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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα  105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο  7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου (Ευρατόμ) με τον οποίο 
καθορίζονται οι κανόνες συμμετοχής επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και 
πανεπιστημίων στις δράσεις που αναλαμβάνονται βάσει του έβδομου προγράμματος 
πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και οι κανόνες διάδοσης των 
ερευνητικών αποτελεσμάτων
(COM(2006)0042  – C6-0080/2006 – 2004/0014(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM (2006)0042)1,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 7 και 10 της Συνθήκης Ευρατόμ δυνάμει των οποίων εκλήθη 
από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0080/2006)),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α6-0000/2006),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 
119, παράγραφος 2, της Συνθήκης Ευρατόμ·

3. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει, σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο θα 
πρέπει να προάγει τη συμμετοχή των 

(5) Το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο θα 
πρέπει να προάγει τη συμμετοχή των 

1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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εξόχως απόκεντρων περιφερειών της 
Κοινότητας, καθώς και τη συμμετοχή ενός 
ευρέος φάσματος επιχειρήσεων, 
ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων.

εξόχως απόκεντρων περιφερειών της 
Κοινότητας και των συνδεδεμένων με την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα υπερπόντιων 
χωρών και εδαφών, καθώς και τη 
συμμετοχή ενός ευρέος φάσματος 
επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και 
πανεπιστημίων.

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός πρέπει να ευθυγραμμισθεί με την από 27 Νοεμβρίου 2001 Απόφαση 
2001/822/ΕΚ περί σύνδεσης των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα («Απόφαση υπερπόντιας σύνδεσης») που προβλέπει στο άρθρο 58 ότι : «Τα άτομα 
που κατάγονται από υπερπόντια χώρα ή έδαφος και, ενδεχομένως, οι αρμόδιοι δημόσιοι και/ή 
ιδιωτικοί οργανισμοί και φορείς των υπερποντίων χωρών και εδαφών» λαμβάνουν τα 
ευεργετήματα των κοινοτικών προγραμμάτων.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 12α (νέα)

(12α) Στο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο τα 
μοντέλα δήλωσης δαπανών τα οποία 
χρησιμοποιούνται για την δήλωση των 
πραγματοποιούμενων δαπανών κατά την 
εκτέλεση των συμβάσεων του Έκτου 
Προγράμματος-Πλαισίου πρέπει να 
εγκαταλειφθούν. Τούτο αποσκοπεί, 
πρώτον, στην απλοποίηση του ορισμού 
των επιλέξιμων δαπανών και, δεύτερον, 
στην εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης για 
όλους τους συμμετέχοντες. Στο ΣΤ΄ 
πρόγραμμα-πλαίσιο υπήρχε ένα μοντέλο 
δήλωσης δαπανών που επέτρεπε σε 
ορισμένα νομικά πρόσωπα να έχουν 
απόδοση δαπανών σε ποσοστό μέχρι και 
100% για τις πρόσθετες δαπάνες τους και 
όχι για τις συνολικές δαπάνες τους. 
Πράγματι, το μοντέλο "των πρόσθετων 
δαπανών" βασιζόταν στην υπόθεση ότι οι 
πρόσθετες αυτές δαπάνες αποτελούν 
περίπου το 50% του συνόλου των 
δαπανών. Έτσι η απόδοση του 75% όλων 
των άμεσων και έμμεσων επιλέξιμων 
δαπανών (περιλαμβανομένων των 
δαπανών του μόνιμου προσωπικού) 
πρέπει να έχει χαρακτήρα κινήτρου για 
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τις νομικές αυτές οντότητες εν σχέσει 
προς την επιστροφή στο μοντέλο των 
πρόσθετων δαπανών.

Αιτιολόγηση

Il est important de bien expliquer que l'abandon du model de remboursement des coûts 
additionnels (AC) n'entraînera pas de diminution du montant de financement pour les 
universités. Dans le PC6, elles se font rembourser 100% de leurs coûts additionnels et non de 
leurs coûts complets. Dans l'esprit du législateur, un tel remboursement `100% des coûts 
additionnels était censé représenter une alternative à la règle du remboursement à 50% des 
coûts complets. Si dans le PC7 elles pourront aussi charger au projet le coût de leur 
personnel permanent (sans faire recours à des licenciements et des recrutements successifs 
pour montrer que le personnel est additionnel et sans devoir le charger artificiellement ou 
uniquement à la coordination du consortium, ce qui entraîne une plus grande incertitude pour 
les chercheurs participant dans des actions du PC6 et une érosion de leur statut) et se faire 
rembourser à 75%, cela devrait entraîner une augmentation du financement par rapport au 
modèle AC. Un taux forfaitaire pour les coûts indirects plus élevés que dans le PC6 rendra la 
participation encore plus valorisante pour les universités (voir l'amendement sur le taux 
forfaitaire pour coûts indirects, en particulier pour celles que ne disposent pas de système 
sophistiqué de comptabilité analytique.  

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 17

(17) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
παρακολουθεί την υλοποίηση τόσο των 
έμμεσων δράσεων που αναλαμβάνονται 
βάσει του έβδομου προγράμματος 
πλαισίου, του ίδιου του έβδομου 
προγράμματος πλαισίου και των ειδικών 
του προγραμμάτων.

(17) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
παρακολουθεί την υλοποίηση τόσο των 
έμμεσων δράσεων που αναλαμβάνονται 
βάσει του έβδομου προγράμματος 
πλαισίου, του ίδιου του έβδομου 
προγράμματος πλαισίου και των ειδικών 
του προγραμμάτων. Θα πρέπει επίσης να 
αξιολογεί τους παρόντες κανόνες 
συμμετοχής και διάδοσης των 
αποτελεσμάτων.

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες αυτοί πρέπει επίσης να αξιολογούνται τακτικά, για τυχόν αλλαγές των 
προϋποθέσεων εφαρμογής τους.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

(17α) Για τη χρηματοδότηση δυνάμει του 
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έβδομου προγράμματος πλαισίου η 
συχνότητα και η φύση των εκθέσεων της 
κοινοπραξίας προς την Επιτροπή πρέπει 
να ορισθεί από την συμφωνία 
επιχορήγησης. Κατά κανόνα οι 
απαιτήσεις περί υποβολής εκθέσεων 
πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο 
απαιτούμενο για να εξασφαλίζουν την 
κατάλληλη παρακολούθηση του 
προγράμματος από την Επιτροπή. Πλην 
δικαιολογημένης εξαίρεσης και κατά 
γενικό κανόνα, οι απαιτήσεις για 
πιστοποιητικά λογιστικών ελέγχων δεν 
πρέπει να υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα 
από το Δημοσιονομικό Κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Le report est un élément étroitement lié au projet, dans la mesure où c'est le projet lui-même 
(durée, activités, nombre des partenaires, etc.) qui détermine le nombre des rapports 
nécessaires. C'est donc un élément à fixer, cas par cas dans la convention de subvention. 
Fixer une règle générale dans les règles de participation serait artificiel et rendrait le 
système rigide et non adapté à la réalité du projet.

En ce qui concerne les certificats d'audit, les nouveaux principes établis par le Règlement 
Financier donnent beaucoup plus de flexibilité dans ce domaine. Les limites y établies sont 
qu'un certificat d'audit n'est obligatoire que pour les subventionnés de plus de € 750 000 par 
bénéficiaire (mais alors un certificat sera nécessaire pour chaque paiement). La convention 
de subvention pourrait prévoir un certificat à la fin de l'action dans des cas particuliers où le 
montant de la subvention sera très important (mais en dessous du seuil de € 750 000).

Συμβιβαστική τροπολογία 1
Άρθρο 2

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού 
ισχύουν, επιπλέον των ορισμών που 
διατυπώνονται στον δημοσιονομικό 
κανονισμό και στους κανόνες εφαρμογής 
του, οι ακόλουθοι ορισμοί: 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού 
ισχύουν, επιπλέον των ορισμών που 
διατυπώνονται στον δημοσιονομικό 
κανονισμό και στους κανόνες εφαρμογής 
του, οι ακόλουθοι ορισμοί: 

(1) “νέα στοιχεία”: τα αποτελέσματα και οι 
πληροφορίες που προκύπτουν από δράσεις, 
ανεξαρτήτως εάν δύνανται ή όχι να τύχουν 
προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων δημιουργού και συγγενικών 
δικαιωμάτων, δικαιωμάτων επί σχεδίων και 
υποδειγμάτων, δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, 
δικαιωμάτων επί φυτικών ποικιλιών, ή 

(1) “νέα στοιχεία”: τα αποτελέσματα και οι 
πληροφορίες που προκύπτουν από δράσεις, 
ανεξαρτήτως εάν δύνανται ή όχι να τύχουν 
προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων δημιουργού και συγγενικών 
δικαιωμάτων, δικαιωμάτων επί σχεδίων και 
υποδειγμάτων, δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, 
δικαιωμάτων επί φυτικών ποικιλιών, ή 
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άλλων συναφών μορφών προστασίας· άλλων συναφών μορφών προστασίας·

(2) "προϋπάρχοντα στοιχεία": οι 
πληροφορίες που κατέχουν οι 
συμμετέχοντες πριν από την προσχώρησή 
τους στη συμφωνία επιχορήγησης, καθώς 
και τα δικαιώματα δημιουργού ή άλλα 
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επί των 
πληροφοριών αυτών για την κατοχύρωση 
των οποίων έχουν κατατεθεί αιτήσεις πριν 
από την προσχώρηση των συμμετεχόντων 
στη συμφωνία επιχορήγησης, τα οποία 
είναι αναγκαία για την εκτέλεση της 
εκάστοτε δράσης ή για την αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων της·

(2) "προϋπάρχοντα στοιχεία": οι 
πληροφορίες που κατέχουν οι 
συμμετέχοντες πριν από τη σύναψη της 
συμφωνίας επιχορήγησης, καθώς και τα 
δικαιώματα δημιουργού ή άλλα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας ή αιτήσεις 
κατοχύρωσης αυτών επί των πληροφοριών 
αυτών οι οποίες είναι αναγκαίες για την 
εκτέλεση της εκάστοτε δράσης ή για την 
αξιοποίηση των νέων αποτελεσμάτων της

(3) “ερευνητικός οργανισμός”: μη 
κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει ως 
κύριο σκοπό τη διενέργεια επιστημονικής ή 
τεχνικής έρευνας·

(3) “ερευνητικός οργανισμός”: μη 
κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει ως 
κύριο σκοπό τη διενέργεια επιστημονικής ή 
τεχνικής έρευνας·

(4) “τρίτη χώρα”: κράτος που δεν είναι 
κράτος μέλος·

(4) “τρίτη χώρα”: κράτος που δεν είναι 
κράτος μέλος·

(5) “συνδεδεμένη χώρα”: τρίτη χώρα η 
οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος διεθνούς 
συμφωνίας που έχει συναφθεί με την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, 
δυνάμει ή βάσει της οποίας η συγκεκριμένη 
χώρα συνεισφέρει χρηματοδοτικά στο 
σύνολο ή σε μέρος του έβδομου 
προγράμματος πλαισίου·

(5) “συνδεδεμένη χώρα”: τρίτη χώρα η 
οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος διεθνούς 
συμφωνίας που έχει συναφθεί με την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, 
δυνάμει ή βάσει της οποίας η συγκεκριμένη 
χώρα συνεισφέρει χρηματοδοτικά στο 
σύνολο ή σε μέρος του έβδομου 
προγράμματος πλαισίου·

(6) “διεθνής οργανισμός”: διακυβερνητικός 
οργανισμός, άλλος πλην της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, ο οποίος 
έχει νομική προσωπικότητα βάσει του 
διεθνούς δημοσίου δικαίου, καθώς και κάθε 
ειδικευμένος οργανισμός που έχει συσταθεί 
από τέτοιον διεθνή οργανισμό·

(6) “διεθνής οργανισμός”: διακυβερνητικός 
οργανισμός, άλλος πλην της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, ο οποίος 
έχει νομική προσωπικότητα βάσει του 
διεθνούς δημοσίου δικαίου, καθώς και κάθε 
ειδικευμένος οργανισμός που έχει συσταθεί 
από τέτοιον διεθνή οργανισμό·

(7) “διεθνής οργανισμός ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος”: διεθνής οργανισμός του 
οποίου τα μέλη είναι κατά πλειονότητα 
κράτη μέλη ή συνδεδεμένες χώρες και ο 
οποίος έχει ως κύριο σκοπό την προώθηση 
της επιστημονικής και τεχνολογικής 
συνεργασίας στην Ευρώπη·

(7) “διεθνής οργανισμός ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος”: διεθνής οργανισμός του 
οποίου τα μέλη είναι κατά πλειονότητα 
κράτη μέλη ή συνδεδεμένες χώρες και ο 
οποίος έχει ως κύριο σκοπό την προώθηση 
της επιστημονικής και τεχνολογικής 
συνεργασίας στην Ευρώπη·

(8) “δημόσιος φορέας”: κάθε νομική 
οντότητα που ορίζεται ως τέτοιος από το 
εθνικό δημόσιο δίκαιο, καθώς και οι διεθνείς 

(8) “δημόσιος φορέας”: κάθε νομική 
οντότητα που ορίζεται ως τέτοιος από το 
εθνικό δημόσιο δίκαιο, κάθε νομικό 
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οργανισμοί· πρόσωπο του ιδιωτικού δικαίου, που ασκεί 
εθνική αποστολή, κάθε νομικό πρόσωπο 
που έχει ιδρυθεί με βάση το εθνικό 
ιδιωτικό δίκαιο αλλά χρηματοδοτείται 
κατά κύριο λόγο με δημόσιους πόρους, 
καθώς και οι διεθνείς οργανισμοί·

(9) "ΜΜΕ": πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 
2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003· 

(9) "ΜΜΕ": πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 
2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003· 

(9α) 'συνδεδεμένη εταιρεία' σε σχέση με 
άλλη νομική οντότητα κάθε νομική 
οντότητα που ευρίσκεται:
(α) υπό τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο της 
άλλης νομικής οντότητας, ή
(β) υπό άμεσο ή έμμεσο έλεγχο ίδιο με αυτό 
της άλλης νομικής οντότητας.

