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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Η επιστήμη και η έρευνα πρέπει να διαδραματίσουν βασικότατο ρόλο στην υλοποίηση
της κοινωνίας της γνώσης, την οποία η Ευρώπη έχει δεσμευθεί να οικοδομήσει με τη 
στρατηγική της Λισαβόνας.

2. Η επιστημονική έρευνα θα πρέπει να γίνει κατανοητή πρωτίστως ως αύξηση της γνώσης. 
Η έρευνα και η γνώση, οι οποίες αντλούν τα θεμέλιά τους από συστήματα εκπαίδευσης
και κατάρτισης εμπνεόμενα σημαντικά από τον ευρωπαϊκό ανθρωπιστικό πολιτισμό, θα 
πρέπει να παραμείνουν συνδεδεμένα με τις αξίες της συμμετοχής των πολιτών και της 
συνολικής ανάπτυξης της κοινωνίας.

3. Θα πρέπει να υποστηριχθεί ένας πολιτισμός της επιστήμης, της γνώσης και της έρευνας, 
κυρίως σε κοινοτικό επίπεδο. Να διαδοθεί το ακόλουθο πολιτιστικό μήνυμα: η έρευνα
είναι και πολιτισμός και όχι μόνο παράγοντας ανταγωνιστικότητας, και τούτο θα πρέπει 
να αποτελεί το στόχο των ευρωπαϊκών πολιτικών στον τομέα της έρευνας.

4. Η κατάσταση της έρευνας στην Ευρώπη είναι ανησυχητική και, αν δεν υπάρξουν
διορθωτικές κινήσεις, υπάρχει κίνδυνος επιβράδυνσης της οικονομικής ανάπτυξης.

5. Η απόκλιση από τις άλλες, τις παραδοσιακά πιο προηγμένες, χώρες (Ηνωμένες Πολιτείες
και Ιαπωνία), καθώς και από τις νέες χώρες (Κίνα και Ινδία), εξακολουθεί να αυξάνεται· 
χρειάζεται ένας εξορθολογισμός της στρατηγικής, προκειμένου η ευρωπαϊκή πολιτική 
επιστημονικής έρευνας να αποτελέσει αντικείμενο συνεργασίας με άλλες χώρες.

6. Η επιστημονική έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη αποδεικνύονται ολοένα και πιο 
σημαντικές για την καλή λειτουργία της κοινωνίας.

7. Η έρευνα διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στην υλοποίηση των κυβερνητικών πολιτικών 
και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της διαδικασίας πολιτικών αποφάσεων. 
Οι πολιτικές επιλογές σε θέματα υγείας, αειφόρου ανάπτυξης, πυρηνικής ασφάλειας και 
βιοποικιλότητας πρέπει απαραιτήτως να βασίζονται σε στέρεες επιστημονικές γνώσεις.

8. Χρειάζεται μεγαλύτερη αλληλεπίδραση ανάμεσα στο πρόγραμμα πλαίσιο και στα 
διαρθρωτικά ταμεία, αποφεύγοντας συγκρούσεις μεταξύ των μορφών χρηματοδότησης 
που προορίζονται για την αριστεία και αυτών που αφορούν τη συνοχή.

9. Το σκέλος "Ενσωμάτωση της επιστήμης στον κοινωνικό ιστό" θα πρέπει να αποτελέσει
σημαντική συνιστώσα του νέου προγράμματος πλαισίου, ειδικότερα στη δράση "Νέοι 
και Επιστήμη".

10. Το πρόγραμμα "Ικανότητες", που αρθρώνεται σε έξι τομείς παρέμβασης, μπορεί να 
αυξήσει τις ικανότητες έρευνας και καινοτομίας σε όλη την Ευρώπη, αν διατηρηθεί ο 
προτεινόμενος από την Επιτροπή προϋπολογισμός. 

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) 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.

