πρέπει να συμβάλλουν 
στην προώθηση της ανοικτής επιστήμης 
σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στα 
άρθρα 14 και 39 του κανονισμού «Ορίζων 
Ευρώπη», τα οποία ορίζουν ότι η 
πρόσβαση σε ερευνητικά δεδομένα θα 
πρέπει να είναι «ανοικτή στο μέτρο του 
δυνατού, κλειστή στο μέτρο του 
αναγκαίου», λαμβανομένων υπόψη των 
έννομων συμφερόντων των δικαιούχων. 
Τα αποτελέσματα που παράγονται από 
όλους τους συμμετέχοντες θα 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο 
πλαίσιο αυτό και όλοι οι συμμετέχοντες θα 
επωφεληθούν από τη χρηματοδότηση της 
Ένωσης μέσω των αποτελεσμάτων που 
παράγονται στο έργο και των δικαιωμάτων 
πρόσβασης σε αυτά, ακόμη και όταν 
πρόκειται για συμμετέχοντες που δεν 
έχουν λάβει χρηματοδότηση από την 
Ένωση. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της 
προστασίας των συμφερόντων της 
Ένωσης, το δικαίωμα των κοινών 
επιχειρήσεων να προβάλλουν αντιρρήσεις 
όσον αφορά τη μεταβίβαση της κυριότητας 
αποτελεσμάτων ή τη χορήγηση 
αποκλειστικής άδειας επί των 
αποτελεσμάτων θα πρέπει να εφαρμόζεται 
και σε συμμετέχοντες που δεν έχουν λάβει 
χρηματοδότηση από την Ένωση. Κατά την 
άσκηση του εν λόγω δικαιώματος 
προβολής αντιρρήσεων, η κοινή 
επιχείρηση θα πρέπει να επιτυγχάνει δίκαιη 
ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων της 
Ένωσης και της προστασίας των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων επί των 
αποτελεσμάτων των συμμετεχόντων που 
δεν έχουν λάβει χρηματοδότηση, σύμφωνα 
με την αρχή της αναλογικότητας, 
λαμβανομένου υπόψη ότι οι εν λόγω 
συμμετέχοντες δεν έλαβαν ενωσιακή 
χρηματοδότηση για τη δράση από την 
οποία προέκυψαν τα αποτελέσματα.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Σύμφωνα με το [άρθρο 8 
παράγραφος 2 στοιχείο γ)] του κανονισμού 
για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», οι 
κοινές επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν 
σαφή προσέγγιση κύκλου ζωής. Για την 
επαρκή προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης, οι κοινές 
επιχειρήσεις θα πρέπει να συσταθούν για 
περίοδο που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 
2031, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να 
ασκούν τις αρμοδιότητές τους όσον αφορά 
την εκτέλεση των επιχορηγήσεων μέχρι να 
ολοκληρωθούν οι τελευταίες έμμεσες 
δράσεις που δρομολογήθηκαν.

(38) Οι κοινές επιχειρήσεις θα πρέπει 
να χρηματοδοτούνται από τα 
προγράμματα της Ένωσης βάσει του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και, 
όπου αρμόζει, από το Next Generation 
EU. Σύμφωνα με το [άρθρο 8 
παράγραφος 2 στοιχείο γ)] του κανονισμού 
για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», οι 
κοινές επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν 
σαφή προσέγγιση κύκλου ζωής. Για την 
επαρκή προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης, οι κοινές 
επιχειρήσεις θα πρέπει να συσταθούν για 
περίοδο που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 
2031, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να 
ασκούν τις αρμοδιότητές τους όσον αφορά 
την εκτέλεση των επιχορηγήσεων μέχρι να 
ολοκληρωθούν οι τελευταίες έμμεσες 
δράσεις που δρομολογήθηκαν.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38α) Η κοινή επιχείρηση, τα όργανα και 
το προσωπικό της θα πρέπει να 
αποφεύγουν οποιαδήποτε σύγκρουση 
συμφερόντων κατά την εκτέλεση των 
δραστηριοτήτων τους. Το διοικητικό 
συμβούλιο και οι εκτελεστικοί διευθυντές 
θεσπίζουν κανόνες για την πρόληψη, την 
αποφυγή και τη διαχείριση περιπτώσεων 
σύγκρουσης συμφερόντων. Τα μέλη της 
επιστημονικής επιτροπής πρέπει να 
δημοσιοποιούν και επικαιροποιούν 
πλήρως τη δήλωση πλήρων 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων, 
οικονομικών συμφερόντων και 
σύγκρουσης συμφερόντων.



PE692.644v03-00 36/243 RR\1236994EL.docx

EL

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Στο πλαίσιο της προτεραιότητας 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Μια 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία»3 που 
υποστηρίζεται από την αναθεωρημένη 
στρατηγική της Ένωσης για τη 
βιοοικονομία4, τη στρατηγική της ΕΕ για 
τη βιοποικιλότητα5, την ανακοίνωση με 
τίτλο «Καθαρός πλανήτης για όλους»6, το 
σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία7 
και τη νέα ανακοίνωση με τίτλο «Από το 
αγρόκτημα στο πιάτο»8, ο ευρωπαϊκός 
τομέας της βιοοικονομίας, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, των 
περιφερειών και των παραγωγών του 
πρωτογενούς τομέα, θα πρέπει να καταστεί 
κλιματικά ουδέτερος, πιο κυκλικός και πιο 
βιώσιμος, παραμένοντας παράλληλα 
ανταγωνιστικός σε παγκόσμια κλίμακα. 
Ένα ισχυρό, αποδοτικό ως προς τους 
πόρους και ανταγωνιστικό οικοσύστημα 
καινοτομίας βιολογικής βάσης μπορεί να 
περιορίσει την εξάρτηση από τις μη 
ανανεώσιμες ορυκτές πρώτες ύλες και τους 
ορυκτούς πόρους και να επιταχύνει την 
αντικατάστασή τους. Έχει τη δυνατότητα 
να αναπτύξει ανανεώσιμα προϊόντα 
βιολογικής προέλευσης, υλικά, διεργασίες 
και θρεπτικά συστατικά από απόβλητα και 
βιομάζα μέσω της βιωσιμότητας και της 
καινοτομίας με γνώμονα την κυκλικότητα. 
Το εν λόγω οικοσύστημα μπορεί επίσης να 
δημιουργήσει αξία από τοπικές πρώτες 
ύλες -συμπεριλαμβανομένων των 
αποβλήτων, των καταλοίπων και των 
παραπροϊόντων αποβλήτων- με σκοπό τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, την επίτευξη 
οικονομικής μεγέθυνσης και ανάπτυξης σε 
ολόκληρη την Ένωση, όχι μόνον σε 
αστικές περιοχές αλλά και σε αγροτικές 
και παράκτιες περιοχές στις οποίες 
παράγεται βιομάζα και οι οποίες είναι 
συχνά περιφερειακές περιοχές που σπανίως 

(39) Στο πλαίσιο της προτεραιότητας 
της Επιτροπής με τίτλο «Μια Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία»3 που υποστηρίζεται 
από την αναθεωρημένη στρατηγική της 
Ένωσης για τη βιοοικονομία4, τη 
στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα5, 
την ανακοίνωση με τίτλο «Καθαρός 
πλανήτης για όλους»6, το σχέδιο δράσης 
για την κυκλική οικονομία7, τη νέα 
ανακοίνωση με τίτλο «Από το αγρόκτημα 
στο πιάτο»8, και τους ΣΒΑ του ΟΗΕ, ο 
ευρωπαϊκός τομέας της βιοοικονομίας, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των 
νεοφυών επιχειρήσεων, των περιφερειών 
και των παραγωγών του πρωτογενούς 
τομέα, θα πρέπει να καταστεί κλιματικά 
ουδέτερος, πιο κυκλικός και πιο βιώσιμος, 
παραμένοντας παράλληλα ανταγωνιστικός 
σε παγκόσμια κλίμακα. Ένα ισχυρό, 
αποδοτικό ως προς τους πόρους και 
ανταγωνιστικό οικοσύστημα καινοτομίας 
βιολογικής βάσης μπορεί να περιορίσει την 
εξάρτηση από τις μη ανανεώσιμες ορυκτές 
πρώτες ύλες και τους ορυκτούς πόρους και 
να επιταχύνει την αντικατάστασή τους. 
Έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει 
ανανεώσιμα προϊόντα βιολογικής 
προέλευσης, υλικά, διεργασίες και 
θρεπτικά συστατικά από απόβλητα και 
βιομάζα μέσω της βιωσιμότητας και της 
καινοτομίας με γνώμονα την κυκλικότητα. 
Το εν λόγω οικοσύστημα μπορεί επίσης να 
δημιουργήσει αξία από τοπικές πρώτες 
ύλες -συμπεριλαμβανομένων των 
αποβλήτων, των καταλοίπων και των 
παραπροϊόντων αποβλήτων- με σκοπό τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, την επίτευξη 
οικονομικής μεγέθυνσης και κοινωνικής 
ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ένωση, όχι 
μόνον σε αστικές περιοχές αλλά και σε 
αγροτικές και παράκτιες περιοχές στις 
οποίες παράγεται βιομάζα και οι οποίες 
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επωφελούνται από τη βιομηχανική 
ανάπτυξη.

είναι συχνά περιφερειακές περιοχές που 
σπανίως επωφελούνται από τη 
βιομηχανική, οικονομική και κοινωνική 
ανάπτυξη. Μπορεί επίσης να συμβάλει 
στον εντοπισμό λύσεων με τη χρήση 
τεχνολογιών και προσεγγίσεων αρνητικών 
εκπομπών.

__________________ __________________
3 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-
2019-2024/european-green-deal_el.

3 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-
2019-2024/european-green-deal_el.

4 COM(2018) 673. 4 COM(2018) 673.
5 COM(2020) 380. 5 COM(2020) 380.
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018
DC0773&from=EN.

6 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018
DC0773&from=EN.

7 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-
2019-2024/european-green-deal_el.

7 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-
2019-2024/european-green-deal_el.

8 COM(2020) 381. 8 COM(2020) 381.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Η κοινή επιχείρηση βιομηχανιών 
βιοπροϊόντων που συστάθηκε στο πλαίσιο 
του προγράμματος «Ορίζων 2020» 
επικεντρώθηκε στη βιώσιμη χρήση των 
πόρων, και ιδίως σε κλάδους με υψηλή 
ένταση πόρων και υψηλό αντίκτυπο, όπως 
η γεωργία, η κλωστοϋφαντουργία και οι 
κατασκευές, απευθυνόμενη δε ειδικότερα 
σε τοπικούς φορείς εκμετάλλευσης, 
κατασκευαστές, μονάδες και εργοστάσια. 
Η ενδιάμεση αξιολόγησή της που 
δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2017 
περιλάμβανε μια σειρά 34 ισχυρών 
συστάσεων, οι οποίες αντικατοπτρίζονται 
στον σχεδιασμό της κοινής επιχείρησης 
«Μια Ευρώπη που βασίζεται στην κυκλική 

(40) Η κοινή επιχείρηση βιομηχανιών 
βιοπροϊόντων που συστάθηκε στο πλαίσιο 
του προγράμματος «Ορίζων 2020» 
επικεντρώθηκε στη βιώσιμη χρήση των 
πόρων, και ιδίως σε κλάδους με υψηλή 
ένταση πόρων και υψηλό αντίκτυπο, όπως 
η γεωργία, η κλωστοϋφαντουργία και οι 
κατασκευές, απευθυνόμενη δε ειδικότερα 
σε τοπικούς φορείς εκμετάλλευσης, 
κατασκευαστές, μονάδες και εργοστάσια. 
Η ενδιάμεση αξιολόγησή της που 
δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2017 
περιλάμβανε μια σειρά 34 ισχυρών 
συστάσεων, οι οποίες αντικατοπτρίζονται 
στον σχεδιασμό της κοινής επιχείρησης 
«Μια Ευρώπη που βασίζεται στην κυκλική 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN
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βιοοικονομία» η οποία συστήνεται με τον 
παρόντα κανονισμό. Η κοινή επιχείρηση 
«Μια Ευρώπη που βασίζεται στην κυκλική 
βιοοικονομία» δεν αποτελεί άμεση 
συνέχεια της κοινής επιχείρησης 
βιομηχανιών βιοπροϊόντων, αλλά ένα 
πρόγραμμα το οποίο βασίζεται στα 
επιτεύγματα του προηγούμενου 
προγράμματος και αντιμετωπίζει τις 
αδυναμίες του. Σύμφωνα με τις συστάσεις, 
η κοινή επιχείρηση «Μια Ευρώπη που 
βασίζεται στην κυκλική βιοοικονομία» θα 
πρέπει να περιλαμβάνει ευρύτερο φάσμα 
ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένου 
του πρωτογενούς τομέα (γεωργία, 
υδατοκαλλιέργεια, αλιεία και δασοκομία), 
καθώς και προμηθευτές αποβλήτων, 
καταλοίπων και παραπροϊόντων, 
περιφερειακές αρχές και επενδυτές για την 
πρόληψη αδυναμιών της αγοράς και μη 
βιώσιμων διαδικασιών βιολογικής βάσης. 
Για την επίτευξη των στόχων της, θα 
πρέπει να χρηματοδοτεί αποκλειστικά έργα 
που τηρούν τις αρχές της κυκλικότητας, 
της βιωσιμότητας και των ορίων του 
πλανήτη.

βιοοικονομία» η οποία συστήνεται με τον 
παρόντα κανονισμό. Η κοινή επιχείρηση 
«Μια Ευρώπη που βασίζεται στην κυκλική 
βιοοικονομία» δεν αποτελεί άμεση 
συνέχεια της κοινής επιχείρησης 
βιομηχανιών βιοπροϊόντων, αλλά ένα 
πρόγραμμα το οποίο βασίζεται στα 
επιτεύγματα του προηγούμενου 
προγράμματος και αντιμετωπίζει τις 
αδυναμίες του. Σύμφωνα με τις συστάσεις, 
η κοινή επιχείρηση «Μια Ευρώπη που 
βασίζεται στην κυκλική βιοοικονομία» θα 
πρέπει να περιλαμβάνει ευρύτερο φάσμα 
ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένου 
του πρωτογενούς τομέα (σε όλες τις 
τεχνολογίες, γεωργία, υδατοκαλλιέργεια, 
αλιεία και δασοκομία), καθώς και 
προμηθευτές αποβλήτων, καταλοίπων και 
παραπροϊόντων, περιφερειακές αρχές και 
επενδυτές για την πρόληψη αδυναμιών της 
αγοράς και μη βιώσιμων διαδικασιών 
βιολογικής βάσης, όπως και εκπροσώπους 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. 
Ειδικότερα, θα πρέπει να διασφαλίζει το 
άνοιγμα προς μικρότερους παράγοντες. 
Για την επίτευξη των στόχων της, θα 
πρέπει να χρηματοδοτεί αποκλειστικά έργα 
που τηρούν τις αρχές της κυκλικότητας, 
της βιωσιμότητας και των ορίων του 
πλανήτη και να μετριάζει τον δυνητικό 
κοινωνικό και περιβαλλοντικό τους 
αντίκτυπο.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Η κοινή επιχείρηση «Μια Ευρώπη 
που βασίζεται στην κυκλική βιοοικονομία» 
θα πρέπει να συγκροτήσει ομάδες 
ανάπτυξης οι οποίες θα λειτουργούν ως 
συμβουλευτικά όργανα και θα πρέπει να 
συμμετέχουν ενεργά στις στρατηγικές 
συζητήσεις που καθορίζουν το 
θεματολόγιο της σύμπραξης. Είναι 

(41) Η κοινή επιχείρηση «Μια Ευρώπη 
που βασίζεται στην κυκλική βιοοικονομία» 
θα πρέπει να συγκροτήσει ομάδες 
ανάπτυξης οι οποίες θα λειτουργούν ως 
συμβουλευτικά όργανα και θα πρέπει να 
συμμετέχουν ενεργά στις στρατηγικές 
συζητήσεις που καθορίζουν το 
θεματολόγιο της σύμπραξης. Είναι 
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εξαιρετικά σημαντικό να 
συμπεριλαμβάνονται στη δομή 
διακυβέρνησης τα εν λόγω συμβουλευτικά 
όργανα με σκοπό να διασφαλίζεται 
ευρύτερη συμμετοχή και αύξηση των 
ιδιωτικών επενδύσεων στον κλάδο της 
κυκλικής βιοοικονομίας. Ειδικότερα, οι 
ομάδες ανάπτυξης θα πρέπει να παρέχουν 
στήριξη στις στρατηγικές συνεδριάσεις του 
διοικητικού συμβουλίου, κατά τις οποίες 
παρίστανται στο μόνιμο διοικητικό 
συμβούλιο ηγετικοί παράγοντες της 
βιομηχανίας και οι εκπρόσωποι των 
ενδιαφερομένων μαζί με εκπροσώπους 
υψηλού επιπέδου της Επιτροπής για να 
συζητήσουν και να καθορίσουν τη 
στρατηγική κατεύθυνση της σύμπραξης.

εξαιρετικά σημαντικό να 
συμπεριλαμβάνονται στη δομή 
διακυβέρνησης τα εν λόγω συμβουλευτικά 
όργανα με σκοπό να διασφαλίζεται 
ευρύτερη συμμετοχή και αύξηση των 
ιδιωτικών επενδύσεων στον κλάδο της 
κυκλικής βιοοικονομίας. Ειδικότερα, οι 
ομάδες ανάπτυξης θα πρέπει να παρέχουν 
στήριξη στις στρατηγικές συνεδριάσεις του 
διοικητικού συμβουλίου, κατά τις οποίες 
παρίστανται στο μόνιμο διοικητικό 
συμβούλιο ηγετικοί παράγοντες της 
βιομηχανίας και οι εκπρόσωποι των 
ενδιαφερομένων μαζί με εκπροσώπους 
υψηλού επιπέδου της Επιτροπής για να 
συζητήσουν και να καθορίσουν τη 
στρατηγική κατεύθυνση και να 
διασφαλίσουν την περιβαλλοντική και 
κοινωνική βιωσιμότητα της σύμπραξης.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Ο κύριος στόχος της κοινής 
επιχείρησης «Καθαρές αερομεταφορές» θα 
πρέπει να είναι η συμβολή στη μείωση του 
οικολογικού αποτυπώματος των 
αερομεταφορών μέσω της επιτάχυνσης της 
ανάπτυξης κλιματικά ουδέτερων 
τεχνολογιών αερομεταφορών για τη 
συντομότερη δυνατή αξιοποίησή τους, με 
αποτέλεσμα τη σημαντική συμβολή στους 
φιλόδοξους στόχους μετριασμού των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, δηλαδή 
μείωση των εκπομπών κατά 55 % έως το 
2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, 
και κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. 
Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί μόνο 
με την επιτάχυνση και τη βελτιστοποίηση 
των διαδικασιών έρευνας και καινοτομίας 
στον τομέα της αεροναυπηγικής και με τη 
βελτίωση της παγκόσμιας 
ανταγωνιστικότητας του κλάδου των 

(42) Ο κύριος στόχος της κοινής 
επιχείρησης «Καθαρές αερομεταφορές» θα 
πρέπει να είναι η συμβολή στη μείωση του 
οικολογικού αποτυπώματος των 
αερομεταφορών μέσω της επιτάχυνσης της 
ανάπτυξης κλιματικά ουδέτερων 
τεχνολογιών αερομεταφορών για τη 
συντομότερη δυνατή αξιοποίησή τους, με 
αποτέλεσμα τη σημαντική συμβολή στους 
φιλόδοξους στόχους μετριασμού των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, και του 
κανονισμού (ΕΕ) 2021/1119 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του ευρωπαϊκού νόμου 
για το κλίμα1α («Ευρωπαϊκός νόμος για το 
κλίμα»), δηλαδή μείωση των εκπομπών 
κατά 55 % έως το 2030 σε σύγκριση με τα 
επίπεδα του 1990, και κλιματική 
ουδετερότητα έως το 2050 το αργότερο, 
σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού. 



PE692.644v03-00 40/243 RR\1236994EL.docx

EL

αερομεταφορών της Ένωσης. Η κοινή 
επιχείρηση «Καθαρές αερομεταφορές» θα 
πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι η 
καθαρότερη αεροπορία παραμένει 
ασφαλής και αποδοτική για τις 
αεροπορικές μεταφορές επιβατών και 
εμπορευμάτων.

Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί μόνο 
με την επιτάχυνση και τη βελτιστοποίηση 
των διαδικασιών έρευνας και καινοτομίας 
στον τομέα της αεροναυπηγικής και με τη 
βελτίωση της παγκόσμιας 
ανταγωνιστικότητας του κλάδου των 
αερομεταφορών της Ένωσης. Η κοινή 
επιχείρηση «Καθαρές αερομεταφορές» θα 
πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι η 
καθαρότερη αεροπορία παραμένει 
ασφαλής και αποδοτική για τις 
αεροπορικές μεταφορές επιβατών και 
εμπορευμάτων.

_______________
1α Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1119 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 2021, για 
τη θέσπιση πλαισίου με στόχο την 
επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και 
για την τροποποίηση των κανονισμών 
(ΕΚ) αριθ. 401/2009 και (ΕΕ) 2018/1999 
(«ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα») 
(ΕΕ L 243 της 9.7.2021, σ. 1).

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44α) Οι καθαρές και βιώσιμες 
αεροπορικές μεταφορές, οι οποίες 
αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις 
λόγω της πανδημίας COVID-19, έχουν 
αναγνωριστεί ως ζωτικό στοιχείο για την 
επιτυχία της Ένωσης σε έναν ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικό κόσμο. Η κοινή 
επιχείρηση Καθαρές αερομεταφορές θα 
μπορούσε να επεκτείνει τη βάση στήριξης 
της έρευνας στον τομέα της 
αεροναυτικής με διάφορους τρόπους. Θα 
μπορούσε να συμβάλει στην εισαγωγή 
νέων γνώσεων, λύσεων και δυνατοτήτων 
καινοτομίας, βρίσκοντας ιδέες σε άλλες 
επιστήμες και τομείς. Θα μπορούσε 
επίσης να δώσει τη δυνατότητα στους 
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σπουδαστές να συμβάλουν σε ένα 
βιομηχανικό περιβάλλον, ιδίως στις 
ΜΜΕ. Η επιτυχής συνεργασία μεταξύ 
κοινών επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών 
ιδρυμάτων μπορεί να οδηγήσει σε 
επιδοτούμενες συμβάσεις έρευνας, 
χρηματοδοτούμενες συνεργασίες, 
προγράμματα πρακτικής άσκησης 
φοιτητών, κοινές εξειδικευμένες 
εγκαταστάσεις, προγράμματα συνδεόμενα 
με τη βιομηχανία, επιχορηγήσεις, 
βραβεύσεις, βραβεία που κινητοποιούν 
την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Η Ευρώπη αντιμετωπίζει την 
πρόκληση να καλείται να διαδραματίσει 
ηγετικό ρόλο στην εσωτερίκευση του 
κοινωνικού κόστους των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου στο επιχειρηματικό 
μοντέλο των αερομεταφορών, 
συνεχίζοντας παράλληλα να διασφαλίζει 
«ισότιμους όρους ανταγωνισμού» για τα 
ευρωπαϊκά προϊόντα στην παγκόσμια 
αγορά. Ως εκ τούτου, η κοινή επιχείρηση 
«Καθαρές αερομεταφορές» θα πρέπει να 
στηρίζει τους Ευρωπαίους εκπροσώπους 
στις προσπάθειες διεθνούς τυποποίησης 
και στις διεθνείς νομοθετικές προσπάθειες.

(47) Η Ευρώπη αντιμετωπίζει την 
πρόκληση να καλείται να διαδραματίσει 
παγκόσμιο ηγετικό ρόλο στην 
εσωτερίκευση του κοινωνικού κόστους 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
στο επιχειρηματικό μοντέλο των 
αερομεταφορών, συνεχίζοντας παράλληλα 
να διασφαλίζει «ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού» για τα ευρωπαϊκά 
προϊόντα και τις υπηρεσίες στην 
παγκόσμια αγορά, καθώς και το δικαίωμα 
στη συνδεσιμότητα και την 
ανταγωνιστικότητα του τομέα. Ως εκ 
τούτου, η κοινή επιχείρηση «Καθαρές 
αερομεταφορές» θα πρέπει να στηρίζει 
τους Ευρωπαίους εκπροσώπους στις 
προσπάθειες διεθνούς τυποποίησης και 
στις διεθνείς νομοθετικές προσπάθειες.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Το ενδιαφέρον για το υδρογόνο 
έχει εξελιχθεί θεαματικά κατά την 
τελευταία πενταετία, καθώς όλα τα κράτη 
μέλη έχουν υπογράψει και επικυρώσει τη 
συμφωνία του Παρισιού (COP21). Στα 
τέλη του 2019 η Επιτροπή παρουσίασε την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η οποία 
αποσκοπεί στη μετατροπή της Ένωσης σε 
δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία, με 
σύγχρονη, αποδοτική ως προς τη χρήση 
των πόρων και ανταγωνιστική οικονομία, 
στην οποία δεν θα υπάρχουν καθαρές 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου το 
2050. Στους τομείς προτεραιότητας 
συγκαταλέγονται το καθαρό υδρογόνο, οι 
κυψέλες καυσίμου, άλλα εναλλακτικά 
καύσιμα και η αποθήκευση ενέργειας. Το 
υδρογόνο κατέχει εξέχουσα θέση στην 
ανακοίνωση με τίτλο «Στρατηγική για το 
υδρογόνο για μια κλιματικά ουδέτερη 
Ευρώπη» και στην ανακοίνωση με τίτλο 
«Στρατηγική της ΕΕ για την ενοποίηση του 
ενεργειακού συστήματος» του Ιουλίου 
του 2020, καθώς και για τη δρομολόγηση 
της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για το Καθαρό 
Υδρογόνο, η οποία φέρνει σε επαφή όλα 
τα ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό να 
προσδιορίσουν τις τεχνολογικές ανάγκες, 
τις επενδυτικές ευκαιρίες και τους 
κανονιστικούς φραγμούς για τη δημιουργία 
ενός οικοσυστήματος καθαρού υδρογόνου 
στην Ένωση.

(48) Το ενδιαφέρον για το υδρογόνο 
έχει εξελιχθεί θεαματικά κατά την 
τελευταία πενταετία, καθώς όλα τα κράτη 
μέλη έχουν υπογράψει και επικυρώσει τη 
συμφωνία του Παρισιού (COP21). Στα 
τέλη του 2019 η Επιτροπή παρουσίασε την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η οποία 
αποσκοπεί στη μετατροπή της Ένωσης σε 
δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία, με 
σύγχρονη, αποδοτική ως προς τη χρήση 
των πόρων και ανταγωνιστική οικονομία, 
στην οποία δεν θα υπάρχουν καθαρές 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου το 2050 
το αργότερο. Στους τομείς προτεραιότητας 
συγκαταλέγονται το καθαρό υδρογόνο, οι 
κυψέλες καυσίμου, άλλα εναλλακτικά 
καύσιμα, η αποθήκευση ενέργειας και οι 
τεχνολογίες αρνητικών εκπομπών. Το 
υδρογόνο κατέχει εξέχουσα θέση στην 
ανακοίνωση με τίτλο «Στρατηγική για το 
υδρογόνο για μια κλιματικά ουδέτερη 
Ευρώπη» και στην ανακοίνωση με τίτλο 
«Στρατηγική της ΕΕ για την ενοποίηση του 
ενεργειακού συστήματος» του Ιουλίου 
του 2020 και στο ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης 
Μαΐου 2021 σχετικά με μια ευρωπαϊκή 
στρατηγική για το υδρογόνο1α, καθώς και 
για τη δρομολόγηση της Ευρωπαϊκής 
Συμμαχίας για το Καθαρό Υδρογόνο, η 
οποία φέρνει σε επαφή όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό να 
προσδιορίσουν τις τεχνολογικές ανάγκες, 
τις ανάγκες έρευνας και υποδομών, τις 
επενδυτικές ευκαιρίες και τους 
κανονιστικούς και οικονομικούς φραγμούς 
για τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος 
καθαρού υδρογόνου στην Ένωση.

______________
1α Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2021)0241.
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Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49) Από το 2008 ειδικές 
δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας 
που σχετίζονται με εφαρμογές υδρογόνου 
έχουν λάβει στήριξη, κυρίως μέσω των 
κοινών επιχειρήσεων «Κυψέλες καυσίμου 
και υδρογόνο» (κοινή επιχείρηση ΚΚΥ και 
κοινή επιχείρηση ΚΚΥ 2) στο πλαίσιο του 
7ου ΠΠ και του προγράμματος 
«Ορίζων 2020», καθώς και από 
παραδοσιακά συνεργατικά έργα, τα οποία 
καλύπτουν όλα τα στάδια/πεδία της 
αλυσίδας αξίας υδρογόνου. Η κοινή 
επιχείρηση «Καθαρό υδρογόνο» θα πρέπει 
να ενισχύει και να ενσωματώνει την 
επιστημονική ικανότητα της Ένωσης να 
επιταχύνει την ανάπτυξη και τη βελτίωση 
προηγμένων εφαρμογών καθαρού 
υδρογόνου έτοιμων για διάθεση στην 
αγορά, σε όλους τους τομείς της ενέργειας, 
των μεταφορών, των κτιρίων και των 
βιομηχανικών τελικών χρήσεων. Κάτι 
τέτοιο θα είναι εφικτό μόνο εφόσον 
συνδυάζεται με την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας 
καθαρού υδρογόνου της Ένωσης, και 
κυρίως των ΜΜΕ.

(49) Από το 2008 ειδικές 
δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας 
που σχετίζονται με εφαρμογές υδρογόνου 
έχουν λάβει στήριξη, κυρίως μέσω των 
κοινών επιχειρήσεων «Κυψέλες καυσίμου 
και υδρογόνο» (κοινή επιχείρηση ΚΚΥ και 
κοινή επιχείρηση ΚΚΥ 2) στο πλαίσιο του 
7ου ΠΠ και του προγράμματος 
«Ορίζων 2020», καθώς και από 
παραδοσιακά συνεργατικά έργα, τα οποία 
καλύπτουν όλα τα στάδια/πεδία της 
αλυσίδας αξίας υδρογόνου. Η κοινή 
επιχείρηση «Καθαρό υδρογόνο» θα πρέπει 
να ενισχύει και να ενσωματώνει την 
επιστημονική ικανότητα της Ένωσης να 
επιταχύνει την ανάπτυξη και τη βελτίωση 
προηγμένων εφαρμογών καθαρού 
υδρογόνου έτοιμων για διάθεση στην 
αγορά, σε όλους τους τομείς της ενέργειας, 
των αεροπορικών και θαλάσσιων 
μεταφορών και των μεταφορών βαρέων 
φορτίων, των κτιρίων και των 
βιομηχανικών τελικών χρήσεων. Κάτι 
τέτοιο θα είναι εφικτό μόνο εφόσον 
συνδυάζεται με την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας 
καθαρού υδρογόνου της Ένωσης, και 
κυρίως των ΜΜΕ και των νεοφυών 
επιχειρήσεων.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51) Δεδομένου ότι το υδρογόνο μπορεί 
να αξιοποιηθεί ως καύσιμο, φορέας 
ενέργειας και για την αποθήκευση 
ενέργειας, είναι σημαντικό η σύμπραξη για 

(51) Δεδομένου ότι το υδρογόνο μπορεί 
να αξιοποιηθεί ως καύσιμο, φορέας 
ενέργειας και για την αποθήκευση 
ενέργειας, είναι σημαντικό η σύμπραξη για 
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το καθαρό υδρογόνο να αναπτύξει 
δομημένη συνεργασία με πολλές άλλες 
συμπράξεις του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη», κυρίως όσον αφορά την τελική 
χρήση. Η σύμπραξη για το καθαρό 
υδρογόνο θα πρέπει να αλληλεπιδρά 
ειδικότερα με τις συμπράξεις για οδικές 
και πλωτές μεταφορές μηδενικών 
εκπομπών, τους ευρωπαϊκούς 
σιδηροδρόμους, τις καθαρές 
αερομεταφορές, τις διαδικασίες για τον 
πλανήτη και τον καθαρό χάλυβα. Για τον 
σκοπό αυτόν, θα πρέπει να συσταθεί μια 
δομή που θα υποβάλλει εκθέσεις στο 
διοικητικό συμβούλιο, ώστε να 
διασφαλίζονται η συνεργασία και οι 
συνέργειες μεταξύ των εν λόγω 
συμπράξεων στον τομέα του υδρογόνου. Η 
πρωτοβουλία για το καθαρό υδρογόνο θα 
είναι η μόνη σύμπραξη με έμφαση στην 
κάλυψη των τεχνολογιών παραγωγής 
υδρογόνου. Η συνεργασία με συμπράξεις 
τελικής χρήσης θα πρέπει να εστιάζει ιδίως 
στην επίδειξη της τεχνολογίας και στον 
από κοινού καθορισμό των προδιαγραφών.

το καθαρό υδρογόνο να αναπτύξει 
δομημένη συνεργασία με πολλές άλλες 
συμπράξεις του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη», κυρίως όσον αφορά την τελική 
χρήση, και συμμετέχει στα Σημαντικά 
Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος 
(IPCEI). Η σύμπραξη για το καθαρό 
υδρογόνο θα πρέπει να αλληλεπιδρά και 
να αναπτύσσει συνέργειες ειδικότερα με 
τις συμπράξεις για οδικές και πλωτές 
μεταφορές μηδενικών εκπομπών, τους 
ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους, τις καθαρές 
αερομεταφορές, τις διαδικασίες για τον 
πλανήτη και τον καθαρό χάλυβα. Για τον 
σκοπό αυτόν, θα πρέπει να συσταθεί μια 
δομή που θα υποβάλλει εκθέσεις στο 
διοικητικό συμβούλιο, ώστε να 
διασφαλίζονται η συνεργασία και οι 
συνέργειες μεταξύ των εν λόγω 
συμπράξεων στον τομέα του υδρογόνου. Η 
πρωτοβουλία για το καθαρό υδρογόνο θα 
είναι η μόνη σύμπραξη με έμφαση στην 
κάλυψη των τεχνολογιών και υποδομών 
παραγωγής υδρογόνου. Η συνεργασία με 
συμπράξεις τελικής χρήσης θα πρέπει να 
εστιάζει ιδίως στην επίδειξη της 
τεχνολογίας και στον από κοινού 
καθορισμό των προδιαγραφών.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(53) Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
αποσκοπεί στον μετασχηματισμό της 
Ένωσης σε μια δίκαιη και ευημερούσα 
κοινωνία με οικονομία σύγχρονη, 
ανταγωνιστική και αποδοτική ως προς τη 
χρήση των πόρων, στην οποία ως το 2050 
θα έχουν μηδενιστεί οι καθαρές εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου και στην οποία η 
οικονομική ανάπτυξη θα έχει αποσυνδεθεί 
από τη χρήση των πόρων. Στους τομείς 
προτεραιότητας συγκαταλέγεται η 
επιτάχυνση της μετάβασης στη βιώσιμη 

(53) Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
αποσκοπεί στον μετασχηματισμό της 
Ένωσης σε μια δίκαιη και ευημερούσα 
κοινωνία με οικονομία σύγχρονη, 
αποδοτική ως προς τη χρήση της ενέργειας 
και των πόρων, βιώσιμη και 
ανταγωνιστική, στην οποία ως το 2050 θα 
έχουν μηδενιστεί οι καθαρές εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου και στην οποία η 
οικονομική ανάπτυξη θα έχει αποσυνδεθεί 
από τη χρήση των πόρων. Στους τομείς 
προτεραιότητας συγκαταλέγεται η 
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και έξυπνη κινητικότητα. επιτάχυνση της μετάβασης στη βιώσιμη 
και έξυπνη κινητικότητα.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54) Η ανακοίνωση της Επιτροπής με 
τίτλο «Μια νέα βιομηχανική στρατηγική 
για την Ευρώπη»22 (Μάρτιος 2020) 
υπογραμμίζει ότι οι τομείς της βιώσιμης 
και έξυπνης κινητικότητας, όπως η 
σιδηροδρομική βιομηχανία, έχουν την 
ευθύνη και τη δυνατότητα να κατευθύνουν 
την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση, 
να στηρίξουν τη βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και να 
βελτιώσουν τη συνδεσιμότητα. Ως εκ 
τούτου, οι οδικές, σιδηροδρομικές, 
αεροπορικές και πλωτές μεταφορές θα 
πρέπει όλες να συμβάλουν στη μείωση των 
εκπομπών από τις μεταφορές κατά 90 % 
έως το 2050. Κατά προτεραιότητα, 
σημαντικό μέρος του 75 % των 
εσωτερικών εμπορευματικών μεταφορών 
που πραγματοποιούνται σήμερα οδικώς θα 
πρέπει να στραφεί προς τις σιδηροδρομικές 
και εσωτερικές πλωτές μεταφορές.

(54) Η ανακοίνωση της Επιτροπής με 
τίτλο «Μια νέα βιομηχανική στρατηγική 
για την Ευρώπη»22 (Μάρτιος 2020), 
συμπεριλαμβανομένης της 
επικαιροποίησης του Μαΐου 2021, 
υπογραμμίζει ότι οι τομείς της βιώσιμης 
και έξυπνης κινητικότητας, όπως η 
σιδηροδρομική βιομηχανία, έχουν την 
ευθύνη και τη δυνατότητα να κατευθύνουν 
την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση, 
να στηρίξουν τη βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, να 
τονώσουν την ανάκαμψη και να 
βελτιώσουν τη συνδεσιμότητα. Ως εκ 
τούτου, οι οδικές, σιδηροδρομικές, 
αεροπορικές και πλωτές μεταφορές θα 
πρέπει όλες να συμβάλουν στη μείωση των 
εκπομπών από τις μεταφορές κατά 90 % 
έως το 2050. Κατά προτεραιότητα, 
σημαντικό μέρος του 75 % των 
εσωτερικών εμπορευματικών μεταφορών 
που πραγματοποιούνται σήμερα οδικώς θα 
πρέπει να στραφεί προς τις σιδηροδρομικές 
και εσωτερικές πλωτές μεταφορές.

__________________ __________________
22 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?qid=1593086905382&ur
i=CELEX:52020DC0102

22 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?qid=1593086905382&ur
i=CELEX:52020DC0102
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 56
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1593086905382&uri=CELEX:52020DC0102
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(56) Στόχος της κοινής επιχείρησης 
«Ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι» θα πρέπει να 
είναι η δημιουργία ολοκληρωμένου 
ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου 
υψηλής μεταφορικής ικανότητας, με την 
εξάλειψη των εμποδίων στη 
διαλειτουργικότητα και την παροχή 
λύσεων για την πλήρη ολοκλήρωση, 
καλύπτοντας τη διαχείριση της 
κυκλοφορίας, τα οχήματα, τις υποδομές 
και τις υπηρεσίες. Με τον τρόπο αυτόν θα 
αξιοποιηθούν οι τεράστιες δυνατότητες της 
ψηφιοποίησης και της αυτοματοποίησης 
για τη μείωση του κόστους των 
σιδηροδρόμων, την αύξηση της 
μεταφορικής ικανότητας και την ενίσχυση 
της ευελιξίας και της αξιοπιστίας τους, με 
βάση μια ισχυρή λειτουργική 
αρχιτεκτονική συστήματος αναφοράς, η 
οποία θα είναι κοινή για τον τομέα, σε 
συντονισμό με τον Οργανισμό 
Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(56) Στόχος της κοινής επιχείρησης 
«Ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι» θα πρέπει να 
είναι η δημιουργία ολοκληρωμένου 
ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου 
υψηλής μεταφορικής ικανότητας το οποίο 
στοχεύει στα υψηλότερα δυνατά πρότυπα 
ασφάλειας τόσο για τους τελικούς 
χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των 
επιβατών, όσο και για τους εργαζομένους 
των σιδηροδρόμων, με την εξάλειψη των 
εμποδίων στη διαλειτουργικότητα και την 
παροχή λύσεων για την πλήρη 
ολοκλήρωση, καλύπτοντας τη διαχείριση 
της κυκλοφορίας, τα οχήματα, τις 
υποδομές και τις υπηρεσίες, μεταξύ άλλων 
μέσω της πολιτικής εισιτηρίων. Με τον 
τρόπο αυτόν θα αξιοποιηθούν οι τεράστιες 
δυνατότητες της ψηφιοποίησης και της 
αυτοματοποίησης για τη μείωση του 
κόστους των σιδηροδρόμων, την αύξηση 
της μεταφορικής ικανότητας και την 
ενίσχυση της ευελιξίας και της 
αξιοπιστίας, της ασφάλειας και της 
συμπεριληπτικότητάς τους, με βάση μια 
ισχυρή λειτουργική αρχιτεκτονική 
συστήματος αναφοράς, η οποία θα είναι 
κοινή για τον τομέα, σε συντονισμό με τον 
Οργανισμό Σιδηροδρόμων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(58) Οι σιδηρόδρομοι είναι ένα σύνθετο 
σύστημα με πολύ στενές αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ των διαχειριστών υποδομής, των 
σιδηροδρομικών επιχειρήσεων 
(επιχειρήσεις εκμετάλλευσης 
σιδηροδρόμων) και του αντίστοιχου 
εξοπλισμού τους (υποδομές και τροχαίο 
υλικό). Είναι αδύνατον να επιτευχθεί 

(58) Οι σιδηρόδρομοι είναι ένα σύνθετο 
σύστημα με πολύ στενές αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ των διαχειριστών υποδομής, των 
σιδηροδρομικών επιχειρήσεων 
(επιχειρήσεις εκμετάλλευσης 
σιδηροδρόμων) και των προμηθευτών του 
αντίστοιχου εξοπλισμού τους (π.χ. 
υποδομές και τροχαίο υλικό). Είναι 
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καινοτομία χωρίς κοινές προδιαγραφές και 
κοινή στρατηγική σε ολόκληρο το 
σιδηροδρομικό σύστημα. Ως εκ τούτου, ο 
πυλώνας του συστήματος της κοινής 
επιχείρησης «Ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι» 
θα πρέπει να παρέχει στον τομέα τη 
δυνατότητα σύγκλισης σε μια ενιαία 
επιχειρησιακή ιδέα και αρχιτεκτονική 
συστήματος, συμπεριλαμβανομένου του 
ορισμού των υπηρεσιών, των λειτουργικών 
τμημάτων και των διεπαφών που 
αποτελούν τη βάση των λειτουργιών του 
σιδηροδρομικού συστήματος. Θα πρέπει 
να παρέχει το συνολικό πλαίσιο με σκοπό 
να διασφαλίζεται ότι η έρευνα στοχεύει 
στις απαιτήσεις των πελατών και στις 
επιχειρησιακές ανάγκες που έχουν 
συμφωνηθεί από κοινού, καθώς και στις 
κοινές απαιτήσεις των πελατών και τις 
επιχειρησιακές ανάγκες. Το μοντέλο 
διακυβέρνησης και η διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της κοινής επιχείρησης 
«Ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι» θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν τον ηγετικό ρόλο της 
Επιτροπής όσον αφορά την ενοποίηση και 
ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού 
συστήματος της Ευρώπης, και ειδικότερα 
όσον αφορά την ταχεία και 
αποτελεσματική υλοποίηση της ενιαίας 
επιχειρησιακής ιδέας και της 
αρχιτεκτονικής του συστήματος, με 
παράλληλη συμμετοχή των εταίρων του 
ιδιωτικού τομέα σε συμβουλευτικούς και 
τεχνικούς υποστηρικτικούς ρόλους.

αδύνατον να επιτευχθεί καινοτομία χωρίς 
κοινές προδιαγραφές και κοινή στρατηγική 
σε ολόκληρο το σιδηροδρομικό σύστημα. 
Ως εκ τούτου, ο πυλώνας του συστήματος 
της κοινής επιχείρησης «Ευρωπαϊκοί 
σιδηρόδρομοι» θα πρέπει να παρέχει στον 
τομέα τη δυνατότητα σύγκλισης σε μια 
ενιαία επιχειρησιακή ιδέα και 
αρχιτεκτονική συστήματος, 
συμπεριλαμβανομένου του ορισμού των 
υπηρεσιών, των λειτουργικών τμημάτων 
και των διεπαφών που αποτελούν τη βάση 
των λειτουργιών του σιδηροδρομικού 
συστήματος. Θα πρέπει να παρέχει το 
συνολικό πλαίσιο με σκοπό να 
διασφαλίζεται ότι η έρευνα στοχεύει στις 
απαιτήσεις των πελατών και στις 
επιχειρησιακές ανάγκες προκειμένου να 
επιτευχθούν διευρυμένα δικαιώματα των 
επιβατών που έχουν συμφωνηθεί από 
κοινού, καθώς και στις κοινές απαιτήσεις 
των πελατών και τις επιχειρησιακές 
ανάγκες. Το μοντέλο διακυβέρνησης και η 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της κοινής 
επιχείρησης «Ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι» 
θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τον ηγετικό 
ρόλο της Επιτροπής όσον αφορά την 
ενοποίηση και ολοκλήρωση του 
σιδηροδρομικού συστήματος της Ευρώπης, 
και ειδικότερα όσον αφορά την ταχεία και 
αποτελεσματική υλοποίηση της ενιαίας 
επιχειρησιακής ιδέας και της 
αρχιτεκτονικής του συστήματος, με 
παράλληλη συμμετοχή των εταίρων του 
ιδιωτικού τομέα σε συμβουλευτικούς και 
τεχνικούς υποστηρικτικούς ρόλους και 
λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των 
τελικών χρηστών, συμπεριλαμβανομένων 
των επιβατών, και των εργαζομένων με 
ειδική αναφορά στην ασφάλεια και τη 
συμπεριληπτικότητα.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 61
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(61) Στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων 
της Επιτροπής όσον αφορά τους στόχους 
βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών, ιδίως τον ΣΒΑ 3, και της 
ανακοίνωσης με τίτλο «Προς μια 
ολοκληρωμένη στρατηγική με την 
Αφρική»23, η Ένωση αναλαμβάνει τη 
δέσμευση να συμβάλει στη διασφάλιση της 
υγείας και στην προώθηση της ευημερίας 
όλων, στην εμπέδωση μιας ακόμη 
ισχυρότερης εταιρικής σχέσης μεταξύ των 
δύο ηπείρων και στη στήριξη της 
ανάπτυξης ικανοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας εντός της Αφρικής. Η κοινή 
επιχείρηση «Παγκόσμιο πρόγραμμα για 
την υγεία EDCTP3» θα πρέπει να 
αντιμετωπίσει την έλλειψη κατάλληλων 
διαγνώσεων, θεραπειών και εμβολίων 
μεταξύ άλλων λεγόμενων τεχνολογιών 
υγείας, με σκοπό την αντιμετώπιση 
λοιμωδών νόσων, όπως ο ιός HIV, η 
ελονοσία και η φυματίωση, αλλά και 
άλλων λοιμωδών νόσων που συνδέονται με 
τη φτώχεια και παραμελημένων λοιμωδών 
νόσων, οι οποίες είναι διαδεδομένες στην 
Αφρική, κυρίως δε στην υποσαχάρια 
Αφρική. Η πανδημία COVID-19 κατέδειξε 
ότι λόγω της αυξημένης συνδεσιμότητας 
διαφόρων περιοχών του κόσμου, μέσω του 
παγκόσμιου εμπορίου και του τουρισμού, 
είναι δυνατό να εξαπλωθούν ταχέως 
λοιμώδεις νόσοι σε ολόκληρο τον κόσμο. 
Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη τεχνολογιών 
υγείας έχει ζωτική σημασία για τον 
περιορισμό της εξάπλωσης λοιμωδών 
νόσων, καθώς και για την καταπολέμησή 
τους μετά την εξάπλωσή τους, για την 
προστασία της υγείας των πολιτών στις εν 
λόγω χώρες και στην Ένωση. Για να 
επιτευχθεί ισχυρότερη ηγετική θέση στον 
τομέα της υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο σε 
σύγκριση με την τρέχουσα πρωτοβουλία 
EDCTP2, θα πρέπει να επεκταθεί το πεδίο 
εφαρμογής της σύμπραξης ώστε να 
καλύπτει την αντιμετώπιση αναδυόμενων 
κινδύνων από λοιμώδεις νόσους, τα 

(61) Στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων 
της Επιτροπής όσον αφορά τους ΣΒΑ του 
ΟΗΕ, ιδίως τον ΣΒΑ 3, και της 
ανακοίνωσης με τίτλο «Προς μια 
ολοκληρωμένη στρατηγική με την 
Αφρική»23, η Ένωση αναλαμβάνει τη 
δέσμευση να συμβάλει στη διασφάλιση της 
υγείας και στην προώθηση της ευημερίας 
όλων, στην εμπέδωση μιας ακόμη 
ισχυρότερης εταιρικής σχέσης μεταξύ των 
δύο ηπείρων και στη στήριξη της 
ανάπτυξης ικανοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας εντός της Αφρικής. Η κοινή 
επιχείρηση «Παγκόσμιο πρόγραμμα για 
την υγεία EDCTP3» θα πρέπει να 
αντιμετωπίσει την έλλειψη κατάλληλων 
διαγνώσεων, θεραπειών και εμβολίων 
μεταξύ άλλων λεγόμενων τεχνολογιών 
υγείας, με σκοπό την αντιμετώπιση 
λοιμωδών νόσων, όπως ο ιός HIV, η 
ελονοσία και η φυματίωση, αλλά και 
άλλων λοιμωδών νόσων που συνδέονται με 
τη φτώχεια και παραμελημένων λοιμωδών 
νόσων, οι οποίες είναι διαδεδομένες στην 
Αφρική, κυρίως δε στην υποσαχάρια 
Αφρική. Η πανδημία COVID-19 κατέδειξε 
ότι λόγω της αυξημένης συνδεσιμότητας 
διαφόρων περιοχών του κόσμου, μέσω του 
παγκόσμιου εμπορίου και του τουρισμού, 
είναι δυνατό να εξαπλωθούν ταχέως 
λοιμώδεις νόσοι σε ολόκληρο τον κόσμο. 
Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη τεχνολογιών 
υγείας έχει ζωτική σημασία για τον 
περιορισμό της εξάπλωσης λοιμωδών 
νόσων, καθώς και για την καταπολέμησή 
τους μετά την εξάπλωσή τους, για την 
προστασία της υγείας των πολιτών, τη 
βελτίωση και την προώθηση της υγείας 
στις εν λόγω χώρες και στην Ένωση, με τη 
στήριξη της προώθησης της υγείας και 
της πρόληψης των ασθενειών, τη μείωση 
των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας 
και τη διασφάλιση ίσης και πλήρους 
πρόσβασης στην υγεία. Για να επιτευχθεί 
ισχυρότερη ηγετική θέση στον τομέα της 
υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο σε σύγκριση 
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αυξανόμενα προβλήματα της μικροβιακής 
αντοχής και τις συννοσηρότητες μη 
μεταδοτικών ασθενειών.

με την τρέχουσα πρωτοβουλία EDCTP2, 
θα πρέπει να επεκταθεί το πεδίο 
εφαρμογής της σύμπραξης ώστε να 
καλύπτει την αντιμετώπιση αναδυόμενων 
κινδύνων από λοιμώδεις νόσους, τα 
αυξανόμενα προβλήματα της μικροβιακής 
αντοχής και τις συννοσηρότητες μη 
μεταδοτικών ασθενειών.

__________________ __________________
23 Κοινή ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο: Προς μια 
ολοκληρωμένη στρατηγική με την Αφρική, 
Βρυξέλλες, JOIN(2020) 4 final της 9ης 
Μαρτίου 2020.

23 Κοινή ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο: Προς μια 
ολοκληρωμένη στρατηγική με την Αφρική, 
Βρυξέλλες, JOIN(2020) 4 final της 9ης 
Μαρτίου 2020.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 62

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(62) Η αντιμετώπιση των λοιμωδών 
νόσων που πλήττουν την υποσαχάρια 
Αφρική με σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία 
προϋποθέτει τη συμμετοχή μεγάλου 
αριθμού παραγόντων και την ανάληψη 
μακροπρόθεσμων δεσμεύσεων. Η κοινή 
επιχείρηση «Παγκόσμιο πρόγραμμα για 
την υγεία EDCTP3» θα πρέπει να προάγει 
την παραγωγική και βιώσιμη δικτύωση και 
συνεργασία Βορρά-Νότου και Νότου-
Νότου, οικοδομώντας σχέσεις με πολλούς 
οργανισμούς του ιδιωτικού και του 
δημόσιου τομέα για την ενίσχυση της 
συνεργασίας σε έργα και σε θεσμικό 
επίπεδο. Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης 
να συμβάλει στη δημιουργία νέων 
συνεργασιών Βορρά-Νότου και Νότου-
Νότου με σκοπό τη διεξαγωγή 
πολυεθνικών μελετών πολλαπλών 
εγκαταστάσεων στην υποσαχάρια Αφρική. 
Επιπλέον, η τακτική διεθνής διάσκεψη, το 
φόρουμ EDCTP, θα πρέπει να παρέχει μια 
πλατφόρμα για επιστήμονες και συναφή 
δίκτυα από την Ευρώπη, την Αφρική και 
αλλού με σκοπό την ανταλλαγή 

(62) Η αντιμετώπιση των λοιμωδών 
νόσων που πλήττουν την υποσαχάρια 
Αφρική με σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία 
προϋποθέτει τη συμμετοχή μεγάλου 
αριθμού παραγόντων και την ανάληψη 
μακροπρόθεσμων δεσμεύσεων. Η κοινή 
επιχείρηση «Παγκόσμιο πρόγραμμα για 
την υγεία EDCTP3» θα πρέπει να προάγει 
την παραγωγική και βιώσιμη δικτύωση και 
συνεργασία Βορρά-Νότου και Νότου-
Νότου, οικοδομώντας σχέσεις με πολλούς 
οργανισμούς του ιδιωτικού, του μη 
κερδοσκοπικού και του δημόσιου τομέα 
για την ενίσχυση της συνεργασίας σε έργα 
και σε θεσμικό επίπεδο. Η κοινή 
επιχείρηση «Παγκόσμιο πρόγραμμα για 
την υγεία EDCTP3» θα πρέπει να 
δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς και 
συνέργειες με τις πρωτοβουλίες που έχουν 
υλοποιηθεί μέχρι στιγμής από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και θα 
πρέπει να βελτιώσει τον συντονισμό 
στους διάφορους τομείς δραστηριότητας, 
συνεργαζόμενη για την ανάπτυξη 
ικανοτήτων και την κοινή χρήση 
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πορισμάτων και ιδεών, καθώς και για τη 
δημιουργία συνεργατικών δεσμών.

εγκαταστάσεων και υποδομών, με τις 
δράσεις που υποστηρίζονται από τον 
Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και 
Διεθνούς Συνεργασίας στην Αφρική. Το 
πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να συμβάλει 
στη δημιουργία νέων συνεργασιών Βορρά-
Νότου και Νότου-Νότου με σκοπό τη 
διεξαγωγή πολυεθνικών μελετών 
πολλαπλών εγκαταστάσεων στην 
υποσαχάρια Αφρική. Επιπλέον, η τακτική 
διεθνής διάσκεψη, το φόρουμ EDCTP, θα 
πρέπει να παρέχει μια πλατφόρμα για 
επιστήμονες και συναφή δίκτυα από την 
Ευρώπη, την Αφρική και αλλού με σκοπό 
την ανταλλαγή πορισμάτων και ιδεών, 
καθώς και για τη δημιουργία συνεργατικών 
δεσμών.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 64

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(64) Είναι σημαντικό οι ερευνητικές 
δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται 
από την κοινή επιχείρηση «Παγκόσμιο 
πρόγραμμα για την υγεία EDCTP3» ή 
καλύπτονται από το πρόγραμμα εργασίας 
της με άλλον τρόπο να συμμορφώνονται 
πλήρως προς τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου και τα συμπληρωματικά 
της πρωτόκολλα, τις αρχές δεοντολογίας 
που περιλαμβάνονται στη Δήλωση του 
Ελσίνκι του 2008 της Παγκόσμιας 
Ιατρικής Ένωσης, τα πρότυπα ορθής 
κλινικής πρακτικής που έχουν εγκριθεί από 
το διεθνές συμβούλιο για την εναρμόνιση 
τεχνικών απαιτήσεων για την καταχώριση 
φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη 
χρήση, τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης 
και τις τοπικές απαιτήσεις δεοντολογίας 
των χωρών στις οποίες πρόκειται να 
διεξαχθούν οι ερευνητικές δραστηριότητες. 
Επιπλέον, η κοινή επιχείρηση «Παγκόσμιο 

(64) Είναι σημαντικό οι ερευνητικές 
δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται 
από την κοινή επιχείρηση «Παγκόσμιο 
πρόγραμμα για την υγεία EDCTP3» ή 
καλύπτονται από το πρόγραμμα εργασίας 
της με άλλον τρόπο να συμμορφώνονται 
πλήρως προς τον Χάρτη, την Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και 
τα συμπληρωματικά της πρωτόκολλα, τις 
αρχές δεοντολογίας που περιλαμβάνονται 
στη Δήλωση του Ελσίνκι του 2008 της 
Παγκόσμιας Ιατρικής Ένωσης, τα πρότυπα 
ορθής κλινικής πρακτικής που έχουν 
εγκριθεί από το διεθνές συμβούλιο για την 
εναρμόνιση τεχνικών απαιτήσεων για την 
καταχώριση φαρμακευτικών προϊόντων για 
ανθρώπινη χρήση, τη σχετική νομοθεσία 
της Ένωσης και τις τοπικές απαιτήσεις 
δεοντολογίας των χωρών στις οποίες 
πρόκειται να διεξαχθούν οι ερευνητικές 
δραστηριότητες. Επιπλέον, η κοινή 
επιχείρηση «Παγκόσμιο πρόγραμμα για 
την υγεία EDCTP3» θα πρέπει να 
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πρόγραμμα για την υγεία EDCTP3» θα 
πρέπει να προϋποθέτει ότι οι καινοτομίες 
και οι παρεμβάσεις που αναπτύσσονται με 
βάση τα αποτελέσματα των έμμεσων 
δράσεων που υποστηρίζονται από το 
πρόγραμμα είναι οικονομικά προσιτές και 
προσβάσιμες για τους ευάλωτους 
πληθυσμούς. 

προϋποθέτει ότι οι καινοτομίες και οι 
παρεμβάσεις που αναπτύσσονται με βάση 
τα αποτελέσματα των έμμεσων δράσεων 
που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα 
είναι οικονομικά προσιτές και 
προσβάσιμες για τους ευάλωτους 
πληθυσμούς που ζουν σε περιβάλλοντα με 
περιορισμένους πόρους. Η κοινή 
επιχείρηση «Παγκόσμιο πρόγραμμα για 
την υγεία EDCTP3» θα πρέπει επίσης να 
στηρίξει τη σύσταση επιτροπών 
δεοντολογίας στις αφρικανικές χώρες, 
προς υποστήριξη των δραστηριοτήτων 
έρευνας και καινοτομίας.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 65

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(65) Για την επιτυχία της κοινής 
επιχείρησης «Παγκόσμιο πρόγραμμα για 
την υγεία EDCTP3» και την παροχή 
κινήτρων για συμμετοχή στη σύμπραξη, η 
χρηματοδότηση της κοινής επιχείρησης θα 
πρέπει να περιορίζεται σε νομικές 
οντότητες που είναι επιλέξιμες για 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και είναι 
εγκατεστημένες σε κράτη που απαρτίζουν 
την ένωση της σύμπραξης ευρωπαϊκών και 
αναπτυσσόμενων χωρών για τις κλινικές 
δοκιμές (EDCTP). Οι οντότητες που είναι 
εγκατεστημένες σε άλλα κράτη μέλη της 
Ένωσης, σε συνδεδεμένες χώρες και σε 
χώρες της υποσαχάριας Αφρικής θα πρέπει 
να μπορούν επίσης να συμμετέχουν στις 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων χωρίς 
να λαμβάνουν χρηματοδότηση. Επιπλέον, 
οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε 
άλλες χώρες εκτός των μελών της ένωσης 
EDCTP3 θα πρέπει επίσης να μπορούν να 
είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση σε 
συγκεκριμένα θέματα προσκλήσεων ή σε 
περίπτωση πρόσκλησης για την 
αντιμετώπιση κατάστασης έκτακτης 

(65) Για την επιτυχία της κοινής 
επιχείρησης «Παγκόσμιο πρόγραμμα για 
την υγεία EDCTP3» και την παροχή 
κινήτρων για συμμετοχή στη σύμπραξη, η 
χρηματοδότηση της κοινής επιχείρησης θα 
πρέπει να περιορίζεται σε νομικές 
οντότητες που είναι επιλέξιμες για 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και είναι 
εγκατεστημένες σε κράτη που απαρτίζουν 
την ένωση της σύμπραξης ευρωπαϊκών και 
αναπτυσσόμενων χωρών για τις κλινικές 
δοκιμές (EDCTP). Οι οντότητες που είναι 
εγκατεστημένες σε άλλα κράτη μέλη της 
Ένωσης, σε συνδεδεμένες χώρες και σε 
χώρες της υποσαχάριας Αφρικής θα πρέπει 
να μπορούν επίσης να συμμετέχουν στις 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων χωρίς 
να λαμβάνουν χρηματοδότηση. Επιπλέον, 
οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε 
άλλες χώρες εκτός των μελών της ένωσης 
EDCTP3 θα πρέπει επίσης να μπορούν να 
είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση σε 
συγκεκριμένα θέματα προσκλήσεων ή σε 
περίπτωση πρόσκλησης για την 
αντιμετώπιση κατάστασης έκτακτης 
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ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας, 
εφόσον προβλέπεται στο πρόγραμμα 
εργασίας. Η κοινή επιχείρηση «Παγκόσμιο 
πρόγραμμα για την υγεία EDCTP3» θα 
πρέπει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα 
μέτρα, συμπεριλαμβανομένων συμβατικών 
μέτρων, για την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. 
Θα πρέπει να επιδιώκεται η σύναψη 
επιστημονικών και τεχνολογικών 
συμφωνιών με τρίτες χώρες. Πριν από τη 
σύναψή τους, όταν οντότητες 
εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα χωρίς 
τέτοια συμφωνία συμμετέχουν με 
χρηματοδότηση σε έμμεση δράση, η κοινή 
επιχείρηση «Παγκόσμιο πρόγραμμα για 
την υγεία EDCTP3» θα πρέπει να 
εφαρμόζει εναλλακτικά μέτρα για τη 
διασφάλιση των συμφερόντων της 
Ένωσης: ο δημοσιονομικός συντονιστής 
της δράσης θα πρέπει να είναι 
εγκατεστημένος σε κράτος μέλος ή 
συνδεδεμένη χώρα και το ποσό της 
προχρηματοδότησης, καθώς και οι 
διατάξεις της συμφωνίας επιχορήγησης 
σχετικά με την ευθύνη, θα πρέπει να 
προσαρμόζονται ώστε να λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη τους χρηματοοικονομικούς 
κινδύνους.

ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας, 
εφόσον προβλέπεται στο πρόγραμμα 
εργασίας. Η κοινή επιχείρηση «Παγκόσμιο 
πρόγραμμα για την υγεία EDCTP3» θα 
πρέπει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα 
μέτρα, συμπεριλαμβανομένων συμβατικών 
μέτρων, για την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. 
Θα πρέπει να επιδιώκεται η σύναψη 
επιστημονικών και τεχνολογικών 
συμφωνιών με τρίτες χώρες. Πριν από τη 
σύναψή τους, όταν οντότητες 
εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα χωρίς 
τέτοια συμφωνία συμμετέχουν με 
χρηματοδότηση σε έμμεση δράση, η κοινή 
επιχείρηση «Παγκόσμιο πρόγραμμα για 
την υγεία EDCTP3» θα πρέπει να 
εφαρμόζει εναλλακτικά μέτρα για τη 
διασφάλιση των συμφερόντων της 
Ένωσης: με εξαίρεση τα έργα που έχουν 
ως επικεφαλής αφρικανικές οντότητες 
και χώρες, ο δημοσιονομικός συντονιστής 
της δράσης θα πρέπει να είναι 
εγκατεστημένος σε κράτος μέλος ή 
συνδεδεμένη χώρα και το ποσό της 
προχρηματοδότησης, καθώς και οι 
διατάξεις της συμφωνίας επιχορήγησης 
σχετικά με την ευθύνη, θα πρέπει να 
προσαρμόζονται ώστε να λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη τους χρηματοοικονομικούς 
κινδύνους.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 66

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(66) Στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για «Μια 
οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων» 
και «Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή 
εποχή», η ευρωπαϊκή βιομηχανία, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, θα 
πρέπει να καταστεί πιο πράσινη, πιο 
κυκλική και πιο ψηφιακή, παραμένοντας 
ταυτόχρονα ανταγωνιστική σε παγκόσμια 

(66) Στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για «Μια 
οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων» 
και «Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή 
εποχή», η ευρωπαϊκή βιομηχανία, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των 
νεοφυών επιχειρήσεων, θα πρέπει να 
καταστεί πιο βιώσιμη οικολογικά, πιο 
κυκλική και πιο ψηφιακή, παραμένοντας 
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κλίμακα. Η Επιτροπή έχει επισημάνει τον 
ρόλο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
και των ψηφιακών τεχνολογιών για την 
αντιμετώπιση των αναδυόμενων 
προκλήσεων και τη χρήση υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής υγείας για την παροχή 
υγειονομικής περίθαλψης υψηλής 
ποιότητας, σε συνδυασμό με την έκκληση 
για διασφάλιση της προμήθειας 
οικονομικά προσιτών φαρμάκων με σκοπό 
την κάλυψη των αναγκών της Ένωσης, 
στηρίζοντας παράλληλα μια καινοτόμο 
ευρωπαϊκή φαρμακευτική βιομηχανία που 
θα βρίσκεται στην παγκόσμια πρωτοπορία. 
Η κοινή επιχείρηση «Πρωτοβουλία για την 
καινοτομία στην υγεία» έχει ως στόχο να 
συμβάλει στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας του κλάδου υγείας της 
Ένωσης, που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο 
της ενωσιακής οικονομίας με βάση τη 
γνώση, στην αύξηση της οικονομικής 
δραστηριότητας για την ανάπτυξη 
τεχνολογιών υγείας, κυρίως 
ολοκληρωμένων λύσεων υγείας, και, ως εκ 
τούτου, να χρησιμεύσει ως εργαλείο για 
την αύξηση της τεχνολογικής κυριαρχίας 
και την προώθηση του ψηφιακού 
μετασχηματισμού των κοινωνιών μας. Οι 
εν λόγω προτεραιότητες πολιτικής 
μπορούν να επιτευχθούν φέρνοντας σε 
επαφή τους παράγοντες που έχουν καίρια 
σημασία: την ακαδημαϊκή κοινότητα, 
εταιρείες διαφόρων μεγεθών και τελικούς 
χρήστες καινοτομιών στον τομέα της 
υγείας, στο πλαίσιο σύμπραξης δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα στην έρευνα και την 
καινοτομία στον τομέα της υγείας. Η κοινή 
επιχείρηση «Πρωτοβουλία για την 
καινοτομία στην υγεία» θα πρέπει να 
συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του 
ευρωπαϊκού σχεδίου για την 
καταπολέμηση του καρκίνου9 και του 
ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης κατά της 
μικροβιακής αντοχής στο πλαίσιο της 
προσέγγισης «Μία υγεία»10. Η κοινή 
επιχείρηση «Πρωτοβουλία για την 
καινοτομία στην υγεία» θα πρέπει να 
εναρμονίζεται με τη νέα βιομηχανική 
στρατηγική για την Ευρώπη11, τη 

ταυτόχρονα ανταγωνιστική σε παγκόσμια 
κλίμακα. Η Επιτροπή έχει επισημάνει τον 
ρόλο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 
της βελτίωσης της διάγνωσης των 
θεραπειών, και των ψηφιακών 
τεχνολογιών για την αντιμετώπιση των 
αναδυόμενων προκλήσεων στον τομέα της 
υγείας και τη χρήση υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής υγείας για την παροχή 
υγειονομικής περίθαλψης υψηλής 
ποιότητας, σε συνδυασμό με την έκκληση 
για διασφάλιση της προμήθειας 
οικονομικά προσιτών φαρμάκων με σκοπό 
την κάλυψη των αναγκών των ασθενών, 
στηρίζοντας παράλληλα μια καινοτόμο 
ευρωπαϊκή φαρμακευτική βιομηχανία που 
θα βρίσκεται στην παγκόσμια πρωτοπορία. 
Η κοινή επιχείρηση «Πρωτοβουλία για την 
καινοτομία στην υγεία» έχει ως στόχο να 
συμβάλει στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας του κλάδου υγείας της 
Ένωσης, που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο 
της ενωσιακής οικονομίας με βάση τη 
γνώση, στην αύξηση της οικονομικής 
δραστηριότητας για την ανάπτυξη 
τεχνολογιών υγείας, κυρίως 
ολοκληρωμένων λύσεων υγείας, και, ως εκ 
τούτου, να βελτιώσει την ποιότητα και 
την προσφορά υπηρεσιών υγείας σε 
ολόκληρη την Ένωση, να χρησιμεύσει ως 
εργαλείο για την αύξηση της τεχνολογικής 
ανάπτυξης και καινοτόμων λύσεων και 
την προώθηση του ψηφιακού 
μετασχηματισμού των κοινωνιών μας. Οι 
εν λόγω προτεραιότητες πολιτικής 
μπορούν να επιτευχθούν φέρνοντας σε 
επαφή τους παράγοντες που έχουν καίρια 
σημασία: τον δημόσιο τομέα, την 
ακαδημαϊκή κοινότητα, εταιρείες 
διαφόρων μεγεθών και τελικούς χρήστες 
καινοτομιών στον τομέα της υγείας, στο 
πλαίσιο σύμπραξης δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα στην έρευνα και την 
καινοτομία στον τομέα της υγείας. Η κοινή 
επιχείρηση «Πρωτοβουλία για την 
καινοτομία στην υγεία» θα πρέπει να 
συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του 
ευρωπαϊκού σχεδίου για την 
καταπολέμηση του καρκίνου9, της 
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φαρμακευτική στρατηγική για την 
Ευρώπη12 και τη στρατηγική για τις ΜΜΕ 
με στόχο μια βιώσιμη και ψηφιακή 
Ευρώπη13.

Αποστολής για τον καρκίνο του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και του 
ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης κατά της 
μικροβιακής αντοχής στο πλαίσιο της 
προσέγγισης «Μία υγεία»10 και θα πρέπει 
επίσης να ενισχύσει τη συνεργασία με τις 
διάφορες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για 
σπάνιες ασθένειες. Η κοινή επιχείρηση 
«Πρωτοβουλία για την καινοτομία στην 
υγεία» θα πρέπει να εναρμονίζεται με τη 
νέα βιομηχανική στρατηγική για την 
Ευρώπη11 και την επικαιροποίησή της, τη 
φαρμακευτική στρατηγική για την 
Ευρώπη12 και τη στρατηγική για τις ΜΜΕ 
με στόχο μια βιώσιμη και ψηφιακή 
Ευρώπη13. Θα πρέπει να επιδιωχθούν 
συνέργειες με την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Ετοιμότητας και Αντίδρασης σε 
Καταστάσεις Έκτακτης Υγειονομικής 
Ανάγκης (HERA), ώστε να δημιουργηθεί 
ένα διαρθρωμένο συνεργατικό σύστημα 
που θα επιτρέπει στην Ένωση να 
προβλέπει και να αντιμετωπίζει 
αποτελεσματικότερα τις απειλές που 
συνδέονται με την υγεία. Οι μηχανισμοί 
συνεργασίας και οι συνέργειες με το 
πρόγραμμα EU4Health είναι επίσης 
επωφελείς για την ενίσχυση της 
ετοιμότητας της Ένωσης έναντι 
διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας, 
την ενίσχυση των συστημάτων υγείας και 
τη βελτίωση της διαθεσιμότητας και της 
οικονομικής προσιτότητας των 
φαρμακευτικών προϊόντων καινοτομίας. 
Η κοινή επιχείρηση θα πρέπει επίσης να 
αναπτύξει συνέργειες με τον ευρωπαϊκό 
χώρο δεδομένων υγείας, καθώς και με τις 
ερευνητικές πρωτοβουλίες στον τομέα 
των σπάνιων ασθενειών.

__________________ __________________
9 https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/have-your-say/initiatives/12154-
Europe-s-Beating-Cancer-Plan.

9 https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/have-your-say/initiatives/12154-
Europe-s-Beating-Cancer-Plan.

10 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files
/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_a
ction-plan.pdf.

10 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files
/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_a
ction-plan.pdf.
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11 COM(2020) 102. 11 COM(2020) 102.
12 COM(2020) 761. 12 COM(2020) 761.
13 COM(2020) 103. 13 COM(2020) 103.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 67

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(67) Η κοινή επιχείρηση «Πρωτοβουλία 
για την καινοτομία στην υγεία» αξιοποιεί 
την πείρα που αποκτήθηκε από την κοινή 
επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα 
καινοτόμα φάρμακα 2 (κοινή επιχείρηση 
ΠΚΦ2), συμπεριλαμβανομένου του έργου 
που επιτελείται από την εν λόγω 
πρωτοβουλία για την καταπολέμηση της 
πανδημίας COVID-19. Σύμφωνα με τις 
συστάσεις της ενδιάμεσης αξιολόγησης της 
κοινής επιχείρησης ΠΚΦ214, μια διάδοχη 
πρωτοβουλία θα πρέπει να καθιστά δυνατή 
την ενεργή συνεργασία άλλων 
βιομηχανικών κλάδων με τη φαρμακευτική 
βιομηχανία, ώστε να αξιοποιηθεί η 
εμπειρογνωσία τους για την ανάπτυξη 
νέων παρεμβάσεων στην υγειονομική 
περίθαλψη. Ως εκ τούτου, οι βιομηχανικοί 
κλάδοι πρέπει να καλύπτουν τους τομείς 
της βιοφαρμακευτικής, της βιοτεχνολογίας 
και της ιατρικής τεχνολογίας, 
συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών που 
δραστηριοποιούνται στον ψηφιακό τομέα. 
Το πεδίο εφαρμογής της πρωτοβουλίας θα 
πρέπει να καλύπτει την πρόληψη, τη 
διάγνωση, τη θεραπεία και τη διαχείριση 
των νόσων και πρέπει να καθορίζεται 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την υψηλή 
επιβάρυνση για τους ασθενείς και/ή την 
κοινωνία λόγω της σοβαρότητας της νόσου 
και/ή του αριθμού των ατόμων που 
προσβάλλονται από τη νόσο, καθώς και 
τον υψηλό οικονομικό αντίκτυπο της 
νόσου στους ασθενείς και στα συστήματα 
υγειονομικής περίθαλψης. Οι 
χρηματοδοτούμενες δράσεις πρέπει να 

(67) Η κοινή επιχείρηση «Πρωτοβουλία 
για την καινοτομία στην υγεία» αξιοποιεί 
την πείρα που αποκτήθηκε από την κοινή 
επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα 
καινοτόμα φάρμακα 2 (κοινή επιχείρηση 
ΠΚΦ2), συμπεριλαμβανομένου του έργου 
που επιτελείται από την εν λόγω 
πρωτοβουλία για την καταπολέμηση της 
πανδημίας COVID-19. Σύμφωνα με τις 
συστάσεις της ενδιάμεσης αξιολόγησης της 
κοινής επιχείρησης ΠΚΦ214, μια διάδοχη 
πρωτοβουλία θα πρέπει να καθιστά δυνατή 
την ενεργή συνεργασία άλλων 
βιομηχανικών κλάδων με τη φαρμακευτική 
βιομηχανία, ώστε να αξιοποιηθεί η 
εμπειρογνωσία τους για την ανάπτυξη 
νέων παρεμβάσεων στην υγειονομική 
περίθαλψη. Ως εκ τούτου, οι βιομηχανικοί 
κλάδοι πρέπει να καλύπτουν τους τομείς 
της βιοφαρμακευτικής, της βιοτεχνολογίας 
και της ιατρικής τεχνολογίας, 
συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών που 
δραστηριοποιούνται στον ψηφιακό τομέα. 
Η νέα πρωτοβουλία θα πρέπει να 
διασφαλίζει την ενεργό συμμετοχή της 
κοινωνίας των πολιτών και των 
οργανώσεων των ασθενών. Το πεδίο 
εφαρμογής της πρωτοβουλίας θα πρέπει να 
καλύπτει την πρόληψη, τη διάγνωση, τη 
θεραπεία και τη διαχείριση των νόσων και 
πρέπει να καθορίζεται λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη την υψηλή επιβάρυνση για 
τους ασθενείς, τις οικογένειές τους και/ή 
την κοινωνία λόγω της σοβαρότητας της 
νόσου και/ή του αριθμού των ατόμων που 
προσβάλλονται ή που είναι πιθανό να 



PE692.644v03-00 56/243 RR\1236994EL.docx

EL

ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Ένωσης 
στον τομέα της δημόσιας υγείας, 
υποστηρίζοντας την ανάπτυξη 
μελλοντικών καινοτομιών στον τομέα της 
υγείας που θα είναι ασφαλείς, 
ανθρωποκεντρικές, αποτελεσματικές, 
οικονομικά αποδοτικές και οικονομικά 
προσιτές για τους ασθενείς και για τα 
συστήματα υγειονομικής περίθαλψης.

προσβληθούν από τη νόσο, καθώς και τον 
υψηλό οικονομικό αντίκτυπο της νόσου 
στους ασθενείς και στα συστήματα 
υγειονομικής περίθαλψης. Οι 
χρηματοδοτούμενες δράσεις πρέπει να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Ένωσης 
στον τομέα της δημόσιας υγείας, 
υποστηρίζοντας την ανάπτυξη 
μελλοντικών καινοτομιών στον τομέα της 
υγείας που θα είναι ασφαλείς, 
ανθρωποκεντρικές και επικεντρωμένες 
στον ασθενή, αποτελεσματικές, 
οικονομικά αποδοτικές, προσβάσιμες και 
οικονομικά προσιτές για τους ασθενείς και 
για τα συστήματα και τις υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης ώστε να 
βελτιωθεί η ποιότητα της υγείας.

__________________ __________________
14 Ενδιάμεση αξιολόγηση της κοινής 
επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα 
καινοτόμα φάρμακα 2 (2014-2016) που 
λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ορίζων 2020» (ISBN 978-92-79-69299-
4).

14 Ενδιάμεση αξιολόγηση της κοινής 
επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα 
καινοτόμα φάρμακα 2 (2014-2016) που 
λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ορίζων 2020» (ISBN 978-92-79-69299-
4).

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 68

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(68) Για να διασφαλιστεί η καλύτερη 
δυνατή ευκαιρία για δημιουργία νέων 
επιστημονικών ιδεών και διεξαγωγή 
επιτυχημένων δραστηριοτήτων έρευνας 
και καινοτομίας, οι βασικοί παράγοντες 
της κοινής επιχείρησης «Πρωτοβουλία για 
την καινοτομία στην υγεία» θα πρέπει να 
είναι ερευνητές από διάφορα είδη 
οντοτήτων από τον δημόσιο και τον 
ιδιωτικό τομέα. Ταυτόχρονα, οι τελικοί 
χρήστες, όπως οι πολίτες της Ένωσης, οι 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας και οι 
πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης, θα 
πρέπει να συνεισφέρουν στον στρατηγικό 

(68) Για να διασφαλιστεί η καλύτερη 
δυνατή ευκαιρία για δημιουργία νέων 
επιστημονικών ιδεών και διεξαγωγή 
επιτυχημένων δραστηριοτήτων έρευνας 
και καινοτομίας, οι βασικοί παράγοντες 
της κοινής επιχείρησης «Πρωτοβουλία για 
την καινοτομία στην υγεία» θα πρέπει να 
είναι ερευνητές από διάφορα είδη 
οντοτήτων από τον δημόσιο και τον 
ιδιωτικό τομέα. Ταυτόχρονα, οι τελικοί 
χρήστες, όπως οι πολίτες της Ένωσης, οι 
οικογένειές τους, οι ομάδες καταναλωτών 
και ασθενών, οι επαγγελματίες του τομέα 
της υγείας και οι πάροχοι υγειονομικής 
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σχεδιασμό και στις δραστηριότητες της 
πρωτοβουλίας, ώστε να διασφαλίζεται ότι 
αυτή ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. 
Επιπλέον, οι ενωσιακές και εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές, οι φορείς αξιολόγησης 
τεχνολογιών υγείας και οι πληρωτές 
υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης θα 
πρέπει επίσης να παρέχουν εγκαίρως 
στοιχεία προς τεκμηρίωση των 
δραστηριοτήτων της σύμπραξης, 
διασφαλίζοντας παράλληλα την απουσία 
συγκρούσεων συμφερόντων, προκειμένου 
να αυξηθεί η πιθανότητα τα αποτελέσματα 
των χρηματοδοτούμενων δράσεων να 
πληρούν τις απαιτήσεις που είναι 
αναγκαίες για την υιοθέτηση και, ως εκ 
τούτου, να επιτυγχάνουν τις αναμενόμενες 
επιπτώσεις. Όλα αυτά τα στοιχεία 
αναμένεται ότι θα συμβάλουν στην 
καλύτερη στόχευση των ερευνητικών 
προσπαθειών σε τομείς με μη 
καλυπτόμενες ανάγκες.

περίθαλψης, καθώς και οι ομάδες 
ασθενών και άλλες σχετικές ομάδες 
δημοσίου συμφέροντος από ολόκληρη την 
Ένωση, θα πρέπει να συνεισφέρουν στον 
στρατηγικό σχεδιασμό και στις 
δραστηριότητες της πρωτοβουλίας. Η 
κοινή επιχείρηση θα πρέπει να 
διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες που 
διεξάγει ανταποκρίνονται σε αυτές τις 
ανάγκες. Επιπλέον, οι ενωσιακές και 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές, οι φορείς 
αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας και οι 
πληρωτές υπηρεσιών υγειονομικής 
περίθαλψης θα πρέπει επίσης να παρέχουν 
εγκαίρως στοιχεία προς τεκμηρίωση των 
δραστηριοτήτων της σύμπραξης, 
διασφαλίζοντας παράλληλα την απουσία 
συγκρούσεων συμφερόντων, προκειμένου 
να αυξηθεί η πιθανότητα τα αποτελέσματα 
των χρηματοδοτούμενων δράσεων να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
ασθενών και να πληρούν τις απαιτήσεις 
που είναι αναγκαίες για την υιοθέτηση και, 
ως εκ τούτου, να επιτυγχάνουν τις 
αναμενόμενες επιπτώσεις. Όλα αυτά τα 
στοιχεία αναμένεται ότι θα συμβάλουν 
στην καλύτερη στόχευση των ερευνητικών 
προσπαθειών σε τομείς με μη 
καλυπτόμενες ή υποχρηματοδοτούμενες 
ανάγκες.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 70

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(70) Οι στόχοι της σύμπραξης θα πρέπει 
να εστιάζουν στο προανταγωνιστικό 
στάδιο, δημιουργώντας έτσι έναν ασφαλή 
χώρο για την αποτελεσματική συνεργασία 
μεταξύ εταιρειών που δραστηριοποιούνται 
σε διάφορες τεχνολογίες υγείας. Για να 
αντικατοπτρίζεται ο ενοποιημένος 
χαρακτήρας της πρωτοβουλίας, να 
καταρριφθούν τα στεγανά μεταξύ των 
τομέων της βιομηχανίας υγείας και να 

(70) Οι στόχοι της σύμπραξης θα πρέπει 
να εστιάζουν στο μη ανταγωνιστικό και 
το προανταγωνιστικό στάδιο, 
δημιουργώντας έτσι έναν ασφαλή χώρο για 
την αποτελεσματική και αποδοτική 
συνεργασία μεταξύ εταιρειών που 
δραστηριοποιούνται σε διάφορες 
τεχνολογίες υγείας. Για να 
αντικατοπτρίζεται ο ενοποιημένος 
χαρακτήρας της πρωτοβουλίας, να 
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ενισχυθούν οι συνεργασίες μεταξύ της 
βιομηχανίας και της ακαδημαϊκής 
κοινότητας, η πλειονότητα των έργων που 
χρηματοδοτούνται από την πρωτοβουλία 
θα πρέπει να είναι διατομεακά.

καταρριφθούν τα στεγανά μεταξύ των 
τομέων της βιομηχανίας υγείας και να 
ενισχυθούν οι συνεργασίες μεταξύ της 
βιομηχανίας και της ακαδημαϊκής 
κοινότητας, η πλειονότητα των έργων που 
χρηματοδοτούνται από την πρωτοβουλία 
θα πρέπει να είναι διατομεακά.

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 71

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(71) Ο όρος «βασικές ψηφιακές 
τεχνολογίες» αναφέρεται σε ηλεκτρονικά 
συστατικά στοιχεία και συστήματα που 
στηρίζουν όλους τους σημαντικούς 
οικονομικούς τομείς. Η Επιτροπή 
επισήμανε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να 
κατέχει τις τεχνολογίες αυτές, ειδικότερα 
στο πλαίσιο της υλοποίησης των 
ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων πολιτικής, 
όπως η ψηφιακή τεχνολογική αυτονομία30. 
Η σημασία του τομέα και οι προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν τα ενδιαφερόμενα 
μέρη στην Ένωση απαιτούν επείγουσα 
δράση ώστε να μην υπάρχει κανένας 
αδύναμος κρίκος στον τομέα της 
καινοτομίας στην Ευρώπη και στις 
αλυσίδες αξίας. Επομένως, θα πρέπει να 
δημιουργηθεί ένας μηχανισμός σε επίπεδο 
Ένωσης για να συνδυάσει και να εστιάσει 
την παροχή στήριξης της έρευνας και της 
καινοτομίας στον τομέα των ηλεκτρονικών 
συστατικών στοιχείων και συστημάτων 
από τα κράτη μέλη, την Ένωση και τον 
ιδιωτικό τομέα.

(71) Ο όρος «βασικές ψηφιακές 
τεχνολογίες» αναφέρεται σε ηλεκτρονικά 
συστατικά στοιχεία και συστήματα που 
στηρίζουν όλους τους σημαντικούς 
οικονομικούς τομείς. Η Επιτροπή 
επισήμανε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να 
κατέχει τις τεχνολογίες αυτές, ειδικότερα 
στο πλαίσιο της υλοποίησης των 
ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων πολιτικής, 
όπως η ψηφιακή τεχνολογική αυτονομία30. 
Η σημασία του τομέα και οι προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν τα ενδιαφερόμενα 
μέρη στην Ένωση απαιτούν επείγουσα 
δράση ώστε να μην υπάρχει κανένας 
αδύναμος κρίκος στον τομέα της 
καινοτομίας στην Ευρώπη και στις 
αλυσίδες αξίας. Επομένως, θα πρέπει να 
δημιουργηθεί ένας μηχανισμός σε επίπεδο 
Ένωσης για να συνδυάσει και να εστιάσει 
την παροχή στήριξης της έρευνας και της 
καινοτομίας στον τομέα των ηλεκτρονικών 
συστατικών στοιχείων και συστημάτων 
από τα κράτη μέλη, την Ένωση και τον 
ιδιωτικό τομέα. Η συμμαχία για τους 
επεξεργαστές και τις τεχνολογίες 
ημιαγωγών, καθώς και η συμμαχία για τα 
βιομηχανικά δεδομένα, την αιχμή και το 
υπολογιστικό νέφος θα πρέπει επίσης να 
συμπληρώνουν τις πρωτοβουλίες της 
κοινής επιχείρησης. 

__________________ __________________
30 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 30 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, Διαμόρφωση του ψηφιακού 
μέλλοντος της Ευρώπης, COM(2020) 67 
final.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, Διαμόρφωση του ψηφιακού 
μέλλοντος της Ευρώπης, COM(2020) 67 
final.

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 72

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(72) Η κοινή επιχείρηση «Βασικές 
ψηφιακές τεχνολογίες» θα πρέπει να 
εξετάζει σαφώς καθορισμένα θέματα που 
θα βοηθήσουν σε μεγάλο βαθμό τις 
ευρωπαϊκές βιομηχανίες να σχεδιάσουν, να 
κατασκευάσουν και να χρησιμοποιήσουν 
τις πλέον καινοτόμες τεχνολογίες 
ηλεκτρονικών συστατικών στοιχείων και 
συστημάτων. Η δομημένη και 
συντονισμένη χρηματοδοτική στήριξη σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο είναι απαραίτητη για 
να βοηθήσει τις ερευνητικές ομάδες και τις 
ευρωπαϊκές βιομηχανίες να διατηρήσουν 
τα σημερινά τους πλεονεκτήματα 
κατέχοντας ηγετική θέση σε ένα 
εξαιρετικά ανταγωνιστικό διεθνές πλαίσιο 
και να γεφυρώσουν το χάσμα στις 
τεχνολογίες κρίσιμης σημασίας για τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό στην Ευρώπη, ο 
οποίος αντικατοπτρίζει τις βασικές αξίες 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων της 
ιδιωτικής ζωής και της εμπιστοσύνης, της 
ασφάλειας και της προστασίας. Η 
συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων 
του οικοσυστήματος, που 
αντιπροσωπεύουν όλα τα τμήματα των 
αλυσίδων αξίας, είναι αναγκαία για την 
ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και την ταχεία 
αξιοποίηση της καινοτομίας από την 
αγορά. Ο ανοικτός χαρακτήρας και η 
ευελιξία όσον αφορά την ενσωμάτωση των 
σχετικών ενδιαφερομένων, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικότερα των 
ΜΜΕ, σε αναδυόμενους ή συναφείς τομείς 

(72) Η κοινή επιχείρηση «Βασικές 
ψηφιακές τεχνολογίες» θα πρέπει να 
εξετάζει σαφώς καθορισμένα θέματα που 
θα βοηθήσουν σε μεγάλο βαθμό τις 
ευρωπαϊκές βιομηχανίες να σχεδιάσουν, να 
κατασκευάσουν και να χρησιμοποιήσουν 
τις πλέον καινοτόμες τεχνολογίες 
ηλεκτρονικών συστατικών στοιχείων και 
συστημάτων. Η δομημένη και 
συντονισμένη χρηματοδοτική στήριξη σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο είναι απαραίτητη για 
να βοηθήσει τις ερευνητικές ομάδες και τις 
ευρωπαϊκές βιομηχανίες να διατηρήσουν 
τα σημερινά τους πλεονεκτήματα 
κατέχοντας ηγετική θέση σε ένα 
εξαιρετικά ανταγωνιστικό διεθνές πλαίσιο 
και να γεφυρώσουν το χάσμα στις 
τεχνολογίες κρίσιμης σημασίας για τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό της Ένωσης 
και για την τεχνολογική ηγετική της θέση, 
ο οποίος αντικατοπτρίζει τις βασικές αξίες 
της Ένωσης και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων της 
ιδιωτικής ζωής, της προστασίας των 
δεδομένων, και της εμπιστοσύνης, της 
ασφάλειας και της προστασίας σε όλα τα 
επίπεδα των αλυσίδων αξίας. Η 
συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων 
του οικοσυστήματος, που 
αντιπροσωπεύουν όλα τα τμήματα των 
αλυσίδων αξίας, είναι αναγκαία για την 
ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που 
βασίζονται εκ σχεδιασμού στην 
ιδιωτικότητα και στην ασφάλεια και την 
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τεχνολογίας ή και στους δύο, έχουν επίσης 
ζωτική σημασία.

ταχεία αξιοποίηση της καινοτομίας από 
την αγορά τους. Ο ανοικτός χαρακτήρας 
και η ευελιξία όσον αφορά την 
ενσωμάτωση των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών και των σχετικών 
ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων 
ειδικότερα των ΜΜΕ, σε αναδυόμενους ή 
συναφείς τομείς τεχνολογίας ή και στους 
δύο, έχουν επίσης ζωτική σημασία. Η 
κοινή επιχείρηση « Βασικές ψηφιακές 
τεχνολογίες» θα πρέπει επίσης να 
αναπτύξει ερευνητικές δραστηριότητες 
που θα συμβάλουν στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής, της 9 Μαρτίου 2021, με τίτλο 
«Ψηφιακή πυξίδα 2030: ο ευρωπαϊκός 
δρόμος για την ψηφιακή δεκαετία».

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 73

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(73) Η κοινή επιχείρηση «Βασικές 
ψηφιακές τεχνολογίες» θα πρέπει να 
συνδυάζει τα οικονομικά και τεχνικά μέσα 
που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο της 
ραγδαία εξελισσόμενης καινοτομίας στον 
εν λόγω τομέα, τη δημιουργία σημαντικών 
δευτερογενών επιπτώσεων για την 
κοινωνία και την από κοινού ανάληψη 
κινδύνων μέσω της εναρμόνισης των 
στρατηγικών και των επενδύσεων προς το 
κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον. Ως εκ τούτου, 
τα μέλη της κοινής επιχείρησης «Βασικές 
ψηφιακές τεχνολογίες» θα πρέπει να είναι 
η Ένωση, τα κράτη μέλη και οι 
συνδεδεμένες χώρες του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη» σε εθελοντική βάση, 
καθώς και ενώσεις ως ιδιωτικά μέλη που 
εκπροσωπούν τις συνιστώσες εταιρείες 
τους [και άλλες νομικές οντότητες που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα των 
ηλεκτρονικών συστατικών στοιχείων και 
συστημάτων στην Ευρώπη]. Η συμμετοχή 
των κρατών μελών θα διευκολύνει 
περαιτέρω τη συνεκτική εναρμόνιση με τα 

(73) Η κοινή επιχείρηση «Βασικές 
ψηφιακές τεχνολογίες» θα πρέπει να 
συνδυάζει τα οικονομικά και τεχνικά μέσα 
που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο της 
ραγδαία εξελισσόμενης καινοτομίας στον 
εν λόγω τομέα, τη δημιουργία σημαντικών 
δευτερογενών επιπτώσεων για την 
κοινωνία μέσω της εναρμόνισης των 
στρατηγικών και των επενδύσεων προς το 
κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον. Ως εκ τούτου, 
τα μέλη της κοινής επιχείρησης «Βασικές 
ψηφιακές τεχνολογίες» θα πρέπει να είναι 
η Ένωση, τα κράτη μέλη και οι 
συνδεδεμένες χώρες του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη» σε εθελοντική βάση, 
καθώς και ενώσεις ως ιδιωτικά μέλη που 
εκπροσωπούν τις συνιστώσες εταιρείες 
τους [και άλλες νομικές οντότητες που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα των 
ηλεκτρονικών συστατικών στοιχείων και 
συστημάτων στην Ευρώπη]. Η συμμετοχή 
των κρατών μελών θα διευκολύνει 
περαιτέρω τη συνεκτική εναρμόνιση με τα 
εθνικά προγράμματα και τις στρατηγικές, 
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εθνικά προγράμματα και τις στρατηγικές, 
μειώνοντας την αλληλεπικάλυψη και τον 
κατακερματισμό των προσπαθειών και 
εξασφαλίζοντας, παράλληλα, συνέργειες 
μεταξύ ενδιαφερομένων και 
δραστηριοτήτων.

μειώνοντας την αλληλεπικάλυψη και τον 
κατακερματισμό των προσπαθειών και 
εξασφαλίζοντας, παράλληλα, συνέργειες 
μεταξύ ενδιαφερομένων και 
δραστηριοτήτων.

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 74

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(74) Σύμφωνα με το [άρθρο 8 
παράγραφος 1 στοιχείο γ)] του κανονισμού 
για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», τα 
συμμετέχοντα κράτη θα πρέπει να 
αναθέσουν στην κοινή επιχείρηση 
«Βασικές ψηφιακές τεχνολογίες» την 
αξιοποίηση των συνεισφορών τους στους 
εθνικούς συμμετέχοντες σε έμμεσες 
δράσεις. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να 
υπογράφουν ενιαία συμφωνία 
επιχορήγησης με την κοινή επιχείρηση 
σύμφωνα με τους κανόνες του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», 
συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου 
πλαισίου για τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας, ανάλογα με το πρόγραμμα 
της Ένωσης που υποστηρίζει την 
αντίστοιχη δραστηριότητα επιχορήγησης. 
Η κοινή επιχείρηση «Βασικές ψηφιακές 
τεχνολογίες» θα πρέπει να επεξεργάζεται 
τις δηλώσεις δαπανών και να εκτελεί τις 
πληρωμές προς τους δικαιούχους.

(74) Σύμφωνα με το [άρθρο 8 
παράγραφος 1 στοιχείο γ)] του κανονισμού 
για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», οι 
κοινές επιχειρήσεις θα πρέπει να 
εφαρμόζουν κεντρική διαχείριση όλων 
των χρηματοδοτικών συνεισφορών μέσω 
συντονισμένης προσέγγισης. Συνεπώς, 
κάθε συμμετέχον κράτος θα πρέπει να 
συνάψει διοικητική συμφωνία με την 
κοινή επιχείρηση για τη θέσπιση του 
συντονιστικού μηχανισμού για την 
καταβολή των συνεισφορών και την 
υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις 
συνεισφορές στους αιτούντες που είναι 
εγκατεστημένοι στο εν λόγω συμμετέχον 
κράτος. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνοχή με τις εθνικές στρατηγικές 
προτεραιότητές τους σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, τα 
συμμετέχοντα κράτη θα πρέπει να έχουν 
δικαίωμα αρνησικυρίας στη χρήση των 
εθνικών χρηματοδοτικών συνεισφορών 
τους για συγκεκριμένους αιτούντες.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 77

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(77) Το νομικό πλαίσιο του Ενιαίου (77) Το νομικό πλαίσιο του Ενιαίου 
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Ευρωπαϊκού Ουρανού της Ένωσης31 
αποσκοπεί στη μεταρρύθμιση του 
ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της 
εναέριας κυκλοφορίας (ATM) μέσω 
θεσμικών, επιχειρησιακών, τεχνολογικών 
και ρυθμιστικών δράσεων με στόχο τη 
βελτίωση των επιδόσεών του όσον αφορά 
τη χωρητικότητα, την ασφάλεια, την 
απόδοση και τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις.

Ευρωπαϊκού Ουρανού της Ένωσης31 
αποσκοπεί στη μεταρρύθμιση του 
ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της 
εναέριας κυκλοφορίας (ATM) μέσω 
θεσμικών, επιχειρησιακών, τεχνολογικών 
και ρυθμιστικών δράσεων με στόχο τη 
βελτίωση των επιδόσεών του όσον αφορά 
τη χωρητικότητα, την ασφάλεια, την 
απόδοση και τις κλιματικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

__________________ __________________
31 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, για 
τη χάραξη του πλαισίου για τη δημιουργία 
του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (ΕΕ L 
96 της 31.3.2004, σ. 1).

31 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, για 
τη χάραξη του πλαισίου για τη δημιουργία 
του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (ΕΕ L 
96 της 31.3.2004, σ. 1).

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 78

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(78) Το έργο έρευνας και ανάπτυξης για 
τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας 
(ATM) του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού 
(στο εξής: έργο SESAR)32 αποσκοπεί στον 
εκσυγχρονισμό της διαχείρισης της 
εναέριας κυκλοφορίας και στη 
συγκέντρωση τεχνολογικών και 
επιχειρησιακών καινοτομιών για την 
υποστήριξη του Ενιαίου Ευρωπαϊκού 
Ουρανού. Αποσκοπεί στην παροχή των 
τεχνολογικών λύσεων για μια υψηλών 
επιδόσεων διαχείριση της εναέριας 
κυκλοφορίας έως το 2035 με σκοπό να 
καταστεί δυνατή η αποσυμφόρηση και η 
ασφαλέστερη και φιλικότερη προς το 
περιβάλλον λειτουργία του τομέα των 
αεροπορικών μεταφορών. Το έργο SESAR 
περιλαμβάνει τρεις αλληλένδετες, συνεχείς 
και εξελισσόμενες συνεργατικές 
διαδικασίες που καθορίζουν, αναπτύσσουν 
και αξιοποιούν καινοτόμα τεχνολογικά 
συστήματα και επιχειρησιακές διαδικασίες 

(78) Το έργο έρευνας και ανάπτυξης για 
τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας 
(ATM) του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού 
(στο εξής: έργο SESAR)32 αποσκοπεί στον 
εκσυγχρονισμό της διαχείρισης της 
εναέριας κυκλοφορίας και στη 
συγκέντρωση τεχνολογικών και 
επιχειρησιακών καινοτομιών για την 
υποστήριξη του Ενιαίου Ευρωπαϊκού 
Ουρανού. Αποσκοπεί στην παροχή των 
τεχνολογικών λύσεων για μια υψηλών 
επιδόσεων διαχείριση της εναέριας 
κυκλοφορίας έως το 2035 με σκοπό να 
καταστεί δυνατή η αποσυμφόρηση και η 
ασφαλέστερη και φιλικότερη προς το 
περιβάλλον και το κλίμα λειτουργία του 
τομέα των αεροπορικών μεταφορών, 
σύμφωνα με τους στόχους της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και 
του ευρωπαϊκού νόμου για το κλίμα. Το 
έργο SESAR περιλαμβάνει τρεις 
αλληλένδετες, συνεχείς και εξελισσόμενες 
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στις οποίες βασίζεται ο ψηφιακός 
ευρωπαϊκός ουρανός που ορίζεται στο 
ευρωπαϊκό γενικό πρόγραμμα ATM33.

συνεργατικές διαδικασίες που καθορίζουν, 
αναπτύσσουν και αξιοποιούν καινοτόμα 
τεχνολογικά συστήματα και επιχειρησιακές 
διαδικασίες στις οποίες βασίζεται ο 
ψηφιακός ευρωπαϊκός ουρανός που 
ορίζεται στο ευρωπαϊκό γενικό πρόγραμμα 
ATM33.

__________________ __________________
32 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2007 του 
Συμβουλίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2007, 
για τη σύσταση κοινής επιχείρησης για την 
ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος 
νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας 
κυκλοφορίας (SESAR) (ΕΕ L 64 της 
2.3.2007, σ. 1).

32 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2007 του 
Συμβουλίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2007, 
για τη σύσταση κοινής επιχείρησης για την 
ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος 
νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας 
κυκλοφορίας (SESAR) (ΕΕ L 64 της 
2.3.2007, σ. 1).

33 Απόφαση 2009/320/ΕΚ του Συμβουλίου 
σχετικά με την έγκριση του Ευρωπαϊκού 
Γενικού Προγράμματος διαχείρισης της 
εναέριας κυκλοφορίας του ερευνητικού 
σχεδίου ΑΤΜ του Ενιαίου Ευρωπαϊκού 
Ουρανού (ΕΕ L 95 της 9.4.2009, σ. 41).

33 Απόφαση 2009/320/ΕΚ του Συμβουλίου 
σχετικά με την έγκριση του Ευρωπαϊκού 
Γενικού Προγράμματος διαχείρισης της 
εναέριας κυκλοφορίας του ερευνητικού 
σχεδίου ΑΤΜ του Ενιαίου Ευρωπαϊκού 
Ουρανού (ΕΕ L 95 της 9.4.2009, σ. 41).

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 79

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(79) Το «ευρωπαϊκό γενικό πρόγραμμα 
ATM» αποτελεί το εργαλείο σχεδιασμού 
για τον εκσυγχρονισμό της ATM σε 
ολόκληρη την Ευρώπη, το οποίο συνδέει 
τις δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας ATM με σενάρια 
δραστηριοτήτων εφαρμογής για την 
επίτευξη των στόχων επιδόσεων του 
Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού.

(79) Το «ευρωπαϊκό γενικό πρόγραμμα 
ATM» αποτελεί το εργαλείο σχεδιασμού 
για τον εκσυγχρονισμό της ATM σε 
ολόκληρη την Ευρώπη, το οποίο συνδέει 
τις δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας ATM με σενάρια 
δραστηριοτήτων εφαρμογής για την 
επίτευξη των στόχων επιδόσεων του 
Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, καθώς δεν 
βελτιώνει απλώς την αποδοτικότητα 
κατά τη διάρκεια μεμονωμένων πτήσεων, 
αλλά επίσης καθιστά δυνατή τη συνεχή 
προσαρμογή της συνολικής του 
ικανότητας παράλληλα με την πρόοδο 
της τεχνολογίας.
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Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 81

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(81) Η κοινή επιχείρηση «Ερευνητικό 
πρόγραμμα ΑΤΜ του Ενιαίου Ευρωπαϊκού 
Ουρανού 3» θα πρέπει να βασίζεται στην 
πείρα που αποκτήθηκε από την κοινή 
επιχείρηση SESAR και να συνεχίσει τον 
συντονιστικό της ρόλο για την έρευνα στον 
τομέα της ATM στην Ένωση. Οι κύριοι 
στόχοι της κοινής επιχείρησης 
«Ερευνητικό πρόγραμμα ΑΤΜ του Ενιαίου 
Ευρωπαϊκού Ουρανού 3» θα πρέπει να 
είναι η ενίσχυση και η περαιτέρω 
ενσωμάτωση της ικανότητας έρευνας και 
καινοτομίας στην Ευρώπη, συμβάλλοντας 
στην επιτάχυνση της ψηφιοποίησης του 
τομέα και καθιστώντας τον ανθεκτικότερο 
και κλιμακώσιμο στις διακυμάνσεις της 
κυκλοφορίας. Θα πρέπει να ενισχύει, μέσω 
της καινοτομίας, την ανταγωνιστικότητα 
των επανδρωμένων και μη επανδρωμένων 
αεροπορικών μεταφορών και των 
υπηρεσιών ATM με σκοπό να στηρίξει την 
οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη. Θα 
πρέπει να αναπτύσσει και να επιταχύνει 
την αξιοποίηση καινοτόμων λύσεων από 
την αγορά για την εδραίωση του εναέριου 
χώρου του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού 
ως του πλέον αποδοτικού και 
περιβαλλοντικά φιλικού εναέριου χώρου 
παγκοσμίως.

(81) Η κοινή επιχείρηση «Ερευνητικό 
πρόγραμμα ΑΤΜ του Ενιαίου Ευρωπαϊκού 
Ουρανού 3» θα πρέπει να βασίζεται στην 
πείρα που αποκτήθηκε από την κοινή 
επιχείρηση SESAR και να συνεχίσει τον 
συντονιστικό της ρόλο για την έρευνα στον 
τομέα της ATM στην Ένωση. Οι κύριοι 
στόχοι της κοινής επιχείρησης 
«Ερευνητικό πρόγραμμα ΑΤΜ του Ενιαίου 
Ευρωπαϊκού Ουρανού 3» θα πρέπει να 
είναι σε θέση να στηρίξουν τις δράσεις 
σκοπός των οποίων είναι η ενίσχυση και η 
περαιτέρω ενσωμάτωση της ικανότητας 
έρευνας και καινοτομίας στην Ευρώπη, οι 
οποίες με τη σειρά τους θα συμβάλουν 
στην επιτάχυνση της ψηφιοποίησης του 
τομέα και θα τον καταστήσουν τον 
ανθεκτικότερο και κλιμακώσιμο στις 
διακυμάνσεις της κυκλοφορίας. Θα πρέπει 
να συμβάλει στην ενίσχυση, μέσω της 
καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας των 
επανδρωμένων και μη επανδρωμένων 
αεροπορικών μεταφορών και των 
υπηρεσιών ATM με σκοπό να στηρίξει την 
οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη και 
ανάπτυξη. Θα πρέπει να στηρίξει την 
ανάπτυξη και να επιταχύνει την 
αξιοποίηση καινοτόμων λύσεων από την 
αγορά για την εδραίωση του εναέριου 
χώρου του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού 
ως του πλέον αποδοτικού και 
περιβαλλοντικά φιλικού εναέριου χώρου 
παγκοσμίως.

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 83
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(83) Η συμμετοχή στην κοινή 
επιχείρηση «Ερευνητικό πρόγραμμα ΑΤΜ 
του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού 3» θα 
πρέπει να είναι ανοικτή σε ενδιαφερόμενα 
μέρη στον μέγιστο δυνατό βαθμό και με 
την ευρύτερη δυνατή εκπροσώπηση από 
όλα τα κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες 
χώρες του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη», συμπεριλαμβανομένων των 
ΜΜΕ, μέσω διαφόρων μορφών 
συμμετοχής. Ειδικότερα, η συμμετοχή θα 
πρέπει να εξασφαλίζει κατάλληλη 
ισορροπία μεταξύ κατασκευαστών 
εξοπλισμού για επανδρωμένες και μη 
επανδρωμένες αερομεταφορές, χρηστών 
του εναέριου χώρου, παρόχων υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, αερολιμένων, ενώσεων 
στρατιωτικού και επαγγελματικού 
προσωπικού, και να προσφέρει ευκαιρίες 
σε ΜΜΕ, την ακαδημαϊκή κοινότητα και 
ερευνητικούς οργανισμούς. Για να 
εντοπίσει τις πλέον ελπιδοφόρες 
προσεγγίσεις και τις οντότητες που είναι 
σε θέση να τις εφαρμόσουν, η Επιτροπή 
δρομολόγησε πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για πιθανά μέλη. Το 
διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να επιλέξει συνδεδεμένα μέλη 
βάσει των αποτελεσμάτων της εν λόγω 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
προκειμένου να προβλεφθεί η ταχεία 
διεύρυνση της ομάδας των μελών.

(83) Η συμμετοχή στην κοινή 
επιχείρηση «Ερευνητικό πρόγραμμα ΑΤΜ 
του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού 3» θα 
πρέπει να είναι ανοικτή σε ενδιαφερόμενα 
μέρη στον μέγιστο δυνατό βαθμό και με 
την ευρύτερη δυνατή εκπροσώπηση από 
όλα τα κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες 
χώρες του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη», συμπεριλαμβανομένων των 
ΜΜΕ, επιστημονικών εμπειρογνωμόνων 
και σχετικών οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών, μεταξύ άλλων στους τομείς 
του περιβάλλοντος και του κλίματος, 
μέσω διαφόρων μορφών συμμετοχής. 
Ειδικότερα, η συμμετοχή θα πρέπει να 
εξασφαλίζει κατάλληλη ισορροπία μεταξύ 
κατασκευαστών εξοπλισμού για 
επανδρωμένες και μη επανδρωμένες 
αερομεταφορές, χρηστών του εναέριου 
χώρου, παρόχων υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, αερολιμένων, ενώσεων 
στρατιωτικού και επαγγελματικού 
προσωπικού, και να προσφέρει ευκαιρίες 
σε ΜΜΕ, την ακαδημαϊκή κοινότητα και 
ερευνητικούς οργανισμούς. Για να 
εντοπίσει τις πλέον ελπιδοφόρες 
προσεγγίσεις και τις οντότητες που είναι 
σε θέση να τις εφαρμόσουν, η Επιτροπή 
δρομολόγησε πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για πιθανά μέλη. Το 
διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να επιλέξει συνδεδεμένα μέλη 
βάσει των αποτελεσμάτων της εν λόγω 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
προκειμένου να προβλεφθεί η ταχεία 
διεύρυνση της ομάδας των μελών.

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 86

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(86) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την (86) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 
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Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας 
(EUROCONTROL) διαθέτει κατάλληλες 
υποδομές και τις απαραίτητες διοικητικές 
υπηρεσίες, υπηρεσίες ΤΠ, υπηρεσίες 
επικοινωνίας και υλικοτεχνικής 
υποστήριξης. Η κοινή επιχείρηση 
«Ερευνητικό πρόγραμμα ΑΤΜ του Ενιαίου 
Ευρωπαϊκού Ουρανού 3» θα πρέπει να 
επωφεληθεί από τις εν λόγω υποδομές και 
υπηρεσίες του EUROCONTROL. Στο 
πλαίσιο αυτό, θα μπορούσαν να 
προκύψουν ορισμένες πιθανές συνέργειες 
από τη συγκέντρωση διοικητικών πόρων 
με άλλες κοινές επιχειρήσεις μέσω κοινού 
τμήματος υποστήριξης. Για τον λόγο 
αυτόν, η κοινή επιχείρηση «Ερευνητικό 
πρόγραμμα ΑΤΜ του Ενιαίου Ευρωπαϊκού 
Ουρανού 3» θα πρέπει να εξαιρεθεί από τις 
κοινές υποστηρικτικές λειτουργίες που 
θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό.

Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας 
(EUROCONTROL) διαθέτει κατάλληλες 
υποδομές και τις απαραίτητες διοικητικές 
υπηρεσίες, υπηρεσίες ΤΠ, υπηρεσίες 
επικοινωνίας και υλικοτεχνικής 
υποστήριξης. Η κοινή επιχείρηση 
«Ερευνητικό πρόγραμμα ΑΤΜ του Ενιαίου 
Ευρωπαϊκού Ουρανού 3» θα πρέπει να 
επωφεληθεί από τις εν λόγω υποδομές και 
υπηρεσίες του EUROCONTROL. Στο 
πλαίσιο αυτό, θα μπορούσαν να 
προκύψουν ορισμένες πιθανές συνέργειες 
από τη συγκέντρωση διοικητικών πόρων 
με άλλες κοινές επιχειρήσεις. Για τον λόγο 
αυτόν, η κοινή επιχείρηση «Ερευνητικό 
πρόγραμμα ΑΤΜ του Ενιαίου Ευρωπαϊκού 
Ουρανού 3» θα πρέπει να εξαιρεθεί από τις 
κοινές υποστηρικτικές λειτουργίες που 
θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 88

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(88) Στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
περίοδο 2019-2024 για «Μια Ευρώπη 
έτοιμη για την ψηφιακή εποχή», «Μια 
οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων» 
και των στόχων πολιτικής που 
καθορίζονται στις ανακοινώσεις της με 
τίτλο «Διαμόρφωση του ψηφιακού 
μέλλοντος της Ευρώπης», η Ευρώπη θα 
πρέπει να αναπτύξει τις κρίσιμες ψηφιακές 
υποδομές που βασίζονται σε δίκτυα 5G και 
να αναπτύξει περαιτέρω τις τεχνολογικές 
της ικανότητες προς την κατεύθυνση των 
δικτύων 6G με χρονικό ορίζοντα το 2030. 
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή έχει 
επισημάνει τη στρατηγική σημασία μιας 
ευρωπαϊκής σύμπραξης για έξυπνα δίκτυα 
και υπηρεσίες με σκοπό την παροχή 
ασφαλών υπηρεσιών συνδεσιμότητας σε 
καταναλωτές και επιχειρήσεις. Οι εν λόγω 

(88) Στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων 
της Επιτροπής για την περίοδο 2019-2024 
για «Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή 
εποχή», «Μια οικονομία στην υπηρεσία 
των ανθρώπων» και των στόχων πολιτικής 
που καθορίζονται στις ανακοινώσεις της με 
τίτλο «Διαμόρφωση του ψηφιακού 
μέλλοντος της Ευρώπης» και «Ψηφιακή 
πυξίδα 2030: ο ευρωπαϊκός δρόμος για 
την ψηφιακή δεκαετία», η Ευρώπη θα 
πρέπει να αναπτύξει τις κρίσιμες ψηφιακές 
υποδομές που βασίζονται σε δίκτυα 5G και 
να αναπτύξει περαιτέρω τη γνωσιακή της 
βάση και τις τεχνολογικές της ικανότητες 
προς την κατεύθυνση των δικτύων 6G και 
τις νέες συναφείς τεχνολογίες της 
επικοινωνίας με χρονικό ορίζοντα το 
2030. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή έχει 
επισημάνει τη στρατηγική σημασία μιας 
ευρωπαϊκής σύμπραξης για έξυπνα δίκτυα 
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προτεραιότητες μπορούν να επιτευχθούν 
φέρνοντας σε επαφή τους βασικούς 
παράγοντες, δηλαδή τη βιομηχανία, την 
ακαδημαϊκή κοινότητα και τις δημόσιες 
αρχές, στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής 
σύμπραξης που θα βασίζεται στα 
επιτεύγματα της πρωτοβουλίας ΣΔΙΤ 5G, η 
οποία ανέπτυξε επιτυχώς την τεχνολογία 
και τα πρότυπα 5G.

και υπηρεσίες με σκοπό την παροχή 
ασφαλών υπηρεσιών συνδεσιμότητας σε 
καταναλωτές και επιχειρήσεις. Οι εν λόγω 
προτεραιότητες μπορούν να επιτευχθούν 
φέρνοντας σε επαφή τους βασικούς 
παράγοντες, δηλαδή τη βιομηχανία, την 
ακαδημαϊκή κοινότητα, τις οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών και τις 
δημόσιες αρχές, στο πλαίσιο μιας 
ευρωπαϊκής σύμπραξης που θα βασίζεται 
στα επιτεύγματα της πρωτοβουλίας ΣΔΙΤ 
5G, η οποία ανέπτυξε επιτυχώς την 
τεχνολογία και τα πρότυπα 5G.

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 89

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(89) Η κοινή επιχείρηση «Έξυπνα 
δίκτυα και υπηρεσίες» έχει σχεδιαστεί με 
σκοπό την αντιμετώπιση ζητημάτων 
πολιτικής στον τομέα των ψηφιακών 
υποδομών και την επέκταση του 
τεχνολογικού πεδίου της έρευνας και της 
καινοτομίας για τα δίκτυα 6G. Με τη 
στενή συμμετοχή των κρατών μελών, θα 
πρέπει να ενισχύσει την ανταπόκριση στις 
πολιτικές και κοινωνικές ανάγκες της 
Ένωσης όσον αφορά την ενεργειακή 
απόδοση των δικτύων, την 
κυβερνοασφάλεια, την τεχνολογική 
κυριαρχία, την ιδιωτική ζωή και τη 
δεοντολογία και θα επεκτείνει το πεδίο 
έρευνας και καινοτομίας από τα δίκτυα 
στην παροχή υπηρεσιών υπολογιστικού 
νέφους, καθώς και σε συστατικά στοιχεία 
και συσκευές που επιτρέπουν την παροχή 
υπηρεσιών στους πολίτες και σε ευρύ 
φάσμα οικονομικών τομέων, όπως η 
υγειονομική περίθαλψη, οι μεταφορές, η 
μεταποίηση και τα μέσα ενημέρωσης.

(89) Η κοινή επιχείρηση «Έξυπνα 
δίκτυα και υπηρεσίες» έχει σχεδιαστεί με 
σκοπό την αντιμετώπιση ζητημάτων 
πολιτικής στον τομέα των ψηφιακών 
υποδομών και την επέκταση του 
τεχνολογικού πεδίου της έρευνας και της 
καινοτομίας για τα δίκτυα 6G και άλλα 
δίκτυα επικοινωνιών. Με τη στενή 
συμμετοχή των κρατών μελών, θα πρέπει 
να ενισχύσει την ανταπόκριση στις 
πολιτικές και κοινωνικές ανάγκες της 
Ένωσης όσον αφορά την ενεργειακή 
απόδοση των δικτύων, την 
κυβερνοασφάλεια, την τεχνολογική 
κυριαρχία και ανθεκτικότητα, την 
ιδιωτική ζωή και τη δεοντολογία και θα 
επεκτείνει το πεδίο έρευνας και 
καινοτομίας από τα δίκτυα στην παροχή 
υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, καθώς 
και σε συστατικά στοιχεία και συσκευές 
που επιτρέπουν την παροχή υπηρεσιών 
στους πολίτες και σε ευρύ φάσμα 
οικονομικών και κοινωνικών τομέων, 
όπως η υγειονομική περίθαλψη, οι 
μεταφορές, η μεταποίηση και τα μέσα 
ενημέρωσης.



PE692.644v03-00 68/243 RR\1236994EL.docx

EL

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 91

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(91) Οι προηγμένες υποδομές 5G θα 
αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη 
των οικοσυστημάτων όσον αφορά την 
ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση και, 
στο επόμενο στάδιο, τη δυνατότητα της 
Ευρώπης να υιοθετήσει τεχνολογία 6G. Το 
πρόγραμμα του μηχανισμού «Συνδέοντας 
την Ευρώπη» 2 — Ψηφιακός τομέας 
(CEF), καθώς και το πρόγραμμα «Ψηφιακή 
Ευρώπη» και το πρόγραμμα InvestEU 
προσφέρουν ευκαιρίες για την ανάπτυξη 
ψηφιακών οικοσυστημάτων 5G και, 
μετέπειτα, ψηφιακών οικοσυστημάτων 
βασιζόμενων σε 6G. Λαμβανομένου 
υπόψη του ευρέος φάσματος 
ενδιαφερομένων του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα που συμμετέχουν στα εν 
λόγω έργα ανάπτυξης, είναι σημαντικό να 
συντονιστεί η κατάρτιση ενός στρατηγικού 
θεματολογίου, η συμβολή στον 
προγραμματισμό, καθώς και η ενημέρωση 
και η συμμετοχή των ενδιαφερομένων 
σχετικά με τα εν λόγω προγράμματα. Ως 
στρατηγική βάση για τα εν λόγω 
καθήκοντα, η κοινή επιχείρηση «Έξυπνα 
δίκτυα και υπηρεσίες» θα πρέπει να 
συντονίζει την ανάπτυξη στρατηγικών 
θεματολογίων εγκατάστασης για τους 
σχετικούς τομείς εγκατάστασης, όπως τα 
συστήματα 5G, κατά μήκος οδικών 
αξόνων και σιδηροδρομικών γραμμών. Τα 
εν λόγω θεματολόγια θα πρέπει, μεταξύ 
άλλων, να καθορίζουν χάρτες πορείας 
εγκατάστασης, τις βασικές επιλογές για 
μοντέλα συνεργασίας και άλλα στρατηγικά 
ζητήματα.

