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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Εισαγωγή

Κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης, τον Μάρτιο του 2002, τέθηκε ο στόχος της
αύξησης του γενικού επιπέδου των δαπανών για την καινοτομία και την Ε&Τ ώστε, το 2010, 
να έχει φθάσει το 3% του ΑΕΠ. Για να επιτύχει το πρόγραμμα πλαίσιο τον στόχο αυτό, που 
αποτελεί επίσης τη μείζονα πρόκληση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έρευνα στην Ευρώπη 
να διαθέτει επαρκείς ανθρώπινους πόρους. Υπολογίζεται ότι η ΕΕ, για να έχει επιτύχει ως το 
2010 τον "στόχο 3%", θα χρειασθεί περισσότερους από 600.000 ερευνητές, περίπου.

Για να απαντήσει στην πρόκληση αυτή που αφορά τόσο τη δημόσια όσο και την ιδιωτική 
έρευνα, πρέπει να συνδυασθούν διάφοροι στόχοι, μεταξύ των οποίων οι εξής:

- Αύξηση του αριθμού των πτυχιούχων και, μεταξύ αυτών, της αναλογίας των θετικών
επιστημών· 
- Κινητοποίηση όλων των πηγών ερευνητικού δυναμικού, σε διεθνές επίπεδο, κυρίως δε των
γυναικών·
- Προσπάθεια να περιορισθεί ο αριθμός των επιστημόνων που εγκαταλείπουν την έρευνα για 
να στραφούν σε άλλες δραστηριότητες·
- Παροχή κινήτρων στους ερευνητές ώστε να παραμείνουν στην ΕΕ.

Πρόγραμμα

Το ειδικό πρόγραμμα "Άνθρωποι" αποτελεί μία από τις πέντε προτάσεις προγραμμάτων που
προέκυψαν από τη συνέχεια που δόθηκε στην πρόταση της Επιτροπής για το 7° Πρόγραμμα
πλαίσιο (2007-2013). Αποτελείται από 4 κύρια ειδικά προγράμματα - Συνεργασία, Ιδέες, 
Άνθρωποι και Ικανότητες - έκαστο των οποίων αντιστοιχεί σε ένα κύριο στόχο της
Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την Έρευνα· ένα μελλοντικό ειδικό πρόγραμμα θα έχει ως 
αντικείμενο τις άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών. Το πρόγραμμα αυτό βασίζεται
στην εμπειρία που αποκτήθηκε από την επιτυχία των Δράσεων Marie Curie και έχει ως στόχο 
να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ερευνητών για κατάρτιση, κινητικότητα και εξέλιξη της 
σταδιοδρομίας τους.
Δίδει συνέχεια στο πρόγραμμα αυτό, εστιαζόμενο όμως ειδικότερα στις ακόλουθες πτυχές:

Αύξηση του διαρθρωτικού αποτελέσματος, για παράδειγμα μέσω της καθιέρωσης της
συγχρηματοδότησης περιφερειακών, εθνικών και διεθνών προγραμμάτων της γραμμής
δράσης "Δια βίου επιμόρφωση και εξέλιξη της σταδιοδρομίας". 
Συμμετοχή της βιομηχανίας: ενώ θα διατηρηθεί ο χαρακτήρας "από τη βάση προς την 
κορυφή" των δράσεων "Μαρία Κιουρί", θα ενισχυθεί ο προσανατολισμός στην κατάρτιση και 
την εξέλιξη της σταδιοδρομίας για και προς διαφορετικούς τομείς, ιδιαίτερα στον ιδιωτικό 
τομέα. 
Η διεθνής διάσταση θα ενισχυθεί. Εκτός από τις υποτροφίες εξωτερικού με υποχρεωτική
επάνοδο, που αποσκοπούν να συμβάλουν στη συνεχή επιμόρφωση και στην εξέλιξη της 
σταδιοδρομίας των ευρωπαίων ερευνητών, διευρύνεται η διεθνής συνεργασία μέσω των 
ερευνητών από τρίτες χώρες.
Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων εκφράζει την ικανοποίησή της για
την πρόταση της Επιτροπής για το 7° Ερευνητικό Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα και, 
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ιδιαίτερα, για το ειδικό πρόγραμμα "Άνθρωποι". Η επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο είναι 
θεμελιώδους σημασίας για να δοθεί απάντηση στην πρόκληση μιας οικονομίας και μιας 
κοινωνίας που  βασίζονται στη γνώση.

Η κρίση όσον αφορά την παραγωγή ανθρώπινων πόρων προσλαμβάνει, σύμφωνα με το 
SEΤ1, (science, engineering, and technology) ανησυχητικές διαστάσεις. Για τον λόγο αυτό 
πρέπει να καταβληθούν έντονες προσπάθειες για την εξάλειψη των αιτίων της κρίσης, ώστε 
το να εργάζεται κανείς για την έρευνα στην ΕΕ να θεωρείται ως ενδιαφέρον, ελκυστικό,
αποδοτικό οικονομικά και ψυχικά ικανοποιητικό. 