(4) 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,
την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία, τη βιομηχανία, την υγεία, την 
προστασία των καταναλωτών, την 
απασχόληση, την ενέργεια, τις μεταφορές 
και το περιβάλλον.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 9

(9) 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.

(9) 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 να εξαίρεται η πολιτική και 
ανθρωπιστική αξία της έρευνας, στο 
πλαίσιο του σεβασμού της ηθικής και 
πολιτιστικής πολυμορφίας.

Αιτιολόγηση

Περισσότερο από οποτεδήποτε άλλοτε, η έρευνα χαρακτηρίζεται από μια ένταση, άλλοτε γόνιμη 
και άλλοτε καταστροφική, ανάμεσα στις εντυπωσιακές της προόδους και στην κοινωνία, την 
οικονομική, πολιτική και πολιτιστική της δομή. Θα πρέπει να επιμείνουμε στα ζητήματα που 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.



AD\607169EL.doc 5/14 PE 367.927v03-00

EL

θέτουν η ηθική δεοντολογία και η πληθώρα πολιτιστικών απόψεων στον κόσμο της έρευνας.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Το πρόγραμμα πλαίσιο θα πρέπει να
συμβάλει στην προώθηση της αειφόρου 
ανάπτυξης.

(10) Το πρόγραμμα πλαίσιο θα συμβάλει 
στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 11α (νέα)

(11α) Για την απλούστευση και τη μείωση 
του κόστους στους διαγωνισμούς θα 
έπρεπε η Επιτροπή να επιβάλει την 
προϋπόθεση της καταγραφής των 
συμμετεχόντων στο διαγωνισμό σε μια 
βάση δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Διευκόλυνση της πρόσβασης στο πρόγραμμα για τα ευρωπαϊκή ερευνητικά ιδρύματα και για
τους ενδιαφερόμενους για το διαγωνισμό.

Τροπολογία 5
Άρθρο 7, παράγραφος 3α (νέα)

3α. 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 δημιουργίας μιας δυναμικής κοινωνίας της γνώσης στην Ευρώπη.

Τροπολογία 6
Άρθρο 8, παράγραφος 5

5. Επιτροπή ενημερώνει τακτικά την 
επιτροπή σχετικά με τη γενική πρόοδο της 
υλοποίησης του ειδικού προγράμματος, και 
της παρέχει πληροφορίες σχετικά με όλες τις 
δράσεις ΕΤΑ που χρηματοδοτούνται βάσει 
του προγράμματος αυτού.

5. Η Επιτροπή ενημερώνει σε τακτά 
διαστήματα την επιτροπή και την αρμόδια 
επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
για τη συνολική πρόοδο που σημειώθηκε 
κατά την εκτέλεση του ειδικού 
προγράμματος και της παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με όλες τις δράσεις ΕΤΑ που 
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χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 
παρόντος προγράμματος.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προβάλλει εδώ διατάξεις για διαδικασία επιτροπολογίας στο πλαίσιο της 
συνεργασίας με το Συμβούλιο. Ενδείκνυται και η ενημέρωση του δεύτερου σκέλους της αρχής 
του προϋπολογισμού σχετικά με την εκτέλεση του προγράμματος.

Τροπολογία 7
Άρθρο 8, παράγραφος 5α (νέα)

5α. 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 εξέταση της νομικής πράξης κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής του (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.

Τροπολογία 8
Παράρτημα I, σημείο 1, Στόχος

Βελτιστοποίηση της χρήσης και της 
ανάπτυξης των σημαντικότερων υποδομών 
έρευνας που υπάρχουν στην Ευρώπη, και 
δημιουργία (ή ουσιαστική βελτίωση και 
αναβάθμιση), σε όλα τα πεδία της 
επιστήμης και της τεχνολογίας, υποδομών 
έρευνας πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, 
αναγκαίων για τη διατήρηση της 
ευρωπαϊκής επιστημονικής κοινότητας 
στην πρωτοπορία των εξελίξεων στον 
χώρο της έρευνας, και ικανών να 
ενισχύσουν τη βάση γνώσεων και την 
τεχνολογική τεχνογνωσία της βιομηχανίας.

