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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Catherine Trautmann

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη 6

(6) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να 
φέρει την ευθύνη της υλοποίησης του 
παρόντος ειδικού προγράμματος και να 
εγγυάται την αυτονομία και την 
ακεραιότητα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Έρευνας, καθώς και τη λειτουργική του 
αποτελεσματικότητα.

(6) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να 
φέρει την ευθύνη της υλοποίησης του 
παρόντος ειδικού προγράμματος, για 
περίοδο δοκιμής η οποία λήγει το αργότερο 
το 2010, και να εγγυάται την αυτονομία και 
την ακεραιότητα του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Έρευνας, καθώς και τη 
λειτουργική του αποτελεσματικότητα.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να βρεθεί ο βέλτιστος τρόπος λειτουργίας του ΕΣΕ, που να συνδυάζει 
αποτελεσματικότητα, αυτονομία και ανεξαρτησία. Τούτο θα πρέπει να γίνει κατά τη διάρκεια 
δοκιμαστικής περιόδου.

Τροπολογία: Catherine Trautmann

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη 17

(17) Η Επιτροπή θα μεριμνήσει για τη 
διενέργεια ανεξάρτητης αξιολόγησης της 
λειτουργίας του ΕΣΕ. Με βάση τα 
πορίσματα αυτής της αξιολόγησης, και 
λαμβανομένης υπόψη της πείρας που θα 
έχει αποκτήσει το ΕΣΕ όσον αφορά την 
εφαρμογή των βασικών του αρχών, θα 
πρέπει να εξεταστεί, έως το 2010 το 
αργότερο, το ενδεχόμενο επανασύστασης
του ΕΣΕ ως νομικώς ανεξάρτητης δομής 
βάσει ενδεχομένως του άρθρου 171 της 
συνθήκης. 

(17) Κατά τη διάρκεια περιόδου δοκιμής 
που λήγει το αργότερο το 2010, η Επιτροπή 
θα μεριμνήσει για τη διενέργεια 
ανεξάρτητης αξιολόγησης της λειτουργίας 
του ΕΣΕ. Παράλληλα, η Επιτροπή 
ενεργώντας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
συναπόφασης θα πρέπει να προβεί σε όλες 
τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου το 
ΕΣΕ να καταστεί νομικώς ανεξάρτητη και 
αυτοδιοικούμενη δομή.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να βρεθεί ο βέλτιστος τρόπος λειτουργίας του ΕΣΕ, που να συνδυάζει 
αποτελεσματικότητα, αυτονομία και ανεξαρτησία, προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρεία 
εκπροσώπηση της ερευνητικής κοινότητας στο ΕΣΕ. Τούτο θα πρέπει να γίνει κατά τη διάρκεια 
δοκιμαστικής περιόδου.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 21
Άρθρο 3, παράγραφος 1

1. Όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες στο 
πλαίσιο του ειδικού προγράμματος 
διεξάγονται σύμφωνα με τις θεμελιώδεις 
αρχές δεοντολογίας.

1. Όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες στο 
πλαίσιο του ειδικού προγράμματος 
διεξάγονται σύμφωνα με τις θεμελιώδεις 
αρχές δεοντολογίας. Δεν χρηματοδοτούνται 
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προγράμματα έρευνας σχετικά με το 
έμβρυο και τα εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα, 
δεδομένου ότι τέτοια προγράμματα 
απαγορεύονται σε διάφορα κράτη μέλη για 
λόγους θεμελιωδών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και συνταγματικών αρχών.

Or. en

Τροπολογία: Angelika Niebler, Herbert Reul, Christian Ehler

Τροπολογία 22
Άρθρο 3, παράγραφος 2

2. Οι ακόλουθοι τομείς έρευνας δεν 
χρηματοδοτούνται από το παρόν 
πρόγραμμα:

2. Στην περίπτωση ευαίσθητων από 
δεοντολογική άποψη σχεδίων έρευνας, οι 
συμμετέχοντες πρέπει να λαμβάνουν την 
έγκριση ή εξουσιοδότηση των εθνικών ή 
τοπικών επιτροπών επί δεοντολογικών 
ζητημάτων πριν από την έναρξη του 
σχεδίου. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή 
εξετάζει συστηματικά τα σχέδια και 
διαβιβάζει ετησίως σχετική έκθεση στο 
Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο.  Σε ειδικές 
περιστάσεις, η δεοντολογική εξέταση 
μπορεί να διενεργείται μετά την έναρξη του 
σχεδίου. 

– ερευνητικές δραστηριότητες που 
αποσκοπούν στην κλωνοποίηση του 
ανθρώπου για λόγους αναπαραγωγής,
– ερευνητικές δραστηριότητες που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση της 
γενετικής κληρονομιάς των ανθρώπινων 
όντων και θα μπορούσαν να καταστήσουν 
την τροποποίηση αυτή κληρονομική·
– ερευνητικές δραστηριότητες που 
αποσκοπούν στη δημιουργία ανθρώπινων 
εμβρύων αποκλειστικά για σκοπούς 
έρευνας ή για την προμήθεια βλαστικών 
κυττάρων, μεταξύ άλλων μέσω μεταφοράς 
πυρήνων σωματικών κυττάρων. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία κατατέθηκε με την ίδια διατύπωση στο Πρόγραμμα Πλαίσιο. Το θέμα 
να ρυθμιστεί στο Πρόγραμμα Πλαίσιο, αλλά για λόγους συνέπειας η τροπολογία κατατίθεται 
επίσης για τα ειδικά προγράμματα.