(91) Οι προηγμένες υποδομές 5G 
μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την 
ανάπτυξη των οικοσυστημάτων όσον 
αφορά την ψηφιακή και την πράσινη 
μετάβαση και, στο επόμενο στάδιο, τη 
δυνατότητα της Ευρώπης να υιοθετήσει 
τεχνολογία 6G με διαφανή και ανοικτό 
τρόπο, δεδομένου ότι η δημιουργία 
παγκόσμιων και συμβατών προτύπων 6G 
θα μειώσει το κόστος, θα δημιουργήσει 
αποδοτικότερες ψηφιακές αλυσίδες 
εφοδιασμού και θα ενισχύσει την 
καινοτομία. Το πρόγραμμα του 
μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» 2 
— Ψηφιακός τομέας (CEF), καθώς και το 
πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» και το 
πρόγραμμα InvestEU προσφέρουν 
ευκαιρίες για την ανάπτυξη ψηφιακών 
οικοσυστημάτων 5G και, μετέπειτα, 
ψηφιακών οικοσυστημάτων βασιζόμενων 
σε 6G. Λαμβανομένου υπόψη του ευρέος 
φάσματος ενδιαφερομένων του δημόσιου 
και του ιδιωτικού τομέα που συμμετέχουν 
στα εν λόγω έργα ανάπτυξης, είναι 
σημαντικό να διευκολυνθεί η κατάρτιση 
ενός στρατηγικού θεματολογίου, η 
συμβολή στον προγραμματισμό, καθώς και 
η ενημέρωση και η συμμετοχή των 
ενδιαφερομένων σχετικά με τα εν λόγω 
προγράμματα. Ως στρατηγική βάση για τα 
εν λόγω καθήκοντα, η κοινή επιχείρηση 
«Έξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες» θα πρέπει 
να συντονίζει την ανάπτυξη στρατηγικών 
θεματολογίων εγκατάστασης για τους 
σχετικούς τομείς εγκατάστασης, όπως τα 
συστήματα 5G, κατά μήκος οδικών 
αξόνων και σιδηροδρομικών γραμμών. Τα 
εν λόγω θεματολόγια θα πρέπει, μεταξύ 
άλλων, να καθορίζουν χάρτες πορείας 
εγκατάστασης, τεχνολογικές συστάσεις, 
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τις βασικές επιλογές για μοντέλα 
συνεργασίας και άλλα στρατηγικά 
ζητήματα.

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει εννέα κοινές 
επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 
187 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την 
υλοποίηση θεσμοθετημένων ευρωπαϊκών 
συμπράξεων όπως ορίζονται στο [άρθρο 2 
σημείο 3] και αναφέρονται στο [άρθρο 8 
παράγραφος 1 στοιχείο γ)] του κανονισμού 
για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη». 
Καθορίζει τους στόχους και τα καθήκοντά 
τους, τη σύνθεση των μελών τους, την 
οργάνωση και άλλους κανόνες λειτουργίας 
τους.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει εννέα κοινές 
επιχειρήσεις κατά την έννοια του 
άρθρου 187 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
σκοπό την υλοποίηση θεσμοθετημένων 
ευρωπαϊκών συμπράξεων όπως ορίζονται 
στο [άρθρο 2 σημείο 3] και αναφέρονται 
στο [άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο γ)] 
και στο παράρτημα III του κανονισμού 
για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη». 
Καθορίζει τους στόχους και τα καθήκοντά 
τους, τη σύνθεση των μελών τους, την 
οργάνωση και άλλους κανόνες λειτουργίας 
τους, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη 
διαφάνεια και τη λογοδοσία.

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. «συνδεόμενες οντότητες»: 
οντότητες όπως ορίζονται στο άρθρο 187 
παράγραφος 1 του δημοσιονομικού 
κανονισμού·

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 9



PE692.644v03-00 70/243 RR\1236994EL.docx

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. δραστηριότητα εκτός του βασικού 
μέρους του προγράμματος εργασίας η 
οποία δεν λαμβάνει χρηματοδοτική 
στήριξη από την κοινή επιχείρηση, αλλά 
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 
και συνδέεται άμεσα με την υιοθέτηση των 
αποτελεσμάτων των έργων στο πλαίσιο της 
εν λόγω κοινής επιχείρησης ή 
προηγούμενων πρωτοβουλιών της ή έχει 
σημαντική ενωσιακή προστιθέμενη αξία·

9. «συμπληρωματική 
δραστηριότητα»: δραστηριότητα που 
συμπεριλαμβάνεται στο ετήσιο σχέδιο 
συμπληρωματικών δραστηριοτήτων που 
είναι προσαρτημένο στο βασικό μέρος 
του προγράμματος εργασίας και η οποία 
δεν λαμβάνει χρηματοδοτική στήριξη από 
την κοινή επιχείρηση, αλλά συμβάλλει 
απευθείας στην επίτευξη των στόχων της 
και συνδέεται άμεσα με την υιοθέτηση των 
αποτελεσμάτων των έργων στο πλαίσιο της 
εν λόγω κοινής επιχείρησης ή 
προηγούμενων πρωτοβουλιών της ή έχει 
σημαντική ενωσιακή προστιθέμενη αξία 
και συμβάλλει στις πολιτικές της 
Ένωσης·

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι κοινές επιχειρήσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 συμβάλλουν 
στην επίτευξη των γενικών στόχων του 
κανονισμού για το πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη», όπως ορίζονται στο [άρθρο 3] 
του εν λόγω κανονισμού.

1. Οι κοινές επιχειρήσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 συμβάλλουν 
στην επίτευξη των γενικών και ειδικών 
στόχων του κανονισμού για το πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη» που ορίζονται στο 
[άρθρο 3] του εν λόγω κανονισμού.

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κοινές επιχειρήσεις, μέσω της 
συμμετοχής και της δέσμευσης των 
εταίρων στον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση προγράμματος 
δραστηριοτήτων έρευνας και 

2. Οι κοινές επιχειρήσεις 
επιτυγχάνουν τους ακόλουθους γενικούς 
στόχους:
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καινοτομίας, επιτυγχάνουν τους 
ακόλουθους γενικούς στόχους:

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ενίσχυση και ενσωμάτωση των 
επιστημονικών και τεχνολογικών 
ικανοτήτων της Ένωσης για τη στήριξη της 
δημιουργίας και της διάδοσης νέων 
γνώσεων υψηλής ποιότητας, κυρίως με 
σκοπό την αντιμετώπιση των παγκόσμιων 
προκλήσεων, τη διασφάλιση της 
ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας 
της Ένωσης και τη συμβολή στον 
ενισχυμένο Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας·

α) ενίσχυση και ενσωμάτωση των 
επιστημονικών, καινοτομικών και 
τεχνολογικών ικανοτήτων της Ένωσης, 
των κρατών μελών και των περιφερειών 
για τη στήριξη της δημιουργίας και της 
διάδοσης νέων γνώσεων υψηλής 
ποιότητας, κυρίως με σκοπό την 
αντιμετώπιση των παγκόσμιων 
κοινωνικών προκλήσεων, τη διασφάλιση 
και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της 
ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας, της 
ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας της 
Ένωσης και τη συμβολή σε έναν 
ενισχυμένο Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας·

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διασφάλιση της παγκόσμιας 
ηγετικής θέσης των αλυσίδων αξίας της 
Ένωσης με γνώμονα τη βιωσιμότητα και 
της ανοικτής στρατηγικής αυτονομίας της 
Ένωσης σε βασικές τεχνολογίες και 
βιομηχανίες σύμφωνα με τη βιομηχανική 
στρατηγική για την Ευρώπη·

β) διασφάλιση της παγκόσμιας 
ηγετικής θέσης και της ανθεκτικότητας 
των αλυσίδων αξίας της Ένωσης με 
γνώμονα τη βιωσιμότητα και εξασφάλιση 
της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης, 
με διατήρηση ανοικτής οικονομίας, σε 
βασικές τεχνολογίες και βιομηχανίες 
σύμφωνα με τη βιομηχανική στρατηγική 
για την Ευρώπη και τη στρατηγική για τις 
ΜΜΕ, με την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία, με άλλες ενωσιακές πολιτικές 
και το Σχέδιο Ανάκαμψης για την 
Ευρώπη·
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Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ανάπτυξη και επιτάχυνση της 
υιοθέτησης καινοτόμων λύσεων σε 
ολόκληρη την Ένωση για την 
αντιμετώπιση κλιματικών, 
περιβαλλοντικών, υγειονομικών και άλλων 
παγκόσμιων κοινωνικών προκλήσεων, οι 
οποίες συμβάλλουν στις στρατηγικές 
προτεραιότητες της Ένωσης, και 
ειδικότερα στην επίτευξη των στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών και την επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας στην Ένωση έως το 2050.

γ) ανάπτυξη και επιτάχυνση της 
υιοθέτησης καινοτόμων λύσεων σε 
ολόκληρη την Ένωση για την 
αντιμετώπιση κλιματικών, 
περιβαλλοντικών, υγειονομικών, 
ψηφιακών και άλλων παγκόσμιων 
κοινωνικών προκλήσεων, οι οποίες 
συμβάλλουν στις στρατηγικές 
προτεραιότητες της Ένωσης, επιταχύνουν 
την οικονομική μεγέθυνση της Ένωσης 
και καλλιεργούν το οικοσύστημα 
καινοτομίας, με παράλληλη επίτευξη των 
ΣΒΑ του ΟΗΕ και επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας στην Ένωση έως το 2050 
το αργότερο, σύμφωνα με τη Συμφωνία 
του Παρισιού.

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ενίσχυση της κρίσιμης μάζας και 
των επιστημονικών ικανοτήτων στη 
διατομεακή και διεπιστημονική έρευνα και 
καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση·

α) ενίσχυση της κρίσιμης μάζας και 
των επιστημονικών και τεχνολογικών 
ικανοτήτων στη συνεργατική, διατομεακή 
και διεπιστημονική έρευνα και καινοτομία 
σε ολόκληρη την Ένωση·

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επιτάχυνση των κοινωνικών, 
οικολογικών και οικονομικών 

β) επιτάχυνση της πράσινης και της 
ψηφιακής μετάβασης σε πεδία και τομείς 
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μεταβάσεων σε πεδία και τομείς 
στρατηγικής σημασίας για τις 
προτεραιότητες της Ένωσης, ειδικότερα με 
σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου έως το 2030 σύμφωνα με 
τους στόχους που έχουν τεθεί βάσει της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας·

στρατηγικής σημασίας για τις 
προτεραιότητες της Ένωσης, ειδικότερα με 
σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου έως το 2030 σύμφωνα με 
τους στόχους για το κλίμα και την 
ενέργεια που έχουν τεθεί βάσει της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του 
ευρωπαϊκού νόμου για το κλίμα, καθώς 
και για τη συμβολή στην επίτευξη 
περιβάλλοντος μηδενικής ρύπανσης και 
απαλλαγμένου από τοξικές ουσίες και στη 
διατήρηση και αποκατάσταση των 
οικοσυστημάτων και της 
βιοποικιλότητας·

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ενίσχυση των ικανοτήτων 
καινοτομίας και των επιδόσεων των 
υφιστάμενων και των νέων ευρωπαϊκών 
αλυσίδων αξίας στον τομέα της έρευνας 
και της καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένων των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)·

γ) ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας 
και καινοτομίας και των επιδόσεων των 
υφιστάμενων και των νέων ευρωπαϊκών 
οικοσυστημάτων και αλυσίδων αξίας στον 
τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των 
νεοφυών επιχειρήσεων·

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) επιτάχυνση της ανάπτυξης, της 
υιοθέτησης και της διάδοσης καινοτόμων 
λύσεων σε ενισχυμένα ευρωπαϊκά 
οικοσυστήματα έρευνας και καινοτομίας, 
μεταξύ άλλων μέσω ευρείας και έγκαιρης 
συμμετοχής και συνδημιουργίας με 
τελικούς χρήστες, πολίτες, ρυθμιστικούς 
φορείς και οργανισμούς τυποποίησης·

δ) επιτάχυνση της ανάπτυξης, της 
υιοθέτησης και της διάδοσης καινοτόμων 
λύσεων, τεχνολογιών, υπηρεσιών και 
δεξιοτήτων σε ενισχυμένα ευρωπαϊκά 
οικοσυστήματα έρευνας και καινοτομίας 
και σε βιομηχανικά οικοσυστήματα, και 
τελικά στην κοινωνία, μεταξύ άλλων μέσω 
ευρείας και έγκαιρης συμμετοχής και 
συνδημιουργίας με τελικούς χρήστες, 
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συμπεριλαμβανομένων ΜΜΕ και 
νεοφυών επιχειρήσεων, οργανώσεις των 
καταναλωτών, πολίτες, ρυθμιστικούς 
φορείς και οργανισμούς τυποποίησης·

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) συμβολή στη μείωση του 
χάσματος ειδικών δεξιοτήτων σε 
ολόκληρη την Ένωση με αύξηση της 
ευαισθητοποίησης και συνδρομή στη 
δημιουργία νέων γνώσεων και 
ανθρώπινου κεφαλαίου όσον αφορά τους 
τομείς έρευνάς τους συμβολή στην 
επιτάχυνση της αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων και της επανειδίκευσης των 
Ευρωπαίων εργαζομένων και στη 
συμμετοχή των ΜΜΕ στα βιομηχανικά 
οικοσυστήματα που συνδέονται με τις 
δραστηριότητες των κοινών 
επιχειρήσεων· διευκόλυνση της 
ενσωμάτωσης σχετικών ικανοτήτων 
στους τομείς της επιστήμης και της 
καινοτομίας σε ολόκληρη την Ένωση, σε 
ευρωπαϊκά οικοσυστήματα και αλυσίδες 
αξίας του τομέα έρευνας και καινοτομίας·

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) βελτίωση του περιβάλλοντος και 
της παραγωγικότητας σε νέα προϊόντα και 
υπηρεσίες χάρη στην αξιοποίηση των 
ικανοτήτων και των πόρων της Ένωσης.

ε) βελτίωση του περιβάλλοντος, 
εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων, 
βιωσιμότητα, κοινωνικές βελτιώσεις και 
βελτιώσεις της παραγωγικότητας, 
βελτιώσεις κυκλικότητας σε νέα προϊόντα, 
τεχνολογίες, εφαρμογές και υπηρεσίες με 
τη διασύνδεση και την πλήρη χρήση των 
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ικανοτήτων και των πόρων της Ένωσης.

Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) συμβολή στη γεφύρωση του 
χάσματος των δύο φύλων στους τομείς 
των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, 
της μηχανικής και των μαθηματικών 
(STEM) στην Ευρώπη, καθώς και στην 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
στα αποτελέσματα των ερευνών που 
προκύπτουν από τις ευρωπαϊκές 
συμπράξεις, για την επίτευξη καλύτερης 
ευθυγράμμισης των ευρωπαϊκών 
συμπράξεων με τους στόχους της 
Επιτροπής όσον αφορά την ισότητα των 
φύλων.

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εβ) αναζήτηση δυνατοτήτων 
ενημέρωσης των σπουδαστών που 
επιθυμούν ενδεχομένως να 
σταδιοδρομήσουν στους τομείς των 
θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της 
μηχανικής και των μαθηματικών, καθώς 
και σε άλλους τομείς που σχετίζονται με 
τις επιχειρησιακές δραστηριότητες των 
κοινών επιχειρήσεων.

Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Κατά τη διεξαγωγή των 
ερευνητικών δραστηριοτήτων τους, οι 
κοινές επιχειρήσεις επιδιώκουν 
συνέργειες με τα Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, με 
άλλες πρωτοβουλίες του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», καθώς και με όλα τα 
προγράμματα της Ένωσης που αφορούν 
τους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας 
και του ανταγωνισμού. Εκτός από τα 
ανωτέρω, οι κοινές επιχειρήσεις 
λειτουργούν σε στενή συνεργασία με το 
Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής 
στα αντίστοιχα επιστημονικά τους πεδία.

Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ενίσχυση και διάδοση της 
αριστείας, μεταξύ άλλων, με την 
προώθηση της ευρύτερης συμμετοχής σε 
ολόκληρη την Ένωση·

α) ενίσχυση και διάδοση της 
αριστείας, μεταξύ άλλων, με την 
προώθηση της ευρύτερης συμμετοχής και 
της γεωγραφικής πολυμορφίας σε 
ολόκληρη την Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής 
από κράτη μέλη που σήμερα θεωρείται 
ότι έχουν χαμηλές και μέτριες επιδόσεις 
σύμφωνα με τον πίνακα αποτελεσμάτων 
στον τομέα της καινοτομίας·

Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) προωθεί και επιβραβεύει την 
επιστημονική αριστεία, μεταξύ άλλων 
διασφαλίζοντας ότι κατά την υλοποίηση 
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των δραστηριοτήτων λαμβάνονται υπόψη 
τα πορίσματα της πλέον προηγμένης 
επιστήμης και της θεμελιώδους έρευνας·

Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ της 
έρευνας, της καινοτομίας και, κατά 
περίπτωση, της εκπαίδευσης και άλλων 
πολιτικών, συμπεριλαμβανομένης της 
συμπληρωματικότητας με τις εθνικές και 
περιφερειακές και ενωσιακές πολιτικές και 
δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας·

γ) ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ της 
έρευνας, της καινοτομίας και, κατά 
περίπτωση, της ισότητας των φύλων, της 
εκπαίδευσης και άλλων πολιτικών, 
συμπεριλαμβανομένης της 
συμπληρωματικότητας με τις εθνικές και 
περιφερειακές και ενωσιακές δεξιότητες, 
πολιτικές και δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας·

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) προώθηση της υπεύθυνης έρευνας 
και καινοτομίας, λαμβάνοντας υπόψη την 
αρχή της προφύλαξης·

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γβ) ενίσχυση της διάστασης του 
φύλου στην έρευνα και την καινοτομία, 
μεταξύ άλλων στις κοινές επιχειρήσεις·
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Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ενίσχυση της διεθνούς 
συνεργασίας·

ε) ενίσχυση της διεθνούς 
συνεργασίας, σύμφωνα με τους στόχους 
εξωτερικής πολιτικής και τις διεθνείς 
δεσμεύσεις της Ένωσης, και προώθηση 
της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και 
της βιομηχανικής υπεροχής, με σεβασμό 
της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης 
αλλά διαφυλάσσοντας την ανοικτή 
οικονομία·

Τροπολογία 91

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) αύξηση της ευαισθητοποίησης του 
κοινού, της αποδοχής, της ζήτησης και της 
υιοθέτησης νέων λύσεων με τη συμμετοχή 
πολιτών και τελικών χρηστών σε 
διαδικασίες από κοινού σχεδιασμού και 
συνδημιουργίας·

στ) αύξηση της ευαισθητοποίησης του 
κοινού, της αποδοχής, της ζήτησης και της 
υιοθέτησης νέων λύσεων με τη συμμετοχή 
πολιτών, οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών, οργανώσεων καταναλωτών και 
τελικών χρηστών, συμπεριλαμβανομένων 
των ΜΜΕ και των νεοφυών 
επιχειρήσεων, σε διαδικασίες από κοινού 
σχεδιασμού και συνδημιουργίας·

Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) ενθάρρυνση της αξιοποίησης των 
αποτελεσμάτων της έρευνας και της 
καινοτομίας και ενεργή διάδοση και 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, 
ειδικότερα όσον αφορά τη μόχλευση 

ζ) ενθάρρυνση της ενεργού διάδοσης, 
της χρήσης των αποτελεσμάτων της 
έρευνας και της καινοτομίας και της 
αξιοποίησής τους, μεταξύ άλλων για την 
ανάπτυξη πολιτικής, μέσω της 
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ιδιωτικών επενδύσεων και την ανάπτυξη 
πολιτικής·

τυποποίησης, της προμήθειας 
καινοτόμων λύσεων και των 
προεμπορικών δημόσιων συμβάσεων, με 
στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας 
διείσδυσης στην αγορά των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων και παραδοτέων στους 
αντίστοιχους ερευνητικούς τομείς τους·

Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) επιτάχυνση του βιομηχανικού 
μετασχηματισμού, μεταξύ άλλων μέσω της 
βελτίωσης των δεξιοτήτων στον τομέα της 
καινοτομίας·

η) επιτάχυνση του βιομηχανικού 
μετασχηματισμού και της ανθεκτικότητας 
σε όλη την έκταση των αλυσίδων αξίας, 
μεταξύ άλλων μέσω της βελτίωσης των 
δεξιοτήτων στον τομέα της καινοτομίας·

Τροπολογία 94

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ηα) αύξηση του επιπέδου δεξιοτήτων 
και εμπειρίας σε ολόκληρη την Ένωση 
μεταξύ σπουδαστών, ακαδημαϊκών και 
εμπειρογνωμόνων, ενθαρρύνοντας την 
ανάπτυξη ειδικών πανεπιστημιακών 
πτυχίων και εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων στους διάφορους τομείς, 
δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη 
διάσταση του φύλου και εξασφαλίζοντας 
ευρύτατη γεωγραφική κάλυψη στην 
Ένωση·

Τροπολογία 95

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) στήριξη της τεκμηριωμένης 
εφαρμογής των σχετικών πολιτικών της 
Ένωσης, καθώς και των δραστηριοτήτων 
ρύθμισης, τυποποίησης και βιώσιμων 
επενδύσεων σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 
επίπεδο.

θ) στήριξη της επιστημονικής 
τεκμηριωμένης εφαρμογής των σχετικών 
πολιτικών της Ένωσης, καθώς και των 
δραστηριοτήτων ρύθμισης, τυποποίησης 
και βιώσιμων επενδύσεων σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Τροπολογία 96

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) παρέχουν χρηματοδοτική στήριξη, 
κυρίως με τη μορφή επιχορηγήσεων, σε 
έμμεσες δράσεις έρευνας και καινοτομίας 
που επιλέγονται κατόπιν ανοικτών 
ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων, εφόσον δεν ορίζεται 
διαφορετικά στο πρόγραμμα εργασίας 
τους·

α) παρέχουν χρηματοδοτική στήριξη, 
κυρίως με τη μορφή επιχορηγήσεων, σε 
έμμεσες δράσεις έρευνας και καινοτομίας 
που επιλέγονται κατόπιν δίκαιων, 
διαφανών και ανταγωνιστικών 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, με 
εξαίρεση δικαιολογημένες περιπτώσεις 
που ορίζονται στο πρόγραμμα εργασίας 
τους·

Τροπολογία 97

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αναπτύσσουν στενή συνεργασία 
και διασφαλίζουν τον συντονισμό με άλλες 
ευρωπαϊκές συμπράξεις, μεταξύ άλλων 
διαθέτοντας, κατά περίπτωση, μέρος του 
προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης 
σε κοινές προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων·

β) αναπτύσσουν στενή συνεργασία 
και διασφαλίζουν τον συντονισμό και τις 
συνέργειες με άλλες ευρωπαϊκές 
συμπράξεις, μεταξύ άλλων διαθέτοντας, 
κατά περίπτωση, μέρος του 
προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης 
σε κοινές προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων·
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Τροπολογία 98

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) επιδιώκουν συνέργειες και, κατά 
περίπτωση, δυνατότητες περαιτέρω 
χρηματοδότησης από σχετικές 
δραστηριότητες και προγράμματα σε 
ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο, ειδικότερα με όσα στηρίζουν την 
ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων, την 
εκπαίδευση και την περιφερειακή 
ανάπτυξη, όπως τα ταμεία για την πολιτική 
συνοχής σύμφωνα με τις στρατηγικές 
έξυπνης εξειδίκευσης·

γ) επιδιώκουν και εξασφαλίζουν 
αποτελεσματικές συνέργειες και, κατά 
περίπτωση, δυνατότητες περαιτέρω 
χρηματοδότησης από σχετικές 
δραστηριότητες και προγράμματα σε 
ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο, ειδικότερα με όσα στηρίζουν την 
ανάπτυξη και την αποδοχή από την αγορά 
καινοτόμων λύσεων, την εκπαίδευση και 
την περιφερειακή ανάπτυξη, όπως τα 
ταμεία για την πολιτική συνοχής σύμφωνα 
με τις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης, 
καθώς και με ευρωπαϊκά 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης 
και Ανάπτυξης και η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και με 
σχετικές βιομηχανικές συμμαχίες και 
φιλανθρωπικά ιδρύματα και εταιρείες 
καταπιστευματικής διαχείρισης·

Τροπολογία 99

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) ενισχύουν τον δεσμό μεταξύ 
έρευνας, καινοτομίας και των δράσεων 
που προβλέπονται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2020 με τίτλο 
«Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο δεξιοτήτων για 
βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική 
δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα» (το 
«ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων»), 
ιδιαίτερα εκείνων που αποσκοπούν στην 
ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη στήριξη της 
πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης 
και την αύξηση του αριθμού των 
αποφοίτων σε αντικείμενα θετικών 
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επιστημών, ιδιαίτερα στα βιομηχανικά 
οικοσυστήματα που συνδέονται με τις 
δραστηριότητες των κοινών 
επιχειρήσεων·

Τροπολογία 100

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) διασφαλίζουν ότι οι 
δραστηριότητές τους συμβάλλουν στον 
στρατηγικό πολυετή σχεδιασμό και στην 
εκπλήρωση των απαιτήσεων υποβολής 
εκθέσεων, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης και άλλων απαιτήσεων του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» που 
ορίζονται στα [άρθρα 45 και 47] του 
κανονισμού για το πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη», όπως η εφαρμογή του κοινού 
πλαισίου ανατροφοδότησης πολιτικής·

δ) διασφαλίζουν ότι οι 
δραστηριότητές τους, χωρίς να αυξάνουν 
τον δικό τους διοικητικό φόρτο ή εκείνον 
των δικαιούχων τους, συμβάλλουν στον 
στρατηγικό πολυετή σχεδιασμό και στην 
εκπλήρωση των απαιτήσεων υποβολής 
εκθέσεων, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης και άλλων απαιτήσεων του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» που 
ορίζονται στα [άρθρα 45 και 47] του 
κανονισμού για το πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη», όπως η εφαρμογή του κοινού 
πλαισίου ανατροφοδότησης πολιτικής·

Τροπολογία 101

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) προωθούν τη συμμετοχή των ΜΜΕ 
στις δραστηριότητές τους και λαμβάνουν 
μέτρα για την εξασφάλιση της 
ενημέρωσης των ΜΜΕ, σύμφωνα με τους 
στόχους του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη»·

ε) προωθούν και εξασφαλίζουν τη 
συμμετοχή των ΜΜΕ και των νεοφυών 
επιχειρήσεων, όπως και των ενώσεών 
τους, στις δραστηριότητες των κοινών 
επιχειρήσεων και εξασφαλίζουν την 
έγκαιρη ενημέρωση των ΜΜΕ και των 
νεοφυών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τους 
στόχους του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη»· όπου αρμόζει, εντοπίζουν 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στις 
οποίες ο συντονιστικός ρόλος προορίζεται 
αποκλειστικά για ΜΜΕ ή νεοφυείς 
επιχειρήσεις·
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Τροπολογία 102

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) αναπτύσσουν μέτρα για την 
προσέλκυση νεοεισερχόμενων, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, σε 
δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας 
των κοινών επιχειρήσεων και για την 
επέκταση των συνεργατικών δικτύων, 
καθώς και για την προώθηση της 
καλύτερης διασύνδεσης των υφιστάμενων 
εθνικών οικοσυστημάτων και δικτύων 
έρευνας και καινοτομίας μεταξύ τους και 
προς το ευρωπαϊκό επίπεδο·

Τροπολογία 103

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εβ) προωθούν και διασφαλίζουν τη 
συμμετοχή νέων ερευνητών, 
διδακτορικών και μεταδιδακτορικών 
φοιτητών στο πεδίο αρμοδιοτήτων της 
αντίστοιχης κοινής επιχείρησης, σε στενή 
συνέργεια με τις δράσεις «Marie 
Skłodowska-Curie»·

Τροπολογία 104

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) αντλούν τους αναγκαίους πόρους 
από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα 
για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται 

στ) αντλούν τους αναγκαίους πόρους 
από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, 
καθώς και πρόσθετους πόρους, όπου 
είναι δυνατόν, που απαιτούνται για την 
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στον παρόντα κανονισμό· επίτευξη των στόχων που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό·

Τροπολογία 105

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) παρακολουθούν την πρόοδο προς 
την επίτευξη των στόχων που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό, καθώς και 
σύμφωνα με εκείνους που ορίζονται στο 
[άρθρο 45] και στο [παράρτημα V] του 
κανονισμού για το πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη»·

ζ) παρακολουθούν την πρόοδο προς 
την επίτευξη των στόχων που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό, καθώς και 
σύμφωνα με εκείνους που ορίζονται στο 
[άρθρο 45] και στα [παραρτήματα III και 
V] του κανονισμού για το πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη»·

Τροπολογία 106

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) καθορίζουν και υλοποιούν το 
πρόγραμμα εργασίας τους·

η) αναπτύσσουν και υλοποιούν 
στρατηγικό θεματολόγιο έρευνας και 
καινοτομίας βάσει του οποίου καθορίζουν 
και υλοποιούν το πρόγραμμα εργασίας 
τους·

Τροπολογία 107

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) έρχονται σε επαφή με το ευρύτερο 
δυνατό φάσμα ενδιαφερομένων, 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 
αποκεντρωμένων οργανισμών, 
ερευνητικών οργανισμών και 
πανεπιστημίων, τελικών χρηστών και 
δημόσιων αρχών, με στόχο ειδικότερα τον 

θ) έρχονται σε επαφή με το ευρύτερο 
δυνατό φάσμα ενδιαφερομένων, 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 
αποκεντρωμένων οργανισμών, 
ερευνητικών οργανισμών και 
πανεπιστημίων, οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, τελικών χρηστών, 
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καθορισμό των προτεραιοτήτων και των 
δραστηριοτήτων κάθε πρωτοβουλίας, 
καθώς και τη διασφάλιση της 
συμπεριληπτικότητας·

ενώσεων ΜΜΕ και δημόσιων αρχών, με 
στόχο ειδικότερα τον καθορισμό των 
προτεραιοτήτων και των δραστηριοτήτων 
κάθε πρωτοβουλίας, καθώς και τη 
διασφάλιση της συμπεριληπτικότητας, του 
ανοικτού πνεύματος και της κοινωνικής 
προστιθέμενης αξίας·

Τροπολογία 108

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) ασκούν δραστηριότητες 
πληροφόρησης, επικοινωνίας, 
δημοσιότητας, διάδοσης και 
εκμετάλλευσης, εφαρμόζοντας, 
τηρουμένων των αναλογιών, το [άρθρο 46] 
του κανονισμού για το πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη», μεταξύ άλλων 
καθιστώντας τις λεπτομερείς πληροφορίες 
για τα αποτελέσματα χρηματοδοτούμενων 
δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας 
διαθέσιμες και προσβάσιμες σε κοινή 
ηλεκτρονική βάση δεδομένων του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»·

ι) ασκούν δραστηριότητες 
πληροφόρησης, επικοινωνίας, 
δημοσιότητας, διάδοσης και 
εκμετάλλευσης, εφαρμόζοντας τα άρθρα 
10 και 39 του παρόντος κανονισμού και, 
τηρουμένων των αναλογιών, το [άρθρο 46] 
του κανονισμού για το πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη», μεταξύ άλλων 
καθιστώντας τις λεπτομερείς πληροφορίες 
για τα αποτελέσματα χρηματοδοτούμενων 
δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας 
διαθέσιμες στο ευρύ κοινό και 
προσβάσιμες σε κοινή ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη», κατά τρόπο φιλικό προς τον 
χρήστη·

Τροπολογία 109

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) προωθούν εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης, εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες και δραστηριότητες 
διάδοσης, με τη συμμετοχή 
πανεπιστημιακών και επιστημονικών 
δικτύων και δικτύων γνώσης, παρέχουν 
κατάλληλες πληροφορίες στους 
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αντίστοιχους ιστοτόπους τους, 
συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης 
σχετικής τεκμηρίωσης·

Τροπολογία 110

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
αποτελεσματικότερης διεπαφής μεταξύ της 
επιστήμης και της πολιτικής, στην 
προώθηση της ανοικτής επιστήμης με τη 
διασφάλιση καλύτερης εκμετάλλευσης 
των αποτελεσμάτων και στην 
αντιμετώπιση των αναγκών πολιτικής, 
καθώς και στην προώθηση της ταχύτερης 
διάδοσης και υιοθέτησης των 
αποτελεσμάτων·

ιβ) συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
αποτελεσματικότερης διεπαφής μεταξύ της 
επιστήμης και της πολιτικής, στην 
προώθηση της ανοικτής επιστήμης και 
στην τήρηση των αρχών της όπως 
ορίζονται στα άρθρα 14 και 39 του 
κανονισμού «Ορίζων Ευρώπη», και στην 
αντιμετώπιση των αναγκών πολιτικής, 
καθώς και στην προώθηση της ταχύτερης 
αξιοποίησης και διάδοσης και υιοθέτησης 
των αποτελεσμάτων και της αυξημένης 
προβολής, όπως ορίζεται στο άρθρο 51 
παράγραφος 1 του κανονισμού «Ορίζων 
Ευρώπη»· οι κοινές επιχειρήσεις 
θεσπίζουν αυστηρούς κανόνες για 
παρεκκλίσεις από τις απαιτήσεις 
ανοικτής πρόσβασης που ορίζονται στον 
κανονισμό «Ορίζων Ευρώπη». Η 
Επιτροπή παρακολουθεί τις πρακτικές 
που σχετίζονται με την ανοικτή 
πρόσβαση και κάθε εξαίρεση θα πρέπει 
να αναφέρεται με διαφάνεια στους 
σχετικούς ιστοτόπους.

Τροπολογία 111

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ) στηρίζουν την Επιτροπή στην 
ανάπτυξη και εφαρμογή αυστηρών 
επιστημονικά τεκμηριωμένων τεχνικών 
κριτηρίων ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 3 

ιδ) στηρίζουν την Επιτροπή στην 
ανάπτυξη και εφαρμογή αυστηρών 
επιστημονικά τεκμηριωμένων τεχνικών 
κριτηρίων ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 3 
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του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 σχετικά με 
τις βιώσιμες επενδύσεις, μέσω της 
παρακολούθησης και της αξιολόγησης 
της εφαρμογής τους στον οικονομικό 
τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται, 
προκειμένου να παρέχονται 
παρατηρήσεις σε ad hoc βάση σχετικά με 
τη χάραξη πολιτικής, όταν απαιτείται·

του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 όταν οι 
δραστηριότητες των κοινών 
επιχειρήσεων εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού·

Τροπολογία 112

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιε) εξετάζουν την αρχή της «μη 
πρόκλησης σημαντικής βλάβης» σύμφωνα 
με το άρθρο 17 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2020/852 και λαμβάνουν υπόψη τις 
διατάξεις του εν λόγω κανονισμού για τη 
βελτίωση της πρόσβασης σε βιώσιμη 
χρηματοδότηση, κατά περίπτωση·

ιε) εξετάζουν την αρχή της «μη 
πρόκλησης σημαντικής βλάβης» σύμφωνα 
με το άρθρο 17 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2020/852 για δραστηριότητες των 
κοινών επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού 
και λαμβάνουν υπόψη τις διατάξεις του εν 
λόγω κανονισμού για τη βελτίωση της 
πρόσβασης σε βιώσιμη χρηματοδότηση, 
κατά περίπτωση·

Τροπολογία 113

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Για τον σκοπό της εφαρμογής του 
στοιχείου γ) της παραγράφου 2, η 
Επιτροπή αναπτύσσει σαφείς, απλές και 
συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές 
για την υλοποίηση των διάφορων τύπων 
συνεργειών από τις κοινές επιχειρήσεις 
(όπως η μεταφορά πόρων, η εναλλακτική 
χρηματοδότηση, η σωρευτική 
χρηματοδότηση και η ολοκληρωμένη 
χρηματοδότηση).
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Τροπολογία 114

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι κοινές επιχειρήσεις μπορούν να 
προκηρύσσουν ανοικτή πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την 
επιλογή συνδεδεμένων μελών. Η 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
καθορίζει τις βασικές ικανότητες που 
απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων 
της κοινής επιχείρησης. Όλες οι 
προσκλήσεις δημοσιεύονται στον ιστότοπο 
της κοινής επιχείρησης και κοινοποιούνται 
μέσω όλων των κατάλληλων διαύλων, 
συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, 
της ομάδας εκπροσώπων των κρατών, 
ώστε να διασφαλίζεται η ευρύτερη δυνατή 
συμμετοχή για την επίτευξη των στόχων 
της κοινής επιχείρησης.

1. Οι κοινές επιχειρήσεις μπορούν να 
προκηρύσσουν ανοικτές, δίκαιες και 
διαφανείς προσκλήσεις εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος με σκοπό την επιλογή 
συνδεδεμένων μελών συμβάλλοντας 
παράλληλα στην αύξηση της 
γεωγραφικής πολυμορφίας. Η πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος διενεργείται με 
ανοικτό και διαφανή τρόπο και καθορίζει 
τις βασικές ικανότητες και τις προσδοκίες 
για εις είδος και χρηματοδοτικές 
συνεισφορές που απαιτούνται για την 
επίτευξη των στόχων της κοινής 
επιχείρησης. Όλες οι προσκλήσεις 
δημοσιεύονται στον ιστότοπο της κοινής 
επιχείρησης και κοινοποιούνται μέσω 
όλων των κατάλληλων διαύλων, 
συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, 
της ομάδας εκπροσώπων των κρατών, 
ώστε να διασφαλίζεται η ευρύτερη δυνατή 
συμμετοχή για την επίτευξη των στόχων 
της κοινής επιχείρησης.

Τροπολογία 115

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής 
αξιολογεί τις αιτήσεις προσχώρησης με τη 
βοήθεια ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων 
και, κατά περίπτωση, των αρμόδιων 
οργάνων της κοινής επιχείρησης, βάσει 
τεκμηριωμένων γνώσεων, πείρας και 
πιθανής προστιθέμενης αξίας του 
αιτούντος για την επίτευξη των στόχων της 
κοινής επιχείρησης, της οικονομικής 
ευρωστίας και της μακροπρόθεσμης 
δέσμευσης του αιτούντος για 

2. Το διοικητικό συμβούλιο αξιολογεί 
τις αιτήσεις προσχώρησης με τη βοήθεια 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και, κατά 
περίπτωση, των αρμόδιων οργάνων της 
κοινής επιχείρησης, 
συμπεριλαμβανομένου του επιστημονικού 
συμβουλευτικού οργάνου, βάσει 
τεκμηριωμένων γνώσεων, πείρας και 
πιθανής προστιθέμενης αξίας του 
αιτούντος για την επίτευξη των στόχων της 
κοινής επιχείρησης, της οικονομικής 
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χρηματοδοτικές συνεισφορές και 
συνεισφορές σε είδος προς την κοινή 
επιχείρηση, και λαμβάνοντας υπόψη 
ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων.

ευρωστίας και της μακροπρόθεσμης 
δέσμευσης του αιτούντος για 
χρηματοδοτικές συνεισφορές και 
συνεισφορές σε είδος προς την κοινή 
επιχείρηση, και λαμβάνοντας υπόψη 
ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων.

Τροπολογία 116

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η προσχώρηση οποιασδήποτε 
νομικής οντότητας εγκατεστημένης σε 
χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη» δεν οδηγεί σε 
επιπρόσθετο φόρτο από τα ιδρυτικά και/ή 
τα συνδεδεμένα μέλη της κοινής 
επιχείρησης.

Τροπολογία 117

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το διοικητικό συμβούλιο αξιολογεί 
και, κατά περίπτωση, εγκρίνει τις αιτήσεις 
προσχώρησης.

3. Το διοικητικό συμβούλιο αξιολογεί 
και εγκρίνει ή απορρίπτει τις αιτήσεις 
προσχώρησης.

Τροπολογία 118

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Υπογράφεται επιστολή δέσμευσης 
μεταξύ των επιλεγμένων συνδεδεμένων 
μελών και του εκτελεστικού διευθυντή, ο 
οποίος ενεργεί ως εκπρόσωπος της κοινής 
επιχείρησης, και η οποία περιγράφει 

4. Υπογράφεται επιστολή δέσμευσης 
μεταξύ των επιλεγμένων συνδεδεμένων 
μελών και του εκτελεστικού διευθυντή, ο 
οποίος ενεργεί ως εκπρόσωπος της κοινής 
επιχείρησης, και η οποία περιγράφει 
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λεπτομερώς την εμβέλεια της συμμετοχής 
όσον αφορά το περιεχόμενο, τις 
δραστηριότητες και τη διάρκεια, τη 
συνεισφορά των συνδεδεμένων μελών 
στην κοινή επιχείρηση, 
συμπεριλαμβανομένης μιας ένδειξης των 
προβλεπόμενων συμπληρωματικών 
δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο 
άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β), 
καθώς και τις διατάξεις σχετικά με την 
εκπροσώπηση και τα δικαιώματα ψήφου 
των συνδεδεμένων μελών στο διοικητικό 
συμβούλιο.

λεπτομερώς την εμβέλεια της συμμετοχής 
όσον αφορά το περιεχόμενο, τις 
δραστηριότητες και τη διάρκεια, τη 
συνεισφορά των συνδεδεμένων μελών, 
τόσο χρηματοδοτική όσο και σε είδος, 
στην κοινή επιχείρηση, 
συμπεριλαμβανομένης μιας ένδειξης των 
προβλεπόμενων συμπληρωματικών 
δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο 
άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β), 
καθώς και τις διατάξεις σχετικά με την 
εκπροσώπηση και τα δικαιώματα ψήφου 
των συνδεδεμένων μελών στο διοικητικό 
συμβούλιο. Οι επιστολές δέσμευσης των 
επιλεγμένων συνδεδεμένων μελών 
δημοσιοποιούνται στον ιστότοπο της 
σχετικής κοινής επιχείρησης, 
εξασφαλίζοντας την τήρηση των κανόνων 
περί απορρήτου.

Τροπολογία 119

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε μέλος ενημερώνει την κοινή 
επιχείρηση για τυχόν συγχώνευση ή 
εξαγορά μεταξύ μελών που ενδέχεται να 
επηρεάσει την κοινή επιχείρηση ή τυχόν 
εξαγορά μέλους από οντότητα που δεν 
είναι μέλος της κοινής επιχείρησης.

2. Κάθε μέλος ενημερώνει χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση την κοινή 
επιχείρηση για τυχόν συγχώνευση ή 
εξαγορά μεταξύ μελών που ενδέχεται να 
επηρεάσει την κοινή επιχείρηση ή τυχόν 
εξαγορά μέλους από οντότητα που δεν 
είναι μέλος της κοινής επιχείρησης.

Τροπολογία 120

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κάθε ιδιωτικό μέλος ενημερώνει 
την κοινή επιχείρηση για κάθε άλλη 
σημαντική μεταβολή στο ιδιοκτησιακό 
καθεστώς, τον έλεγχο ή τη σύνθεσή του. 

4. Κάθε ιδιωτικό μέλος ενημερώνει 
την κοινή επιχείρηση χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση για κάθε 
άλλη σημαντική μεταβολή στο 
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Σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι η 
μεταβολή είναι πιθανό να θίξει τα 
συμφέροντα της Ένωσης ή της κοινής 
επιχείρησης για λόγους ασφάλειας ή 
δημόσιας τάξης, μπορεί να προτείνει στο 
διοικητικό συμβούλιο να διαγράψει το εν 
λόγω ιδιωτικό μέλος. Το διοικητικό 
συμβούλιο αποφασίζει σχετικά με τη 
διαγραφή του εν λόγω μέλους. Το εν λόγω 
ιδιωτικό μέλος δεν συμμετέχει στην 
ψηφοφορία του διοικητικού συμβουλίου.

ιδιοκτησιακό καθεστώς, τον έλεγχο ή τη 
σύνθεσή του. Σε περίπτωση που η 
Επιτροπή κρίνει ότι η μεταβολή είναι 
πιθανό να θίξει τα συμφέροντα της 
Ένωσης ή της κοινής επιχείρησης για 
λόγους ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, 
μπορεί να προτείνει στο διοικητικό 
συμβούλιο να διαγράψει το εν λόγω 
ιδιωτικό μέλος. Το διοικητικό συμβούλιο 
αποφασίζει σχετικά με τη διαγραφή του εν 
λόγω μέλους. Το εν λόγω ιδιωτικό μέλος 
δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία του 
διοικητικού συμβουλίου.

Τροπολογία 121

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε υποψήφιος συνεισφέρων 
εταίρος, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 
σημείο 7, υποβάλλει επιστολή έγκρισης 
στο διοικητικό συμβούλιο. Η επιστολή 
έγκρισης προσδιορίζει το πεδίο εφαρμογής 
της σύμπραξης όσον αφορά το 
αντικείμενο, τις δραστηριότητες και τη 
διάρκεια και περιγράφει λεπτομερώς τη 
συνεισφορά του αιτούντος στην κοινή 
επιχείρηση.

1. Κάθε υποψήφιος συνεισφέρων 
εταίρος, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 
σημείο 7, υποβάλλει επιστολή έγκρισης 
στο διοικητικό συμβούλιο. Η επιστολή 
έγκρισης προσδιορίζει το πεδίο εφαρμογής 
της σύμπραξης όσον αφορά το 
αντικείμενο, τις δραστηριότητες και τη 
διάρκεια και περιγράφει λεπτομερώς τη 
συνεισφορά του αιτούντος στην κοινή 
επιχείρηση. Οι επιστολές έγκρισης 
δημοσιοποιούνται στον ιστότοπο της 
σχετικής κοινής επιχείρησης, 
εξασφαλίζοντας την τήρηση των κανόνων 
περί απορρήτου.

Τροπολογία 122

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το διοικητικό συμβούλιο αξιολογεί 
την επιστολή έγκρισης και εγκρίνει ή 
απορρίπτει την αίτηση.

2. Το διοικητικό συμβούλιο αξιολογεί 
την επιστολή έγκρισης και λαμβάνει 
υπόψη την επιστημονική γνώμη των 
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οργάνων της κοινής επιχείρησης, όπως 
και οποιαδήποτε δυνητική σύγκρουση 
συμφερόντων και εγκρίνει ή απορρίπτει 
την αίτηση.

Τροπολογία 123

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης στις κοινές επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων 
ΕΖΕΣ, καλύπτει τις διοικητικές και 
λειτουργικές δαπάνες έως τα ανώτατα 
ποσά που ορίζονται στο δεύτερο μέρος. Η 
συνεισφορά της Ένωσης που ορίζεται στο 
δεύτερο μέρος μπορεί να αυξηθεί με 
συνεισφορές τρίτων χωρών, εφόσον αυτές 
είναι διαθέσιμες.

1. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης στις κοινές επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων 
ΕΖΕΣ, καλύπτει τις διοικητικές και 
λειτουργικές δαπάνες έως τα ανώτατα 
ποσά που ορίζονται στο δεύτερο μέρος, 
υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό αυτό 
καλύπτεται από τη συνεισφορά άλλων 
μελών πλην της Ένωσης, ή των 
συνιστωσών ή συνδεδεμένων οντοτήτων 
της. Η συνεισφορά της Ένωσης που 
ορίζεται στο δεύτερο μέρος αυξάνεται με 
συνεισφορές τρίτων χωρών, όταν αυτές 
καταστούν διαθέσιμες, σύμφωνα με το 
άρθρο 16 παράγραφος 5 του κανονισμού 
για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη».

Τροπολογία 124

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 
2 του παρόντος άρθρου μπορεί να 
συμπληρωθεί με κονδύλια από το Μέσο 
Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού 
«Ορίζων Ευρώπη», και με πρόστιμα, 
σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού 
για το ΠΔΠ. Η εν λόγω συνεισφορά 
μπορεί επίσης να συμπληρωθεί με 
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αποδεσμεύσεις, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 15 παράγραφος 3 του 
δημοσιονομικού κανονισμού. Η 
συνεισφορά της Ένωσης προσαρμόζεται 
ώστε να αντικατοπτρίζει τις συνεισφορές 
των συνδεδεμένων χωρών. Κάθε 
πρόσθετη συνεισφορά της Ένωσης 
αντιστοιχίζεται με συνεισφορές άλλων 
μελών πλην της Ένωσης. Οι συνεισφορές 
της Ένωσης και των άλλων μελών πλην 
της Ένωσης πρέπει να είναι 
ισορροπημένες.

Τροπολογία 125

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Πρόσθετες συνεισφορές από την 
Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 13 του 
κανονισμού «Ορίζων Ευρώπη», το άρθρο 
5 του κανονισμού για το ΠΔΠ και το 
άρθρο 15 παράγραφος 3 του 
δημοσιονομικού κανονισμού, 
κατανέμονται εντός των ομάδων του 
πυλώνα 2 του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη» με δίκαιο τρόπο, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ερευνητικές προτεραιότητες 
της Ένωσης καθώς και τους στόχους 
πολιτικής της. Η δίκαιη κατανομή 
λαμβάνει ιδίως υπόψη τις κοινές 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 
τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας και οι 
οποίοι είναι ζωτικής σημασίας για την 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης και 
της κοινωνικοοικονομικής ανάκαμψης.

Τροπολογία 126

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 10 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Χρηματοδοτικές συνεισφορές στο 
πλαίσιο προγραμμάτων που 
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το 
ΕΚΤ+, το ΕΤΘΑΥ και το ΕΓΤΑΑ, καθώς 
και από τον μηχανισμό ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, μπορούν να θεωρηθούν 
συνεισφορά του συμμετέχοντος κράτους 
σε μια κοινή επιχείρηση, υπό την 
προϋπόθεση ότι υπάρχει συμμόρφωση με 
τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού 
περί κοινών διατάξεων για την περίοδο 
2021-2027 και των κανονισμών για τα 
επιμέρους ταμεία. Η Επιτροπή καταρτίζει 
απλές και πρακτικές κατευθυντήριες 
γραμμές προκειμένου να αποσαφηνίσει τι 
συνιστά χρηματοδοτική συνεισφορά 
συμμετέχοντος κράτους σε μια κοινή 
επιχείρηση.

Τροπολογία 127

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στο 
δεύτερο μέρος, τα ιδιωτικά μέλη 
υποβάλλουν στο αντίστοιχο διοικητικό 
τους συμβούλιο, έως τις 31 Μαρτίου κάθε 
έτους, έκθεση σχετικά με την αξία των 
προβλεπόμενων στην παράγραφο 1 
στοιχείο β) συνεισφορών που 
καταβλήθηκαν σε καθένα από τα 
προηγούμενα οικονομικά έτη. Για τους 
σκοπούς της αποτίμησης των εν λόγω 
συνεισφορών, οι δαπάνες προσδιορίζονται 
σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές 
κοστολόγησης των οικείων οντοτήτων, τα 
εφαρμοστέα λογιστικά πρότυπα της χώρας 
εγκατάστασης της εκάστοτε οντότητας και 
τα ισχύοντα διεθνή λογιστικά πρότυπα και 
διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής 
αναφοράς. Οι δαπάνες πιστοποιούνται από 

2. Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στο 
δεύτερο μέρος, τα ιδιωτικά μέλη 
υποβάλλουν στο αντίστοιχο διοικητικό 
τους συμβούλιο, έως τις 30 Ιουνίου κάθε 
έτους, έκθεση σχετικά με την αξία των 
προβλεπόμενων στην παράγραφο 1 
στοιχείο β) συνεισφορών που 
καταβλήθηκαν κατά το προηγούμενο 
οικονομικό έτος. Για τους σκοπούς της 
αποτίμησης των εν λόγω συνεισφορών, οι 
δαπάνες προσδιορίζονται σύμφωνα με τις 
συνήθεις πρακτικές κοστολόγησης των 
οικείων οντοτήτων, τα εφαρμοστέα 
λογιστικά πρότυπα της χώρας 
εγκατάστασης της εκάστοτε οντότητας και 
τα ισχύοντα διεθνή λογιστικά πρότυπα και 
διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής 
αναφοράς. Οι δαπάνες δεν ελέγχονται από 
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ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή που 
διορίζεται από την οικεία οντότητα. Η 
μέθοδος αποτίμησης μπορεί να 
επαληθεύεται από την οικεία κοινή 
επιχείρηση, εφόσον υπάρχει τυχόν 
αμφιβολία για την πιστοποίηση. Σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις, το διοικητικό 
συμβούλιο μπορεί να επιτρέπει τη χρήση 
κατ’ αποκοπή ποσών ή μοναδιαίων 
δαπανών για την αποτίμηση των 
συνεισφορών.

την ενδιαφερόμενη κοινή επιχείρηση ή 
οποιονδήποτε οργανισμό της Ένωσης, 
αλλά πιστοποιούνται από ανεξάρτητο 
εξωτερικό ελεγκτή που διορίζεται από την 
οικεία οντότητα. Η μέθοδος αποτίμησης 
μπορεί να επαληθεύεται από την οικεία 
κοινή επιχείρηση, εφόσον υπάρχει τυχόν 
αμφιβολία για την πιστοποίηση. Σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις, το διοικητικό 
συμβούλιο μπορεί να επιτρέπει τη χρήση 
κατ’ αποκοπή ποσών ή μοναδιαίων 
δαπανών για την αποτίμηση των 
συνεισφορών.

Τροπολογία 128

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, οι δαπάνες που προκύπτουν 
από τις συμπληρωματικές 
δραστηριότητες δεν ελέγχονται από την 
οικεία κοινή επιχείρηση ή οποιονδήποτε 
οργανισμό της Ένωσης.

διαγράφεται

Τροπολογία 129

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 7 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή μπορεί να διακόψει, να 
μειώσει αναλογικά ή να αναστείλει τη 
χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης 
στην κοινή επιχείρηση ή να κινήσει τη 
διαδικασία διάλυσης που αναφέρεται στο 
άρθρο 43 σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

7. Η Επιτροπή, αφού ενεργοποιήσει 
τον μηχανισμό αλληλασφάλισης που 
προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 7 
του κανονισμού για τη θέσπιση του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», μπορεί 
να διακόψει, να μειώσει αναλογικά ή να 
αναστείλει τη χρηματοδοτική συνεισφορά 
της Ένωσης στην κοινή επιχείρηση ή να 
κινήσει τη διαδικασία διάλυσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 43 σε οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
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Τροπολογία 130

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9α. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ενημερώνεται για τυχόν αλλαγές στις 
χρηματοδοτικές συνεισφορές της 
Ένωσης.

Τροπολογία 131

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11α
Πριν από την έγκριση του προγράμματος 
εργασίας, κάθε συμμετέχον κράτος 
αναλαμβάνει ενδεικτική δέσμευση του 
ποσού των εθνικών χρηματοδοτικών 
συνεισφορών του στην κοινή επιχείρηση, 
κατά περίπτωση.
Εκτός από τα κριτήρια που ορίζονται στο 
άρθρο 22 του κανονισμού «Ορίζων 
Ευρώπη», το πρόγραμμα εργασίας μπορεί 
να περιλαμβάνει, ως παράρτημα, 
κριτήρια επιλεξιμότητας όσον αφορά τις 
εθνικές νομικές οντότητες.
Κάθε συμμετέχον κράτος αναθέτει στην 
κοινή επιχείρηση την αξιολόγηση των 
προτάσεων σύμφωνα με τους κανόνες και 
τα κριτήρια του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη».
Η επιλογή των προτάσεων βασίζεται στον 
κατάλογο κατάταξης που παρέχει η 
επιτροπή αξιολόγησης. Το διοικητικό 
συμβούλιο δύναται να παρεκκλίνει από 
τον κατάλογο αυτόν σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, ιδίως 
προκειμένου να διασφαλίζεται η συνολική 
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συνοχή της προσέγγισης του 
χαρτοφυλακίου.

Τροπολογία 132

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός ενός έτους από την έκδοση 
του παρόντος κανονισμού, οι κοινές 
επιχειρήσεις συνάπτουν συμφωνίες 
επιπέδου εξυπηρέτησης για κοινές 
υποστηρικτικές λειτουργίες, εκτός εάν 
ορίζεται διαφορετικά στο δεύτερο μέρος 
και με την επιφύλαξη της ανάγκης να 
εξασφαλιστεί ισοδύναμο επίπεδο 
προστασίας των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης κατά την 
ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού σε κοινές επιχειρήσεις. 
Οι εν λόγω λειτουργίες περιλαμβάνουν 
τους ακόλουθους τομείς, με την επιφύλαξη 
της επιβεβαίωσης της βιωσιμότητας και 
μετά από έλεγχο των πόρων:

1. Οι κοινές επιχειρήσεις δύνανται να 
έχουν κοινές υποστηρικτικές λειτουργίες 
συνάπτοντας συμφωνίες επιπέδου 
εξυπηρέτησης, εκτός εάν ορίζεται 
διαφορετικά στο δεύτερο μέρος και με την 
επιφύλαξη της ανάγκης να εξασφαλιστεί 
ισοδύναμο επίπεδο προστασίας των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης 
κατά την ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού σε κοινές 
επιχειρήσεις. Οι εν λόγω λειτουργίες 
μπορεί να περιλαμβάνουν τους 
ακόλουθους τομείς, με την επιφύλαξη της 
επιβεβαίωσης της βιωσιμότητας, μετά από 
έλεγχο των πόρων και με την επιφύλαξη 
των συγκεκριμένων επιστημονικών 
τομέων των κοινών επιχειρήσεων:

Τροπολογία 133

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζα) προώθηση της ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κοινών 
επιχειρήσεων.

Τροπολογία 134

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κοινές υποστηρικτικές 
λειτουργίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 παρέχονται από μία ή 
περισσότερες επιλεγμένες κοινές 
επιχειρήσεις σε όλες τις άλλες. Οι 
αλληλένδετες λειτουργίες διατηρούνται 
εντός της ίδιας κοινής επιχείρησης, 
προκειμένου να διασφαλίζεται συνεκτική 
οργανωτική δομή.

2. Οι κοινές υποστηρικτικές 
λειτουργίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 μπορούν να παρέχονται από 
μία ή περισσότερες επιλεγμένες κοινές 
επιχειρήσεις σε όλες τις άλλες. Οι 
αλληλένδετες λειτουργίες διατηρούνται 
εντός της ίδιας κοινής επιχείρησης, 
προκειμένου να διασφαλίζεται συνεκτική 
οργανωτική δομή.

Τροπολογία 135

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Με την επιφύλαξη της ανάθεσης 
άλλων καθηκόντων εντός της κοινής 
επιχείρησης ή άλλων διοικητικών 
ρυθμίσεων, οι οποίες δεν έχουν επιπτώσεις 
στις συμβάσεις εργασίας, το προσωπικό 
που είναι επιφορτισμένο με τις λειτουργίες 
που μεταβιβάζονται στο κοινό τμήμα 
υποστήριξης, το οποίο στεγάζεται σε άλλη 
κοινή επιχείρηση, μπορεί να μετατίθεται 
στην εν λόγω κοινή επιχείρηση. Σε 
περίπτωση που το οικείο μέλος του 
προσωπικού εκφράσει εγγράφως την 
άρνησή του, η κοινή επιχείρηση μπορεί να 
καταγγείλει τη σύμβαση του εν λόγω 
μέλους του προσωπικού υπό τους όρους 
που αναφέρονται στο άρθρο 47 του 
καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό 
προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Με την επιφύλαξη της ανάθεσης 
άλλων καθηκόντων εντός της κοινής 
επιχείρησης ή άλλων διοικητικών 
ρυθμίσεων, οι οποίες δεν έχουν επιπτώσεις 
στις συμβάσεις εργασίας, το προσωπικό 
που είναι επιφορτισμένο με κοινές 
λειτουργίες υποστήριξης, οι οποίες 
μεταβιβάζονται σε μία κοινή επιχείρηση, 
μπορεί να μετατίθεται στην εν λόγω κοινή 
επιχείρηση. Σε περίπτωση που το οικείο 
μέλος του προσωπικού εκφράσει εγγράφως 
την άρνησή του, η κοινή επιχείρηση 
μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση του εν 
λόγω μέλους του προσωπικού υπό τους 
όρους που αναφέρονται στο άρθρο 47 του 
καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό 
προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 136

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το προσωπικό που αναφέρεται 
στην παράγραφο 4 και μετατίθεται στην 
κοινή επιχείρηση στην οποία στεγάζεται 
το κοινό τμήμα υποστήριξης διατηρεί τον 
ίδιο τύπο σύμβασης και την ίδια ομάδα 
καθηκόντων και βαθμό και θεωρείται ότι 
έχουν υπηρετήσει το σύνολο της θητείας 
τους στην εν λόγω κοινή επιχείρηση.

5. Το προσωπικό που αναφέρεται 
στην παράγραφο 4 και μετατίθεται στην 
κοινή επιχείρηση η οποία έχει αναλάβει 
τις συγκεκριμένες κοινές λειτουργίες 
διατηρεί τον ίδιο τύπο σύμβασης και την 
ίδια ομάδα καθηκόντων και βαθμό και 
θεωρείται ότι έχουν υπηρετήσει το σύνολο 
της θητείας τους στην εν λόγω κοινή 
επιχείρηση.

Τροπολογία 137

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κοινή επιχείρηση διαθέτει 
διοικητικό συμβούλιο και εκτελεστικό 
διευθυντή.

1. Κάθε κοινή επιχείρηση διαθέτει 
διοικητικό συμβούλιο και εκτελεστικό 
διευθυντή και όργανο που παρέχει 
επιστημονικές συμβουλές σύμφωνα με το 
άρθρο 19.

Τροπολογία 138

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στη σύνθεση των διοικητικών 
συμβουλίων θα πρέπει να καταβάλλεται 
κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να γίνεται 
σεβαστή η ισόρροπη εκπροσώπηση των 
παραγόντων από πλευράς γεωγραφίας, 
φύλου, τομέα και ιστορικού, ανάλογα με 
την κατάστασή τους στα αντίστοιχα 
πεδία.

Τροπολογία 139
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο πρόεδρος του διοικητικού 
συμβουλίου διορίζεται σε ετήσια 
κυλιόμενη βάση από την Ένωση και από 
τους άλλους εκπροσώπους, εκ περιτροπής, 
εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο 
δεύτερο μέρος.