Βελτιστοποίηση της χρήσης και της 
ανάπτυξης των σημαντικότερων υποδομών 
έρευνας που υπάρχουν στην Ευρώπη, και 
δημιουργία νέων υποδομών έρευνας μόνον 
ύστερα από προσεκτική και ανεξάρτητη 
αξιολόγηση για τον εκσυγχρονισμό των ήδη 
υπαρχουσών. Οι υποδομές είναι αναγκαίες, 
ιδίως στις λιγότερο ευνοημένες περιφέρειες 
της Ένωσης, για την αύξηση της γνώσης 
και της τεχνολογικής ανάπτυξης στην 
κοινωνία.
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Τροπολογία 9
Παράρτημα I, σημείο 2, Προσέγγιση, εδάφιο 1

Οι ΜΜΕ αποτελούν κεντρικό στοιχείο του 
ευρωπαϊκού οικονομικού ιστού. Για τον 
λόγο αυτό, θα πρέπει να αποτελούν βασικό 
κρίκο του συστήματος καινοτομίας και της 
αλυσίδας μετατροπής των γνώσεων σε νέα 
προϊόντα, διεργασίες και υπηρεσίες. 
Αντιμέτωπες με έναν συνεχώς αυξανόμενο 
ανταγωνισμό στη διεθνή αγορά και 
παγκοσμίως, οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ 
χρειάζεται να αυξήσουν την ένταση γνώσης 
και έρευνας των επιχειρηματικών τους 
δραστηριοτήτων, να επεκτείνουν 
γεωγραφικά τις επιχειρηματικές τους 
δραστηριότητες και να ενισχύσουν την 
υπερεθνικότητα των οικείων δικτύων 
γνώσεων. Όλα τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
μέτρα σε σχέση με τις ΜΜΕ, αλλά συνήθως 
δεν ενθαρρύνουν ούτε υποστηρίζουν την 
ερευνητική συνεργασία ή τη μεταφορά 
τεχνολογίας. Είναι συνεπώς απαραίτητη η 
ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ με σκοπό τη 
συμπλήρωση των μέτρων που λαμβάνονται 
σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και την 
ενίσχυση του αντικτύπου αυτών των 
μέτρων.

Οι ΜΜΕ αποτελούν βασικό κρίκο του 
συστήματος καινοτομίας και της αλυσίδας 
μετατροπής των γνώσεων σε νέα προϊόντα, 
διεργασίες και υπηρεσίες. Αντιμέτωπες με 
έναν συνεχώς αυξανόμενο ανταγωνισμό στη 
διεθνή αγορά και παγκοσμίως, οι 
ευρωπαϊκές ΜΜΕ χρειάζεται να αυξήσουν 
την ένταση γνώσης και έρευνας των 
επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, να 
επεκτείνουν γεωγραφικά τις επιχειρηματικές 
τους δραστηριότητες και να ενισχύσουν την 
υπερεθνικότητα των οικείων δικτύων 
γνώσεων. Όλα τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
μέτρα σε σχέση με τις ΜΜΕ, αλλά συνήθως 
δεν ενθαρρύνουν ούτε υποστηρίζουν την 
ερευνητική συνεργασία ή τη μεταφορά 
τεχνολογίας. Είναι συνεπώς απαραίτητη η 
ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ με σκοπό τη 
συμπλήρωση των μέτρων που λαμβάνονται 
σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και την 
ενίσχυση του αντικτύπου αυτών των 
μέτρων.

