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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

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 
παρατηρήσεις:

- θεωρεί την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με το ειδικό πρόγραμμα "Άνθρωποι" με 
το οποίο τίθεται σε εφαρμογή το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο (2007-2013) θετική 
στο σύνολό της, δεδομένου ότι αποτελεί συνέχεια των δράσεων του εφαρμοζόμενου 
Έκτου Προγράμματος Πλαίσιο. Το πρόγραμμα "Άνθρωποι" έχει ως στόχο να 
προωθήσει την επιστημονική σταδιοδρομία των νέων ερευνητών μέσω των δράσεων 
"Marie Curie", οι οποίες αναμφίβολα έχουν αποδειχθεί το περισσότερο συγκεκριμένο 
και αποτελεσματικό μέσο για την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων στον 
επιστημονικό τομέα.

- συμφωνεί με το στόχο του προγράμματος, αλλά επιβάλλονται ειδικές παρεμβάσεις 
ώστε να μην υπάρξει έλλειψη ερευνητών, ούτε κατακερματισμός και 
αλληλοεπικάλυψη των ερευνητικών δραστηριοτήτων, αποφεύγοντας την απομόνωση 
των ομάδων έρευνας, κυρίως στις περιφερειακές περιοχές και τις λιγότερο ευνοημένες 
περιοχές της Κοινότητας. Για να διευκολυνθεί η ανάπτυξη αυτού του δυναμικού 
γνώσεων, με την ιδιαίτερη ώθηση στην κατάρτιση και την κινητικότητα των 
ερευνητών, χρειάζεται να βελτιωθεί η πρόσβαση στις υποδομές έρευνας.

- ζητεί το σεβασμό της ισότητας ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών στην έρευνα.

- απαιτείται να διασφαλιστεί η ενσωμάτωση της προβληματικής του φύλου, τόσο με 
την ενθάρρυνση των ίσων ευκαιριών σε όλες τις δράσεις "Marie Curie", όσο και μέσω 
συγκριτικών αξιολογήσεων της συμμετοχής των δύο φύλων. Όποτε τα προγράμματα 
ενθαρρύνουν τις ερευνήτριες να θέσουν υποψηφιότητα, αυτές ανταποκρίνονται
ενεργώς. Από το 1969 και εξής, χρονολογία κατά την οποία η Επιτροπή αποφάσισε να 
εγκαινιάσει δράση ευαισθητοποίησης όσον αφορά την ισότητα των φύλων στο 
πλαίσιο των υποτροφιών Marie Curie, η κατάσταση έχει εξισορροπηθεί.

- θεωρεί ότι η κινητικότητα των ερευνητών, με τη στήριξη εταιρικών σχέσεων ανάμεσα 
στον ακαδημαϊκό κόσμο και τον κόσμο της βιομηχανίας, θα αποτελέσει θεμελιώδες 
στοιχείο για την απόκτηση και τη μετάδοση των γνώσεων.

- τονίζει την ανάγκη στήριξης συγκεκριμένων δράσεων, ώστε να διευκολυνθεί η 
δημιουργία μιας νέας γενεάς ερευνητών οι οποίοι θα πρέπει είναι καταρτισμένοι και 
προετοιμασμένοι στην επιστημονική δραστηριότητα και τις εφαρμογές της.

- επαναλαμβάνει ότι απαιτείται η δημιουργία των προϋποθέσεων για την επιστροφή του 
ερευνητή στη χώρα καταγωγής, με τη βελτίωση των όρων απασχόλησης και την 
εξασφάλιση της ενδεδειγμένης κοινωνικής προστασίας του.

