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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο εισηγητής επιθυμεί να διατυπώσει τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

- το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο βρίσκεται σε άμεση συνέχεια με τις κατευθύνσεις του 6ου 
προγράμματος πλαίσιο που εφαρμόζεται σήμερα· η πρόταση πάντως περιλαμβάνει 
ένα καινοτόμο στοιχείο: την καθιέρωση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ), 
που θα συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού χώρου έρευνας·

- εγκρίνει την απόφαση της Επιτροπής για τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Έρευνας (ΕΣΕ) από ένα συμβούλιο και μια επιστημονική επιτροπή, απαρτιζόμενη από 
επιστήμονες υψηλού επιπέδου· προτείνει τα ίδια όργανα αντιπροσώπευσης να 
διασφαλίζουν την ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών και να ενεργούν με 
απλές διαδικασίες κατά την επεξεργασία των αιτήσεων και τον καθορισμό των 
προτεραιοτήτων·

- θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) θα πρέπει να συγκροτηθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 171 της Συνθήκης ΕΚ "Η Κοινότητα μπορεί να δημιουργεί 
κοινές επιχειρήσεις ή οποιαδήποτε άλλη αναγκαία υποδομή για την καλή εκτέλεση των 
προγραμμάτων κοινοτικής έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης."·

- τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας  (ΕΣΕ) θα πρέπει να προωθεί, να 
διαδίδει, να μεταφέρει και να αξιοποιεί ερευνητικές δραστηριότητες στους 
βασικότερους τομείς ανάπτυξης των γνώσεων και των εφαρμογών τους για την 
επιστημονική, τεχνολογική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ευρώπης·

- τονίζει πόσο σημαντικό είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ), να διαθέτει 
επαρκείς οικονομικούς πόρους και να αναπτύσσει τη δραστηριότητά του με τρόπο 
αυτόνομο και ανεξάρτητο, καθώς και να ενεργεί με απλές και διαφανείς διαδικασίες·

- προτείνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας  (ΕΣΕ) να δημοσιοποιεί τακτικά τα 
αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί και να τα καθιστά προσιτά σε όλους·

- θεωρεί σημαντικό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας  (ΕΣΕ) να χαρακτηρίζεται από 
υψηλό βαθμό ακεραιότητας, με μια διαχείριση που θα ανατίθεται σε ανεξάρτητους 
ερευνητές υψηλού επιπέδου·

- υπογραμμίζει ότι χρειάζεται να δοθεί στη βασική έρευνα, που παρέχει συχνά τα 
θεμέλια για περαιτέρω εφαρμοσμένες έρευνες, κεντρικό ρόλο κατά την κατάρτιση των 
ερευνητών·

- θεωρεί ότι το εν λόγω πρόγραμμα θα πρέπει να παρέχει έναν πανευρωπαϊκό 
μηχανισμό που θα αποσκοπεί στην ενίσχυση των ερευνητών, των μηχανικών και των 
σπουδαστών που έχουν αναλάβει το έργο της παραγωγής νέων γνώσεων, προϊόντων, 
διαδικασιών, μεθόδων, ώστε να προσφέρουν νέες προοπτικές τεχνολογικής προόδου.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
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Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 4

(4)  Η αξιολόγηση των προτάσεων έρευνας 
αιχμής θα πρέπει να έχει ως αποκλειστικό 
κριτήριο την αριστεία, όπως αυτή κρίνεται 
κατά την εξέταση από ομοτίμους, να δίνει 
έμφαση σε έργα διεπιστημονικής, υψηλού 
κινδύνου και πρωτοποριακής έρευνας και να 
λαμβάνει υπόψη τις νέες και λιγότερο 
έμπειρες ερευνητικές ομάδες και ερευνητές 
όπως και τις ήδη καθιερωμένες στον χώρο 
τους ερευνητικές ομάδες.