Τροπολογία: Peter Liese, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Umberto Pirilli, Paul Rübig

Τροπολογία 23
Άρθρο 3, παράγραφος 2

2. Δεν χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 
παρόντος προγράμματος τα ακόλουθα 
ερευνητικά πεδία:

2. Οι ακόλουθοι τομείς έρευνας δεν 
χρηματοδοτούνται από το παρόν 
πρόγραμμα:

– ερευνητικές δραστηριότητες που 
αποσκοπούν στην κλωνοποίηση του 
ανθρώπου για λόγους αναπαραγωγής,

- ερευνητικές δραστηριότητες που 
αποσκοπούν στην κλωνοποίηση 
ανθρώπινων εμβρύων·

– ερευνητικές δραστηριότητες που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση της 
γενετικής κληρονομιάς των ανθρώπινων 
όντων και θα μπορούσαν να καταστήσουν 
την τροποποίηση αυτή κληρονομική·

– ερευνητικές δραστηριότητες που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση της 
γενετικής κληρονομιάς των ανθρώπινων 
όντων και θα μπορούσαν να καταστήσουν 
την τροποποίηση αυτή κληρονομική·

– ερευνητικές δραστηριότητες που 
αποσκοπούν στη δημιουργία ανθρώπινων 
εμβρύων αποκλειστικά για σκοπούς 
έρευνας ή για την προμήθεια βλαστικών 
κυττάρων, μεταξύ άλλων μέσω μεταφοράς 
πυρήνων σωματικών κυττάρων.

- ερευνητικές δραστηριότητες που 
συνεπάγονται καταστροφή ανθρώπινων 
εμβρύων ή χρήση ανθρώπινων εμβρυϊκών 
βλαστικών κυττάρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία κατατέθηκε με την ίδια διατύπωση στο Πρόγραμμα Πλαίσιο. Το θέμα 
να ρυθμιστεί στο Πρόγραμμα Πλαίσιο, αλλά για λόγους συνέπειας η τροπολογία κατατίθεται 
επίσης για τα ειδικά προγράμματα.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 24
Άρθρο 3, παράγραφος 2α (νέα)
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2α. Δεν χρηματοδοτούνται από το παρόν 
πρόγραμμα:
- ερευνητικά έργα που απαγορεύονται σε 
κράτη μέλη για λόγους βασικών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
καταστατικών αρχών,
- ερευνητικά έργα που θέτουν σε κίνδυνο 
τις βασικές αρχές της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας,
- μέθοδοι κλωνοποίησης ανθρώπινων 
εμβρύων,
- επεμβάσεις στη βλαστική σειρά του 
ανθρώπου,
-η χρήση και η δημιουργία εμβρύων και 
εμβρυακών βλαστοκυττάρων για σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας, δεδομένου ότι τα 
ανθρώπινα όντα αποτελούν σκοπό τα ίδια, 
το δε ανθρώπινο σώμα, και ιδιαίτερα το 
γυναικείο, δεν θα πρέπει να 
εμπορευματοποιείται.
Δεν επιτρέπεται να χρηματοδοτείται, ούτε 
άμεσα ούτε έμμεσα, έρευνα για χίμαιρες.

Or. en

Τροπολογία: Vittorio Prodi, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Peter Liese, Christian Ehler, 
Paul Rübig

Τροπολογία 25
Άρθρο 3, παράγραφος 3

3. Δεν χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του 
παρόντος προγράμματος η παρακάτω 
έρευνα:

3. Στις περιπτώσεις που η τεχνολογία είναι 
αμφιλεγόμενη από δεοντολογική άποψη 
(π.χ. έρευνα με εμβρυϊκά βλαστικά 
κύτταρα, υπεράριθμα έμβρυα από 
γονιμοποίηση in vitro, ζητήματα σε σχέση 
με τη χρήση γενετικών δεδομένων ελλείψει 
θεραπείας), η Κοινότητα δίδει 
προτεραιότητα σε ερευνητικά έργα που 
προσφέρουν εναλλακτική λύση στις εν 
λόγω δεοντολογικά αμφιλεγόμενες 
τεχνολογίες, π.χ. έρευνα με βλαστικά 



PE 374.086v01-00 6/25 AM\614622EL.doc

EL

κύτταρα ενηλίκων ή βλαστικά κύτταρα 
από ομφάλιο λώρο, θεραπεία προβλημάτων 
στειρότητας χωρίς τη δημιουργία 
υπεράριθμων εμβρύων, γενετικές εξετάσεις 
στο πλαίσιο θεραπείας.

- ερευνητικές δραστηριότητες 
απαγορευμένες σε όλα τα κράτη μέλη,
- οι ερευνητικές δραστηριότητες που 
πρόκειται να διεξαχθούν σε κράτος μέλος 
στο οποίο τέτοιου είδους έρευνα 
απαγορεύεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία κατατέθηκε με την ίδια διατύπωση στο Πρόγραμμα Πλαίσιο. Το θέμα 
να ρυθμιστεί στο Πρόγραμμα Πλαίσιο, αλλά για λόγους συνέπειας η τροπολογία κατατίθεται 
επίσης για τα ειδικά προγράμματα.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 26
Άρθρο 3, παράγραφος 3, περίπτωση 1 α (νέα)

- έρευνα σχετικά με το έμβρυο και τα 
εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα, που 
απαγορεύεται σε διάφορα κράτη μέλη για 
λόγους θεμελιωδών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και συνταγματικών αρχών

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 27
Άρθρο 3, παράγραφος 3, δεύτερη περίπτωση

- οι ερευνητικές δραστηριότητες που 
πρόκειται να διεξαχθούν σε κράτος μέλος 

- τα ερευνητικά έργα που υπονομεύουν την 
αρχή της επικουρικότητας και της αξίες 
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στο οποίο τέτοιου είδους έρευνα 
απαγορεύεται.