(10) "πρόγραμμα εργασίας": σχέδιο που 
εγκρίνει η Επιτροπή για την υλοποίηση 
ειδικού προγράμματος, όπως αυτό ορίζεται 
στο άρθρο 2 της απόφασης […/…]·

(10) "πρόγραμμα εργασίας": σχέδιο που 
εγκρίνει η Επιτροπή για την υλοποίηση 
ειδικού προγράμματος, όπως αυτό ορίζεται 
στο άρθρο 2 της απόφασης […/…]·

(11) “μηχανισμοί χρηματοδότησης”: οι 
μηχανισμοί χρηματοδότησης έμμεσων 
δράσεων από την Κοινότητα, όπως αυτοί 
ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο α) της 
απόφασης […/…]·

(11) “μηχανισμοί χρηματοδότησης”: οι 
μηχανισμοί χρηματοδότησης έμμεσων 
δράσεων από την Κοινότητα, όπως αυτοί 
ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο α) της 
απόφασης […/…]·

(11α). "έννομο συμφέρον" σημαίνει 
οιοδήποτε συμφέρον, κυρίως εμπορικό, 
που μπορεί να επικαλεστεί ένας 
συμμετέχων στις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό· 
προς το σκοπό αυτό, ο συμμετέχων πρέπει 
να αποδεικνύει ότι σε μια συγκεκριμένη 
περίσταση απειλείται με δυσανάλογα 
μεγάλη βλάβη των συμφερόντων του·
(11β) "δίκαιοι και εύλογοι όροι": δίκαιοι 
και εύλογοι όροι που μπορούν να εκλάβουν 
διάφορες μορφές, ιδίως οικονομικές 
(καταβολή κατ' αποκοπήν, τέλη ...), που 
καθορίζονται με γνώμονα τη συμβολή του 
συμμετέχοντος στις εργασίες από τις 
οποίες απορρέουν γνώσεις στις οποίες 
αυτός παρέχει πρόσβαση και στο δυναμικό 
των γνώσεων αυτών·

(12) “συμπράττουσα οντότητα”, νομική (12) “συμπράττουσα οντότητα”, νομική 
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οντότητα η οποία έχει συνάψει σύμβαση 
σύμπραξης με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
Ατομικής Ενέργειας

οντότητα η οποία έχει συνάψει σύμβαση 
σύμπραξης με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
Ατομικής Ενέργειας

(12α) “συμμετέχων”: κάθε νομική 
οντότητα που συμμετέχει σε έμμεση δράση 
και έχει δικαιώματα και υποχρεώσεις 
έναντι της Κοινότητας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού ή με 
βάση τη συμφωνία επιχορήγησης·
(12β) «συνδεδεμένες οντότητες»: νομικές 
οντότητες όπου η μια τελεί υπό τον άμεσο 
ή έμμεσο έλεγχο της άλλης ή υπό τον ίδιο 
άμεσο ή έμμεσο έλεγχο με την άλλη·  
"συνδεδεμένες εταιρείες": ο έλεγχος 
ορίζεται ως ποσοστό ανώτερο του 50% 
των μετοχών με δικαίωμα ψήφου σε τέτοια 
οντότητα.

Τροπολογία 8
Άρθρο 3, παράγραφος -1 (νέα)

Οι δράσεις του 7ου προγράμματος-
πλαισίου μπορούν να οδηγήσουν στη 
δημιουργία ή ανταλλαγή εμπιστευτικών 
ευρωπαϊκών πληροφοριών. Η διαχείριση 
και προστασία τους θα γίνονται βάσει 
των διατάξεων της από 29 Νοεμβρίου 
2001 Απόφασης (2001/844/ΕΚ, ΕΚΑΧ, 
Ευρατόμ) της Επιτροπής, περί 
τροποποίησης του εσωτερικού της 
κανονισμού1.
_____

1 ΕΕ L 317, 3.12.2001, σ. 1.

Αιτιολόγηση

Η αντιμετώπιση που η Επιτροπή προτείνει μέσω ειδικών διατάξεων στη σύμβαση επιδότησης 
(άρθρο 21.3) δεν επαρκεί, διότι το απόρρητο πρέπει να διασφαλιστεί ήδη από τη φάση της 
αξιολόγησης των προτάσεων.

Η Επιτροπή έχει ξεκινήσει την τροποποίηση της Απόφασης 2001/844/ΕΚ, ΕΚΑΧ, ΕΥΡΑΤΟΜ 
περί τροποποίησης του εσωτερικού της κανονισμού, κατ΄αναλογία με την Απόφαση 
2005/952/ΕΚ του Συμβουλίου περί τροποποίησης της Απόφασης 2001/264/ΕΚ περί έγκρισης 
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του κανονισμού ασφαλείας του Συμβουλίου, πριν από τα μέσα του έτους.  

Τροπολογία 9
Άρθρο 10, παράγραφος 1 α (νέα)

Οι συμμετέχοντες από τρίτες χώρες 
μπορούν να έχουν, εάν την επιλέξουν, 
απόδοση δαπανών βάσει κατ΄ αποκοπή 
σταθερού ποσού ανά ερευνητή.

Αιτιολόγηση

Οι συμμετέχοντες από τρίτες χώρες δυσκολεύονται συχνά να προσδιορίσουν τις πραγματικές 
δαπάνες τους και να καθορίσουν το μερίδιό τους στη συγχρηματοδότηση. Ένας κατ΄ αποκοπή 
συντελεστής θα μπορούσε να λύσει αυτό το πρόβλημα. Ο συντελεστής που ισχύει για τα δίκτυα 
αριστείας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και εδώ.

Συμβιβαστική τροπολογία 2
Άρθρο 12

1. Η Επιτροπή προκηρύσσει προσκλήσεις 
για την υποβολή προτάσεων έμμεσων 
δράσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στα ειδικά προγράμματα και 
στα αντίστοιχα προγράμματα εργασίας.

1. Η Επιτροπή προκηρύσσει προσκλήσεις 
για την υποβολή προτάσεων σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στα ειδικά 
προγράμματα και στα αντίστοιχα 
προγράμματα εργασίας που μπορούν να 
περιλαμβάνουν προσκλήσεις που 
επικεντρώνονται σε ιδιαίτερες ομάδες 
όπως οι ΜΜΕ.

Πέραν της δημοσιότητας που προβλέπεται 
στους κανόνες εφαρμογής, η Επιτροπή 
δημοσιοποιεί τις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων στις διαδικτυακές σελίδες που 
αφορούν το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο, 
μέσω ειδικών διαύλων πληροφόρησης, 
καθώς και μέσω των εθνικών σημείων 
επαφής που έχουν δημιουργήσει τα κράτη 
μέλη και οι συνδεδεμένες χώρες.

Πέραν της δημοσιότητας που προβλέπεται 
στους κανόνες εφαρμογής, η Επιτροπή 
δημοσιοποιεί τις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων στις διαδικτυακές σελίδες που 
αφορούν το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο, 
μέσω ειδικών διαύλων πληροφόρησης, 
καθώς και μέσω των εθνικών σημείων 
επαφής που έχουν δημιουργήσει τα κράτη 
μέλη και οι συνδεδεμένες χώρες.

2. Στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, η 
Επιτροπή ορίζει, κατά περίπτωση, ότι η 
σύναψη συμφωνίας κοινοπραξίας μεταξύ 
των συμμετεχόντων δεν είναι υποχρεωτική.

2. Στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, η 
Επιτροπή ορίζει, κατά περίπτωση, ότι η 
σύναψη συμφωνίας κοινοπραξίας μεταξύ 
των συμμετεχόντων δεν είναι υποχρεωτική.

2α. Οι προσκλήσεις για υποβολή 
προτάσεων πρέπει να είναι καλώς 
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στοχοθετημένες και με συγκεκριμένους 
στόχους ώστε οι υποβάλλοντες προτάσεις 
να μην απαντούν ασκόπως
2β. Τα κριτήρια επιλογής 
αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά των 
έργων, την ποιότητα και την εκτέλεσή 
τους.

Συμβιβαστική τροπολογία 3
Άρθρο 13

Η Επιτροπή δεν προκηρύσσει προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων για τις εξής δράσεις:

Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό 
και τους κανόνες εφαρμογής του, η 
Επιτροπή δεν προκηρύσσει προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων για τις εξής δράσεις:

(α) τις δράσεις συντονισμού και στήριξης 
που πρόκειται να αναληφθούν από νομικές 
οντότητες προσδιοριζόμενες στα ειδικά 
προγράμματα ή στα προγράμματα εργασίας, 
όταν το ειδικό πρόγραμμα επιτρέπει τον 
προσδιορισμό των δικαιούχων στα 
προγράμματα εργασίας, σύμφωνα με τους 
κανόνες εφαρμογής·

(α) τις δράσεις συντονισμού και στήριξης 
που πρόκειται να αναληφθούν από νομικές 
οντότητες προσδιοριζόμενες στα ειδικά 
προγράμματα ή στα προγράμματα εργασίας, 
όπου το ειδικό πρόγραμμα επιτρέπει τον 
προσδιορισμό των δικαιούχων στα 
προγράμματα εργασίας·

(β) τις δράσεις συντονισμού και στήριξης 
που συνίστανται σε αγορά ή παροχή 
υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις περί 
δημόσιων συμβάσεων του δημοσιονομικού 
κανονισμού·

(β) τις δράσεις συντονισμού και στήριξης 
που συνίστανται στην αγορά προϊόντος ή σε 
παροχή υπηρεσίας που καθορίζονται με 
σύμβαση και επιλέγονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις περί δημόσιων συμβάσεων·

(βα) τις δράσεις συντονισμού και στήριξης 
που σχετίζονται με την κατακύρωση 
μελέτης, έρευνας ή εκπαιδευτικών 
υποτροφιών και βραβείων κατόπιν 
διαγωνισμού·

(γ) τις δράσεις συντονισμού και στήριξης 
που συνδέονται με τον διορισμό 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων·

(γ) τις δράσεις συντονισμού και στήριξης 
που συνδέονται με τον διορισμό 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων·

(δ) άλλες δράσεις, όταν αυτό προβλέπεται 
από τον δημοσιονομικό κανονισμό και τους 
κανόνες εφαρμογής του.

(δ) άλλες δράσεις που εφαρμόζονται βάσει 
αποφάσεων του Συμβουλίου και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ή του 
Συμβουλίου σε συνεργασία με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) που ορίζονται 
στο μέρος (α) του παραρτήματος II της 
απόφασης […/…] για τη θέσπιση του 7ου 
προγράμματος πλαισίου.
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Συμβιβαστική τροπολογία 4 α
Κεφάλαιο ΙΙ, τμήμα 2, υποδιαίρεση τμήματος 2, τίτλος

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Συμβιβαστική τροπολογία 4 β
Άρθρο 14

Αξιολόγηση, επιλογή και κατακύρωση Αρχές αξιολόγησης και κριτήρια επιλογής 
και κατακύρωσης

1. Η Επιτροπή αξιολογεί όλες τις προτάσεις 
που υποβάλλονται κατόπιν πρόσκλησης 
υποβολής προτάσεων, με βάση τις αρχές 
αξιολόγησης και τα κριτήρια επιλογής και 
κατακύρωσης που καθορίζονται σε κάθε 
ειδικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας.

1. Η Επιτροπή αξιολογεί όλες τις προτάσεις 
που υποβάλλονται κατόπιν πρόσκλησης 
υποβολής προτάσεων, με βάση τις αρχές  
αξιολόγησης, τυφλής αξιολόγησης 
ομοτίμων και τα κριτήρια επιλογής και 
κατακύρωσης που καθορίζονται σε κάθε 
ειδικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας. 

Χρησιμοποιούνται τα εξής κριτήρια:
α) η επιστημονική και η τεχνολογική 
αριστεία καθώς και ο βαθμός καινοτομίας·
β) η ικανότητα επιτυχούς εκτέλεσης της 
έμμεσης δράσης και διασφάλισης 
αποτελεσματικής διαχείρισής της, 
εκπεφρασμένη σε πόρους και 
επαγγελματικά προσόντα, ιδίως σε ό,τι 
αφορά την οργανωτική δομή που 
καθορίζεται από τους συμμετέχοντες,
γ) η καταλληλότητα σε σχέση με τους 
στόχους του ειδικού προγράμματος,
δ) η κρίσιμη μάζα των κινητοποιούμενων 
πόρων και η συμβολή τους στις κοινοτικές 
πολιτικές,
ε) η ποιότητα του σχεδίου αξιοποίησης και 
διάδοσης των στοιχείων, οι προοπτικές 
προαγωγής των καινοτομιών και τα σαφή 
σχέδια για τη διαχείριση της διανοητικής 
ιδιοκτησίας. 

Το πρόγραμμα εργασίας δύναται να Το πρόγραμμα εργασίας δύναται να 



PR\624617EL.doc 15/42 PE 372.058v02-00

EL

καθορίζει ειδικότερα κριτήρια ή να παρέχει 
διευκρινίσεις ως προς τον τρόπο εφαρμογής 
των κριτηρίων.

καθορίζει ειδικότερα κριτήρια ή να παρέχει 
διευκρινίσεις ως προς τον τρόπο εφαρμογής 
των κριτηρίων.

1α. Εάν προβλέπεται από τα προγράμματα 
εργασίας ή την πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων, μπορούν να 
πραγματοποιούνται αξιολογήσεις εξ 
αποστάσεως.

2. Προτάσεις οι οποίες αντιβαίνουν στις 
θεμελιώδεις αρχές ηθικής δεοντολογίας ή 
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στο ειδικό πρόγραμμα, στο 
πρόγραμμα εργασίας ή στην πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων δεν επιλέγονται. Οι 
προτάσεις αυτές δύναται να αποκλειστούν 
σε οιοδήποτε στάδιο των διαδικασιών 
αξιολόγησης, επιλογής και κατακύρωσης.

2. Προτάσεις οι οποίες αντιβαίνουν στις 
θεμελιώδεις αρχές ηθικής δεοντολογίας ή 
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στο ειδικό πρόγραμμα, στο 
πρόγραμμα εργασίας ή στην πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων δεν είναι επιλέξιμες 
για συμμετοχή και δύνανται να 
αποκλειστούν ανά πάσα στιγμή αφού 
ζητηθεί η γνώμη ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων.

3. Οι προτάσεις επιλέγονται βάσει των 
αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.

3. Οι προτάσεις κατατάσσονται βάσει των 
αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και 
επιλέγονται προς χρηματοδότηση 
αναλόγως.

3α. Οι οδηγοί για εκείνους που διενεργούν 
τις αξιολογήσεις και τα κριτήρια επιλογής 
για τα άτομα αυτά σε σχέση με το έβδομο 
πρόγραμμα πλαίσιο δημοσιοποιούνται.  