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων εκφράζει την ικανοποίησή της για τις
προτάσεις επέκτασης των Δράσεων Μαρία Κιουρί τροποποιημένων κατά τρόπον ώστε το 
αποτέλεσμά τους να είναι ακόμα περισσότερο εποικοδομητικό. Ελπίζει ότι τούτο θα
λειτουργήσει επίσης ως καταλύτης για μεγαλύτερες κρατικές χρηματοδοτήσεις, εφόσον "το
επίπεδο κρατικής χρηματοδότησης ανά ερευνητή στην Ευρώπη είναι σαφώς κατώτερο αυτού 
των ΗΠΑ". Δεν πρέπει συνεπώς να μας εκπλήσσει το γεγονός ότι ο αριθμός των ευρωπαίων
ερευνητών, ιδίως στον δημόσιο τομέα, δεν έχει το ίδιο επίπεδο όρων εργασίας και, συνεπώς, 
ούτε τα ίδια αποτελέσματα. Οι επιστήμονες - ιδιαίτερα οι νεώτεροι - χρειάζονται καλύτερους
μισθούς.

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων εκτιμά ότι η κινητικότητα των
ερευνητών είναι θεμελιώδης για επιτυχίες στην Επιστήμη. Για να γίνουν νέες ανακαλύψεις, οι
ομάδες ερευνητών από όλα τα μέρη της Ευρώπης χρειάζεται να συναντώνται για να 
ανταλλάσσουν ιδέες και να συνεργάζονται. Άλλοι σημαντικοί παράγοντες που μπορούν να 
κάνουν τη σταδιοδρομία του ερευνητή στην Ευρώπη πιο ελκυστική και παραγωγική είναι, 
αφενός, η βελτίωση της νομικής, κανονιστικής και διοικητικής διάρθρωσης της 
κινητικότητας, ιδιαίτερα δε ό,τι αφορά τους όρους εισόδου και παραμονής των ερευνητών 
από τρίτες χώρες και, αφετέρου, ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και 
η άρση άλλων εμποδίων στην κινητικότητα που έχουν σχέση με την φορολογία και με την
αναγνώριση των διπλωμάτων και των προσόντων. 

Τέλος, η  Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων επισημαίνει ότι η Επιτροπή
είναι αρμόδια για την εφαρμογή του ειδικού προγράμματος, επικουρούμενη και 
καθοδηγούμενη από μία επιτροπή. Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
ζητεί επίμονα από την Επιτροπή να προβλέψει ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα 
συμμετέχει δεόντως στην όλη διαδικασία, όπως προτείνεται με τις κατωτέρω τροπολογίες.

  
1

Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερους επιστήμονες. Για την αύξηση των ανθρώπινων πόρων για την επιστήμη και την τεχνολογία στην 
Ευρώπη. Έκθεση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τους Ανθρώπινους Πόρους για την Επιστήμη και την Τεχνολογία στην Ευρώπη. Υπό 
την Προεδρία του Καθηγητή José Mariano Gago. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2004.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 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 
διεξάγονται στα κράτη μέλη, καθώς και 
άλλες κοινοτικές δράσεις που κρίνονται 
αναγκαίες για τη συνολική στρατηγική 
προσπάθεια υλοποίησης των στόχων της 
Λισσαβόνας, παράλληλα ιδίως με όσες 
αφορούν τα διαρθρωτικά ταμεία, τη 
γεωργία, εκπαίδευση, κατάρτιση, 
ανταγωνιστικότητα και καινοτομία, 
βιομηχανία, υγεία, προστασία του 
καταναλωτή, απασχόληση, ενέργεια, 
μεταφορές και περιβάλλον.

(4) Το πρόγραμμα πλαίσιο θα πρέπει να 
συμπληρώνει τις δραστηριότητες που 
διεξάγονται στα κράτη μέλη, καθώς και 
άλλες κοινοτικές δράσεις που κρίνονται 
αναγκαίες για τη συνολική στρατηγική 
προσπάθεια υλοποίησης των στόχων της 
Λισσαβόνας, παράλληλα ιδίως με όσες 
αφορούν τα διαρθρωτικά ταμεία, τη 
γεωργία, την εκπαίδευση, τη διά βίου 
κατάρτιση, την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία, την απασχόληση, την ισότητα 
ευκαιριών και μεταχείρισης, τη 
διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών 
εργασίας, τη βιομηχανία, την υγεία, την 
προστασία του καταναλωτή, την 
απασχόληση, την ενέργεια, τις μεταφορές 
και το περιβάλλον.

Αιτιολόγηση

Η διά βίου κατάρτιση είναι ουσιώδης, κυρίως για τη σταδιοδρομία του ερευνητή, όπου 
παρατηρείται μία αυξανόμενη τάση απώλειας ερευνητών στο μέσον της σταδιοδρομίας τους, 
μέσω συστημάτων πρόωρης ή υποχρεωτικής συνταξιοδότησης (βλ. COM(2003)436).

Η διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών εργασίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αποτελεί έναν από 
τους πλέον σημαντικούς όρους προώθησης της έρευνας.

Η ισότητα των ευκαιριών και η ίση μεταχείριση στον τομέα της απασχόλησης αποτελεί 
θεμελιώδη αρχή των Κοινοτήτων που πρέπει να εφαρμοστεί για να επιτευχθούν οι στόχοι της 
Λισσαβόνας, επιδίωξη στην οποία πρέπει να συμβάλλει το πρόγραμμα πλαίσιο.