Τροπολογία 10
Παράρτημα I, σημείο 2, Προσέγγιση, εδάφιο 3

Πέραν των ειδικών αυτών δράσεων, σε όλες 
τις δραστηριότητες που θα αναληφθούν 
βάσει του προγράμματος πλαισίου θα 
ενθαρρύνεται και θα διευκολύνεται η 
συμμετοχή ΜΜΕ. Οι ανάγκες έρευνας και 
το ερευνητικό δυναμικό των ΜΜΕ έχουν 
ληφθεί δεόντως υπόψη κατά τη διαμόρφωση 
του περιεχομένου των θεματικών τομέων 
του προγράμματος "Συνεργασία", οι οποίοι 
θα τεθούν σε εφαρμογή μέσω έργων 
ποικίλου μεγέθους και πεδίου εφαρμογής 
ανάλογα με το εκάστοτε επιστημονικό ή 
τεχνολογικό πεδίο ή θεματικό αντικείμενο.

Πέραν των ειδικών αυτών δράσεων, σε όλες 
τις δραστηριότητες που θα αναληφθούν 
βάσει του προγράμματος πλαισίου θα 
ενθαρρύνεται και θα διευκολύνεται η 
συμμετοχή ΜΜΕ. Ειδικότερα, στις ΜΜΕ 
θα εφαρμόζονται απλούστερες και πιο 
σαφείς διοικητικές διαδικασίες και θα 
μειωθεί το κόστος για τις ΜΜΕ που θα 
επωφελούνται από τα μέσα του 
προγράμματος πλαισίου. Οι ανάγκες 
έρευνας και το ερευνητικό δυναμικό των 
ΜΜΕ έχουν ληφθεί δεόντως υπόψη κατά τη 
διαμόρφωση του περιεχομένου των 
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θεματικών τομέων του προγράμματος 
"Συνεργασία", οι οποίοι θα τεθούν σε 
εφαρμογή μέσω έργων ποικίλου μεγέθους 
και πεδίου εφαρμογής ανάλογα με το 
εκάστοτε επιστημονικό ή τεχνολογικό πεδίο 
ή θεματικό αντικείμενο.

Τροπολογία 11
Παράρτημα I, σημείο 3, Στόχοι

Ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού των
ευρωπαϊκών περιφερειών, ιδίως μέσω της 
ενθάρρυνσης και υποστήριξης της 
ανάπτυξης, σε όλη την Ευρώπη, 
περιφερειακών “συσπειρώσεων με γνώμονα 
την έρευνα” οι οποίες θα συγκροτούνται από 
περιφερειακές αρχές, πανεπιστήμια, 
ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις και άλλα 
άμεσα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού των 
ευρωπαϊκών περιφερειών, ιδίως μέσω της 
ενθάρρυνσης και υποστήριξης της 
ανάπτυξης, σε όλη την Ευρώπη, 
περιφερειακών “συσπειρώσεων με γνώμονα 
την έρευνα” οι οποίες θα συγκροτούνται από 
περιφερειακές αρχές, πανεπιστήμια, 
ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις και άλλα 
άμεσα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι περιφέρειες
της γνώσης θα πρέπει να αναλαμβάνουν
ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο σε θέματα
έρευνας και καινοτομίας για την αύξηση 
της συνοχής.

Τροπολογία 12
Παράρτημα I, σημείο 3, Στόχοι, εδάφιο 1α (νέο)

Προώθηση της εδαφικής διάστασης των
πολιτικών έρευνας, με προσαρμογή τους 
στο συγκεκριμένο κοινωνικοοικονομικό 
πλαίσιο.

Τροπολογία 13
Παράρτημα I, σημείο 3, Δραστηριότητες, εδάφιο 3

"Καθοδήγηση" περιφερειών χαμηλού 
προφίλ στον χώρο της έρευνας από 
περιφέρειες πιο ανεπτυγμένες στον τομέα 
αυτό, μέσω της ανάπτυξης συσπειρώσεων 
με γνώμονα την Ε&Α. Θα επιδιωχθεί, στα 
πλαίσια διακρατικών περιφερειακών 
κοινοπραξιών, η κινητοποίηση και η 
σύμπραξη ερευνητικών συντελεστών από 
τον ακαδημαϊκό χώρο, τον ιδιωτικό και τον 