- υπογραμμίζει ότι η κινητικότητα πρέπει να θεωρείται ως επιλογή και ευκαιρία. Στις 
δράσεις κινητικότητας ο ερευνητής δεν πρέπει να βρίσκει μια οδό φυγής, αλλά να 
επωφελείται από την ευκαιρία να εργαστεί στο εξωτερικό για να εμπλουτίσει τις 
γνώσεις του και να ανταλλάξει ή "να εξαγάγει" την εμπειρία του. Οι δυνατότητες που 
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παρέχει η κινητικότητα, ως μέσο μετάδοσης των γνώσεων και των τεχνολογιών, θα 
πρέπει να αξιοποιηθούν περισσότερο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

- υποστηρίζει ότι η Κοινότητα διαθέτει ένα ισχυρό όπλο, το οποίο συνιστά η ποιότητα 
των ερευνητών και τεχνικών της. Οι ατομικές και συλλογικές ικανότητες των 
ερευνητών της Κοινότητας αποτελούν μια σημαντική δύναμη: έναν πόρο τον οποίο η 
Ευρώπη δεν μπορεί να διασπαθίσει.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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 8

(8) Κατά τη διεξαγωγή ερευνητικών 
δραστηριοτήτων βάσει του υπόψη 
προγράμματος, θα πρέπει να τηρούνται οι 
θεμελιώδεις αρχές δεοντολογίας, 
συμπεριλαμβανομένων όσων λογικά 
προκύπτουν από τον Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(8) Κατά τη διεξαγωγή ερευνητικών 
δραστηριοτήτων βάσει του υπόψη 
προγράμματος, θα πρέπει να τηρούνται οι 
θεμελιώδεις αρχές δεοντολογίας, 
συμπεριλαμβανομένων όσων εξαγγέλλονται 
στο 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 2
Αιτιολογική σκέψη 9

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

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

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 10α (νέα)

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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10α.  Για την απλούστευση των 
διαδικασιών των διαγωνισμών  και τη 
μείωση του κόστους τους  θα πρέπει η 
Επιτροπή να δημιουργήσει τις 
προϋποθέσεις κοινοποίησης 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.

Τροπολογία 4
Άρθρο 8, παράγραφος 5

5.   Η Επιτροπή ενημερώνει σε τακτική 
βάση την επιτροπή σχετικά με τη συνολική 
πρόοδο υλοποίησης του ειδικού 
προγράμματος καθώς και σχετικά με όλες 
τις δράσεις Ε&ΤΑ που χρηματοδοτούνται 
δυνάμει του προγράμματος.

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 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 
παρόντος προγράμματος.

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 5
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, ώστε να επανεξεταστεί
εγκαίρως και να δοθεί η δυνατότητα 
ολοκλήρωσης της διαδικασίας 
τροποποίησης της εν λόγω νομοθετικής 
πράξης μέχρι το τέλος του έτους 2010.
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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 μια περισσότερο αξιόπιστη αποτίμηση.

Τροπολογία 6
Παράρτημα, εισαγωγή, εδάφιο 1

Μία από τις κυριότερες αιχμές της 
επιστήμης και τεχνολογίας στο πεδίο του 
ανταγωνισμού είναι οι ανθρώπινοι πόροι 
τόσο από ποιοτικής όσο και ποσοτικής 
πλευράς. Ως προϋπόθεση για τη βελτίωση 
της επάρκειας και επίδοσης της Ευρώπης 
στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, και 
προκειμένου για την εμπέδωση και 
περαιτέρω ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού 
Χώρου της Έρευνας, ο συνολικός 
στρατηγικός στόχος του προγράμματος είναι 
να καταστεί η Ευρώπη ελκυστικότερη για 
τους ερευνητές. Απαιτείται προς τούτο η 
επιδίωξη ενός αξιοσημείωτου διαρθρωτικού 
αποτελέσματος σε ολόκληρη την Ευρώπη 
αναφορικά με την οργάνωση, επίδοση και 
ποιότητα της κατάρτισης στον χώρο της 
έρευνας, με την ουσιαστική εξέλιξη της 
σταδιοδρομίας των ερευνητών, την 
κοινοχρησία της γνώσης μεταξύ ερευνητών 
διαφόρων τομέων και ερευνητικών φορέων, 
αναφορικά τέλος με την ευρεία συμμετοχή 
των γυναικών στην έρευνα και ανάπτυξη.