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Η διεθνής διάσταση αποτελεί 
θεμελιώδη συνιστώσα των ανθρώπινων 
πόρων για την έρευνα και ανάπτυξη στην 
Ευρώπη. Σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 170 της συνθήκης, αυτό το ειδικό 
πρόγραμμα είναι ανοιχτό στη συμμετοχή 
χωρών που έχουν συνάψει τις σχετικές 
συμφωνίες, καθώς επίσης, σε επίπεδο έργων 
και στη βάση του αμοιβαίου οφέλους, στη 
συμμετοχή φορέων τρίτων χωρών και 
διεθνών οργανισμών για τις ανάγκες της 
επιστημονικής συνεργασίας. Επιπλέον, όλες 
οι δράσεις, καθώς και δράσεις 
αποκλειστικού στόχου στο πλαίσιο του 
υπόψη ειδικού προγράμματος είναι ανοιχτές 
στη συμμετοχή μεμονωμένων ερευνητών 
από τρίτες χώρες.

(7) Η διεθνής συνεργασία και η διεθνής 
πείρα των ερευνητών έχουν θεμελιώδη 
σημασία για την έρευνα και ανάπτυξη στην 
Ευρώπη. Σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 170 της συνθήκης, αυτό το ειδικό 
πρόγραμμα είναι ανοιχτό στη συμμετοχή 
χωρών που έχουν συνάψει τις σχετικές 
συμφωνίες, καθώς επίσης, σε επίπεδο έργων 
και στη βάση του αμοιβαίου οφέλους, στη 
συμμετοχή φορέων τρίτων χωρών και 
διεθνών οργανισμών για τις ανάγκες της 
επιστημονικής συνεργασίας. Επιπλέον, όλες 
οι δράσεις, καθώς και δράσεις 
αποκλειστικού στόχου στο πλαίσιο του 
υπόψη ειδικού προγράμματος είναι ανοιχτές 
χωρίς κανενός είδους διάκριση στη 
συμμετοχή μεμονωμένων ερευνητών από 
τρίτες χώρες και ευρωπαίων ερευνητών 
που διαμένουν σε τρίτες χώρες με την 
υιοθέτηση πολιτικής κινήτρων που δεν 
πρέπει να επικεντρώνεται μόνο στις 
μισθολογικές απολαβές των ερευνητών, 
αλλά και στις συνθήκες εργασίας τους.
Προς τον σκοπό αυτό, πρέπει να 
καταβληθούν προσπάθειες για να 
επισπευσθεί η αμοιβαία αναγνώριση των 
πιστοποιητικών επαγγελματικών 
προσόντων που έχουν αποκτηθεί σε τρίτες 
χώρες.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να προσελκυσθούν οι "ευρωπαϊκοί εγκέφαλοι" που διέφυγαν εκτός Ευρώπης
σε αναζήτηση κάποιας ειδίκευσης και παρέμειναν ως ερευνητές στις χώρες που τους δέχτηκαν
για την ακαδημαϊκή τους εκπαίδευση. 

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν πρέπει να υπόκειται σε διακρίσεις. Επιπλέον, για να 
προσελκύσουμε ερευνητές από το εξωτερικό, πρέπει να επισπευσθεί η αμοιβαία αναγνώριση 
των πιστοποιητικών επαγγελματικών προσόντων που έχουν αποκτηθεί σε τρίτες χώρες για να 
μην χρησιμοποιείται το ανθρώπινο δυναμικό στην έρευνα και την τεχνολογία στην Ευρώπη και 
να μην εμποδίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των ερευνητών στην κοινοτική επικράτεια. 

Η μέχρι σήμερα εμπειρία διδάσκει ότι ειδικά οι ερευνητές επιθυμούν να μετακινηθούν μόνο 
στην περίπτωση που διασφαλίζονται κάποιοι στοιχειώδεις κανόνες όπως είναι η ποιότητα της 
ζωής τους αλλά και η ποιότητα στην εργασία τους.
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Τροπολογία 3
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 και τη μείωση της ανεργίας.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να τονισθεί η σημασία των στόχων περί απασχόλησης.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 13

(13) Κατά την υλοποίηση του 
προγράμματος, θα πρέπει να δοθεί η δέουσα 
προσοχή στη διάσταση “ισότητα των 
φύλων”, καθώς επίσης, μεταξύ άλλων, στις 
συνθήκες εργασίας, τη διαφάνεια στις 
προσλήψεις και την επαγγελματική εξέλιξη 
ερευνητών που προσλαμβάνονται για έργα 
και προγράμματα χρηματοδοτούμενα στο 
πλαίσιο δράσεων του προγράμματος, 
προσλήψεις για τις οποίες προβλέπεται 
σχετικό πλαίσιο αναφοράς στη σύσταση της 
Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2005 σχετικά 
με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη του Ερευνητή και 
έναν κώδικα δεοντολογίας για την 
πρόσληψη ερευνητών .