της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, και 
απειλούν τη μη εμπορευματοποίηση του 
ανθρώπινου σώματος, ιδιαίτερα δε του 
γυναικείου σώματος·

Or. en

Τροπολογία: Angelika Niebler, Herbert Reul, Christian Ehler

Τροπολογία 28
Άρθρο 3, παράγραφος 3

3. Δεν χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του 
παρόντος προγράμματος η παρακάτω 
έρευνα:

3. Δεν χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 
παρόντος προγράμματος τα ακόλουθα 
ερευνητικά πεδία:

- ερευνητικές δραστηριότητες 
απαγορευμένες σε όλα τα κράτη μέλη,

- ερευνητικές δραστηριότητες που 
αποσκοπούν στην κλωνοποίηση 
ανθρώπινων εμβρύων·

– ερευνητικές δραστηριότητες που 
προβλέπεται να διεξαχθούν σε κράτος 
μέλος όπου απαγορεύεται τοιούτου είδους 
έρευνα.

– ερευνητικές δραστηριότητες που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση της 
γενετικής κληρονομιάς των ανθρώπινων 
όντων και θα μπορούσαν να καταστήσουν 
την τροποποίηση αυτή κληρονομική·
- ερευνητική δραστηριότητα που 
αποσκοπεί στη δημιουργία ανθρώπινων 
εμβρύων για σκοπούς έρευνας ή για την 
προμήθεια βλαστικών κυττάρων, και 
ερευνητικές δραστηριότητες στις οποίες 
χρησιμοποιούνται κύτταρα τέτοιων 
εμβρύων·
- σχέδια έρευνας που οδηγούν άμεσα ή 
έμμεσα στην καταστροφή ανθρώπινων 
εμβρύων.
Στον τομέα της έρευνας επί εμβρυϊκών 
βλαστικών κυττάρων, θα χρησιμοποιείται 
η εμπειρία των εθνικών ιδρυμάτων υγείας 
και η χρηματοδότηση της έρευνας θα 
περιορίζεται σε σειρές εμβρυϊκών 
βλαστικών κυττάρων που δημιουργήθηκαν 
πριν από τον Αύγουστο 2001.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία κατατέθηκε με την ίδια διατύπωση στο Πρόγραμμα Πλαίσιο. Το θέμα 
να ρυθμιστεί στο Πρόγραμμα Πλαίσιο, αλλά για λόγους συνέπειας η τροπολογία κατατίθεται 
επίσης για τα ειδικά προγράμματα.

Τροπολογία: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 29
Άρθρο 4, παράγραφος 1

1.  Η Επιτροπή έχει την ευθύνη της 
εφαρμογής του ειδικού προγράμματος.

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 30
Άρθρο 4, παράγραφος 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 και συμβουλευτικό 
επιτελείο, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα I. Λειτουργεί σύμφωνα με τις 
αρχές της επιστημονικής αριστείας, της 
αυτονομίας, της αποτελεσματικότητας, της 
διαφάνειας και της ευθύνης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σύσταση ενός επιτελείου συμβούλων θα προσέφερε έναν πολύτιμο συνδετικό κρίκο με το 
ΕΣΕ, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, την επιστημονική κοινότητα και το κοινό.
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Τροπολογία: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 31
Άρθρο 4, παράγραφος 3α (νέα)

3α. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 
μεριμνά ώστε η υλοποίηση του ειδικού 
προγράμματος να ευθυγραμμίζεται με το 
πρόγραμμα εργασίας και με τις αρχές που 
καθορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3, 
καθώς και με τις μεθόδους και τις θέσεις 
που διατυπώνει το επιστημονικό συμβούλιο 
βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 
παράγραφος 3 στοιχεία α) και β).  Το ΕΣΕ 
μεριμνά ώστε η ειδική εκτελεστική δομή 
να εξυπηρετεί απόλυτα, αποτελεσματικά 
και με την απαιτούμενη ευελιξία τους 
στόχους και τις απαιτήσεις του παρόντος 
ειδικού προγράμματος.

Or. pl

Τροπολογία: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 32
Άρθρο 4, παράγραφος 4

4. Η Επιτροπή εγγυάται την αυτονομία 
και την ακεραιότητα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας και διασφαλίζει την 
ορθή εκτέλεση των καθηκόντων που του 
ανατίθενται.

4. Η Επιτροπή εγγυάται την αυτονομία και 
την ακεραιότητα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας.

Or. pl

Τροπολογία: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 33
Άρθρο 5, παράγραφος 1

1. Το επιστημονικό συμβούλιο 
απαρτίζεται από επιστήμονες, μηχανικούς 

1. Το επιστημονικό συμβούλιο 
απαρτίζεται από επιστήμονες, μηχανικούς 
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και ακαδημαϊκούς υψίστου κύρους, οι 
οποίοι διορίζονται από την Επιτροπή και 
ενεργούν υπό την προσωπική τους ιδιότητα, 
ανεξάρτητα από ξένα συμφέροντα.

και ακαδημαϊκούς υψίστου κύρους, οι 
οποίοι διορίζονται από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας και ενεργούν υπό την 
προσωπική τους ιδιότητα, ανεξάρτητα από 
ξένα συμφέροντα.

Or. pl

Τροπολογία: Pilar del Castillo Vera

Τροπολογία 34
Άρθρο 5, παράγραφος 4α (νέα)

4α. Η θητεία των μελών του επιστημονικού 
συμβουλίου είναι τριετής, και μπορεί να 
ανανεωθεί δύο φορές.  Για την εκλογή τους 
χρησιμοποιείται σύστημα εκ περιτροπής, 
έτσι ώστε σε κάθε εκλογή να ανανεώνονται 
κατά το ένα τρίτο.

Or. en

Τροπολογία: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 35
Άρθρο 5, παράγραφος 4α (νέα)

4α. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 
εγκρίνει το πρόγραμμα εργασίας για την 
υλοποίηση του ειδικού προγράμματος, 
όπου προσδιορίζονται λεπτομερέστερα οι 
στόχοι και οι επιστημονικές και 
τεχνολογικές προτεραιότητες που 
διατυπώνονται στο παράρτημα Ι, τα 
σχετικά χρηματοδοτικά μέσα, καθώς και 
το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής του.