Στο επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο οι 
ανθρώπινοι πόροι είναι σημαντικοί για την 
ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη, που 
στηρίζονται όλο και περισσότερο στη 
γνώση. Ως προϋπόθεση για τη βελτίωση της 
επάρκειας και επίδοσης της Ευρώπης στην 
έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, και 
προκειμένου για την εμπέδωση και 
περαιτέρω ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού 
Χώρου της Έρευνας, ο συνολικός 
στρατηγικός στόχος του προγράμματος είναι 
να καταστεί η Ευρώπη ελκυστικότερη για 
τους ερευνητές. Απαιτείται προς τούτο η 
επιδίωξη ενός αξιοσημείωτου διαρθρωτικού 
αποτελέσματος σε ολόκληρη την Ευρώπη 
αναφορικά με την οργάνωση, επίδοση και 
ποιότητα της κατάρτισης στον χώρο της 
έρευνας, με την ουσιαστική εξέλιξη της 
σταδιοδρομίας των ερευνητών, την 
κοινοχρησία της γνώσης μεταξύ ερευνητών 
διαφόρων τομέων και ερευνητικών φορέων, 
αναφορικά τέλος με την ευρεία συμμετοχή 
των γυναικών στην έρευνα και ανάπτυξη.
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Τροπολογία 7
Παράρτημα, εισαγωγή, εδάφιο 2

Για την υλοποίηση του προγράμματος θα 
χρειαστούν συστηματικές επενδύσεις σε 
ανθρώπινο δυναμικό, μέσω κυρίως ενός 
συνεκτικού συνόλου δράσεων “Marie 
Curie”, με ερευνητές που θα κρίνονται βάσει 
δεξιοτήτων και επάρκειας σε όλα τα στάδια 
της σταδιοδρομίας τους, από την αρχική 
κατάρτιση στο πεδίο της έρευνας μέχρι την 
δια βίου κατάρτιση και επαγγελματική 
εξέλιξη. Η κινητικότητα, τόσο σε 
υπερεθνικό όσο και σε διατομεακό επίπεδο, 
η αναγνώριση πείρας που αποκτήθηκε σε 
διαφορετικούς τομείς και χώρες και οι 
κατάλληλες εργασιακές συνθήκες 
αποτελούν κεντρικά στοιχεία για τις δράσεις 
“Marie Curie”. 

Για την υλοποίηση του προγράμματος θα 
χρειαστούν συστηματικές επενδύσεις σε 
ανθρώπινο δυναμικό, μέσω κυρίως ενός 
συνεκτικού συνόλου δράσεων “Marie 
Curie”, με ερευνητές που θα κρίνονται βάσει 
δεξιοτήτων και επάρκειας σε όλα τα στάδια 
της σταδιοδρομίας τους, από την αρχική 
κατάρτιση στο πεδίο της έρευνας μέχρι την 
δια βίου κατάρτιση και επαγγελματική 
εξέλιξη. Η κινητικότητα, τόσο σε 
υπερεθνικό όσο και σε διατομεακό επίπεδο, 
η αναγνώριση πείρας που αποκτήθηκε σε 
διαφορετικούς τομείς και χώρες και οι 
κατάλληλες εργασιακές συνθήκες 
αποτελούν κεντρικά στοιχεία για τις δράσεις 
“Marie Curie”. Η κινητικότητα των 
ερευνητών αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο 
για την απόκτηση και τη μετάδοση των 
γνώσεων. Χρειάζεται να ενθαρρυνθεί τόσο 
η κινητικότητα των ευρωπαίων ερευνητών 
σε άλλα μέρη του κόσμου όσο και η 
υποδοχή και η μετακίνηση ερευνητών 
τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία 8
Παράρτημα, εισαγωγή, εδάφιο 3