"Καθοδήγηση" περιφερειών χαμηλού 
προφίλ στον χώρο της έρευνας από 
περιφέρειες πιο ανεπτυγμένες στον τομέα 
αυτό, μέσω της ανάπτυξης συσπειρώσεων 
με γνώμονα την Ε&Α. Θα επιδιωχθεί, στα 
πλαίσια διακρατικών περιφερειακών 
κοινοπραξιών, η κινητοποίηση και η 
σύμπραξη ερευνητικών συντελεστών από 
τον ακαδημαϊκό χώρο, τον ιδιωτικό και τον 
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δημόσιο τομέα, με σκοπό την παραγωγή 
λύσεων "καθοδήγησης" των λιγότερο 
ανεπτυγμένων τεχνολογικά περιφερειών, 
από κοινού με τις περιφέρειες αυτές.

δημόσιο τομέα, με σκοπό την παραγωγή 
λύσεων "καθοδήγησης" των λιγότερο 
ανεπτυγμένων τεχνολογικά περιφερειών, 
από κοινού με τις περιφέρειες αυτές. Η
καθοδήγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει
μέτρα για ενίσχυση της συνεργασίας με τις 
επιστημονικές κοινότητες των νέων 
κρατών μελών.

Τροπολογία 14
Παράρτημα I, σημείο 3, Δραστηριότητες, εδάφιο 5

Θα υποστηριχθούν επίσης δραστηριότητες 
(π.χ. διοργάνωση εργαστηρίων ανάλυσης 
και σύνθεσης και συνεδριάσεων 
στρογγυλής τραπέζης, δημοσιεύσεις) με 
σκοπό την προώθηση της συστηματικής 
αμοιβαίας ανταλλαγής πληροφοριών και 
των αλληλεπιδράσεων μεταξύ παρόμοιων 
έργων και, κατά περίπτωση, με δράσεις 
άλλων συναφών κοινοτικών προγραμμάτων.

Θα υποστηριχθούν επίσης όλες οι
δραστηριότητες με σκοπό την προώθηση της 
συστηματικής αμοιβαίας ανταλλαγής 
πληροφοριών και των αλληλεπιδράσεων 
μεταξύ παρόμοιων έργων και, κατά 
περίπτωση, με τις δράσεις άλλων συναφών 
κοινοτικών προγραμμάτων. Έτσι, θα 
διοργανωθούν εργαστήρια ανάλυσης και 
σύνθεσης και συνεδριάσεις στρογγυλής 
τραπέζης και θα προωθηθούν 
δημοσιεύσεις στο χαρτί και στο Διαδίκτυο, 
με στόχο μια αυξημένη κυκλοφορία των 
πληροφοριών.

Τροπολογία 15
Παράρτημα I, σημείο 5, Στόχος, εδάφιο 1α (νέο)

Θα προωθηθεί η συνεκτικότητα των 
δραστηριοτήτων πρόβλεψης, ταχείας 
επιστημονικής καινοτομίας και 
επιστημονικής και τεχνολογικής 
προειδοποίησης, κοινωνικοοικονομικής 
μελέτης και αξιολόγησης των επιλογών 
στον επιστημονικό και τεχνολογικό τομέα, 
οι οποίες πραγματοποιούνται σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τροπολογία 16
Παράρτημα I, σημείο 5, Προσέγγιση, εδάφιο 3