Or. pl
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Τροπολογία: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 36
Άρθρο 5, παράγραφος 4β (νέα)

4β. Το πρόγραμμα εργασίας συνεκτιμά τη 
σύγχρονη κατάσταση και την 
προβλεπόμενη εξέλιξη της επιστήμης και 
της τεχνολογίας στην Ευρώπη, και 
ενημερώνεται κατά περίπτωση.

Or. pl

Τροπολογία: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 37
Άρθρο 5, παράγραφος 3, σημείο (α)

α) καταρτίζει το πρόγραμμα εργασίας για 
την υλοποίηση του ειδικού προγράμματος, 
το οποίο εγκρίνεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 1·

α) καταρτίζει το πρόγραμμα εργασίας για 
την υλοποίηση του ειδικού προγράμματος, 
το οποίο εγκρίνεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 1, τις 
αρχές για την αξιολόγηση των προτάσεων 
στο πλαίσιο των συστημάτων 
χρηματοδότησης και τα κριτήρια επιλογής 
των έργων.  Για τα μεμονωμένα έργα, 
αποκλειστικό κριτήριο είναι η αριστεία.  
Για τις δράσεις συντονισμού και στήριξης 
μπορούν να εφαρμόζονται κριτήρια 
συνδεόμενα με τα έργα.

Or. pl

Τροπολογία: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 38
Άρθρο 5, παράγραφος 3, σημείο (β)

β) καθορίζει τις μεθόδους εξέτασης από 
ομότιμους κριτές και αξιολόγησης των 
προτάσεων, βάσει των οποίων επιλέγονται 

β) καθορίζει τις μεθόδους και τις αρχές 
εξέτασης από ομότιμους κριτές και 
αξιολόγησης των προτάσεων, βάσει των 
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οι προτάσεις προς χρηματοδότηση· οποίων επιλέγονται οι προτάσεις προς 
χρηματοδότηση·

Or. pl

Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 39
Άρθρο 5, παράγραφος 4α (νέα)

4α. Τα μέλη του επιστημονικού συμβουλίου 
ορίζονται από την Επιτροπή αφού 
επιλεγούν με ανεξάρτητη και διαφανή 
διαδικασία. 
Η θητεία τους δεν υπερβαίνει την 
τετραετία και μπορεί να ανανεωθεί μόνο 
μία φορά.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα μέλη του επιστημονικού συμβουλίου πρέπει να διορίζονται με βάση τις αρχές της 
ανεξαρτησίας και της διαφάνειας.

Τροπολογία: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 40
Άρθρο 6, παράγραφος 1

1. Η Επιτροπή εγκρίνει το πρόγραμμα 
εργασίας για την υλοποίηση του ειδικού 
προγράμματος, όπου προσδιορίζονται 
λεπτομερέστερα οι στόχοι και οι 
επιστημονικές και τεχνολογικές 
προτεραιότητες που διατυπώνονται στο 
παράρτημα Ι, τα σχετικά χρηματοδοτικά 
μέσα, καθώς και το χρονοδιάγραμμα 
εκτέλεσής του.

διαγράφεται

Or. pl
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Τροπολογία: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 41
Άρθρο 6, παράγραφος 2

2. Το πρόγραμμα εργασίας συνεκτιμά 
τη σύγχρονη κατάσταση και την 
προβλεπόμενη εξέλιξη της επιστήμης και 
της τεχνολογίας στην Ευρώπη, και 
ενημερώνεται κατά περίπτωση.

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 42
Άρθρο 6, παράγραφος 3

3. To πρόγραμμα εργασίας 
προσδιορίζει τα κριτήρια που ισχύουν για 
την αξιολόγηση των προτάσεων που 
υποβάλλονται βάσει των μηχανισμών 
χρηματοδότησης, και για την επιλογή των 
έργων. Για τα μεμονωμένα έργα, 
αποκλειστικό κριτήριο είναι η αριστεία. 
Για τις δράσεις συντονισμού και στήριξης 
μπορούν να εφαρμόζονται κριτήρια 
συνδεόμενα με τα έργα.

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 43
Άρθρο 6, παράγραφος 4

4. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε η διαγράφεται
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υλοποίηση του ειδικού προγράμματος να 
ευθυγραμμίζεται με το πρόγραμμα 
εργασίας και με τις αρχές που 
καθορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3, 
καθώς και με τις μεθόδους και τις θέσεις 
που διατυπώνει το επιστημονικό συμβούλιο 
βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 
παράγραφος 3 στοιχεία α) και β). Η 
Επιτροπή μεριμνά ώστε η ειδική 
εκτελεστική δομή να εξυπηρετεί απόλυτα, 
αποτελεσματικά και με την απαιτούμενη 
ευελιξία μόνο τους στόχους και τις 
απαιτήσεις του παρόντος ειδικού 
προγράμματος.

Or. pl

Τροπολογία: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 44
Άρθρο 8

Άρθρο 8 διαγράφεται
1. Η Επιτροπή επικουρείται από 
επιτροπή.
2. Όταν γίνεται αναφορά στην 
παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται η 
διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής 
που ορίζεται στο άρθρο 3 της απόφασης 
1999/468/ΕΚ, σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφος 3 αυτής.
3. Όταν γίνεται αναφορά στην 
παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται η 
διαδικασία της διαχειριστικής επιτροπής 
που ορίζεται στο άρθρο 4 της απόφασης 
1999/468/ΕΚ, σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφος 3 αυτής.
4. Όταν γίνεται αναφορά στην 
παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται η 
διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής 
που ορίζεται στα άρθρα 5 και 7 της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ.
5. Το χρονικό διάστημα που προβλέπεται 
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στο άρθρο 4 παράγραφος 3 και στο άρθρο 
5 παράγραφος 6 της απόφασης 
1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δύο μήνες.
6. Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά 
την επιτροπή σχετικά με τη γενική πρόοδο 
της υλοποίησης του ειδικού προγράμματος.