Οι δράσεις αυτές είναι ανοιχτές σε όλα τα 
πεδία έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης 
που καλύπτονται από τη συνθήκη. Τα 
ερευνητικά πεδία επιλέγονται ελεύθερα από 
τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους. 
Διατηρείται ωστόσο η δυνατότητα να 
στοχοθετούνται ορισμένες δραστηριότητες 
δυνάμει του προγράμματος, π.χ. σε ό,τι 
αφορά επιστημονικούς κλάδους και 
τεχνολογικά πεδία, περιφέρειες που 
συμμετέχουν, τύπους ερευνητικών 
οργανισμών και πληθυσμών ερευνητών, έτσι 
ώστε να καλύπτονται οι ευρωπαϊκές 
απαιτήσεις ως προς την κατάρτιση, την 
κινητικότητα, την επαγγελματική εξέλιξη 

Οι δράσεις αυτές είναι ανοιχτές σε όλα τα 
πεδία έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης 
που καλύπτονται από τη συνθήκη. Τα 
ερευνητικά πεδία επιλέγονται ελεύθερα από 
τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους. 
Διατηρείται ωστόσο η δυνατότητα να 
στοχοθετούνται ορισμένες δραστηριότητες 
δυνάμει του προγράμματος, π.χ. σε ό,τι 
αφορά επιστημονικούς κλάδους και 
τεχνολογικά πεδία, περιφέρειες που 
συμμετέχουν, τύπους ερευνητικών 
οργανισμών και πληθυσμών ερευνητών, έτσι 
ώστε να καλύπτονται οι ευρωπαϊκές 
απαιτήσεις ως προς την κατάρτιση, την 
κινητικότητα, την επαγγελματική εξέλιξη 
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και την κοινοχρησία της γνώσης. 
Συμπεριλαμβάνεται εδώ και η δυνατότητα 
κοινών προσκλήσεων με άλλα μέρη του 
προγράμματος πλαισίου.

και την κοινοχρησία της γνώσης. Το 
σύστημα των υποτροφιών "Marie Curie"
για την ανάπτυξη θα πρέπει να συμβάλλει 
στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων στους 
οργανισμούς έρευνας οι οποίο είναι 
εγκατεστημένοι στις λιγότερο ευνοημένες 
περιοχές. Συμπεριλαμβάνεται εδώ και η 
δυνατότητα κοινών προσκλήσεων με άλλα 
μέρη του προγράμματος πλαισίου.

Τροπολογία 9
Παράρτημα, εισαγωγή, εδάφιο 4

Αισθητή συμμετοχή των επιχειρήσεων, 
ΜΜΕ συμπεριλαμβανομένων, θεωρείται 
ζωτικής σημασίας για το πρόγραμμα από 
πλευράς προστιθέμενης αξίας. Ενθαρρύνεται 
μέσω των δράσεων “Marie Curie” η 
ενδυνάμωση της συνεργασίας βιομηχανίας 
και ακαδημαϊκού χώρου ως προς την 
κατάρτιση στον χώρο της έρευνας, την 
επαγγελματική εξέλιξη και την κοινοχρησία 
της γνώσης, ενώ μια αποκλειστικού στόχου 
δράση αφορά εταιρικές σχέσεις ανάμεσα 
στη βιομηχανία και τον ακαδημαϊκό χώρο.

Συμμετοχή των επιχειρήσεων, των ΜΜΕ 
συμπεριλαμβανομένων, θεωρείται ζωτικής 
σημασίας για το πρόγραμμα από πλευράς 
προστιθέμενης αξίας. Ενθαρρύνεται μέσω 
των δράσεων “Marie Curie” η ενδυνάμωση 
της συνεργασίας βιομηχανίας και 
ακαδημαϊκού χώρου ως προς την κατάρτιση 
στον χώρο της έρευνας, την επαγγελματική 
εξέλιξη και την κοινοχρησία της γνώσης, 
ενώ μια αποκλειστικού στόχου δράση 
αφορά εταιρικές σχέσεις ανάμεσα στη 
βιομηχανία και τον ακαδημαϊκό χώρο.
Απαιτείται να διαφυλαχθεί η ακαδημαϊκή
ελευθερία των ερευνητών κατά τη 
συνεργασία μεταξύ βιομηχανίας και 
πανεπιστημίων.