3. Ο πρόεδρος του διοικητικού 
συμβουλίου διορίζεται μεταξύ των μελών 
του σε ετήσια κυλιόμενη βάση από την 
Ένωση και από τους άλλους εκπροσώπους, 
εκ περιτροπής, εκτός εάν προβλέπεται 
διαφορετικά στο δεύτερο μέρος.

Τροπολογία 140

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το διοικητικό συμβούλιο 
συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση 
τουλάχιστον δύο φορές ετησίως. Έκτακτες 
συνεδριάσεις μπορούν να συγκαλούνται 
κατόπιν αιτήματος του προέδρου, του 
εκτελεστικού διευθυντή, της Επιτροπής ή 
της πλειοψηφίας των εκπροσώπων των 
μελών εκτός της Ένωσης ή των 
συμμετεχόντων κρατών. Οι συνεδριάσεις 
του διοικητικού συμβουλίου συγκαλούνται 
από τον πρόεδρο και διεξάγονται στην 
έδρα της οικεία κοινής επιχείρησης, εκτός 
εάν το διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει 
κατ’ εξαίρεση διαφορετικά σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις.

4. Το διοικητικό συμβούλιο 
συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση 
τουλάχιστον δύο φορές ετησίως. Έκτακτες 
συνεδριάσεις μπορούν να συγκαλούνται 
κατόπιν αιτήματος του προέδρου, του 
εκτελεστικού διευθυντή, της Επιτροπής ή 
της πλειοψηφίας των εκπροσώπων των 
μελών εκτός της Ένωσης ή των 
συμμετεχόντων κρατών. Οι συνεδριάσεις 
του διοικητικού συμβουλίου συγκαλούνται 
από τον πρόεδρο και διεξάγονται στην 
έδρα της οικεία κοινής επιχείρησης, εκτός 
εάν το διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει 
κατ’ εξαίρεση διαφορετικά σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις. Ο κατάλογος 
των συμμετεχόντων, η ημερήσια διάταξη 
και τα πρακτικά των συνεδριάσεων 
δημοσιοποιούνται εγκαίρως στον 
αντίστοιχο ιστότοπο της προκείμενης 
κοινής επιχείρησης.

Τροπολογία 141

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Άλλα πρόσωπα, και ειδικότερα 
εκπρόσωποι άλλων ευρωπαϊκών 
συμπράξεων, εκτελεστικών ή ρυθμιστικών 
οργανισμών, περιφερειακών αρχών εντός 
της Ένωσης και ευρωπαϊκών τεχνολογικών 
πλατφορμών, μπορούν επίσης να 
προσκαλούνται, κατά περίπτωση, από τον 
πρόεδρο ως παρατηρητές, με την 
επιφύλαξη των κανόνων 
εμπιστευτικότητας και σύγκρουσης 
συμφερόντων.

7. Άλλα πρόσωπα, και ειδικότερα 
εκπρόσωποι άλλων ευρωπαϊκών 
συμπράξεων, εκτελεστικών ή ρυθμιστικών 
οργανισμών, συμμετεχόντων κρατών, 
εθνικών περιφερειακών αρχών εντός της 
Ένωσης και ευρωπαϊκών τεχνολογικών 
πλατφορμών, μπορούν επίσης να 
προσκαλούνται, κατά περίπτωση, από τον 
πρόεδρο ως παρατηρητές, με την 
επιφύλαξη των κανόνων 
εμπιστευτικότητας και σύγκρουσης 
συμφερόντων.

Τροπολογία 142

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει 
τον εσωτερικό κανονισμό του.

10. Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει 
τον εσωτερικό κανονισμό του, καθώς και 
μέτρα για την αποφυγή σύγκρουσης 
συμφερόντων στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων.

Τροπολογία 143

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Οι εκπρόσωποι των μελών 
δεσμεύονται από τις διατάξεις κώδικα 
δεοντολογίας. Ο κώδικας δεοντολογίας 
θεσπίζει τις υποχρεώσεις των εν λόγω 
μελών όσον αφορά τη διαφύλαξη της 
ακεραιότητας και της φήμης της οικείας 
κοινής επιχείρησης και της Ένωσης.

11. Οι εκπρόσωποι των μελών και των 
παρατηρητών δεσμεύονται από τις 
διατάξεις κώδικα δεοντολογίας. Ο κώδικας 
δεοντολογίας θεσπίζει τις υποχρεώσεις των 
εν λόγω μελών όσον αφορά τη διαφύλαξη 
της ακεραιότητας και της φήμης της 
οικείας κοινής επιχείρησης και της 
Ένωσης.
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Τροπολογία 144

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το διοικητικό συμβούλιο κάθε κοινής 
επιχείρησης φέρει τη συνολική ευθύνη για 
τις στρατηγικές κατευθύνσεις και τη 
λειτουργία της συγκεκριμένης κοινής 
επιχείρησης και επιβλέπει την υλοποίηση 
των δραστηριοτήτων της.

Το διοικητικό συμβούλιο κάθε κοινής 
επιχείρησης φέρει τη συνολική ευθύνη για 
τις στρατηγικές κατευθύνσεις, τη συνοχή 
με τους βασικούς στόχους και πολιτικές 
της Ένωσης και τη λειτουργία της 
συγκεκριμένης κοινής επιχείρησης και 
επιβλέπει την υλοποίηση των 
δραστηριοτήτων της.

Τροπολογία 145

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή, στο πλαίσιο του ρόλου της 
στο διοικητικό συμβούλιο, επιδιώκει την 
εξασφάλιση του συντονισμού μεταξύ των 
δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης 
και των σχετικών δραστηριοτήτων των 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων της 
Ένωσης, με σκοπό την προώθηση 
συνεργειών και συμπληρωματικότητας 
κατά τον προσδιορισμό προτεραιοτήτων 
που καλύπτονται από συνεργατική έρευνα.

Η Επιτροπή, στο πλαίσιο του ρόλου της 
στο διοικητικό συμβούλιο, επιδιώκει την 
εξασφάλιση του συντονισμού μεταξύ των 
δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης 
και των σχετικών δραστηριοτήτων των 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων της 
Ένωσης, με σκοπό την προώθηση 
συνεργειών και συμπληρωματικότητας και 
με αποφυγή των αλληλοκαλύψεων κατά 
τον προσδιορισμό προτεραιοτήτων που 
καλύπτονται από συνεργατική έρευνα. Η 
Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι κοινές 
επιχειρήσεις διαθέτουν κατάλληλη 
εντολή, επιχειρησιακές κατευθυντήριες 
γραμμές και αποτελεσματικούς 
μηχανισμούς για την καθοδήγηση, τη 
διαχείριση και την υλοποίηση συνεργειών 
με συνεργατικά ερευνητικά θέματα και τα 
προκύπτοντα έργα.

Τροπολογία 146

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διασφαλίζει τη στενή και έγκαιρη 
παρακολούθηση της προόδου του 
προγράμματος έρευνας και καινοτομίας 
της κοινής επιχείρησης και των επιμέρους 
δράσεων σε σχέση με τις προτεραιότητες 
της Επιτροπής και το στρατηγικό 
θεματολόγιο έρευνας και καινοτομίας και 
λαμβάνει διορθωτικά μέτρα, όπου 
απαιτείται, προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι η κοινή επιχείρηση επιτυγχάνει τους 
στόχους της·

α) λαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση 
της εφαρμογής των γενικών, ειδικών και 
επιχειρησιακών στόχων της κοινής 
επιχείρησης, αξιολογεί την 
αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπό 
τους, διασφαλίζει τη στενή και έγκαιρη 
παρακολούθηση της προόδου του 
προγράμματος έρευνας και καινοτομίας 
της κοινής επιχείρησης και των επιμέρους 
δράσεων σε σχέση με τις προτεραιότητες 
των βασικών στόχων και πολιτικών της 
Ένωσης και το Στρατηγικό θεματολόγιο 
Έρευνας και Καινοτομίας και λαμβάνει 
διορθωτικά μέτρα, όπου απαιτείται, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η κοινή 
επιχείρηση επιτυγχάνει τους στόχους της·

Τροπολογία 147

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αξιολογεί, εγκρίνει ή απορρίπτει 
αιτήσεις προσχώρησης νέων μελών 
σύμφωνα με το άρθρο 7·

β) αξιολογεί, εγκρίνει ή απορρίπτει 
αιτήσεις προσχώρησης νέων μελών 
σύμφωνα με το άρθρο 7, λαμβάνοντας 
υπόψη τις συμβουλές του επιστημονικού 
συμβουλευτικού οργάνου σύμφωνα με το 
άρθρο 19 και τις ενδεχόμενες 
συγκρούσεις συμφερόντων·

Τροπολογία 148

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αξιολογεί, εγκρίνει ή απορρίπτει 
αιτήσεις υποψήφιων συνεισφερόντων 
εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 9·

γ) αξιολογεί, εγκρίνει ή απορρίπτει 
αιτήσεις υποψήφιων συνεισφερόντων 
εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 9, 
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λαμβάνοντας υπόψη τις συμβουλές του 
επιστημονικού συμβουλευτικού οργάνου 
σύμφωνα με το άρθρο 19 και τις 
ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων·

Τροπολογία 149

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) διορίζει τον εκτελεστικό διευθυντή, 
τον παύει ή παρατείνει τη θητεία του, του 
παρέχει καθοδήγηση και παρακολουθεί τις 
επιδόσεις του·

θ) διορίζει, με βάση ανοικτή και 
διαφανή διαδικασία, τον εκτελεστικό 
διευθυντή, τον παύει ή παρατείνει τη 
θητεία του, του παρέχει καθοδήγηση και 
παρακολουθεί τις επιδόσεις του, σύμφωνα 
με το άρθρο 17, μεταξύ άλλων μέσω ενός 
συνόλου βασικών δεικτών απόδοσης για 
την αξιολόγηση της απόδοσης του 
εκτελεστικού διευθυντή·

Τροπολογία 150

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) εγκρίνει το στρατηγικό 
θεματολόγιο έρευνας και καινοτομίας κατά 
την έναρξη της πρωτοβουλίας και το 
τροποποιεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», εφόσον 
απαιτείται. Το στρατηγικό θεματολόγιο 
έρευνας και καινοτομίας προσδιορίζει τον 
στοχευμένο αντίκτυπο της σύμπραξης, το 
προβλεπόμενο χαρτοφυλάκιο 
δραστηριοτήτων, τα μετρήσιμα 
αναμενόμενα αποτελέσματα, τους πόρους, 
τα παραδοτέα και τα ορόσημα εντός 
καθορισμένου χρονοδιαγράμματος. 
Προσδιορίζει επίσης τις άλλες ευρωπαϊκές 
συμπράξεις με τις οποίες η κοινή 
επιχείρηση καθιερώνει επίσημη και 
τακτική συνεργασία και τις δυνατότητες 

ι) εγκρίνει το στρατηγικό 
θεματολόγιο έρευνας και καινοτομίας κατά 
την έναρξη της πρωτοβουλίας και το 
τροποποιεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», εφόσον 
απαιτείται, με βάση τη συμμετοχή όλων 
των εταίρων, συμπεριλαμβανομένου του 
ιδιωτικού τομέα, της επιστημονικής 
κοινότητας, των εκπροσώπων των 
κρατών μελών και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
σχετικής κοινής επιχείρησης. Το 
στρατηγικό θεματολόγιο έρευνας και 
καινοτομίας προσδιορίζει τον στοχευμένο 
αντίκτυπο της σύμπραξης, το 
προβλεπόμενο χαρτοφυλάκιο 
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συνεργειών μεταξύ των δράσεων της 
κοινής επιχείρησης και των εθνικών ή 
περιφερειακών πρωτοβουλιών και 
πολιτικών βάσει πληροφοριών που 
λαμβάνουν τα συμμετέχοντα κράτη ή η 
ομάδα εκπροσώπων των κρατών, καθώς 
και τη δυνατότητα συνεργειών με άλλα 
προγράμματα της Ένωσης·

δραστηριοτήτων, τα μετρήσιμα 
αναμενόμενα αποτελέσματα, τους πόρους, 
τα παραδοτέα και τα ορόσημα εντός 
καθορισμένου χρονοδιαγράμματος. 
Προσδιορίζει επίσης τις άλλες ευρωπαϊκές 
συμπράξεις με τις οποίες η κοινή 
επιχείρηση καθιερώνει επίσημη και 
τακτική συνεργασία και τις δυνατότητες 
συνεργειών μεταξύ των δράσεων της 
κοινής επιχείρησης και των εθνικών ή 
περιφερειακών πρωτοβουλιών και 
πολιτικών βάσει πληροφοριών που 
λαμβάνουν τα συμμετέχοντα κράτη ή η 
ομάδα εκπροσώπων των κρατών, καθώς 
και τη δυνατότητα συνεργειών, σύμφωνα 
με τις κατευθυντήριες γραμμές που 
παρέχονται από την Επιτροπή, με άλλα 
προγράμματα και πολιτικές της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των δράσεων που 
προβλέπονται από το ευρωπαϊκό 
θεματολόγιο δεξιοτήτων·

Τροπολογία 151

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) εγκρίνει το πρόγραμμα εργασίας 
και τις αντίστοιχες προβλέψεις δαπανών, 
όπως προτείνονται από τον εκτελεστικό 
διευθυντή για την υλοποίηση του 
στρατηγικού θεματολογίου έρευνας και 
καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των 
διοικητικών δραστηριοτήτων, του 
περιεχομένου των προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων, των ερευνητικών πεδίων που 
αποτελούν αντικείμενο κοινών 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και 
της συνεργασίας με άλλες συμπράξεις, του 
εφαρμοστέου ποσοστού χρηματοδότησης 
ανά θέμα πρόσκλησης, καθώς και των 
σχετικών κανόνων για τις διαδικασίες 
υποβολής, αξιολόγησης, επιλογής, 
ανάθεσης και επανεξέτασης, με ιδιαίτερη 
έμφαση στις απαιτήσεις περί 

ια) εγκρίνει το πρόγραμμα εργασίας 
και τις αντίστοιχες προβλέψεις δαπανών, 
όπως προτείνονται από τον εκτελεστικό 
διευθυντή για την υλοποίηση του 
στρατηγικού θεματολογίου έρευνας και 
καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των 
διοικητικών δραστηριοτήτων, του 
περιεχομένου των προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων, εξασφαλίζοντας σαφώς ότι 
ορισμένες ανοικτές προσκλήσεις 
καλύπτουν επίσης το χαμηλότερο φάσμα 
του επιπέδου τεχνολογικής ετοιμότητας, 
των κριτηρίων για την ενθάρρυνση 
συμμετοχής ισορροπημένης γεωγραφικά 
και ως προς την εκπροσώπηση των 
φύλων, των ερευνητικών πεδίων που 
αποτελούν αντικείμενο κοινών 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και 
της συνεργασίας με άλλες συμπράξεις και 
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ανατροφοδότησης πολιτικής· των συνεργειών με άλλα προγράμματα 
της Ένωσης, του εφαρμοστέου ποσοστού 
χρηματοδότησης ανά θέμα πρόσκλησης, 
καθώς και των σχετικών κανόνων για τις 
διαδικασίες υποβολής, αξιολόγησης, 
επιλογής, ανάθεσης και επανεξέτασης, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών 
διαδικασιών για τον εντοπισμό και την 
αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις απαιτήσεις περί 
ανατροφοδότησης πολιτικής·

Τροπολογία 152

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια α) στηρίζει την προβολή και τον 
ανοιχτό χαρακτήρα των δραστηριοτήτων 
των κοινών επιχειρήσεων και εγκρίνει 
μέτρα για την προσέλκυση 
νεοεισερχομένων, ιδίως ΜΜΕ, 
πανεπιστημίων, ερευνητικών 
οργανισμών, οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών, στις δραστηριότητες και τις 
δράσεις της κοινής επιχείρησης, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα τον 
αποτελεσματικό έλεγχο από το ευρύτερο 
κοινό και οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών·

Τροπολογία 153

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιγ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγα) λαμβάνει κατάλληλα και 
διορθωτικά μέτρα βάσει των 
αποτελεσμάτων της ενδιάμεσης 
αξιολόγησης που πραγματοποίησε η 
Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 171 και των αποτελεσμάτων του 
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ετήσιου ελέγχου που διενεργείται από το 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο·

Τροπολογία 154

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ) αξιολογεί την ενοποιημένη ετήσια 
έκθεση δραστηριοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων 
δαπανών και του προϋπολογισμού που 
διατίθεται σε κοινές προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων με άλλες ευρωπαϊκές 
συμπράξεις·

ιδ) αξιολογεί και εγκρίνει την 
ενοποιημένη ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων 
των αντίστοιχων δαπανών και του 
προϋπολογισμού που διατίθεται σε κοινές 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων με 
άλλες ευρωπαϊκές συμπράξεις·

Τροπολογία 155

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιθ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιθ) εγκρίνει τον κατάλογο των 
δράσεων που επιλέγονται για 
χρηματοδότηση·

ιθ) εγκρίνει τον κατάλογο των 
δράσεων που επιλέγονται για 
χρηματοδότηση, αφού ζητήσει τη γνώμη 
του επιστημονικού συμβουλευτικού 
οργάνου, όπου αρμόζει·

Τροπολογία 156

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο κα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κα) θεσπίζει κανόνες σχετικά με την 
απόσπαση εθνικών εμπειρογνωμόνων στις 
κοινές επιχειρήσεις ή την απασχόληση 
ασκουμένων·

κα) θεσπίζει κανόνες σχετικά με την 
απόσπαση εθνικών εμπειρογνωμόνων, 
μεταξύ άλλων και σχετικά με την αμοιβή 
τους, στις κοινές επιχειρήσεις ή την 
απασχόληση ασκουμένων·
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Τροπολογία 157

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο κγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κγ) υποβάλλει, κατά περίπτωση, στην 
Επιτροπή τυχόν αιτήματα τροποποίησης 
του παρόντος κανονισμού που 
προτείνονται από μέλος της κοινής 
επιχείρησης·

κγ) συγκεντρώνει και υποβάλλει, κατά 
περίπτωση, στην Επιτροπή τυχόν αιτήματα 
τροποποίησης του παρόντος κανονισμού·

Τροπολογία 158

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο κε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κε) εγκρίνει έως το τέλος του 2022 
σχέδιο για τη σταδιακή κατάργηση της 
κοινής επιχείρησης από τη χρηματοδότηση 
του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» μετά 
από σύσταση του εκτελεστικού διευθυντή·

κε) εγκρίνει, το αργότερο ένα έτος 
μετά την ενδιάμεση αξιολόγηση του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 1 
του κανονισμού για το πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη», και το αργότερο έως 
το 2025, σχέδιο για τη σταδιακή 
κατάργηση της κοινής επιχείρησης από τη 
χρηματοδότηση του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη» μετά από σύσταση του 
εκτελεστικού διευθυντή·

Τροπολογία 159

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο εκτελεστικός διευθυντής 
διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο με 
βάση τα προσόντα και τις ικανότητές του, 
από τον κατάλογο υποψηφίων που 
προτείνει η Επιτροπή, μετά από ανοικτή 
και διαφανή διαδικασία επιλογής η οποία 
τηρεί την αρχή της ισόρροπης 

1. Ο εκτελεστικός διευθυντής 
διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο με 
βάση τα προσόντα, τις ικανότητές του και 
τη συναφή πείρα από τον κατάλογο 
υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή, 
μετά από ανοικτή και διαφανή πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 
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εκπροσώπησης των φύλων. επακόλουθη διαδικασία επιλογής η οποία 
τηρεί την αρχή της αριστείας, της 
ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων και 
της γεωγραφικής πολυμορφίας.

Τροπολογία 160

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή προτείνει κατάλογο 
υποψηφίων για τη θέση του εκτελεστικού 
διευθυντή αφού ζητήσει τη γνώμη των 
μελών της κοινής επιχείρησης εκτός της 
Ένωσης. Για τον σκοπό της εν λόγω 
διαβούλευσης, τα μέλη της κοινής 
επιχείρησης εκτός της Ένωσης ορίζουν με 
κοινή συμφωνία τους εκπροσώπους τους 
και έναν παρατηρητή για λογαριασμό του 
διοικητικού συμβουλίου.

2. Η Επιτροπή προτείνει κατάλογο 
υποψηφίων για τη θέση του εκτελεστικού 
διευθυντή αφού ζητήσει τη γνώμη των 
μελών της κοινής επιχείρησης εκτός της 
Ένωσης. Ο κατάλογος περιλαμβάνει 
τουλάχιστον 50 % των υποψηφίων 
διαφορετικού φύλου. Η Επιτροπή 
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για 
να εξασφαλίσει ισόρροπη εκπροσώπηση 
των φύλων. Για τον σκοπό της εν λόγω 
διαβούλευσης, τα μέλη της κοινής 
επιχείρησης εκτός της Ένωσης ορίζουν με 
κοινή συμφωνία τους εκπροσώπους τους 
και έναν παρατηρητή για λογαριασμό του 
διοικητικού συμβουλίου.

Κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας 
επιλογής, η Επιτροπή τηρεί τα υψηλότερα 
πρότυπα διαφάνειας, μεταξύ άλλων 
παρέχοντας σαφές χρονοδιάγραμμα και 
τις σχετικές πληροφορίες στους 
υποψηφίους και δημοσιοποιώντας τον 
κατάλογο υποψηφίων για κάθε κοινή 
επιχείρηση και τα αποτελέσματα.

Τροπολογία 161

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Προτού διορισθεί, ο επιλεγμένος 
εκτελεστικός διευθυντής υπογράφει 
δήλωση που δηλώνει την απουσία 
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σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και 
δήλωση οικονομικών συμφερόντων, 
συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των 
επαγγελμάτων του κατά την πενταετή 
περίοδο πριν από την ανάληψη των 
καθηκόντων της κοινής επιχείρησης 
καθώς και της ιδιότητας μέλους του κατά 
τη διάρκεια αυτής της περιόδου 
οποιωνδήποτε συμβουλίων ή επιτροπών 
εταιρειών, ΜΚΟ, ενώσεων άλλων 
οργάνων που έχουν συσταθεί από τον 
νόμο. Τόσο η δήλωση σχετικά με τη 
σύγκρουση συμφερόντων όσο και η 
δήλωση οικονομικών συμφερόντων 
καθίστανται εύκολα προσβάσιμες στον 
ιστότοπο της κοινής επιχείρησης.

Τροπολογία 162

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η θητεία του εκτελεστικού 
διευθυντή είναι τετραετής. Πριν από τη 
λήξη της εν λόγω περιόδου, η Επιτροπή, 
αφού ζητήσει τη γνώμη των μελών εκτός 
της Ένωσης, προβαίνει σε αξιολόγηση των 
επιδόσεων του εκτελεστικού διευθυντή και 
των μελλοντικών καθηκόντων και 
προκλήσεων της κοινής επιχείρησης.

4. Η θητεία του εκτελεστικού 
διευθυντή είναι τετραετής. Πριν από τη 
λήξη της εν λόγω περιόδου, η Επιτροπή, 
αφού ζητήσει τη γνώμη των μελών εκτός 
της Ένωσης, προβαίνει σε αξιολόγηση των 
επιδόσεων του εκτελεστικού διευθυντή και 
των μελλοντικών καθηκόντων και 
προκλήσεων της κοινής επιχείρησης, 
μεταξύ άλλων μέσω της αξιολόγησης του 
συνόλου βασικών δεικτών απόδοσης 
όπως ορίζονται στο άρθρο 16 
παράγραφος 2 στοιχείο θ).

Τροπολογία 163

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) καταρτίζει και υποβάλλει προς 
έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο το 

γ) καταρτίζει και υποβάλλει προς 
έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο το 
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πρόγραμμα εργασίας και τις αντίστοιχες 
προβλέψεις δαπανών για την κοινή 
επιχείρηση με σκοπό την υλοποίηση του 
στρατηγικού θεματολογίου έρευνας και 
καινοτομίας·

πρόγραμμα εργασίας με βάση τη συμβολή 
των εταίρων, συμπεριλαμβανομένου του 
ιδιωτικού τομέα, της επιστημονικής 
κοινότητας, των εκπροσώπων των 
κρατών μελών και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
αντίστοιχης κοινής επιχείρησης, και τις 
αντίστοιχες προβλέψεις δαπανών για την 
κοινή επιχείρηση με σκοπό την υλοποίηση 
του στρατηγικού θεματολογίου έρευνας 
και καινοτομίας·

Τροπολογία 164

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στα) παρακολουθεί την εφαρμογή των 
μέτρων για την προσέλκυση 
νεοεισερχομένων, ιδίως ΜΜΕ, 
πανεπιστημίων και ερευνητικών 
οργανισμών και οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών·

Τροπολογία 165

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 4 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ) εφαρμόζει την πολιτική 
επικοινωνίας της κοινής επιχείρησης·

ιδ) εκπονεί και εφαρμόζει μια φιλική 
προς τους πολίτες και τις ΜΜΕ πολιτική 
επικοινωνίας της κοινής επιχείρησης·

Τροπολογία 166

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 18 – παράγραφος 4 – στοιχείο ιζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιζ) προστατεύει τα οικονομικά 
συμφέροντα της Ένωσης εφαρμόζοντας 
προληπτικά μέτρα κατά της απάτης, της 
διαφθοράς και άλλων παράνομων 
δραστηριοτήτων με αποτελεσματικούς 
ελέγχους και, εφόσον διαπιστώνονται 
παρατυπίες, ανακτά τα αχρεωστήτως 
καταβληθέντα ποσά και, κατά περίπτωση, 
επιβάλλει αποτελεσματικές, αναλογικές 
και αποτρεπτικές διοικητικές και 
χρηματικές ποινές·

ιζ) προστατεύει τα οικονομικά 
συμφέροντα της Ένωσης και μελών εκτός 
της Ένωσης εφαρμόζοντας προληπτικά 
μέτρα κατά της απάτης, των συγκρούσεων 
συμφερόντων, της διαφθοράς και άλλων 
παράνομων δραστηριοτήτων με 
αποτελεσματικούς ελέγχους και, εφόσον 
διαπιστώνονται παρατυπίες, ανακτά τα 
αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και, 
κατά περίπτωση, επιβάλλει 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές διοικητικές και χρηματικές 
ποινές·

Τροπολογία 167

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διαχειρίζεται την υλοποίηση του 
προγράμματος εργασίας της κοινής 
επιχείρησης καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου υλοποίησης·

β) διαχειρίζεται την υλοποίηση του 
προγράμματος εργασίας της κοινής 
επιχείρησης καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου υλοποίησης και διασφαλίζει ότι το 
πρόγραμμα εργασίας και τυχόν αλλαγές 
του δημοσιοποιούνται·

Τροπολογία 168

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 6 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) παρέχει στα μέλη και τα όργανα 
της κοινής επιχείρησης όλες τις σχετικές 
πληροφορίες και την απαραίτητη στήριξη 
για την εκτέλεση των καθηκόντων τους·

γ) παρέχει στα μέλη και τα όργανα 
της κοινής επιχείρησης όλες τις σχετικές 
πληροφορίες εγκαίρως και την απαραίτητη 
στήριξη για την εκτέλεση των καθηκόντων 
τους·
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Τροπολογία 169

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι κοινές επιχειρήσεις ζητούν 
ανεξάρτητες επιστημονικές συμβουλές 
μέσω:

1. Εκτός εάν προβλέπεται 
διαφορετικά στο δεύτερο μέρος, οι κοινές 
επιχειρήσεις ζητούν ανεξάρτητες 
επιστημονικές συμβουλές μέσω 
επιστημονικού συμβουλευτικού οργάνου 
το οποίο θα συγκροτήσει η κοινή 
επιχείρηση σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις που ορίζονται στο δεύτερο 
μέρος και με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του παρόντος άρθρου. Όπου 
αρμόζει, οι κοινές επιχειρήσεις μπορούν 
να ζητούν εξωτερική ad hoc 
εμπειρογνωσία για συγκεκριμένα 
ζητήματα.

Τροπολογία 170

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) του επιστημονικού 
συμβουλευτικού οργάνου ή των μελών 
του, το οποίο θα συγκροτήσει η κοινή 
επιχείρηση σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις που ορίζονται στο δεύτερο 
μέρος και με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του παρόντος άρθρου· και/ή

διαγράφεται

Τροπολογία 171

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αιτημάτων ad hoc για την παροχή 
εξωτερικής εμπειρογνωσίας στην κοινή 

διαγράφεται
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επιχείρηση που υποβάλλονται από το 
διοικητικό συμβούλιο για συγκεκριμένα 
ζητήματα.

Τροπολογία 172

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον 
αιτιολογείται δεόντως, μέρος των 
καθηκόντων παροχής επιστημονικών 
συμβουλών μπορεί να εκτελείται από τα 
μέλη της κοινής επιχείρησης εκτός της 
Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.

διαγράφεται

Τροπολογία 173

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μεταξύ των μελών του 
επιστημονικού συμβουλευτικού οργάνου 
υπάρχει ισόρροπη εκπροσώπηση 
εμπειρογνωμόνων, στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης, 
με τήρηση, μεταξύ άλλων, της ισόρροπης 
εκπροσώπησης των φύλων. Συλλογικά, τα 
μέλη του επιστημονικού συμβουλευτικού 
οργάνου διαθέτουν τις αναγκαίες 
ικανότητες και εμπειρογνωσία που 
καλύπτουν τον τεχνικό τομέα, ώστε να 
διατυπώνουν επιστημονικά τεκμηριωμένες 
συστάσεις προς την κοινή επιχείρηση, 
λαμβάνοντας υπόψη τον 
κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο των εν 
λόγω συστάσεων και τους στόχους της 
κοινής επιχείρησης.

2. Μεταξύ των μελών του 
επιστημονικού συμβουλευτικού οργάνου 
υπάρχει ισόρροπη εκπροσώπηση 
εμπειρογνωμόνων, στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης, 
με τήρηση, μεταξύ άλλων, της αριστείας, 
της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων 
και της γεωγραφικής ισορροπίας. 
Συλλογικά, τα μέλη του επιστημονικού 
συμβουλευτικού οργάνου διαθέτουν τις 
αναγκαίες ικανότητες και εμπειρογνωσία 
που καλύπτουν τον τεχνικό τομέα, ώστε να 
διατυπώνουν επιστημονικά τεκμηριωμένες 
συστάσεις προς την κοινή επιχείρηση, 
λαμβάνοντας υπόψη τον κλιματικό, 
περιβαλλοντικό και κοινωνικοοικονομικό 
αντίκτυπο των εν λόγω συστάσεων, 
συμπεριλαμβανομένου του αντικτύπου 
στην ανταγωνιστικότητα και στην 
τεχνολογική κυριαρχία, και τους στόχους 
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της κοινής επιχείρησης, καθώς και τον 
αντίκτυπο της έρευνας που διεξήγαγε η 
κοινή επιχείρηση σε ζητήματα που 
συνδέονται με το φύλο.

Τροπολογία 174

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει 
τα συγκεκριμένα κριτήρια και τη 
διαδικασία επιλογής των μελών του 
επιστημονικού συμβουλευτικού οργάνου 
της κοινής επιχείρησης και διορίζει τα 
μέλη της. Κατά περίπτωση, το διοικητικό 
συμβούλιο λαμβάνει υπόψη τους 
δυνητικούς υποψηφίους που προτείνει η 
ομάδα εκπροσώπων των κρατών.

4. Το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει 
τα συγκεκριμένα κριτήρια και τη 
διαδικασία επιλογής των μελών του 
επιστημονικού συμβουλευτικού οργάνου 
της κοινής επιχείρησης, με βάση διαφανείς 
και ανοικτές προσκλήσεις εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, και διορίζει τα μέλη της 
για θητεία το πολύ τετραετή, άπαξ 
ανανεώσιμη.

Τροπολογία 175

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Το επιστημονικό συμβουλευτικό 
όργανο συνεδριάζει τουλάχιστον δύο 
φορές ετησίως και οι συνεδριάσεις 
συγκαλούνται από τον πρόεδρο. Ο 
πρόεδρος δύναται να προσκαλέσει και 
άλλα πρόσωπα να παραστούν στις 
συνεδριάσεις του ως παρατηρητές. Το 
επιστημονικό συμβουλευτικό όργανο 
εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό του.

6. Το επιστημονικό συμβουλευτικό 
όργανο συνεδριάζει τουλάχιστον δύο 
φορές ετησίως και οι συνεδριάσεις 
συγκαλούνται από τον πρόεδρο. Ο 
πρόεδρος δύναται να προσκαλέσει και 
άλλα πρόσωπα να παραστούν στις 
συνεδριάσεις του ως παρατηρητές. Το 
επιστημονικό συμβουλευτικό όργανο 
εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό του, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την 
αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η 
ημερήσια διάταξη, οι συμμετέχοντες και 
τα πρακτικά των συνεδριάσεων 
δημοσιεύονται εγκαίρως στον ιστότοπο 
της κοινής επιχείρησης.
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Τροπολογία 176

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 7 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) παρέχει συμβουλές σχετικά με τις 
επιστημονικές προτεραιότητες που πρέπει 
να καλύπτονται στα προγράμματα 
εργασίας, σύμφωνα με το στρατηγικό 
θεματολόγιο έρευνας και καινοτομίας και 
τον στρατηγικό σχεδιασμό του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»·

α) παρέχει συμβουλές σχετικά με τις 
επιστημονικές προτεραιότητες που πρέπει 
να καλύπτονται στο στρατηγικό 
θεματολόγιο έρευνας και καινοτομίας και 
στα συναφή προγράμματα εργασίας, 
σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό 
του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»·

Τροπολογία 177

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 7 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) παρέχει ανεξάρτητες συμβουλές 
και επιστημονική ανάλυση επί 
συγκεκριμένων ζητημάτων, μετά από 
αίτημα του διοικητικού συμβουλίου, 
ειδικότερα όσον αφορά τις εξελίξεις σε 
συναφείς τομείς·

δ) παρέχει ανεξάρτητες συμβουλές 
και επιστημονική ανάλυση επί 
συγκεκριμένων ζητημάτων, μετά από 
αίτημα του διοικητικού συμβουλίου, 
ειδικότερα όσον αφορά τις εξελίξεις σε 
συναφείς τομείς, καθώς και τον πιθανό 
αντίκτυπο των δραστηριοτήτων της 
κοινής επιχείρησης όσον αφορά το 
περιβάλλον, την κοινωνία και το κλίμα·

Τροπολογία 178

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 7 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στα) εκτιμά και συμβουλεύει το 
διοικητικό συμβούλιο σχετικά με 
εφαρμογές των δυνητικών συνδεδεμένων 
μελών και συνεισφερόντων εταίρων·
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Τροπολογία 179

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Μετά από κάθε συνεδρίαση του 
επιστημονικού συμβουλευτικού οργάνου, ο 
πρόεδρός του υποβάλλει στο διοικητικό 
συμβούλιο έκθεση στην οποία 
περιγράφονται οι γνώμες του οργάνου και 
των μελών του σχετικά με τα θέματα που 
συζητήθηκαν κατά τη συνεδρίαση.

8. Μετά από κάθε συνεδρίαση του 
επιστημονικού συμβουλευτικού οργάνου, ο 
πρόεδρός του υποβάλλει στο διοικητικό 
συμβούλιο έκθεση στην οποία 
περιγράφονται οι γνώμες του οργάνου και 
των μελών του σχετικά με τα θέματα που 
συζητήθηκαν κατά τη συνεδρίαση. Στο 
μέτρο του δυνατού, η έκθεση 
δημοσιοποιείται στον ιστότοπο της 
κοινής επιχείρησης.

Τροπολογία 180

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9α. Το διοικητικό συμβούλιο 
ενημερώνει χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση το επιστημονικό 
συμβουλευτικό όργανο για τη συνέχεια 
που δόθηκε στις συστάσεις ή τις 
προτάσεις του ή αναφέρει τους λόγους για 
τους οποίους δεν έδωσε συνέχεια στις 
συστάσεις ή προτάσεις του και τις 
δημοσιοποιεί. 

Τροπολογία 181

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο πρόεδρος της ομάδας 
εκπροσώπων των κρατών δύναται να 
προσκαλεί άλλα πρόσωπα να παρίστανται 
στις συνεδριάσεις της ομάδας ως 

5. Ο πρόεδρος της ομάδας 
εκπροσώπων των κρατών δύναται να 
προσκαλεί άλλα πρόσωπα να παρίστανται 
στις συνεδριάσεις της ομάδας ως 
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παρατηρητές, ειδικότερα εκπροσώπους 
αρμόδιων ομοσπονδιακών ή 
περιφερειακών αρχών εντός της Ένωσης, 
εκπροσώπους ενώσεων ΜΜΕ και 
εκπροσώπους άλλων οργάνων της κοινής 
επιχείρησης.

παρατηρητές, ειδικότερα εκπροσώπους 
αρμόδιων ομοσπονδιακών ή 
περιφερειακών αρχών εντός της Ένωσης, 
εκπροσώπους ενώσεων ΜΜΕ και της 
βιομηχανίας, εκπροσώπων οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών και 
εκπροσώπους άλλων οργάνων της κοινής 
επιχείρησης.

Τροπολογία 182

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η ημερήσια διάταξη των 
συνεδριάσεων της ομάδας εκπροσώπων 
των κρατών διανέμεται εγκαίρως ώστε να 
εξασφαλίζεται η δέουσα εκπροσώπηση 
κάθε κράτους μέλους και συνδεδεμένης 
χώρας. Η ημερήσια διάταξη διανέμεται 
επίσης στο διοικητικό συμβούλιο προς 
ενημέρωσή του.

6. Η ημερήσια διάταξη των 
συνεδριάσεων της ομάδας εκπροσώπων 
των κρατών διανέμεται εγκαίρως ώστε να 
εξασφαλίζεται η δέουσα εκπροσώπηση 
κάθε κράτους μέλους και συνδεδεμένης 
χώρας. Η ημερήσια διάταξη διανέμεται 
επίσης στο διοικητικό συμβούλιο προς 
ενημέρωσή του εγκαίρως.

Τροπολογία 183

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 7 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επικαιροποίηση του στρατηγικού 
προσανατολισμού σύμφωνα με τον 
στρατηγικό σχεδιασμό του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη» και άλλα 
χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης και των 
κρατών μελών·

β) επικαιροποίηση του στρατηγικού 
προσανατολισμού σύμφωνα με τον 
στρατηγικό σχεδιασμό του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», τους βασικούς 
στόχους και πολιτικές της Ένωσης και 
άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης και 
των κρατών μελών·

Τροπολογία 184

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 20 – παράγραφος 7 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) συμμετοχή των ΜΜΕ. ε) συμμετοχή των ΜΜΕ και των 
νεοφυών επιχειρήσεων, των 
επιχειρηματικών τους ενώσεων, των 
πανεπιστημίων και των ερευνητικών 
οργανισμών, των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών και μέτρα που 
λαμβάνονται για την προώθηση της 
συμμετοχής των νεοεισερχομένων.

Τροπολογία 185

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 7 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) πιθανό αντίκτυπο των 
δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης 
όσον αφορά το περιβάλλον, το κλίμα και 
την κοινωνική προστιθέμενη αξία.

Τροπολογία 186

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 8 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το καθεστώς των συναφών εθνικών 
ή περιφερειακών προγραμμάτων έρευνας 
και καινοτομίας και τον προσδιορισμό 
πιθανών τομέων συνεργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων 
δράσεων που έχουν αναληφθεί ή 
προβλέπονται για την εγκατάσταση 
σχετικών τεχνολογιών και καινοτόμων 
λύσεων·

α) το καθεστώς των συναφών εθνικών 
ή περιφερειακών προγραμμάτων έρευνας 
και καινοτομίας και τον προσδιορισμό 
πιθανών τομέων συνεργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων 
δράσεων που έχουν αναληφθεί ή 
προβλέπονται (π.χ. συντονισμένες 
προσκλήσεις μεταξύ κοινών επιχειρήσεων 
και των προγραμμάτων Ε&Α και 
επενδύσεών τους) για την ανάπτυξη, 
καθώς και για την εγκατάσταση και την 
υιοθέτηση από την αγορά και την 
κοινωνία σχετικών τεχνολογιών και 
καινοτόμων λύσεων·
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Τροπολογία 187

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Η ομάδα εκπροσώπων των κρατών 
υποβάλλει, στο τέλος κάθε ημερολογιακού 
έτους, έκθεση στην οποία περιγράφονται οι 
εθνικές ή περιφερειακές πολιτικές που 
εμπίπτουν στο πεδίο δραστηριοτήτων της 
κοινής επιχείρησης και προσδιορίζονται 
συγκεκριμένοι τρόποι συνεργασίας με τις 
δράσεις που χρηματοδοτεί η κοινή 
επιχείρηση.

9. Η ομάδα εκπροσώπων των κρατών 
υποβάλλει, στο τέλος κάθε ημερολογιακού 
έτους, έκθεση στην οποία περιγράφονται οι 
εθνικές ή περιφερειακές πολιτικές που 
εμπίπτουν στο πεδίο δραστηριοτήτων της 
κοινής επιχείρησης και προσδιορίζονται 
συγκεκριμένοι τρόποι συνεργασίας με τις 
δράσεις που χρηματοδοτεί η κοινή 
επιχείρηση. Η έκθεση δημοσιοποιείται 
στον ιστότοπο της κοινής επιχείρησης.

Τροπολογία 188

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13α. Κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων της, η ομάδα εκπροσώπων 
των κρατών τηρεί τους κανόνες περί 
εμπιστευτικότητας και σύγκρουσης 
συμφερόντων, όπως ορίζονται στα άρθρα 
31 και 40.

Τροπολογία 189

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ομάδα ενδιαφερομένων είναι 
ανοικτή σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, 
συμπεριλαμβανομένων οργανωμένων 
ομάδων, που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της κοινής επιχείρησης, και διεθνών 

2. Η ομάδα ενδιαφερομένων είναι 
ανοικτή σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, 
συμπεριλαμβανομένων οργανωμένων 
ομάδων και οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών, που δραστηριοποιούνται 
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ομάδων συμφερόντων από τα κράτη μέλη, 
τις συνδεδεμένες χώρες και από άλλες 
χώρες.

στον τομέα της κοινής επιχείρησης, και 
διεθνών ομάδων συμφερόντων από τα 
κράτη μέλη, τις συνδεδεμένες χώρες και 
από άλλες χώρες.

Τροπολογία 190

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το διοικητικό συμβούλιο 
καθορίζει τα ειδικά κριτήρια και τη 
διαδικασία επιλογής για τη σύνθεση της 
ομάδας συμφεροντούχων και αποσκοπεί 
στην ισόρροπη εκπροσώπηση όσον 
αφορά το γεωγραφικό επίπεδο, το φύλο, 
τους τομείς και το ιστορικό των 
παραγόντων. Κατά περίπτωση, το 
διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη 
τους δυνητικούς υποψηφίους που 
προτείνει η ομάδα εκπροσώπων των 
κρατών. Εξασφαλίζεται ότι η ομάδα 
συμφεροντούχων είναι διαρκώς ανοικτή 
σε νέα μέλη, τα οποία θα πρέπει να 
αξιολογηθούν κατά την ενδιάμεση 
αξιολόγηση και να εξεταστούν εάν 
χρειαστεί.

Τροπολογία 191

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ομάδα ενδιαφερομένων 
ενημερώνεται τακτικά για τις 
δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης και 
καλείται να υποβάλει παρατηρήσεις 
σχετικά με τις προγραμματισμένες 
πρωτοβουλίες της κοινής επιχείρησης.

3. Η ομάδα ενδιαφερομένων 
ενημερώνεται τακτικά για τις 
δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης και 
καλείται να υποβάλει παρατηρήσεις 
σχετικά με τις προγραμματισμένες 
πρωτοβουλίες της κοινής επιχείρησης, 
κατόπιν προσκλήσεως ή με δική της 
πρωτοβουλία.



PE692.644v03-00 122/243 RR\1236994EL.docx

EL

Τροπολογία 192

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι συνεδριάσεις της ομάδας 
ενδιαφερομένων συγκαλούνται από τον 
εκτελεστικό διευθυντή.

4. Οι συνεδριάσεις της ομάδας 
ενδιαφερομένων συγκαλούνται από τον 
εκτελεστικό διευθυντή τουλάχιστον μία 
φορά ετησίως.

Τροπολογία 193

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο εκτελεστικός διευθυντής δύναται 
να προτείνει στο διοικητικό συμβούλιο να 
ζητεί τη γνώμη της ομάδας 
ενδιαφερομένων όσον αφορά 
συγκεκριμένα ζητήματα. Όταν 
πραγματοποιείται η εν λόγω διαβούλευση, 
υποβάλλεται έκθεση στο διοικητικό 
συμβούλιο μετά τη σχετική συζήτηση στην 
ομάδα ενδιαφερομένων.

5. Ο εκτελεστικός διευθυντής δύναται 
να προτείνει στο διοικητικό συμβούλιο να 
ζητεί τη γνώμη της ομάδας 
ενδιαφερομένων όσον αφορά 
συγκεκριμένα ζητήματα. Όταν 
πραγματοποιείται η εν λόγω διαβούλευση, 
υποβάλλεται έκθεση στο διοικητικό 
συμβούλιο μετά τη σχετική συζήτηση στην 
ομάδα ενδιαφερομένων και δημοσιεύεται 
στον ιστότοπο της σχετικής κοινής 
επιχείρησης.

Τροπολογία 194

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων της, η ομάδα 
συμφεροντούχων τηρεί τους κανόνες περί 
εμπιστευτικότητας και σύγκρουσης 
συμφερόντων, όπως ορίζονται στα άρθρα 
31 και 40.
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Τροπολογία 195

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Σύμφωνα με το [άρθρο 17 
παράγραφος 2] του κανονισμού για το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και κατά 
παρέκκλιση από το [άρθρο 34] του εν 
λόγω κανονισμού, οι κοινές επιχειρήσεις 
μπορούν να εφαρμόζουν διαφορετικά 
ποσοστά επιστροφής για τη 
χρηματοδότηση της Ένωσης στο πλαίσιο 
μιας δράσης, ανάλογα με το είδος του 
συμμετέχοντος και το είδος της δράσης. 
Τα ποσοστά επιστροφής αναφέρονται στο 
πρόγραμμα εργασίας.

Τροπολογία 196

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το πρόγραμμα εργασίας εγκρίνεται 
στο τέλος του έτους πριν από την 
εφαρμογή του. Το πρόγραμμα εργασίας 
δημοσιεύεται στον ιστότοπο της κοινής 
επιχείρησης και, για την υποστήριξη του 
συντονισμού με τη συνολική στρατηγική 
του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», 
κοινοποιείται στην επιτροπή 
προγράμματος των αρμόδιων ομάδων 
προς ενημέρωση.

2. Το πρόγραμμα εργασίας εγκρίνεται 
στο τέλος του έτους πριν από την 
εφαρμογή του. Το πρόγραμμα εργασίας 
δημοσιεύεται στον ιστότοπο της κοινής 
επιχείρησης και στον ιστότοπο του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και 
στην κοινή ηλεκτρονική βάση δεδομένων, 
και, για την υποστήριξη του συντονισμού 
με τη συνολική στρατηγική του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», 
κοινοποιείται στη σχετική σύνθεση της 
επιτροπής προγράμματος προς 
ενημέρωση.

Τροπολογία 197

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 23 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο ετήσιος προϋπολογισμός 
αναπροσαρμόζεται προκειμένου να 
λαμβάνεται υπόψη το ποσό της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης 
όπως καθορίζεται στον προϋπολογισμό της 
Ένωσης.

5. Ο ετήσιος προϋπολογισμός 
αναπροσαρμόζεται προκειμένου να 
λαμβάνεται υπόψη το ποσό της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης 
όπως καθορίζεται στον προϋπολογισμό της 
Ένωσης και τα ποσά χρηματοδοτικών και 
σε είδος συνεισφορών από μέλη εκτός 
Ένωσης.

Τροπολογία 198

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο εκτελεστικός διευθυντής 
υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο 
ενοποιημένη ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων σχετικά με την εκτέλεση 
των καθηκόντων του σύμφωνα με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες της κοινής 
επιχείρησης.

1. Ο εκτελεστικός διευθυντής 
υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο 
ενοποιημένη ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων σχετικά με την εκτέλεση 
των καθηκόντων του σύμφωνα με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες της κοινής 
επιχείρησης. Η ενοποιημένη έκθεση με τις 
ετήσιες δραστηριότητες δημοσιοποιείται 
εγκαίρως στον ιστότοπο της κοινής 
επιχείρησης.

Τροπολογία 199

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις υποβληθείσες προτάσεις, στις 
οποίες περιλαμβάνεται ανάλυση ανά είδος 
συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων 
των ΜΜΕ, καθώς και ανά χώρα·

β) τις υποβληθείσες προτάσεις, στις 
οποίες περιλαμβάνεται ανάλυση ανά είδος 
συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων 
των ΜΜΕ, καθώς και ανά χώρα, 
δηλώνοντας το ποσοστό 
νεοεισερχόμενων·
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Τροπολογία 200

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τη συνεργασία με άλλες 
ευρωπαϊκές συμπράξεις, 
συμπεριλαμβανομένων κοινών 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, και 
συνέργειες μεταξύ δράσεων της κοινής 
επιχείρησης και εθνικών ή περιφερειακών 
πρωτοβουλιών και πολιτικών.

ε) τη συνεργασία με άλλες 
ευρωπαϊκές συμπράξεις, 
συμπεριλαμβανομένων κοινών 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, και 
συνέργειες μεταξύ δράσεων της κοινής 
επιχείρησης και άλλων προγραμμάτων 
της Ένωσης, καθώς και εθνικών ή 
περιφερειακών πρωτοβουλιών και 
πολιτικών.

Τροπολογία 201

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) την πρόοδο στην εφαρμογή των 
μετρήσιμων αναμενόμενων 
αποτελεσμάτων, παραδοτέων και 
ορόσημων εντός καθορισμένου χρονικού 
πλαισίου όπως ορίζεται στο στρατηγικό 
θεματολόγιο έρευνας και καινοτομίας και 
στο πρόγραμμα εργασίας της κοινής 
επιχείρησης·

Τροπολογία 202

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εβ) τα πραγματικώς καταβληθέντα 
ποσά των χρηματοδοτικών συνεισφορών 
των μελών πλην της Ένωσης και της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς της 
Ένωσης·
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Τροπολογία 203

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εγ) τη συμβολή της κοινής 
επιχείρησης στις δράσεις του ευρωπαϊκού 
θεματολογίου δεξιοτήτων, ιδίως εκείνων 
που αποσκοπούν στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων για την υποστήριξη της 
πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης 
και στην αύξηση του αριθμού των 
αποφοίτων σε μαθήματα STEM (φυσικές 
επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική, 
μαθηματικά), στους αντίστοιχους τομείς 
εργασίας της κοινής επιχείρησης·

Τροπολογία 204

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εδ) κάθε δράση που σχετίζεται με την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, 
συμπεριλαμβανομένων των δράσεων που 
αποσκοπούν στη γεφύρωση του χάσματος 
μεταξύ των φύλων στον τομέα της 
έρευνας και της καινοτομίας.

Τροπολογία 205

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέλη εκτός της Ένωσης 
συμφωνούν τον τρόπο επιμερισμού της 
συλλογικής συνεισφοράς τους σύμφωνα 
με τους δημοσιονομικούς κανόνες της 
κοινής επιχείρησης.

2. Τα μέλη εκτός της Ένωσης 
συμφωνούν τον τρόπο επιμερισμού της 
συλλογικής συνεισφοράς τους.
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Τροπολογία 206

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όταν αποφασίζουν για τον τρόπο 
επιμερισμού της συλλογικής συνεισφοράς 
τους σε μια κοινή επιχείρηση, τα μέλη 
εκτός της Ένωσης ενεργούν σύμφωνα με 
τους δημοσιονομικούς κανόνες της 
κοινής επιχείρησης, χωρίς να επιβάλλουν 
οποιαδήποτε επαχθή προϋπόθεση στις 
ΜΜΕ των οποίων η συμμετοχή στην 
κοινή επιχείρηση υποστηρίζεται από 
ευνοϊκές συνθήκες που λαμβάνουν υπόψη 
το μέγεθος τους, καθώς και την πιο 
περιορισμένη διαπραγματευτική τους 
δύναμη σε όλη την αλυσίδα αξίας σε 
σύγκριση με τους μεγαλύτερους 
παράγοντες.

Τροπολογία 207

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Σε περίπτωση που τα μέλη της 
κοινής επιχείρησης εκτός της Ένωσης 
αθετήσουν τις ανειλημμένες υποχρεώσεις 
τους όσον αφορά τη συνεισφορά τους, ο 
εκτελεστικός διευθυντής τα ενημερώνει 
εγγράφως και ορίζει εύλογο χρονικό 
διάστημα για την αποκατάσταση της εν 
λόγω αθέτησης. Σε περίπτωση που, κατά 
τη λήξη της σχετικής περιόδου, το εν λόγω 
μέλος εκτός της Ένωσης εξακολουθεί να 
αθετεί τις υποχρεώσεις του, ο εκτελεστικός 
διευθυντής ενημερώνει, αφενός, την 
Επιτροπή ενόψει λήψης πιθανών μέτρων 
και, αφετέρου, το εν λόγω μέλος ότι 
αποκλείεται από την ψηφοφορία στο 
διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με το 
άρθρο 11 παράγραφος 9.

6. Σε περίπτωση που τα μέλη της 
κοινής επιχείρησης εκτός της Ένωσης 
αθετήσουν τις ανειλημμένες υποχρεώσεις 
τους όσον αφορά τη συνεισφορά τους, ο 
εκτελεστικός διευθυντής τα ενημερώνει 
εγγράφως και ορίζει εύλογο χρονικό 
διάστημα για την αποκατάσταση της εν 
λόγω αθέτησης. Σε περίπτωση που, κατά 
τη λήξη της σχετικής περιόδου, το εν λόγω 
μέλος εκτός της Ένωσης εξακολουθεί να 
αθετεί τις υποχρεώσεις του, ο εκτελεστικός 
διευθυντής ενημερώνει, αφενός, την 
Επιτροπή και τα συμμετέχοντα κράτη 
ενόψει λήψης πιθανών μέτρων και, 
αφετέρου, το εν λόγω μέλος ότι 
αποκλείεται από την ψηφοφορία στο 
διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με το 
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άρθρο 11 παράγραφος 9.

Τροπολογία 208

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Με την επιφύλαξη των 
παραγράφων 1 έως 3, οι συμφωνίες, οι 
αποφάσεις και οι συμβάσεις που 
προκύπτουν από την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού περιέχουν διατάξεις 
που εξουσιοδοτούν ρητώς την Επιτροπή, 
τη σχετική κοινή επιχείρηση, το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και 
την OLAF να διενεργούν τους εν λόγω 
λογιστικούς ελέγχους, επιτόπιους ελέγχους 
και έρευνες σύμφωνα με τις αντίστοιχες 
αρμοδιότητές τους.

4. Με την επιφύλαξη των 
παραγράφων 1 έως 3, οι συμφωνίες, οι 
αποφάσεις και οι συμβάσεις που 
προκύπτουν από την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού περιέχουν διατάξεις 
που εξουσιοδοτούν ρητώς την Επιτροπή, 
τη σχετική κοινή επιχείρηση, το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και 
την OLAF να διενεργούν τους εν λόγω 
λογιστικούς ελέγχους, επιτόπιους ελέγχους 
και έρευνες σύμφωνα με τις αντίστοιχες 
αρμοδιότητές τους χωρίς αύξηση του 
διοικητικού φόρτου της κοινής 
επιχείρησης.

Τροπολογία 209

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εκ των υστέρων λογιστικοί έλεγχοι των 
δαπανών για έμμεσες δράσεις 
διενεργούνται σύμφωνα με το [άρθρο 48] 
του κανονισμού για το πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη» στο πλαίσιο των 
έμμεσων δράσεων του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», ειδικότερα σύμφωνα 
με τη στρατηγική λογιστικού ελέγχου που 
αναφέρεται στο [άρθρο 48 παράγραφος 2] 
του εν λόγω κανονισμού.

Οι εκ των υστέρων λογιστικοί έλεγχοι των 
δαπανών για έμμεσες δράσεις 
διενεργούνται σύμφωνα με το [άρθρο 48] 
του κανονισμού για το πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη» στο πλαίσιο των 
έμμεσων δράσεων του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», ειδικότερα σύμφωνα 
με τη στρατηγική λογιστικού ελέγχου που 
αναφέρεται στο [άρθρο 48 παράγραφος 2] 
του εν λόγω κανονισμού χωρίς αύξηση 
του διοικητικού φόρτου της κοινής 
επιχείρησης.
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Τροπολογία 210

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο εσωτερικός ελεγκτής της 
Επιτροπής ασκεί στις κοινές επιχειρήσεις 
τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτές που ασκεί 
στην Επιτροπή.

1. Ο εσωτερικός ελεγκτής της 
Επιτροπής ασκεί στις κοινές επιχειρήσεις 
τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτές που ασκεί 
στην Επιτροπή και λαμβάνει μέτρα για τη 
μείωση του διοικητικού φόρτου της 
κοινής επιχείρησης.

Τροπολογία 211

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η κοινή επιχείρηση παρέχει στα 
θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς 
της Ένωσης πρόσβαση σε όλες τις 
πληροφορίες που αφορούν τις έμμεσες 
δράσεις τις οποίες χρηματοδοτεί. Στις 
πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται τα 
αποτελέσματα των δικαιούχων που 
συμμετέχουν σε έμμεσες δράσεις της 
κοινής επιχείρησης ή κάθε άλλη 
πληροφορία που κρίνεται αναγκαία για την 
ανάπτυξη, την εφαρμογή, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση 
πολιτικών ή προγραμμάτων της Ένωσης. 
Τα εν λόγω δικαιώματα πρόσβασης 
περιορίζονται σε μη εμπορική και μη 
ανταγωνιστική χρήση και συμμορφώνονται 
με τους ισχύοντες κανόνες 
εμπιστευτικότητας.

1. Η κοινή επιχείρηση παρέχει στα 
θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς 
της Ένωσης πρόσβαση σε όλες τις 
πληροφορίες που αφορούν τις έμμεσες 
δράσεις τις οποίες χρηματοδοτεί. Στις 
πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται τα 
αποτελέσματα των δικαιούχων που 
συμμετέχουν σε έμμεσες δράσεις της 
κοινής επιχείρησης ή κάθε άλλη 
πληροφορία που κρίνεται αναγκαία για την 
ανάπτυξη, την εφαρμογή, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση 
πολιτικών ή προγραμμάτων της Ένωσης. 
Τα εν λόγω δικαιώματα πρόσβασης 
περιορίζονται σε μη εμπορική και μη 
ανταγωνιστική χρήση, υπόκεινται σε 
επαρκή πρότυπα ασφάλειας ΤΠ και 
ασφάλειας πληροφοριών, είναι σύμφωνα 
με τις αρχές της αναγκαιότητας και της 
αναλογικότητας και συμμορφώνονται με 
την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και τους 
ισχύοντες κανόνες εμπιστευτικότητας.
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Τροπολογία 212

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς της ανάπτυξης, 
εφαρμογής, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης πολιτικών ή προγραμμάτων 
της Ένωσης, η κοινή επιχείρηση παρέχει 
στην Επιτροπή τις πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται στις υποβληθείσες 
προτάσεις.

2. Για τους σκοπούς της ανάπτυξης, 
εφαρμογής, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης πολιτικών ή προγραμμάτων 
της Ένωσης, η κοινή επιχείρηση παρέχει 
στην Επιτροπή τις πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται στις υποβληθείσες 
προτάσεις. Όλα τα σχετικά δεδομένα που 
υποβάλλονται από τις κοινές επιχειρήσεις 
περιλαμβάνονται στην ενιαία βάση 
δεδομένων του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη».

Τροπολογία 213

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ανθρώπινοι πόροι καθορίζονται 
στον πίνακα προσωπικού κάθε κοινής 
επιχείρησης, στον οποίο αναγράφεται ο 
αριθμός των θέσεων έκτακτων υπαλλήλων 
ανά ομάδα καθηκόντων και βαθμό, καθώς 
και ο αριθμός των συμβασιούχων 
υπαλλήλων εκφρασμένοι σε ισοδύναμα 
αριθμούς πλήρους απασχόλησης σύμφωνα 
με τον ετήσιο προϋπολογισμό.

2. Οι ανθρώπινοι πόροι καθορίζονται 
στον πίνακα προσωπικού κάθε κοινής 
επιχείρησης, και αντανακλούν επαρκώς 
τον αριθμό των θέσεων και των βαθμών 
που απαιτούνται για να διασφαλιστούν τα 
υψηλότερα πρότυπα προσλήψεων στον 
τομέα, στον δε πίνακα αναγράφεται ο 
αριθμός των θέσεων έκτακτων υπαλλήλων 
ανά ομάδα καθηκόντων και βαθμό, καθώς 
και ο αριθμός των συμβασιούχων 
υπαλλήλων εκφρασμένοι σε ισοδύναμα 
αριθμούς πλήρους απασχόλησης σύμφωνα 
με τον ετήσιο προϋπολογισμό και 
λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της 
ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων.