Συμβιβαστική τροπολογία 5
Άρθρο 15, παράγραφοι 2,3 και 4

2. Όταν η πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
προβλέπει διαδικασία υποβολής δύο 
σταδίων, μόνον οι προτάσεις που 
ικανοποιούν τα κριτήρια αξιολόγησης που 
εφαρμόζονται κατά το πρώτο στάδιο θα 
υποβάλλονται στην πλήρη μορφή τους κατά 
το δεύτερο στάδιο.

2. Όταν η πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
προβλέπει διαδικασία υποβολής δύο 
σταδίων, μόνον οι προτάσεις που 
ικανοποιούν τα κριτήρια αξιολόγησης που 
εφαρμόζονται κατά το πρώτο στάδιο θα 
υποβάλλονται στην πλήρη μορφή τους κατά 
το δεύτερο στάδιο.

Το πρώτο στάδιο της διαδικασίας 
περιορίζεται σε μια πρώτη αξιολόγηση των 
υποβαλλομένων παραδεκτών αιτήσεων. Οι 
αιτούντες ενημερώνονται όταν είναι σαφές 
στο τέλος αυτού του σταδίου της 
διαδικασίας ότι οι προτάσεις τους δεν 
έχουν καμία πιθανότητα επιτυχίας.
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Το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας πρέπει 
να διαφέρει από το πρώτο ιδιαίτερα όσον 
αφορά το εύρος και το περιεχόμενο των 
εγγράφων στήριξης που οφείλουν να 
υποβάλλουν οι αιτούντες. Όπου πρέπει να 
ζητηθούν περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία 
στον αιτούντα, η Επιτροπή οφείλει να τον 
ενημερώσει αναλυτικά και πλήρως για τα 
ζητούμενα στοιχεία.
Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται 
καταχωρούνται σε μία βάση δεδομένων. 
Πρέπει να επιδιώκεται ταχεία ολοκλήρωση 
της διαδικασίας.
Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της 
διαδικασίας η Επιτροπή πρέπει να 
φροντίζει ώστε το συνολικό κόστος που 
προκύπτει για τον αιτούντα σχετικά με τη 
δημοσίευση, την τεκμηρίωση και την 
προσκόμιση περαιτέρω δικαιολογητικών 
για την έγκριση οικονομικής βοήθειας να 
μην είναι δυσανάλογο προς το ύψος της 
χορηγούμενης οικονομικής ενίσχυσης.

3. Όταν η πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
προβλέπει διαδικασία αξιολόγησης δύο 
σταδίων, μόνον οι προτάσεις που 
επιλέγονται κατά το πρώτο στάδιο, το οποίο 
περιλαμβάνει αξιολόγηση βάσει 
περιορισμένης δέσμης κριτηρίων, θα 
προκρίνονται στο δεύτερο στάδιο 
αξιολόγησης.

3. Όταν η πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
προβλέπει διαδικασία αξιολόγησης δύο 
σταδίων, μόνον οι προτάσεις που 
επιλέγονται κατά το πρώτο στάδιο, το οποίο 
περιλαμβάνει αξιολόγηση βάσει 
περιορισμένης δέσμης κριτηρίων, θα 
προκρίνονται στο δεύτερο στάδιο 
αξιολόγησης. 
Σε καμιά περίπτωση το πρώτο και το 
δεύτερο στάδιο της διαδικασίας 
αξιολόγησης δεν υπερβαίνουν τους έξι 
μήνες.
3α. Εκτός εάν το πρόγραμμα εργασίας 
ορίζει διαφορετικά, οι προτάσεις έμμεσων 
δράσεων πρέπει να υποβάλλονται 
ηλεκτρονικώς.

4. Η Επιτροπή εκδίδει και δημοσιεύει 
κανόνες με σκοπό να διασφαλίσει τη 
συνέπεια της διαδικασίας επαλήθευσης της 
ύπαρξης και του νομικού καθεστώτος των 
συμμετεχόντων στις έμμεσες δράσεις, καθώς 
και της χρηματοοικονομικής τους 
ικανότητας.

4. Η Επιτροπή εκδίδει και δημοσιεύει 
κανόνες με σκοπό να διασφαλίσει τη 
συνέπεια της διαδικασίας επαλήθευσης της 
ύπαρξης και του νομικού καθεστώτος των 
συμμετεχόντων στις έμμεσες δράσεις, καθώς 
και της χρηματοοικονομικής τους 
ικανότητας. Προς το σκοπό αυτό η 
Επιτροπή συγκροτεί και χρησιμοποιεί μία 
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κεντρική βάση δεδομένων με τις 
απαιτούμενες νομικές και οικονομικές 
πληροφορίες που αφορούν τους αιτούντες. 
4α. Η Επιτροπή δημοσιεύει πληροφορίες 
για τα έργα που λαμβάνουν οικονομική 
στήριξη στην επίσημη θέση του εβδόμου 
προγράμματος πλαισίου στο Διαδίκτυο, 
εκτός από τις πληροφορίες εμπιστευτικού 
χαρακτήρα. 
4 β. Όταν μια πρόταση έχει επιλεγεί, η 
Επιτροπή μπορεί, εάν συντρέχει λόγος, να 
συμφωνήσει με τους συμμετέχοντες σε 
τροποποίηση των επιστημονικών, 
επιχειρησιακών και οικονομικών πτυχών 
της εμμέσου δράσεως εντός των ορίων του 
προγράμματος εργασίας και της 
προσκλήσεως υποβολής προτάσεως 
λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα από 
την αξιολόγηση της προτάσεως.

Τροπολογία 7
Άρθρο 15 α (νέο)

Άρθρο 15α
Αποφυγή διπλής επαλήθευσης

Για να αποφεύγεται η διπλή επαλήθευση, η 
Επιτροπή θα πιστοποιεί επιτυχή 
επαλήθευση η οποία μέχρι νεωτέρας 
ανακοινώσεως θα θεωρείται επαρκής για 
όλες τις προτάσεις που υποβάλλονται από 
τον ίδιο συμμετέχοντα. Προς τούτο η 
Επιτροπή καθορίζει ενιαίο σύστημα 
εξακρίβωσης και πιστοποίησης και 
θεσπίζει και δημοσιεύει ειδικούς προς 
τούτο κανόνες.

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροποποίηση θα εξασφαλίσει συνεκτική προσέγγιση εντός της Επιτροπής, 
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αποφυγή άσκοπης γραφειοκρατίας για τους 
συμμετέχοντες και στην επίσπευση της διαπραγμάτευσης των προτάσεων που επιλέγονται.

Συμβιβαστική τροπολογία 6α
Άρθρο 16
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1. Η Επιτροπή ορίζει ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες οι οποίοι επικουρούν το 
έργο των αξιολογήσεων που απαιτούνται 
δυνάμει του έβδομου προγράμματος 
πλαισίου και των ειδικών του 
προγραμμάτων.

1. Η Επιτροπή ορίζει ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες οι οποίοι επικουρούν το 
έργο των αξιολογήσεων εμμέσων δράσεων 
που απαιτούνται δυνάμει του έβδομου 
προγράμματος πλαισίου και των ειδικών του 
προγραμμάτων.

Για τις δράσεις συντονισμού και στήριξης 
που προβλέπονται στο άρθρο 13, ορίζονται 
ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες μόνο εφόσον 
η Επιτροπή το κρίνει σκόπιμο.

Για τις δράσεις συντονισμού και στήριξης 
που προβλέπονται στο άρθρο 13, ορίζονται 
ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες μόνο εφόσον 
η Επιτροπή το κρίνει σκόπιμο.

2. Οι επιλεγόμενοι ανεξάρτητοι 
εμπειρογνώμονες διαθέτουν τα προσόντα 
και τις γνώσεις που απαιτούνται για την 
άσκηση των καθηκόντων που τους 
ανατίθενται.

2. Οι επιλεγόμενοι ανεξάρτητοι 
εμπειρογνώμονες διαθέτουν τα προσόντα 
και τις γνώσεις που απαιτούνται για την 
άσκηση των καθηκόντων που τους 
ανατίθενται· όπου κρίνεται σκόπιμο 
εξουσιοδοτούνται στο δέον επίπεδο να 
έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες τις οποίες 
οι υπηρεσίες της Επιτροπής θεωρούν 
διαβαθμισμένες πληροφορίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες 
προσδιορίζονται και επιλέγονται βάσει 
προσκλήσεων υποβολής ατομικών 
υποψηφιοτήτων και προσκλήσεων 
υπόδειξης υποψηφίων από εθνικούς 
οργανισμούς έρευνας, ερευνητικά ιδρύματα 
ή επιχειρήσεις, με σκοπό την κατάρτιση 
πινάκων κατάλληλων υποψηφίων.

Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες 
προσδιορίζονται και επιλέγονται βάσει 
προσκλήσεων υποβολής ατομικών 
υποψηφιοτήτων και προσκλήσεων 
υπόδειξης υποψηφίων από σχετικούς 
οργανισμούς όπως εθνικούς οργανισμούς 
έρευνας, ερευνητικά ιδρύματα ή 
επιχειρήσεις, με σκοπό την κατάρτιση 
πινάκων κατάλληλων υποψηφίων.

Η Επιτροπή δύναται, όταν το κρίνει 
σκόπιμο, να επιλέγει, εκτός των πινάκων 
που καταρτίζονται βάσει των 
προαναφερόμενων προσκλήσεων, 
οιοδήποτε πρόσωπο διαθέτει τα 
απαιτούμενα προσόντα.
Λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα ώστε, κατά 
τη συγκρότηση των επιτροπών ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων, να διασφαλίζεται εύλογη 
ισορροπία μεταξύ των φύλων.

Λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα ώστε, κατά 
τη συγκρότηση των επιτροπών ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων, να διασφαλίζεται εύλογη 
ισορροπία μεταξύ των φύλων.

2α. Για την αξιολόγηση και 
παρακολούθηση της έρευνας αιχμής που 
αναπτύσσεται κατ' έμπνευση των ίδιων 
των ερευνητών ορίζονται εμπειρογνώμονες 
από την Επιτροπή βάσει προτάσεως από 
το επιστημονικό συμβούλιο του ΕΣΕ.
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3. Κατά τον διορισμό ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων, η Επιτροπή λαμβάνει 
κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει 
ότι οι εμπειρογνώμονες δεν αντιμετωπίζουν 
σύγκρουση συμφερόντων λόγω του θέματος 
ως προς το οποίο καλούνται να εκφέρουν 
γνώμη.

3. Η Επιτροπή λαμβάνει τα ενδεικνυόμενα 
μέτρα για να εξασφαλίσει ότι οι 
εμπειρογνώμονες δεν αντιμετωπίζουν 
σύγκρουση συμφερόντων λόγω του θέματος 
ως προς το οποίο καλούνται να εκφέρουν 
γνώμη. 

4. Η Επιτροπή εγκρίνει μια πρότυπη 
επιστολή διορισμού (στο εξής “επιστολή 
διορισμού”), η οποία περιλαμβάνει δήλωση 
με την οποία ο ανεξάρτητος 
εμπειρογνώμονας βεβαιώνει τη μη ύπαρξη 
σύγκρουσης συμφερόντων κατά τον χρόνο 
διορισμού του και δεσμεύεται να 
ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με 
οιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων 
ανακύψει ενδεχομένως κατά την εκτέλεση 
των καθηκόντων του. Η Επιτροπή συνάπτει 
επιστολή διορισμού μεταξύ της Κοινότητας 
και κάθε ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα.

4. Η Επιτροπή εγκρίνει μια πρότυπη 
επιστολή διορισμού (στο εξής “επιστολή 
διορισμού”), η οποία περιλαμβάνει δήλωση 
με την οποία ο ανεξάρτητος 
εμπειρογνώμονας βεβαιώνει τη μη ύπαρξη 
σύγκρουσης συμφερόντων κατά τον χρόνο 
διορισμού του και δεσμεύεται να 
ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με 
οιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων 
ανακύψει ενδεχομένως κατά την εκτέλεση 
των καθηκόντων του. Η Επιτροπή συνάπτει 
επιστολή διορισμού μεταξύ της Κοινότητας 
και κάθε ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα.

5. Η Επιτροπή δημοσιεύει ανά διαστήματα, 
σε οιοδήποτε κατάλληλο μέσο, κατάλογο 
των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που την 
έχουν επικουρήσει για κάθε ειδικό 
πρόγραμμα.

5. Το αργότερο έως την ημερομηνία κατά 
την οποία τίθεται σε ισχύ το 7ο πρόγραμμα 
πλαίσιο η Επιτροπή δημοσιεύει τα ονόματα 
όλων των εμπειρογνωμόνων που θα ήταν 
ικανοί να αποτιμήσουν προτάσεις έργων. 
Στην εν λόγω τεκμηρίωση η πρόσβαση 
είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή. Η Επιτροπή 
δημοσιεύει ανά τακτά διαστήματα, 
τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος, σε 
οιοδήποτε κατάλληλο μέσο, τον κατάλογο 
των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που την 
έχουν επικουρήσει για κάθε ειδικό 
πρόγραμμα.

Συμβιβαστική τροπολογία 7α
Κεφάλαιο ΙΙ, τμήμα 2, υποδιαίρεση τμήματος 3, τίτλος

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΜΜΕΣΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Συμβιβαστική τροπολογία 7β
Άρθρο 17

1. Οι συμμετέχοντες εκτελούν την έμμεση 
δράση και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία και 

1. Οι συμμετέχοντες εκτελούν την έμμεση 
δράση και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία και 
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εύλογα μέτρα για τον σκοπό αυτό. Οι 
συμμετέχοντες στην ίδια έμμεση δράση 
ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρον 
έναντι της Κοινότητας για την εκτέλεση 
των εργασιών.

εύλογα μέτρα για τον σκοπό αυτό. Από 
έκαστο συμμετέχοντα στην ίδια έμμεση 
δράση ζητείται να εκτελεί το έργο του 
σύμφωνα με πρόγραμμα εργασίας που 
θεσπίζεται από κοινού. Ωστόσο οι 
συμμετέχοντες δεν ευθύνονται έναντι της 
Κοινότητας για οιαδήποτε επιστροφή 
οικονομικής συνεισφοράς που έχει 
καταβάλει η Κοινότητα σε άλλον 
συμμετέχοντα ή για κόστος, δαπάνη ή 
ζημία που έχει υποστεί η Κοινότητα ως εκ 
του ότι άλλος συμμετέχων δεν εξετέλεσε τις 
υποχρεώσεις του εκτός εάν είναι 
καταφανές ότι υπάρχει από κοινού ευθύνη 
για την κατάχρηση των πόρων. 