Για τον σκοπό αυτό, είναι επιτακτική 
ανάγκη να αναπτυχθεί ένα κοινωνικό και 

Για τον σκοπό αυτό, είναι επιτακτική 
ανάγκη να αναπτυχθεί ένα κοινωνικό και 
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πολιτισμικό περιβάλλον που να ευνοεί την 
επιτυχία και την αξιοποίηση των 
ερευνητικών προσπαθειών. Βασικές 
προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός τέτοιου 
περιβάλλοντος είναι η συνεκτίμηση των 
θεμιτών και εύλογων ανησυχιών και 
αναγκών του κοινωνικού συνόλου, η 
ενίσχυση του δημοκρατικού διαλόγου με 
ένα πιο ενημερωμένο και ενδιαφερόμενο να 
συμμετάσχει κοινό, και η βελτίωση των 
συνθηκών για τη λήψη συλλογικών 
αποφάσεων επί των εκάστοτε 
επιστημονικών ζητημάτων. Ένα τέτοιο 
περιβάλλον θα πρέπει επίσης να ευνοεί την 
ανάπτυξη των φυσικών επιστημονικών 
δεξιοτήτων και των επιστημονικών 
σταδιοδρομιών, την ανανέωση των 
επενδύσεων στην έρευνα και την 
επακόλουθη διάχυση των γνώσεων, στοιχεία 
στα οποία βασίζεται η στρατηγική της 
Λισσαβόνας.

πολιτισμικό περιβάλλον που να ευνοεί την 
επιτυχία και την αξιοποίηση των 
ερευνητικών προσπαθειών. Βασικές 
προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός τέτοιου 
περιβάλλοντος είναι η συνεκτίμηση των 
θεμιτών και εύλογων ανησυχιών και 
αναγκών του κοινωνικού συνόλου, η 
ενίσχυση του δημοκρατικού διαλόγου με 
ένα πιο ενημερωμένο και ενδιαφερόμενο να 
συμμετάσχει κοινό, και η βελτίωση των 
συνθηκών για τη λήψη συλλογικών 
αποφάσεων επί των εκάστοτε 
επιστημονικών ζητημάτων. Ένα τέτοιο 
περιβάλλον θα πρέπει επίσης να ευνοεί την 
ανάπτυξη των φυσικών επιστημονικών 
δεξιοτήτων και των επιστημονικών 
σταδιοδρομιών, την ανανέωση των 
επενδύσεων στην έρευνα και την 
επακόλουθη διάχυση των γνώσεων, στοιχεία 
στα οποία βασίζεται η στρατηγική της 
Λισσαβόνας. Τα ζητήματα "επιστήμη και
κοινωνία" (όπως οι σχέσεις μεταξύ της
τεχνολογίας, της απασχόλησης και της
εργασίας και των μεγάλων επιλογών σε
θέματα ενέργειας, περιβάλλοντος ή υγείας)
θα πρέπει να αποκτήσουν μια ολοένα και 
πιο ευρωπαϊκή διάσταση.

Τροπολογία 17
Παράρτημα I, σημείο 5, Προσέγγιση, εδάφιο 6, παύλα 4α (νέα)

• το μεγάλο κόστος των επιστημονικών
και πανεπιστημιακών εκδόσεων, που 
εμποδίζει την επιστημονική πρόοδο.

Τροπολογία 18
Παράρτημα I, σημείο 5, Προσέγγιση, εδάφιο 7, 8η παύλα

- να ανανεώσει την επιστημονική 
επικοινωνία, προωθώντας τη χρήση 
σύγχρονων μέσων που θα ενισχύουν την 
απήχησή της, και υποστηρίζοντας τη στενή 
συνεργασία των επιστημόνων με 

- να ανανεώσει την επιστημονική 
επικοινωνία, προωθώντας τη χρήση 
σύγχρονων μέσων που θα ενισχύουν την 
απήχησή της, και υποστηρίζοντας τη στενή 
συνεργασία των επιστημόνων με 
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επαγγελματίες των μέσων μαζικής 
επικοινωνίας.

επαγγελματίες των μέσων μαζικής 
επικοινωνίας, ιδίως των νέων τεχνολογιών 
της πληροφορίας και της επικοινωνίας.

