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Τροπολογία: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Συμβιβαστική τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη 7α (νέα)

(7α) Κατά την πρόσληψη ερευνητών από 
το εξωτερικό (από κράτη μέλη ή από 
τρίτες χώρες) θα πρέπει να καταβάλλεται 
προσπάθεια για την προσαρμογή των 
συνθηκών πρόσληψης και των 
οικονομικών όρων με βάση την αρχή της 
κοινοτικής προτίμησης. Για τους 
ερευνητές που προσλαμβάνονται από 
τρίτες χώρες δεν θα πρέπει να ισχύουν όροι 
ευνοϊκότεροι από εκείνους που ισχύουν για 
ερευνητές από τα νέα κράτη μέλη, με βάση 
τις προσωρινές διατάξεις περί ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εργαζομένων. 

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η μείωση των μισθολογικών διαφορών και των διαφορών στις 
συνθήκες κοινωνικής πρόνοιας μεταξύ των κρατών μελών θα έχει σημαντική επιρροή στην 
αύξηση της κινητικότητας των ερευνητών και τα οφέλη από αυτήν. Οι προσπάθειες για 
διευκόλυνση της κινητικότητας θα πρέπει να επικεντρώνονται όχι μόνο στους ίδιους τους 
ερευνητές αλλά και στις οικογένειές τους.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη 11

(11) Επίσης, απαιτείται να λαμβάνονται 
ενδεδειγμένα μέτρα για την πρόληψη 
παρατυπιών και περιπτώσεων απάτης, 
καθώς και να κινούνται οι αναγκαίες 
διαδικασίες για την ανάκτηση 
απολεσθέντων κεφαλαίων, ή άλλων που 
καταβλήθηκαν αχρεωστήτως ή που δεν 
χρησιμοποιήθηκαν σωστά σύμφωνα με τον 
κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 
του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 για 
τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού 
που εφαρμόζεται στον γενικό 
προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής της 23ης 
Δεκεμβρίου 2002 για τη θέσπιση των 
κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού 
κανονισμού και τυχόν μελλοντικές 
τροπολογίες. τους κανονισμούς (EΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου της 
18ης Δεκεμβρίου 1995 σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων , (EΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 2185/96 της 11ης 
Νοεμβρίου 1996 σχετικά με τους ελέγχους 
και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η 
Επιτροπή με σκοπό την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και 
λοιπές παρατυπίες τέλος τον κανονισμό 
(EΚ) αριθ. 1074/1999 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από 
την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης 

Επίσης, απαιτείται να λαμβάνονται 
ενδεδειγμένα μέτρα, για την 
παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας 
των χορηγούμενων επιχορηγήσεων και της 
αποδοτικής αξιοποίησης των σχετικών 
κονδυλίων, για την πρόληψη παρατυπιών 
και περιπτώσεων απάτης, καθώς και να 
κινούνται οι αναγκαίες διαδικασίες για την 
ανάκτηση απολεσθέντων κεφαλαίων, ή 
άλλων που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως ή 
που δεν χρησιμοποιήθηκαν σωστά σύμφωνα 
με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης 
Ιουνίου 2002 για τη θέσπιση του 
δημοσιονομικού κανονισμού που 
εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τον 
κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 
της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 2002 
για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του 
δημοσιονομικού κανονισμού και τυχόν 
μελλοντικές τροπολογίες· τους κανονισμούς 
(EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του 
Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1995 
σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
, (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2185/96 της 11ης 
Νοεμβρίου 1996 σχετικά με τους ελέγχους 
και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η 
Επιτροπή με σκοπό την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και 
λοιπές παρατυπίες  τέλος τον κανονισμό 
(EΚ) αριθ. 1074/1999 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
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της Απάτης (OLAF). με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από 
την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης 
της Απάτης (OLAF).

Or. fr

Αιτιολόγηση

Από τη στιγμή που δεσμεύονται δημόσια κονδύλια, πρέπει να παρακολουθείται η χρήση τους -αν 
είναι αποδοτική- από τους αποδέκτες.    

Τροπολογία: Alyn Smith εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη 13

(13) Κατά την εκτέλεση του παρόντος 
προγράμματος πρέπει να δοθεί η δέουσα 
προσοχή στην ενσωμάτωση της διάστασης 
της ισότητας των δύο φύλων, καθώς επίσης, 
μεταξύ άλλων, στις συνθήκες εργασίας, στη 
διαφάνεια των διαδικασιών πρόσληψης και 
στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας των 
ερευνητών που προσλαμβάνονται σε έργα 
και προγράμματα που χρηματοδοτούνται 
στο πλαίσιο των δράσεων του παρόντος 
προγράμματος, για τα οποία η σύσταση της 
Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2005 για την 
Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και τον 
Κώδικα Δεοντολογίας για την πρόσληψη 
ερευνητών αποτελεί το πλαίσιο αναφοράς.