Αιτιολόγηση

Στις εταιρικές σχέσεις μεταξύ του ακαδημαϊκού κόσμου και του κόσμου των επιχειρήσεων δεν 
θα πρέπει να παρεμβάλλονται πολιτικές και οικονομικές πιέσεις.

Τροπολογία 10
Παράρτημα, εισαγωγή, εδάφιο 6

Δεόντως θα συνεκτιμηθούν η αειφόρος 
ανάπτυξη και η ισότητα των φύλων. 
Προκειμένου για την τελευταία, θα 
ενθαρρύνονται οι ίσες ευκαιρίες στο πλαίσιο 
των δράσεων “Marie Curie” και θα 
οροθετηθεί η συμμετοχή κατά φύλο (στόχος 
για ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής των 
γυναικών 40%). Επιπλέον, οι δράσεις θα 

Δεόντως θα συνεκτιμηθούν η αειφόρος 
ανάπτυξη και η ισότητα των φύλων. 
Προκειμένου για την τελευταία, θα 
ενθαρρύνονται οι ίσες ευκαιρίες στο πλαίσιο 
των δράσεων “Marie Curie” και θα 
οροθετηθεί η συμμετοχή κατά φύλο (στόχος 
για ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής των 
γυναικών 40%). Θα πρέπει να βελτιωθεί η 



PE 367.926v02-00 10/12 AD\608860EL.doc

EL

σχεδιάζονται έτσι ώστε να εγγυώνται ότι οι 
ερευνητές θα είναι σε θέση να επιτύχουν την 
κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στην 
εργασία και την ιδιωτική τους ζωή και να 
διευκολύνουν την επιστροφή στην 
ερευνητική σταδιοδρομία μετά από τυχόν 
διακοπή. Επίσης, δυνάμει του παρόντος 
ειδικού προγράμματος θα αντιμετωπίζονται 
κατά περίπτωση δεοντολογικές, κοινωνικές, 
νομικές και ευρύτερα πολιτισμικές πτυχές 
της έρευνας και των δυνητικών εφαρμογών 
της, καθώς και οι κοινωνικοοικονομικές 
επιπτώσεις της επιστημονικής και 
τεχνολογικής ανάπτυξης. 

αποτελεσματικότητα του συστήματος 
προστασίας σε θέματα ισότητας των 
φύλων και τις σχετικές δραστηριότητες 
που αποσκοπούν στην προώθηση της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών σε 
ολόκληρο το πρόγραμμα πλαίσιο. Η 
οικονομική βοήθεια στις ερευνήτριες μέσω 
των υποτροφιών "Μarie Curie" αποτελεί 
σημαντική προϋπόθεση, κυρίως για όσες 
επιστρέφουν στο χώρο ύστερα από μια 
περίοδο απουσίας για λόγους μητρότητας.
Επιπλέον, οι δράσεις θα σχεδιάζονται έτσι 
ώστε να εγγυώνται ότι οι ερευνητές θα είναι 
σε θέση να επιτύχουν την κατάλληλη 
ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και την 
ιδιωτική τους ζωή και να διευκολύνουν την 
επιστροφή στην ερευνητική σταδιοδρομία 
μετά από τυχόν διακοπή. Επίσης, δυνάμει 
του παρόντος ειδικού προγράμματος θα 
αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση 
δεοντολογικές, κοινωνικές, νομικές και 
ευρύτερα πολιτισμικές πτυχές της έρευνας 
και των δυνητικών εφαρμογών της, καθώς 
και οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της 
επιστημονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης. 

Αιτιολόγηση

Η προώθηση των γυναικών στην έρευνα απαιτεί μια καινοτόμο πολιτική. Η σταδιοδρομία στην 
έρευνα δεν πρέπει να θεωρείται ότι συγκρούεται με τις οικογενειακές υποχρεώσεις. Θα πρέπει 
να προωθηθούν χρήσιμες πρακτικές όπως η ελαστικότητα του χρόνου εργασίας.