Τροπολογία 19
Παράρτημα I, σημείο 5, Δεύτερος άξονας δράσης, Νέοι και επιστήμη

Στόχος των σχετικών δραστηριοτήτων θα 
είναι να προσελκύσουν περισσότερους 
νέους στον χώρο των επιστημών, να τους 
ενθαρρύνουν να ακολουθήσουν 
επιστημονικές σταδιοδρομίες, να 
βελτιώσουν τις σχέσεις μεταξύ των γενεών, 
και να αυξήσουν το επίπεδο της 
επιστημονικής παιδείας γενικά. Θα 
αναληφθούν δραστηριότητες ανταλλαγών 
και συνεργασίας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι 
οποίες θα εστιάζονται σε μεθόδους 
επιστημονικής διδασκαλίας κατάλληλες για 
τους νέους, στην υποστήριξη των 
διδασκόντων θετικών επιστημών (έννοιες, 
υλικό), στην ανάπτυξη των δεσμών μεταξύ 
του σχολείου και του επαγγελματικού βίου. 
Επιπλέον, μπορεί να υποστηριχθεί η 
διοργάνωση εκδηλώσεων ευρύτερης 
ευρωπαϊκής εμβέλειας οι οποίες θα φέρουν 
σε επαφή διακεκριμένους επιστήμονες – ως 
πρότυπα προς μίμηση – και νέους επίδοξους
επιστήμονες. Θα αναληφθούν 
υποστηρικτικές ερευνητικές δραστηριότητες 
στις οποίες θα λαμβάνονται υπόψη τα 
κοινωνικά πλαίσια και οι πολιτισμικές αξίες. 
Οι δραστηριότητες θα καλύπτουν τις εξής 
τρεις πτυχές:

Στόχος των σχετικών δραστηριοτήτων θα 
είναι να προσελκύσουν περισσότερους 
νέους στον χώρο των επιστημών, να τους 
ενθαρρύνουν να ακολουθήσουν 
επιστημονικές σταδιοδρομίες, να 
βελτιώσουν τις σχέσεις μεταξύ των γενεών, 
να αυξήσουν το επίπεδο της επιστημονικής 
παιδείας γενικά και κυρίως να αναλύσουν 
τους παράγοντες που ωθούν τους νέους να 
μην ακολουθούν σταδιοδρομία στους 
τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας. 
Θα αναληφθούν δραστηριότητες 
ανταλλαγών και συνεργασίας, σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, οι οποίες θα εστιάζονται σε 
μεθόδους επιστημονικής διδασκαλίας 
κατάλληλες για τους νέους, στην 
υποστήριξη των διδασκόντων θετικών 
επιστημών (έννοιες, υλικό), στην ανάπτυξη 
των δεσμών μεταξύ του σχολείου και του 
επαγγελματικού βίου. Επιπλέον, μπορεί να 
υποστηριχθεί η διοργάνωση εκδηλώσεων 
ευρύτερης ευρωπαϊκής εμβέλειας οι οποίες 
θα φέρουν σε επαφή διακεκριμένους 
επιστήμονες – ως πρότυπα προς μίμηση –
και νέους επίδοξους επιστήμονες. Θα 
αναληφθούν υποστηρικτικές ερευνητικές 
δραστηριότητες στις οποίες θα λαμβάνονται 
υπόψη τα κοινωνικά πλαίσια και οι 
πολιτισμικές αξίες. Οι δραστηριότητες θα 
καλύπτουν τις εξής τρεις πτυχές:

Αιτιολόγηση

Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των νέων Ευρωπαίων που επιλέγουν να ακολουθήσουν σπουδές 
επιστημονικού χαρακτήρα παρουσιάζει μείωση, τη στιγμή ακριβώς που η Ευρώπη έχει ανάγκη 
να αυξήσει τις ικανότητές της στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας. Η κατάσταση
αυτή επιδεινώνεται από το γεγονός ότι τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια δεν έχουν, στα επιστημονικά 
πεδία, επαρκές προσωπικό ώστε να αντικαταστήσει τους διδάσκοντες που βρίσκονται στο τέλος 
της σταδιοδρομίας τους, ενώ μειώνεται και ο αριθμός των πτυχιούχων του επιστημονικού και 
τεχνολογικού κλάδου που βρίσκουν δουλειά ως ερευνητές. Για να ενθαρρυνθούν περισσότεροι
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νέοι να ακολουθήσουν σταδιοδρομία στον επιστημονικό και τεχνολογικό τομέα, θα πρέπει να 
γίνει κατανοητό γιατί απομακρύνονται από μια τέτοια επιλογή.