(13) Κατά την υλοποίηση του 
προγράμματος, θα πρέπει να δοθεί η δέουσα 
προσοχή στη διάσταση “ισότητα των 
φύλων”, καθώς επίσης, μεταξύ άλλων, στις 
συνθήκες εργασίας, την κοινωνική 
προστασία, τη διαφάνεια στις προσλήψεις 
και την επαγγελματική εξέλιξη ερευνητών 
που προσλαμβάνονται για έργα και 
προγράμματα χρηματοδοτούμενα στο 
πλαίσιο δράσεων του προγράμματος, 
προσλήψεις για τις οποίες προβλέπεται 
σχετικό πλαίσιο αναφοράς στη σύσταση της 
Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2005 σχετικά 
με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη του Ερευνητή και 
έναν κώδικα δεοντολογίας για την 
πρόσληψη ερευνητών .

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να τονιστεί η σημασία της κοινωνικής προστασίας για τις οικογένειες των
ερευνητών, που συχνά χρειάζεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα πρακτικής φύσεως, όπως η 
υγειονομική περίθαλψη, η σχολική φοίτηση των παιδιών τους (βρεφονηπιακοί σταθμοί, 
νηπιαγωγεία κ.λπ.).

Τροπολογία 5
Άρθρο 2

Το ειδικό πρόγραμμα “Άνθρωποι”, στο Το ειδικό πρόγραμμα «Άνθρωποι», στο 
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πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, θα 
αναβαθμίζει, ποιοτικά και ποσοτικά, το 
ανθρώπινο δυναμικό έρευνας και 
τεχνολογίας στην Ευρώπη. Θα ενισχυθούν 
οι δραστηριότητες υποστήριξης της 
κατάρτισης και επαγγελματικής εξέλιξης 
ερευνητών, οι λεγόμενες “δράσεις Marie 
Curie”, οι οποίες πλέον θα εστιάζονται 
περισσότερο στις δεξιότητες και την
επαγγελματική εξέλιξη ως νευραλγικές 
πτυχές, αλλά και στην εδραίωση ισχυρών 
δεσμών με τα εθνικά συστήματα.

πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, θα 
αναβαθμίζει, ποιοτικά και ποσοτικά, το 
ανθρώπινο δυναμικό έρευνας και 
τεχνολογίας και θα προάγει τη γνώση και 
την καινοτομία στην Ευρώπη. Θα 
ενισχυθούν οι δραστηριότητες υποστήριξης 
της κατάρτισης και επαγγελματικής εξέλιξης 
ερευνητών, οι λεγόμενες «δράσεις Marie
Curie», οι οποίες πλέον θα εστιάζονται 
περισσότερο στις δεξιότητες και στην
επαγγελματική εξέλιξη ως νευραλγικές 
πτυχές, αλλά και στην εδραίωση ισχυρών 
δεσμών με τα εθνικά συστήματα.

Οι στόχοι και οι γενικές γραμμές των 
δραστηριοτήτων αυτών εκτίθενται σε
παράρτημα.

Οι στόχοι και οι γενικές γραμμές των 
δραστηριοτήτων αυτών εκτίθενται σε 
παράρτημα.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να γίνει ρητή αναφορά και στο ζητούμενο αποτέλεσμα από την προοπτική ποσοτικής 
και ποιοτικής αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού. Εν προκειμένω η προώθηση της 
επιστημονικής γνώσης και της καινοτομίας είναι τα σημαντικότερα αποτελέσματα, τα οποία, ας 
σημειωθεί, οδηγούν σε έναν κύκλο συνεχούς αναβάθμισης των ανθρωπίνων ικανοτήτων.

Τροπολογία 6
Άρθρο 4º, παράγραφος 1

1. Όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες που 
αναλαμβάνονται βάσει του ειδικού 
προγράμματος πρέπει να διεξάγονται 
σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές της 
δεοντολογίας

1. Όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες που 
αναλαμβάνονται βάσει του ειδικού 
προγράμματος πρέπει να διεξάγονται 
σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές της 
δεοντολογίας  και του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση σχετική με την ανάγκη σεβασμού του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Τροπολογία 7
Άρθρο 8

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από 
επιτροπή.

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από 
επιτροπή

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα 2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα 
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παράγραφο, εφαρμόζεται η διαδικασία της 
διαχειριστικής επιτροπής του άρθρου 4 της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ,σύμφωνα με το 
άρθρο 7 παράγραφος 3 αυτής.

παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 
7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

3. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 
της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

3. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 
της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

4. Το χρονικό διάστημα που προβλέπεται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 
1999/468/ΕΚ είναι δύο μήνες.

4.Το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 
1999/468/ΕΚ είναι δύο μήνες.

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 τακτική βάση 
την επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με τη συνολική 
πρόοδο υλοποίησης του ειδικού 
προγράμματος καθώς και σχετικά με τη 
Χρηματοδοτική Διευκόλυνση 
Καταμερισμού Κινδύνου και με όλες τις 
δράσεις Ε&ΤΑ που χρηματοδοτούνται 
δυνάμει του προγράμματος.

Αιτιολόγηση

Η συμβουλευτική διαδικασία που προβλέπεται από την απόφαση του Συμβουλίου 1999/468/EΚ
είναι προτιμότερη, γιατί αφήνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις εκτελεστικές εξουσίες που υπέχει
βάσει των συνθηκών. Εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως έτερος κλάδος της νομοθετικής 
εξουσίας, ουδόλως παρεμβαίνει στη διαδικασία της επιτροπολογίας, δεν πρέπει να 
παρεμβαίνουν ούτε το Συμβούλιο ούτε οι επίσημες αρχές των κρατών μελών. Η διαδικασία 
διαβούλευσης αποτελεί την παραδοσιακή μορφή παρέμβασης του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου. Ο 
περιορισμός του άρθρου 7º δεν δικαιολογείται. 