Τροπολογία 11
Παράρτημα, εισαγωγή, εδάφιο 8α (νέο) 

Είναι θεμελιώδους σημασίας η ενίσχυση 
των δεσμών μεταξύ έρευνας και των 
διαδικασιών μεταρρύθμισης και σύγκλισης 
των πανεπιστημιακών κύκλων (διαδικασία 
Μπολόνια) ώστε να διευκολύνεται η 
κινητικότητα των ερευνητών και η 
σύγκλιση να μην οδηγεί σε ένα μοντέλο 
επικεντρωμένο αποκλειστικά στην ταχεία 
περάτωση των πανεπιστημιακών κύκλων, 
προς βλάβη των εμπειριών στο εξωτερικό.



AD\608860EL.doc 11/12 PE 367.926v02-00

EL

Τροπολογία 12
Παράρτημα, Διεθνής διάσταση, παράγραφος 2, σημείο i)

i) διεθνείς υποτροφίες εξωτερικού, με την 
υποχρέωση επιστροφής, για πεπειραμένους 
ερευνητές στο πλαίσιο της διά βίου 
κατάρτισης και διεύρυνσης της επάρκειάς 
τους, για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και 
γνώσης·

i) διεθνείς υποτροφίες εξωτερικού, 
συνοδευόμενες από μέτρα για την άρση 
των εμποδίων για την επιστροφή στη 
χώρας προέλευσης και για τη διασφάλιση 
της συνέχειας της εργασίας, για 
πεπειραμένους ερευνητές στο πλαίσιο της 
διά βίου κατάρτισης και διεύρυνσης της 
επάρκειάς τους, για την απόκτηση νέων 
δεξιοτήτων και γνώσης·

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει τρόπος να υποχρεωθεί νομικά ένας ερευνητής (ούτε άλλο άτομο) να επιστρέψει στη 
χώρα καταγωγής του.

Τροπολογία 13
Παράρτημα, Ειδικές δράσεις, εδάφιο μόνο

Προς υποστήριξη της δημιουργίας μιας 
αυθεντικά ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας για 
ερευνητές, θα τεθεί σε εφαρμογή ένα 
συνεκτικό σύνολο συνοδευτικών μέτρων, με 
στόχο να αρθούν τα εμπόδια στην 
κινητικότητα και να βελτιωθούν οι 
προοπτικές σταδιοδρομίας των ερευνητών 
στην Ευρώπη. Οι δράσεις αυτές θα 
αποσκοπούν κυρίως στην ενημέρωση των 
φορέων συμφερόντων και του γενικού 
πληθυσμού (συμπεριλαμβάνονται οι 
συνοδευτικές δράσεις και τα βραβεία “Marie 
Curie”), στην τόνωση και υποστήριξη της 
δράσης σε επίπεδο κρατών μελών και στη 
συμπλήρωση των κοινοτικών δράσεων.

Προς υποστήριξη της δημιουργίας μιας 
αυθεντικά ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας για 
ερευνητές, θα τεθεί σε εφαρμογή ένα 
συνεκτικό σύνολο συνοδευτικών μέτρων, με 
στόχο να αρθούν τα εμπόδια στην 
κινητικότητα και να βελτιωθούν οι 
προοπτικές σταδιοδρομίας των ερευνητών 
στην Ευρώπη. Οι δράσεις αυτές θα 
αποσκοπούν κυρίως στην ενημέρωση των 
φορέων συμφερόντων και του γενικού 
πληθυσμού (συμπεριλαμβάνονται οι 
συνοδευτικές δράσεις και τα βραβεία “Marie 
Curie”), στην τόνωση και υποστήριξη της 
δράσης σε επίπεδο κρατών μελών και στη 
συμπλήρωση των κοινοτικών δράσεων.
Όλες οι δράσεις "Marie Curie" θα πρέπει 
να εξασφαλίζουν την ισότητα ευκαιριών 
και να εξαλείφουν κάθε εμπόδιο για τους 
ανάπηρους ερευνητές. 
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