Τροπολογία 214

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η κοινή επιχείρηση, τα όργανα και 
το προσωπικό της αποφεύγουν 
οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων 
κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων 
τους.

1. Η κοινή επιχείρηση, τα όργανα και 
τα μέλη της, καθώς και το προσωπικό της 
αποφεύγουν οποιαδήποτε σύγκρουση 
συμφερόντων στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων που συνδέεται με τις 
δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης 
καθώς και κατά την εκτέλεσή τους.

Τροπολογία 215

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει 
κανόνες για την πρόληψη, την αποφυγή 
και τη διαχείριση συγκρούσεων 
συμφερόντων όσον αφορά το προσωπικό 
της κοινής επιχείρησης, τα μέλη και άλλα 
πρόσωπα που υπηρετούν στο διοικητικό 
συμβούλιο και στα άλλα όργανα ή άλλες 
ομάδες της κοινής επιχείρησης, σύμφωνα 
με τους δημοσιονομικούς κανόνες της 
κοινής επιχείρησης και τον κανονισμό 
υπηρεσιακής κατάστασης όσον αφορά το 
προσωπικό.

2. Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει 
κανόνες για την πρόληψη, την αποφυγή 
και τη διαχείριση συγκρούσεων 
συμφερόντων όσον αφορά το προσωπικό 
της κοινής επιχείρησης, τα μέλη και άλλα 
πρόσωπα που υπηρετούν στο διοικητικό 
συμβούλιο και στα άλλα όργανα ή άλλες 
ομάδες της κοινής επιχείρησης, σύμφωνα 
με τον παρόντα κανονισμό, τους 
δημοσιονομικούς κανόνες της κοινής 
επιχείρησης και τον κανονισμό 
υπηρεσιακής κατάστασης όσον αφορά το 
προσωπικό.

Τροπολογία 216

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα μέλη του επιστημονικού 
συμβουλευτικού οργάνου και οι 
εκτελεστικοί διευθυντές δημοσιοποιούν 
και επικαιροποιούν δήλωση των πλήρων 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους, 
των οικονομικών συμφερόντων τους και 
των συγκρούσεων συμφερόντων τους. Οι 
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δηλώσεις αυτές περιλαμβάνουν επίσης 
πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή 
τους σε διάφορα διοικητικά συμβούλια 
και επιτροπές, καθώς και πληροφορίες 
σχετικά με τυχόν δημόσιες συμμετοχές 
που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις 
δημόσιας πολιτικής ή όταν η εν λόγω 
συμμετοχή παρέχει στο πρόσωπο 
σημαντική επιρροή στις υποθέσεις της 
εταιρείας ή της εταιρικής σχέσης. Οι 
εκτελεστικοί διευθυντές διαθέτουν 
επαγγελματικό υπόβαθρο που αποδεικνύει 
ότι έχουν πείρα στον σχετικό 
επιχειρησιακό τομέα της σχετικής κοινής 
επιχείρησης.

Τροπολογία 217

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά τη διαδικασία διάλυσης, τα 
στοιχεία ενεργητικού της κοινής 
επιχείρησης χρησιμοποιούνται για την 
κάλυψη των υποχρεώσεών της και των 
δαπανών που συνδέονται με τη διάλυσή 
της. Τυχόν πλεόνασμα κατανέμεται μεταξύ 
των μελών της κοινής επιχείρησης κατά 
τον χρόνο της διάλυσης κατ’ αναλογία της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς τους στην 
κοινή επιχείρηση. Το αντίστοιχο 
πλεόνασμα που διανέμεται ενδεχομένως 
στην Ένωση επιστρέφεται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης.

4. Κατά τη διαδικασία διάλυσης, τα 
στοιχεία ενεργητικού της κοινής 
επιχείρησης χρησιμοποιούνται για την 
κάλυψη των υποχρεώσεών της και των 
δαπανών που συνδέονται με τη διάλυσή 
της. Τυχόν πλεόνασμα κατανέμεται μεταξύ 
των μελών της κοινής επιχείρησης κατά 
τον χρόνο της διάλυσης κατ’ αναλογία της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς τους στην 
κοινή επιχείρηση. Το αντίστοιχο 
πλεόνασμα που διανέμεται ενδεχομένως 
στην Ένωση επιστρέφεται στον 
προϋπολογισμό του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη».

Τροπολογία 218

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επιτάχυνση της διαδικασίας 
καινοτομίας και της ανάπτυξης 

α) επιτάχυνση της διαδικασίας 
έρευνας και καινοτομίας και της 



RR\1236994EL.docx 133/243 PE692.644v03-00

EL

καινοτόμων λύσεων βιολογικής βάσης· ανάπτυξης βιώσιμων καινοτόμων λύσεων 
βιολογικής βάσης·

Τροπολογία 219

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επιτάχυνση της διείσδυσης των 
υφιστάμενων ώριμων και καινοτόμων 
λύσεων βιολογικής βάσης στην αγορά·

β) επιτάχυνση της διείσδυσης των 
υφιστάμενων βιώσιμων, ώριμων και 
καινοτόμων λύσεων βιολογικής βάσης 
στην αγορά·

Τροπολογία 220

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εξασφάλιση υψηλού επιπέδου 
περιβαλλοντικών επιδόσεων των 
βιομηχανικών συστημάτων βιολογικής 
βάσης.

γ) εξασφάλιση υψηλού επιπέδου 
περιβαλλοντικών επιδόσεων των βιώσιμων 
βιομηχανικών συστημάτων βιολογικής 
βάσης.

Τροπολογία 221

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αύξηση της έντασης των 
διεπιστημονικών δραστηριοτήτων έρευνας 
και καινοτομίας ώστε να αξιοποιηθούν τα 
οφέλη της προόδου στις βιοεπιστήμες και 
σε άλλους επιστημονικούς κλάδους για την 
ανάπτυξη και την επίδειξη βιώσιμων 
λύσεων βιολογικής βάσης·

α) αύξηση της έντασης των 
διεπιστημονικών δραστηριοτήτων έρευνας 
και καινοτομίας ώστε να αξιοποιηθούν τα 
οφέλη της προόδου στις βιοεπιστήμες και 
σε άλλους επιστημονικούς κλάδους για την 
ανάπτυξη και την επίδειξη οικονομικά, 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμων 
λύσεων βιολογικής βάσης·



PE692.644v03-00 134/243 RR\1236994EL.docx

EL

Τροπολογία 222

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αύξηση και ενσωμάτωση της 
ικανότητας έρευνας και καινοτομίας των 
ενδιαφερόμενων μερών σε ολόκληρη την 
Ένωση με σκοπό την αξιοποίηση του 
τοπικού δυναμικού βιοοικονομίας·

β) αύξηση και ενσωμάτωση της 
ικανότητας έρευνας και καινοτομίας των 
ενδιαφερόμενων μερών σε ολόκληρη την 
Ένωση με σκοπό την αξιοποίηση του 
τοπικού δυναμικού βιοοικονομίας, σε 
συνέπεια με τους στόχους της Ένωσης 
από πλευράς κλίματος, περιβάλλοντος και 
βιοποικιλότητας·

Τροπολογία 223

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αύξηση της ικανότητας έρευνας και 
καινοτομίας για την αντιμετώπιση των 
περιβαλλοντικών προκλήσεων και την 
ανάπτυξη πιο βιώσιμων καινοτομιών 
βιολογικής βάσης·

γ) αύξηση της ικανότητας έρευνας και 
καινοτομίας για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών, κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών προκλήσεων και την 
ανάπτυξη βιώσιμων καινοτομιών 
βιολογικής βάσης·

Τροπολογία 224

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) συμβολή στον προσδιορισμό 
λύσεων που αξιοποιούν τεχνολογίες και 
προσεγγίσεις αρνητικών εκπομπών και 
παγίδευση του διοξειδίου του άνθρακα 
στα φυσικά συστήματα και έχουν άλλα 
περιβαλλοντικά οφέλη·
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Τροπολογία 225

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ενίσχυση της ενσωμάτωσης των 
διαδικασιών έρευνας και καινοτομίας 
βιολογικής βάσης στις βιομηχανικές 
αλυσίδες αξίας της Ένωσης·

δ) ενίσχυση της ενσωμάτωσης των 
διαδικασιών έρευνας και καινοτομίας 
βιολογικής βάσης στις βιομηχανικές 
αλυσίδες αξίας της Ένωσης, προωθώντας 
παράλληλα υψηλότερα επίπεδα 
βιωσιμότητας και κυκλικότητας·

Τροπολογία 226

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) μείωση του κινδύνου για τις 
επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία σε 
εταιρείες και έργα βιολογικής βάσης·

ε) μείωση του κινδύνου για τις 
επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία σε 
βιώσιμες εταιρείες και έργα βιολογικής 
βάσης·

Τροπολογία 227

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) διασφάλιση της συνεκτίμησης 
περιβαλλοντικών παραμέτρων κατά την 
ανάπτυξη και την υλοποίηση έργων 
βιολογικής βάσης στον τομέα της έρευνας 
και της καινοτομίας.

στ) διασφάλιση της συνεκτίμησης 
περιβαλλοντικών παραμέτρων και του 
μετριασμού των δυνητικών αρνητικών 
επιπτώσεων κατά την ανάπτυξη και την 
υλοποίηση έργων βιολογικής βάσης στον 
τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, 
προκειμένου να υπάρξει συμβολή στην 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης για την 
ενέργεια και το κλίμα.

Τροπολογία 228
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στηρίζει πολυεπιστημονικά έργα 
έρευνας και καινοτομίας υψηλού 
αντικτύπου τα οποία ενισχύουν τη 
βιομηχανική καινοτομία στη βιομηχανία 
βιοπροϊόντων με σκοπό την επίτευξη των 
στόχων της κοινής επιχείρησης «Μια 
Ευρώπη που βασίζεται στην κυκλική 
βιοοικονομία»·

γ) στηρίζει πολυεπιστημονικά έργα 
έρευνας και καινοτομίας υψηλού 
αντικτύπου τα οποία ενισχύουν τη 
βιομηχανική καινοτομία και τη 
βιωσιμότητα στη βιομηχανία 
βιοπροϊόντων με σκοπό την επίτευξη των 
στόχων της κοινής επιχείρησης «Μια 
Ευρώπη που βασίζεται στην κυκλική 
βιοοικονομία», σύμφωνα με τους στόχους 
της Ένωσης για το κλίμα και την 
ενέργεια·

Τροπολογία 229

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) εντατικοποιεί τις δραστηριότητες 
έρευνας και καινοτομίας της κοινής 
επιχείρησης «Μια Ευρώπη που βασίζεται 
στην κυκλική βιοοικονομία» σε ολόκληρη 
την αλυσίδα καινοτομίας, από χαμηλά έως 
υψηλά επίπεδα τεχνολογικής ετοιμότητας·

δ) εντατικοποιεί τις δραστηριότητες 
έρευνας και καινοτομίας της κοινής 
επιχείρησης «Μια Ευρώπη που βασίζεται 
στην κυκλική βιοοικονομία» σε ολόκληρη 
την αλυσίδα καινοτομίας, από χαμηλά έως 
υψηλά επίπεδα τεχνολογικής ετοιμότητας· 
και μετριάζει τις πιθανές αρνητικές 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις τους·

Τροπολογία 230

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) κινητοποιεί και συγκεντρώνει 
φορείς έρευνας και καινοτομίας από 
αγροτικές, παράκτιες, αστικές περιοχές και 
περιφέρειες με ανεκμετάλλευτο δυναμικό 
για την ανάπτυξη της βιομηχανίας 

ε) κινητοποιεί και συγκεντρώνει 
φορείς έρευνας και καινοτομίας από 
αγροτικές, παράκτιες, αστικές περιοχές και 
περιφέρειες, σε διάφορα γεωγραφικά 
επίπεδα, με ανεκμετάλλευτο δυναμικό για 
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βιοπροϊόντων, με σκοπό να συνεργαστούν 
σε δραστηριότητες έργων·

τη βιώσιμη ανάπτυξη της βιομηχανίας 
βιοπροϊόντων, με σκοπό να συνεργαστούν 
σε δραστηριότητες έργων·

Τροπολογία 231

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) προωθεί την επικοινωνία και τη 
συνεργασία μεταξύ των φορέων έρευνας 
και καινοτομίας και των ενδιαφερόμενων 
μερών του κλάδου στο πλαίσιο της κοινής 
επιχείρησης «Μια Ευρώπη που βασίζεται 
στην κυκλική βιοοικονομία», με σκοπό την 
αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με 
τις ταχέως εξελισσόμενες γνώσεις και 
τεχνολογίες, τη διευκόλυνση της 
διατομεακής συνεργασίας και τη 
διευκόλυνση της υιοθέτησης καινοτόμων 
λύσεων βιολογικής βάσης από την αγορά·

ζ) προωθεί την επικοινωνία και τη 
συνεργασία μεταξύ των φορέων έρευνας 
και καινοτομίας και των ενδιαφερόμενων 
μερών του κλάδου, συμπεριλαμβανομένων 
των ΜΜΕ, μικρών οργανώσεων του 
πρωτογενούς τομέα και οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, στο πλαίσιο της 
κοινής επιχείρησης «Μια Ευρώπη που 
βασίζεται στην κυκλική βιοοικονομία», με 
σκοπό την αύξηση της ευαισθητοποίησης 
σχετικά με τις ταχέως εξελισσόμενες 
γνώσεις και τεχνολογίες, τη διευκόλυνση 
της διατομεακής συνεργασίας και τη 
διευκόλυνση της υιοθέτησης βιώσιμων, 
καινοτόμων λύσεων βιολογικής βάσης από 
την αγορά·

Τροπολογία 232

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – εδάφιο 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) κινητοποιεί τις εθνικές και 
περιφερειακές αρχές που μπορούν να 
δημιουργήσουν ευνοϊκότερες συνθήκες για 
την υιοθέτηση καινοτομιών βιολογικής 
βάσης από την αγορά·

η) κινητοποιεί τις εθνικές και 
περιφερειακές αρχές που μπορούν να 
δημιουργήσουν ευνοϊκότερες συνθήκες για 
την υιοθέτηση βιώσιμων καινοτομιών 
βιολογικής βάσης από την αγορά·

Τροπολογία 233

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 45 – εδάφιο 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) προβάλλει και προωθεί καινοτόμες 
λύσεις βιολογικής βάσης στους 
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, στη 
βιομηχανία, στις ΜΚΟ και στους 
καταναλωτές γενικότερα.

ι) δημοσιεύει τα ευρήματα και τα 
αποτελέσματά της με διαφανή και 
προσβάσιμο τρόπο, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
και περιβαλλοντικών επιπτώσεών της 
εντός της Ένωσης και τρίτων χωρών και 
προβάλλει και προωθεί βιώσιμες 
καινοτόμες λύσεις βιολογικής βάσης.

Τροπολογία 234

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η κοινοπραξία βιομηχανιών 
βιοπροϊόντων (Bio-based Industries 
Consortium), μη κερδοσκοπική οργάνωση 
βελγικού δικαίου με μόνιμη έδρα στις 
Βρυξέλλες (Βέλγιο), κατόπιν κοινοποίησης 
της απόφασής της να προσχωρήσει άνευ 
όρων στην κοινή επιχείρηση «Μια Ευρώπη 
που βασίζεται στην κυκλική βιοοικονομία» 
μέσω επιστολής δέσμευσης·

β) η κοινοπραξία βιομηχανιών 
βιοπροϊόντων (Bio-based Industries 
Consortium), μη κερδοσκοπική οργάνωση 
βελγικού δικαίου με μόνιμη έδρα στις 
Βρυξέλλες (Βέλγιο), κατόπιν κοινοποίησης 
της απόφασής της να προσχωρήσει στην 
κοινή επιχείρηση «Μια Ευρώπη που 
βασίζεται στην κυκλική βιοοικονομία» 
μέσω επιστολής δέσμευσης, με την 
επιφύλαξη των δικαιωμάτων των μελών, 
ιδίως των ΜΜΕ, όπως αυτά ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό και στο λοιπό 
σχετικό ενωσιακό δίκαιο·

Τροπολογία 235

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη της εξουσίας 
λήψης αποφάσεων του διοικητικού 
συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο 
συμπληρωματικών δραστηριοτήτων 
σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 

1. Με την επιφύλαξη της εξουσίας 
λήψης αποφάσεων του διοικητικού 
συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο 
συμπληρωματικών δραστηριοτήτων 
σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 
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στοιχείο ιβ) και εντός του πεδίου 
εφαρμογής του άρθρου 2 παράγραφοι 9 και 
10, η κοινοπραξία βιομηχανιών 
βιοπροϊόντων ή οι συνιστώσες ή 
συνδεδεμένες οντότητές της υποβάλλουν 
ετησίως πρόταση για τις συμπληρωματικές 
δραστηριότητες. Οι συμπληρωματικές 
δραστηριότητες είναι οι δραστηριότητες 
που συνδέονται άμεσα με τα έργα και τις 
δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης 
«Μια Ευρώπη που βασίζεται στην κυκλική 
βιοοικονομία», στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται ειδικότερα οι εξής:

στοιχείο ιβ) και εντός του πεδίου 
εφαρμογής του άρθρου 2 παράγραφοι 9 και 
10, τα άλλα μέλη πλην της Ένωσης 
υποβάλλουν ετησίως πρόταση για τις 
συμπληρωματικές δραστηριότητες. Οι 
συμπληρωματικές δραστηριότητες είναι οι 
δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με 
τα έργα και τις δραστηριότητες της κοινής 
επιχείρησης «Μια Ευρώπη που βασίζεται 
στην κυκλική βιοοικονομία», στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται ειδικότερα οι εξής:

Τροπολογία 236

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επενδύσεις σε νέα καινοτόμο και 
βιώσιμη μονάδα παραγωγής ή 
εμβληματική πρωτοβουλία·

β) επενδύσεις σε νέα καινοτόμο και 
βιώσιμη μονάδα παραγωγής ή 
εμβληματική πρωτοβουλία, 
συμπεριλαμβανομένων πιλοτικών και 
καινοτόμων μονάδων επίδειξης·

Τροπολογία 237

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) δραστηριότητες επικοινωνίας, 
διάδοσης και ευαισθητοποίησης.

ε) δραστηριότητες επικοινωνίας, 
διάδοσης και ευαισθητοποίησης, μεταξύ 
των ΜΜΕ και του κοινού.

Τροπολογία 238

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει 
τον πρόεδρό του για θητεία δύο ετών.

2. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει 
τον πρόεδρό του μεταξύ των μελών του 
για θητεία δύο ετών.

Τροπολογία 239

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εκτός από τις συνεδριάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, το 
διοικητικό συμβούλιο πραγματοποιεί 
επίσης στρατηγική συνεδρίαση 
τουλάχιστον μία φορά ετησίως με 
πρωταρχικό στόχο τον προσδιορισμό 
προκλήσεων και ευκαιριών για μια 
βιώσιμη βιομηχανία βιοπροϊόντων και την 
παροχή πρόσθετου στρατηγικού 
προσανατολισμού για την κοινή 
επιχείρηση «Μια Ευρώπη που βασίζεται 
στην κυκλική βιοοικονομία».

4. Εκτός από τις συνεδριάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3, το 
διοικητικό συμβούλιο πραγματοποιεί 
επίσης στρατηγική συνεδρίαση 
τουλάχιστον μία φορά ετησίως με 
πρωταρχικό στόχο τον προσδιορισμό 
προκλήσεων και ευκαιριών για μια 
βιώσιμη βιομηχανία βιοπροϊόντων και την 
παροχή πρόσθετου στρατηγικού 
προσανατολισμού για την κοινή 
επιχείρηση «Μια Ευρώπη που βασίζεται 
στην κυκλική βιοοικονομία», ιδίως 
σχετικά με την αξιοποίηση του πλήρους 
δυναμικού των φορέων σε ολόκληρη την 
Ευρώπη.

Τροπολογία 240

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Στη στρατηγική συνεδρίαση 
προσκαλούνται πρόσθετοι διευθύνοντες 
σύμβουλοι ή υπάλληλοι με εξουσία λήψης 
αποφάσεων των κορυφαίων ευρωπαϊκών 
εταιρειών βιοπροϊόντων και της 
Επιτροπής. Οι πρόεδροι της ομάδας 
εκπροσώπων των κρατών, της 
επιστημονικής επιτροπής και των ομάδων 
ανάπτυξης μπορούν να προσκαλούνται ως 

5. Στη στρατηγική συνεδρίαση 
προσκαλούνται πρόσθετοι διευθύνοντες 
σύμβουλοι ή υπάλληλοι με εξουσία λήψης 
αποφάσεων των κορυφαίων ευρωπαϊκών 
εταιρειών βιοπροϊόντων, της Επιτροπής, 
καθώς και, όπου ενδείκνυται, 
ανεξάρτητων εξωτερικών 
εμπειρογνωμόνων και άλλων 
συμφεροντούχων, συμπεριλαμβανομένης 
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παρατηρητές. της κοινωνίας των πολιτών και της 
ερευνητικής κοινότητας. Οι πρόεδροι της 
ομάδας εκπροσώπων των κρατών, της 
επιστημονικής επιτροπής και των ομάδων 
ανάπτυξης προσκαλούνται ως 
παρατηρητές.

Τροπολογία 241

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο πρόεδρος της επιστημονικής 
επιτροπής εκλέγεται για διετή θητεία.

3. Ο πρόεδρος της επιστημονικής 
επιτροπής εκλέγεται μεταξύ των μελών 
της για διετή θητεία.

Τροπολογία 242

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η επιστημονική επιτροπή 
συγκροτεί ειδική ομάδα αποτελούμενη από 
μέλη με κατάλληλα προσόντα, 
προκειμένου να συμβάλει στην 
εξασφάλιση επαρκούς εστίασης σε όλες τις 
πτυχές του προγράμματος εργασίας που 
αφορούν τη βιωσιμότητα. Όποτε είναι 
δυνατόν, οι συμβουλές της επιστημονικής 
επιτροπής σχετικά με το πρόγραμμα 
εργασίας περιλαμβάνουν πτυχές που 
σχετίζονται με την κυκλικότητα, την 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα, τη 
διατήρηση και τη βελτίωση της 
βιοποικιλότητας, καθώς και ευρύτερες 
πτυχές της βιωσιμότητας των συστημάτων 
βιολογικής βάσης και των σχετικών 
αλυσίδων αξίας.

4. Η επιστημονική επιτροπή 
συγκροτεί ειδική ομάδα αποτελούμενη από 
μέλη με κατάλληλα προσόντα, 
προκειμένου να συμβάλει στην 
εξασφάλιση επαρκούς εστίασης σε όλες τις 
πτυχές του προγράμματος εργασίας που 
αφορούν τη βιωσιμότητα. Οι συμβουλές 
της επιστημονικής επιτροπής σχετικά με το 
πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνουν 
πτυχές που σχετίζονται με την 
περιορισμένη διαθεσιμότητα των 
φυσικών πόρων, την κυκλικότητα, την 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα, τη 
διατήρηση και τη βελτίωση της 
βιοποικιλότητας, την ποιότητα της γης, 
του εδάφους, των υδάτων, καθώς και 
ευρύτερες πτυχές του κοινωνικού και 
κλιματικού αντίκτυπου καθώς και της 
βιωσιμότητας των συστημάτων βιολογικής 
βάσης και των σχετικών αλυσίδων αξίας.
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Τροπολογία 243

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Συγκροτούνται μία ή περισσότερες 
ομάδες ανάπτυξης σύμφωνα με το 
άρθρο 21. Ο ρόλος των ομάδων ανάπτυξης 
είναι να συμβουλεύουν το διοικητικό 
συμβούλιο σε θέματα καίριας σημασίας 
για την υιοθέτηση της καινοτομίας 
βιολογικής βάσης από την αγορά και να 
προωθούν την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων 
βιολογικής βάσης.

1. Συγκροτούνται μία ή περισσότερες 
ομάδες ανάπτυξης σύμφωνα με το 
άρθρο 21. Ο ρόλος των ομάδων ανάπτυξης 
είναι να συμβουλεύουν το διοικητικό 
συμβούλιο σε θέματα καίριας σημασίας 
για την υιοθέτηση της βιώσιμης 
καινοτομίας βιολογικής βάσης από την 
αγορά και να προωθούν την ανάπτυξη 
βιώσιμων λύσεων βιολογικής βάσης.

Τροπολογία 244

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η σύνθεση των ομάδων ανάπτυξης 
διασφαλίζει την κατάλληλη θεματική 
εστίαση και αντιπροσωπευτικότητα των 
ενδιαφερόμενων φορέων καινοτομίας 
βιολογικής βάσης. Κάθε ενδιαφερόμενος 
φορέας, εκτός από τα μέλη της 
κοινοπραξίας βιομηχανιών βιοπροϊόντων, 
τις συνιστώσες ή συνδεδεμένες οντότητές 
τους, μπορεί να εκφράσει το ενδιαφέρον 
του να γίνει μέλος ομάδας ανάπτυξης. Το 
διοικητικό συμβούλιο καθορίζει το 
προβλεπόμενο μέγεθος και τη σύνθεση των 
ομάδων ανάπτυξης, τη διάρκεια της 
θητείας και τη δυνατότητα ανανέωσης των 
μελών τους, και επιλέγει τα μέλη τους. Ο 
κατάλογος των μελών είναι διαθέσιμος στο 
κοινό.

2. Η σύνθεση των ομάδων ανάπτυξης 
διασφαλίζει την κατάλληλη θεματική 
εστίαση και αντιπροσωπευτικότητα των 
ενδιαφερόμενων φορέων καινοτομίας 
βιολογικής βάσης. Κάθε ενδιαφερόμενος 
φορέας, εκτός από τα μέλη της 
κοινοπραξίας βιομηχανιών βιοπροϊόντων, 
τις συνιστώσες ή συνδεδεμένες οντότητές 
τους, μπορεί να εκφράσει το ενδιαφέρον 
του να γίνει μέλος ομάδας ανάπτυξης 
εξασφαλίζοντας την εκπροσώπηση των 
ΜΜΕ καθώς και οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών. Η σύνθεση των 
ομάδων ανάπτυξης αποβλέπει στην 
ευρύτερη δυνατή εκπροσώπηση 
συμφεροντούχων, συμπεριλαμβανομένου 
του πρωτογενούς τομέα (γεωργία, 
υδατοκαλλιέργεια, αλιεία και δασοκομία), 
καθώς και προμηθευτές αποβλήτων, 
καταλοίπων και παραπροϊόντων, 
περιφερειακές αρχές και επενδυτές για 
την πρόληψη αδυναμιών της αγοράς και 
μη βιώσιμων διαδικασιών βιολογικής 
βάσης. Το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει 
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το προβλεπόμενο μέγεθος και τη σύνθεση 
των ομάδων ανάπτυξης, τη διάρκεια της 
θητείας και τη δυνατότητα ανανέωσης των 
μελών τους, και επιλέγει τα μέλη τους 
σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος 
κανονισμού. Ο κατάλογος των μελών είναι 
διαθέσιμος στο κοινό.

Τροπολογία 245

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ομάδες ανάπτυξης συνέρχονται 
τουλάχιστον μία φορά ετησίως σε 
συνεδρίαση με φυσική παρουσία ή σε 
εικονική συνεδρίαση. Κατά την πρώτη 
συνεδρίαση, οι ομάδες ανάπτυξης 
εγκρίνουν τον εσωτερικό κανονισμό τους. 
Ο εσωτερικός κανονισμός εγκρίνεται από 
το διοικητικό συμβούλιο. Έκτακτες 
συνεδριάσεις των ομάδων ανάπτυξης 
συγκαλούνται κατόπιν αιτήματος του 
διοικητικού συμβουλίου. Το διοικητικό 
συμβούλιο μπορεί να ζητήσει τη 
συμμετοχή επιπλέον προσώπων στις 
έκτακτες συνεδριάσεις. Ο κατάλογος των 
συμμετεχόντων στις εν λόγω έκτακτες 
συνεδριάσεις είναι διαθέσιμος στο κοινό.

3. Οι ομάδες ανάπτυξης συνέρχονται 
τουλάχιστον μία φορά ετησίως σε 
συνεδρίαση με φυσική παρουσία ή σε 
εικονική συνεδρίαση. Κατά την πρώτη 
συνεδρίαση, οι ομάδες ανάπτυξης 
εγκρίνουν τον εσωτερικό κανονισμό τους. 
Ο εσωτερικός κανονισμός εγκρίνεται από 
το διοικητικό συμβούλιο. Έκτακτες 
συνεδριάσεις των ομάδων ανάπτυξης 
συγκαλούνται κατόπιν αιτήματος του 
διοικητικού συμβουλίου. Το διοικητικό 
συμβούλιο μπορεί να ζητήσει τη 
συμμετοχή επιπλέον προσώπων στις 
έκτακτες συνεδριάσεις. Η ημερήσια 
διάταξη, τα πρακτικά και ο κατάλογος 
των συμμετεχόντων στις εν λόγω έκτακτες 
συνεδριάσεις είναι διαθέσιμα στο κοινό.

Τροπολογία 246

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι ομάδες ανάπτυξης παρέχουν 
συστάσεις σχετικά με τα θέματα που 
σχετίζονται με την ανάπτυξη καινοτομίας 
βιολογικής βάσης κατόπιν αιτήματος του 
διοικητικού συμβουλίου. Οι ομάδες 
ανάπτυξης μπορούν επίσης να εκδίδουν 

5. Οι ομάδες ανάπτυξης παρέχουν 
συστάσεις σχετικά με τα θέματα που 
σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη 
καινοτομίας βιολογικής βάσης κατόπιν 
αιτήματος του διοικητικού συμβουλίου. Οι 
ομάδες ανάπτυξης μπορούν επίσης να 
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συστάσεις προς το διοικητικό συμβούλιο 
ανά πάσα στιγμή με δική τους 
πρωτοβουλία.

εκδίδουν συστάσεις προς το διοικητικό 
συμβούλιο ανά πάσα στιγμή με δική τους 
πρωτοβουλία.

Τροπολογία 247

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συμβολή στη μείωση του 
οικολογικού αποτυπώματος των 
αερομεταφορών μέσω επιτάχυνσης της 
ανάπτυξης κλιματικά ουδέτερων 
τεχνολογιών αερομεταφορών με όσο το 
δυνατόν συντομότερη εφαρμογή, με 
αποτέλεσμα τη σημαντική συμβολή στην 
επίτευξη των γενικών στόχων της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας47, ιδίως 
όσον αφορά τον στόχο μείωσης των 
καθαρών εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου σε επίπεδο Ένωσης κατά 
τουλάχιστον 55 % έως το 2030, σε 
σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, και την 
πορεία προς την επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050·

α) συμβολή στη μείωση του 
οικολογικού αποτυπώματος των 
αερομεταφορών μέσω επιτάχυνσης της 
ανάπτυξης κλιματικά ουδέτερων 
τεχνολογιών αερομεταφορών με όσο το 
δυνατόν συντομότερη εφαρμογή, με 
αποτέλεσμα τη σημαντική συμβολή στην 
επίτευξη των γενικών στόχων της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας47, ιδίως 
όσον αφορά τον στόχο μείωσης των 
καθαρών εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου σε επίπεδο Ένωσης κατά 
τουλάχιστον 55 % έως το 2030, σε 
σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, και την 
πορεία προς την επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050 το αργότερο·

__________________ __________________
47 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
την Επιτροπή των Περιφερειών, 
COM(2019) 640 final.

47 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
την Επιτροπή των Περιφερειών, 
COM(2019) 640 final.

Τροπολογία 248

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διασφάλιση ότι οι δραστηριότητες 
έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της 
αεροναυπηγικής συμβάλλουν στην 

β) διασφάλιση ότι οι δραστηριότητες 
έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της 
αεροναυπηγικής συμβάλλουν στην 



RR\1236994EL.docx 145/243 PE692.644v03-00

EL

παγκόσμια βιώσιμη ανταγωνιστικότητα 
του κλάδου των αερομεταφορών της 
Ένωσης, καθώς και ότι οι κλιματικά 
ουδέτερες τεχνολογίες αερομεταφορών 
πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις 
ασφάλειας της αεροπορίας48 και 
εξακολουθούν να αποτελούν ασφαλές, 
αξιόπιστο, οικονομικά αποδοτικό και 
αποτελεσματικό μέσο μεταφοράς επιβατών 
και εμπορευμάτων·

παγκόσμια βιώσιμη ανταγωνιστικότητα 
του κλάδου των αερομεταφορών της 
Ένωσης, καθώς και ότι οι κλιματικά 
ουδέτερες τεχνολογίες αερομεταφορών 
πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις 
ασφάλειας της αεροπορίας48 και 
εξακολουθούν να αποτελούν ένα 
ανταγωνιστικό, ασφαλές, αξιόπιστο, 
βιώσιμο, προσιτό, οικονομικά αποδοτικό 
και αποτελεσματικό μέσο μεταφοράς 
επιβατών και εμπορευμάτων·

__________________ __________________
48 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2018, για τη 
θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της 
πολιτικής αεροπορίας και την ίδρυση 
Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την Ασφάλεια της Αεροπορίας.

48 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2018, για τη 
θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της 
πολιτικής αεροπορίας και την ίδρυση 
Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την Ασφάλεια της Αεροπορίας.

Τροπολογία 249

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ενσωμάτωση και επίδειξη 
ανατρεπτικών τεχνολογικών καινοτομιών 
για αεροσκάφη οι οποίες μπορούν να 
μειώσουν τις καθαρές εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 30 % 
έως το 2030, σε σύγκριση με την πλέον 
προηγμένη τεχνολογία του 2020, 
προλειαίνοντας παράλληλα το έδαφος προς 
κλιματικά ουδέτερες αερομεταφορές έως 
το 2050·

α) ενσωμάτωση και επίδειξη 
ανατρεπτικών τεχνολογικών καινοτομιών 
για αεροσκάφη οι οποίες μπορούν να 
μειώσουν τις καθαρές εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένων 
των επιπτώσεων που δεν αφορούν το 
CO2, κατά τουλάχιστον 30 % έως το 2030, 
σε σύγκριση με την πλέον προηγμένη 
τεχνολογία του 2020, προλειαίνοντας 
παράλληλα το έδαφος προς κλιματικά 
ουδέτερες αερομεταφορές έως το 2050·

Τροπολογία 250

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διασφάλιση ότι η τεχνολογική και η 
δυνητική βιομηχανική ετοιμότητα των 
καινοτομιών μπορούν να στηρίξουν τη 
δρομολόγηση ανατρεπτικών νέων 
προϊόντων και υπηρεσιών έως το 2035, με 
στόχο την αντικατάσταση του 75 % του 
ενεργού στόλου έως το 2050 και την 
ανάπτυξη ενός καινοτόμου, αξιόπιστου, 
ασφαλούς και οικονομικά αποδοτικού 
ευρωπαϊκού συστήματος αερομεταφορών 
που θα μπορεί να επιτύχει τον στόχο της 
κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050·

β) διασφάλιση ότι η τεχνολογική και η 
δυνητική βιομηχανική ετοιμότητα των 
καινοτομιών μπορούν να στηρίξουν τη 
δρομολόγηση ανατρεπτικών νέων 
προϊόντων και υπηρεσιών έως το 2035, με 
στόχο την αντικατάσταση του 75 % του 
ενεργού στόλου έως το 2050 και την 
ανάπτυξη ενός καινοτόμου, αξιόπιστου, 
ασφαλούς και οικονομικά αποδοτικού 
ευρωπαϊκού συστήματος αερομεταφορών 
που θα μπορεί να επιτύχει τον στόχο της 
κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 το 
αργότερο·

Τροπολογία 251

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) επέκταση και προώθηση της 
ενσωμάτωσης των αλυσίδων αξίας της 
κλιματικά ουδέτερης έρευνας και 
καινοτομίας στον τομέα των 
αερομεταφορών, συμπεριλαμβανομένων 
της ακαδημαϊκής κοινότητας, των 
ερευνητικών οργανισμών, της βιομηχανίας 
και των ΜΜΕ, μεταξύ άλλων μέσω της 
αξιοποίησης συνεργειών με άλλα εθνικά 
και ευρωπαϊκά συναφή προγράμματα.

γ) επέκταση και προώθηση της 
ενσωμάτωσης των αλυσίδων αξίας της 
κλιματικά ουδέτερης έρευνας και 
καινοτομίας στον τομέα των 
αερομεταφορών, συμπεριλαμβανομένων 
της ακαδημαϊκής κοινότητας, των 
ερευνητικών οργανισμών, της βιομηχανίας, 
των ΜΜΕ και των νεοφυών 
επιχειρήσεων, καθώς και των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
και των κοινωνικών εταίρων, μεταξύ 
άλλων μέσω της αξιοποίησης συνεργειών 
με άλλα εθνικά και ευρωπαϊκά συναφή 
προγράμματα, και υποστηρίζοντας την 
υιοθέτηση σχετικών με τη βιομηχανία 
δεξιοτήτων σε ολόκληρη την αλυσίδα 
αξίας.

Τροπολογία 252

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) προώθηση ποιοτικών θέσεων 
εργασίας στον τομέα των 
αερομεταφορών, καθώς και 
αποκατάσταση και δημιουργία 
μεγέθυνσης, λαμβανομένης υπόψη της 
ιδιαίτερης σημασίας τους για την 
οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη της 
Ένωσης και για την επίτευξη των 
κλιματικών και περιβαλλοντικών στόχων 
της.

Τροπολογία 253

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δημοσιεύει στους σχετικούς 
ιστότοπους όλες τις πληροφορίες που 
απαιτούνται για την εκπόνηση και την 
υποβολή προτάσεων για την κοινή 
επιχείρηση «Καθαρές αερομεταφορές»·

α) δημοσιεύει στους σχετικούς 
ιστότοπους όλες τις πληροφορίες που 
απαιτούνται για την εκπόνηση και την 
υποβολή προτάσεων για την κοινή 
επιχείρηση «Καθαρές αερομεταφορές» με 
διαφανή και φιλικό προς τον χρήστη 
τρόπο·

Τροπολογία 254

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) παρακολουθεί και αξιολογεί την 
τεχνολογική πρόοδο προς την επίτευξη των 
γενικών και ειδικών στόχων που 
καθορίζονται στο άρθρο 55 και 
διευκολύνει την πλήρη πρόσβαση σε 
δεδομένα και πληροφορίες για την 
ανεξάρτητη παρακολούθηση των 
επιπτώσεων της έρευνας και της 
καινοτομίας στον τομέα των 
αερομεταφορών που διεξάγεται υπό την 

β) παρακολουθεί και αξιολογεί την 
τεχνολογική πρόοδο προς την επίτευξη των 
γενικών και ειδικών στόχων που 
καθορίζονται στο άρθρο 55 και 
διευκολύνει την πλήρη πρόσβαση σε 
δεδομένα και πληροφορίες για την 
ανεξάρτητη παρακολούθηση των 
επιπτώσεων της έρευνας και της 
καινοτομίας στον τομέα των 
αερομεταφορών·
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άμεση επίβλεψη της Επιτροπής·

Τροπολογία 255

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) βοηθά την Επιτροπή, κατόπιν 
αιτήματός της, στη θέσπιση και στον 
συντονισμό της εκπόνησης κανονισμών 
και προτύπων που στηρίζουν την 
υιοθέτηση λύσεων καθαρών 
αερομεταφορών από την αγορά, ιδίως με 
τη διεξαγωγή μελετών, προσομοιώσεων 
και την παροχή τεχνικών συμβουλών, 
λαμβανομένης παράλληλα υπόψη της 
ανάγκης εξάλειψης των φραγμών εισόδου 
στην αγορά.

γ) βοηθά και υποβάλλει 
παρατηρήσεις στην Επιτροπή, κατόπιν 
αιτήματός της, σχετικά με τη θέσπιση και 
τον συντονισμό της εκπόνησης 
κανονισμών και προτύπων που στηρίζουν 
την υιοθέτηση λύσεων καθαρών 
αερομεταφορών από την αγορά, ιδίως με 
τη διεξαγωγή μελετών, προσομοιώσεων 
και την παροχή τεχνικών συμβουλών, 
λαμβανομένης παράλληλα υπόψη της 
ανάγκης εξάλειψης των φραγμών εισόδου 
στην αγορά.

Τροπολογία 256

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) αναπτύσσει μηχανισμούς για την 
αύξηση του συντονισμού και της 
ευθυγράμμισης μεταξύ των 
δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης 
«Καθαρές αερομεταφορές» και της 
εφαρμογής των εθνικών σχεδίων 
ανάκαμψης·

Τροπολογία 257

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γβ) προωθεί τον συντονισμό με τα 
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εθνικά προγράμματα έρευνας και 
καινοτομίας, καθιστώντας δυνατό έναν 
ανάντη συνεργατικό χάρτη πορείας και 
την από κοινού υλοποίηση ορισμένων 
δραστηριοτήτων για τη μεγιστοποίηση 
του αποτελέσματος μόχλευσης του 
συγχρονισμού των ερευνητικών 
προγραμμάτων.

Τροπολογία 258

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα ιδρυτικά μέλη που 
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, κατόπιν 
κοινοποίησης της απόφασής τους να 
προσχωρήσουν άνευ όρων στην κοινή 
επιχείρηση «Καθαρές αερομεταφορές» 
μέσω επιστολής δέσμευσης·

β) τα ιδρυτικά μέλη που 
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, κατόπιν 
κοινοποίησης της απόφασής τους να 
προσχωρήσουν στην κοινή επιχείρηση 
«Καθαρές αερομεταφορές» μέσω 
επιστολής δέσμευσης, προσχώρηση η 
οποία βασίζεται σε δίκαιη ισορροπία 
μεταξύ της χρηματοδότησης που έχει 
ληφθεί από την Ένωση και της 
δεσμευθείσας συνεισφοράς σε είδος και 
με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των 
άλλων μελών, ιδίως των ΜΜΕ, όπως 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και 
στη λοιπή ενωσιακή νομοθεσία·

Τροπολογία 259

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δραστηριότητες που καλύπτονται 
από τις έμμεσες δράσεις της κοινής 
επιχείρησης «Καθαρές αερομεταφορές» 
αλλά δεν χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο 
αυτών των έμμεσων δράσεων·

α) δραστηριότητες που καλύπτουν το 
σύνολο του μη χρηματοδοτούμενου από 
την Ένωση μέρους της κοινής επιχείρησης 
«Καθαρές αερομεταφορές» και που 
συμβάλλουν στην επίτευξη του 
συμφωνηθέντος προγράμματος εργασίας 
της κοινής επιχείρησης·
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Τροπολογία 260

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ιδιωτικά έργα έρευνας και 
καινοτομίας που συμπληρώνουν έργα του 
στρατηγικού θεματολογίου έρευνας και 
καινοτομίας·

δ) ιδιωτικά έργα έρευνας και 
καινοτομίας που συμπληρώνουν έργα του 
στρατηγικού θεματολογίου έρευνας και 
καινοτομίας, καθώς και δραστηριότητες 
που συμβάλλουν στην ανάληψη ειδικών 
για τη βιομηχανία δεξιοτήτων σε 
ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα·

Τροπολογία 261

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) το συμβουλευτικό όργανο για τις 
ευρωπαϊκές καθαρές αερομεταφορές,

δ) το επιστημονικό συμβουλευτικό 
όργανο για τις ευρωπαϊκές καθαρές 
αερομεταφορές,

Τροπολογία 262

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εννέα εκπροσώπους των μελών 
εκτός της Ένωσης που επιλέγονται από τα 
ιδρυτικά μέλη και τα συνδεδεμένα μέλη 
και μεταξύ αυτών, με διασφάλιση της 
ισόρροπης εκπροσώπησης της 
αεροναυτικής αλυσίδας αξίας, όπως 
πάροχοι ολοκληρωμένων λύσεων 
αεροσκαφών, κατασκευαστές κινητήρων 
και κατασκευαστές εξοπλισμού. Το 
διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει στον 
εσωτερικό του κανονισμό μηχανισμό 
εναλλαγής για την κατανομή των εδρών 
των μελών εκτός της Ένωσης. Στους 

β) δώδεκα εκπροσώπους των μελών 
εκτός της Ένωσης που επιλέγονται από τα 
ιδρυτικά μέλη και τα συνδεδεμένα μέλη 
και μεταξύ αυτών, με διασφάλιση της 
ισόρροπης εκπροσώπησης της 
αεροναυτικής αλυσίδας αξίας, όπως 
κατασκευαστές αεροσκαφών, 
κατασκευαστές κινητήρων και 
κατασκευαστές εξοπλισμού. Το διοικητικό 
συμβούλιο θεσπίζει στον εσωτερικό του 
κανονισμό μηχανισμό εναλλαγής για την 
κατανομή των εδρών των μελών εκτός της 
Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη την 



RR\1236994EL.docx 151/243 PE692.644v03-00

EL

επιλεγμένους εκπροσώπους 
περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένας 
εκπρόσωπος των ευρωπαϊκών ΜΜΕ, ένας 
εκπρόσωπος των ερευνητικών οργανισμών 
και ένας εκπρόσωπος των ακαδημαϊκών 
ιδρυμάτων.

ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων. 
Στους επιλεγμένους εκπροσώπους 
περιλαμβάνονται τουλάχιστον δυο 
εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών ΜΜΕ, ένας 
εκπρόσωπος των συνδεδεμένων μελών, 
ένας εκπρόσωπος των ερευνητικών 
οργανισμών και ένας εκπρόσωπος των 
ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

Τροπολογία 263

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προωθεί την υιοθέτηση από την 
αγορά τεχνολογιών και λύσεων για τη 
συμβολή στην επίτευξη των στόχων της 
Πράσινης Συμφωνίας και διασφαλίζει την 
επίτευξη των ειδικών στόχων της κοινής 
επιχείρησης που καθορίζονται στο 
άρθρο 55·

β) προωθεί την υιοθέτηση από την 
αγορά τεχνολογιών και λύσεων για τη 
συμβολή στην επίτευξη των ειδικών 
στόχων της κοινής επιχείρησης που 
καθορίζονται στο άρθρο 55 σύμφωνα με 
τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας·

Τροπολογία 264

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το διοικητικό συμβούλιο 
αποφασίζει σχετικά με την υλοποίηση του 
προγράμματος και την επίτευξη των 
στόχων της κοινής επιχείρησης «Καθαρές 
αερομεταφορές», μεταξύ άλλων όσον 
αφορά:

2. Το διοικητικό συμβούλιο αξιολογεί 
και αποφασίζει σχετικά με την υλοποίηση 
του προγράμματος και την επίτευξη των 
στόχων της κοινής επιχείρησης «Καθαρές 
αερομεταφορές», μεταξύ άλλων όσον 
αφορά:

Τροπολογία 265

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το στρατηγικό θεματολόγιο 
έρευνας και καινοτομίας και τις πιθανές 
τροποποιήσεις του και το πρόγραμμα 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
ανοικτών προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων·

α) το στρατηγικό θεματολόγιο 
έρευνας και καινοτομίας και τις πιθανές 
τροποποιήσεις του και το πρόγραμμα 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
ανοικτών προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων, ύστερα από διαβούλευση με 
το επιστημονικό συμβουλευτικό όργανο 
για τις ευρωπαϊκές καθαρές 
αερομεταφορές·

Τροπολογία 266

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τον στρατηγικό πολυετή 
προγραμματισμό των προσκλήσεων 
υποβολής προτάσεων για καθαρές 
αερομεταφορές και την ευθυγράμμισή τους 
με τους στόχους του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη» και τα σχετικά 
προγράμματα εργασίας και τις τεχνικές 
προτεραιότητες και ερευνητικές δράσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των ανοικτών 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων·

β) τον στρατηγικό πολυετή 
προγραμματισμό των προσκλήσεων 
υποβολής προτάσεων για καθαρές 
αερομεταφορές και την ευθυγράμμισή τους 
με τις βασικές προτεραιότητες και 
στόχους της Ένωσης, καθώς και με τους 
στόχους του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη» και τα σχετικά προγράμματα 
εργασίας και τις τεχνικές προτεραιότητες 
και ερευνητικές δράσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των ανοικτών 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων·

Τροπολογία 267

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κατάλληλο αριθμό εκπροσώπων 
της Επιτροπής και οργάνων της Ένωσης, 
όπως αποφασίζεται από τους εκπροσώπους 
της Ένωσης στο διοικητικό συμβούλιο·

α) δύο εκπροσώπους της Επιτροπής 
και οργάνων της Ένωσης, όπως 
αποφασίζεται από τους εκπροσώπους της 
Ένωσης στο διοικητικό συμβούλιο·
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Τροπολογία 268

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δύο ανώτερους εκπροσώπους της 
κοινής επιχείρησης «Καθαρές 
αερομεταφορές» που έχουν 
εξουσιοδοτηθεί από τον εκτελεστικό 
διευθυντή·

γ) δύο ανώτερους εκπροσώπους της 
κοινής επιχείρησης «Καθαρές 
αερομεταφορές» ως παρατηρητές, που 
έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον εκτελεστικό 
διευθυντή·

Τροπολογία 269

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η τεχνική επιτροπή αναπτύσσει και 
τηρεί τον τεχνολογικό χάρτη πορείας και 
τη στρατηγική του προγράμματος. 
Προτείνει και προετοιμάζει προς έγκριση 
από το διοικητικό συμβούλιο, κατά 
περίπτωση, το πεδίο εφαρμογής και τον 
προγραμματισμό των ερευνητικών 
δράσεων, την τεχνική στρατηγική και τον 
συνολικό ερευνητικό χάρτη πορείας της 
κοινής επιχείρησης «Καθαρές 
αερομεταφορές». Η παρακολούθηση των 
σχετικών δραστηριοτήτων μπορεί να 
ανατεθεί σε μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου.

5. Η τεχνική επιτροπή επικαιροποιεί 
και εξελίσσει τον τεχνολογικό χάρτη 
πορείας και τη στρατηγική του 
προγράμματος σύμφωνα με την τεχνική 
πρόοδο. Προτείνει και προετοιμάζει προς 
έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο, 
κατά περίπτωση, το πεδίο εφαρμογής και 
τον προγραμματισμό των ερευνητικών 
δράσεων, την τεχνική στρατηγική και τον 
συνολικό ερευνητικό χάρτη πορείας της 
κοινής επιχείρησης «Καθαρές 
αερομεταφορές». Η παρακολούθηση των 
σχετικών δραστηριοτήτων μπορεί να 
ανατεθεί σε μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου.

Τροπολογία 270

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εκπονεί προτάσεις για την 
τροποποίηση του στρατηγικού 
θεματολογίου έρευνας και καινοτομίας, 

α) με βάση ευρύ διάλογο με 
συμφεροντούχους, εκπονεί προτάσεις για 
την τροποποίηση του στρατηγικού 
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ανάλογα με τις ανάγκες, προς συζήτηση 
και λήψη τελικής απόφασης από το 
διοικητικό συμβούλιο·

θεματολογίου έρευνας και καινοτομίας, 
ανάλογα με τις ανάγκες, προς συζήτηση 
και λήψη τελικής απόφασης από το 
διοικητικό συμβούλιο·

Τροπολογία 271

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εκπονεί προτάσεις για τις τεχνικές 
προτεραιότητες και τις ερευνητικές 
δράσεις που θα περιέχονται στο 
πρόγραμμα εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων 
έρευνας για ανοικτές προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων·

β) με βάση ευρύ διάλογο με 
συμφεροντούχους, εκπονεί προτάσεις για 
τις τεχνικές προτεραιότητες και τις 
ερευνητικές δράσεις που θα περιέχονται 
στο πρόγραμμα εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων 
έρευνας για ανοικτές προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων·

Τροπολογία 272

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 6 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) προτείνει προς συζήτηση και λήψη 
τελικής απόφασης από το διοικητικό 
συμβούλιο αναθεωρήσεις ή τη 
βελτιστοποίηση του τεχνικού πεδίου 
εφαρμογής του προγράμματος με σκοπό 
την ευθυγράμμιση του προγράμματος 
εργασίας και των στόχων της κοινής 
επιχείρησης «Καθαρές αερομεταφορές» με 
τα συνολικά προγράμματα εργασίας του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και 
άλλων ευρωπαϊκών συμπράξεων·

δ) προτείνει προς συζήτηση και λήψη 
τελικής απόφασης από το διοικητικό 
συμβούλιο, με βάση ανεξάρτητες 
αξιολογήσεις επιδόσεων και ανάλυση του 
δυνητικού αντικτύπου του 
προγράμματος, αναθεωρήσεις ή τη 
βελτιστοποίηση του στρατηγικού 
θεματολογίου έρευνας και καινοτομίας 
και του τεχνικού πεδίου εφαρμογής του 
προγράμματος με σκοπό να διατηρηθεί η 
ευθυγράμμιση του προγράμματος εργασίας 
με τους στόχους της κοινής επιχείρησης 
«Καθαρές αερομεταφορές», με τους 
συνολικούς στόχους του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη» και με τα σχετικά 
προγράμματα εργασίας άλλων 
ευρωπαϊκών συμπράξεων·
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Τροπολογία 273

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον των καθηκόντων που 
καθορίζονται στο άρθρο 18, ο 
εκτελεστικός διευθυντής της κοινής 
επιχείρησης «Καθαρές αερομεταφορές» 
εκτελεί επίσης τα ακόλουθα καθήκοντα:

Επιπλέον των καθηκόντων που 
καθορίζονται στο άρθρο 18, ο 
εκτελεστικός διευθυντής της κοινής 
επιχείρησης «Καθαρές αερομεταφορές» 
εκτελεί επίσης τα ακόλουθα καθήκοντα 
υπό την καθοδήγηση και τη διεύθυνση 
του διοικητικού συμβουλίου:

Τροπολογία 274

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) διευκολύνει τον συντονισμό από 
την Επιτροπή, σύμφωνα με τις συμβουλές 
της τεχνικής επιτροπής, των 
δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης 
«Καθαρές αερομεταφορές» και των 
συναφών δραστηριοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», με 
σκοπό την αποφυγή αλληλεπικαλύψεων 
και την προώθηση συνεργειών·

δ) είναι υπεύθυνος, σε στενή 
συνεργασία με την Επιτροπή και σύμφωνα 
με τις συμβουλές της τεχνικής επιτροπής, 
για τον συντονισμό μεταξύ των 
δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης 
«Καθαρές αερομεταφορές» και των 
συναφών δραστηριοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», με 
σκοπό την καθοδήγηση και την εφαρμογή 
τους για την αποφυγή επικαλύψεων και 
την προώθηση συνεργειών, καθώς και για 
τον καθορισμό κατάλληλων 
επιχειρησιακών μηχανισμών για τη 
σύνδεση των συνεργατικών ερευνητικών 
θεμάτων και των συνακόλουθων έργων 
του στρατηγικού θεματολογίου έρευνας 
και καινοτομίας·

Τροπολογία 275

Πρόταση κανονισμού



PE692.644v03-00 156/243 RR\1236994EL.docx

EL

Άρθρο 66 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) μεριμνά ώστε η κοινή επιχείρηση 
να διευκολύνει την πλήρη πρόσβαση σε 
δεδομένα και πληροφορίες για την 
ανεξάρτητη παρακολούθηση των 
επιπτώσεων της έρευνας και της 
καινοτομίας στον τομέα των 
αερομεταφορών που διενεργείται υπό την 
άμεση επίβλεψη της Επιτροπής και 
λαμβάνει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο που 
απαιτείται για να διασφαλίζεται η 
ανεξαρτησία της διαδικασίας αυτής από 
την ίδια την κοινή επιχείρηση «Καθαρές 
αερομεταφορές», όπως μέσω δημόσιων 
συμβάσεων, ανεξάρτητων αξιολογήσεων, 
επανεξετάσεων ή ad hoc αναλύσεων. Η 
έκθεση παρακολούθησης και αξιολόγησης 
του προγράμματος υποβάλλεται στο 
διοικητικό συμβούλιο μία φορά ετησίως·

ζ) μεριμνά ώστε η κοινή επιχείρηση 
να διευκολύνει την πλήρη πρόσβαση σε 
δεδομένα και πληροφορίες για την 
ανεξάρτητη παρακολούθηση των 
επιπτώσεων της έρευνας και της 
καινοτομίας που διενεργούνται στον τομέα 
των αερομεταφορών και λαμβάνει κάθε 
ενδεδειγμένο μέτρο που απαιτείται για να 
διασφαλίζεται η ανεξαρτησία της 
διαδικασίας αυτής από την ίδια την κοινή 
επιχείρηση «Καθαρές αερομεταφορές», 
όπως μέσω δημόσιων συμβάσεων, 
ανεξάρτητων αξιολογήσεων, 
επανεξετάσεων ή ad hoc αναλύσεων, 
χωρίς να αυξάνεται ο διοικητικός φόρτος 
της κοινής επιχείρησης. Η έκθεση 
παρακολούθησης και αξιολόγησης του 
προγράμματος υποβάλλεται στο διοικητικό 
συμβούλιο μία φορά ετησίως·

Τροπολογία 276

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το συμβουλευτικό όργανο για τις 
ευρωπαϊκές καθαρές αερομεταφορές

Το επιστημονικό συμβουλευτικό όργανο 
για τις ευρωπαϊκές καθαρές 
αερομεταφορές

Τροπολογία 277

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το συμβουλευτικό όργανο για τις 
ευρωπαϊκές καθαρές αερομεταφορές είναι 
το επιστημονικό συμβουλευτικό όργανο 
της κοινής επιχείρησης «Καθαρές 

1. Το συμβουλευτικό όργανο για τις 
ευρωπαϊκές καθαρές αερομεταφορές 
συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 19.
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αερομεταφορές» που συγκροτείται 
σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 
στοιχείο α).

Τροπολογία 278

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το συμβουλευτικό όργανο για τις 
ευρωπαϊκές καθαρές αερομεταφορές δεν 
έχει περισσότερα από 15 μόνιμα μέλη.

2. Το επιστημονικό συμβουλευτικό 
όργανο για τις ευρωπαϊκές καθαρές 
αερομεταφορές δεν έχει περισσότερα από 
15 μόνιμα μέλη, τα οποία δεν αποτελούν 
μέλη οποιουδήποτε άλλου οργανισμού της 
κοινής επιχείρησης «Καθαρές 
αερομεταφορές». 

Τροπολογία 279

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο πρόεδρος του συμβουλευτικού 
οργάνου για τις ευρωπαϊκές 
αερομεταφορές εκλέγεται για διετή θητεία.

3. Ο πρόεδρος του επιστημονικού 
συμβουλευτικού οργάνου για τις καθαρές 
ευρωπαϊκές αερομεταφορές εκλέγεται 
μεταξύ των μονίμων μελών του για διετή 
θητεία.

Τροπολογία 280

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εκπρόσωπος του Οργανισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια 
της Αεροπορίας (EASA) είναι μόνιμο 
μέλος του συμβουλευτικού οργάνου για τις 
ευρωπαϊκές αερομεταφορές.

4. Εκπρόσωπος του Οργανισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια 
της Αεροπορίας (EASA) είναι μόνιμο 
μέλος του επιστημονικού συμβουλευτικού 
οργάνου για τις καθαρές ευρωπαϊκές 
αερομεταφορές.
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Τροπολογία 281

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον 
ένας επιστημονικός εμπειρογνώμονας με 
υπόβαθρο στην επιστήμη του 
περιβάλλοντος και του κλίματος στο 
πλαίσιο της αεροπορίας.

Τροπολογία 282

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συμβολή στην επίτευξη των 
στόχων που καθορίζονται στο σχέδιο 
κλιματικών στόχων για το 203051 και στην 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία52, μέσω 
της αύξησης του επιπέδου φιλοδοξίας της 
ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55 % σε 
σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 έως το 
2030, και για την επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050·

α) συμβολή στην επίτευξη των 
στόχων που καθορίζονται στο σχέδιο 
κλιματικών στόχων για το 203051 , στην 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία52 και στον 
ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα, μέσω της 
αύξησης του επιπέδου φιλοδοξίας της ΕΕ, 
όσον αφορά την εξοικονόμηση 
ενεργειακής απόδοσης και την επέκταση 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
καθώς και για μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 
55 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 
έως το 2030, και για την επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 το 
αργότερο·

__________________ __________________
51 COM(2020) 562 final. 51 COM(2020) 562 final.
52 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
την Επιτροπή των Περιφερειών, 
COM(2019) 640 final.

52 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
την Επιτροπή των Περιφερειών, 
COM(2019) 640 final.
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Τροπολογία 283

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) συμβολή στην υλοποίηση της 
στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
του 2020 για το υδρογόνο για μια 
κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη53·

β) συμβολή στην υλοποίηση της 
στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
του 2020 για το υδρογόνο για μια 
κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη53, της 
στρατηγικής της ΕΕ για την ενοποίηση 
του ενεργειακού συστήματος και του 
ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 19ης Μαΐου 2021 
σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για 
το υδρογόνο·

__________________ __________________
53 COM(2020) 301 final: Στρατηγική για 
το υδρογόνο για μια κλιματικά ουδέτερη 
Ευρώπη.