(4)  Η αξιολόγηση των προτάσεων έρευνας 
αιχμής θα πρέπει να έχει ως αποκλειστικό 
κριτήριο την αριστεία, όπως αυτή κρίνεται 
κατά την εξέταση από ομοτίμους, να δίνει 
έμφαση σε έργα διεπιστημονικής, υψηλού 
κινδύνου και πρωτοποριακής έρευνας και να 
λαμβάνει υπόψη τις νέες και λιγότερο 
έμπειρες ερευνητικές ομάδες και ερευνητές 
όπως και τις ήδη καθιερωμένες στον χώρο 
τους ερευνητικές ομάδες. Στο πλαίσιο αυτό 
πρέπει να αποδοθεί ιδιαίτερη σημασία σε 
σχέδια που συμβάλλουν στη δημιουργία 
νέων ευρωπαϊκών δικτύων και 
συνεργασιών.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 10

(10)  Το πρόγραμμα πλαίσιο θα πρέπει να 
συμπληρώνει τις δραστηριότητες που 
αναπτύσσουν τα κράτη μέλη, καθώς και τις 
άλλες κοινοτικές δράσεις που εντάσσονται 
στη συνολική στρατηγική προσπάθεια 
υλοποίησης των στόχων της Λισσαβόνας, 
και ιδίως εκείνες που αφορούν τα 
διαρθρωτικά ταμεία, τη γεωργία, την 
εκπαίδευση, την κατάρτιση, την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, τη 
βιομηχανία, την υγεία, την προστασία των 
καταναλωτών, την απασχόληση, την 
ενέργεια, τις μεταφορές και το περιβάλλον.

(10)  Το πρόγραμμα πλαίσιο θα πρέπει να 
συμπληρώνει τις δραστηριότητες που 
αναπτύσσουν τα κράτη μέλη, καθώς και τις 
άλλες κοινοτικές δράσεις που εντάσσονται 
στη συνολική στρατηγική προσπάθεια 
υλοποίησης των στόχων της Λισσαβόνας, 
και ιδίως εκείνες που αφορούν τα 
διαρθρωτικά ταμεία, τη γεωργία, την 
εκπαίδευση, την κατάρτιση, τον πολιτισμό 
και τα μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης,
την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, 
τη βιομηχανία, την υγεία, την προστασία 
των καταναλωτών, την απασχόληση, την 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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ενέργεια, τις μεταφορές και το περιβάλλον.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 13

13.  Κατά τη διεξαγωγή των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων που θα αναληφθούν βάσει 
του παρόντος προγράμματος, θα πρέπει να 
τηρούνται οι θεμελιώδεις αρχές ηθικής 
δεοντολογίας, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που διατυπώνονται στον Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

13.  Κατά τη διεξαγωγή των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων που θα αναληφθούν βάσει 
του παρόντος προγράμματος, θα πρέπει να 
τηρούνται οι θεμελιώδεις αρχές ηθικής 
δεοντολογίας, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που διατυπώνονται στον Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και επαναλαμβάνει την αξία της 
έρευνας για τον πολίτη καθώς και από 
ανθρωπιστική άποψη, σε πνεύμα σεβασμού 
των δεοντολογικών και πολιτισμικών 
διαφορών.

Αιτιολόγηση

Περισσότερο από ποτέ η έρευνα αντιμετωπίζει μια ένταση, μερικές φορές γόνιμη και άλλες 
καταστροφική, μεταξύ των εντυπωσιακών προόδων της και της κοινωνίας, της οικονομικής, 
πολιτικής και πολιτισμικής δομής της. Θα πρέπει να δούμε με προσοχή τα ζητήματα που θέτει η 
δεοντολογία και ο πλουραλισμός των πολιτισμικών απόψεων στον κόσμο της έρευνας.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

(14α)  Για την απλούστευση της 
διαδικασίας των διαγωνισμών και τη 
μείωση του κόστους τους η Επιτροπή θα 
πρέπει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις
για την κοινοποίηση των συμμετεχόντων 
στο διαγωνισμό σε μια βάση δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Διευκόλυνση της πρόσβασης στο πρόγραμμα για τα ευρωπαϊκά ερευνητικά ιδρύματα και για 
τους ενδιαφερόμενους για το διαγωνισμό.
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Τροπολογία 5
Άρθρο 4, παρ. 3

3)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 
συνίσταται σε ένα ανεξάρτητο επιστημονικό 
συμβούλιο, επικουρούμενο από ειδική 
εκτελεστική δομή, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα I. Λειτουργεί σύμφωνα με τις 
αρχές της επιστημονικής αριστείας, της 
αυτονομίας, της αποτελεσματικότητας και 
της διαφάνειας.