Or. pl

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 45
Παράρτημα I, Δραστηριότητες, παράγραφος 1α (νέα)

Ενθαρρύνονται η πολυεπιστημονικότητα 
και η διεπιστημονικότητα, κυρίως μέσω 
κοινών προσεγγίσεων που θα έχουν 
εφαρμογή σε τεχνολογικά και επιστημονικά 
θέματα που άπτονται περισσότερων του 
ενός θεματικών τομέων. Με τη 
διεπιστημονικότητα αντιμετωπίζονται τα 
προβλήματα που συνεπάγεται ο περίπλοκος 
χαρακτήρας των ζητημάτων που 
περιλαμβάνονται στις θεματικές 
προτεραιότητες, στην πλειονότητα των 
οποίων η καθαρά μονοδιάστατη 
προσέγγιση αδυνατεί να δημιουργήσει 
αξιόλογη επιστημονική πρόοδο και 
εμποδίζει τη δυνατότητα αξιοποίησης των 
αποτελεσμάτων προκειμένου αυτά να 
μετουσιωθούν σε βήματα κοινωνικής, 
περιβαλλοντικής ή οικονομικής προόδου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο έγγραφό της Interdisciplinarity in research (EURAB 04.009, του Απριλίου του 2004), η 
συμβουλευτική ομάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα επισημαίνει ότι η διατομεακή 
προσέγγιση έχει ουσιαστική σημασία προκειμένου η Ευρώπη να διατηρηθεί στην πρώτη γραμμή 
της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Προσθέτει επίσης ότι η διατομεακή έρευνα 
αποτελεί αναγκαίο στοιχείο της προόδου, και συνιστά την ενίσχυση του διατομεακού χαρακτήρα 
της ευρωπαϊκής έρευνας.
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Το 7ο ΠΠ δεν μπορεί να μην λάβει υπόψη τον προβληματισμό αυτό, που αφορά σήμερα τόσο τα 
επιστημονικά όσο και τα τεχνολογικά μέσα, και απαιτούνται συγκεκριμένα μέτρα για την 
ενίσχυση του διατομεακού και πολυτομεακού χαρακτήρα των προγραμμάτων και των έργων.

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 1065 στο σχέδιο έκθεσης Jerzy Buzek
σχετικά με το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο.

Τροπολογία: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 46
Παράρτημα Ι, Εφαρμογή του προγράμματος

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του 
παρόντος ειδικού προγράμματος, η 
Επιτροπή αρχικά θα προβεί στην ίδρυση 
των δύο βασικών συστατικών οργάνων του 
ΕΣΕ, δηλαδή του ανεξάρτητου 
επιστημονικού συμβουλίου και της ειδικής 
εκτελεστικής δομής.

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του 
παρόντος ειδικού προγράμματος, η 
Επιτροπή αρχικά θα προβεί στην ίδρυση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, το 
οποίο θα διορίσει ανεξάρτητο 
επιστημονικό συμβούλιο και ειδική 
εκτελεστική δομή.

Or. pl

Τροπολογία: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 47
Παράρτημα Ι -Το επιστημονικό συμβούλιο- παράγραφος 1

Το επιστημονικό συμβούλιο θα απαρτίζεται 
από ανωτάτου επιπέδου εκπροσώπους της 
ευρωπαϊκής επιστημονικής κοινότητας, οι
οποίοι θα ενεργούν υπό την προσωπική τους 
ιδιότητα, ανεξάρτητα από ξένα συμφέροντα. 
Τα μέλη του συμβουλίου θα ορισθούν από 
την Επιτροπή κατόπιν ανεξάρτητης 
διαδικασίας διορισμού.

Το επιστημονικό συμβούλιο θα απαρτίζεται 
από ανωτάτου επιπέδου εκπροσώπους της 
ευρωπαϊκής επιστημονικής κοινότητας, οι 
οποίοι θα ενεργούν υπό την προσωπική τους 
ιδιότητα, ανεξάρτητα από ξένα συμφέροντα.
Τα μέλη του συμβουλίου θα ορισθούν από 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας κατόπιν 
ανεξάρτητης διαδικασίας διορισμού.

Or. pl
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Τροπολογία: Catherine Trautmann

Τροπολογία 48
Παράρτημα Ι -Το επιστημονικό συμβούλιο- παράγραφος 1

Το επιστημονικό συμβούλιο θα απαρτίζεται 
από ανωτάτου επιπέδου εκπροσώπους της 
ευρωπαϊκής επιστημονικής κοινότητας, οι 
οποίοι θα ενεργούν υπό την προσωπική τους 
ιδιότητα, ανεξάρτητα από ξένα συμφέροντα. 
Τα μέλη του συμβουλίου θα ορισθούν από 
την Επιτροπή κατόπιν ανεξάρτητης 
διαδικασίας διορισμού.

Το επιστημονικό συμβούλιο θα απαρτίζεται 
από ανωτάτου επιπέδου εκπροσώπους της 
ευρωπαϊκής επιστημονικής κοινότητας, οι 
οποίοι θα ενεργούν υπό την προσωπική τους 
ιδιότητα, ανεξάρτητα από ξένα συμφέροντα.  