Τροπολογία 20
Παράρτημα I, σημείο 5, Δεύτερος άξονας δράσης, Νέοι και επιστήμη, παύλα 3α (νέα)

- εντατικοποίηση, σε όλες τις βαθμίδες, της 
επιστημονικής διδασκαλίας στα εθνικά 
συστήματα της Ένωσης,

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, οι νέοι Ευρωπαίοι έχουν σε γενικές γραμμές θετική άποψη για 
την επιστήμη και την τεχνολογία, η οποία δεν υπολείπεται σε σύγκριση με την άποψη που είχαν 
οι προηγούμενες γενιές για το ίδιο θέμα. Η μείωση του ενδιαφέροντος για τις επιστημονικές
σπουδές φαίνεται να οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο διδάσκεται η επιστήμη στα σχολεία, 
στην πολυπλοκότητα των μαθημάτων και στην προφανή έλλειψη προοπτικών για μια ελκυστική 
σταδιοδρομία. Συνεπώς, θα πρέπει να εντατικοποιηθεί σε όλες τις βαθμίδες η επιστημονική
διδασκαλία στα εθνικά συστήματα της Ένωσης.

Τροπολογία 21
Παράρτημα I, σημείο 5, Δεύτερος άξονας δράσης, Νέοι και επιστήμη, παύλα 3 β (νέα)

- χρηματοδότηση διαγωνισμών για νέους
σπουδαστές της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, του πανεπιστημίου ή που 
κάνουν διδακτορικό.

Αιτιολόγηση

Για να παροτρυνθούν οι νέοι να ακολουθήσουν επιστημονικές σταδιοδρομίες, θα πρέπει να 
προωθηθεί και χρηματοδοτηθεί η οργάνωση, σε ετήσια βάση, διαγωνισμών για νέους της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, του πανεπιστημίου ή που κάνουν διδακτορικό.

Τροπολογία 22
Παράρτημα I, σημείο 5, Τρίτος άξονας δράσης, 5η παύλα

- προώθηση της διακρατικής ερευνητικής 
και επιστημονικής επικοινωνίας υψηλού 
επιπέδου μέσω της διοργάνωσης και 
απονομής "λαϊκών" βραβείων,

- προώθηση της διακρατικής ερευνητικής 
και επιστημονικής επικοινωνίας υψηλού 
επιπέδου μέσω της διοργάνωσης και 
απονομής "λαϊκών" βραβείων και της 
καθιέρωσης της εβδομάδας επιστημονικής 
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κουλτούρας,

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καθιερωθεί σε όλα τα κράτη μέλη η εβδομάδα επιστημονικής κουλτούρας για να 
διαδοθεί η επιστημονική κουλτούρα και να δημιουργηθούν σχέσεις επικοινωνίας ανάμεσα σε 
σχολεία, πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα (δημόσια και ιδιωτικά) και επιχειρήσεις.

Τροπολογία 23
Παράρτημα I, σημείο 5, Τρίτος άξονας δράσης α (νέο)

Τρίτος άξονας δράσης (α): Πολυγλωσσία
Οι δράσεις θα στοχεύουν στην ενίσχυση, 
στο πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου, 
των δραστηριοτήτων έρευνας και 
τεχνολογικής ανάπτυξης για τις τεχνολογίες 
της κοινωνίας της πληροφορίας στο 
γλωσσικό τομέα, καθώς και στην 
προώθηση της επιστήμης και της 
τεχνολογίας από την άποψη της 
πολυγλωσσίας.
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