2. Η Επιτροπή καταρτίζει, βάσει του 
προτύπου που προβλέπεται στο άρθρο 18 
παράγραφος 7 και λαμβάνοντας υπόψη τα 
χαρακτηριστικά του εκάστοτε μηχανισμού 
χρηματοδότησης, συμφωνία επιχορήγησης 
μεταξύ της Κοινότητας και των 
συμμετεχόντων.

2. Η Επιτροπή καταρτίζει, βάσει του 
προτύπου που προβλέπεται στο άρθρο 18 
παράγραφος 7 και λαμβάνοντας υπόψη τα 
χαρακτηριστικά του εκάστοτε μηχανισμού 
χρηματοδότησης, συμφωνία επιχορήγησης 
μεταξύ της Κοινότητας και των 
συμμετεχόντων.

3. Οι συμμετέχοντες δεν αναλαμβάνουν 
δεσμεύσεις που δεν συμβιβάζονται με τη 
συμφωνία επιχορήγησης.

3. Οι συμμετέχοντες δεν αναλαμβάνουν 
δεσμεύσεις που δεν συμβιβάζονται με τη 
συμφωνία επιχορήγησης.

4. Σε περίπτωση που ένας συμμετέχων δεν 
τηρεί τις υποχρεώσεις του, οι λοιποί 
συμμετέχοντες συμμορφώνονται προς τη 
συμφωνία επιχορήγησης χωρίς καμία 
συμπληρωματική χρηματοδοτική 
συνεισφορά εκ μέρους της Κοινότητας, 
εκτός αν η Επιτροπή τους απαλλάξει ρητώς 
από την υποχρέωση αυτή.

4. Σε περίπτωση που ένας συμμετέχων δεν 
τηρεί τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
εκτέλεση της εμμέσου δράσεως, οι λοιποί 
συμμετέχοντες συμμορφώνονται προς τη 
συμφωνία επιχορήγησης χωρίς καμία 
συμπληρωματική χρηματοδοτική 
συνεισφορά εκ μέρους της Κοινότητας, 
εκτός αν η Επιτροπή τους απαλλάξει ρητώς 
από την υποχρέωση αυτή.

5. Σε περίπτωση που η εκτέλεση μιας 
δράσης καθίσταται αδύνατη ή η δράση 
εκτελείται πλημμελώς από τους 
συμμετέχοντες, η Επιτροπή προβαίνει στις 
αναγκαίες ενέργειες για την οριστική παύση 
της δράσης.

5. Σε περίπτωση που η εκτέλεση μιας 
δράσης καθίσταται αδύνατη ή η δράση 
εκτελείται πλημμελώς από τους 
συμμετέχοντες, η Επιτροπή προβαίνει στις 
αναγκαίες ενέργειες για την οριστική παύση 
της δράσης σύμφωνα με το άρθρο21.

6. Οι συμμετέχοντες διασφαλίζουν ότι η 
Επιτροπή ενημερώνεται για κάθε συμβάν 
που ενδέχεται να επηρεάσει την εκτέλεση 
της έμμεσης δράσης ή τα συμφέροντα της 
Κοινότητας.

6. Οι συμμετέχοντες διασφαλίζουν ότι η 
Επιτροπή ενημερώνεται για κάθε συμβάν 
που ενδέχεται να επηρεάσει την εκτέλεση 
της έμμεσης δράσης ή τα συμφέροντα της 
Κοινότητας.
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6 α. Οι νομικές οντότητες που συμμετέχουν 
στην έμμεση δράση μπορούν να αναθέτουν 
με υπεργολαβία σε τρίτους ορισμένα 
στοιχεία της εργασίας. Οσάκις οι 
συμμετέχοντες συνάπτουν υπεργολαβίες 
για την εκτέλεση τμημάτων των εργασιών 
που σχετίζονται με την έμμεση δράση 
συνεχίζουν να δεσμεύονται από τις 
υποχρεώσεις τους όσον αφορά την 
εκτέλεση της έμμεσης δράσης.

Συμβιβαστική τροπολογία 8
Άρθρο 18

1. Η συμφωνία επιχορήγησης καθορίζει τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
συμμετεχόντων έναντι της Κοινότητας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
[…/…], του παρόντος κανονισμού, του 
δημοσιονομικού κανονισμού και των 
κανόνων εφαρμογής του, καθώς και 
σύμφωνα με τις γενικές αρχές του 
κοινοτικού δικαίου.

1. Η συμφωνία επιχορήγησης καθορίζει τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
συμμετεχόντων έναντι της Κοινότητας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
[…/…], του παρόντος κανονισμού, του 
δημοσιονομικού κανονισμού και των 
κανόνων εφαρμογής του, καθώς και 
σύμφωνα με τις γενικές αρχές του 
κοινοτικού δικαίου.

Καθορίζει επίσης, υπό τους ίδιους όρους, 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
νομικών οντοτήτων που προσχωρούν ως 
συμμετέχοντες σε υπό εκτέλεση έμμεση 
δράση.

1α. Για εκάστη έμμεση δράση πλην 
εκείνων σε μνεία των οποίων προβαίνει το 
άρθρο 13 η Επιτροπή συντάσσει, 
χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα συμφωνίας 
επιχορήγησης που εμφαίνεται στην 
παράγραφο 7, συμφωνία επιχορήγησης 
ανάμεσα στην Κοινότητα και τον 
συντονιστή που ενεργεί εξ ονόματος των 
συμμετεχόντων.

2. Η συμφωνία επιχορήγησης καθορίζει, 
κατά περίπτωση, το μέρος της κοινοτικής 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς που θα 
βασίζεται σε απόδοση επιλέξιμων δαπανών 
και εκείνο που θα βασίζεται σε κατ' 
αποκοπή ποσοστά (συμπεριλαμβανομένης 
της κλίμακας μοναδιαίου κόστους) ή σε 
κατ' αποκοπή ποσά.

2. Η συμφωνία επιχορήγησης καθορίζει τη 
διάρκεια της δράσης, το επιστημονικό και 
τεχνικό έργο που πρόκειται να επιτελεσθεί, 
προϋπολογισμό του συνολικού εκτιμώμενου 
κόστους και τη μέγιστη κοινοτική 
χρηματοδοτική συνεισφορά στην έμμεση 
δράση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο πρόγραμμα εργασίας και 
κατά περίπτωση στην πρόσκληση για την 



PE 372.058v02-00 22/42 PR\624617EL.doc

EL

υποβολή προτάσεων. 
3. Η συμφωνία επιχορήγησης καθορίζει τις 
τροποποιήσεις της σύνθεσης της 
κοινοπραξίας για τις οποίες απαιτείται 
προηγουμένως προκήρυξη διαγωνισμού.
4. Η συμφωνία επιχορήγησης επιβάλλει την 
υποβολή στην Επιτροπή περιοδικών 
εκθέσεων προόδου οι οποίες αναφέρονται 
στην πορεία υλοποίησης της αντίστοιχης 
έμμεσης δράσης.

4. Η συμφωνία επιχορήγησης επιβάλλει την 
υποβολή στην Επιτροπή έως δύο το πολύ 
περιοδικών εκθέσεων προόδου κατ' έτος οι 
οποίες αναφέρονται στην πορεία 
υλοποίησης της αντίστοιχης έμμεσης 
δράσης και μπορεί κατά περίπτωση να 
προβλέπουν επίσης ανασκοπήσεις προς 
αποτίμηση της υλοποίησης της σχετικής 
εμμέσου δράσεως.

5. Κατά περίπτωση, η συμφωνία 
επιχορήγησης δύναται να προβλέπει 
υποχρέωση εκ των προτέρων κοινοποίησης 
στην Επιτροπή κάθε σκοπούμενης 
μεταβίβασης της κυριότητας νέων 
στοιχείων σε τρίτους.
6. Όταν η συμφωνία επιχορήγησης απαιτεί 
την εκτέλεση από τους συμμετέχοντες 
δραστηριοτήτων προς όφελος τρίτων, οι 
συμμετέχοντες δίνουν στις δραστηριότητες 
αυτές ευρεία δημοσιότητα και 
προσδιορίζουν, αξιολογούν και επιλέγουν 
τους εν λόγω τρίτους με διαφανείς 
διαδικασίες, δίκαια και αμερόληπτα. Εάν 
αυτό προβλέπεται στο πρόγραμμα εργασίας, 
η συμφωνία επιχορήγησης καθορίζει τα 
κριτήρια επιλογής αυτών των τρίτων. Η 
Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να 
αντιταχθεί στην επιλογή των τρίτων.

6. Όταν η συμφωνία επιχορήγησης απαιτεί 
την εκτέλεση από τους συμμετέχοντες 
δραστηριοτήτων προς όφελος τρίτων, οι 
συμμετέχοντες δίνουν στις δραστηριότητες 
αυτές ευρεία δημοσιότητα και 
προσδιορίζουν, αξιολογούν και επιλέγουν 
τους εν λόγω τρίτους με διαφανείς 
διαδικασίες, δίκαια και αμερόληπτα. Εάν 
αυτό προβλέπεται στο πρόγραμμα εργασίας, 
η συμφωνία επιχορήγησης καθορίζει τα 
κριτήρια επιλογής αυτών των τρίτων. Η 
Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να 
αντιταχθεί στην επιλογή των τρίτων.

7. Η Επιτροπή συντάσσει πρότυπη 
συμφωνία επιχορήγησης σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό.

7. Η Επιτροπή συντάσσει πρότυπη 
συμφωνία επιχορήγησης σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό.

8. Η πρότυπη συμφωνία επιχορήγησης 
αντανακλά τις αρχές που διατυπώνονται 
στην Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και 
στον κώδικα δεοντολογίας για την 
πρόσληψη ερευνητών. Περιέχει διατάξεις 
που καλύπτουν, κατά περίπτωση, τις 
συνέργειες με την εκπαίδευση σε όλα τα 
επίπεδα, την ετοιμότητα και ικανότητα 
προώθησης του διαλόγου και του 

8. Η πρότυπη συμφωνία επιχορήγησης 
πρέπει μεταξύ άλλων να λαμβάνει υπόψη 
τις γενικές αρχές που διατυπώνονται στην 
Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και στον 
κώδικα δεοντολογίας για την πρόσληψη 
ερευνητών. Περιέχει διατάξεις που 
καλύπτουν, κατά περίπτωση, τις συνέργειες 
με την εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα, την 
ετοιμότητα και ικανότητα προώθησης του 
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προβληματισμού επί επιστημονικών 
θεμάτων και επί ερευνητικών 
αποτελεσμάτων με ένα ευρύ κοινό πέραν της 
ερευνητικής κοινότητας, τις δραστηριότητες 
ενίσχυσης της συμμετοχής και του ρόλου 
των γυναικών στην έρευνα, και τις 
δραστηριότητες που αφορούν τις 
κοινωνικοοικονομικές πτυχές της έρευνας.

διαλόγου και του προβληματισμού επί 
επιστημονικών θεμάτων και επί 
ερευνητικών αποτελεσμάτων με ένα ευρύ 
κοινό πέραν της ερευνητικής κοινότητας, τις 
δραστηριότητες ενίσχυσης της συμμετοχής 
και του ρόλου των γυναικών στην έρευνα, 
και τις δραστηριότητες που αφορούν τις 
κοινωνικοοικονομικές πτυχές της έρευνας.

Τροπολογία 20
Άρθρο 19, παράγραφος 1

1. Η συμφωνία επιχορήγησης καθορίζει τις 
υποχρεώσεις των συμμετεχόντων σε σχέση 
με τα δικαιώματα πρόσβασης, την 
αξιοποίηση και τη διάδοση, στον βαθμό 
που οι υποχρεώσεις αυτές δεν έχουν 
διατυπωθεί στον παρόντα κανονισμό.

1. Η συμφωνία επιχορήγησης καθορίζει τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
συμμετεχόντων σε σχέση με τα 
δικαιώματα πρόσβασης, την αξιοποίηση 
και τη διάδοση, στον βαθμό όπου τα 
δικαιώματα αυτά και οι υποχρεώσεις 
αυτές δεν έχουν διατυπωθεί στον παρόντα 
κανονισμό.

Τροπολογία 22
Άρθρο 23, εδάφιο 1

Η συμφωνία επιχορήγησης αρχίζει να 
ισχύει μόλις υπογραφεί από τον 
συντονιστή και από την Επιτροπή.

Η συμφωνία επιχορήγησης αρχίζει να 
ισχύει μόλις υπογραφεί από τον 
συντονιστή που ενεργεί εξ ονόματος των 
λοιπών συμμετεχόντων και από την 
Επιτροπή.

Συμβιβαστική τροπολογία 9
Άρθρο 23

Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στην 
πρόσκληση υποβολής προτάσεων, όλες οι 
νομικές οντότητες που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν σε έμμεση δράση 
συνομολογούν συμφωνία, καλούμενη στο 
εξής “συμφωνία κοινοπραξίας”, η οποία 
καθορίζει:

1. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στην 
πρόσκληση υποβολής προτάσεων, όλοι οι 
συμμετέχοντες σε έμμεση δράση συνάπτουν 
συμφωνία, καλούμενη στο εξής “συμφωνία 
κοινοπραξίας”, που μπορεί να θεμελιώνει 
πρόσθετα δικαιώματα και υποχρεώσεις 
των συμμετεχόντων σε μια έμμεση δράση, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας 
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επιχορήγησης, η οποία μεταξύ άλλων 
καθορίζει: 

(α) την εσωτερική οργάνωση της 
κοινοπραξίας·

(α) την εσωτερική οργάνωση της 
κοινοπραξίας·

(β) την κατανομή της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς της Κοινότητας·

(β) τους τρόπους χορηγήσεως και 
κατανομής της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς της Κοινότητας· 

(γ) πρόσθετους κανόνες ως προς τη διάδοση 
και την αξιοποίηση, καθώς και ρυθμίσεις 
σχετικές με τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας, κατά περίπτωση·

(γ) πρόσθετους κανόνες ως προς τα 
δικαιώματα πρόσβασης, την κυριότητα, τη 
μεταβίβαση κυριότητας, τη διάδοση και την 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, καθώς και 
ρυθμίσεις σχετικές με τα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας, κατά περίπτωση·

(δ) τους όρους διευθέτησης των εσωτερικών 
διαφορών.