Τα μέλη του συμβουλίου επιλέγονται από 
την επιστημονική κοινότητα με βάση 
γενικά κριτήρια όπως η αριστεία, η 
πολυεπιστημονικότητα, η δυνατότητα 
συμβολής και η ανεξαρτησία, τα οποία 
καθορίζονται από ευρωπαϊκή νομοθεσία 
θεσπιζόμενη με τη διαδικασία 
συναπόφασης· διορίζονται από την 
Επιτροπή.
Τα μέλη του επιστημονικού συμβουλίου 
πρέπει να είναι πλήρως αναγνωρισμένα 
από τους ομοτίμους τους και να μην έχουν 
καμιά απολύτως σύγκρουση συμφερόντων.
Η ευθύνη τόσο του επιστημονικού 
συμβουλίου όσο και των μελών του 
βασίζεται σε κώδικα δεοντολογίας.
Η θητεία των μελών του επιστημονικού 
συμβουλίου δεν υπερβαίνει την τετραετία 
και μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία φορά. 
Κάθε δύο χρόνια αντικαθίστανται τα μισά 
μέλη του επιστημονικού συμβουλίου· τα 
μισά από τα απερχόμενα μέλη μπορούν να 
αναδιοριστούν προκειμένου να 
διασφαλίζεται η συνέχεια του έργου του 
ΕΣΕ.
Το επιστημονικό συμβούλιο, ειδικά, θα 
είναι πλήρως υπεύθυνο για τις αποφάσεις 
ως προς τον επιλέξιμο για χρηματοδότηση 
τύπο έρευνας και θα εγγυάται την 
επιστημονική ποιότητα των 
δραστηριοτήτων. Στα καθήκοντά του 
περιλαμβάνονται η κατάρτιση του ετήσιου 
προγράμματος εργασίας, η οργάνωση της 
διαδικασίας αξιολόγησης από ομότιμους 
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κριτές, και η εποπτεία και άσκηση 
ποιοτικού ελέγχου της εκτέλεσης των 
προγραμμάτων από επιστημονική σκοπιά.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα μέλη του επιστημονικού συμβουλίου πρέπει να τηρούν κώδικα συμπεριφοράς που να 
εγγυάται την ανεξαρτησία τους. Η εκ περιτροπής αντικατάσταση των μελών συμβάλλει στη 
συνέχεια του έργου.

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 49
Παράρτημα Ι, Η ειδική εκτελεστική δομή

Η ειδική εκτελεστική δομή θα είναι 
υπεύθυνη για όλες τις πτυχές της 
διοικητικής εφαρμογής και της εκτέλεσης 
του προγράμματος, όπως θα προβλέπεται 
στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας. Θα είναι 
ιδίως υπεύθυνη για την εφαρμογή των 
διαδικασιών αξιολόγησης, εξέτασης από 
ομότιμους κριτές και επιλογής κατά τρόπο 
σύμφωνο με τις αρχές που θα έχει 
καθορίσει το επιστημονικό συμβούλιο, 
καθώς και για τη χρηματοοικονομική και 
επιστημονική διαχείριση των 
επιχορηγήσεων.

Το επιστημονικό συμβούλιο θα 
επικουρείται από επικουρικούς 
επιστημονικούς υπαλλήλους που θα 
επιλέγονται από τα μέλη του επιστημονικού 
συμβουλίου με διαφανή και δημόσια 
διαδικασία.

Η διαχείριση του ΕΣΕ θα ανατεθεί σε 
μέλος του προσωπικού που είτε θα 
προσληφθεί για το σκοπό αυτό είτε θα 
αποσπασθεί από τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ και θα καλύπτει μόνον τις πραγματικές 
διοικητικές ανάγκες, για να εξασφαλισθεί η 
σταθερότητα και συνέχεια που είναι
αναγκαία για μια αποτελεσματική 
διοίκηση. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το επιστημονικό συμβούλιο πρέπει να επιλέγει μόνο του το προσωπικό του με διαφανή και 
δημόσια διαδικασία.

Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 50
Παράρτημα I, Η ειδική εκτελεστική δομή, παράγραφος 1α (νέα)

Η ειδική εκτελεστική δομή αναφέρεται 
τακτικά στο επιστημονικό συμβούλιο.

Or. fr

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 51
Παράρτημα Ι, Το συμβουλευτικό επιτελείο (νέο) (μετά από το "Η ειδική εκτελεστική δομή")

Το συμβουλευτικό επιτελείο
Το συμβουλευτικό επιτελείο απαρτίζεται 
από μέλη της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής 
Κοινότητας, ιδιαίτερα εκείνα που 
συνέβαλαν στο έργο της επιτροπής 
εντοπισμού του ΕΣΕ, περιορισμένο αριθμό 
αντιπροσώπων της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και 
εκπροσώπους των συμφερόντων των 
γυναικών στην επιστήμη και την έρευνα. 
Το συμβουλευτικό επιτελείο υποστηρίζει το 
έργο του επιστημονικού συμβουλίου και 
προωθεί σημόσια τα συμφέροντα του ΕΣΕ. 
Συνέρχεται με το επιστημονικό συμβούλιο 
τουλάχιστον σε ετήσια βάση, για να 
ενημερώνεται σχετικά με τις 
δραστηριότητες του ΕΣΕ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η δημιουργία συμβουλευτικού επιτελείου από μέλη της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Κοινότητας, 
ιδιαίτερα εκείνα που συνέβαλαν στο έργο της επιτροπής εντοπισμού του ΕΣΕ, περιορισμένο 
αριθμό αντιπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και εκπροσώπους των συμφερόντων των γυναικών στην επιστήμη 
και την έρευνα είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις αρχές που διέπουν 
το έργο του ΕΣΕ. Θα προσφέρει έναν πολύτιμο συνδετικό κρίκο με το ΕΣΕ, τα ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα, την επιστημονική κοινότητα και το κοινό.