3)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 
συνίσταται σε ένα ανεξάρτητο επιστημονικό 
συμβούλιο, επικουρούμενο από ειδική 
εκτελεστική δομή, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα I. Λειτουργεί σύμφωνα με τις 
αρχές της επιστημονικής αριστείας, της 
αυτονομίας, της αποτελεσματικότητας και 
της διαφάνειας. Και τα δύο όργανα θα 
διασφαλίζουν ισότητα ευκαιριών μεταξύ 
ανδρών και γυναικών.

Τροπολογία 6
Άρθρο 4, παράγραφος 4α (νέα)

4α.  Η Επιτροπή εξασφαλίζει την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της 
έρευνας και υποβάλλει έκθεση σχετικά με 
τη συμβολή τους για μια δυναμική 
κοινωνία της γνώσης στην Ευρώπη.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να καταδείξει ότι έχει πράγματι επιτευχθεί ο στόχος του προγράμματος για 
τη δημιουργία μιας δυναμικής κοινωνίας της γνώσης στην Ευρώπη.

Τροπολογία 7
Άρθρο 8, παράγραφος 6

6.  Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά την 
επιτροπή σχετικά με τη γενική πρόοδο της 
υλοποίησης του ειδικού προγράμματος.

6.  Η Επιτροπή ενημερώνει σε τακτά 
διαστήματα την επιτροπή και την αρμόδια 
επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
για τη συνολική πρόοδο που σημειώθηκε 
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κατά την εκτέλεση του ειδικού
προγράμματος,, με ειδική  αναφορά στις 
δράσεις ΕΤΑ που χρηματοδοτούνται από 
αυτό το πρόγραμμα.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή υποβάλλει  διατάξεις σχετικά με την επιτροπολογία στο πλαίσιο της συνεργασίας με 
το Συμβούλιο. Ενδείκνυται η ενημέρωση και του δεύτερου σκέλους της αρμόδιας για τον 
προϋπολογισμό αρχής σχετικά με την εκτέλεση του προγράμματος.

Τροπολογία 8
Άρθρο 8, παράγραφος 6α (νέα)

6α.  Η Επιτροπή υποβάλλει στα αρμόδια 
όργανα αυτή τη νομική πράξη καθώς και 
έκθεση για την εκτέλεση του ειδικού 
προγράμματος προς επανεξέταση εγκαίρως 
ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
για την τροποποίηση αυτής της 
νομοθετικής πράξης μέχρι το τέλος του 
έτους 2010.

Αιτιολόγηση

Με την επανεξέταση της νομικής πράξης κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής της (Mid-
term Review) παρέχεται η δυνατότητα, με μια αξιολόγηση και ενδεχομένως διορθωτική 
παρέμβαση, να αντιμετωπισθούν εμπόδια στην εφαρμογή καθώς και άλλες ανεπιθύμητες 
εξελίξεις. Η χρονική περίοδος της επανεξέτασης πρέπει να είναι, λόγω της αναγκαίας περιόδου 
εκκίνησης του προγράμματος, ο ένας χρόνος μετά το μέσον του χρόνου εφαρμογής του 
προγράμματος. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί αξιόπιστη αποτίμηση.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος Ειδικό πρόγραμμα "Ιδέες" με το οποίο τίθεται σε εφαρμογή το 7ο

πρόγραμμα πλαίσιο (2007-2013) δραστηριοτήτων έρευνας, 
τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας

Έγγραφα αναφοράς COM(2005)0441 – C6-0382/2005 – 2005/0186(CNS)
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Giovanni Berlinguer
7.10.2005

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης που 
αντικαταστάθηκε
Εξέταση στην επιτροπή 23.1.2006 23.2.2006 0.0.0000
Ημερομηνία της έγκρισης 21.3.2006
Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +: 25

–: 1
0: 0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Maria Badia I Cutchet, Christopher Beazley, Ivo Belet, Giovanni
Berlinguer, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Claire Gibault, 
Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth
Hieronymi, Μανώλης Μαυρομμάτης, Marianne Mikko, Ljudmila
Novak, Doris Pack, Rolandas Pavilionis, Zdzisław Zbigniew
Podkański, Christa Prets, Karin Resetarits, Νικόλαος Σηφουνάκης, 
Helga Trüpel, Henri Weber, Thomas Wise

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την 
τελική ψηφοφορία

Gyula Hegyi, Mario Mauro, Jaroslav Zvěřina

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) 
παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία 
Παρατηρήσεις (πληροφορίες που 
διατίθενται σε μία μόνο γλώσσα)

...