53 COM(2020) 301 final: Στρατηγική για 
το υδρογόνο για μια κλιματικά ουδέτερη 
Ευρώπη.

Τροπολογία 284

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
της αξιακής αλυσίδας καθαρού υδρογόνου 
της Ένωσης, με σκοπό τη στήριξη, ιδίως 
των εμπλεκόμενων ΜΜΕ, της επιτάχυνσης 
της εισόδου καινοτόμων ανταγωνιστικών 
καθαρών λύσεων στην αγορά·

γ) ανάπτυξη, ενίσχυση της ηγετικής 
θέσης της Ένωσης και της 
ανταγωνιστικότητας της αξιακής αλυσίδας 
καθαρού υδρογόνου της Ένωσης, με σκοπό 
τη στήριξη, ιδίως των εμπλεκόμενων ΜΜΕ 
και των νεοφυών επιχειρήσεων, της 
επιτάχυνσης της έρευνας, της ανάπτυξης 
και της εισόδου καινοτόμων 
ανταγωνιστικών καθαρών και ενεργειακά 
αποδοτικών λύσεων στην αγορά·

Τροπολογία 285

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) προώθηση της παραγωγής, 
διανομής, αποθήκευσης καθαρού 
υδρογόνου και των εφαρμογών τελικής 
χρήσης.

δ) προώθηση της παραγωγής, 
διανομής, μεταφοράς, αποθήκευσης 
καθαρού υδρογόνου και των εφαρμογών 
τελικής χρήσης.

Τροπολογία 286

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) επιτάχυνση των δραστηριοτήτων 
έρευνας και καινοτομίας για την 
παραγωγή υδρογόνου από ανανεώσιμες 
πηγές·

Τροπολογία 287

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) βελτίωση, μέσω της έρευνας και 
της καινοτομίας, της σχέσης κόστους-
αποτελεσματικότητας, της αξιοπιστίας, της 
ποσότητας και της ποιότητας των λύσεων 
καθαρού υδρογόνου, 
συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής, της 
διανομής, της αποθήκευσης και των 
τελικών χρήσεων που αναπτύσσονται στην 
Ένωση, όπως είναι οι αποδοτικότεροι και 
φθηνότεροι ηλεκτρολυτικών κυψελών 
υδρογόνου και οι φθηνότερες εφαρμογές 
μεταφορών και βιομηχανικές εφαρμογές·

α) βελτίωση, μέσω της έρευνας και 
της καινοτομίας, της σχέσης κόστους-
αποτελεσματικότητας, της οικονομικής 
προσιτότητας, της αξιοπιστίας, της 
ποσότητας και της ποιότητας των λύσεων 
καθαρού υδρογόνου, 
συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής, της 
διανομής, της μεταφοράς, της 
αποθήκευσης και των τελικών χρήσεων 
που αναπτύσσονται στην Ένωση, όπως 
είναι οι αποδοτικότεροι και φθηνότεροι 
τύποι ηλεκτρολυτικών κυψελών 
υδρογόνου, η μείωση των απωλειών 
ενέργειας και μετατροπής, και οι 
φθηνότερες αεροπορικές, θαλάσσιες και 
βαρέος τύπου εφαρμογές μεταφορών και 
βιομηχανικές εφαρμογές, και οι 
καινοτόμες και καθαρές τεχνολογίες 
υδρογόνου, καθώς και της ασφάλειας και 
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διαθεσιμότητας της παραγωγής, 
μεταφοράς και αποθήκευσης· 

Τροπολογία 288

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ενίσχυση της γνώσης και της 
ικανότητας των επιστημονικών και 
βιομηχανικών φορέων κατά μήκος της 
αξιακής αλυσίδας υδρογόνου της Ένωσης·

β) ενίσχυση της γνώσης και της 
ικανότητας των επιστημονικών και 
βιομηχανικών φορέων κατά μήκος της 
αξιακής αλυσίδας υδρογόνου της Ένωσης, 
υποστηρίζοντας παράλληλα την 
υιοθέτηση δεξιοτήτων που σχετίζονται με 
τη βιομηχανία·

Τροπολογία 289

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) διεξαγωγή επιδείξεων λύσεων 
καθαρού υδρογόνου με σκοπό τη διάδοση 
σε τοπικό, περιφερειακό και ενωσιακό 
επίπεδο, οι οποίες καλύπτουν την 
παραγωγή, διανομή, αποθήκευση και 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για 
τις μεταφορές και τις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες, καθώς και άλλες εφαρμογές·

γ) διεξαγωγή επιδείξεων λύσεων 
καθαρού υδρογόνου με σκοπό τη διάδοση 
σε τοπικό, περιφερειακό και ενωσιακό 
επίπεδο, οι οποίες καλύπτουν την 
παραγωγή, διανομή, μεταφορά, 
αποθήκευση, τεχνολογίες αρνητικών 
εκπομπών και χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας για δύσκολους τομείς, όπως οι 
θαλάσσιες, αεροπορικές και βαρέος 
τύπου μεταφορές και τις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες, καθώς και άλλες εφαρμογές·

Τροπολογία 290

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) αύξηση των καινοτόμων 
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επενδύσεων στους τομείς τελικής χρήσης, 
με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των 
μεταφορών, για τη στήριξη 
πρωτοποριακών λύσεων και τεχνολογιών·

Τροπολογία 291

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) αύξηση της ευαισθητοποίησης, της 
αποδοχής και της υιοθέτησης λύσεων 
καθαρού υδρογόνου από τον δημόσιο και 
τον ιδιωτικό τομέα, ειδικότερα μέσω της 
συνεργασίας με άλλες ευρωπαϊκές 
συμπράξεις στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη».

δ) αύξηση της ευαισθητοποίησης, της 
αποδοχής και της υιοθέτησης λύσεων και 
υποδομών καθαρού υδρογόνου από τον 
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, 
ειδικότερα μέσω της συνεργασίας με άλλες 
ευρωπαϊκές συμπράξεις στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», καθώς 
και με πρωτοβουλίες όπως η Ευρωπαϊκή 
Συμμαχία για το Καθαρό Υδρογόνο και με 
σκοπό τη συμβολή στη βελτίωση των 
προτύπων ασφάλειας και των τεχνικών 
προτύπων της ΕΕ που ενισχύουν την 
ασφάλεια και τον ασφαλή χειρισμό των 
σχετικών τεχνολογιών και εφαρμογών.

Τροπολογία 292

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 72 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αξιολογεί και παρακολουθεί την 
τεχνολογική πρόοδο και τους 
τεχνολογικούς, οικονομικούς και 
κοινωνικούς φραγμούς στην είσοδο στην 
αγορά·

α) αξιολογεί και παρακολουθεί την 
τεχνολογική πρόοδο, την πρόοδο που 
σχετίζεται με τις απαραίτητες υποδομές 
καθώς και τους τεχνολογικούς, 
οικονομικούς, κανονιστικούς, κοινωνικούς 
και οικολογικούς φραγμούς στην είσοδο 
στην αγορά καθώς και τον αντίκτυπο στο 
περιβάλλον·

Τροπολογία 293
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 72 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) με την επιφύλαξη των προνομίων 
της Επιτροπής σε θέματα πολιτικής και 
υπό την καθοδήγηση και την επίβλεψη της 
Επιτροπής σε επίπεδο πολιτικής, 
συμβάλλει στην εκπόνηση κανονισμών και 
προτύπων με σκοπό την εξάλειψη των 
φραγμών στην είσοδο στην αγορά και την 
υποστήριξη της εναλλαξιμότητας, της 
διαλειτουργικότητας και του εμπορίου σε 
ολόκληρη την εσωτερική αγορά και 
παγκοσμίως·

β) με την επιφύλαξη των προνομίων 
της Επιτροπής σε θέματα πολιτικής και 
υπό την καθοδήγηση και την επίβλεψη της 
Επιτροπής σε επίπεδο πολιτικής, 
συμβάλλει στην εκπόνηση κανονισμών και 
προτύπων με σκοπό την εξάλειψη των 
φραγμών στην είσοδο στην αγορά, ιδίως 
για τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς 
επιχειρήσεις, για τη μεγιστοποίηση του 
περιβαλλοντικού, κλιματικού και 
κοινωνικού αντικτύπου, μεταξύ άλλων σε 
τρίτες χώρες, και την υποστήριξη της 
διαφάνειας, της εναλλαξιμότητας, της 
διαλειτουργικότητας και του εμπορίου σε 
ολόκληρη την εσωτερική αγορά και 
παγκοσμίως·

Τροπολογία 294

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 72 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στηρίζει την Επιτροπή στις διεθνείς 
της πρωτοβουλίες σχετικά με τη 
στρατηγική για το υδρογόνο, όπως η 
Διεθνής Σύμπραξη για την Οικονομία του 
Υδρογόνου (IPHE), η «Mission 
Innovation» (Αποστολή Καινοτομία) και η 
πρωτοβουλία για το υδρογόνο της 
υπουργικής διάσκεψης για την καθαρή 
ενέργεια.

γ) με την επιφύλαξη των προνομίων 
πολιτικής της Επιτροπής, υπό την 
καθοδήγηση και την επίβλεψη της 
Επιτροπής στηρίζει και παρέχει τεχνική 
εμπειρογνωμοσύνη στην Επιτροπή, 
μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια 
συνεδριάσεων, στις διεθνείς της 
πρωτοβουλίες σχετικά με τη στρατηγική 
για το υδρογόνο, όπως η Διεθνής 
Σύμπραξη για την Οικονομία του 
Υδρογόνου (IPHE), η «Mission 
Innovation» (Αποστολή Καινοτομία) και η 
πρωτοβουλία για το υδρογόνο της 
υπουργικής διάσκεψης για την καθαρή 
ενέργεια.
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Τροπολογία 295

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η Hydrogen Europe AISBL, μη 
κερδοσκοπική οργάνωση βελγικού δικαίου 
(αριθμός καταχώρισης: 890 025 478), με 
μόνιμη έδρα στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) (στο 
εξής: βιομηχανικός όμιλος), κατόπιν 
κοινοποίησης της απόφασής της να 
προσχωρήσει άνευ όρων στην κοινή 
επιχείρηση «Καθαρό υδρογόνο» μέσω 
επιστολής δέσμευσης·

β) η Hydrogen Europe AISBL, μη 
κερδοσκοπική οργάνωση βελγικού δικαίου 
(αριθμός καταχώρισης: 890 025 478), με 
μόνιμη έδρα στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) (στο 
εξής: βιομηχανικός όμιλος), κατόπιν 
κοινοποίησης της απόφασής της να 
προσχωρήσει άνευ όρων στην κοινή 
επιχείρηση «Καθαρό υδρογόνο» μέσω 
επιστολής δέσμευσης, με την επιφύλαξη 
των δικαιωμάτων των μελών, ιδίως των 
ΜΜΕ, όπως αυτά ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό και στο λοιπό σχετικό 
ενωσιακό δίκαιο·

Τροπολογία 296

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η Hydrogen Europe Research 
AISBL, μη κερδοσκοπική οργάνωση 
βελγικού δικαίου (αριθμός καταχώρισης: 
0897 679 372), με μόνιμη έδρα στις 
Βρυξέλλες (Βέλγιο) (στο εξής: ερευνητικός 
όμιλος), κατόπιν κοινοποίησης της 
απόφασής της να προσχωρήσει άνευ όρων 
στην κοινή επιχείρηση «Καθαρό 
υδρογόνο» μέσω επιστολής δέσμευσης.

γ) η Hydrogen Europe Research 
AISBL, μη κερδοσκοπική οργάνωση 
βελγικού δικαίου (αριθμός καταχώρισης: 
0897 679 372), με μόνιμη έδρα στις 
Βρυξέλλες (Βέλγιο) (στο εξής: ερευνητικός 
όμιλος), κατόπιν κοινοποίησης της 
απόφασής της να προσχωρήσει στην κοινή 
επιχείρηση «Καθαρό υδρογόνο» μέσω 
επιστολής δέσμευσης, με την επιφύλαξη 
των δικαιωμάτων των μελών, ιδίως των 
ΜΜΕ, όπως αυτά ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό και στο λοιπό σχετικό 
ενωσιακό δίκαιο·

Τροπολογία 297

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) συνδεδεμένα μέλη που επιλέγονται 
σύμφωνα με το άρθρο 7, κατόπιν 
απόφασης του διοικητικού συμβουλίου.

Τροπολογία 298

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 11 
παράγραφος 1 στοιχείο β), στις 
συμπληρωματικές δραστηριότητες μπορεί 
να περιλαμβάνονται δραστηριότητες που 
συνδέονται άμεσα με τις δραστηριότητες 
της κοινής επιχείρησης «Καθαρό 
υδρογόνο» και συμβάλλουν στην επίτευξη 
των στόχων της, στις συμπεριλαμβάνονται 
οι εξής:

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 11 
παράγραφος 1 στοιχείο β), στις 
συμπληρωματικές δραστηριότητες μπορεί 
να περιλαμβάνονται δραστηριότητες που 
συνδέονται άμεσα με τις δραστηριότητες 
της κοινής επιχείρησης «Καθαρό 
υδρογόνο», έχουν σαφή σύνδεση με το 
στρατηγικό θεματολόγιο έρευνας και 
καινοτομίας, χρηματοδοτούνται από 
εθνικά ή περιφερειακά προγράμματα και 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
της κοινής επιχείρησης, στις 
συμπεριλαμβάνονται οι εξής:

Τροπολογία 299

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) δραστηριότητες ευαισθητοποίησης 
σχετικά με τις τεχνολογίες υδρογόνου και 
τα μέτρα ασφάλειας·

ε) δραστηριότητες ευαισθητοποίησης 
σχετικά με τις καθαρές τεχνολογίες 
υδρογόνου και τα μέτρα ασφάλειας, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων σε 
ολόκληρη την αλυσίδα αξίας· 

Τροπολογία 300

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) το Ανεξάρτητο επιστημονικό 
γνωμοδοτικό·

Τροπολογία 301

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έξι εκπροσώπους της Hydrogen 
Europe, λαμβανομένης υπόψη της 
γεωγραφικής εκπροσώπησης, της 
εκπροσώπησης των φύλων και της 
τομεακής εκπροσώπησης·

β) έξι εκπροσώπους της Hydrogen 
Europe, λαμβανομένης υπόψη της 
γεωγραφίας και του φύλου και που 
εκπροσωπούν διαφορετικά μέρη της 
αλυσίδας αξίας με τουλάχιστον ένα από 
αυτά να προέρχεται από ΜΜΕ και ένα 
από οργάνωση της κοινωνίας των 
πολιτών·

Τροπολογία 302

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προωθεί συνέργειες με συναφείς 
δραστηριότητες και προγράμματα σε 
ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο, ιδίως με εκείνα που στηρίζουν την 
ανάπτυξη λύσεων έρευνας και 
καινοτομίας, τις υποδομές, την εκπαίδευση 
και την περιφερειακή ανάπτυξη σχετικά με 
τη χρήση καθαρού υδρογόνου·

α) προωθεί συνέργειες με συναφείς 
δραστηριότητες και προγράμματα σε 
ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο, ιδίως με εκείνα που στηρίζουν την 
ανάπτυξη λύσεων έρευνας και 
καινοτομίας, τις υποδομές, την εκπαίδευση 
και την περιφερειακή ανάπτυξη σχετικά με 
τη χρήση καθαρού υδρογόνου, με 
ιδιαίτερη έμφαση σε δύσκολους τομείς, 
όπως ορισμένοι βιομηχανικοί τομείς, οι 
αεροπορικές, οι θαλάσσιες και οι βαρέος 
τύπου μεταφορές·

Τροπολογία 303
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) παρέχει, σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 2 στοιχείο β) και το άρθρο 16 
στοιχείο ιβ), στρατηγικό προσανατολισμό 
όσον αφορά τη συνεργασία με άλλες 
ευρωπαϊκές συμπράξεις, 
συμπεριλαμβανομένων των συμπράξεων 
για τις οδικές μεταφορές μηδενικών 
εκπομπών, τις πλωτές μεταφορές 
μηδενικών εκπομπών, τους ευρωπαϊκούς 
σιδηρόδρομους, τις καθαρές 
αερομεταφορές, τις διαδικασίες για τον 
πλανήτη και τον καθαρό χάλυβα σύμφωνα 
με τα αντίστοιχα στρατηγικά θεματολόγια 
έρευνας και καινοτομίας ή άλλο ισοδύναμο 
έγγραφο·

β) παρέχει, σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 2 στοιχείο β) και το άρθρο 16 
στοιχείο ιβ), στρατηγικό προσανατολισμό 
όσον αφορά τη συνεργασία με άλλες 
ευρωπαϊκές συμπράξεις, 
συμπεριλαμβανομένων των συμπράξεων 
για τις οδικές μεταφορές μηδενικών 
εκπομπών, τις πλωτές μεταφορές 
μηδενικών εκπομπών, τους ευρωπαϊκούς 
σιδηρόδρομους, τις καθαρές 
αερομεταφορές, τις διαδικασίες για τον 
πλανήτη και τον καθαρό χάλυβα σύμφωνα 
με τα αντίστοιχα στρατηγικά θεματολόγια 
έρευνας και καινοτομίας, καθώς και τη 
στρατηγική της ΕΕ για την ενοποίηση 
του ενεργειακού συστήματος και σχετικές 
πρωτοβουλίες για την ενεργειακή 
απόδοση, την ηλεκτροδότηση και τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ή άλλο 
ισοδύναμο έγγραφο·

Τροπολογία 304

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ενθαρρύνει την υιοθέτηση 
τεχνολογιών και λύσεων από την αγορά 
για την επίτευξη των στόχων της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

γ) ενθαρρύνει την υιοθέτηση 
βιώσιμων τεχνολογιών και λύσεων από 
την αγορά στο πνεύμα των στόχων της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και για 
την ενίσχυση του ευρωπαϊκού 
οικοσυστήματος καθαρού υδρογόνου.

Τροπολογία 305

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 81 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προτείνει δραστηριότητες που 
ευνοούν συνέργειες με συναφείς 
δραστηριότητες και προγράμματα σε 
ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο·

α) προτείνει και υλοποιεί, μαζί με 
τους σχετικούς παράγοντες, 
δραστηριότητες που ευνοούν συνέργειες 
με συναφείς δραστηριότητες και 
προγράμματα σε ενωσιακό, εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο·

Τροπολογία 306

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) υποστηρίζει και συμβάλλει σε 
άλλες πρωτοβουλίες της Ένωσης που 
σχετίζονται με το υδρογόνο, με την 
επιφύλαξη της έγκρισης του διοικητικού 
συμβουλίου·

β) υποστηρίζει και συμβάλλει σε 
άλλες πρωτοβουλίες της Ένωσης που 
σχετίζονται με το υδρογόνο, μεταξύ των 
οποίων η Συμμαχία για το Υδρογόνο και 
το ΣΕΚΕΕ·

Τροπολογία 307

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) συγκαλεί ετήσιο φόρουμ της 
Ευρωπαϊκής Σύμπραξης για το Καθαρό 
Υδρογόνο, το οποίο, εάν είναι δυνατό, 
πραγματοποιείται από κοινού και 
παράλληλα με το ευρωπαϊκό φόρουμ για 
το υδρογόνο της Συμμαχίας για το Καθαρό 
Υδρογόνο.

γ) συγκαλεί ετήσιο φόρουμ της 
Ευρωπαϊκής Σύμπραξης για το Καθαρό 
Υδρογόνο, το οποίο πραγματοποιείται από 
κοινού και παράλληλα με το ευρωπαϊκό 
φόρουμ για το υδρογόνο της Συμμαχίας για 
το Καθαρό Υδρογόνο.

Τροπολογία 308

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ομάδα ενδιαφερομένων 
απαρτίζεται από εκπροσώπους τομέων που 
παράγουν, διανέμουν, αποθηκεύουν, 
χρειάζονται ή χρησιμοποιούν καθαρό 
υδρογόνο σε ολόκληρη την Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων 
άλλων σχετικών ευρωπαϊκών συμπράξεων, 
καθώς και εκπροσώπων της ευρωπαϊκής 
διαπεριφερειακής σύμπραξης «Hydrogen 
Valleys».

2. Η ομάδα ενδιαφερομένων 
απαρτίζεται από εκπροσώπους τομέων που 
παράγουν, διανέμουν, μεταφέρουν, 
αποθηκεύουν, χρειάζονται ή 
χρησιμοποιούν καθαρό υδρογόνο σε 
ολόκληρη την Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων 
άλλων σχετικών ευρωπαϊκών συμπράξεων, 
καθώς και εκπροσώπων της ευρωπαϊκής 
διαπεριφερειακής σύμπραξης «Hydrogen 
Valleys», εκπροσώπων του τομέα της 
ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας, 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
και της επιστημονικής κοινότητας.

Τροπολογία 309

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) παρέχει στοιχεία σχετικά με τις 
στρατηγικές και τεχνολογικές 
προτεραιότητες που πρέπει να εξεταστούν 
από την κοινή επιχείρηση «Καθαρό 
υδρογόνο», όπως ορίζονται στο 
στρατηγικό θεματολόγιο έρευνας και 
καινοτομίας ή σε οποιοδήποτε άλλο 
ισοδύναμο έγγραφο, και συναφείς 
λεπτομερείς τεχνολογικούς χάρτες πορείας, 
λαμβανομένων δεόντως υπόψη της 
προόδου και των αναγκών σε συναφείς 
τομείς·

α) παρέχει στοιχεία σχετικά με τις 
στρατηγικές, τις υποδομές και 
τεχνολογικές προτεραιότητες που πρέπει 
να εξεταστούν από την κοινή επιχείρηση 
«Καθαρό υδρογόνο», όπως ορίζονται στο 
στρατηγικό θεματολόγιο έρευνας και 
καινοτομίας ή σε οποιοδήποτε άλλο 
ισοδύναμο έγγραφο, και συναφείς 
λεπτομερείς τεχνολογικούς χάρτες πορείας, 
λαμβανομένων δεόντως υπόψη της 
προόδου και των αναγκών σε συναφείς 
τομείς, όπως οι δύσκολοι τομείς, μεταξύ 
των οποίων ορισμένοι βιομηχανικοί 
τομείς, οι αεροπορικές, οι θαλάσσιες και 
οι βαρέος τύπου μεταφορές·

Τροπολογία 310

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διατυπώνει προτάσεις για τη 
διευκόλυνση της δημιουργίας 
συγκεκριμένων συνεργειών μεταξύ της 
κοινής επιχείρησης «Καθαρό υδρογόνο» 
και των συναφών τομέων ή οποιουδήποτε 
τομέα με τον οποίο θεωρείται ότι οι 
συνέργειες αποφέρουν προστιθέμενη αξία·

β) διατυπώνει προτάσεις για τη 
διευκόλυνση της δημιουργίας 
συγκεκριμένων συνεργειών μεταξύ της 
κοινής επιχείρησης «Καθαρό υδρογόνο» 
και των συναφών τομέων ή οποιουδήποτε 
τομέα με τον οποίο θεωρείται ότι οι 
συνέργειες αποφέρουν προστιθέμενη αξία, 
ιδίως μέσω της αρχής της 
προτεραιότητας στην ενεργειακή 
απόδοση και της ενοποίησης του 
ενεργειακού συστήματος·

Τροπολογία 311

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) παρέχει στοιχεία στο ετήσιο 
ευρωπαϊκό φόρουμ για το υδρογόνο της 
Συμμαχίας για το Καθαρό Υδρογόνο.

γ) παρέχει στοιχεία στο ετήσιο 
φόρουμ της ευρωπαϊκής σύμπραξης για 
το καθαρό υδρογόνο και στο ευρωπαϊκό 
φόρουμ για το υδρογόνο της Συμμαχίας για 
το Καθαρό Υδρογόνο.

Τροπολογία 312

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 82α
Επιστημονικό γνωμοδοτικό συμβούλιο

1. Η κοινή επιχείρηση «Καθαρό 
υδρογόνο» συγκροτεί ανεξάρτητο 
επιστημονικό γνωμοδοτικό συμβούλιο 
που αναφέρεται στα άρθρα 19 και 77 
προκειμένου να ζητεί επιστημονικές 
συμβουλές από ανεξάρτητους 
πανεπιστημιακούς εμπειρογνώμονες 
υψηλού επιπέδου.
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2. Το ανεξάρτητο επιστημονικό 
γνωμοδοτικό συμβούλιο έχει 
κατ’ ανώτατο όριο 15 μόνιμα μέλη και 
εκλέγει τον πρόεδρό του μεταξύ των 
μελών του για περίοδο δύο ετών.
3. Το ανεξάρτητο επιστημονικό 
γνωμοδοτικό συμβούλιο μπορεί να 
παρέχει συμβουλές κατόπιν αιτήματος 
του διοικητικού συμβουλίου και άλλων 
οργάνων της κοινής επιχείρησης 
«Καθαρό υδρογόνο», ή με δική της 
πρωτοβουλία.
4. Το ανεξάρτητο επιστημονικό 
γνωμοδοτικό συμβούλιο συνεργάζεται με 
τα αντίστοιχα συμβουλευτικά όργανα που 
συγκροτούνται στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

Τροπολογία 313

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διασφάλιση της ταχείας μετάβασης 
προς ένα πιο ελκυστικό, φιλικό προς τον 
χρήστη, ανταγωνιστικό, οικονομικά 
προσιτό, αποδοτικό και βιώσιμο 
ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα, 
ενσωματωμένο στο ευρύτερο σύστημα 
κινητικότητας·

β) διασφάλιση της ταχείας μετάβασης 
προς ένα πιο ασφαλή ελκυστικό, φιλικό 
προς τον χρήστη, ανταγωνιστικό, 
οικονομικά προσιτό, αποδοτικό, χωρίς 
αποκλεισμούς, περισσότερο ψηφιακό και 
βιώσιμο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό 
σύστημα, ενσωματωμένο στο ευρύτερο 
σύστημα κινητικότητας·

Τροπολογία 314

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δημιουργία ενός ολοκληρωμένου 
ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου εκ 
σχεδιασμού, μέσω της εξάλειψης των 
εμποδίων στη διαλειτουργικότητα και της 

α) δημιουργία ενός ολοκληρωμένου 
ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου εκ 
σχεδιασμού, μέσω της εξάλειψης των 
εμποδίων στη διαλειτουργικότητα και της 
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παροχής λύσεων για την πλήρη 
ολοκλήρωση, οι οποίες καλύπτουν τη 
διαχείριση της κυκλοφορίας, τα οχήματα, 
τις υποδομές και τις υπηρεσίες και 
ανταποκρίνονται απόλυτα στις ανάγκες 
των επιβατών και των επιχειρήσεων, 
καθώς και μέσω της επιτάχυνσης της 
υιοθέτησης καινοτόμων λύσεων για τη 
στήριξη του Ενιαίου Ευρωπαϊκού 
Σιδηροδρομικού Χώρου, με παράλληλη 
αύξηση της μεταφορικής ικανότητας και 
της αξιοπιστίας και μείωση του κόστους 
των σιδηροδρομικών μεταφορών·

παροχής λύσεων για την πλήρη 
ολοκλήρωση, οι οποίες καλύπτουν τη 
διαχείριση της κυκλοφορίας, τα οχήματα, 
τις υποδομές και τις υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης 
εισιτηρίων μέχρι τον τόπο προορισμού, 
και ανταποκρίνονται απόλυτα στις ανάγκες 
και στα δικαιώματα των επιβατών, των 
εργαζομένων των σιδηροδρόμων και των 
επιχειρήσεων, καθώς και μέσω της 
επιτάχυνσης της υιοθέτησης καινοτόμων 
λύσεων για τη στήριξη του Ενιαίου 
Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Χώρου, με 
παράλληλη αύξηση της μεταφορικής 
ικανότητας και της αξιοπιστίας και μείωση 
του κόστους των σιδηροδρομικών 
μεταφορών·

Τροπολογία 315

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ανάπτυξη, μέσω του οικείου 
πυλώνα του συστήματος, μιας ενιαίας 
επιχειρησιακής ιδέας και μιας λειτουργικής 
αρχιτεκτονικής συστήματος για 
ολοκληρωμένα ευρωπαϊκά συστήματα 
διαχείρισης της σιδηροδρομικής 
κυκλοφορίας, χειρισμού, ελέγχου και 
σηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης 
της αυτοματοποιημένης λειτουργίας 
αμαξοστοιχιών, η οποία θα διασφαλίζει ότι 
η έρευνα και η καινοτομία στοχεύουν σε 
από κοινού συμφωνηθείσες απαιτήσεις 
πελατών και είναι ανοικτές στην εξέλιξη 
των επιχειρησιακών αναγκών·

γ) ανάπτυξη, μέσω του οικείου 
πυλώνα του συστήματος, μιας ενιαίας 
επιχειρησιακής ιδέας και μιας λειτουργικής 
αρχιτεκτονικής συστήματος για 
ολοκληρωμένα ευρωπαϊκά συστήματα 
διαχείρισης της σιδηροδρομικής 
κυκλοφορίας, χειρισμού, ελέγχου και 
σηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης 
της αυτοματοποιημένης λειτουργίας 
αμαξοστοιχιών, η οποία θα διασφαλίζει ότι 
η έρευνα και η καινοτομία στοχεύουν σε 
από κοινού συμφωνηθείσες απαιτήσεις 
πελατών και είναι ανοικτές στην εξέλιξη 
των επιχειρησιακών αναγκών· η 
ενοποιημένη επιχειρησιακή ιδέα και η 
λειτουργική αρχιτεκτονική για την 
ολοκληρωμένη διαχείριση της 
σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στην 
Ευρώπη πρέπει να είναι διαλειτουργική 
για ολόκληρο το σιδηροδρομικό δίκτυο 
(πυρήνας ΔΕΔ-Μ και εκτεταμένο δίκτυο, 
κύριες και περιφερειακές γραμμές που 
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δεν περιλαμβάνονται στο ΔΕΔ-Μ). 

Τροπολογία 316

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ανάπτυξη έργων επίδειξης στα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, ακόμα και σε 
όσα δεν έχουν αυτή τη στιγμή 
σιδηροδρομικό σύστημα εγκατεστημένο 
στο έδαφός τους·

ε) ανάπτυξη έργων επίδειξης στα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, ακόμα και σε 
όσα δεν έχουν αυτή τη στιγμή 
σιδηροδρομικό σύστημα εγκατεστημένο 
στο έδαφός τους. Τα εν λόγω έργα, 
συμπεριλαμβανομένων των έργων 
επίδειξης μεγάλης κλίμακας, καλύπτουν 
την Ένωση όσο το δυνατόν ευρύτερα, με 
διαφάνεια και με γεωγραφικά 
ισορροπημένο τρόπο. 

Τροπολογία 317

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) συμβολή στην ανάπτυξη μιας 
ισχυρής και παγκοσμίως ανταγωνιστικής 
ευρωπαϊκής σιδηροδρομικής βιομηχανίας.

στ) συμβολή στην ανάπτυξη μιας 
ισχυρής και παγκοσμίως ανταγωνιστικής 
ευρωπαϊκής σιδηροδρομικής βιομηχανίας, 
με την ισχυρή αλυσίδα εφοδιασμού της 
και το εξαιρετικά καινοτόμο 
οικοσύστημα που βασίζεται σε ΜΜΕ 
υψηλής τεχνολογίας.

Τροπολογία 318

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στα) συμβολή στην εξάλειψη των 
φραγμών που εμποδίζουν επί του 
παρόντος την πλήρη συμπερίληψη των 
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σιδηροδρομικών μεταφορών, με ειδική 
αναφορά στα άτομα με αναπηρία·

Τροπολογία 319

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στβ) ανάπτυξη τεχνικών κατασκευής 
σιδηροτροχιών επόμενης γενιάς που 
περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα από την 
υποδομή έως την παρακολούθηση και 
την υπερκατασκευή·

Τροπολογία 320

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στγ) υποστήριξη της ανάπτυξης 
καινοτόμων λύσεων προς όφελος των 
μετακινούμενων με τον σιδηρόδρομο, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ζουν 
σε αραιοκατοικημένες περιοχές και σε 
περιοχές με χαμηλή πυκνότητα 
πληθυσμού.

Τροπολογία 321

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εκτός από τα καθήκοντα που 
ορίζονται στο άρθρο 5, η κοινή επιχείρηση 
«Ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι», από κοινού 
με την Επιτροπή, εκπονεί και υποβάλλει 
προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο το 
γενικό σχέδιο, το οποίο καταρτίζεται σε 
διαβούλευση με όλα τα σχετικά 

1. Εκτός από τα καθήκοντα που 
ορίζονται στο άρθρο 5, η κοινή επιχείρηση 
«Ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι», από κοινού 
με την Επιτροπή, εκπονεί και υποβάλλει 
προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο το 
γενικό σχέδιο, το οποίο καταρτίζεται σε 
διαβούλευση με όλα τα σχετικά 
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ενδιαφερόμενα μέρη του σιδηροδρομικού 
συστήματος και του κλάδου προμήθειας 
σιδηροδρομικού υλικού.

ενδιαφερόμενα μέρη του σιδηροδρομικού 
συστήματος και του κλάδου προμήθειας 
σιδηροδρομικού υλικού, μεταξύ άλλων σε 
τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία 322

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 5 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αναπτύσσει στον οικείο πυλώνα 
του συστήματος μια συστημική 
προσέγγιση η οποία φέρνει σε επαφή την 
κατασκευαστική σιδηροδρομική 
βιομηχανία, την κοινότητα 
σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και άλλους 
ιδιωτικούς και δημόσιους ενδιαφερόμενους 
φορείς του σιδηροδρομικού κλάδου, 
συμπεριλαμβανομένων φορέων που 
εκπροσωπούν πελάτες, όπως επιβάτες και 
εμπορεύματα και προσωπικό, καθώς και 
σχετικούς φορείς εκτός του παραδοσιακού 
σιδηροδρομικού κλάδου. Η «συστημική 
προσέγγιση» περιλαμβάνει τα εξής:

α) αναπτύσσει στον οικείο πυλώνα 
του συστήματος μια διαλειτουργική 
συστημική προσέγγιση η οποία φέρνει σε 
επαφή την κατασκευαστική σιδηροδρομική 
βιομηχανία, την κοινότητα 
σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και άλλους 
ιδιωτικούς και δημόσιους ενδιαφερόμενους 
φορείς του σιδηροδρομικού κλάδου, 
συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων των 
κρατών μελών και φορέων που 
εκπροσωπούν πελάτες, όπως επιβάτες και 
εμπορεύματα, καθώς και εργαζομένους 
και λοιπούς σχετικούς φορείς εκτός του 
παραδοσιακού σιδηροδρομικού κλάδου. Η 
«συστημική προσέγγιση» περιλαμβάνει τα 
εξής:

Τροπολογία 323

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 5 – στοιχείο α – σημείο iv – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv. εξασφάλιση της αξιολόγησης και της 
επικύρωσης των απαραίτητων διεπαφών με 
άλλους τρόπους μεταφοράς, ιδίως για 
εμπορευματικές και επιβατικές ροές.

iv. εξασφάλιση της αξιολόγησης και της 
επικύρωσης των απαραίτητων διεπαφών με 
άλλους τρόπους μεταφοράς, καθώς και με 
αστικά και περιφερειακά σιδηροδρομικά 
συστήματα, ιδίως για εμπορευματικές και 
επιβατικές ροές.

Τροπολογία 324



PE692.644v03-00 176/243 RR\1236994EL.docx

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα ιδρυτικά μέλη που 
απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, κατόπιν 
κοινοποίησης της απόφασής τους να 
προσχωρήσουν άνευ όρων στην κοινή 
επιχείρηση μέσω επιστολής δέσμευσης·

β) τα ιδρυτικά μέλη που 
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, κατόπιν 
κοινοποίησης της απόφασής τους να 
προσχωρήσουν στην κοινή επιχείρηση 
μέσω επιστολής δέσμευσης, η οποία 
βασίζεται σε δίκαιη ισορροπία μεταξύ της 
χρηματοδότησης που έχει ληφθεί από την 
Ένωση και της δεσμευθείσας 
συνεισφοράς σε είδος· με την επιφύλαξη 
των δικαιωμάτων των μελών, ιδίως των 
ΜΜΕ, όπως ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό και σε άλλο σχετικό ενωσιακό 
δίκαιο·

Τροπολογία 325

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 
παράγραφος 2, η αξιολόγηση των 
αιτήσεων προσχώρησης από 
οποιαδήποτε νομική οντότητα 
εγκατεστημένη σε χώρα συνδεδεμένη με 
το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» 
υπόκειται στην αναλογική αύξηση της 
συνεισφοράς της Ένωσης από το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» στην 
κοινή επιχείρηση «Ευρωπαϊκοί 
σιδηρόδρομοι» μέσω συνεισφορών της 
αντίστοιχης συνδεδεμένης χώρας με το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη».

Τροπολογία 326

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 88 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) αξιοποίηση των αποτελεσμάτων 
των δραστηριοτήτων που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της κοινής 
επιχείρησης Shift2Rail, περαιτέρω 
εκμετάλλευση, δραστηριότητες επίδειξης 
και τυποποίηση.

δ) αξιοποίηση των αποτελεσμάτων 
και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της κοινής 
επιχείρησης Shift2Rail, 
συμπεριλαμβανομένης της 
επικαιροποίησης των τεχνικών 
προδιαγραφών για τη 
διαλειτουργικότητα, περαιτέρω 
εκμετάλλευση, δραστηριότητες επίδειξης 
και τυποποίηση.

Τροπολογία 327

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 88 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) ευρωπαϊκές δραστηριότητες 
αδειοδότησης και πιστοποίησης που 
σχετίζονται με ευρωπαϊκές 
σιδηροδρομικές λύσεις από έργα της 
κοινής επιχείρησης «Ευρωπαϊκοί 
σιδηρόδρομοι» ή προηγούμενες 
πρωτοβουλίες της.

Τροπολογία 328

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) Επιστημονικό γνωμοδοτικό 
συμβούλιο.

Τροπολογία 329

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Επιπλέον, η κοινή επιχείρηση 
«Ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι» μπορεί να 
συγκροτήσει ομάδα επιστημονικής 
καθοδήγησης ή να ζητεί επιστημονικές 
συμβουλές από ανεξάρτητους 
ακαδημαϊκούς εμπειρογνώμονες ή από 
κοινά επιστημονικά συμβουλευτικά 
όργανα.

διαγράφεται

Τροπολογία 330

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος της 
ομάδας εκπροσώπων των κρατών καλείται 
να παρίσταται στις συνεδριάσεις του 
διοικητικού συμβουλίου σε μόνιμη βάση 
ως παρατηρητής και να λαμβάνει μέρος 
στις συζητήσεις του, αλλά δεν έχει 
δικαίωμα ψήφου. Εκπρόσωποι του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων 
και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την 
Έρευνας των Σιδηροδρόμων καλούνται να 
παρίστανται στις συνεδριάσεις του 
διοικητικού συμβουλίου ως παρατηρητές 
και να λαμβάνουν μέρος στις συζητήσεις 
του, αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

2. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της 
ομάδας εκπροσώπων των κρατών καλείται 
να παρίσταται στις συνεδριάσεις του 
διοικητικού συμβουλίου σε μόνιμη βάση 
ως παρατηρητής και να λαμβάνει μέρος 
στις συζητήσεις του, αλλά δεν έχει 
δικαίωμα ψήφου. Εκπρόσωποι του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων 
και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την 
Έρευνας των Σιδηροδρόμων καλούνται να 
παρίστανται στις συνεδριάσεις του 
διοικητικού συμβουλίου ως παρατηρητές 
και να λαμβάνουν μέρος στις συζητήσεις 
του, αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

Τροπολογία 331

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Σύμφωνα με το άρθρο 15 
παράγραφος 2, η Ένωση διαθέτει το 5 % 
των δικαιωμάτων ψήφου στο διοικητικό 
συμβούλιο και η ψήφος της Ένωσης είναι 
αδιαίρετη. Τα υπόλοιπα δικαιώματα 
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ψήφου κατανέμονται μεταξύ άλλων 
μελών του διοικητικού συμβουλίου 
κατ’ αναλογία προς τη συνεισφορά των 
μελών που εκπροσωπούν στα κεφάλαια 
της κοινής επιχείρησης «Ευρωπαϊκοί 
σιδηρόδρομοι».

Τροπολογία 332

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εγκρίνει τα προγράμματα εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένου του 
προϋπολογισμού, του πυλώνα του 
συστήματος και τις τροποποιήσεις τους με 
βάση τις συστάσεις της ομάδας 
καθοδήγησης για τον πυλώνα του 
συστήματος και τις προτάσεις του 
εκτελεστικού διευθυντή.

β) εγκρίνει τα προγράμματα εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένου του 
προϋπολογισμού, του πυλώνα του 
συστήματος και τις τροποποιήσεις τους με 
βάση τις συστάσεις της ομάδας 
καθοδήγησης για τον πυλώνα του 
συστήματος και από τα συμβουλευτικά 
όργανα της κοινής επιχείρησης και τις 
προτάσεις του εκτελεστικού διευθυντή.

Τροπολογία 333

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ομάδα καθοδήγησης για τον 
πυλώνα του συστήματος απαρτίζεται από 
εκπροσώπους της Επιτροπής, 
εκπροσώπους του τομέα των 
σιδηροδρόμων και της κινητικότητας, 
καθώς και των σχετικών οργανισμών, τον 
εκτελεστικό διευθυντή της κοινής 
επιχείρησης «Ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι» 
και εκπροσώπους του Οργανισμού 
Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Η Επιτροπή λαμβάνει την τελική απόφαση 
σχετικά με τη σύνθεση της ομάδας. Όταν 
αυτό δικαιολογείται, η Επιτροπή μπορεί να 
προσκαλεί πρόσθετους σχετικούς 
εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη 

1. Η ομάδα καθοδήγησης για τον 
πυλώνα του συστήματος απαρτίζεται από 
εκπροσώπους της Επιτροπής, 
εκπροσώπους του τομέα των 
σιδηροδρόμων και της κινητικότητας, 
καθώς και των σχετικών οργανισμών, τον 
εκτελεστικό διευθυντή της κοινής 
επιχείρησης «Ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι» 
και εκπροσώπους του Οργανισμού 
Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Η Επιτροπή λαμβάνει την τελική απόφαση 
σχετικά με τη σύνθεση της ομάδας, 
λαμβάνοντας επίσης δεόντως υπόψη τη 
γεωγραφική ισορροπία και την ισορροπία 
των φύλων. Όταν αυτό δικαιολογείται, η 
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να παρίστανται στις συνεδριάσεις της 
ομάδας καθοδήγησης για τον πυλώνα του 
συστήματος ως παρατηρητές.

Επιτροπή μπορεί να προσκαλεί 
πρόσθετους σχετικούς εμπειρογνώμονες 
και ενδιαφερόμενα μέρη να παρίστανται 
στις συνεδριάσεις της ομάδας 
καθοδήγησης για τον πυλώνα του 
συστήματος ως παρατηρητές. 

Τροπολογία 334

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ομάδα ανάπτυξης είναι ανοικτή 
σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη όπως η 
ομάδα καθοδήγησης για τον πυλώνα του 
συστήματος. Το διοικητικό συμβούλιο 
επιλέγει τα μέλη της ομάδας ανάπτυξης και 
καθορίζει ιδίως το μέγεθος και τη σύνθεση 
της ομάδας ανάπτυξης, τη διάρκεια της 
θητείας και τους όρους ανανέωσης των 
μελών της. Η σύνθεση της ομάδας 
ανάπτυξης διασφαλίζει κατάλληλη 
θεματική εστίαση και 
αντιπροσωπευτικότητα. Ο κατάλογος των 
μελών δημοσιεύεται στον ιστότοπο της 
κοινής επιχείρησης «Ευρωπαϊκοί 
σιδηρόδρομοι».

2. Η ομάδα ανάπτυξης είναι ανοικτή 
σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη όπως η 
ομάδα καθοδήγησης για τον πυλώνα του 
συστήματος. Το διοικητικό συμβούλιο 
επιλέγει τα μέλη της ομάδας ανάπτυξης και 
καθορίζει ιδίως το μέγεθος και τη σύνθεση 
της ομάδας ανάπτυξης, τη διάρκεια της 
θητείας και τους όρους ανανέωσης των 
μελών της. Η σύνθεση της ομάδας 
ανάπτυξης διασφαλίζει κατάλληλη 
θεματική εστίαση και 
αντιπροσωπευτικότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς στις 
ενώσεις τελικών χρηστών και επιβατών 
καθώς και στους εκπροσώπους των 
εργαζομένων. Ο κατάλογος των μελών 
δημοσιεύεται στον ιστότοπο της κοινής 
επιχείρησης «Ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι».

Τροπολογία 335

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 96α
Επιστημονικό γνωμοδοτικό συμβούλιο

1. Η κοινή επιχείρηση «Ευρωπαϊκοί 
σιδηρόδρομοι» συγκροτεί ανεξάρτητο 
επιστημονικό γνωμοδοτικό συμβούλιο 
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που αναφέρεται στα άρθρα 19 και 89 
προκειμένου να ζητεί επιστημονικές 
συμβουλές από ανεξάρτητους 
πανεπιστημιακούς εμπειρογνώμονες 
υψηλού επιπέδου. 
2. Το ανεξάρτητο επιστημονικό 
γνωμοδοτικό συμβούλιο έχει 
κατ’ ανώτατο όριο 15 μόνιμα μέλη και 
εκλέγει τον πρόεδρό του μεταξύ των 
μελών του για περίοδο δύο ετών.
3. Το ανεξάρτητο επιστημονικό 
γνωμοδοτικό συμβούλιο μπορεί να 
παρέχει συμβουλές κατόπιν αιτήματος 
του διοικητικού συμβουλίου και άλλων 
οργάνων της κοινής επιχείρησης 
«Ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι», ή με δική 
της πρωτοβουλία.
4. Το ανεξάρτητο επιστημονικό 
γνωμοδοτικό συμβούλιο συνεργάζεται με 
τα αντίστοιχα συμβουλευτικά όργανα που 
συγκροτούνται στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

Τροπολογία 336

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 97 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) μείωση της κοινωνικοοικονομικής 
επιβάρυνσης από τις λοιμώδεις νόσους 
στην υποσαχάρια Αφρική μέσω της 
προώθησης της ανάπτυξης και της 
υιοθέτησης νέων ή βελτιωμένων 
τεχνολογιών υγείας·

α) μείωση της κοινωνικοοικονομικής 
επιβάρυνσης από τις λοιμώδεις νόσους, 
ιδίως τις νόσους που συνδέονται με τη 
φτώχεια και τις παραμελημένες νόσους, 
στην υποσαχάρια Αφρική μέσω της 
προώθησης της ανάπτυξης και της 
υιοθέτησης νέων ή βελτιωμένων 
τεχνολογιών υγείας, της διάγνωσης και 
θεραπείας που είναι οικονομικά προσιτές, 
προσβάσιμες και κατάλληλες για 
περιβάλλοντα με περιορισμένους πόρους·

Τροπολογία 337
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 97 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ενίσχυση της ικανότητας έρευνας 
και καινοτομίας και των εθνικών 
συστημάτων έρευνας στον τομέα της 
υγείας στην υποσαχάρια Αφρική για την 
αντιμετώπιση των λοιμωδών νόσων·

β) ενίσχυση και αύξηση της 
ικανότητας έρευνας και καινοτομίας και 
των εθνικών συστημάτων έρευνας στον 
τομέα της υγείας στην υποσαχάρια Αφρική 
για την αντιμετώπιση των λοιμωδών 
νόσων·

Τροπολογία 338

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 97 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) αύξηση του ποσοστού των έργων 
με αφρικανική ηγεσία·

Τροπολογία 339

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 98 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) προώθηση συνεργειών, 
συνεργασίας και κοινών δράσεων με το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και τον 
Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και 
Διεθνούς Συνεργασίας, ιδίως για την 
ανάπτυξη ικανοτήτων και την κοινή 
χρήση εγκαταστάσεων και υποδομών.

Τροπολογία 340

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 99 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η ένωση EDCTP, μια μη β) η ένωση EDCTP, μια μη 
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κερδοσκοπική οργάνωση που έχει 
συσταθεί κατά το ολλανδικό δίκαιο, 
κατόπιν κοινοποίησης της απόφασής της 
να προσχωρήσει άνευ όρων στην κοινή 
επιχείρηση «Παγκόσμιο πρόγραμμα για 
την υγεία EDCTP3» μέσω επιστολής 
δέσμευσης.

κερδοσκοπική οργάνωση που έχει 
συσταθεί κατά το ολλανδικό δίκαιο, 
κατόπιν κοινοποίησης της απόφασής της 
να προσχωρήσει άνευ όρων στην κοινή 
επιχείρηση «Παγκόσμιο πρόγραμμα για 
την υγεία EDCTP3» μέσω επιστολής 
δέσμευσης, με την επιφύλαξη των 
δικαιωμάτων των μελών, ιδίως των 
ΜΜΕ, όπως αυτά ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό και στο λοιπό σχετικό 
ενωσιακό δίκαιο·

Τροπολογία 341

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δραστηριότητες των συνιστωσών 
οντοτήτων της Ένωσης EDCTP, οι οποίες 
ευθυγραμμίζονται με παρόμοιες 
δραστηριότητες άλλων συνιστωσών 
οντοτήτων της Ένωσης EDCTP και τελούν 
υπό ανεξάρτητη διαχείριση σύμφωνα με 
εθνικούς κανόνες χρηματοδότησης·

α) δραστηριότητες των συνιστωσών 
οντοτήτων της Ένωσης EDCTP, οι οποίες 
αποδεδειγμένα ευθυγραμμίζονται, 
συντονίζονται ή συμπρογραμματίζονται 
με παρόμοιες δραστηριότητες άλλων 
συνιστωσών οντοτήτων της Ένωσης 
EDCTP και τελούν υπό ανεξάρτητη 
διαχείριση σύμφωνα με εθνικούς κανόνες 
χρηματοδότησης·

Τροπολογία 342

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η επιστημονική επιτροπή 
συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 19 
και έχει ισόρροπη εκπροσώπηση των 
συμφεροντούχων από γεωγραφική και 
θεματική σκοπιά και από τη σκοπιά του 
φύλου, και ειδικότερα εξασφαλίζει τη 
συμπερίληψη επιστημονικής 
εμπειρογνωμοσύνης από αφρικανικές 
χώρες.
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Τροπολογία 343

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) αξιολόγηση των αιτήσεων των 
συνεισφερόντων εταίρων στην Κοινή 
Επιχείρηση Παγκόσμιας Υγείας και 
παροχή συμβουλών στο διοικητικό 
συμβούλιο σχετικά με την απόρριψη ή 
την αποδοχή αιτήσεων και σχετικά με το 
πεδίο που θα πρέπει να έχει μια 
ενδεχόμενη συνεργασία.

Τροπολογία 344

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – εδάφιο -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Η Ομάδα Συμφεροντούχων έχει 
ισόρροπη εκπροσώπηση των 
ενδιαφερόμενων μερών από γεωγραφική 
και θεματική σκοπιά και από τη σκοπιά 
του φύλου, συμπεριλαμβανομένης ιδίως 
της αφρικανικής εμπειρογνωμοσύνης, και 
έχει ως στόχο να προωθήσει την ένταξη 
και την ουσιαστική συμμετοχή της 
κοινωνίας των πολιτών, ιδίως ΜΚΟ που 
συνεργάζονται με κοινότητες που 
πλήττονται περισσότερο από νοσήματα 
που συνδέονται με τη φτώχεια και από 
παραμελημένα λοιμώδη νοσήματα.

Τροπολογία 345

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον των καθηκόντων που 
καθορίζονται στο άρθρο 21, η ομάδα 

2. Επιπλέον των καθηκόντων που 
καθορίζονται στο άρθρο 21, η ομάδα 
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ενδιαφερομένων εκτελεί επίσης τα 
ακόλουθα καθήκοντα:

ενδιαφερομένων εκτελεί επίσης τα 
ακόλουθα καθήκοντα:

Τροπολογία 346

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Φαρμάκων και το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων

Συνεργασία με τον Αφρικανικό και τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και 
Ελέγχου Νόσων και άλλους σχετικούς 
οργανισμούς και οργανώσεις

Τροπολογία 347

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κοινή επιχείρηση «Παγκόσμιο 
πρόγραμμα για την υγεία EDCTP3» 
εξασφαλίζει στενή συνεργασία με τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και 
Ελέγχου Νόσων.

Η κοινή επιχείρηση «Παγκόσμιο 
πρόγραμμα για την υγεία EDCTP3» 
εξασφαλίζει στενή συνεργασία με τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και 
Ελέγχου Νόσων, καθώς και με αρμόδιες 
αφρικανικές υπηρεσίες και οργανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων των αφρικανικών 
κέντρων ελέγχου και πρόληψης νόσων, 
των περιφερειακών οικονομικών 
κοινοτήτων της Αφρικανικής Ένωσης, 
της AUDA-NEPAD και της Αφρικανικής 
Ακαδημίας Επιστημών.

Τροπολογία 348

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 112 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι συμμετέχοντες σε έμμεσες δράσεις που Οι συμμετέχοντες σε έμμεσες δράσεις που 
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χρηματοδοτούνται από την κοινή 
επιχείρηση «Παγκόσμιο πρόγραμμα για 
την υγεία EDCTP3» μεριμνούν ώστε τα 
προϊόντα και οι υπηρεσίες που 
αναπτύσσονται βάσει ή εν μέρει βάσει των 
αποτελεσμάτων της έμμεσης δράσης να 
είναι διαθέσιμα και προσβάσιμα στο κοινό 
υπό δίκαιους και εύλογους όρους. Για τον 
σκοπό αυτόν, κατά περίπτωση, το 
πρόγραμμα εργασίας προσδιορίζει 
πρόσθετες υποχρεώσεις εκμετάλλευσης 
εφαρμοστέες σε συγκεκριμένες έμμεσες 
δράσεις.

χρηματοδοτούνται από την κοινή 
επιχείρηση «Παγκόσμιο πρόγραμμα για 
την υγεία EDCTP3» μεριμνούν ώστε τα 
προϊόντα και οι υπηρεσίες που 
αναπτύσσονται βάσει ή εν μέρει βάσει των 
αποτελεσμάτων της έμμεσης δράσης να 
είναι διαθέσιμα, προσβάσιμα και 
οικονομικώς προσιτά σε ευάλωτους 
πληθυσμούς και γενικώς στο κοινό, ιδίως 
σε περιβάλλοντα περιορισμένων πόρων, 
υπό δίκαιους και εύλογους όρους. Για τον 
σκοπό αυτόν το πρόγραμμα εργασίας 
προσδιορίζει πρόσθετες υποχρεώσεις 
εκμετάλλευσης εφαρμοστέες σε 
συγκεκριμένες έμμεσες δράσεις.

Τροπολογία 349

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προώθηση της ανάπτυξης 
ασφαλών, αποτελεσματικών, 
ανθρωποκεντρικών και οικονομικά 
αποδοτικών καινοτομιών που 
ανταποκρίνονται σε μη καλυπτόμενες 
στρατηγικές ανάγκες δημόσιας υγείας, 
μέσω επίδειξης, σε τουλάχιστον πέντε 
παραδείγματα, της σκοπιμότητας της 
ενσωμάτωσης προϊόντων ή υπηρεσιών 
υγειονομικής περίθαλψης, με 
αποδεδειγμένη καταλληλότητα για 
υιοθέτηση από τα συστήματα υγειονομικής 
περίθαλψης. Τα σχετικά έργα θα πρέπει να 
αφορούν την πρόληψη, τη διάγνωση, τη 
θεραπεία και/ή τη διαχείριση των νόσων 
που πλήττουν τον πληθυσμό της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της συμβολής στο 
ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση 
του καρκίνου·

β) προώθηση της ανάπτυξης 
ασφαλών, αποτελεσματικών, 
ανθρωποκεντρικών, οικονομικά προσιτών 
σε ασθενείς και στα συστήματα 
περίθαλψης, οικονομικά αποδοτικών 
καινοτομιών, προϊόντων και θεραπειών 
που ανταποκρίνονται σε μη καλυπτόμενες 
στρατηγικές ανάγκες δημόσιας υγείας, 
μέσω επίδειξης, σε τουλάχιστον πέντε 
παραδείγματα, της σκοπιμότητας της 
ενσωμάτωσης προϊόντων ή υπηρεσιών 
υγειονομικής περίθαλψης, με 
αποδεδειγμένη καταλληλότητα για 
υιοθέτηση από τα συστήματα υγειονομικής 
περίθαλψης. Τα σχετικά έργα θα πρέπει να 
αφορούν την παρακολούθηση, την 
πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία και/ή 
τη διαχείριση των νόσων που πλήττουν τον 
πληθυσμό της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
καταπολέμησης του καρκίνου σε 
συνέργεια με το ευρωπαϊκό σχέδιο για την 
καταπολέμηση του καρκίνου και της 
υποστήριξης της ίδρυσης του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καρκίνου και 
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του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης κατά 
της μικροβιακής αντοχής στο πλαίσιο της 
προσέγγισης «Μία υγεία»·

Τροπολογία 350

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) προώθηση της διατομεακής 
καινοτομίας στον τομέα της υγείας με 
στόχο έναν παγκοσμίως ανταγωνιστικό 
ευρωπαϊκό κλάδο της υγείας και συμβολή 
στην επίτευξη των στόχων της νέας 
βιομηχανικής στρατηγικής για την Ευρώπη 
και της φαρμακευτικής στρατηγικής για 
την Ευρώπη.

γ) προώθηση της διατομεακής 
καινοτομίας στον τομέα της υγείας με 
στόχο έναν παγκοσμίως ανταγωνιστικό 
ευρωπαϊκό κλάδο της υγείας και συμβολή 
στην επίτευξη των στόχων της νέας 
βιομηχανικής στρατηγικής για την 
Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της 
επικαιροποίησής της, και της 
φαρμακευτικής στρατηγικής για την 
Ευρώπη.

Τροπολογία 351

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συμβολή στην καλύτερη 
κατανόηση των καθοριστικών παραγόντων 
της υγείας και των ομάδων νόσων στις 
οποίες πρέπει να δοθεί προτεραιότητα·

α) συμβολή στην καλύτερη 
κατανόηση των καθοριστικών παραγόντων 
της υγείας, των μη καλυπτόμενων 
ιατρικών αναγκών, των λοιμωδών και 
σπάνιων νόσων, συμπεριλαμβανομένων 
κοινωνικοοικονομικών και 
περιβαλλοντικών παραγόντων που 
επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας 
ενός ατόμου, και των ομάδων νόσων στις 
οποίες πρέπει να δοθεί προτεραιότητα·

Τροπολογία 352

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ενοποίηση των κατακερματισμένων 
προσπαθειών έρευνας και καινοτομίας 
στον τομέα της υγείας, φέρνοντας σε 
επαφή τους τομείς του κλάδου της υγείας 
και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και 
εστιάζοντας σε μη καλυπτόμενες ανάγκες 
δημόσιας, ώστε να καταστεί εφικτή η 
ανάπτυξη εργαλείων, δεδομένων, 
πλατφορμών, τεχνολογιών και διαδικασιών 
για τη βελτίωση της πρόβλεψης, της 
πρόληψης, της αναχαίτισης, της 
διάγνωσης, της θεραπείας και της 
διαχείρισης νόσων, με αποτέλεσμα την 
κάλυψη των αναγκών των τελικών 
χρηστών·

β) ενοποίηση των κατακερματισμένων 
προσπαθειών έρευνας και καινοτομίας 
στον τομέα της υγείας, φέρνοντας σε 
επαφή τους τομείς του κλάδου της υγείας 
και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και 
εστιάζοντας σε μη καλυπτόμενες ανάγκες 
δημόσιας, ώστε να καταστεί εφικτή η 
ανάπτυξη εργαλείων, δεδομένων, 
πλατφορμών, τεχνολογιών και διαδικασιών 
για τη βελτίωση της πρόβλεψης, της 
πρόληψης, της αναχαίτισης, της 
διάγνωσης, της θεραπείας και της 
διαχείρισης νόσων, με αποτέλεσμα την 
κάλυψη των αναγκών των ασθενών και 
των τελικών χρηστών και την 
αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών της 
αγοράς όσον αφορά τις μη καλυπτόμενες 
ιατρικές ανάγκες·

Τροπολογία 353

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) πλήρης αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων της ψηφιοποίησης και της 
ανταλλαγής δεδομένων στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης·

δ) πλήρης αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων της ψηφιοποίησης και της 
ανταλλαγής δεδομένων στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης, αναπτύσσοντας 
συνέργειες με πρωτοβουλίες όπως ο 
Ευρωπαϊκός Χώρος Δεδομένων για την 
Υγεία, τηρώντας παράλληλα τις αρχές της 
προστασίας των δεδομένων σύμφωνα με 
τον κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2018/1725 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1α·

____________
1α Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, 
για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
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τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους 
οργανισμούς της Ένωσης και την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών, και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της 
απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 
της 21.11.2018, σ. 39).

Τροπολογία 354

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) ενίσχυση της ευρωπαϊκής έρευνας 
για τις σπάνιες ασθένειες και ανάπτυξη 
συνεργιών με άλλες πρωτοβουλίες στον 
τομέα.