Πέραν τούτου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται πλήρως σχετικά με όλες τις 
δράσεις Ε&ΤΑ που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού.

Η Χρηματοδοτική Διευκόλυνση Καταμερισμού Κινδύνου είναι μια σημαντική νέα δυνατότητα 
που παρέχει το πρόγραμμα πλαίσιο που αξίζει να αναφερθεί.

Τροπολογία 8
Παράρτημα I, Εισαγωγή, παράγραφος 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 

Η ύπαρξη πολλών και καλών επιστημόνων 
αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για 
την Ευρώπη. Ως προϋπόθεση για τη 
βελτίωση της επάρκειας και επίδοσης της 
Ευρώπης στην έρευνα και τεχνολογική 
ανάπτυξη, και με στόχο την εμπέδωση και 
περαιτέρω ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού 
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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.

Χώρου της Έρευνας, ο συνολικός 
στρατηγικός στόχος του προγράμματος 
είναι, μεταξύ άλλων, η συνεχής 
αναβάθμιση των πανεπιστημιακών 
ερευνητικών κέντρων έτσι ώστε 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, 
μέσω των ερευνητών, ενθαρρύνοντας τις
πρακτικές που συνεπάγονται μετάβαση 
από τους ακαδημαϊκούς κύκλους στον 
επιχειρηματικό τομέα και αντίστροφα 
καθώς και με την ευρεία συμμετοχή των 
γυναικών και νέων επιστημόνων στην 
έρευνα και ανάπτυξη.

Αιτιολόγηση

Οι επιστήμονες είναι άνθρωποι και όχι "ανθρώπινοι πόροι" όσο το δυνατόν πιο υψηλού 
επιπέδου "τόσο από ποιοτικής όσο και από ποσοτικής πλευράς". Τούτο θα πρέπει να εμφαίνεται
και τη διατύπωση.

Σε πολλούς τομείς, τα ερευνητικά σχέδια στις επιχειρήσεις εξακολουθούν να έχουν χαμηλότερη
αναγνώριση, με αποτέλεσμα οι ακαδημαϊκοί ερευνητές που εργάζονται σε επιχειρήσεις πολλές 
φορές να μη θεωρούνται ως σοβαροί υποψήφιοι για ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.

Το πανεπιστημιακό ερευνητικό κέντρο μπορεί και πρέπει να αποτελέσει τον κυριότερο 
ρυθμιστικό μηχανισμό παραγωγής και αναπαραγωγής της σύγχρονης γνώσης. Μάλιστα, ένα από 
τα πλέον χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζει το πανεπιστημιακό κέντρο έρευνας 
είναι η δυνατότητα που έχει να χρηματοδοτείται από το κράτος αλλά και από ιδιωτικούς φορείς, 
αναλαμβάνοντας την εκπόνηση σχετικών μελετών. Η εν λόγω παραγόμενη γνώση μπορεί στη 
συνέχεια να διαχέεται τόσο στον πανεπιστημιακό χώρο όσο και στον συνεργαζόμενο ιδιωτικό 
φορέα.

Σε πολλούς τομείς, τα ερευνητικό προγράμματα που αναπτύσσονται στον χώρο των
επιχειρήσεων εξακολουθούν να έχουν μικρότερο γόητρο, με αποτέλεσμα οι ακαδημαϊκοί
ερευνητές που εργάζονται με επιχειρήσεις συχνά να μην θεωρούνται σοβαροί υποψήφιοι  για
ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.
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Τροπολογία 9
Παράρτημα, Εισαγωγή, παράγραφος 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 της πείρας και των 
επαγγελματικών προσόντων που 
αποκτήθηκαν σε διαφορετικούς τομείς και 
χώρες και οι κατάλληλες εργασιακές 
συνθήκες αποτελούν κεντρικά στοιχεία για 
τις δράσεις «Marie Curie».

Αιτιολόγηση

Για να επιτραπεί η συμμετοχή ερευνητών και ερευνητριών από τρίτες χώρες, είναι απολύτως 
αναγκαίο να ληφθούν μέτρα για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων που έχουν 
κτηθεί σε αυτές τις χώρες. Εξάλλου, τα μέτρα "Marie Curie" θα πρέπει να προωθήσουν τη 
δημιουργία συνθηκών εργασίας που λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο την ισότητα μεταξύ των φύλων 
αλλά και την ανάγκη συνδυασμού του επαγγελματικού με τον οικογενειακό βίο. 

Τροπολογία 10
Παράρτημα, Εισαγωγή, παράγραφος 5

Η διεθνής διάσταση, ως θεμελιώδης 
συνιστώσα των ανθρώπινων πόρων στην 
έρευνα και ανάπτυξη στην Ευρώπη, 
υπεισέρχεται με όρους επαγγελματικής 
εξέλιξης, βελτίωσης και διεύρυνσης της 
διεθνούς συνεργασίας μεταξύ ερευνητών, 
προσέλκυσης κορυφαίων ερευνητών στην 
Ευρώπη. Η διεθνής διάσταση θα 
ενσωματωθεί μέσω των δράσεων “Marie 
Curie”, επιπλέον δε θα υπόκειται σε 
αυτόνομες δράσεις.