(δ) τους όρους διευθέτησης των εσωτερικών 
διαφορών· οι κοινοπραξίες πρέπει να 
θεσπίσουν διαδικασίες οι οποίες να 
εφαρμόζονται στις περιπτώσεις 
διεκδικήσεως ή κατάχρησης εξουσίας·
(δ α) διευθετήσεις περί ευθύνης, 
αποζημιώσεως και εμπιστευτικού 
χαρακτήρα μεταξύ των συμμετεχόντων·
2. Η συμφωνία κοινοπραξίας συνάπτεται 
από όλους τους συμμετέχοντες που 
επιθυμούν να συμμετάσχουν σε μια έμμεση 
δράση πριν από την υπογραφή της 
συμφωνίας επιχορήγησης από τον 
συντονιστή.

Συμβιβαστική τροπολογία 10
Άρθρο 24

1. Οι νομικές οντότητες που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν σε έμμεση δράση ορίζουν 
μία εξ αυτών ως συντονιστή, ο οποίος ασκεί, 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, τον 
δημοσιονομικό κανονισμό, τους κανόνες 
εφαρμογής του και τη συμφωνία 
επιχορήγησης, τα εξής καθήκοντα:

1. Οι νομικές οντότητες που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν σε έμμεση δράση ορίζουν 
μία εξ αυτών ως συντονιστή, ο οποίος ασκεί, 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, τον 
δημοσιονομικό κανονισμό, τους κανόνες 
εφαρμογής του και τη συμφωνία 
επιχορήγησης, τα εξής καθήκοντα:

(-α) διασφαλίζει ότι οι νομικές οντότητες 
που συμμετέχουν στην έμμεση δράση 
τηρούν τις υποχρεώσεις τους στα πλαίσια 
της συμφωνίας επιχορήγησης και της 
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συμφωνίας κοινοπραξίας·

(α) διασφαλίζει ότι οι νομικές οντότητες 
που προσδιορίζονται ονομαστικά στη 
συμφωνία επιχορήγησης διεκπεραιώνουν τις 
διατυπώσεις που είναι αναγκαίες για την 
προσχώρηση στη συμφωνία επιχορήγησης, 
σύμφωνα με τους όρους αυτής·

(α) επαληθεύει το εάν οι νομικές οντότητες 
που προσδιορίζονται ονομαστικά στη 
συμφωνία επιχορήγησης διεκπεραιώνουν τις 
διατυπώσεις που είναι αναγκαίες για την 
προσχώρηση στη συμφωνία επιχορήγησης, 
σύμφωνα με τους όρους αυτής· 

(β) παραλαμβάνει και διανέμει τη 
χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας·

(β) παραλαμβάνει και διανέμει τη 
χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας 
σύμφωνα με την συμφωνία κοινοπραξίας 
και τη συμφωνία επιχορήγησης·

(γ) διατηρεί σε τάξη τους 
χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς, τηρεί 
αρχεία και ενημερώνει την Επιτροπή 
σχετικά με τη διανομή της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς της Κοινότητας σύμφωνα με 
το άρθρο 35·

(γ) τηρεί αρχεία δαπανών και λογαριασμούς 
και ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τη 
διανομή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς 
της Κοινότητας σύμφωνα με το άρθρο 23(β) 
και το άρθρο 35·

(δ) διασφαλίζει την ορθή και 
αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των 
συμμετεχόντων και της Επιτροπής.

(δ) διασφαλίζει την ορθή και 
αποτελεσματική αναφορά σχετικά με την 
πρόοδο των εργασιών μεταξύ των 
συμμετεχόντων και, σύμφωνα με το άρθρο 
18, παράγραφος 4, στην Επιτροπή·

2. Ο συντονιστής προσδιορίζεται 
ονομαστικά στη συμφωνία επιχορήγησης. 

2. Ο συντονιστής προσδιορίζεται 
ονομαστικά στη συμφωνία κοινοπραξίας.

Για τον ορισμό νέου συντονιστή απαιτείται 
η γραπτή έγκριση της Επιτροπής.

2α. Εφόσον προβλέπεται στη συμφωνία 
κοινοπραξίας, ο συντονιστής δύναται να 
αναθέσει σε τρίτους τις διοικητικές και 
διαχειριστικές δραστηριότητές του 
σύμφωνα με το άρθρο 32, παράγραφος 4.

Συμβιβαστική τροπολογία 11
Άρθρο 25

1. Οι συμμετέχοντες σε έμμεση δράση 
δύνανται να προτείνουν την προσχώρηση 
νέου συμμετέχοντος ή την αποχώρηση 
υφιστάμενου συμμετέχοντος.

1. Οι συμμετέχοντες σε έμμεση δράση 
δύνανται να συμφωνήσουν την προσθήκη 
νέου συμμετέχοντος ή την απομάκρυνση 
υφιστάμενου συμμετέχοντος σύμφωνα με 
τις αντίστοιχες διατάξεις της συμφωνίας 
κοινοπραξίας.

2. Κάθε νομική οντότητα που συμπράττει σε 2. Κάθε νομική οντότητα που συμπράττει σε 
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υπό εκτέλεση έμμεση δράση προσχωρεί στη 
συμφωνία επιχορήγησης.

υπό εκτέλεση έμμεση δράση προσχωρεί στη 
συμφωνία επιχορήγησης και στη συμφωνία 
κοινοπραξίας.

3. Οσάκις προβλέπεται στη συμφωνία 
κοινοπραξίας, ο συντονιστής μπορεί να 
αναθέτει ως υπεργολαβία τα διοικητικά και 
τα μη κύρια διαχειριστικά καθήκοντα που 
δεν επηρεάζουν τη στρατηγική κατεύθυνση 
του έργου.

3. Όταν αυτό προβλέπεται στη συμφωνία 
επιχορήγησης, η κοινοπραξία προκηρύσσει 
διαγωνισμό και εξασφαλίζει την ευρεία 
δημοσιοποίησή του χρησιμοποιώντας 
ειδικά μέσα πληροφόρησης, και ιδίως τις 
ιστοσελίδες που αφορούν το έβδομο 
πρόγραμμα πλαίσιο, τον εξειδικευμένο 
τύπο και φυλλάδια, καθώς και τα εθνικά 
σημεία επαφής που έχουν δημιουργήσει, 
για σκοπούς πληροφόρησης και 
υποστήριξης, τα κράτη μέλη και οι 
συνδεδεμένες χώρες.

3α. Η υποχρέωση επιλογής νομικών 
οντοτήτων για να ενταχθούν σε εν εξελίξει 
δράση κατά τρόπο δίκαιο, διαφανή και 
μέσω ανταγωνισμού πρέπει να δηλώνεται 
στη συμφωνία επιχορήγησης. Η 
διαδικασία αυτή πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη τις ανάγκες της έρευνας και να μην 
είναι υπέρμετρου κόστους ούτε χρονοβόρα.

Η κοινοπραξία αξιολογεί τις προσφορές με 
βάση τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν στην 
αρχική έμμεση δράση και με τη βοήθεια 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων τους 
οποίους αυτή ορίζει, σύμφωνα με τις αρχές 
που καθορίζονται στο άρθρο 14 και στο 
άρθρο 16 αντιστοίχως.
4. Η κοινοπραξία κοινοποιεί κάθε 
τροποποίηση της σύνθεσής της στην 
Επιτροπή, η οποία δύναται να αντιταχθεί 
στην υπόψη τροποποίηση εντός 45 ημερών 
από της κοινοποιήσεως.

4. Η κοινοπραξία κοινοποιεί κάθε 
προτεινόμενη τροποποίηση της σύνθεσής 
της στην Επιτροπή.

Για τις τροποποιήσεις της σύνθεσης της 
κοινοπραξίας οι οποίες συνδέονται με 
προτάσεις άλλων τροποποιήσεων της 
συμφωνίας επιχορήγησης που δεν έχουν 
άμεση σχέση με την τροποποίηση της 
σύνθεσης, απαιτείται η γραπτή έγκριση της 
Επιτροπής.

Συμβιβαστική τροπολογία 6β
Άρθρο 26 α (νέο)
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Άρθρο 26 α 
Βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονική 

ανταλλαγή δεδομένων
Η Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα 
για να εξασφαλίσει ότι τα δεδομένα που 
αφορούν όλες τις έμμεσες δράσεις που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 
Έβδομου Προγράμματος-Πλαισίου 
καταγράφονται και τυγχάνουν 
επεξεργασίας σε ολοκληρωμένες βάσεις 
δεδομένων και με την χρήση κοινού 
ψηφιακού συστήματος.
Η Επιτροπή ενθαρρύνει την ηλεκτρονική 
ανταλλαγή δεδομένων για όλες τις πτυχές 
που αφορούν τη διαχείριση των προτάσεων 
και των επιχορηγήσεων.

Συμβιβαστική τροπολογία 12
Άρθρο 30

1. Οι επιχορηγήσεις συγχρηματοδοτούνται 
από τους συμμετέχοντες.

1. Οι επιχορηγήσεις συγχρηματοδοτούνται 
από τους συμμετέχοντες. 

Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Κοινότητας υπό μορφή απόδοσης 
επιλέξιμων δαπανών δεν επιτρέπεται να 
προσπορίζει κέρδος.

Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Κοινότητας υπό μορφή απόδοσης 
επιλέξιμων δαπανών δεν επιτρέπεται να 
προσπορίζει κέρδος. 

2. Τα έσοδα λαμβάνονται υπόψη για την 
πληρωμή της επιχορήγησης στο τέλος της 
εκτέλεσης της δράσης.

2. Τα έσοδα λαμβάνονται υπόψη για την 
πληρωμή της επιχορήγησης στο τέλος της 
εκτέλεσης της δράσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 32, παράγραφος 5.

2α. Οσάκις μια απόδειξη εισπράξεως από 
τρίτον προς έμμεση δράση η οποία 
λαμβάνεται και τυγχάνει διαχειρίσεως από 
έναν συμμετέχοντα αφορά αγαθά ή 
υπηρεσίες που είναι προς όφελος όλων των 
συμμετεχόντων αδιακρίτως, θεωρείται ότι 
το κόστος καταμερίζεται μεταξύ των 
συμμετεχόντων κατ' αναλογίαν προς το 
επιλέξιμο κόστος εκάστου. 

3. Για να είναι επιλέξιμες, οι δαπάνες που 
πραγματοποιούνται για τους σκοπούς της 
εκτέλεσης μιας έμμεσης δράσης πρέπει να 
πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

3. Για να είναι επιλέξιμες, οι δαπάνες που 
πραγματοποιούνται από έκαστο 
συμμετέχοντα για τους σκοπούς της 
εκτέλεσης μιας έμμεσης δράσης πρέπει να 
πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
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(α) πρέπει να είναι πραγματικές· (α) πρέπει να είναι πραγματικές·

(β) πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί κατά 
τη διάρκεια της δράσης, με εξαίρεση τις 
δαπάνες εκπόνησης των τελικών εκθέσεων 
όταν αυτό προβλέπεται στη συμφωνία 
επιχορήγησης·

(β) πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί κατά 
τη διάρκεια της δράσης, με εξαίρεση τις 
δαπάνες εκπόνησης των τελικών εκθέσεων 
όταν αυτό προβλέπεται στη συμφωνία 
επιχορήγησης·

(γ) πρέπει να έχουν υπολογισθεί σύμφωνα 
με τις συνήθεις αρχές και πρακτικές 
λογιστικής και διαχείρισης του 
συμμετέχοντος και να έχουν 
χρησιμοποιηθεί με αποκλειστικό σκοπό την 
επίτευξη των στόχων και των αναμενόμενων 
αποτελεσμάτων της έμμεσης δράσης, 
τηρουμένων των αρχών της οικονομίας, 
της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας·

(γ) πρέπει να έχουν υπολογισθεί και 
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις συνήθεις 
λογιστικές αρχές της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένη η νομική οντότητα και 
σύμφωνα με τις πρακτικές κοστολόγησης 
του συμμετέχοντος, να έχουν δε 
πραγματοποιηθεί με αποκλειστικό σκοπό 
την επίτευξη των στόχων και των 
αναμενόμενων αποτελεσμάτων της έμμεσης 
δράσης,

(δ) πρέπει να έχουν καταβληθεί και να έχουν 
καταχωρισθεί στους λογαριασμούς του 
συμμετέχοντος και, σε περίπτωση 
οιασδήποτε συνεισφοράς από τρίτους, στους 
λογαριασμούς των τρίτων·

(δ) πρέπει να έχουν καταβληθεί και να έχουν 
καταχωρισθεί στους λογαριασμούς του 
συμμετέχοντος και, σε περίπτωση 
οιασδήποτε συνεισφοράς από τρίτους, στους 
λογαριασμούς των τρίτων·

(ε) πρέπει να μην συμπεριλαμβάνουν μη 
επιλέξιμες δαπάνες, και ιδίως 
αναγνωρίσιμους έμμεσους φόρους, 
συμπεριλαμβανομένου του φόρου 
προστιθέμενης αξίας, δασμούς, χρεωστικούς 
τόκους, προβλέψεις για ενδεχόμενες 
μελλοντικές ζημίες ή επιβαρύνσεις, 
συναλλαγματικές ζημίες, δαπάνες 
συνδεόμενες με απόδοση κεφαλαίου, 
δαπάνες που έχουν δηλωθεί, 
πραγματοποιηθεί ή αποδοθεί στο πλαίσιο 
άλλου κοινοτικού έργου, χρέη και δανειακά 
βάρη, υπέρμετρες ή αλόγιστες δαπάνες, ή 
οιεσδήποτε άλλες δαπάνες δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στα σημεία 
α) έως δ).

(ε) πρέπει να μην συμπεριλαμβάνουν μη 
επιλέξιμες δαπάνες, και ιδίως 
αναγνωρίσιμους έμμεσους φόρους,  
συμπεριλαμβανομένου του φόρου 
προστιθέμενης αξίας, εφόσον είναι 
ανακτήσιμος, δασμούς, χρεωστικούς 
τόκους, προβλέψεις για ενδεχόμενες 
μελλοντικές ζημίες ή επιβαρύνσεις, 
συναλλαγματικές ζημίες, δαπάνες 
συνδεόμενες με απόδοση κεφαλαίου, 
δαπάνες που έχουν δηλωθεί, 
πραγματοποιηθεί ή αποδοθεί στο πλαίσιο 
άλλου κοινοτικού έργου, χρέη και δανειακά 
βάρη, υπέρμετρες ή αλόγιστες δαπάνες, ή 
οιεσδήποτε άλλες δαπάνες δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στα σημεία 
α) έως δ).