Τροπολογία 355

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 114 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προωθεί τη στενή και 
μακροπρόθεσμη συνεργασία μεταξύ της 
Ένωσης, άλλων μελών, συνεισφερόντων 
εταίρων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών 
που συμμετέχουν στην υγειονομική 
περίθαλψη, όπως άλλοι σχετικοί κλάδοι, 
αρχές υγειονομικής περίθαλψης (π.χ. 
ρυθμιστικοί φορείς, φορείς αξιολόγησης 
τεχνολογιών υγείας και πληρωτές 
υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης), 
οργανώσεις ασθενών, επαγγελματίες του 
τομέα της υγείας και πάροχοι υγειονομικής 
περίθαλψης, καθώς και η ακαδημαϊκή 
κοινότητα·

α) προωθεί τη στενή και 
μακροπρόθεσμη συνεργασία μεταξύ της 
Ένωσης, άλλων μελών, συνεισφερόντων 
εταίρων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών 
που συμμετέχουν στην υγειονομική 
περίθαλψη, όπως άλλοι σχετικοί κλάδοι, 
αρχές υγειονομικής περίθαλψης (π.χ. 
ρυθμιστικοί φορείς, φορείς αξιολόγησης 
τεχνολογιών υγείας και πληρωτές 
υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης), 
οργανώσεις ασθενών, επαγγελματίες του 
τομέα της υγείας και πάροχοι υγειονομικής 
περίθαλψης, καθώς και η ακαδημαϊκή 
κοινότητα και οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών·

Τροπολογία 356
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 114 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) διασφαλίζει ότι όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη έχουν τη δυνατότητα 
να προτείνουν πεδία για μελλοντικές 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων·

γ) διασφαλίζει ότι όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη έχουν τη δυνατότητα 
να προτείνουν πεδία για μελλοντικές 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, με 
βάση τακτικές ανοιχτές διαβουλεύσεις 
και τη διοργάνωση ετήσιας συνεδρίασης 
του φόρουμ συμφεροντούχων·

Τροπολογία 357

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 114 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι 
δεσμεύονται να τηρούν τις αρχές της 
πρόσβασης, της αποτελεσματικότητας, 
της προσιτότητας και της 
διαθεσιμότητας·

Τροπολογία 358

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 114 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) αναθεωρεί τακτικά και επιφέρει 
ενδεχόμενες αναγκαίες προσαρμογές στο 
στρατηγικό θεματολόγιο έρευνας και 
καινοτομίας της κοινής επιχείρησης 
«Πρωτοβουλία για την Καινοτομία στην 
Υγεία» υπό το πρίσμα των επιστημονικών 
εξελίξεων που σημειώνονται κατά τη 
διάρκεια της υλοποίησής της ή των 
αναδυόμενων αναγκών στον τομέα της 
δημόσιας υγείας·

δ) αναθεωρεί τακτικά και επιφέρει 
ενδεχόμενες αναγκαίες προσαρμογές στο 
στρατηγικό θεματολόγιο έρευνας και 
καινοτομίας της κοινής επιχείρησης 
«Πρωτοβουλία για την Καινοτομία στην 
Υγεία» υπό το πρίσμα των επιστημονικών 
εξελίξεων που σημειώνονται κατά τη 
διάρκεια της υλοποίησής της ή των 
αναδυόμενων αναγκών και των 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον 
τομέα της δημόσιας υγείας, σε συνεργασία 
με επαγγελματίες υγείας και ενώσεις 
ασθενών καθώς και με την ομάδα 



RR\1236994EL.docx 191/243 PE692.644v03-00

EL

καινοτομίας·

Τροπολογία 359

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 114 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με 
τα έργα, συμπεριλαμβανομένων των 
συμμετεχουσών οντοτήτων και του ποσού 
της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της 
κοινής επιχείρησης «Πρωτοβουλία για την 
Καινοτομία στην Υγεία» και των 
ανειλημμένων συνεισφορών σε είδος ανά 
συμμετέχοντα·

ε) δημοσιεύει εγκαίρως πληροφορίες 
σχετικά με τα έργα, συμπεριλαμβανομένων 
των συμμετεχουσών οντοτήτων και του 
ποσού της χρηματοδοτικής συνεισφοράς 
της κοινής επιχείρησης «Πρωτοβουλία για 
την Καινοτομία στην Υγεία» και των 
ανειλημμένων συνεισφορών σε είδος ανά 
συμμετέχοντα·

Τροπολογία 360

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 114 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) οργανώνει τακτική επικοινωνία, 
συμπεριλαμβανομένης τουλάχιστον μίας 
ετήσιας συνάντησης με ομάδες 
συμφερόντων και με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη, ώστε να διασφαλίζεται ο ανοικτός 
χαρακτήρας και η διαφάνεια των 
δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας 
της κοινής επιχείρησης «Πρωτοβουλία για 
την Καινοτομία στην Υγεία»·

στ) οργανώνει τακτική επικοινωνία, 
συμπεριλαμβανομένης τουλάχιστον μίας 
ετήσιας συνάντησης με ομάδες 
συμφερόντων και με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη, ώστε να διασφαλίζεται η 
συμπεριληπτικότητα, ο ανοικτός 
χαρακτήρας και η διαφάνεια των 
δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας 
της κοινής επιχείρησης «Πρωτοβουλία για 
την Καινοτομία στην Υγεία»·

Τροπολογία 361

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 115 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η Ευρωπαϊκή Συντονιστική 
Επιτροπή του κλάδου ακτινολογικών, 

β) η Ευρωπαϊκή Συντονιστική 
Επιτροπή του κλάδου ακτινολογικών, 
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ηλεκτροϊατρικών και υγειονομικών 
τεχνολογιών πληροφοριών (COCIR), η 
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών 
Βιομηχανιών και Ενώσεων, η EuropaBio, 
η MedTech Europe, η VaccinesEurope, 
κατόπιν κοινοποίησης των αντίστοιχων 
αποφάσεών τους να προσχωρήσουν άνευ 
όρων στην κοινή επιχείρηση 
«Πρωτοβουλία για την Καινοτομία στην 
Υγεία» μέσω επιστολής δέσμευσης·

ηλεκτροϊατρικών και υγειονομικών 
τεχνολογιών πληροφοριών (COCIR), η 
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών 
Βιομηχανιών και Ενώσεων, η EuropaBio, 
η MedTech Europe, η VaccinesEurope, 
κατόπιν κοινοποίησης των αντίστοιχων 
αποφάσεών τους να προσχωρήσουν άνευ 
όρων στην κοινή επιχείρηση 
«Πρωτοβουλία για την Καινοτομία στην 
Υγεία» μέσω επιστολής δέσμευσης, με την 
επιφύλαξη των δικαιωμάτων των μελών, 
ιδίως των ΜΜΕ, όπως ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό και σε άλλο σχετικό 
ενωσιακό δίκαιο·

Τροπολογία 362

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 117 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι δαπάνες που προκύπτουν από 
έμμεσες δράσεις σε τρίτες χώρες εκτός των 
χωρών που συνδέονται με το πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη» είναι αιτιολογημένες 
και σχετικές με τους στόχους που 
καθορίζονται στο άρθρο 113. Δεν 
υπερβαίνουν το 20 % των συνεισφορών σε 
είδος για λειτουργικές δαπάνες που 
παρέχονται από μέλη εκτός της Ένωσης 
και από συνεισφέροντες εταίρους στο 
επίπεδο του προγράμματος «Πρωτοβουλία 
για την Καινοτομία στην Υγεία». Οι 
δαπάνες που υπερβαίνουν το 20 % των 
συνεισφορών σε είδος για λειτουργικές 
δαπάνες στο επίπεδο του προγράμματος 
«Πρωτοβουλία για την καινοτομία στην 
υγεία» δεν θεωρούνται συνεισφορές σε 
είδος για την κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών.

5. Οι δαπάνες που προκύπτουν από 
έμμεσες δράσεις σε τρίτες χώρες εκτός των 
χωρών που συνδέονται με το πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη» είναι αιτιολογημένες 
και σχετικές με τους στόχους που 
καθορίζονται στο άρθρο 113 και έχουν 
θετικά εξωτερικά αποτελέσματα στην 
Ένωση. Δεν υπερβαίνουν το 20 % των 
συνεισφορών σε είδος για λειτουργικές 
δαπάνες που παρέχονται από μέλη εκτός 
της Ένωσης και από συνεισφέροντες 
εταίρους στο επίπεδο του προγράμματος 
«Πρωτοβουλία για την Καινοτομία στην 
Υγεία». Οι δαπάνες που υπερβαίνουν το 
20 % των συνεισφορών σε είδος για 
λειτουργικές δαπάνες στο επίπεδο του 
προγράμματος «Πρωτοβουλία για την 
καινοτομία στην υγεία» δεν θεωρούνται 
συνεισφορές σε είδος για την κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών.

Τροπολογία 363
Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 118 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά περίπτωση, οι προτάσεις 
έργων περιλαμβάνουν σχέδιο των 
σχετικών συμπληρωματικών 
δραστηριοτήτων τους. Οι δαπάνες που 
συνδέονται με τις εν λόγω ειδικές ανά έργο 
συμπληρωματικές δραστηριότητες πρέπει 
να πραγματοποιούνται μεταξύ της 
ημερομηνίας υποβολής της πρότασης και 
έως δύο έτη μετά την ημερομηνία λήξης 
της έμμεσης δράσης.

2. Κατά περίπτωση, οι προτάσεις 
έργων περιλαμβάνουν σχέδιο 
ποσοτικοποίησης των σχετικών 
συμπληρωματικών δραστηριοτήτων τους. 
Οι δαπάνες που συνδέονται με τις εν λόγω 
ειδικές ανά έργο συμπληρωματικές 
δραστηριότητες πρέπει να 
πραγματοποιούνται μεταξύ της 
ημερομηνίας υποβολής της πρότασης και 
έως τρία έτη μετά την ημερομηνία λήξης 
της έμμεσης δράσης.

Τροπολογία 364

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 119 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) το Ανεξάρτητο επιστημονικό 
γνωμοδοτικό συμβούλιο·

Τροπολογία 365

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 122 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ομάδα καινοτομίας συμβουλεύει 
το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με 
θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες 
έρευνας και καινοτομίας της κοινής 
επιχείρησης «Πρωτοβουλία για την 
Καινοτομία στην Υγεία» κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 19.

1. Με βάση τις γνωμοδοτήσεις του 
Επιστημονικού Γνωμοδοτικού 
Συμβουλίου, όπως αυτό ορίζεται στο 
άρθρο 19, η ομάδα καινοτομίας δύναται 
να συμβουλεύει περαιτέρω το διοικητικό 
συμβούλιο σχετικά με θέματα που 
αφορούν τις δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας της κοινής επιχείρησης 
«Πρωτοβουλία για την Καινοτομία στην 
Υγεία» και άλλα στρατηγικά ζητήματα.
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Τροπολογία 366

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 122 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ομάδα καινοτομίας απαρτίζεται 
από τα ακόλουθα μόνιμα μέλη:

2. Η ομάδα καινοτομίας απαρτίζεται 
από τα ακόλουθα μέλη:

Τροπολογία 367

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 122 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) δύο εκπροσώπους της 
επιστημονικής κοινότητας, οι οποίοι 
διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο 
μετά από ανοικτή διαδικασία επιλογής 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 
παράγραφος 4·

δ) τέσσερις εκπροσώπους της 
επιστημονικής κοινότητας·

Τροπολογία 368

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 122 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) έως έξι μόνιμα μέλη της ομάδας, 
τα οποία διορίζονται από το διοικητικό 
συμβούλιο μετά από ανοικτή διαδικασία 
επιλογής κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 
παράγραφος 4, στο πλαίσιο της οποίας 
διασφαλίζεται ειδικότερα η δέουσα 
εκπροσώπηση των ενδιαφερόμενων 
μερών του τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης, με κάλυψη ιδίως του 
δημόσιου τομέα, των ασθενών και των 
τελικών χρηστών εν γένει·

ε) έξι εκπροσώπους ενδιαφερόμενων 
μερών του τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης, με κάλυψη ιδίως του 
δημόσιου τομέα, των ασθενών και των 
τελικών χρηστών εν γένει, οι οποίοι 
διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο 
μετά από ανοικτή και διαφανή 
διαδικασία επιλογής κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 19 παράγραφοι 2 και 4·

Τροπολογία 369
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 122 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέλη της ομάδας που εκπροσωπούν τα 
μέλη της κοινής επιχείρησης 
«Πρωτοβουλία για την Καινοτομία στην 
Υγεία» μπορούν, κατά περίπτωση, να 
ορίζουν ad hoc μέλη για να συζητήσουν 
συγκεκριμένα θέματα. Μπορούν να 
ορίζουν από κοινού έως έξι ad hoc μέλη 
για κάθε συνεδρίαση.

Τα μέλη της ομάδας καινοτομίας μπορούν, 
κατά περίπτωση, να ορίζουν ad hoc μέλη 
για να συζητήσουν συγκεκριμένα θέματα. 
Μπορούν να ορίζουν από κοινού έως έξι 
ad hoc μέλη για κάθε συνεδρίαση.

Τροπολογία 370

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 122 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέλη της ομάδας που εκπροσωπούν 
μέλη της κοινής επιχείρησης 
«Πρωτοβουλία για την Καινοτομία στην 
Υγεία» ορίζουν ad hoc μέλη κατόπιν 
συναίνεσης για ορισμένο χρονικό 
διάστημα. Κοινοποιούν τις αποφάσεις τους 
στο γραφείο προγράμματος και στα άλλα 
μόνιμα μέλη της ομάδας.

Τα μέλη της ομάδας καινοτομίας ορίζουν 
ad hoc μέλη κατόπιν συναίνεσης για 
ορισμένο χρονικό διάστημα. Κοινοποιούν 
τις αποφάσεις τους στο γραφείο 
προγράμματος και στα άλλα μόνιμα μέλη 
της ομάδας.

Τροπολογία 371

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 122 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Η ομάδα καινοτομίας 
επικουρείται από ανεξάρτητο 
επιστημονικό γνωμοδοτικό συμβούλιο, 
ιδίως όσον αφορά τις συμβουλές σχετικά 
με τις επιστημονικές, στρατηγικές και 
τεχνολογικές προτεραιότητες που 
σχετίζονται με τους στόχους της κοινής 
επιχείρησης «Πρωτοβουλία για την 
καινοτομία στην υγεία».
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Τροπολογία 372

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 122 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επιστημονικές προτεραιότητες· α) επιστημονικές προτεραιότητες, 
βάσει των συμβουλών που λαμβάνει το 
ανεξάρτητο επιστημονικό γνωμοδοτικό 
συμβούλιο·

Τροπολογία 373

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 122 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τη δημιουργία συνεργειών με άλλες 
δραστηριότητες του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», συμπεριλαμβανομένων 
άλλων ευρωπαϊκών συμπράξεων, καθώς 
και άλλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων 
της Ένωσης και εθνικών χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων.

ε) τη δημιουργία συνεργειών με άλλες 
δραστηριότητες του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», συμπεριλαμβανομένων 
άλλων ευρωπαϊκών συμπράξεων και 
αποστολών, ιδίως της κοινής επιχείρησης 
«Παγκόσμιο πρόγραμμα για την υγεία», 
καθώς και άλλων χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων της Ένωσης και εθνικών 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Τροπολογία 374

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 122 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) κοινωνική αξιοποίηση, 
προσβασιμότητα και οικονομική 
προσιτότητα των αποτελεσμάτων των 
έργων·

Τροπολογία 375
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 122 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Την προεδρία της της ομάδας 
καινοτομίας ασκεί ο εκτελεστικός 
διευθυντής. Σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις, ο εκτελεστικός διευθυντής 
μπορεί να διορίσει ανώτερο μέλος του 
προσωπικού του γραφείου προγράμματος 
της κοινής επιχείρησης «Πρωτοβουλία 
για την Καινοτομία στην Υγεία», 
προκειμένου να προεδρεύσει της ομάδας 
καινοτομίας για λογαριασμό του.

5. Οι μόνιμοι αντιπρόσωποι της 
ομάδας καινοτομίας εκλέγουν πρόεδρο 
μεταξύ των μελών της, σύμφωνα με το 
άρθρο 19 παράγραφος 5. Σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, ο πρόεδρος 
της ομάδας καινοτομίας μπορεί 
κατ’ εξαίρεση να διορίσει ένα άλλο μέλος 
της ομάδας καινοτομίας μεταξύ εκείνων 
που εκπροσωπούν την επιστημονική 
κοινότητα, προκειμένου να προεδρεύσει 
της ομάδας καινοτομίας για λογαριασμό 
του.

Τροπολογία 376

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 122 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Στο πλαίσιο της έκθεσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 8, 
τα μέλη της ομάδας που εκπροσωπούν τα 
μέλη της κοινής επιχείρησης 
«Πρωτοβουλία για την Καινοτομία στην 
Υγεία» εγκρίνουν με συναίνεση προτάσεις 
σχετικά με τα θέματα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 4 μετά από συζητήσεις με 
όλα τα μέλη της ομάδας που παρίστανται 
στη συνεδρίαση. Ελλείψει συναίνεσης, ο 
πρόεδρος αναφέρει την κατάσταση στο 
διοικητικό συμβούλιο. Κάθε μέλος της 
ομάδας μπορεί να εκφράσει αποκλίνουσα 
γνώμη στην έκθεση.

6. Στο πλαίσιο της έκθεσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 8, 
τα μέλη της ομάδας καινοτομίας 
εγκρίνουν με συναίνεση προτάσεις σχετικά 
με τα θέματα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4 μετά από συζητήσεις με όλα 
τα μέλη της ομάδας που παρίστανται στη 
συνεδρίαση. Ελλείψει συναίνεσης, ο 
πρόεδρος αναφέρει την κατάσταση στο 
διοικητικό συμβούλιο. Κάθε μέλος της 
ομάδας καινοτομίας μπορεί να εκφράσει 
αποκλίνουσα γνώμη στην έκθεση.

Τροπολογία 377

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 122 – παράγραφος 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η ομάδα καινοτομίας συνέρχεται 
σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον δύο 
φορές ετησίως. Μπορεί να συνέρχεται σε 
έκτακτη συνεδρίαση κατόπιν αιτήματος 
των μελών της ομάδας που εκπροσωπούν 
την Επιτροπή ή της πλειοψηφίας των 
μελών της ομάδας που εκπροσωπούν τα 
μέλη εκτός της Ένωσης.

7. Η ομάδα καινοτομίας συνέρχεται 
σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον δύο 
φορές ετησίως. Μπορεί να συνέρχεται σε 
έκτακτη συνεδρίαση κατόπιν αιτήματος 
των μελών της ομάδας που εκπροσωπούν 
την Επιτροπή ή του ενός τετάρτου των 
μελών της εκτός της Ένωσης.

Τροπολογία 378

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 122 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Τα μέλη της ομάδας καινοτομίας 
ανταλλάσσουν κάθε σχετική πληροφορία 
και συζητούν τις ιδέες τους πριν από τις 
συνεδριάσεις σε οποιαδήποτε κατάλληλη 
μορφή. Συντονίζουν τις δραστηριότητές 
τους με εκείνες οποιασδήποτε άλλης 
συμβουλευτικής ομάδας, κατά περίπτωση.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία 379

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 122 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α. Τα μέλη της ομάδας καινοτομίας 
διορίζονται με βάση τις ικανότητες και 
την εμπειρογνωμοσύνη τους, προκειμένου 
να εξασφαλίζεται η διατύπωση 
συστάσεων προς την κοινή επιχείρηση με 
βάση τις ανάγκες της επιστήμης και της 
υγείας.

Τροπολογία 380
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 122 – παράγραφος 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8β. Η ομάδα συμφεροντούχων 
οργανώνει τακτικά ανοικτές δημόσιες 
διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σχετικά με 
προγραμματισμένες πρωτοβουλίες της 
κοινής επιχείρησης, προωθεί τη διεθνή 
συνεργασία, ενθαρρύνει την αξιοποίηση 
των αποτελεσμάτων της έρευνας και της 
καινοτομίας και ενθαρρύνει τη 
συνεργασία και τη δημιουργία συνεργειών 
με άλλες πρωτοβουλίες σε ενωσιακό και 
παγκόσμιο επίπεδο.

Τροπολογία 381

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 122 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 122α
Ανεξάρτητο επιστημονικό γνωμοδοτικό 

συμβούλιο
Επιπλέον των καθηκόντων που 
καθορίζονται στο άρθρο 19, το 
Ανεξάρτητο επιστημονικό γνωμοδοτικό 
συμβούλιο εκτελεί επίσης τα ακόλουθα 
καθήκοντα: 
α) παρέχει στοιχεία σχετικά με τις 
επιστημονικές, στρατηγικές και 
τεχνολογικές και καινοτομικές 
προτεραιότητες που πρέπει να εξεταστούν 
από την κοινή επιχείρηση «Πρωτοβουλία 
για την Καινοτομία στην Υγεία», όπως 
ορίζονται στο στρατηγικό θεματολόγιο 
έρευνας και καινοτομίας και σε συναφή 
προγράμματα εργασίας ή σε οποιοδήποτε 
άλλα ισοδύναμα έγγραφα, και 
λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες 
συναφών τομέων·
β) διατυπώνει προτάσεις για τη 
διευκόλυνση της δημιουργίας 
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συγκεκριμένων συνεργειών μεταξύ της 
κοινής επιχείρησης «Πρωτοβουλία για 
την Καινοτομία στην Υγεία» και των 
προγραμμάτων, πολιτικών και τομέων με 
τα οποία θεωρείται ότι οι συνέργειες θα 
αποφέρουν προστιθέμενη αξία·
γ) παρέχει συμβουλές στο διοικητικό 
συμβούλιο σχετικά με στρατηγικές για 
την προώθηση της επιστημονικής 
αριστείας·
δ) παρέχει σχόλια και παρατηρήσεις 
στην ομάδα καινοτομίας.
Το ανεξάρτητο επιστημονικό 
γνωμοδοτικό συμβούλιο απαρτίζεται από 
οκτώ ανεξάρτητους εκπροσώπους που 
διορίζονται μετά από ανοικτή διαδικασία 
επιλογής κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 
παράγραφος 4. Η σύνθεση του 
ανεξάρτητου επιστημονικού 
γνωμοδοτικού συμβουλίου πρέπει να είναι 
ισορροπημένη γεωγραφικά και ως προς 
την εκπροσώπηση των φύλων.
Το ανεξάρτητο επιστημονικό 
γνωμοδοτικό συμβούλιο καταρτίζει τον 
εσωτερικό του κανονισμό.

Τροπολογία 382

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 123 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, ως μη καλυπτόμενη ανάγκη 
δημόσιας υγείας ορίζεται μια ανάγκη που 
δεν καλύπτεται επί του παρόντος από τα 
συστήματα υγειονομικής περίθαλψης για 
λόγους διαθεσιμότητας ή 
προσβασιμότητας, για παράδειγμα, όταν 
δεν υπάρχει ικανοποιητική μέθοδος 
διάγνωσης, πρόληψης ή θεραπείας για μια 
δεδομένη πάθηση ή εάν η πρόσβαση των 
ανθρώπων στην υγειονομική περίθαλψη 
είναι περιορισμένη λόγω του κόστους, της 
απόστασης από δομές υγείας ή του χρόνου 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, ως μη καλυπτόμενη ανάγκη 
δημόσιας υγείας ορίζεται μια ανάγκη 
υγείας που δεν καλύπτεται επί του 
παρόντος από τα συστήματα υγειονομικής 
περίθαλψης για λόγους διαθεσιμότητας, 
οικονομικής προσιτότητας ή 
προσβασιμότητας, για παράδειγμα, όταν 
δεν υπάρχει ικανοποιητική μέθοδος 
διάγνωσης, πρόληψης ή θεραπείας για μια 
δεδομένη πρόκληση για τη δημόσια υγεία, 
τόσο για μεταδοτικές όσο και για μη 
μεταδοτικές ασθένειες, ή πάθηση ή εάν η 
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αναμονής. Η ανθρωποκεντρική περίθαλψη 
αναφέρεται σε μια προσέγγιση περίθαλψης 
που υιοθετεί συνειδητά την οπτική των 
ατόμων, των φροντιστών, των οικογενειών 
και των κοινοτήτων και θεωρεί τις 
κατηγορίες αυτές ως συμμετέχοντες καθώς 
και ως δικαιούχους συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης που είναι 
οργανωμένα γύρω από τις ανάγκες και τις 
προτιμήσεις τους και όχι με βάση 
μεμονωμένες ασθένειες.

πρόσβαση των ανθρώπων στην 
υγειονομική περίθαλψη είναι περιορισμένη 
λόγω του κόστους, συμπεριλαμβανομένων 
των άμεσων πληρωμών από τους 
ασθενείς, της απόστασης από δομές υγείας 
ή του χρόνου αναμονής. Ο ορισμός της μη 
καλυπτόμενης ανάγκης δημόσιας υγείας 
πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τις 
προκλήσεις που αναφέρονται σε 
πρόσφατες εκθέσεις από αξιόπιστες 
πηγές, όπως από ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς και φορείς, καθώς και τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, με 
ιδιαίτερη έμφαση στους δείκτες και τον 
κατάλογο φαρμάκων προτεραιότητας που 
έχει καταρτίσει ο ΠΟΥ Ευρώπης. Η 
ανθρωποκεντρική περίθαλψη αναφέρεται 
σε μια προσέγγιση περίθαλψης που 
υιοθετεί συνειδητά την οπτική των 
ατόμων, των φροντιστών, των οικογενειών 
και των κοινοτήτων και θεωρεί τις 
κατηγορίες αυτές ως συμμετέχοντες καθώς 
και ως δικαιούχους συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης που είναι 
οργανωμένα γύρω από τις ανάγκες και τις 
προτιμήσεις τους και όχι με βάση 
μεμονωμένες ασθένειες.

Τροπολογία 383

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 123 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι έμμεσες δράσεις που 
χρηματοδοτούνται από την κοινή 
επιχείρηση «Πρωτοβουλία για την 
Καινοτομία στην Υγεία» μπορούν να 
περιλαμβάνουν κλινικές μελέτες όπου ο 
στοχευόμενος τομέας ή η σκοπούμενη 
χρήση αντιπροσωπεύει μη καλυπτόμενη 
ανάγκη δημόσιας υγείας η οποία επηρεάζει 
ή απειλεί σοβαρά τον πληθυσμό της 
Ένωσης.

2. Οι έμμεσες δράσεις που 
χρηματοδοτούνται από την κοινή 
επιχείρηση «Πρωτοβουλία για την 
Καινοτομία στην Υγεία» μπορούν να 
περιλαμβάνουν κλινικές μελέτες όπου ο 
στοχευόμενος τομέας ή η σκοπούμενη 
χρήση αντιπροσωπεύει μη καλυπτόμενη 
ανάγκη δημόσιας υγείας η οποία επηρεάζει 
ή απειλεί τον πληθυσμό της Ένωσης.
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Τροπολογία 384

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 123 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι συμμετέχοντες σε έμμεσες 
δράσεις που χρηματοδοτούνται από την 
κοινή επιχείρηση «Πρωτοβουλία για την 
Καινοτομία στην Υγεία» πρέπει να 
μεριμνούν ώστε τα προϊόντα και οι 
υπηρεσίες που αναπτύσσονται βάσει ή εν 
μέρει βάσει των αποτελεσμάτων των 
έμμεσων δράσεων να είναι διαθέσιμα και 
προσβάσιμα στο κοινό υπό δίκαιους και 
εύλογους όρους. Για τον σκοπό αυτόν, 
κατά περίπτωση, το πρόγραμμα εργασίας 
προσδιορίζει πρόσθετες υποχρεώσεις 
εκμετάλλευσης εφαρμοστέες σε 
συγκεκριμένες έμμεσες δράσεις.

3. Οι συμμετέχοντες σε έμμεσες 
δράσεις που χρηματοδοτούνται από την 
κοινή επιχείρηση «Πρωτοβουλία για την 
Καινοτομία στην Υγεία» πρέπει να 
μεριμνούν ώστε τα προϊόντα και οι 
υπηρεσίες που αναπτύσσονται βάσει ή εν 
μέρει βάσει των αποτελεσμάτων των 
έμμεσων δράσεων να είναι διαθέσιμα, 
οικονομικώς προσιτά και προσβάσιμα στο 
κοινό υπό δίκαιους και εύλογους όρους. 
Για τον σκοπό αυτόν, κατά περίπτωση, το 
πρόγραμμα εργασίας προσδιορίζει εκ των 
προτέρων εάν η δράση είναι καθορισμένη 
δράση για την οποία ισχύουν οι εν λόγω 
πρόσθετες υποχρεώσεις εκμετάλλευσης, 
και αυτό αναφέρεται στις προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων ή προσφορών.

Τροπολογία 385

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 124 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ενίσχυση της ανοικτής 
τεχνολογικής αυτονομίας της Ένωσης 
όσον αφορά τα ηλεκτρονικά συστατικά 
στοιχεία και συστήματα για τη στήριξη 
των μελλοντικών αναγκών των κάθετων 
κλάδων και της οικονομίας γενικότερα. 
Απώτερος στόχος είναι η συμβολή στον 
διπλασιασμό της αξίας του σχεδιασμού και 
της παραγωγής ηλεκτρονικών συστατικών 
στοιχείων και συστημάτων στην Ευρώπη 
έως το 2030, σύμφωνα με την παρουσία 
της Ένωσης στον τομέα των προϊόντων και 
υπηρεσιών·

α) ενίσχυση της ανοικτής 
τεχνολογικής αυτονομίας και 
ανθεκτικότητας της Ένωσης όσον αφορά 
τα ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και 
συστήματα για τη στήριξη των 
μελλοντικών αναγκών των κάθετων 
κλάδων και της οικονομίας γενικότερα. 
Απώτερος στόχος είναι η συμβολή στον 
διπλασιασμό της αξίας του σχεδιασμού και 
της παραγωγής ηλεκτρονικών συστατικών 
στοιχείων και συστημάτων στην Ευρώπη 
έως το 2030, σύμφωνα με την παρουσία 
της Ένωσης στον τομέα των προϊόντων και 
υπηρεσιών·
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Τροπολογία 386

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 124 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) διασφάλιση ότι οι τεχνολογίες 
συστατικών στοιχείων και συστημάτων 
ανταποκρίνονται στις κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές προκλήσεις της Ευρώπης. 
Στόχος είναι η ευθυγράμμιση με την 
πολιτική της Ένωσης για την ενεργειακή 
απόδοση και η συμβολή στη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας κατά 32,5 % το 
2030.

γ) διασφάλιση ότι οι τεχνολογίες 
συστατικών στοιχείων και συστημάτων 
ανταποκρίνονται στις κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές προκλήσεις της Ευρώπης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των 
πόρων. Στόχος είναι η ευθυγράμμιση με 
την πολιτική της Ένωσης για την 
ενεργειακή απόδοση και την κυκλικότητα, 
συμπεριλαμβανομένων των αρχών 
οικολογικού σχεδιασμού. 

Τροπολογία 387

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 124 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δημιουργία ικανοτήτων σχεδιασμού 
και παραγωγής στην Ευρώπη για 
στρατηγικούς τομείς εφαρμογής·

α) στήριξη της έρευνας και της 
καινοτομίας για τη δημιουργία 
ικανοτήτων σχεδιασμού και παραγωγής 
στην Ευρώπη για στρατηγικούς τομείς 
εφαρμογής·

Τροπολογία 388

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 124 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δρομολόγηση ισορροπημένου 
χαρτοφυλακίου μεγάλων και μικρών έργων 
για τη στήριξη της ταχείας μεταφοράς 
τεχνολογιών από το στάδιο της έρευνας σε 
βιομηχανικό περιβάλλον·

β) δρομολόγηση ισορροπημένου 
χαρτοφυλακίου μεγάλων και μικρών έργων 
για τη στήριξη της ταχείας μεταφοράς 
τεχνολογιών από το στάδιο της έρευνας σε 
βιομηχανικό περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ· 
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Τροπολογία 389

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 124 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) οικοδόμηση ενός δυναμικού 
ενωσιακού οικοσυστήματος που θα 
βασίζεται σε ψηφιακές αλυσίδες αξίας με 
απλουστευμένη πρόσβαση για τους 
νεοεισερχόμενους·

γ) οικοδόμηση ενός δυναμικού 
ενωσιακού οικοσυστήματος που θα 
βασίζεται σε ψηφιακές αλυσίδες αξίας με 
απλουστευμένη πρόσβαση για τους 
νεοεισερχόμενους, μεταξύ των οποίων 
νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ, καθώς 
και οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών·

Τροπολογία 390

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 124 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) συμβολή στην επίτευξη των 
στόχων που ορίζονται στην ανακοίνωση 
της Επιτροπής με τίτλο «Ψηφιακή 
Πυξίδα 2030: η ευρωπαϊκή οδός για την 
ψηφιακή δεκαετία» (Μάρτιος 2021), 
ιδίως εκείνων που αφορούν τους 
ημιαγωγούς, τους ειδικούς ΤΠΕ και την 
ψηφιοποίηση επιχειρηματικών μοντέλων.

Τροπολογία 391

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 124 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ενίσχυση των τεχνολογιών 
συστατικών στοιχείων που εγγυώνται την 
ασφάλεια, την εμπιστοσύνη και την 
ενεργειακή απόδοση για υποδομές και 
τομείς ζωτικής σημασίας στην Ευρώπη·

δ) ενίσχυση των τεχνολογιών 
συστατικών στοιχείων που εγγυώνται την 
ασφάλεια, την εμπιστοσύνη, τις 
ενισχυμένες επιδόσεις και την ενεργειακή 
απόδοση για υποδομές και τομείς ζωτικής 
σημασίας στην Ευρώπη·
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Τροπολογία 392

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 124 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) εξασφάλιση συνοχής μεταξύ του 
στρατηγικού θεματολογίου έρευνας και 
καινοτομίας της πρωτοβουλίας και των 
πολιτικών της ΕΕ, με σκοπό την αποδοτική 
συμβολή των τεχνολογιών συστατικών 
στοιχείων και συστημάτων.

στ) εξασφάλιση συνοχής μεταξύ του 
στρατηγικού θεματολογίου έρευνας και 
καινοτομίας της πρωτοβουλίας και των 
πολιτικών της ΕΕ, με σκοπό την αποδοτική 
συμβολή των τεχνολογιών συστατικών 
στοιχείων και συστημάτων, μεταξύ άλλων 
μέσω λύσεων ανοικτής πηγής.

Τροπολογία 393

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 126 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα ιδιωτικά μέλη, τα οποία 
συνίστανται στις ακόλουθες βιομηχανικές 
ενώσεις και συνιστώσες οντότητές τους: 
ένωση AENEAS, γαλλικού δικαίου με 
καταστατική έδρα στο Παρίσι (Γαλλία)· 
ένωση ARTEMIS Industry Association 
(ARTEMISIA), ολλανδικού δικαίου με 
καταστατική έδρα στο Eindhoven (Κάτω 
Χώρες)· ένωση EPoSS e.V., γερμανικού 
δικαίου με καταστατική έδρα στο 
Βερολίνο (Γερμανία).

β) τα ιδιωτικά μέλη, τα οποία 
συνίστανται στις ακόλουθες βιομηχανικές 
ενώσεις που εκπροσωπούν τις συνιστώσες 
οντότητές τους: ένωση AENEAS, 
γαλλικού δικαίου με καταστατική έδρα στο 
Παρίσι (Γαλλία)· ένωση ARTEMIS 
Industry Association (ARTEMISIA), 
ολλανδικού δικαίου με καταστατική έδρα 
στο Eindhoven (Κάτω Χώρες)· ένωση 
EPoSS e.V., γερμανικού δικαίου με 
καταστατική έδρα στο Βερολίνο 
(Γερμανία).

Τροπολογία 394

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 126 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) τα συνδεδεμένα μέλη που 
επιλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 7.
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Τροπολογία 395

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 128 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά τη διάρκεια της περιόδου που 
καθορίζεται στο άρθρο 3, τα συμμετέχοντα 
κράτη της κοινής επιχείρησης «Βασικές 
ψηφιακές τεχνολογίες» καταβάλλουν 
συνολική συνεισφορά τουλάχιστον ίση με 
το ποσό της συνεισφοράς της Ένωσης στις 
λειτουργικές δαπάνες που αναφέρονται στο 
άρθρο 127.

1. Κατά τη διάρκεια της περιόδου που 
καθορίζεται στο άρθρο 3, τα συμμετέχοντα 
κράτη της κοινής επιχείρησης «Βασικές 
ψηφιακές τεχνολογίες» καταβάλλουν 
συνολική συνεισφορά ανάλογη με το ποσό 
της συνεισφοράς της Ένωσης στις 
λειτουργικές δαπάνες που αναφέρονται στο 
άρθρο 127.

Τροπολογία 396

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 128 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Σύμφωνα με το άρθρο 26 
παράγραφος 2, τα ιδιωτικά μέλη 
συμφωνούν μεταξύ τους τον τρόπο 
επιμερισμού των συλλογικών 
συνεισφορών τους τόσο στις λειτουργικές 
δαπάνες όσο και στις διοικητικές 
δαπάνες της κοινής επιχείρησης 
«Βασικές Ψηφιακές Τεχνολογίες».

Τροπολογία 397

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 128 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι συνεισφορές που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 συνίστανται στις 
συνεισφορές που προβλέπονται στο 
άρθρο 11 παράγραφος 4. Οι συνεισφορές 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 
συνίστανται σε συνεισφορές που 
προβλέπονται στο άρθρο 11 

4. Οι συνεισφορές που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 συνίστανται στις 
συνεισφορές που προβλέπονται στο 
άρθρο 11 παράγραφος 4. Οι συνεισφορές 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 
συνίστανται σε συνεισφορές που 
προβλέπονται στο άρθρο 11 



RR\1236994EL.docx 207/243 PE692.644v03-00

EL

παράγραφος 1, συμπεριλαμβανομένου 
ποσού τουλάχιστον 2 489 074 000 EUR 
συνεισφορών που προβλέπονται στο 
άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α). Οι 
συνεισφορές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 συνίστανται σε συνεισφορές 
που προβλέπονται στο άρθρο 11 
παράγραφος 1 στοιχείο γ).

παράγραφος 1. Οι συνεισφορές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 
συνίστανται σε συνεισφορές που 
προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 
στοιχείο γ).

Τροπολογία 398

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 128 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Κάθε συμμετέχον κράτος έχει 
δικαίωμα αρνησικυρίας για όλα τα 
θέματα που αφορούν τη χρήση των δικών 
του εθνικών χρηματοδοτικών 
συνεισφορών στην κοινή επιχείρηση 
βάσει στρατηγικών προτεραιοτήτων και 
δεόντως αιτιολογημένων περιπτώσεων. Η 
αιτιολόγηση δημοσιοποιείται προκειμένου 
να διασφαλίζεται ότι το δικαίωμα 
αρνησικυρίας ασκείται με διαφανή, 
αιτιολογημένο και αναλογικό τρόπο.

Τροπολογία 399

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 129

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 129 διαγράφεται
Συνεισφορές των συμμετεχόντων κρατών
1. Κάθε συμμετέχον κράτος αναθέτει 
στην κοινή επιχείρηση «Βασικές 
ψηφιακές τεχνολογίες» την αξιοποίηση 
των συνεισφορών του προς τους 
συμμετέχοντες σε έμμεσες δράσεις που 
είναι εγκατεστημένοι στο συγκεκριμένο 
συμμετέχον κράτος μέσω των συμφωνιών 
επιχορήγησης που συνάπτει η κοινή 
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επιχείρηση. Αναθέτουν επίσης στην κοινή 
επιχείρηση «Βασικές ψηφιακές 
τεχνολογίες» την καταβολή των 
συνεισφορών τους στους συμμετέχοντες. 
Προσδιορίζουν τα ποσά που προορίζονται 
για έμμεσες δράσεις.
2. Οι δικαιούχοι έμμεσων δράσεων 
της κοινής επιχείρησης «Βασικές 
ψηφιακές τεχνολογίες» υπογράφουν 
ενιαία συμφωνία επιχορήγησης με την 
κοινή επιχείρηση «Βασικές ψηφιακές 
τεχνολογίες». Οι λεπτομερείς κανόνες της 
συμφωνίας επιχορήγησης, 
συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου 
πλαισίου για τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας, ακολουθούν τους κανόνες 
του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».
3. Τα συμμετέχοντα κράτη 
δεσμεύονται για την καταβολή ολόκληρου 
του ποσού των συνεισφορών τους μέσω 
νομικά δεσμευτικών συμφωνιών μεταξύ 
των οντοτήτων που ορίζονται από κάθε 
συμμετέχον κράτος για τον σκοπό αυτόν 
και της κοινής επιχείρησης «Βασικές 
ψηφιακές τεχνολογίες». Οι συμφωνίες 
αυτές συνάπτονται πριν από την έγκριση 
του προγράμματος εργασίας.
4. Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει 
δεόντως υπόψη τις συμφωνίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 κατά την 
έγκριση των προβλέψεων δαπανών των 
σχετικών δραστηριοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η τήρηση της αρχής της 
ισοσκέλισης του προϋπολογισμού της 
κοινής επιχείρησης «Βασικές ψηφιακές 
τεχνολογίες».
5. Ο εκτελεστικός διευθυντής 
υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο τις 
συμφωνίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 προς στήριξη των 
προβλέψεων δαπανών των σχετικών 
δραστηριοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας.
6. Άλλες ρυθμίσεις για τη συνεργασία 
μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών και 
της κοινής επιχείρησης «Βασικές 
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ψηφιακές τεχνολογίες» και για τις 
αναλήψεις υποχρεώσεων σχετικά με τις 
συνεισφορές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 καθορίζονται μέσω 
συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ των 
οντοτήτων που ορίζονται από κάθε 
συμμετέχον κράτος για τον σκοπό αυτόν 
και της κοινής επιχείρησης «Βασικές 
ψηφιακές τεχνολογίες».

Τροπολογία 400

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 130 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ιδιωτικές επενδύσεις με στόχο να 
τεθούν σε βιομηχανική παραγωγή τα 
αποτελέσματα των έργων των κοινών 
επιχειρήσεων «Βασικές ψηφιακές 
τεχνολογίες» και ECSEL·

α) επενδύσεις με στόχο να τεθούν σε 
βιομηχανική παραγωγή τα αποτελέσματα 
των έργων των κοινών επιχειρήσεων 
«Βασικές ψηφιακές τεχνολογίες» και 
ECSEL·

Τροπολογία 401

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 130 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) έργα στο πλαίσιο του ΣΕΚΕΕ για 
τη μικροηλεκτρονική και του δυνητικού 
διαδόχου του·

Τροπολογία 402

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 130 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) δραστηριότητες για την ανάπτυξη 
του οικοσυστήματος που στηρίζει τη 
συνεργασία των χρηστών και των 
προμηθευτών τεχνολογίας.

ε) δραστηριότητες για την ανάπτυξη 
του οικοσυστήματος που στηρίζει τη 
συνεργασία των χρηστών και των 
προμηθευτών τεχνολογίας και με έργα στο 
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πλαίσιο των εμβληματικών 
πρωτοβουλιών·

Τροπολογία 403

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 130 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) δραστηριότητες επικοινωνίας και 
διάδοσης.

Τροπολογία 404

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 131 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) το επιστημονικό γνωμοδοτικό 
συμβούλιο.

Τροπολογία 405

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 136 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο πρόεδρος μπορεί να προσκαλεί 
άλλα πρόσωπα να παρίστανται στις 
συνεδριάσεις του συμβουλίου ως 
παρατηρητές, ιδίως εκπροσώπους 
περιφερειακών αρχών εντός της Ένωσης, 
εκπροσώπους ενώσεων ΜΜΕ και 
εκπροσώπους άλλων οργάνων της κοινής 
επιχείρησης «Βασικές ψηφιακές 
τεχνολογίες».

5. Ο πρόεδρος μπορεί να προσκαλεί 
άλλα πρόσωπα να παρίστανται στις 
συνεδριάσεις του συμβουλίου ως 
παρατηρητές, ιδίως εκπροσώπους 
περιφερειακών αρχών εντός της Ένωσης, 
εκπροσώπους ενώσεων ΜΜΕ, οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών και 
εκπροσώπους άλλων οργάνων της κοινής 
επιχείρησης «Βασικές ψηφιακές 
τεχνολογίες».

Τροπολογία 406
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 139 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Το συμβούλιο ιδιωτικών μελών 
μπορεί να προσκαλεί επιλεγμένα μέλη του 
ακαδημαϊκού κόσμου και οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών να συμμετέχουν 
στις συνεδριάσεις ως παρατηρητές. Αυτοί 
λαμβάνουν όλα τα σχετικά έγγραφα και 
μπορούν να συμμετέχουν στις 
συζητήσεις, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Τροπολογία 407

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 140 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) καταρτίζει και επικαιροποιεί 
τακτικά το σχέδιο του στρατηγικού 
θεματολογίου έρευνας και καινοτομίας για 
την επίτευξη των στόχων της κοινής 
επιχείρησης «Βασικές ψηφιακές 
τεχνολογίες» που καθορίζονται στο 
άρθρο 4 και στο άρθρο 124, 
λαμβανομένων υπόψη των εισηγήσεων 
των δημόσιων αρχών·

α) αναπτύσσει εισηγήσεις μεταξύ 
άλλων μέσω ανοικτής δημόσιας 
διαβούλευσης για την κατάρτιση και την 
τακτική επικαιροποίηση του σχεδίου του 
στρατηγικού θεματολογίου έρευνας και 
καινοτομίας για την επίτευξη των στόχων 
της κοινής επιχείρησης «Βασικές ψηφιακές 
τεχνολογίες» που καθορίζονται στο 
άρθρο 4 και στο άρθρο 124, 
λαμβανομένων υπόψη των εισηγήσεων 
των δημόσιων αρχών και του 
συμβουλευτικού φόρουμ ενδιαφερομένων 
μερών·

Τροπολογία 408

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 140 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) οργανώνει ένα συμβουλευτικό 
φόρουμ ενδιαφερόμενων μερών, το οποίο 
είναι ανοικτό σε όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό 

γ) με την επιφύλαξη του άρθρου 21, 
οργανώνει ένα συμβουλευτικό φόρουμ 
ενδιαφερόμενων μερών, το οποίο είναι 
ανοικτό σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
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τομέα των οποίων διακυβεύονται 
συμφέροντα στον τομέα των βασικών 
ψηφιακών τεχνολογιών, προκειμένου να τα 
ενημερώσει και να συλλέξει πληροφορίες 
σχετικά με το σχέδιο του στρατηγικού 
θεματολογίου έρευνας και καινοτομίας για 
ένα δεδομένο έτος·

από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα 
των οποίων διακυβεύονται συμφέροντα 
στον τομέα των βασικών ψηφιακών 
τεχνολογιών, ιδίως σε ενώσεις ΜΜΕ και 
εκπροσώπους και οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να 
τα ενημερώσει και να συλλέξει εισηγήσεις 
και πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο του 
στρατηγικού θεματολογίου έρευνας και 
καινοτομίας και το πρόγραμμα εργασίας 
για ένα δεδομένο έτος·

Τροπολογία 409

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 140 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 140α
Επιστημονικό γνωμοδοτικό συμβούλιο

1. Η κοινή επιχείρηση «Βασικές 
ψηφιακές τεχνολογίες» συγκροτεί 
ανεξάρτητο επιστημονικό γνωμοδοτικό 
συμβούλιο που αναφέρεται στα άρθρα 19 
και 131 προκειμένου να ζητεί 
επιστημονικές συμβουλές από 
ανεξάρτητους πανεπιστημιακούς 
εμπειρογνώμονες υψηλού επιπέδου. 
2. Το ανεξάρτητο επιστημονικό 
γνωμοδοτικό συμβούλιο έχει 
κατ’ ανώτατο όριο 15 μόνιμα μέλη και 
εκλέγει τον πρόεδρό του μεταξύ των 
μελών του για περίοδο δύο ετών. 
3. Η επιστημονική επιτροπή μπορεί 
να παρέχει συμβουλές κατόπιν αιτήματος 
του διοικητικού συμβουλίου και άλλων 
οργάνων της κοινής επιχείρησης 
«Βασικές ψηφιακές τεχνολογίες», ή με 
δική της πρωτοβουλία. 
4. Το ανεξάρτητο επιστημονικό 
γνωμοδοτικό συμβούλιο συνεργάζεται με 
τα αντίστοιχα συμβουλευτικά όργανα που 
συγκροτούνται στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». 
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Τροπολογία 410

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 142 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ενίσχυση και ενσωμάτωση της 
ικανότητας έρευνας και καινοτομίας της 
Ένωσης στον τομέα της διαχείρισης της 
εναέριας κυκλοφορίας (ATM), με στόχο να 
καταστεί πιο ανθεκτική και κλιμακώσιμη 
στις διακυμάνσεις της κυκλοφορίας, με 
παράλληλη διευκόλυνση της απρόσκοπτης 
λειτουργίας όλων των αεροσκαφών·

α) ενίσχυση και ενσωμάτωση της 
ικανότητας έρευνας και καινοτομίας της 
Ένωσης στον τομέα της διαχείρισης της 
εναέριας κυκλοφορίας (ATM), με στόχο να 
καταστεί πιο ανθεκτική και κλιμακώσιμη 
στις διακυμάνσεις της κυκλοφορίας, με 
παράλληλη διευκόλυνση της απρόσκοπτης 
λειτουργίας όλων των αεροσκαφών μεταξύ 
άλλων σε αερολιμένες που έχουν 
διαφορετικούς όρους ΑΤΜ·

Τροπολογία 411

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 142 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ενίσχυση, μέσω της καινοτομίας, 
της ανταγωνιστικότητας των 
επανδρωμένων και μη επανδρωμένων 
αεροπορικών μεταφορών στην Ένωση και 
των αγορών υπηρεσιών ATM για τη 
στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης στην 
Ένωση·

β) ενίσχυση, μέσω της καινοτομίας, 
της ανταγωνιστικότητας των αεροπορικών 
μεταφορών στην Ένωση και των αγορών 
υπηρεσιών ATM για τη στήριξη της 
οικονομικής ανάπτυξης στην Ένωση·

Τροπολογία 412

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 142 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ανάπτυξη και επιτάχυνση της 
υιοθέτησης καινοτόμων λύσεων από την 
αγορά, με στόχο την εδραίωση του 
εναέριου χώρου του Ενιαίου Ευρωπαϊκού 
Ουρανού ως του πλέον αποδοτικού και 

γ) ανάπτυξη και επιτάχυνση της 
υιοθέτησης καινοτόμων λύσεων από την 
αγορά, με στόχο την εδραίωση του 
εναέριου χώρου του Ενιαίου Ευρωπαϊκού 
Ουρανού ως του ασφαλέστερου, πλέον 
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φιλικού προς το περιβάλλον εναέριου 
χώρου παγκοσμίως.

αποδοτικού και φιλικού προς το 
περιβάλλον εναέριου χώρου παγκοσμίως 
που συνεισφέρει στη μείωση της 
ατμοσφαιρικής και της ηχητικής 
ρύπανσης.

Τροπολογία 413

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 142 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) συντονισμός της ιεράρχησης 
προτεραιοτήτων και του σχεδιασμού των 
προσπαθειών της Ένωσης για τον 
εκσυγχρονισμό της ATM, βάσει 
συναινετικής διαδικασίας μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων μερών της ATM·

ε) συντονίζει την ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων και τον σχεδιασμό των 
προσπαθειών εκσυγχρονισμού της ATM 
της Ένωσης, βάσει συναινετικής 
διαδικασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων 
μερών της ATM και εστιάζοντας πέρα 
από τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των επιμέρους 
πτήσεων και στη συνεχή προσαρμογή 
των συνολικών ικανοτήτων με βάση την 
τεχνολογική πρόοδο·

Τροπολογία 414

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 144 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 
Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας 
(EUROCONTROL), εκπροσωπούμενος 
από τον Οργανισμό του, κατόπιν 
κοινοποίησης της απόφασής του να 
προσχωρήσει άνευ όρων στην κοινή 
επιχείρηση «Ερευνητικό πρόγραμμα ATM 
του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού 3» 
μέσω επιστολή δέσμευσης·

β) ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 
Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας 
(EUROCONTROL), εκπροσωπούμενος 
από τον Οργανισμό του, κατόπιν 
κοινοποίησης της απόφασής του να 
προσχωρήσει άνευ όρων στην κοινή 
επιχείρηση «Ερευνητικό πρόγραμμα ATM 
του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού 3» 
μέσω επιστολή δέσμευσης, με την 
επιφύλαξη των δικαιωμάτων των άλλων 
μελών, ιδίως των ΜΜΕ, όπως αυτά 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και 
στο λοιπό σχετικό ενωσιακό δίκαιο·
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Τροπολογία 415

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 144 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα ιδρυτικά μέλη που 
απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ του 
παρόντος κανονισμού, κατόπιν 
κοινοποίησης της απόφασής τους να 
προσχωρήσουν άνευ όρων στην κοινή 
επιχείρηση «Ερευνητικό πρόγραμμα ΑΤΜ 
του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού 3» 
μέσω επιστολής δέσμευσης·

γ) τα ιδρυτικά μέλη που 
απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ του 
παρόντος κανονισμού, κατόπιν 
κοινοποίησης της απόφασής τους να 
προσχωρήσουν στην κοινή επιχείρηση 
«Ερευνητικό πρόγραμμα ΑΤΜ του Ενιαίου 
Ευρωπαϊκού Ουρανού 3» μέσω επιστολής 
δέσμευσης, η οποία βασίζεται σε δίκαιη 
ισορροπία μεταξύ της χρηματοδότησης 
που έχει ληφθεί από την Ένωση και της 
δεσμευθείσας συνεισφοράς σε είδος · με 
την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των 
άλλων μελών, ιδίως των ΜΜΕ, όπως 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και σε 
άλλο σχετικό ενωσιακό δίκαιο·

Τροπολογία 416

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 146 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα ιδιωτικά μέλη της κοινής 
επιχείρησης «Ερευνητικό πρόγραμμα 
ΑΤΜ του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού 
3» καταβάλλουν ή μεριμνούν ώστε οι 
συνιστώσες ή συνδεδεμένες οντότητές 
τους να καταβάλλουν συνολική 
συνεισφορά ύψους τουλάχιστον 
500 000 000 EUR, συμπεριλαμβανομένου 
ποσού έως 25 000 000 EUR για 
διοικητικές δαπάνες κατά το χρονικό 
διάστημα που καθορίζεται στο άρθρο 3.

1. Τα ιδιωτικά μέλη της κοινής 
επιχείρησης «Ερευνητικό πρόγραμμα 
ΑΤΜ του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού 
3» καταβάλλουν ή μεριμνούν συλλογικά 
ώστε οι συνιστώσες ή συνδεδεμένες 
οντότητές τους να καταβάλλουν συνολική 
συνεισφορά ύψους τουλάχιστον 
500 000 000 EUR, συμπεριλαμβανομένου 
ποσού έως 25 000 000 EUR για 
διοικητικές δαπάνες κατά το χρονικό 
διάστημα που καθορίζεται στο άρθρο 3.

Τροπολογία 417

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 150 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) έναν εκπρόσωπο των αρμόδιων 
επιστημονικών φορέων ή της αρμόδιας 
επιστημονικής κοινότητας, οριζόμενο από 
τον οργανισμό εκπροσώπησής τους σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

ζ) έναν εκπρόσωπο των αρμόδιων 
επιστημονικών φορέων ή της αρμόδιας 
επιστημονικής κοινότητας, μεταξύ άλλων 
με ειδική εμπειρογνωμοσύνη επί 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
θεμάτων, οριζόμενο από τον οργανισμό 
εκπροσώπησής τους σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο.

Τροπολογία 418

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 150 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) έναν εκπρόσωπο των σχετικών 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·

Τροπολογία 419

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 152 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον των καθηκόντων που 
παρατίθενται στο άρθρο 18, ο εκτελεστικός 
διευθυντής της κοινής επιχείρησης 
«Ερευνητικό πρόγραμμα ATM του Ενιαίου 
Ευρωπαϊκού Ουρανού 3» εκτελεί επίσης 
τα ακόλουθα καθήκοντα:

Επιπλέον των καθηκόντων που 
παρατίθενται στο άρθρο 18, ο εκτελεστικός 
διευθυντής της κοινής επιχείρησης 
«Ερευνητικό πρόγραμμα ATM του Ενιαίου 
Ευρωπαϊκού Ουρανού 3» εκτελεί επίσης 
τα ακόλουθα καθήκοντα σύμφωνα με την 
καθοδήγηση του διοικητικού συμβουλίου:

Τροπολογία 420

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 153 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η επιστημονική επιτροπή έχει 2. Η επιστημονική επιτροπή έχει 
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κατ’ ανώτατο όριο 15 μόνιμα μέλη. κατ’ ανώτατο όριο 15 μόνιμα μέλη και 
διασφαλίζει την παρουσία 
εμπειρογνωμόνων για το κλίμα και το 
περιβάλλον.

Τροπολογία 421

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 159 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προώθηση της τεχνολογικής 
κυριαρχίας της Ευρώπης σε μελλοντικά 
έξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες με την 
ενίσχυση των σημερινών βιομηχανικών 
πλεονεκτημάτων και την επέκταση του 
πεδίου από τη συνδεσιμότητα 5G στην 
ευρύτερη στρατηγική αλυσίδα αξίας, 
συμπεριλαμβανομένης της παροχής 
υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, καθώς 
και κατασκευαστικών στοιχείων και 
συσκευών·

α) προώθηση της κυβερνοασφάλειας, 
της ανθεκτικότητας και της τεχνολογικής 
κυριαρχίας της Ευρώπης σε μελλοντικά 
έξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες με την 
ενίσχυση των σημερινών βιομηχανικών 
πλεονεκτημάτων και την επέκταση του 
πεδίου από τη συνδεσιμότητα 5G στην 
ευρύτερη στρατηγική αλυσίδα αξίας, 
συμπεριλαμβανομένης της παροχής 
υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, καθώς 
και κατασκευαστικών στοιχείων και 
συσκευών·

Τροπολογία 422

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 159 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ευθυγράμμιση των στρατηγικών 
χαρτών πορείας ενός ευρύτερου φάσματος 
βιομηχανικών παραγόντων, 
συμπεριλαμβανομένου όχι μόνο του 
κλάδου των τηλεπικοινωνιών, αλλά και 
φορέων από τους τομείς του διαδικτύου 
των πραγμάτων, του υπολογιστικού 
νέφους, καθώς και των κατασκευαστικών 
στοιχείων και των συσκευών·

β) ευθυγράμμιση των στρατηγικών 
χαρτών πορείας ενός ευρύτερου φάσματος 
βιομηχανικών παραγόντων, 
συμπεριλαμβανομένου όχι μόνο του 
κλάδου των τηλεπικοινωνιών, αλλά και 
φορέων από τους τομείς του διαδικτύου 
των πραγμάτων, του υπολογιστικού 
νέφους, των ΜΜΕ και των νεοφυών 
επιχειρήσεων του ίδιου τομέα, καθώς και 
των κατασκευαστικών στοιχείων και των 
συσκευών·
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Τροπολογία 423

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 159 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) προώθηση της ευρωπαϊκής 
τεχνολογικής και επιστημονικής αριστείας 
για την υποστήριξη της ευρωπαϊκής 
πρωτοπορίας όσον αφορά τη διαμόρφωση 
και τον έλεγχο των συστημάτων 6G έως το 
2030·

γ) προώθηση της ευρωπαϊκής 
τεχνολογικής και επιστημονικής αριστείας 
για την υποστήριξη της ευρωπαϊκής 
πρωτοπορίας όσον αφορά τη διαμόρφωση 
και τον έλεγχο των συστημάτων 6G έως το 
2030, καθώς και άλλες σχετικές νέες 
τεχνολογίες επικοινωνιών·

Τροπολογία 424

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 159 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ενίσχυση της ανάπτυξης ψηφιακών 
υποδομών και της υιοθέτησης ψηφιακών 
λύσεων στις ευρωπαϊκές αγορές, 
ειδικότερα με τη διασφάλιση ενός 
μηχανισμού στρατηγικού συντονισμού για 
τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
(CEF2) – Ψηφιακός τομέας, καθώς και με 
συνέργειες, αφενός, εντός του CEF2 και, 
αφετέρου, με τα προγράμματα «Ψηφιακή 
Ευρώπη» και InvestEU, στο πλαίσιο του 
πεδίου εφαρμογής και της διακυβέρνησης 
της κοινής επιχείρησης «Έξυπνα δίκτυα 
και υπηρεσίες»·

δ) ενίσχυση της ανάπτυξης ψηφιακών 
υποδομών και της υιοθέτησης ψηφιακών 
προϊόντων και τεχνολογιών στις 
ευρωπαϊκές αγορές, ειδικότερα με τη 
διασφάλιση ενός μηχανισμού στρατηγικού 
συντονισμού για τον μηχανισμό 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF2) – 
Ψηφιακός τομέας, καθώς και με 
συνέργειες, αφενός, εντός του CEF2 και, 
αφετέρου, με τα προγράμματα «Ψηφιακή 
Ευρώπη» και InvestEU, στο πλαίσιο του 
πεδίου εφαρμογής και της διακυβέρνησης 
της κοινής επιχείρησης «Έξυπνα δίκτυα 
και υπηρεσίες»·

Τροπολογία 425

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 159 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) διευκόλυνση της ψηφιακής 
καινοτομίας, έως το 2030, με την κάλυψη 

στ) διευκόλυνση της ψηφιακής 
καινοτομίας, έως το 2030, με την κάλυψη 
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των αναγκών της ευρωπαϊκής αγοράς και 
την τήρηση των απαιτήσεων δημόσιας 
πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των 
πλέον αυστηρών απαιτήσεων κάθετων 
κλάδων, καθώς και των κοινωνικών 
απαιτήσεων σε τομείς όπως η ασφάλεια, η 
ενεργειακή απόδοση και τα 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία·

των αναγκών της ευρωπαϊκής αγοράς και 
την τήρηση των απαιτήσεων δημόσιας 
πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των 
πλέον αυστηρών απαιτήσεων κάθετων 
κλάδων, καθώς και των κοινωνικών 
απαιτήσεων σε τομείς όπως η ασφάλεια, η 
προστασία, η ενεργειακή απόδοση και τα 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία·

Τροπολογία 426

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 159 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στα) προώθηση της ανάπτυξης των 
υψηλότερων προτύπων καινοτομίας 6G 
με δίκαιο, διαφανή και ανοικτό τρόπο·

Τροπολογία 427

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 159 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζα) συμβολή στην επίτευξη των 
στόχων που καθορίζονται στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με 
την ψηφιακή πυξίδα του 2030, ιδίως 
εκείνων που αφορούν τη συνδεσιμότητα, 
τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους και 
τους ειδικούς στις ΤΠΕ·

Τροπολογία 428

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 159 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζβ) συμβολή στη μείωση του 
χάσματος συνδεσιμότητας που 
εξακολουθεί να επηρεάζει τις ευρωπαϊκές 
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περιφερειακές περιοχές, όπως τα νησιά, 
τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, καθώς 
και τις αραιοκατοικημένες και αγροτικές 
περιοχές.