Τροπολογία: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 52
Παράρτημα Ι, Ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγγυάται την 
πλήρη αυτονομία και ακεραιότητα του ΕΣΕ. 
Η ευθύνη της, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή 
του προγράμματος, συνίσταται στην 
κατοχύρωση της υλοποίησης του 
προγράμματος κατά τρόπο σύμφωνο με 
τους προαναφερόμενους επιστημονικούς 
στόχους και με τις απαιτήσεις 
επιστημονικής αριστείας που καθορίζει, με 
πλήρη ανεξαρτησία, το επιστημονικό 
συμβούλιο. Ειδικότερα, η Επιτροπή:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγγυάται την 
πλήρη αυτονομία και ακεραιότητα του ΕΣΕ.
Η ευθύνη της συνίσταται στην εποπτεία 
των δραστηριοτήτων του ΕΣΕ 
αποκλειστικά από την άποψη της 
συμμόρφωσης στη νομοθεσία και τα 
πρότυπα της Ένωσης.  Αν η Επιτροπή 
διαπιστώσει ότι το πρόγραμμα εργασίας 
δεν συμμορφώνεται σε κοινοτικές 
διατάξεις, δηλώνει δημοσίως τους λόγους 
της μη συμμόρφωσης

• θα διασφαλίσει τη σύσταση ειδικής 
εκτελεστικής δομής και την ανάθεση 
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων στην 
εκτελεστική αυτή δομή·
• θα εγκρίνει το πρόγραμμα εργασίας 
και τις θέσεις ως προς τη μεθοδολογία 
εφαρμογής που εκδίδει το επιστημονικό 
συμβούλιο·
• θα διασφαλίζει ότι η επιλογή των 
προτάσεων και η χρηματοδότηση των 
έργων πραγματοποιούνται αποκλειστικά
και μόνο κατά τη σειρά κατάταξής τους, 
όπως αυτή καθορίζεται κατόπιν της 
εξέτασης από ομότιμους κριτές· 
οποιαδήποτε αλλαγή στη σειρά κατάταξης 
που έχει καθοριστεί κατόπιν της εξέτασης 
από ομότιμους κριτές πρέπει να εγκρίνεται 
ρητώς από το επιστημονικό συμβούλιο·

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο και 
το Κοινοβούλιο ετήσια έκθεση σχετικά με 
τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του 
ΕΣΕ.
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• θα ενημερώνει τακτικά την 
επιτροπή προγράμματος σχετικά με την 
εφαρμογή του προγράμματος·
• θα υποβάλλει στο Συμβούλιο και το 
Κοινοβούλιο ετήσια έκθεση σχετικά με τη 
λειτουργία και τις δραστηριότητες του ΕΣΕ.

Or. pl

Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 53
Παράρτημα Ι, Ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περίπτωση 5α (νέα)

• θα διορίζει το διευθυντή και τα 
διοικητικά στελέχη της ειδικής 
εκτελεστικής δομής σε συμφωνία με το 
επιστημονικό συμβούλιο.

Or. fr

Τροπολογία: Hiltrud Breyer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 54
Παράρτημα Ι, Δεοντολογικές πτυχές, παράγραφος 1

Κατά την υλοποίηση του παρόντος ειδικού 
προγράμματος και των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων που θα αναληφθούν στο 
πλαίσιο αυτού, πρέπει να τηρούνται οι 
θεμελιώδεις αρχές ηθικής δεοντολογίας. Σε 
αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι 
αρχές που διατυπώνονται στο Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΈ, όπου 
συμπεριλαμβάνονται: η προστασία της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της 
ανθρώπινης ζωής, η προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της 
ιδιωτικής ζωής καθώς και η προστασία των 
ζώων και του περιβάλλοντος, σύμφωνα με 
το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς 
συμβάσεις, κατευθυντήριες γραμμές και 
κώδικες δεοντολογίας, όπως η Διακήρυξη 

Κατά την υλοποίηση του παρόντος ειδικού 
προγράμματος και των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων που θα αναληφθούν στο 
πλαίσιο αυτού, πρέπει να τηρούνται οι 
θεμελιώδεις αρχές ηθικής δεοντολογίας. Σε 
αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι 
αρχές που διατυπώνονται στο Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΈ, όπου 
συμπεριλαμβάνονται: προστασία της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ζωής, 
προστασία προσωπικών δεδομένων και 
ιδιωτικής ζωής, προστασία των ζώων και 
του περιβάλλοντος σύμφωνα με το 
κοινοτικό δίκαιο και συναφείς διεθνείς 
συμβάσεις και κώδικες δεοντολογίας, όπως 
η Δήλωση του Ελσίνκι, η Σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα 
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του Ελσίνκι, η Σύμβαση του Συμβουλίου 
της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
και τη Βιοϊατρική που υπεγράφη στο Οβιέδο 
στις 4 Απριλίου 1997 και τα πρόσθετα 
πρωτόκολλα αυτής, η Σύμβαση των ΗΕ για 
τα Δικαιώματα του Παιδιού, η Οικουμενική 
Διακήρυξη της UNESCO για το Ανθρώπινο 
Γονιδίωμα και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η 
Σύμβαση των ΗΕ για τα Βιολογικά και 
Τοξικά Όπλα (BTWC), η Διεθνής Συνθήκη 
σχετικά με τους φυτογενετικούς πόρους για 
τη διατροφή και τη γεωργία, και τα σχετικά 
ψηφίσματα της Παγκόσμιας Οργάνωσης 
Υγείας (ΠΟΥ).

Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική που 
υπεγράφη στο Οβιέδο στις 4 Απριλίου 1997 
και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο για την 
Απαγόρευση της Κλωνοποίησης 
Ανθρώπινων Όντων που υπεγράφη στο 
Παρίσι στις 12 Ιανουαρίου 1998, η Σύμβαση 
του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η 
Οικουμενική Διακήρυξη της UNESCO για 
το Ανθρώπινο Γονιδίωμα και τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα, τέλος δε συναφή ψηφίσματα 
της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΫ), 
τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2005 
σχετικά με το εμπόριο ανθρώπινων 
ωαρίων1, και της 26ης Οκτωβρίου 2005 
σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας για 
βιοτεχνολογικές εφευρέσεις2, καθώς και τη 
νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις 
που ισχύουν στα κράτη στα οποία 
διεξάγονται τα σχετικά ερευνητικά έργα.
________________ 
1 Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2005)0407.
2 Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2005)0407.