Για τους σκοπούς του σημείου α), δύναται 
να χρησιμοποιούνται οι μέσες δαπάνες 
προσωπικού, εάν αυτό είναι σύμφωνο με 
τις αρχές διαχείρισης και τις λογιστικές 
πρακτικές του συμμετέχοντος και εφόσον 
οι δαπάνες αυτές δεν διαφέρουν σημαντικά 
από τις πραγματικές δαπάνες.
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Συμβιβαστική τροπολογία 13
Άρθρο 31

Άμεσες επιλέξιμες δαπάνες και έμμεσες 
επιλέξιμες δαπάνες

Άμεσες και έμμεσες δαπάνες

1. Οι επιλέξιμες δαπάνες συνίστανται σε 
δαπάνες καταλογιζόμενες άμεσα στη δράση 
(στο εξής “άμεσες επιλέξιμες δαπάνες”) και, 
κατά περίπτωση, σε δαπάνες όχι 
καταλογιζόμενες άμεσα στη δράση, αλλά 
άμεσα συνδεόμενες με τις άμεσες επιλέξιμες 
δαπάνες που καταλογίζονται στη δράση (στο 
εξής “έμμεσες επιλέξιμες δαπάνες”).

1. Οι δαπάνες συνίστανται σε δαπάνες 
καταλογιζόμενες άμεσα στη δράση (στο 
εξής “άμεσες δαπάνες”) και, κατά 
περίπτωση, σε δαπάνες όχι καταλογιζόμενες 
άμεσα στη δράση, αλλά άμεσα συνδεόμενες 
με τις άμεσες δαπάνες που καταλογίζονται 
στη δράση (στο εξής “έμμεσες δαπάνες”).

1α. Οι επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν μέρος 
των άμεσων δαπανών: 
Οι άμεσες δαπάνες δύνανται να 
αποτελείται από έξοδα προσωπικού, 
ταξιδιού και διαβίωσης και άλλα ειδικά 
έξοδα.
1 β. Τα έξοδα προσωπικού περιλαμβάνουν 
τις αμοιβές και τις σχετικές επιβαρύνσεις 
για προσωπικό που απασχολείται άμεσα 
από έναν συμμετέχοντα.
Χρεώνονται βάσει των καταγραφών του 
συμμετέχοντος σχετικά με το χρόνο που 
αναλώθηκε πραγματικά από το προσωπικό 
για την έμμεση δράση.
Ένας συμμετέχων δύναται να χρεώσει 
μέσο κόστος ή κλίμακες μονάδας για 
συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικού, 
υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καθοριστεί 
σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές 
κοστολόγησης που ακολουθεί.
1 γ. Τα έξοδα ταξιδιού και διαβίωσης για 
προσωπικό που συμμετέχει σε έμμεσες 
δράσεις χρεώνονται ως 
πραγματοποιηθέντα έξοδα ή βάσει 
κλιμάκων μονάδας, υπό την προϋπόθεση 
ότι έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις 
συνήθεις πρακτικές κοστολόγησης του 
συμμετέχοντος, ή βασίζονται σε κλίμακες 
μονάδας που καθορίζονται από την 
Επιτροπή. 
1 δ. Άλλα ειδικά έξοδα, μεταξύ των οποίων 
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ο διαρκής εξοπλισμός, τα τέλη χρήστη, τα 
αναλώσιμα, η υπεργολαβία, είναι επιλέξιμα 
μόνον εφόσον ορίζονται στη συμφωνία 
επιχορήγησης.

2. Για την κάλυψη των έμμεσων επιλέξιμων 
δαπανών, οι συμμετέχοντες δύνανται να 
επιλέξουν κατ' αποκοπή ποσοστό των 
συνολικών άμεσων επιλέξιμων δαπανών 
τους, εξαιρουμένων των άμεσων 
επιλέξιμων δαπανών υπεργολαβίας.

2. Το κατ' αποκοπήν ποσοστό για την 
κάλυψη  των έμμεσων δαπανών μειώνεται 
βαθμιαία από 60% των συνολικών άμεσων 
δαπανών κατά τα πρώτα τρία έτη (2007-
2009), σε 45% το 2010-2012 και ορίζεται 
στο 30% από το 2012 και μετά· κατά την 
ημερομηνία της πρώτης εφαρμογής 
αποφασίζεται το επίπεδο του κατ' 
αποκοπήν ποσοστού που θα 
χρησιμοποιηθεί· το κατ' αποκοπήν 
ποσοστό για την κάλυψη των έμμεσων 
δαπανών αποκλείει δαπάνες υπεργολαβίας.

3. Η συμφωνία επιχορήγησης δύναται να 
προβλέπει ότι η απόδοση των έμμεσων 
επιλέξιμων δαπανών περιορίζεται σε ένα 
μέγιστο ποσοστό των άμεσων επιλέξιμων 
δαπανών, εξαιρουμένων των άμεσων 
επιλέξιμων δαπανών υπεργολαβίας, ιδίως 
στην περίπτωση των δράσεων συντονισμού 
και στήριξης και ορισμένων δράσεων 
υποστήριξης της κατάρτισης και της 
επαγγελματικής εξέλιξης των ερευνητών.

Συμβιβαστική τροπολογία 14
Άρθρο 32

1. Για τις δραστηριότητες έρευνας και 
τεχνολογικής ανάπτυξης, η χρηματοδοτική 
συνεισφορά της Κοινότητας δύναται να 
καλύπτει ποσοστό μέχρι και 50% των 
συνολικών επιλέξιμων δαπανών.

1. Για τις δραστηριότητες έρευνας και 
τεχνολογικής ανάπτυξης, η χρηματοδοτική 
συνεισφορά της Κοινότητας δύναται να 
καλύπτει ποσοστό μέχρι και 50% των 
συνολικών επιλέξιμων δαπανών. Για την 
έρευνα στον τομέα της ασφάλειας το 
ανώτατο όριο χρηματοδότησης είναι 75%.

 Εντούτοις, στην περίπτωση δημόσιων 
φορέων, ιδρυμάτων δευτεροβάθμιας και 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητικών 
οργανισμών και ΜΜΕ, η χρηματοδοτική 
αυτή συνεισφορά δύναται να καλύπτει 
ποσοστό μέχρι και 75% των συνολικών 
επιλέξιμων δαπανών.

Εντούτοις, στην περίπτωση μη 
κερδοσκοπικών δημόσιων φορέων, 
ιδρυμάτων δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, ερευνητικών οργανισμών και 
ΜΜΕ, η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Κοινότητας καλύπτει τουλάχιστον το 75% 
των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.

2. Για τις δραστηριότητες επίδειξης, η 2. Για τις δραστηριότητες επίδειξης, η 
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χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας 
δύναται να καλύπτει ποσοστό μέχρι και 50% 
των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.

χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας 
δύναται να καλύπτει ποσοστό μέχρι και 50% 
των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.

3. Για τις δραστηριότητες που υπάγονται σε 
δράσεις συντονισμού και στήριξης, και σε 
δράσεις υποστήριξης της κατάρτισης και της 
επαγγελματικής εξέλιξης των ερευνητών, η 
χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας 
δύναται να καλύπτει ποσοστό μέχρι και 
100% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.

3. Για τις δραστηριότητες που υπάγονται σε 
δράσεις συντονισμού και στήριξης, και σε 
δράσεις υποστήριξης της κατάρτισης και της 
επαγγελματικής εξέλιξης των ερευνητών, ή 
πρόσληψης ερευνητών που συνδέεται με 
την υλοποίηση των προγραμμάτων, η 
χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας 
δύναται να καλύπτει ποσοστό μέχρι και 
100% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών. 

4. Για τη διαχείριση και τα πιστοποιητικά 
λογιστικού ελέγχου, και για άλλες 
δραστηριότητες που δεν καλύπτονται από 
τις παραγράφους 1, 2 και 3, η 
χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας 
δύναται να καλύπτει ποσοστό μέχρι και 
100% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.

4. Για τις δραστηριότητες διαχείρισης 
(συμπεριλαμβανομένων των 
πιστοποιητικών λογιστικού ελέγχου) και τις 
δραστηριότητες κατάρτισης σε δράσεις 
που δεν εμπίπτουν στο μηχανισμό 
χρηματοδότησης για κατάρτιση και 
επαγγελματική εξέλιξη των ερευνητών, 
συντονισμό, δικτύωση και διάδοση, η 
χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας 
δύναται να καλύπτει ποσοστό μέχρι και 
100% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.

Οι άλλες δραστηριότητες που προβλέπονται 
στο πρώτο εδάφιο περιλαμβάνουν, μεταξύ 
άλλων, δραστηριότητες κατάρτισης μη 
υπαγόμενες στις δράσεις που καλύπτει ο 
χρηματοδοτικός μηχανισμός υποστήριξης 
της κατάρτισης και της επαγγελματικής 
εξέλιξης των ερευνητών, δραστηριότητες 
συντονισμού, δικτύωσης και διάδοσης.

Οι άλλες δραστηριότητες που προβλέπονται 
στο πρώτο εδάφιο περιλαμβάνουν, μεταξύ 
άλλων, δραστηριότητες κατάρτισης μη 
υπαγόμενες στις δράσεις που καλύπτει ο 
χρηματοδοτικός μηχανισμός υποστήριξης 
της κατάρτισης και της επαγγελματικής 
εξέλιξης των ερευνητών, δραστηριότητες 
συντονισμού, δικτύωσης και διάδοσης.

5. Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 έως 
4, η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Κοινότητας υπολογίζεται βάσει των 
επιλέξιμων δαπανών αφαιρουμένων των 
εσόδων.

5. Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 έως 
4, η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Κοινότητας υπολογίζεται βάσει των 
επιλέξιμων δαπανών αφαιρουμένων των 
εσόδων.

6. Οι παράγραφοι 1 έως 5 εφαρμόζονται, 
κατά περίπτωση, στις έμμεσες δράσεις στις 
οποίες χρησιμοποιείται κατ'αποκοπή 
ποσοστό ή κατ'αποκοπή ποσό 
χρηματοδότησης για το σύνολο της έμμεσης 
δράσης.

6. Οι παράγραφοι 1 έως 5 εφαρμόζονται, 
κατά περίπτωση, στις έμμεσες δράσεις στις 
οποίες χρησιμοποιείται κατ'αποκοπή 
ποσοστό ή κατ'αποκοπή ποσό 
χρηματοδότησης για το σύνολο της έμμεσης 
δράσης.
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Συμβιβαστική τροπολογία 15
Άρθρο 33

Εκθέσεις και λογιστικός έλεγχος των 
επιλέξιμων δαπανών

Εκθέσεις δαπανών

1. Στην Επιτροπή υποβάλλονται περιοδικές 
εκθέσεις στις οποίες δηλώνονται οι 
επιλέξιμες δαπάνες, οι τόκοι που έχουν 
παραχθεί από την προχρηματοδότηση, και 
τα έσοδα που προκύπτουν από την εκάστοτε 
έμμεση δράση, πιστοποιούμενα κατά 
περίπτωση με πιστοποιητικό λογιστικού 
ελέγχου, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό και τους κανόνες εφαρμογής 
του.

1. Όλες οι δαπάνες, οι τόκοι που έχουν 
παραχθεί από την προχρηματοδότηση, και 
τα έσοδα που προκύπτουν από την εκάστοτε 
έμμεση δράση αναφέρονται στην Επιτροπή 
με την υποβολή περιοδικών εκθέσεων.

Η τυχόν συγχρηματοδότηση της έμμεσης 
δράσης δηλώνεται και, κατά περίπτωση, 
πιστοποιείται στο τέλος της δράσης.

Η τυχόν συγχρηματοδότηση της έμμεσης 
δράσης δηλώνεται και, κατά περίπτωση, 
πιστοποιείται στο τέλος της δράσης.

1α. Για έμμεσες δράσεις διαρκείας 
μικρότερης των 2 ετών, υποβάλλεται στο 
τέλος του έργου μόνον ένα πιστοποιητικό 
λογιστικού ελέγχου από έκαστο 
συμμετέχοντα.  Για άλλες έμμεσες δράσεις, 
ο αριθμός των πιστοποιητικών λογιστικού 
ελέγχου ανά συμμετέχοντα δεν υπερβαίνει 
σε καμιά περίπτωση τα 3. 
Συμμετέχοντες που ζητούν κοινοτική 
χρηματοδοτική συνεισφορά χαμηλότερη 
των 25.000 ευρώ για τη συμμετοχή τους 
στην έμμεση δράση δεν υποχρεούνται να 
υποβάλουν πιστοποιητικά λογιστικού 
ελέγχου.

2. Τα πιστοποιητικά λογιστικού ελέγχου που 
υποβάλλονται, βάσει της παραγράφου 1, 
από δημόσιους φορείς, ερευνητικούς 
οργανισμούς και ιδρύματα δευτεροβάθμιας 
και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δύναται να 
εκδίδονται από αρμόδιο δημόσιο υπάλληλο.

2. Τα πιστοποιητικά λογιστικού ελέγχου που 
υποβάλλονται, βάσει της παραγράφου 1, 
από δημόσιους φορείς, ερευνητικούς 
οργανισμούς και ιδρύματα δευτεροβάθμιας 
και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δύναται να 
εκδίδονται από αρμόδιο δημόσιο υπάλληλο.

2α.  Δεν υποβάλλονται πιστοποιητικά 
λογιστικού ελέγχου για έμμεσες δράσεις 
των οποίων οι δαπάνες καλύπτονται εξ 
ολοκλήρου βάσει κατ' αποκοπήν ποσών ή 
κατ' αποκοπήν ποσοστών. 
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Τροπολογία 48
Άρθρο 34, παράγραφος 4, υποπαράγραφος 2

Οι περιοδικές πληρωμές 
πραγματοποιούνται ανάλογα με την 
πρόοδο εκτέλεσης του κοινού 
προγράμματος δραστηριοτήτων η οποία 
διαπιστώνεται με μέτρηση της 
ολοκλήρωσης των ερευνητικών πόρων και 
ικανοτήτων βάσει δεικτών επιδόσεων που 
έχουν καθοριστεί κατόπιν 
διαπραγματεύσεων με την κοινοπραξία και 
προσδιορίζονται στη συμφωνία 
επιχορήγησης.