Τροπολογία 429

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 159 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διευκόλυνση της ανάπτυξης 
τεχνολογιών που είναι ικανές να 
ανταποκριθούν σε απαιτήσεις προηγμένων 
επικοινωνιών, με παράλληλη στήριξη της 
ευρωπαϊκής αριστείας στις τεχνολογίες και 
τις αρχιτεκτονικές έξυπνων δικτύων και 
υπηρεσιών και της εξέλιξής τους προς την 
τεχνολογία 6G, συμπεριλαμβανομένων 
ισχυρών ευρωπαϊκών θέσεων ως προς τα 
πρότυπα, τα ουσιώδη διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας και τον προσδιορισμό 
βασικών απαιτήσεων, όπως οι ζώνες 
ραδιοφάσματος που απαιτούνται για 
μελλοντικές προηγμένες τεχνολογίες 
έξυπνων δικτύων·

α) διευκόλυνση της ανάπτυξης 
τεχνολογιών που είναι ικανές να 
ανταποκριθούν σε απαιτήσεις προηγμένων 
επικοινωνιών, με παράλληλη στήριξη της 
ευρωπαϊκής αριστείας στις τεχνολογίες και 
τις αρχιτεκτονικές έξυπνων δικτύων και 
υπηρεσιών και της εξέλιξής τους προς την 
τεχνολογία 6G, καθώς και άλλες σχετικές 
νέες τεχνολογίες επικοινωνιών, 
συμπεριλαμβανομένων ισχυρών 
ευρωπαϊκών θέσεων ως προς τα πρότυπα, 
τα ουσιώδη διπλώματα ευρεσιτεχνίας και 
τον προσδιορισμό βασικών απαιτήσεων, 
όπως οι ζώνες ραδιοφάσματος που 
απαιτούνται για μελλοντικές προηγμένες 
τεχνολογίες έξυπνων δικτύων·

Τροπολογία 430

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 159 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ενίσχυση της θέσης της 
βιομηχανίας της Ένωσης στην παγκόσμια 
αλυσίδα αξίας έξυπνων δικτύων και 
υπηρεσιών με τη δημιουργία κρίσιμης 
μάζας δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, 
ιδίως με την αύξηση της συμβολής των 
φορέων στους τομείς του λογισμικού και 
του διαδικτύου των πραγμάτων, την 
αξιοποίηση εθνικών πρωτοβουλιών και τη 
στήριξη της εμφάνισης νέων φορέων·

ε) ενίσχυση της θέσης της 
βιομηχανίας της Ένωσης, ιδίως των 
ΜΜΕ, στην παγκόσμια αλυσίδα αξίας 
έξυπνων δικτύων και υπηρεσιών με τη 
δημιουργία κρίσιμης μάζας δημόσιων και 
ιδιωτικών φορέων, ιδίως με την αύξηση 
της συμβολής των φορέων στους τομείς 
του λογισμικού και του διαδικτύου των 
πραγμάτων, την αξιοποίηση εθνικών 
πρωτοβουλιών και τη στήριξη της 
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εμφάνισης νέων φορέων·

Τροπολογία 431

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 159 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) στήριξη της ευθυγράμμισης με τις 
δεοντολογικές απαιτήσεις και τις 
απαιτήσεις ασφάλειας, ενσωμάτωσή τους 
στα στρατηγικά θεματολόγια έρευνας και 
καινοτομίας, και παροχή στοιχείων προς 
τεκμηρίωση της νομοθετικής διαδικασίας 
της Ένωσης, κατά περίπτωση.

στ) στήριξη της ευθυγράμμισης με τις 
δεοντολογικές απαιτήσεις και τις 
απαιτήσεις ασφάλειας, ιδίως την 
ιδιωτικότητα και την ασφάλεια βάσει 
σχεδιασμού, ενσωμάτωσή τους στα 
στρατηγικά θεματολόγια έρευνας και 
καινοτομίας, και παροχή στοιχείων προς 
τεκμηρίωση της νομοθετικής διαδικασίας 
της Ένωσης, κατά περίπτωση.

Τροπολογία 432

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 160 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συμβάλλει στα προγράμματα 
εργασίας άλλων προγραμμάτων της 
Ένωσης, όπως ο CEF2 – Ψηφιακός τομέας, 
το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» και το 
πρόγραμμα InvestEU που υλοποιούν 
δραστηριότητες στον τομέα των έξυπνων 
δικτύων και υπηρεσιών·

α) συμβάλλει, όταν ζητηθεί, στα 
προγράμματα εργασίας άλλων 
προγραμμάτων της Ένωσης, όπως ο CEF2 
– Ψηφιακός τομέας, το πρόγραμμα 
«Ψηφιακή Ευρώπη» και το πρόγραμμα 
InvestEU που υλοποιούν δραστηριότητες 
στον τομέα των έξυπνων δικτύων και 
υπηρεσιών·

Τροπολογία 433

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 160 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) συντονίζει τις πρωτοβουλίες 
πιλοτικών έργων και εγκατάστασης της 
Ένωσης στον τομέα των έξυπνων δικτύων 

β) διευκολύνει τις πρωτοβουλίες 
πιλοτικών έργων και εγκατάστασης της 
Ένωσης στον τομέα των έξυπνων δικτύων 
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και υπηρεσιών, όπως οι πανευρωπαϊκοί 
διάδρομοι 5G για συνδεδεμένη και 
αυτοματοποιημένη κινητικότητα στο 
πλαίσιο του CEF2 – Ψηφιακός Τομέας, σε 
συνεργασία με την Επιτροπή και τους 
αρμόδιους σχετικούς φορείς 
χρηματοδότησης·

και υπηρεσιών, όπως οι πανευρωπαϊκοί 
διάδρομοι 5G για συνδεδεμένη και 
αυτοματοποιημένη κινητικότητα στο 
πλαίσιο του CEF2 – Ψηφιακός Τομέας, σε 
συνεργασία με την Επιτροπή και τους 
αρμόδιους σχετικούς φορείς 
χρηματοδότησης·

Τροπολογία 434

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 160 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) αναπτύσσει και συντονίζει τα 
στρατηγικά θεματολόγια εγκατάστασης για 
τους πανευρωπαϊκούς διαδρόμους 5G για 
συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη 
κινητικότητα με τη συμμετοχή 
ενδιαφερόμενων μερών. Τα εν λόγω 
θεματολόγια είναι έγγραφα 
προγραμματισμού που καλύπτουν τη 
διάρκεια του CEF2 – Ψηφιακός τομέας, 
καθορίζοντας ένα κοινό όραμα για την 
ανάπτυξη οικοσυστημάτων που 
λειτουργούν σε δίκτυο 5G και τις σχετικές 
απαιτήσεις δικτύου και υπηρεσιών, και 
προσδιορίζοντας στόχους και χάρτες 
πορείας εγκατάστασης, καθώς και πιθανά 
μοντέλα συνεργασίας.

δ) αναπτύσσει και παρέχει 
ανατροφοδότηση για τα στρατηγικά 
θεματολόγια εγκατάστασης για τους 
πανευρωπαϊκούς διαδρόμους 5G για 
συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη 
κινητικότητα με τη συμμετοχή 
ενδιαφερόμενων μερών. Τα εν λόγω 
θεματολόγια είναι ενδεικτικά έγγραφα 
προγραμματισμού που καλύπτουν τη 
διάρκεια του CEF2 – Ψηφιακός τομέας, 
καθορίζοντας ένα κοινό όραμα για την 
ανάπτυξη οικοσυστημάτων που 
λειτουργούν σε δίκτυο 5G και τις σχετικές 
απαιτήσεις δικτύου και υπηρεσιών, και 
προσδιορίζοντας στόχους και χάρτες 
πορείας εγκατάστασης, καθώς και πιθανά 
μοντέλα συνεργασίας.

Τροπολογία 435

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 161 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η ένωση υποδομών 5G, κατόπιν 
κοινοποίησης της απόφασής της να 
προσχωρήσει άνευ όρων στην κοινή 
επιχείρηση «Έξυπνα δίκτυα και 
υπηρεσίες» μέσω επιστολής δέσμευσης.

β) η ένωση υποδομών 5G, κατόπιν 
κοινοποίησης της απόφασής της να 
προσχωρήσει άνευ όρων στην κοινή 
επιχείρηση «Έξυπνα δίκτυα και 
υπηρεσίες» μέσω επιστολής δέσμευσης, με 
την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των 
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μελών, ιδίως των ΜΜΕ, όπως αυτά 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και 
στο λοιπό σχετικό ενωσιακό δίκαιο.

Τροπολογία 436

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 164 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) παρελκόμενες δραστηριότητες 
έρευνας και ανάπτυξης·

α) παρελκόμενες δραστηριότητες 
έρευνας και ανάπτυξης, ιδίως λογισμικό 
και τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα·

Τροπολογία 437

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 164 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) συμβολή στην τυποποίηση· β) συμβολή στην τυποποίηση, ιδίως 
για ανοικτά πρότυπα·

Τροπολογία 438

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 164 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) συμβολή σε δραστηριότητες της 
ένωσης υποδομών 5G και οποιασδήποτε 
άλλης ομάδας ή ένωσης ενδιαφερόμενων 
μερών στον τομέα της κοινής επιχείρησης 
«Έξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες», οι οποίες 
δεν χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο 
επιχορήγησης από την Ένωση·

ε) συμβολή σε δραστηριότητες 
έρευνας, ανάπτυξης και εφαρμογής της 
ένωσης υποδομών 5G και οποιασδήποτε 
άλλης ομάδας ή ένωσης ενδιαφερόμενων 
μερών στον τομέα της κοινής επιχείρησης 
«Έξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες», οι οποίες 
δεν χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο 
επιχορήγησης από την Ένωση·

Τροπολογία 439
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 164 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) δραστηριότητες για την ανάπτυξη 
του οικοσυστήματος, 
συμπεριλαμβανομένης της οικοδόμησης 
συνεργασίας με κάθετους κλάδους·

στ) δραστηριότητες για την ανάπτυξη 
του οικοσυστήματος, 
συμπεριλαμβανομένης της οικοδόμησης 
ανοικτών, διαλειτουργικών και 
συνεργατικών τεχνολογιών και δικτύων 
επικοινωνίας και συνεργασίας με 
κάθετους κλάδους·

Τροπολογία 440

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 164 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) δραστηριότητες διάδοσης 
αποτελεσμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο για 
την επίτευξη συναίνεσης σχετικά με τις 
υποστηριζόμενες τεχνολογίες στο πλαίσιο 
της εκπόνησης μελλοντικών προτύπων·

ζ) δραστηριότητες διάδοσης 
αποτελεσμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο για 
την επίτευξη συναίνεσης σχετικά με τις 
υποστηριζόμενες τεχνολογίες στο πλαίσιο 
της εκπόνησης μελλοντικών προτύπων, 
μεταξύ άλλων μέσω της αλυσίδας αξίας·

Τροπολογία 441

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 165 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) το επιστημονικό γνωμοδοτικό 
συμβούλιο.

Τροπολογία 442

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 168 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εγκρίνει στρατηγικά θεματολόγια α) εγκρίνει τα στρατηγικά 
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ανάπτυξης και, κατά περίπτωση, τα 
τροποποιεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 
προγράμματος CEF2 – Ψηφιακός τομέας·

θεματολόγια ανάπτυξης της κοινής 
επιχείρησης και, κατά περίπτωση, τα 
τροποποιεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 
προγράμματος CEF2 – Ψηφιακός τομέας·

Τροπολογία 443

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 168 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διασφαλίζει ότι η νομοθεσία της 
Ένωσης για την κυβερνοασφάλεια και η 
υφιστάμενη και μελλοντική συντονισμένη 
καθοδήγηση των κρατών μελών 
λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις 
δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης 
«Έξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες»·

β) διασφαλίζει ότι η νομοθεσία της 
Ένωσης για την κυβερνοασφάλεια και η 
υφιστάμενη και μελλοντική συντονισμένη 
καθοδήγηση των κρατών μελών 
εφαρμόζονται σωστά και λαμβάνονται 
υπόψη σε όλες τις δραστηριότητες της 
κοινής επιχείρησης «Έξυπνα δίκτυα και 
υπηρεσίες»·

Τροπολογία 444

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 168 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) προωθεί τις συνέργειες και τη 
συμπληρωματικότητα μεταξύ του 
ψηφιακού τομέα και των τομέων των 
μεταφορών και της ενέργειας του CEF2 
μέσω του προσδιορισμού τομέων 
παρέμβασης και της συμβολής στα 
προγράμματα εργασίας, καθώς και 
συνέργειες και συμπληρωματικότητα με τα 
άλλα σχετικά προγράμματα της Ένωσης.

γ) προωθεί τις συνέργειες και τη 
συμπληρωματικότητα μεταξύ του 
ψηφιακού τομέα και των τομέων των 
μεταφορών και της ενέργειας του CEF2 
μέσω του προσδιορισμού τομέων 
παρέμβασης και της πιθανής συμβολής 
στα προγράμματα εργασίας, καθώς και 
συνέργειες και συμπληρωματικότητα με τα 
άλλα σχετικά προγράμματα της Ένωσης.

Τροπολογία 445

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 169 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 169α
Επιστημονικό γνωμοδοτικό συμβούλιο

1. Η κοινή επιχείρηση «Έξυπνα 
δίκτυα και υπηρεσίες» συγκροτεί 
ανεξάρτητο επιστημονικό γνωμοδοτικό 
συμβούλιο που αναφέρεται στα άρθρα 19 
και 165 προκειμένου να ζητεί 
επιστημονικές συμβουλές από 
ανεξάρτητους πανεπιστημιακούς 
εμπειρογνώμονες υψηλού επιπέδου. 
2. Το ανεξάρτητο επιστημονικό 
γνωμοδοτικό συμβούλιο έχει 
κατ’ ανώτατο όριο 15 μόνιμα μέλη και 
εκλέγει τον πρόεδρό του μεταξύ των 
μελών του για περίοδο δύο ετών. 
3. Η επιστημονική επιτροπή μπορεί 
να παρέχει συμβουλές κατόπιν αιτήματος 
του διοικητικού συμβουλίου και άλλων 
οργάνων της κοινής επιχείρησης 
«Έξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες», ή με 
δική της πρωτοβουλία.

Τροπολογία 446

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 171 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι δραστηριότητες των κοινών 
επιχειρήσεων υπόκεινται σε συνεχή 
παρακολούθηση και περιοδικές 
επανεξετάσεις σύμφωνα με τους οικείους 
δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να 
διασφαλίζονται μέγιστος αντίκτυπος, 
επιστημονική αριστεία και η πλέον 
αποδοτική χρήση των πόρων. Τα 
αποτελέσματα της παρακολούθησης και 
των περιοδικών επανεξετάσεων 
αξιοποιούνται κατά την παρακολούθηση 
των ευρωπαϊκών συμπράξεων και τις 
αξιολογήσεις των κοινών επιχειρήσεων 
στο πλαίσιο των αξιολογήσεων του 

1. Οι δραστηριότητες των κοινών 
επιχειρήσεων υπόκεινται σε συνεχή 
παρακολούθηση και περιοδικές 
επανεξετάσεις σύμφωνα με τους οικείους 
δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να 
διασφαλίζονται μέγιστος αντίκτυπος, 
επιστημονική αριστεία, κοινωνική 
προστιθέμενη αξία και η πλέον 
αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των 
πόρων. Τα αποτελέσματα της 
παρακολούθησης και των περιοδικών 
επανεξετάσεων αξιοποιούνται κατά την 
παρακολούθηση των ευρωπαϊκών 
συμπράξεων και τις αξιολογήσεις των 
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προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». κοινών επιχειρήσεων στο πλαίσιο των 
αξιολογήσεων του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη». Η εν λόγω παρακολούθηση και 
επανεξέταση αυξάνει τη διοικητική 
επιβάρυνση για την κοινή επιχείρηση ή 
τους δικαιούχους της.

Τροπολογία 447

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 171 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κοινές επιχειρήσεις θα πρέπει να 
οργανώνουν τη συνεχή παρακολούθηση 
των οικείων δραστηριοτήτων διαχείρισης 
και τις περιοδικές επανεξετάσεις των 
εκροών, των αποτελεσμάτων και των 
επιπτώσεων των έργων τους που 
υλοποιούνται σύμφωνα με [το άρθρο 45] 
και [το παράρτημα ΙΙΙ] του κανονισμού για 
το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη». Η εν 
λόγω παρακολούθηση περιλαμβάνει τα 
εξής:

2. Οι κοινές επιχειρήσεις θα πρέπει να 
οργανώνουν τη συνεχή παρακολούθηση 
των οικείων δραστηριοτήτων διαχείρισης 
και εφαρμογής και τις περιοδικές 
επανεξετάσεις των εκροών, των 
αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων των 
έργων τους που υλοποιούνται σύμφωνα με 
[το άρθρο 45] και [το παράρτημα ΙΙΙ και το 
παράρτημα V] του κανονισμού για το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη». Η εν λόγω 
παρακολούθηση δημοσιοποιείται με 
συνοπτικό τρόπο στον αντίστοιχο 
ιστότοπο κάθε κοινής επιχείρησης 
εγκαίρως και περιλαμβάνει τα εξής:

Τροπολογία 448

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 171 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο 
ενσωμάτωσης των κοινωνικών και 
ανθρωπιστικών επιστημών, την αναλογία 
μεταξύ χαμηλότερων και υψηλότερων 
επιπέδων τεχνολογικής ετοιμότητας στη 
συνεργατική έρευνα, την πρόοδο όσον 
αφορά τη διεύρυνση της συμμετοχής των 
χωρών, τη γεωγραφική σύνθεση των 
κοινοπραξιών σε συνεργατικά έργα, τη 
χρήση διαδικασίας υποβολής και 

β) πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο 
ενσωμάτωσης των κοινωνικών και 
ανθρωπιστικών επιστημών, την αναλογία 
μεταξύ χαμηλότερων και υψηλότερων 
επιπέδων τεχνολογικής ετοιμότητας στη 
συνεργατική έρευνα, την πρόοδο όσον 
αφορά τη διεύρυνση της συμμετοχής των 
χωρών, τη γεωγραφική σύνθεση των 
κοινοπραξιών σε συνεργατικά έργα, τη 
χρήση διαδικασίας υποβολής και 
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αξιολόγησης σε δύο στάδια, τα μέτρα που 
αποσκοπούν στη διευκόλυνση των 
συνεργατικών δεσμών στην ευρωπαϊκή 
έρευνα και καινοτομία, τη χρήση της 
επανεξέτασης αξιολογήσεων, τον αριθμό 
και τους τύπους καταγγελιών, το επίπεδο 
της ενσωμάτωσης της διάστασης του 
κλίματος και των σχετικών δαπανών, τη 
συμμετοχή των ΜΜΕ, τη συμμετοχή του 
ιδιωτικού τομέα, τη συμμετοχή κατά φύλο 
σε χρηματοδοτούμενες δράσεις, ομάδες 
αξιολόγησης, συμβούλια και 
συμβουλευτικές ομάδες, το ποσοστό 
συγχρηματοδότησης, τη συμπληρωματική 
και σωρευτική χρηματοδότηση από άλλα 
κονδύλια της Ένωσης, τον απαιτούμενο 
χρόνο μέχρι την επιχορήγηση, το επίπεδο 
διεθνούς συνεργασίας, τη συμμετοχή των 
πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών·

αξιολόγησης σε δύο στάδια, τα μέτρα που 
αποσκοπούν στη διευκόλυνση των 
συνεργατικών δεσμών στην ευρωπαϊκή 
έρευνα και καινοτομία, τη χρήση της 
επανεξέτασης αξιολογήσεων, τον αριθμό 
και τους τύπους καταγγελιών, το επίπεδο 
της ενσωμάτωσης της διάστασης του 
κλίματος και των σχετικών δαπανών, τη 
συμμετοχή των ΜΜΕ, τη συμμετοχή του 
ιδιωτικού τομέα, την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου στο περιεχόμενο 
των χρηματοδοτούμενων δράσεων, 
καθώς και τη συμμετοχή κατά φύλο σε 
χρηματοδοτούμενες δράσεις, ομάδες 
αξιολόγησης, συμβούλια και 
συμβουλευτικές ομάδες, το ποσοστό 
συγχρηματοδότησης, τη συμπληρωματική 
και σωρευτική χρηματοδότηση από άλλα 
κονδύλια της Ένωσης, τον απαιτούμενο 
χρόνο μέχρι την επιχορήγηση, το επίπεδο 
διεθνούς συνεργασίας, τη συμμετοχή των 
πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών 
και πρακτικές ανοικτής πρόσβασης·

Τροπολογία 449

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 171 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) μέτρα για την προσέλκυση 
νεοεισερχομένων και για την επέκταση 
συνεργατικών δικτύων·

Τροπολογία 450

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 171 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δβ) ποσοτικά και ποιοτικά 
αποτελέσματα μόχλευσης, ιδίως το 
επίπεδο των δεσμευμένων και 
πραγματικά παρεχόμενων 
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χρηματοδοτικών συνεισφορών και 
συνεισφορών σε είδος τόσο όσον αφορά 
τις επιχειρησιακές όσο και τις πρόσθετες 
δραστηριότητες.

Τροπολογία 451

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 171 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι αξιολογήσεις των 
δραστηριοτήτων των κοινών επιχειρήσεων 
διενεργούνται εγκαίρως ώστε να 
χρησιμοποιούνται για την τεκμηρίωση των 
συνολικών ενδιάμεσων και τελικών 
αξιολογήσεων του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη» και της σχετικής διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων για το πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη», το πρόγραμμα που θα 
το διαδεχθεί του και άλλες πρωτοβουλίες 
συναφείς με την έρευνα και την 
καινοτομία, που αναφέρονται στο 
[άρθρο 47] του κανονισμού για το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη».

3. Οι αξιολογήσεις των 
δραστηριοτήτων των κοινών επιχειρήσεων 
διενεργούνται εγκαίρως ώστε να 
χρησιμοποιούνται για την τεκμηρίωση των 
συνολικών ενδιάμεσων και τελικών 
αξιολογήσεων του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη» και της σχετικής διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων για το πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη», το πρόγραμμα που θα 
το διαδεχθεί του και άλλες πρωτοβουλίες 
συναφείς με την έρευνα και την 
καινοτομία, που αναφέρονται στο 
[άρθρο 47] του κανονισμού για το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη». Οι εν λόγω 
αξιολογήσεις δεν επιφέρουν πρόσθετη 
διοικητική επιβάρυνση για τις κοινές 
επιχειρήσεις ή τους δικαιούχους τους.

Τροπολογία 452

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 171 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή διενεργεί ενδιάμεση 
και τελική αξιολόγηση κάθε κοινής 
επιχείρησης, η οποία χρησιμοποιείται για 
την τεκμηρίωση των αξιολογήσεων του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», όπως 
ορίζεται στο [άρθρο 47] του κανονισμού 
«Ορίζων Ευρώπη». Οι αξιολογήσεις 
εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο κάθε 
κοινή επιχείρηση εκπληρώνει την 

4. Η Επιτροπή διενεργεί και 
δημοσιεύει ενδιάμεση και τελική 
αξιολόγηση κάθε κοινής επιχείρησης, η 
οποία χρησιμοποιείται για την τεκμηρίωση 
των αξιολογήσεων του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», όπως ορίζεται στο 
[άρθρο 47] του κανονισμού «Ορίζων 
Ευρώπη». Οι αξιολογήσεις εξετάζουν τον 
τρόπο με τον οποίο κάθε κοινή επιχείρηση 



PE692.644v03-00 230/243 RR\1236994EL.docx

EL

αποστολή και τους στόχους της, 
καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες της 
κοινής επιχείρησης και αποτιμούν τη 
σχετική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της, 
την αποτελεσματικότητα, την 
αποδοτικότητα, συμπεριλαμβανομένων 
του ανοικτού χαρακτήρα και της 
διαφάνειάς της, τη συνάφεια των 
δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται και 
τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητά 
τους με συναφείς περιφερειακές, εθνικές 
και ενωσιακές πολιτικές, 
συμπεριλαμβανομένων συνεργειών με 
άλλα μέρη του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη», όπως αποστολές, ομάδες ή 
θεματικά ή ειδικά προγράμματα. Οι 
αξιολογήσεις λαμβάνουν υπόψη τις 
απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών, τόσο 
σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, 
και περιλαμβάνουν επίσης, κατά 
περίπτωση, εκτίμηση των 
μακροπρόθεσμων επιστημονικών, 
κοινωνικών, οικονομικών και 
τεχνολογικών επιπτώσεων των 
πρωτοβουλιών που αναφέρονται στο 
άρθρο 174 παράγραφοι 3 έως 9. Οι 
αξιολογήσεις περιλαμβάνουν επίσης, κατά 
περίπτωση, αξιολόγηση του πλέον 
αποτελεσματικού τρόπου παρέμβασης 
πολιτικής για οποιαδήποτε μελλοντική 
δράση, καθώς και της συνάφειας και της 
συνοχής τυχόν ανανέωσης κάθε κοινής 
επιχείρησης, δεδομένων των γενικών 
προτεραιοτήτων πολιτικής και του τοπίου 
στήριξης της έρευνας και της καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένης της θέσης της 
έναντι άλλων πρωτοβουλιών που 
στηρίζονται μέσω του προγράμματος-
πλαισίου, ειδικότερα των ευρωπαϊκών 
συμπράξεων ή αποστολών. Οι 
αξιολογήσεις λαμβάνουν επίσης δεόντως 
υπόψη το σχέδιο σταδιακής κατάργησης 
που εγκρίνεται από το διοικητικό 
συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 16 
παράγραφος 2 στοιχείο κε).

εκπληρώνει την αποστολή και τους 
στόχους της, καλύπτουν όλες τις 
δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης και 
αποτιμούν τη σχετική ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία της, την 
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, 
συμπεριλαμβανομένων του ανοικτού 
χαρακτήρα και της διαφάνειάς της, τη 
συνάφεια των δραστηριοτήτων που 
αναλαμβάνονται όσον αφορά τις γενικές 
πολιτικές και τους στόχους της ΕΕ, 
καθώς και τη συμβολή στις κοινωνικές 
ανάγκες και τα οφέλη, και τη συνοχή και 
τη συμπληρωματικότητά τους με συναφείς 
περιφερειακές, εθνικές και ενωσιακές 
πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων 
συνεργειών με άλλες συμπράξεις και άλλα 
μέρη του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη», όπως αποστολές, ομάδες ή 
θεματικά ή ειδικά προγράμματα. Οι 
αξιολογήσεις λαμβάνουν υπόψη τις 
απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών, τόσο 
σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, 
και περιλαμβάνουν επίσης, κατά 
περίπτωση, εκτίμηση των 
μακροπρόθεσμων επιστημονικών, 
κοινωνικών, οικονομικών και 
τεχνολογικών επιπτώσεων των 
πρωτοβουλιών που αναφέρονται στο 
άρθρο 174 παράγραφοι 3 έως 9 και στο 
παράρτημα V του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη» [κανονισμός]. Οι 
αξιολογήσεις περιλαμβάνουν επίσης, κατά 
περίπτωση, αξιολόγηση του πλέον 
αποτελεσματικού τρόπου παρέμβασης 
πολιτικής για οποιαδήποτε μελλοντική 
δράση, καθώς και της συνάφειας και της 
συνοχής τυχόν ανανέωσης κάθε κοινής 
επιχείρησης, δεδομένων των γενικών 
προτεραιοτήτων πολιτικής και του τοπίου 
στήριξης της έρευνας και της καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένης της θέσης της 
έναντι άλλων πρωτοβουλιών που 
στηρίζονται μέσω του προγράμματος-
πλαισίου, ειδικότερα των ευρωπαϊκών 
συμπράξεων ή αποστολών. Οι 
αξιολογήσεις λαμβάνουν επίσης δεόντως 
υπόψη το σχέδιο σταδιακής κατάργησης 
που εγκρίνεται από το διοικητικό 
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συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 16 
παράγραφος 2 στοιχείο κε).

Τροπολογία 453

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 171 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή μπορεί να διενεργεί 
περαιτέρω αξιολογήσεις για θέματα ή 
ζητήματα στρατηγικής σημασίας, με τη 
συνδρομή εξωτερικών ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων που επιλέγονται βάσει 
διαφανούς διαδικασίας, προκειμένου να 
εξετάζει την πρόοδο που σημειώνει η 
κοινή επιχείρηση όσον αφορά τους 
καθορισμένους στόχους, να προσδιορίζει 
τους παράγοντες που διευκολύνουν την 
υλοποίηση των δραστηριοτήτων και να 
εντοπίζει βέλτιστες πρακτικές. Στο πλαίσιο 
της διενέργειας αυτών των περαιτέρω 
αξιολογήσεων, η Επιτροπή εξετάζει 
πλήρως τον διοικητικό αντίκτυπο στη 
σχετική κοινή επιχείρηση.

6. Η Επιτροπή μπορεί να διενεργεί 
περαιτέρω αξιολογήσεις για θέματα ή 
ζητήματα στρατηγικής σημασίας, με τη 
συνδρομή εξωτερικών ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων που επιλέγονται βάσει 
ανοικτής και διαφανούς πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου 
να εξετάζει την πρόοδο που σημειώνει η 
κοινή επιχείρηση όσον αφορά τους 
καθορισμένους στόχους, να προσδιορίζει 
τους παράγοντες που διευκολύνουν την 
υλοποίηση των δραστηριοτήτων και να 
εντοπίζει βέλτιστες πρακτικές. Στο πλαίσιο 
της διενέργειας αυτών των περαιτέρω 
αξιολογήσεων, η Επιτροπή εξετάζει 
πλήρως τον διοικητικό αντίκτυπο στη 
σχετική κοινή επιχείρηση και καταβάλλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια για να μειώσει 
τον διοικητικό φόρτο και να διασφαλίσει 
ότι η διαδικασία αξιολόγησης παραμένει 
απλή και πλήρως διαφανής. Οποιαδήποτε 
σχετική αξιολόγηση βασίζεται σε ορθή 
εκτίμηση των επιλογών πολιτικής από 
άποψη διακυβέρνησης, ιδίως 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
θέσπισης επαρκών διασφαλίσεων, ώστε 
να διασφαλίζεται ότι το δημόσιο 
συμφέρον προστατεύεται δεόντως σε όλες 
τις πράξεις.

Τροπολογία 454

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 171 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Η υποβολή εκθέσεων συνάδει με 
τις τυπικές απαιτήσεις υποβολής 
εκθέσεων του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη». Στην ανάπτυξη των 
συστημάτων υποβολής εκθέσεων στο 
πλαίσιο της διαδικασίας στρατηγικού 
συντονισμού συμμετέχουν επίσης τα 
κράτη μέλη και οι εκπρόσωποι της 
σύμπραξης, προκειμένου να 
διασφαλίζεται ο συγχρονισμός και ο 
συντονισμός των προσπαθειών υποβολής 
εκθέσεων και παρακολούθησης, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τον καταμερισμό των 
καθηκόντων συλλογής δεδομένων και 
υποβολής εκθέσεων.

Τροπολογία 455

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 171 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Η Επιτροπή κοινοποιεί τα 
αποτελέσματα των αξιολογήσεων των 
κοινών επιχειρήσεων, στα οποία 
περιλαμβάνονται τα συμπεράσματα της 
αξιολόγησης και παρατηρήσεις της 
Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
στην Επιτροπή των Περιφερειών στο 
πλαίσιο των αξιολογήσεων του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» που 
αναφέρονται στο [άρθρο 47] του 
κανονισμού για το πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη».

9. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί και 
κοινοποιεί τα αποτελέσματα των 
αξιολογήσεων των κοινών επιχειρήσεων, 
στα οποία περιλαμβάνονται τα 
συμπεράσματα της αξιολόγησης και 
παρατηρήσεις της Επιτροπής, στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, 
στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή 
των Περιφερειών στο πλαίσιο των 
αξιολογήσεων του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη» που αναφέρονται στο [άρθρο 47] 
του κανονισμού για το πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη».

Τροπολογία 456

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 171 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 171α
Υποχρέωση λογοδοσίας έναντι των 

Ευρωπαίων πολιτών
Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων 
δημοσιότητας που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό, οι πληροφορίες που 
ενσωματώνονται στην ενοποιημένη 
ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων των 
κοινών επιχειρήσεων καθώς και στην 
υποβολή εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 
171 δημοσιοποιούνται μέσω του 
διαδικτύου στο ευρύ κοινό μέσω φιλικών 
προς τον χρήστη εργαλείων, 
συμπεριλαμβανομένων ενημερωτικών 
γραφημάτων και συστημάτων 
παρακολούθησης δαπανών. 



PE692.644v03-00 234/243 RR\1236994EL.docx

EL

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Ο πυλώνας ΙΙ του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» περιλαμβάνει τις νέες ευρωπαϊκές 
συμπράξεις. Ορισμένες από αυτές τις κοινές επιχειρήσεις (ΚΕ) βασίζονται σε προηγούμενες 
πρωτοβουλίες, ενώ άλλες είναι νέες. Από κοινού, αποσκοπούν στην επιτάχυνση της 
μετάβασης προς μια πράσινη, κλιματικά ουδέτερη και ψηφιακή Ευρώπη, καθώς και στην 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. 

Η ΕΕ θα παράσχει χρηματοδότηση ύψους σχεδόν 10 δισ. EUR, το οποίο οι εταίροι θα 
αντιστοιχίσουν με ισοδύναμο ποσό επενδύσεων. Αυτή η συνδυασμένη συμβολή αναμένεται 
να κινητοποιήσει πρόσθετες επενδύσεις για τη στήριξη της μετάβασης, δημιουργώντας 
μακροπρόθεσμες θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση, το περιβάλλον και την κοινωνία.

Αν και αυτές οι εταιρικές σχέσεις εξυπηρετούν έναν κοινό σκοπό συμβάλλοντας στις 
προτεραιότητες της ΕΕ, η ομαδοποίηση τόσων πολλών διαφορετικών τομέων σε μια Ενιαία 
Βασική Πράξη (ΕΒΠ) δημιουργεί πρόσθετες προκλήσεις για τους νομοθέτες. 

Αρχές

Η παρούσα έκθεση βασίζεται σε έξι κύριους στόχους για τις εννέα ευρωπαϊκές εταιρικές 
σχέσεις που καλύπτονται από την ΕΒΠ: ανοικτός χαρακτήρας, διαφάνεια και 
συμπεριληπτικότητα· ευστροφία, ευελιξία και ελκυστικότητα· απλούστευση· ενίσχυση 
της σύνδεσης με τη βασική άριστη έρευνα· συνέργειες και ευθυγράμμιση· ενίσχυση της 
επικοινωνίας, της ευαισθητοποίησης και της προβολής. Η κύρια πρόθεση της εισηγήτριας 
είναι να δοθεί στην ΕΒΠ μια σαφής, συνεκτική δέσμη προτεραιοτήτων, δίνοντας παράλληλα 
προσοχή στις ειδικές απαιτήσεις κάθε μεμονωμένης εταιρικής σχέσης. 

Κυριότερα μέτρα

1) Ανοικτός χαρακτήρας, διαφάνεια και συμπεριληπτικότητα
- η εξασφάλιση ανοικτού χαρακτήρα και διαφάνειας θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη 

συμπεριληπτικότητα και σεβασμό της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων· οι ΚΕ θα 
πρέπει να αναπτύξουν μέτρα για την προσέλκυση νεοεισερχόμενων και την επέκταση των 
συνεργατικών δικτύων· 

- οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και προσφορών πρέπει να συνεχίσουν να είναι 
ανοικτές, διαφανείς και χωρίς αποκλεισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του 
προγράμματος εργασίας· είναι αναγκαίο να εξισορροπηθούν τα χαρακτηριστικά αυτά με 
τη συστημική προοπτική και, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, το διοικητικό 
συμβούλιο να προσανατολίσει τις ανάγκες των έργων, διασφαλίζοντας τη συμμετοχή 
βασικών παραγόντων στις κοινοπραξίες έργων· 

- κατά την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, οι ΚΕ θα πρέπει να εξετάζουν όλα τα 
κράτη μέλη, τις περιφέρειες, να λαμβάνουν υπόψη τη γεωγραφική πολυμορφία και την 
πολυμορφία ως προς το φύλο, προκειμένου να εντοπίζουν την αριστεία και τους 
παράγοντες που μπορούν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα εργασίας·

- οι πολίτες, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι ΜΜΕ και οι νεοφυείς 
επιχειρήσεις πρέπει να συμμετέχουν στον σχεδιασμό λύσεων για τις προκλήσεις που 
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αντιμετωπίζουν οι ΚΕ.

2) Ευστροφία, ευελιξία και ελκυστικότητα
- όλες οι ΚΕ θα πρέπει να είναι ευέλικτες και ικανές να προσαρμόζονται στις ανάγκες των 

κοινωνιών μας· πρέπει να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις πολιτικής με απλό και 
ευέλικτο τρόπο, με παράλληλη θέσπιση ενός συνόλου σαφών κανόνων που ενισχύουν την 
ελκυστικότητα για όλους τους συμφεροντούχους· η ευελιξία θα πρέπει να ισχύει για τις 
λειτουργίες γραφείου και οι ΚΕ δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να συστήσουν κοινό 
γραφείο· η επιβολή εξορθολογισμού από την κορυφή προς τη βάση ενδέχεται να μην 
οδηγήσει στους επιθυμητούς στόχους απλούστευσης·

- τα ποσοστά χρηματοδότησης δεν θα πρέπει να μειώνονται εκτός εάν είναι απολύτως 
αναγκαίο·

- η προσχώρηση νέων τρίτων χωρών δεν πρέπει να οδηγήσει σε πρόσθετο φόρτο για τα 
ιδρυτικά και τα συνδεδεμένα μέλη της ΚΕ· θα πρέπει να υπάρχει μηχανισμός που θα 
διασφαλίζει ότι όταν διατίθενται πόροι από τρίτες χώρες δυνάμει συμφωνίας σύνδεσης με 
το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», η συνεισφορά της Ένωσης μπορεί να αυξηθεί με την 
πάροδο των ετών – μέσω πρόσθετων προκαταβολικών χορηγήσεων και προσαρμογών, 
που θα προκύψουν επίσης από πρόστιμα στον τομέα του ανταγωνισμού και 
αποδεσμεύσεις, μόλις καθίστανται διαθέσιμα·

- Οι ΚΕ θα πρέπει να είναι σε θέση να εργάζονται αποτελεσματικά και να διαθέτουν τα 
μέσα για να αντεπεξέλθουν στο αυξημένο πεδίο δραστηριοτήτων· για τον σκοπό αυτό, οι 
προσλήψεις πρέπει να αντικατοπτρίζουν τον αριθμό και τους βαθμούς που απαιτούνται 
για να λειτουργεί σωστά το προσωπικό·

3) Απλούστευση 
- η διακυβέρνηση των ΚΕ θα πρέπει να βασίζεται σε κανόνες που ενισχύουν την 

αποτελεσματικότητα και εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή διοικητική απλούστευση· η 
διαδικασία αξιολόγησης θα πρέπει να είναι πλήρως διαφανής, να είναι απλή και 
ταυτόχρονα να διασφαλίζει τον συγχρονισμό των διαδικασιών υποβολής εκθέσεων και 
παρακολούθησης·

- η απλούστευση και η λειτουργικότητα θα πρέπει να αποτελούν τις βασικές αρχές για τη 
διαχείριση όλων των χρηματοδοτικών συνεισφορών των συμμετεχόντων κρατών, τα 
οποία θα πρέπει να αναθέτουν στην ΚΕ την αξιολόγηση των προτάσεων, διατηρώντας 
παράλληλα δικαίωμα αρνησικυρίας για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη χρήση των 
δικών τους εθνικών χρηματοδοτικών συνεισφορών· 

- η αναλογία των διοικητικών δαπανών προς τον συνολικό προϋπολογισμό κάθε ΚΕ θα 
πρέπει να είναι συγκρίσιμης αξίας για όλες τις κοινές επιχειρήσεις. 

4) Ενίσχυση της σύνδεσης με τη βασική άριστη έρευνα
- όλες οι ευρωπαϊκές συμπράξεις πρέπει να εγγυώνται την προώθηση της ελευθερίας της 

επιστημονικής έρευνας και των υψηλότερων προτύπων επιστημονικής ακεραιότητας, 
καθ’ όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους· η δεοντολογία αποτελεί κρίσιμη 
διάσταση της καινοτομίας και αυτό πρέπει να κατοχυρώνεται στον παρόντα κανονισμό· 

- όλες οι κοινές επιχειρήσεις θα πρέπει να βελτιώσουν την οπτική τους και να εφαρμόσουν 
μια πιο ολοκληρωμένη και συστημική προσέγγιση στους αντίστοιχους ερευνητικούς 
τομείς· η αύξηση της συμπληρωματικότητας και των συνεργειών με τα συνεργατικά 
ερευνητικά προγράμματα εργασίας, καθώς και με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, θα 
ωφελήσει τον δίαυλο καινοτομίας και θα προωθήσει διατομεακές εφαρμογές, τόσο 
ανάντη όσο και κατάντη· 
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- οι ΚΕ πρέπει να προωθούν και να επιβραβεύουν την επιστημονική αριστεία και να 
διασφαλίζουν ότι κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων λαμβάνονται υπόψη τα 
πορίσματα της πλέον προηγμένης επιστήμης και θεμελιώδους έρευνας· 

5) Συνέργειες και ευθυγράμμιση
- προκειμένου να διασφαλιστεί η συστηματική υλοποίηση συνεργειών μεταξύ των 

διαφόρων πολιτικών, προγραμμάτων και μέσων, η Επιτροπή καλείται να αναπτύξει απλές 
και συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των διαφόρων τύπων 
μηχανισμών συνέργειας (π.χ. μεταφορά πόρων, εναλλακτική χρηματοδότηση, σωρευτική 
χρηματοδότηση και ολοκληρωμένη χρηματοδότηση)·

- η ποικιλομορφία των κανόνων, των στόχων και των διαδικασιών μεταξύ των διαφόρων 
ταμείων, προγραμμάτων και πολιτικών σε ευρωπαϊκό, εθνικό ή ακόμη και περιφερειακό 
επίπεδο απαιτεί οι ΚΕ να είναι σε θέση να αναπτύξουν συνέργειες και 
συμπληρωματικότητα με τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και να έχουν την κατάλληλη 
εντολή ώστε να τις αναπτύσσουν επίσης με εθνικά προγράμματα, σχέδια ανάκαμψης και 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα·

- οι χρηματοδοτικές συνεισφορές από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το ΕΤΘΑΥ, το ΕΓΤΑΑ και τον 
μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας μπορούν να ενσωματωθούν στη συνεισφορά 
του συμμετέχοντος κράτους σε μια κοινή επιχείρηση· 

- οι διάφορες ΚΕ μπορεί να χρειαστεί να δημιουργήσουν συγκεκριμένες συνέργειες με 
περισσότερες τομεακές προτεραιότητες:
 η πρωτοβουλία για την καινοτομία στην υγεία θα πρέπει να συνεργάζεται με 

ολοκληρωμένο τρόπο με όλες τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τις σπάνιες νόσους, 
αλλά θα πρέπει να εντοπιστούν και να τεθούν σε εφαρμογή γενικές συνέργειες με την 
Ευρωπαϊκή Αρχή ετοιμότητας και αντίδρασης σε καταστάσεις έκτακτης υγειονομικής 
ανάγκης (HERA) και με την EU4Health 

 Η ΚΕ «Καθαρό υδρογόνο» θα πρέπει να συμμετέχει σε όλες τις διεθνείς 
δραστηριότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη του υδρογόνου και θα πρέπει να 
διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη οποιασδήποτε περαιτέρω βιομηχανικής 
συμμαχίας με στόχο τη διευκόλυνση της οικονομίας του υδρογόνου, πέραν της 
συστηματικής συμμετοχής στο στρατηγικό φόρουμ για σημαντικά έργα κοινού 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ)·

 Η ΚΕ «Παγκόσμιο πρόγραμμα για την υγεία EDCTP3» θα πρέπει να δημιουργήσει 
ισχυρούς δεσμούς με πρωτοβουλίες που υλοποιούνται μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Ανάπτυξης, ενώ παράλληλα θα συνεργάζεται για την ανάπτυξη ικανοτήτων, την κοινή 
χρήση εγκαταστάσεων και υποδομών με δράσεις που υποστηρίζονται από τον 
μηχανισμό ΜΓΑΔΣ στην Αφρική.

6) Ενίσχυση της επικοινωνίας, της ευαισθητοποίησης και της προβολής
- οι ΚΕ θα πρέπει να συμμετέχουν σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης, δραστηριότητες 

προώθησης της εκπαίδευσης και της διάδοσης· θα πρέπει να καταβάλλουν προσπάθειες 
για να διασφαλίζουν ότι το κοινό ενημερώνεται επαρκώς και εγκαίρως· 

- οι ΚΕ θα πρέπει να συμβάλουν στη μείωση του χάσματος δεξιοτήτων μεταξύ των 
επιστημονικών κλάδων προκειμένου να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη. Θα 
πρέπει να λάβουν μέτρα για τη διασφάλιση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων και 
την αύξηση του επιπέδου δεξιοτήτων και πείρας σε ολόκληρη την Ένωση μεταξύ 
σπουδαστών, ακαδημαϊκών και εμπειρογνωμόνων, ενθαρρύνοντας παράλληλα την 
ανάπτυξη ειδικών πανεπιστημιακών πτυχίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων στους 
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διάφορους τομείς·
- οι ΚΕ διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προσέλκυση και τη διατήρηση ταλέντων, 

μειώνοντας έτσι τη διαρροή εγκεφάλων, διασφαλίζοντας παράλληλα την ισόρροπη 
κυκλοφορία ερευνητών και εξειδικευμένης εμπειρογνωμοσύνης.

7) Ειδικά μέτρα 

α. Ενίσχυση της εμβέλειας και του προϋπολογισμού για Καθαρές Αερομεταφορές 
- προτείνεται να αυξηθεί η συνεισφορά της Ένωσης στις Καθαρές Αερομεταφορές 

από 1,7 σε 2,5 δισεκατομμύρια EUR, δεδομένου ότι περισσότερο από ποτέ οι 
καθαρές και βιώσιμες αερομεταφορές αποτελούν ζωτικό στοιχείο για την επιτυχία 
της Ευρώπης· 

- η έγκριση νεοεισερχόμενων που είναι εγκατεστημένοι σε χώρα συνδεδεμένη με το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» υπόκειται στην αναλογική αύξηση της 
συνεισφοράς της Ένωσης· 

- θα πρέπει να τηρείται μια δίκαιη ισορροπία με βάση τη ληφθείσα χρηματοδότηση 
και τις δεσμευθείσες συνεισφορές σε είδος·

β. Ενίσχυση της εμβέλειας και του προϋπολογισμού για το Παγκόσμιο Πρόγραμμα 
για την υγεία
- προτείνεται να αυξηθεί η συνεισφορά της Ένωσης στο Παγκόσμιο πρόγραμμα 

EDCTP3 για την υγεία από 0.8 σε 1 δισεκατομμύρια EUR, προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί το αυξημένο πεδίο δραστηριοτήτων που προτείνει η Επιτροπή·

- η ανάπτυξη και η υιοθέτηση νέων ή βελτιωμένων τεχνολογιών υγείας πρέπει να 
είναι οικονομικά προσιτές, προσβάσιμες και κατάλληλες, ιδίως σε περιβάλλοντα 
με περιορισμένους πόρους·

- το ποσοστό των έργων με αφρικανική ηγεσία πρέπει να αυξηθεί με την πάροδο 
του χρόνου·

- στην επιστημονική επιτροπή και την ομάδα συμφεροντούχων η εκπροσώπηση 
πρέπει να είναι ισορροπημένη γεωγραφικά, θεματικά και ως προς το φύλο και θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν αφρικανική εμπειρογνωμοσύνη·

γ. Ειδικά μέτρα για την Πρωτοβουλία για καινοτομία στην υγεία
- η ΚΕ πρέπει να διατηρήσει μια προσέγγιση με επίκεντρο τον ασθενή, 

διασφαλίζοντας την κατάλληλη συμμετοχή των ομάδων ασθενών και άλλων 
σχετικών ομάδων δημόσιου συμφέροντος από ολόκληρη την Ένωση· η 
οικονομική προσιτότητα θα πρέπει να αποτελεί κινητήρια αρχή·

- οι επιστημονικές συμβουλές θα ενισχυθούν και η έκθεση προτείνει τη δημιουργία 
ενός νέου επιστημονικού συμβουλευτικού φορέα· η ομάδα καινοτομίας 
επικουρείται από Ανεξάρτητο επιστημονικό γνωμοδοτικό συμβούλιο, 
αποτελούμενο από οκτώ ανεξάρτητους εκπροσώπους, το οποίο παρέχει στοιχεία 
σχετικά με τις επιστημονικές, στρατηγικές και τεχνολογικές προτεραιότητες, 
διατυπώνει προτάσεις για την επίτευξη συγκεκριμένων συνεργειών, προσφέρει 
συμβουλές προς το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με στρατηγικές για την 
προώθηση της επιστημονικής αριστείας· 

δ. Συμβολή σχετικά με ορισμένες αναδυόμενες τεχνολογίες 
- Οι ΚΕ θα πρέπει να συμβάλλουν στις προκλήσεις και τις πολιτικές 

προτεραιότητες της Ένωσης, και η έκθεση εξετάζει την ανάγκη να ενταθεί ο 
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εντοπισμός λύσεων που χρησιμοποιούν τεχνολογίες αρνητικών εκπομπών 
(BECCS, BECCU, ή σύγχρονη CCS/U), ιδίως στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων 
της ΚΕ Καθαρό υδρογόνο και της ΚΕ Κυκλική βιοοικονομία· 

- η ΚΕ «Έξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες» θα πρέπει να στηρίξει την οικοδόμηση του 
οικοσυστήματος της Ένωσης για την ανάπτυξη τεχνολογιών, εφαρμογών και 
υπηρεσιών 5G και 6G, και η έκθεση τονίζει τη σημασία των παγκόσμιων 
προτύπων 6G με στόχο τη μείωση του κόστους, τη δημιουργία αποδοτικότερων 
ψηφιακών αλυσίδων εφοδιασμού και την ενίσχυση της καινοτομίας.
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Κύριο Cristian-Silviu BUŞOI
Πρόεδρο
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα: Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση των κοινών 
επιχειρήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» 
(2021/0048(NLE))

Κύριε Πρόεδρε,

Το Συμβούλιο ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει επί της πρότασης 
κανονισμού σχετικά με τη σύσταση των κοινών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη» (2021/0048(NLE)). Αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου για τον εν λόγω 
φάκελο είναι η επιτροπή σας. Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού φρονεί ότι η παρούσα 
πρόταση σχετικά με τη σύσταση των κοινών επιχειρήσεων είναι πολύ σημαντική. Δυστυχώς, 
λόγω χρονικών περιορισμών, δεν κατέστη δυνατό να υποβάλουμε στην επιτροπή σας μια 
εμπεριστατωμένη γνωμοδότηση. Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 56 του 
Κανονισμού, η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού αποφάσισε να υποβάλει στην επιτροπή 
σας γνωμοδότηση υπό τη μορφή της παρούσας επιστολής.

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού διατυπώνει τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

 υπενθυμίζει τον σημαίνοντα ρόλο που διαδραματίζουν οι ευρωπαϊκές συμπράξεις στην 
επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Επιτροπής, ήτοι να επιταχυνθεί η μετάβαση 
προς μια πράσινη, κλιματικά ουδέτερη και ψηφιακή Ευρώπη, και ταυτόχρονα να 
δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης και να ενισχυθούν η ανθεκτικότητα και η 
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών βιομηχανιών, ιδίως δε των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων(ΜΜΕ)·

 υπογραμμίζει ότι οι κοινές επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν εντολή και 
επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίηση συνεργειών με συνεργατικά 
ερευνητικά προγράμματα εργασίας, θα πρέπει δε να χρηματοδοτούνται με πόρους 
επαρκείς για την επίτευξη των στόχων τους·

 υπενθυμίζει ότι οι κοινές επιχειρήσεις θα πρέπει να εφαρμόζουν δομή και κανόνες που 
ενισχύουν την αποδοτικότητα και την ευελιξία, διασφαλίζουν τη μέγιστη διοικητική 
απλούστευση για τους δικαιούχους και μειώνουν τον διοικητικό φόρτο τους, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα δημοσιονομική διαφάνεια και εξοικονόμηση κόστους·

 υπενθυμίζει ότι οι ευρωπαϊκές συμπράξεις είναι σημαντικές για την προώθηση της 
ανάπτυξης μιας βιώσιμης πολιτικής της ΕΕ για τον τουρισμό, στο πλαίσιο της οποίας η 
έξυπνη και αειφόρος κινητικότητα, καθώς και η συνδεσιμότητα, διαδραματίζουν καίριο 
ρόλο·

 υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να διερευνηθεί η δυνατότητα δημιουργίας ευρωπαϊκής 
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σύμπραξης για τον ναυτιλιακό τομέα, προκειμένου να στηριχθούν οι στρατηγικοί 
στόχοι της Επιτροπής· 

 ζητεί να θεσπιστεί παράγωγο δίκαιο με αποτελεσματικούς και εναρμονισμένους 
κανόνες για τις συνεισφορές σε είδος, καθώς και για την αξιολόγηση και εφαρμογή των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας· 

 επικροτεί τη σύσταση της κοινής επιχείρησης «Καθαρές αερομεταφορές», η οποία 
θα αξιοποιήσει την αποκομισθείσα από τις κοινές επιχειρήσεις Clean Sky και Clean 
Sky2 εμπειρία, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 900 συμμετεχόντες από τη 
βιομηχανία, τις ΜΜΕ, την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, προκειμένου να 
επιτευχθούν τα βέλτιστα καινοτόμα αποτελέσματα· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 
επιταχυνθούν η ανάπτυξη και εγκατάσταση μιας ευρωπαϊκής αλυσίδας αξίας για 
τεχνολογίες καθαρού υδρογόνου, υβριδικές–ηλεκτρικές και ηλεκτρικές τεχνολογίες, 
γεγονός που θα συμβάλει στην επίτευξη βιώσιμων, απαλλαγμένων από ανθρακούχες 
εκπομπές και πλήρως ενοποιημένων ενεργειακών συστημάτων· ενθαρρύνει τη στενή 
συνεργασία μεταξύ της κοινής επιχείρησης «Καθαρές αερομεταφορές» και του 
Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA), 
προκειμένου να εξασφαλιστεί έγκαιρη ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με τις νέες 
τεχνολογίες που αναπτύσσονται· ζητεί κατάλληλη δημόσια συνεισφορά ανάλογη των 
ιδιωτικών δεσμεύσεων·

 επικροτεί τη σύσταση της κοινής επιχείρησης «Ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι», η οποία 
θα βασιστεί στα επιτυχή αποτελέσματα του έργου της Shift2Rail, προκειμένου να 
επιταχύνει την ανάπτυξη και εγκατάσταση καινοτόμων τεχνολογιών στις υπηρεσίες 
μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων και στις υπηρεσίες διατροπικών μεταφορών, με 
σκοπό να δημιουργηθεί ένα πιο ελκυστικό, ψηφιακό, βιώσιμο και οικονομικά προσιτό 
σιδηροδρομικό σύστημα στην ΕΕ· επιδοκιμάζει επίσης τη νέα προσέγγιση του «πυλώνα 
του συστήματος», η οποία στοχεύει να αυξήσει την απόδοση των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων όσον αφορά την εκβιομηχάνιση και την τυποποίηση, και να ενισχύσει 
τα οφέλη κατά μήκος ολόκληρης της αλυσίδας αξίας· τονίζει ότι ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός 
Σιδηροδρομικός Χώρος θα πρέπει να ολοκληρωθεί, με την εξάλειψη των εμποδίων στη 
διαλειτουργικότητα και την παροχή λύσεων για την πλήρη ολοκλήρωση, οι οποίες 
καλύπτουν τη διαχείριση της κυκλοφορίας, το τροχαίο υλικό, τις υποδομές και τις 
υπηρεσίες, και με την αξιοποίηση, επομένως, των καινοτόμων τεχνολογιών τόσο των 
μικρών όσο και των μεγάλων επιχειρήσεων·

 φρονεί ότι η κοινή επιχείρηση «Ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι»» έχει επίσης τους 
ακόλουθους ειδικούς στόχους: 

 να παρέχει στον τομέα τη δυνατότητα σύγκλισης σε μια ενιαία επιχειρησιακή ιδέα 
και αρχιτεκτονική συστήματος, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού των 
υπηρεσιών, των λειτουργικών τμημάτων και των διεπαφών που αποτελούν τη 
βάση των λειτουργιών του σιδηροδρομικού συστήματος· 

 να παρέχει το συνολικό πλαίσιο με σκοπό να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των 
χρηστών για υψηλής ποιότητας κινητικότητα από πόρτα σε πόρτα στο πλαίσιο 
μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης του συστήματος· 
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 να στηρίζει την ταχεία και ευρεία εγκατάσταση προηγμένων συστημάτων 
διαχείρισης και ελέγχου της κυκλοφορίας, προσφέροντας βελτιωμένες 
λειτουργικές δυνατότητες και τυποποιημένες διεπαφές βάσει κοινών 
επιχειρησιακών ιδεών, διευκολύνοντας τη μετάβαση από τα κληροδοτημένα 
συστήματα, μειώνοντας το συνολικό κόστος και προσαρμόζοντάς τα στις ανάγκες 
των διαφορετικών σιδηροδρομικών τμημάτων, καθώς και στις ανάγκες ενός 
έξυπνου συστήματος πολυτροπικής κινητικότητας· Επομένως, όπως και στην 
προηγούμενη σύμπραξη, είναι σημαντικό ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) να συμμετέχει ως αρχή συστήματος για το ERTMS 
στη μελλοντική κοινή επιχείρηση «Ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι»·

 επικροτεί την σύσταση της κοινής επιχείρησης «Ερευνητικό πρόγραμμα ΑΤΜ του 
Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού 3», η οποία θα αξιοποιήσει την εμπειρία της κοινής 
επιχείρησης SESAR και θα συνεχίσει το συντονιστικό της ρόλο για την έρευνα στον 
τομέα της ΑΤΜ στην Ένωση, προκειμένου να επιταχυνθεί ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός των αεροπορικών υποδομών, διαδραματίζοντας επίσης καθοριστικό 
ρόλο στον καθορισμό ενός πλαισίου για την ασφαλή ενσωμάτωση και τη βιώσιμη 
εκμετάλλευση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (U-space)· τονίζει τον στόχο να 
καταστεί ο ευρωπαϊκός εναέριος χώρος ως ο πλέον ασφαλής, προστατευμένος και 
φιλικός προς το περιβάλλον εναέριος χώρος παγκοσμίως, βελτιστοποιώντας τις 
διαδρομές και συμβάλλοντας σε συνολική μείωση των εκπομπών κατά τουλάχιστον 
10 % σε συμφωνία με τους στόχους της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα το 
συντομότερο δυνατόν, και να στηριχθούν η ανταγωνιστικότητα και η ανάκαμψη του 
ευρωπαϊκού τομέα αερομεταφορών μετά την κρίση που προκάλεσε η νόσος COVID-19.

Ευελπιστώ ότι η παρούσα συμβολή της TRAN, η οποία υποστηρίζεται από ευρεία 
πλειοψηφία πολιτικών κομμάτων, θα συμπεριληφθεί στην έκθεση.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

((υπ.)) [Karima Delli] 

Κοιν.: Νομοθετικός Συντονισμός
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