Η διεθνής διάσταση, ως θεμελιώδης 
συνιστώσα των ανθρώπινων πόρων στην 
έρευνα και ανάπτυξη στην Ευρώπη, 
υπεισέρχεται με όρους επαγγελματικής 
εξέλιξης, βελτίωσης και διεύρυνσης της 
διεθνούς συνεργασίας μεταξύ ερευνητών, 
προσέλκυσης κορυφαίων ερευνητών στην 
Ευρώπη με τη διασφάλιση των 
κατάλληλων, προς τον σκοπό αυτό, 
κινήτρων. Η διεθνής διάσταση θα 
ενσωματωθεί μέσω των δράσεων «Marie 
Curie», επιπλέον δε θα υπόκειται σε 
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αυτόνομες δράσεις.

Αιτιολόγηση

Η μέχρι σήμερα εμπειρία διδάσκει ότι οι ερευνητές επιθυμούν να μετακινηθούν μόνο στην 
περίπτωση που διασφαλίζονται κάποιοι στοιχειώδεις κανόνες, όπως είναι η ποιότητα της ζωής 
τους, αλλά και η ποιότητα στην εργασία τους.

Τροπολογία 11
Παράρτημα, Εισαγωγή, παράγραφος 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 
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. 

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 
σχεδιάζονται έτσι ώστε να εξαλείφουν τα 
εμπόδια στην κινητικότητα, να εγγυώνται 
ότι οι ερευνητές θα είναι σε θέση να 
επιτύχουν την κατάλληλη ισορροπία 
ανάμεσα στην εργασία και την ιδιωτική τους 
ζωή, προβλέποντας τις κατάλληλες 
πρωτοβουλίες για τη στήριξη των 
οικογενειών τους και διευκολύνοντας 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. 

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να τονιστεί η σημασία της κοινωνικής προστασίας για τις οικογένειες των
ερευνητών, που συχνά χρειάζεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα πρακτικής φύσεως, όπως η 
υγειονομική περίθαλψη, η σχολική φοίτηση των παιδιών τους (βρεφονηπιακοί σταθμοί, 
νηπιαγωγεία κ.λπ.).
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Οι δράσεις των προγραμμάτων Marie Curie θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν ό,τι 
θα μπορούσε να καταστήσει δύσκολο το συνδυασμό της ερευνητικής δραστηριότητας με τη 
διαμονή του ερευνητή στο εξωτερικό.

Τροπολογία 12
Παράρτημα, Εισαγωγή, παράγραφος 7

Με σκοπό την πλήρη εκμετάλλευση του 
δυναμικού που διαθέτει η Ευρώπη για 
μεγαλύτερη προσέλκυση ερευνητών, οι 
δράσεις “Marie Curie” θα δημιουργήσουν 
συγκεκριμένες συνέργειες με άλλες δράσεις 
τόσο στο πλαίσιο της κοινοτικής πολιτικής 
για έρευνα όσο και στο εσωτερικό δράσεων 
που υπάγονται σε άλλες κοινοτικές 
πολιτικές, π.χ. εκπαίδευση, συνοχή και 
απασχόληση. Ανάλογες συνέργειες θα 
επιδιωχθούν με δράσεις σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο.

Με σκοπό την πλήρη εκμετάλλευση του 
δυναμικού που διαθέτει η Ευρώπη για 
μεγαλύτερη προσέλκυση ερευνητών, οι 
δράσεις “Marie Curie” θα δημιουργήσουν 
συγκεκριμένες συνέργειες με άλλες δράσεις 
τόσο στο πλαίσιο της κοινοτικής πολιτικής 
για έρευνα όσο και στο εσωτερικό δράσεων 
που υπάγονται σε άλλες κοινοτικές 
πολιτικές, π.χ. εκπαίδευση, συνοχή και 
απασχόληση. Ανάλογες συνέργειες θα
επιδιωχθούν με δράσεις σε εθνικό, 
περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, κύρια δε 
μέριμνα θα είναι η επίτευξη της
περιφερειακής συνοχής, λαμβάνοντας
υπόψη ότι οι ολιγότερο ανεπτυγμένες 
περιοχές έχουν ανάγκη να προσελκύουν 
ερευνητές που θα τις καταστήσουν ικανές 
να αναπτύξουν μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα τις δικές τους 
αναπτυξιακές στρατηγικές.

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει η ολοένα μεγαλύτερη αναζήτηση ερευνητών με υψηλά προσόντα να αποβεί εις βάρος 
των ολιγότερο αναπτυγμένων περιοχών.

Τροπολογία 13
Παράρτημα, Δραστηριότητες, - Δια βίου κατάρτιση και επαγγελματική εξέλιξη, πέμπτο

εδάφιο, κουκκίδες 3α και 3β (νέες)
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• δράσεις συνεργασίας με τρίτες χώρες με
σκοπό την κατάρτιση ερευνητών στην
αρχή της σταδιοδρομίας τους. 