Οι περιοδικές πληρωμές 
πραγματοποιούνται ανάλογα με την 
πρόοδο εκτέλεσης του κοινού 
προγράμματος δραστηριοτήτων η οποία 
διαπιστώνεται με μέτρηση της 
ολοκλήρωσης των ερευνητικών πόρων και 
ικανοτήτων βάσει δεικτών επιδόσεων 
έρευνας που έχουν καθοριστεί κατόπιν 
διαπραγματεύσεων με την κοινοπραξία και 
προσδιορίζονται στη συμφωνία 
επιχορήγησης.

Αιτιολόγηση

Οι δείκτες επιδόσεων θα πρέπει να στηρίζονται στην πραγματοποίηση της έρευνας κα όχι σε 
δείκτες σχεδιασμένους ειδικά για την ολοκλήρωση των δικτύων. Σκοπός του δικτύου είναι η 
ερευνητική αριστεία. 

Συμβιβαστική τροπολογία 16
Άρθρο 37

Άρθρο 37 Άρθρο 37
Παρακράτηση ποσών προς αποφυγή 
κινδύνου 

Ταμείο εγγυήσεων

1. Ανάλογα με το επίπεδο του κινδύνου μη 
ανάκτησης ποσών οφειλόμενων στην 
Κοινότητα, η Επιτροπή δύναται να 
παρακρατεί ένα μικρό ποσοστό της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς της 
Κοινότητας που καταβάλλεται σε κάθε 
συμμετέχοντα σε έμμεση δράση, προς 
κάλυψη ποσών που οφείλονται και δεν 
εξοφλούνται από ασυνεπείς ως προς τις 
υποχρεώσεις τους συμμετέχοντες.

1. Οι συμμετέχοντες σε έμμεσες δράσεις 
του εβδόμου προγράμματος πλαισίου 
συνεισφέρουν σε ταμείο εγγυήσεων το 
οποίο διαχειρίζεται η Επιτροπή και το 
οποίο προορίζεται να καλύπτει 
ενδεχόμενους οικονομικούς κινδύνους οι 
οποίοι προέρχονται από τεχνικές και/ή 
οικονομικές ανεπάρκειες ορισμένων εκ των 
συμμετεχόντων.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται: 2. Το ταμείο εγγυήσεων, το οποίο αρχίζει 
να λειτουργεί όταν τεθεί σε ισχύ το έβδομο 
πρόγραμμα πλαίσιο και εντάσσεται στον 
κατάλληλο χρηματοπιστωτικό οργανισμό, 
τροφοδοτείται με πληρωμές της Επιτροπής 
κατά την έναρξη εκάστης έμμεσης δράσης, 
που αντιστοιχούν στο ποσό που 
παρακρατείται για την τελική πληρωμή 
που θα καταβληθεί στους συμμετέχοντες 
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στη συγκεκριμένη έμμεση δράση.
(α) στους δημόσιους φορείς, στις νομικές 
οντότητες των οποίων τη συμμετοχή στην 
έμμεση δράση εγγυάται κράτος μέλος ή 
συνδεδεμένη χώρα, και στα ιδρύματα 
δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης·

(β) στους συμμετέχοντες σε δράσεις 
υποστήριξης της κατάρτισης και της 
επαγγελματικής εξέλιξης των ερευνητών, 
σε δράσεις έρευνας αιχμής, και σε δράσεις 
προς όφελος συγκεκριμένων ομάδων, με 
εξαίρεση τις δράσεις προς όφελος ΜΜΕ.

Οι συμμετέχοντες που ανήκουν στις 
κατηγορίες των σημείων α) και β) 
ευθύνονται ο καθένας για τις δικές του 
οφειλές.

3. Τα παρακρατούμενα ποσά συνιστούν 
έσοδα προοριζόμενα για το έβδομο 
πρόγραμμα πλαίσιο κατά την έννοια του 
άρθρου 18 παράγραφος 2 του 
δημοσιονομικού κανονισμού.

3. Τα ποσά που καταβάλλονται στο ταμείο 
εγγυήσεων, καθώς και οι τόκοι που 
συσσωρεύονται, προορίζονται για το 
έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο.

4. Στο τέλος του προγράμματος πλαισίου 
προσδιορίζεται το ύψος των ποσών που 
απαιτούνται για την κάλυψη εκκρεμών 
κινδύνων. Τα τυχόν πλεονάζοντα κεφάλαια 
αποδίδονται στο πρόγραμμα πλαίσιο και 
συνιστούν έσοδα του προγράμματος 
πλαισίου.

4. Εφόσον υπάρχουν επαρκείς αποδεκτές 
επιλέξιμες δαπάνες για την έμμεση δράση, 
η Επιτροπή, κατά την τελευταία πληρωμή, 
διανέμει το ποσόν που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στους ακόλουθους 
συμμετέχοντες:

- στους δημόσιους φορείς, στις νομικές 
οντότητες των οποίων τη συμμετοχή στην 
έμμεση δράση εγγυάται κράτος μέλος ή 
συνδεδεμένη χώρα, και στα ιδρύματα 
δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης·
- στους συμμετέχοντες σε δράσεις 
υποστήριξης της κατάρτισης και της 
επαγγελματικής εξέλιξης των ερευνητών, 
σε δράσεις έρευνας αιχμής, και σε δράσεις 
προς όφελος συγκεκριμένων ομάδων, με 
εξαίρεση τις δράσεις προς όφελος ΜΜΕ.
5. Για άλλους συμμετέχοντες, η Επιτροπή 
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αφαιρεί από το ταμείο εγγυήσεων ποσά που 
καλύπτονται από εντολή ανάκτησης η 
οποία δεν έχει εκτελεσθεί.  Τα 
αναληφθέντα ποσά οδηγούν στη μείωση 
της τελικής πληρωμής η οποία, 
υπολογιζόμενη κατ' αναλογία προς τη 
χρήση του ταμείου εγγυήσεων, 
πραγματοποιείται για να ληφθούν υπόψη οι 
τόκοι που έχουν παραχθεί από το ταμείο 
εγγυήσεων και δεν υπερβαίνουν το 1% της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς της 
Κοινότητας.
6. Η Επιτροπή θεσπίζει και δημοσιεύει τις 
διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία του 
εν λόγω ταμείου εγγυήσεων, οι οποίες 
περιλαμβάνονται στη συμφωνία 
επιχορήγησης και είναι σύμφωνες προς τις 
προαναφερόμενες αρχές.
7. Μόλις ολοκληρωθεί η εκτέλεση των 
εμμέσων δράσεων του εβδόμου 
προγράμματος πλαισίου, τα ποσά που 
τυχόν εναπομένουν στο ταμείο εγγυήσεων 
μεταφέρονται στο πρόγραμμα πλαίσιο και 
συνιστούν έσοδα για ειδικό προορισμό, 
εκτός εάν η νομοθετική αρχή λάβει 
διαφορετική απόφαση.

Συμβιβαστική τροπολογία 17
Άρθρο 40

1. Όταν περισσότεροι του ενός 
συμμετέχοντες έχουν εκτελέσει από κοινού 
τις εργασίες που παρήγαγαν νέα στοιχεία, 
και δεν είναι δυνατό να προσδιορισθεί με 
βεβαιότητα η σχετική συνεισφορά τους στις 
εργασίες, τα νέα αυτά στοιχεία ανήκουν 
κατά συγκυριότητα στους συγκεκριμένους 
συμμετέχοντες.

1. Όταν περισσότεροι του ενός 
συμμετέχοντες έχουν εκτελέσει από κοινού 
τις εργασίες που παρήγαγαν νέα στοιχεία, 
και δεν είναι δυνατό να προσδιορισθεί με 
βεβαιότητα η σχετική συνεισφορά τους στις 
εργασίες, τα νέα αυτά στοιχεία ανήκουν 
κατά συγκυριότητα στους συγκεκριμένους 
συμμετέχοντες.

Στην περίπτωση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι 
συμμετέχοντες συνάπτουν συμφωνία 
συγκυριότητας μεταξύ τους η οποία διέπει 
τον επιμερισμό της εν λόγω συγκυριότητας. 
Η συμφωνία διέπει επίσης την άσκηση 
αυτής της συγκυριότητας επί των νέων 
στοιχείων που πρέπει να υπόκειται σε 
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δίκαιους και εύλογους όρους και να 
συμμορφούται προς τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού και της συμφωνίας 
επιχορήγησης.

2. Σε περίπτωση που δεν συναφθεί 
συμφωνία συγκυριότητας η οποία να 
καθορίζει τα του επιμερισμού των νέων 
στοιχείων και τα των όρων άσκησης 
συγκυριότητας επ' αυτών, καθένας εκ των 
συγκυρίων δικαιούται να παραχωρεί μη 
αποκλειστικές άδειες εκμετάλλευσης σε 
τρίτους, χωρίς δικαίωμα περαιτέρω 
παραχώρησης αδείας, υπό τις εξής 
προϋποθέσεις:

2. Η Επιτροπή μπορεί να δώσει κάποιες 
πληροφορίες σχετικά με υπόδειγμα 
συμφωνίας συγκυριότητας σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό.

(α) ενημερώνει εκ των προτέρων τους 
άλλους συγκυρίους·
(β) καταβάλλει δίκαιη και εύλογη 
αποζημίωση στους άλλους συγκυρίους.

2α. Η Επιτροπή μπορεί να δώσει κάποιες 
πληροφορίες σχετικά με υπόδειγμα 
συμφωνίας συγκυριότητας σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό.

Συμβιβαστική τροπολογία 18
Άρθρο 41

1. Όταν ένας συμμετέχων μεταβιβάζει την 
κυριότητα νέων στοιχείων, μεταβιβάζει στον 
εκδοχέα τις υποχρεώσεις που ο ίδιος υπέχει 
από τη συμφωνία επιχορήγησης, ιδίως σε 
ό,τι αφορά την παραχώρηση δικαιωμάτων 
πρόσβασης, τη διάδοση και αξιοποίηση 
των νέων στοιχείων.

1. Όταν ένας συμμετέχων μεταβιβάζει την 
κυριότητα νέων στοιχείων, μεταβιβάζει στον 
εκδοχέα τις υποχρεώσεις τις σχετικές με τα 
εν λόγω νέα στοιχεία τις οποίες ο ίδιος 
υπέχει από τον παρόντα κανονισμό, τη 
συμφωνία επιχορήγησης και τη συμφωνία 
κοινοπραξίας, περιλαμβανομένης και  της 
υποχρέωσης μεταβίβασής τους σε 
οιονδήποτε μεταγενέστερο εκδοχέα. 
1α. Στα νέα στοιχεία έχουν επίσης 
πρόσβαση συνδεδεμένες οντότητες των 
συμμετεχόντων που εκτελούν την εργασία 
η οποία δημιουργεί τα εν λόγω νέα 
στοιχεία, εφόσον η συνδεδεμένη οντότητα: 
(α) είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος ή 
σε συνδεδεμένη χώρα· 
(β) χορηγεί αμοιβαία δικαιώματα 
πρόσβασης για οιαδήποτε προϋπάρχοντα 
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στοιχεία κατέχει και τα οποία είναι 
απαραίτητα για την αξιοποίηση χρήση των 
νέων στοιχείων·    
(γ) τηρεί τις υποχρεώσεις περί 
εμπιστευτικότητας σύμφωνα με το άρθρο 
3. 

2. Υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων 
τήρησης εμπιστευτικότητας που υπέχει, 
εφ'όσον ο συμμετέχων είναι υποχρεωμένος 
να παραχωρεί δικαιώματα πρόσβασης, 
γνωστοποιεί εκ των προτέρων στους λοιπούς 
συμμετέχοντες στην ίδια έμμεση δράση τη 
σκοπούμενη μεταβίβαση κυριότητας και 
τους παρέχει επαρκείς πληροφορίες σχετικά 
με τον νέο κτήτορα των νέων στοιχείων 
ώστε να τους επιτρέψει να ασκήσουν τα 
δικαιώματα πρόσβασης που έχουν δυνάμει 
της συμφωνίας επιχορήγησης.

2. Εφ' όσον ο συμμετέχων είναι 
υποχρεωμένος να παραχωρεί δικαιώματα 
πρόσβασης, γνωστοποιεί στους λοιπούς 
συμμετέχοντες στην ίδια έμμεση δράση τη 
σκοπούμενη μεταβίβαση κυριότητας και 
τους παρέχει επαρκείς πληροφορίες σχετικά 
με τον νέο κτήτορα των νέων στοιχείων 
ώστε να τους επιτρέψει να ασκήσουν τα 
δικαιώματα πρόσβασης που έχουν δυνάμει 
της συμφωνίας επιχορήγησης.

Εντούτοις, οι άλλοι συμμετέχοντες 
δύνανται, μέσω γραπτής συμφωνίας, να 
παραιτηθούν του δικαιώματος ατομικής 
προειδοποίησής τους στην περίπτωση 
μεταβιβάσεων κυριότητας από έναν 
συμμετέχοντα σε ρητώς οριζόμενο τρίτο.

Εντούτοις, οι άλλοι συμμετέχοντες 
δύνανται, μέσω γραπτής συμφωνίας, να 
παραιτηθούν του δικαιώματος ατομικής 
προειδοποίησής τους στην περίπτωση 
μεταβιβάσεων κυριότητας από έναν 
συμμετέχοντα σε ρητώς οριζόμενο τρίτο.

3. Αφού λάβουν προειδοποίηση σύμφωνα 
με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2, οι 
άλλοι συμμετέχοντες δύνανται να 
αντιταχθούν στη σκοπούμενη μεταβίβαση 
κυριότητας για τον λόγο ότι αυτή θα 
επηρεάσει δυσμενώς τα δικαιώματα 
πρόσβασης που διαθέτουν.
Εάν οι άλλοι συμμετέχοντες τεκμηριώσουν 
ότι πρόκειται να θιγούν τα δικαιώματά 
τους, η μεταβίβαση κυριότητας λαμβάνει 
χώρα μόνο εφόσον και αφότου επιτευχθεί 
συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερόμενων 
συμμετεχόντων.
4. Κατά περίπτωση, η συμφωνία 
επιχορήγησης δύναται να επιβάλλει 
επιπροσθέτως υποχρέωση εκ των προτέρων 
κοινοποίησης στην Επιτροπή κάθε 
σκοπούμενης μεταβίβασης της κυριότητας 
νέων στοιχείων σε τρίτους.