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 55
Παράρτημα Ι, Δεοντολογικές πτυχές, παράγραφος 2

Λαμβάνονται επίσης υπόψη οι 
γνωμοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ομάδας 
Συμβούλων για τις ηθικές επιπτώσεις της 
βιοτεχνολογίας (1991-1997) και οι 
γνωμοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ομάδας 
για τη δεοντολογία στις επιστήμες και στις 
νέες τεχνολογίες (από το 1998 και εφεξής).

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία: Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Τροπολογία 56
Παράρτημα Ι, Δεοντολογικές πτυχές, παράγραφος 2

Θα λαμβάνονται επίσης υπόψη οι γνώμες 
της Ευρωπαϊκής Ομάδας Συμβούλων για 
τη Δεοντολογία της Βιοτεχνολογίας (1991-
1997) και οι γνώμες της Ευρωπαϊκής 
Ομάδας για τη Δεοντολογία στις 
Επιστήμες και Νέες Τεχνολογίες (από το 
1998 και μετά).

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση που προτείνει η Επιτροπή είναι πολύ αόριστη σε ένα σημείο, πρέπει δε να 
προβλεφτεί και καθήκον υποβολής εκθέσεων στο Κοινοβούλιο.

Τροπολογία: Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Τροπολογία 57
Παράρτημα Ι, Δεοντολογικές πτυχές, παράγραφος 3

Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας 
και λαμβανομένης υπόψη της 
ποικιλομορφίας των προσεγγίσεων στην 
Ευρώπη, οι συμμετέχοντες σε ερευνητικά 
έργα πρέπει να συμμορφώνονται με τις 
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και 
κανόνες ηθικής δεοντολογίας που ισχύουν 
στις χώρες όπου προβλέπεται να διεξαχθούν 
οι σχετικές ερευνητικές εργασίες. Σε κάθε 
περίπτωση, έχουν εφαρμογή οι εθνικές 
διατάξεις και η Κοινότητα δεν παρέχει 
χρηματοδοτική υποστήριξη σε καμία 
ερευνητική δραστηριότητα η οποία 
πρόκειται να διεξαχθεί σε κράτος μέλος ή 
άλλη χώρα που απαγορεύει ανάλογες 
ερευνητικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας 
και λαμβανομένης υπόψη της 
ποικιλομορφίας των προσεγγίσεων στην 
Ευρώπη, οι συμμετέχοντες σε ερευνητικά 
έργα πρέπει να συμμορφώνονται με τις 
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και 
κανόνες ηθικής δεοντολογίας που ισχύουν 
στις χώρες όπου προβλέπεται να διεξαχθούν 
οι σχετικές ερευνητικές εργασίες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η διατύπωση που προτείνει η Επιτροπή είναι πολύ αόριστη σε ένα σημείο, πρέπει δε να 
προβλεφτεί και καθήκον υποβολής εκθέσεων στο Κοινοβούλιο.

Τροπολογία: Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Τροπολογία 58
Παράρτημα Ι, Δεοντολογικές πτυχές, παράγραφος 4

Όταν είναι απαραίτητο, οι επικεφαλής 
ερευνητικών έργων θα πρέπει να ζητούν την 
έγκριση των αρμόδιων εθνικών ή τοπικών 
επιτροπών ηθικής δεοντολογίας πριν από 
την έναρξη των δραστηριοτήτων ΕΤΑ. Οι 
προτάσεις που αφορούν ευαίσθητα, από 
άποψη ηθικής δεοντολογίας, θέματα και οι
προτάσεις στις οποίες δεν έχουν 
συνεκτιμηθεί επαρκώς οι παράμετροι 
ηθικής δεοντολογίας θα αποτελούν 
συστηματικά αντικείμενο δεοντολογικού 
ελέγχου εκ μέρους της Επιτροπής. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να 
διενεργηθεί δεοντολογικός έλεγχος κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης ενός έργου.

Όσοι διεξάγουν ή συμμετέχουν σε 
ερευνητικά έργα που θίγουν ευαίσθητα 
δεοντολογικά ζητήματα, π.χ. ανάλυση DNA
σε ανθρώπους, έρευνα σε πρόσωπα που δεν 
είναι σε θέση να συγκατατεθούν με 
συνείδηση της κατάστασης, έρευνα που 
συνεπάγεται οδύνες για σπονδυλωτά ζώα, 
κ.λπ., θα πρέπει να ζητούν την έγκριση των 
αρμόδιων εθνικών ή τοπικών επιτροπών 
ηθικής δεοντολογίας πριν από την έναρξη 
των δραστηριοτήτων ΕΤΑ. Η Επιτροπή θα 
εφαρμόζει επίσης συστηματικά 
δεοντολογικούς ελέγχους. Σε ορισμένες
περιπτώσεις, μπορεί να διενεργηθεί 
δεοντολογικός έλεγχος κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης ενός έργου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση που προτείνει η Επιτροπή είναι πολύ αόριστη σε ένα σημείο, πρέπει δε να 
προβλεφτεί και καθήκον υποβολής εκθέσεων στο Κοινοβούλιο.

Τροπολογία: Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Τροπολογία 59
Παράρτημα Ι, Δεοντολογικές πτυχές, παράγραφος 5

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 της 
παρούσας απόφασης, δεν πρόκειται να 
χρηματοδοτηθούν ερευνητικές 

Η Επιτροπή ενημερώνει σε ετήσια βάση το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με τη δραστηριότητά της στο 
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δραστηριότητες απαγορευμένες σε όλα τα 
κράτη μέλη.

συγκεκριμένο τομέα. Επιπλέον, η Επιτροπή 
παρέχει πληροφορίες στο Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο όποτε της ζητείται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση που προτείνει η Επιτροπή είναι πολύ αόριστη σε ένα σημείο, πρέπει δε να 
προβλεφτεί και καθήκον υποβολής εκθέσεων στο Κοινοβούλιο.