• παροχή αρωγής για την προώθηση 
δημοσιευμάτων, μελετών και βιβλίων από 
την πλευρά των ερευνητών με στόχο τη 
διάχυση της γνώσης, αλλά και τη στήριξη 
της θεωρητικής, επιστημονικής 
συγκρότησης των ερευνητών.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ενθαρρυνθεί η συνεργασία με τρίτες χώρες που μπορεί να προσθέσει υπεραξία για
την κατάρτιση νέων ερευνητών στην αρχή της σταδιοδρομίας τους.

Η δημοσίευση θεωρητικών - επιστημονικών απόψεων των ερευνητών και ειδικότερα των νέων, 
θα πρέπει να τύχει ιδιαίτερης υποστήριξης, αφού όχι μόνο προωθεί νέες απόψεις, αλλά 
παράλληλα δημιουργεί και τις κατάλληλες συνθήκες μιας δημιουργικής, επιστημονικής άμιλλας.

Τροπολογία 14
Παράρτημα, Δραστηριότητες, Δια βίου κατάρτιση και επαγγελματική εξέλιξη, δεύτερο

εδάφιο

Οι ερευνητές στους οποίους απευθύνεται η 
παρούσα δράση θα πρέπει να έχουν 
τετραετή τουλάχιστον ερευνητική πείρα 
πλήρους απασχόλησης· καθώς μάλιστα η 
δράση αφορά δια βίου κατάρτιση και 
επαγγελματική εξέλιξη, αναμένεται ότι οι 
ερευνητές θα διαθέτουν προφίλ αξιώσεων 
από πλευράς πείρας

Οι ερευνητές στους οποίους απευθύνεται η 
παρούσα δράση θα πρέπει να έχουν 
τετραετή τουλάχιστον ερευνητική πείρα · 
καθώς μάλιστα η δράση αφορά δια βίου 
κατάρτιση και επαγγελματική εξέλιξη, 
αναμένεται ότι οι ερευνητές θα διαθέτουν 
προφίλ αξιώσεων από πλευράς πείρας

Αιτιολόγηση

Το κριτήριο της τετραετούς ερευνητικής πείρας πλήρους απασχόλησης μπορεί να αποτελέσει 
περιορισμό στις περιπτώσεις ερευνητών με μεγάλη ερευνητική πείρα στον ακαδημαϊκό χώρο οι 
οποίοι ασκούν, παράλληλα, δραστηριότητες στον επαγγελματικό χώρο.

Τροπολογία 15
Παράρτημα, Η διεθνής διάσταση, δεύτερο εδάφιο, σημείο ι)

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

ι) διεθνείς υποτροφίες εξωτερικού, με
επαρκή χρηματοδότηση, με την υποχρέωση
επιστροφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για
πεπειραμένους ερευνητές στο πλαίσιο της
δια βίου κατάρτισης και διεύρυνσης της
επάρκειάς τους, καθώς και για ερευνητές 
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γνώσης· στην αρχή της σταδιοδρομίας τους για την
απόκτηση νέων δεξιοτήτων και γνώσης·

Αιτιολόγηση

Η κινητικότητα, πολύ συχνά, παρεμποδίζεται από την ανεπαρκή χρηματοδότηση, είτε πρόκειται 
για υποτροφίες είτε για επίδομα παλιννόστησης ή επανένταξης, ιδίως δε για τους ερευνητές στο
μέσον ή σε προχωρημένη φάση της σταδιοδρομίας τους. Οι υποτροφίες πρέπει να χορηγούνται 
δίκαια στους ερευνητές που αρχίζουν τη σταδιοδρομία τους ώστε να μπορούν να 
επιμορφώνονται και να επιστρέφουν με υψηλά προσόντα.

Είναι σημαντικό να μην υποχρεώνεται ο ερευνητής να επιστρέφει αποκλειστικά και μόνον στη 
δική του χώρα, αλλά να μπορεί να συνεχίζει την εμπειρία του προ της επιστροφής και σε άλλο 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 16
Παράρτημα, Δραστηριότητες, Η διεθνής διάσταση, δεύτερο εδάφιο, σημείο ιι)

ιι) υποτροφίες επιστροφής και διεθνείς 
υποτροφίες επανένταξης για πεπειραμένους 
ερευνητές με διεθνή πείρα. Στο πλαίσιο της 
δράσης αυτής, προβλέπεται επίσης 
υποστήριξη για τη δικτύωση ερευνητών από 
κράτη μέλη και συνδεδεμένες χώρες στο 
εξωτερικό ώστε να τηρούνται ενήμεροι για 
τις εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό Χώρο της 
Έρευνας και να συμμετέχουν σ’αυτές.

ιι) υποτροφίες επιστροφής και διεθνείς 
υποτροφίες επανένταξης με επαρκή 
χρηματοδότηση για πεπειραμένους 
ερευνητές ή για ερευνητές στην αρχή της 
σταδιοδρομίας τους με διεθνή πείρα. Στο 
πλαίσιο της δράσης αυτής, προβλέπεται 
επίσης υποστήριξη για τη δικτύωση 
ερευνητών από κράτη μέλη και 
συνδεδεμένες χώρες στο εξωτερικό ώστε να 
τηρούνται ενήμεροι για τις εξελίξεις στον 
Ευρωπαϊκό Χώρο της Έρευνας και να 
συμμετέχουν σ’αυτές καθώς και παροχή 
κινήτρων για την παλιννόστηση όσων 
Ευρωπαίων ερευνητών είναι 
εγκατεστημένοι εκτός Ευρώπης. 