4. Κατά περίπτωση, η συμφωνία 
επιχορήγησης δύναται να επιβάλλει 
επιπροσθέτως υποχρέωση εκ των προτέρων 
κοινοποίησης στην Επιτροπή κάθε 
σκοπούμενης μεταβίβασης της κυριότητας 
νέων στοιχείων σε τρίτους, ή χορήγησης 
αποκλειστικής άδειας εκμετάλλευσης νέων 
στοιχείων σε ειδικές καταστάσεις οι οποίες 
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προσδιορίζονται στη συμφωνία 
επιχορήγησης και στις οποίες η 
μεταβίβαση ή η χορήγηση άδειας 
εκμετάλλευσης θεωρείται ασύμβατη με τον 
στόχο προώθησης της ευρωπαϊκής 
οικονομικής ανταγωνιστικότητας. 

Τροπολογία 54
Άρθρο 43, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 1 

Στις περιπτώσεις που ο συμμετέχων που 
έχει την κυριότητα νέων στοιχείων δεν 
κατοχυρώνει την προστασία τους, και δεν 
μεταβιβάζει την κυριότητά τους σε άλλον 
συμμετέχοντα σύμφωνα με το άρθρο 41 
παράγραφοι 1 και 2, δεν λαμβάνει χώρα 
καμία δραστηριότητα διάδοσης πριν 
ενημερωθεί σχετικά η Επιτροπή.

Στις περιπτώσεις που ο συμμετέχων που 
έχει την κυριότητα νέων στοιχείων 
δυναμένων να οδηγήσουν σε 
βιομηχανικές ή εμπορικές εφαρμογές δεν 
κατοχυρώνει την προστασία τους, και δεν 
μεταβιβάζει την κυριότητά τους σε άλλον 
συμμετέχοντα σύμφωνα με το άρθρο 41 
παράγραφοι 1 και 2, δεν λαμβάνει χώρα 
καμία δραστηριότητα διάδοσης πριν 
ενημερωθεί σχετικά η Επιτροπή.

Τροπολογία 55
Άρθρο 46

Οι συμμετέχοντες δύνανται να ορίσουν τα 
προϋπάρχοντα στοιχεία που είναι αναγκαία 
για τους σκοπούς της έμμεσης δράσης σε 
γραπτή συμφωνία και, κατά περίπτωση, 
να εξαιρέσουν συγκεκριμένα 
προϋπάρχοντα στοιχεία.

Οι συμμετέχοντες δύνανται να ορίσουν 
στη συμφωνία κοινοπραξίας τα 
προϋπάρχοντα στοιχεία που είναι αναγκαία 
για τους σκοπούς της έμμεσης δράσης και, 
κατά περίπτωση, να εξαιρέσουν 
συγκεκριμένα προϋπάρχοντα στοιχεία.

Συμβιβαστική τροπολογία 19
Άρθρο 49

1. Οι συμμετέχοντες στην ίδια έμμεση 
δράση απολαύουν δικαιωμάτων πρόσβασης 
στα νέα στοιχεία, εάν αυτά τους είναι 
απαραίτητα για την αξιοποίηση των δικών 
τους νέων στοιχείων.

1. Οι συμμετέχοντες στην ίδια έμμεση 
δράση απολαύουν δικαιωμάτων πρόσβασης 
στα νέα στοιχεία. Οι συνδεδεμένες νομικές 
οντότητες απολαύουν των ιδίων 
δικαιωμάτων πρόσβασης εκτός εάν 
προβλέπεται ρητώς διαφορετικά στη 
συμφωνία επιχορήγησης. 

Τέτοια δικαιώματα πρόσβασης Τέτοια δικαιώματα πρόσβασης 
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παραχωρούνται είτε υπό δίκαιους και 
εύλογους όρους, είτε ατελώς.

παραχωρούνται είτε υπό δίκαιους και 
εύλογους όρους, είτε ατελώς.

2. Οι συμμετέχοντες στην ίδια έμμεση 
δράση απολαύουν δικαιωμάτων πρόσβασης 
στα προϋπάρχοντα στοιχεία, εάν αυτά τους 
είναι απαραίτητα για την αξιοποίηση των 
δικών τους νέων στοιχείων, και υπό την 
προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος 
συμμετέχων δύναται να τα παραχωρήσει.

2. Οι συμμετέχοντες στην ίδια έμμεση 
δράση και οι συνδεδεμένες με αυτούς 
οντότητες απολαύουν δικαιωμάτων 
πρόσβασης στα προϋπάρχοντα στοιχεία, εάν 
αυτά τους είναι απαραίτητα για την 
αξιοποίηση των νέων στοιχείων, και υπό την 
προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος 
συμμετέχων δύναται να τα παραχωρήσει.

Τέτοια δικαιώματα πρόσβασης 
παραχωρούνται είτε υπό δίκαιους και 
εύλογους όρους, είτε ατελώς.

Τέτοια δικαιώματα πρόσβασης 
παραχωρούνται υπό τους όρους που έχουν 
τεθεί στη συμφωνία επιχορήγησης.

3. Αίτημα για χορήγηση δικαιωμάτων 
πρόσβασης βάσει της παραγράφου 1 ή 2 
δύναται να υποβληθεί έως και ένα έτος μετά 
την επέλευση οιουδήποτε εκ των κάτωθι 
γεγονότων:

3. Αίτημα για χορήγηση δικαιωμάτων 
πρόσβασης βάσει της παραγράφου 1 ή 2 
δύναται να υποβληθεί έως και ένα έτος μετά 
το τέλος της έμμεσης δράσης. Ο 
συμμετέχων που αποχωρεί πρόωρα από το 
έργο δύναται να ζητήσει δικαιώματα 
πρόσβασης από τους λοιπούς 
συμμετέχοντες μόνον εντός ενός έτους από 
την ημερομηνία αποχώρησής του, μετά την 
επέλευση οιουδήποτε εκ των κάτωθι 
γεγονότων:

(α) λήξη της έμμεσης δράσης· (α) λήξη της έμμεσης δράσης·

(β) λήξη της συμμετοχής του έχοντος την 
κυριότητα των εκάστοτε προϋπαρχόντων ή 
νέων στοιχείων.

(β) λήξη της συμμετοχής του έχοντος την 
κυριότητα των εκάστοτε προϋπαρχόντων ή 
νέων στοιχείων.

Οι εκάστοτε συμμετέχοντες δύνανται 
ωστόσο να καθορίσουν από κοινού άλλο 
χρονικό περιθώριο.

Οι εκάστοτε συμμετέχοντες δύνανται 
ωστόσο να καθορίσουν από κοινού άλλο 
χρονικό περιθώριο.

Τροπολογία 58
 Άρθρο 51, παράγραφος 1 α (νέα) 

Η κοινή επιχείρηση που εμφαίνεται στην 
παράγραφο 1, σημείο γ) συγκροτείται με 
σκοπό τη διαχείριση και διοίκηση της 
ευρωπαϊκής συνεισφοράς στη διεθνή 
συμφωνία ITER που θα επικυρώσει τη 
δημιουργία του Οργανισμού ITER, καθώς 
και συμπληρωματικών δραστηριοτήτων 
σχετιζομένων με την κατασκευή του 
ITER, δράση προβλεπόμενη από το 
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ειδικό πρόγραμμα εφαρμογής του 7ου 
προγράμματος-πλαισίου (2007-2011) της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 
Ενέργειας (ΕΥΡΑΤΟΜ) για 
δραστηριότητες έρευνας και κατάρτισης 
σε πυρηνικά θέματα. Όλες οι άλλες 
δραστηριότητες στο θεματικό πεδίο 
«Έρευνα στο πεδίο της ενέργειας από 
σύντηξη» που προβλέπονται στο πλαίσιο 
αυτού του ειδικού προγράμματος, θα 
έχουν εκτέλεση και διαχείριση χωριστή 
από της κοινής επιχείρησης του σημείου 
γ), διότι αυτός ο διαχωρισμός επιτρέπει 
να διατηρηθεί η ενοποιημένη θεώρηση 
και η ένθερμη συμμετοχή των Ενώσεων 
για τη Σύντηξη.

Αιτιολόγηση

Les dispositions de cet article, tel que complété par ce nouveau paragraphe, assurent d’une 
part la pérennité du fonctionnement, au travers des contrats d’association et de l’accord 
européen pour le développement de la fusion (EFDA), du système de financement européen 
de la fusion qui a permis à l’Union européenne de figurer aux avant-postes de la recherche 
mondiale dans ce domaine et d’apparaître comme un modèle de l’Espace Européen de la 
Recherche. D'autre part, elles intègrent les nouveaux éléments du dispositif qui permettra la 
mise en œuvre du projet ITER notamment, la constitution d’une Entreprise Commune 
européenne appelée ELE (European legal Entity), structure essentielle qui assurera 
l’interface avec l’entité légale internationale chargée de la conduite du projet ITER.

Τροπολογία 59
 Άρθρο 53, εδάφιο 2α) (νέο)

Η Επιτροπή θα διενεργήσει ενδιάμεση 
αξιολόγηση του παρόντος Κανονισμού το 
αργότερο μέχρι το έτος 2010 και, όπου 
χρειασθεί, θα προτείνει την τροποποίησή 
του.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση κανονισμού ΕΥΡΑΤΟΜ του Συμβουλίου περί καθορισμού των κανόνων 
συμμετοχής επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων στις δράσεις που 
αναλαμβάνονται βάσει του έβδομου προγράμματος πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας και περί καθορισμού των κανόνων διάδοσης των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων, είναι ταυτόσημη, εκεί όπου είναι εφαρμόσιμη, με την πρόταση κανονισμού 
περί των κανόνων συμμετοχής στο «κλασικό» 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο (ΠΠ7).

Οι κανόνες συμμετοχής στο ΠΠ7 ΕΥΡΑΤΟΜ παρουσιάζουν κάποιες ιδιαιτερότητες, μεταξύ 
των οποίων ο τρόπος διεξαγωγής της έρευνας στον τομέα της ελεγχόμενης θερμοπυρηνικής 
σύντηξης. 

Η εισηγήτριά σας έχει επίγνωση της ανάγκης να έχουμε στο τέλος ένα κείμενο ταυτόσημο με 
του βασικού κανονισμού ως προς την εξέλιξη των γενικών διαδικασιών και συμμερίζεται σε 
γενικές γραμμές την άποψη του εισηγητή των κανόνων συμμετοχής του «κλασικού» 7ου 
προγράμματος-πλαισίου έρευνας και ανάπτυξης (ΠΠ7): καθοριστική σπουδαιότητα του 
προγράμματος αυτού, αναγκαία απλοποίηση και μεγαλύτερη ευελιξία μέσα σε ένα 
δεσμευτικό πλαίσιο ώστε να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική και διαφανής εφαρμογή. Η 
εισηγήτριά σας συμφωνεί επίσης ότι είναι λυπηρή η ισχνότητα του προβλεπόμενου 
προϋπολογισμού (έστω κι αν η εισηγήτριά σας δεν επιθυμεί να αποκρύψει την απουσία 
ιδιωτικών και κυβερνητικών επενδύσεων σε επίπεδο εθνικής έρευνας) και, τέλος, ίδια 
διαπίστωση : εάν δεν ανταποκριθούμε σε αυτές τις προκλήσεις και σε αυτά τα προβλήματα, 
τότε είναι μεγάλος ο κίνδυνος να πηγαίνουν οι εμπνευστές καινοτόμων σχεδίων να ψάχνουν 
αλλού για πηγές χρηματοδότησης. 

Επομένως, η εισηγήτριά σας θεωρεί λογικό να καταθέσει τις περισσότερες από τις 
τροπολογίες του εισηγητή των κανόνων συμμετοχής του κλασικού ΠΠ7.

Εξαιρέσει κάποιων τροπολογιών που η εισηγήτριά σας θέλησε να εισαγάγει στον κοινό 
κορμό του ΠΠ7 σε ό,τι αφορά κυρίως το διορισμό των εμπειρογνωμόνων, την 
εμπιστευτικότητα, την κυριότητα και τη μεταβίβαση των στοιχείων, κατέθεσε και κάποιες 
ειδικές τροπολογίες για το ΠΠ7 ΕΥΡΑΤΟΜ. 
Η κυριότερη αποσκοπεί στο να διασφαλίσει, μέσω συμβάσεων σύνδεσης και μέσω της 
ευρωπαϊκής συμφωνίας για την ανάπτυξη της σύντηξης (EFDA), τη συνέχιση της λειτουργίας 
του συστήματος ευρωπαϊκής χρηματοδότησης της σύντηξης που επέτρεψε στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση να βρεθεί στην πρωτοπορία της παγκόσμιας έρευνας σε αυτό τον τομέα και να 
εμφανισθεί ως ένα υπόδειγμα του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Το συγκεκριμένο άρθρο 
ενσωματώνει τα νέα στοιχεία του μηχανισμού που θα επιτρέψει την εφαρμογή του σχεδίου 
ITER, και ειδικότερα τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Κοινής Επιχείρησης, γνωστής ως ELE 
(European Legal Entity), μιας δομής που είναι απαραίτητη για να υπάρξει επαφή με τη διεθνή 
νομική οντότητα που έχει αναλάβει την εκτέλεση του σχεδίου ITER.

Εν συμπεράσματι, θεωρούμε σκόπιμο να υπενθυμίσουμε τη σημασία αυτών των δυο 
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προγραμμάτων-πλαισίων προκειμένου να μπορέσει η Ένωση να οργανώσει καλύτερα την 
έρευνά της και οι κανόνες συμμετοχής είναι επ΄ αυτού ένα καθοριστικό στοιχείο.

Τέλος, σε ό,τι αφορά το θεματικό πεδίο «Έρευνα στο πεδίο της ενέργειας από σύντηξη», οι εν 
λόγω κανόνες συμμετοχής, ελαφρώς τροποποιημένοι βάσει των προτάσεων της εισηγήτριάς 
σας, δείχνουν ικανοί να ανταποκριθούν στους στόχους που έχουν τεθεί: κατά προτεραιότητα 
στήριξη των ερευνητικών δράσεων που θα εκτελεσθούν στο πλαίσιο του σχεδίου ITER, αλλά 
και χρηματοδότηση άλλων δράσεων που ήδη είχαν χαρακτηρισθεί κατά το παρελθόν ως 
προτεραιότητες από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Σύντηξης. Δημιουργία σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
ενός αποτελεσματικού μηχανισμού ικανού να διασφαλίσει την πλήρη και ακέραιη συμμετοχή 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σχέδιο ITER και παροχή της αναγκαίας οικονομικής 
υποστήριξης για τη συνέχιση του Συνοδευτικού Προγράμματος για τη Σύντηξη. 