Αιτιολόγηση

Η κινητικότητα, πολύ συχνά, παρεμποδίζεται από την ανεπαρκή χρηματοδότηση, είτε πρόκειται 
για υποτροφίες είτε για επίδομα παλιννόστησης ή επανένταξης, ιδίως δε για τους ερευνητές στο
μέσον ή σε προχωρημένη φάση της σταδιοδρομίας τους. Οι υποτροφίες πρέπει να χορηγούνται 
δίκαια στους ερευνητές που αρχίζουν τη σταδιοδρομία τους ώστε να μπορούν να 
επιμορφώνονται και να επιστρέφουν με υψηλά προσόντα. Πρέπει να δοθούν κίνητρα στους
ευρωπαίους ερευνητές της διασποράς ώστε να επιστρέψουν στην Ευρώπη.

Τροπολογία 17
Παράρτημα, Δραστηριότητες, Η διεθνής διάσταση, παράγραφος 3, στοιχείο (i)
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i) Διεθνείς υποτροφίες εσωτερικού για την 
προσέλκυση σπουδαίων ερευνητών από 
τρίτες χώρες σε κράτη μέλη και σε 
συνδεδεμένες χώρες, με σκοπό τη διεύρυνση 
της γνώσης και τη δημιουργία υψηλού 
επιπέδου διασυνδέσεων. Ερευνητές από 
αναπτυσσόμενες χώρες ή από χώρες 
αναδυόμενης οικονομίας έχουν τη 
δυνατότητα να λάβουν υποστήριξη για 
επιστροφή στη χώρα τους. Υποστήριξη θα 
δοθεί επίσης για δικτύωση ερευνητών 
τρίτων χωρών σε κράτη μέλη και 
συνδεδεμένες χώρες, με σκοπό να 
δημιουργήσουν και να αναπτύξουν επαφές 
με τις χώρες καταγωγής τους.

i) Διεθνείς υποτροφίες εσωτερικού για την 
προσέλκυση σπουδαίων ερευνητών από 
τρίτες χώρες σε κράτη μέλη και σε 
συνδεδεμένες χώρες, με σκοπό τη διεύρυνση 
της γνώσης και τη δημιουργία υψηλού 
επιπέδου διασυνδέσεων. Ερευνητές από 
αναπτυσσόμενες χώρες ή από χώρες 
αναδυόμενης οικονομίας έχουν τη 
δυνατότητα να λάβουν υποστήριξη για 
επιστροφή στη χώρα τους. Υποστήριξη θα 
δοθεί επίσης για δικτύωση ερευνητών 
τρίτων χωρών σε κράτη μέλη και 
συνδεδεμένες χώρες, με σκοπό να 
δημιουργήσουν και να αναπτύξουν επαφές 
με τις χώρες καταγωγής τους, ενώ θα 
δοθούν και κίνητρα σε καλούς ερευνητές 
σε παγκόσμια κλίμακα, προκειμένου να 
εγκατασταθούν στην Ευρώπη.

Αιτιολόγηση

Εν γένει, πρέπει να δοθούν κίνητρα στους ερευνητές προκειμένου να εγκατασταθούν ή να
επιστρέψουν στην Ευρώπη.

Τροπολογία 18
Παράρτημα, Δραστηριότητες, Η διεθνής διάσταση, τρίτο εδάφιο, σημείο ιι) κουκκίδα -1α

(νέα)

• σε χώρες υποψήφιες προς προσχώρηση  

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση, προκειμένου να καταστεί σαφές το προνομιακό καθεστώς που έχουν οι υποψήφιες 
προς προσχώρηση χώρες σε ό,τι αφορά τις εταιρικές σχέσεις.

Τροπολογία 19
Παράρτημα, Δραστηριότητες, Ειδικές δράσεις

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 

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 
επαγγελματική κινητικότητα, ιδίως στον 
τομέα της κοινωνικής ασφάλισης και της 
φορολογίας των ερευνητών, εμπόδια που 
πολλές φορές λειτουργούν ως αντικίνητρο 
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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

για την ίδια την πρόοδο της έρευνας, και να 
βελτιωθούν οι προοπτικές σταδιοδρομίας 
των ερευνητών στην Ευρώπη, κυρίως δε με 
το να τους εξασφαλισθούν οι κατάλληλες 
οικονομικές και μισθολογικές 
προϋποθέσεις καθώς και μηχανισμοί 
κοινωνικής προστασίας. 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

Αιτιολόγηση

Οι διαφορές μεταξύ των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και των επιπέδων των αποδοχών
στα κράτη μέλη μπορούν να λειτουργήσουν ως εμπόδια στην κινητικότητα και για αυτό επείγει
να ληφθούν συντονισμένα μέτρα. Δεδομένου ότι οι αποδοχές είναι μία από τις πιο ορατές όψεις
της κοινωνικής αναγνώρισης, πρέπει να εξασφαλισθούν αξιοπρεπείς και ελκυστικές αποδοχές 
που θα προκαλούν το ενδιαφέρον για μια σταδιοδρομία στον τομέα της έρευνας.
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