(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, τα μέτρα για το 
συμβιβασμό του επαγγελματικού με τον 
οικογενειακό βίο, συμπεριλαμβανομένων, 
π.χ., υποτροφιών μερικής απασχόλησης,  
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.

Or. en

Τροπολογία: Pia Elda Locatelli

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη 14

(14) Στο πνεύμα της στρατηγικής για την 
κινητικότητα, το πρόγραμμα ενισχύει την 
περαιτέρω εξέλιξη και υλοποίηση της 

(14) Στο πνεύμα της στρατηγικής για την 
κινητικότητα, το πρόγραμμα ενισχύει την 
περαιτέρω εξέλιξη και υλοποίηση της 
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ολοκληρωμένης στρατηγικής για τους 
ανθρώπινους πόρους στην έρευνα και 
ανάπτυξη στην Ευρώπη με βάση τη 
“Στρατηγική κινητικότητας για τον 
Ευρωπαϊκό Χώρο της Έρευνας” και το 
“Ερευνητές στον Ευρωπαϊκό Χώρο της 
Έρευνας: ένα επάγγελμα, πληθώρα 
σταδιοδρομιών”, ενώ παράλληλα συνεκτιμά
τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τους 
ανθρώπινους πόρους στην έρευνα και 
ανάπτυξη, της 18ης Απριλίου 2005.

ολοκληρωμένης στρατηγικής για τους 
ανθρώπινους πόρους στην έρευνα και 
ανάπτυξη στην Ευρώπη με βάση τη 
“Στρατηγική κινητικότητας για τον 
Ευρωπαϊκό Χώρο της Έρευνας” και το 
“Ερευνητές στον Ευρωπαϊκό Χώρο της 
Έρευνας: ένα επάγγελμα, πληθώρα 
σταδιοδρομιών”, ενώ παράλληλα συνεκτιμά 
τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τους 
ανθρώπινους πόρους στην έρευνα και 
ανάπτυξη, της 18ης Απριλίου 2005.

Για τη δημιουργία ενός γνήσιου ευρωπαϊού 
χώρου έρευνας, τα κράτη μέλη καλούνται 
να εφαρμόσουν την Ευρωπαϊκή Χάρτα του 
Ερευνητή και τον Κώδικα Δεοντολογίας 
για την πρόσληψη ερευνητών.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και ο Κώδικας Δεοντολογίας για την πρόσληψη ερευνητών 
αποτελούν σημαντικά μέσα για την ενθάρρυνση της πλήρους κινητικότητας των ερευνητών.

Τροπολογία: Pilar del Castillo Vera

Τροπολογία 21
Αιτιολογική σκέψη 14α (νέα)

(14α) Το ειδικό πρόγραμμα "΄Ανθρωποι" 
αποσκοπεί στην ποιοτική και ποσοτική 
αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού στο 
τομέα της Ε&Α στην Ευρώπη. Έχει 
αποφασιστική σημασία, η επιστημονική 
έρευνα να αναγνωριστεί και να προωθηθεί 
ως επαγγελματική σταδιοδρομία, με 
κίνητρα του επιπέδου του νέου καθεστώτος 
της. Τούτο θα συνέβαλε στη διατήρηση της 
αριστείας στη βασική έρευνα και την 
οργανική ανάπτυξη τεχνολογικής έρευνας, 
θα ενθάρρυνε δε σημαντικά την 
κινητικότητα των ευρωπαίων ερευνητών 
από και μέσα στην Ευρώπη. Θα συνέβαλε 
ακόμη στη δημιουργία του κατάλληλου 
πλαισίου συνθηκών για να προσελκυστούν 
οι καλύτεροι ξένοι ερευνητές να 
διεξαγάγουν την έρευνά τους στην 
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Ευρώπη.

Or. en

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 22
Άρθρο 2, παράγραφος 1

Το ειδικό πρόγραμμα “Άνθρωποι”, στο 
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.

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Το θέμα δεν είναι να "ενισχυθούν" οι δράσεις Marie Curie αλλά να επικεντρωθούν στα 
προσόντα και την επαγγελματική σταδιοδρομία.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 23
Άρθρο 4, 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 
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.
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Or. en

Τροπολογία: Angelika Niebler, Herbert Reul, Jan Christian Ehler

Τροπολογία 24
Άρθρο 4, 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 των 
σχεδίων τους. 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

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

Τροπολογία 25
Άρθρο 4, 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. 

- 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·
- 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 26
Άρθρο 4, παράγραφος 2α (νέα)

2α. Δεν χρηματοδοτούνται από το παρόν 
πρόγραμμα:
- ερευνητικά έργα που απαγορεύονται σε 
κράτη μέλη για λόγους βασικών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
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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: Angelika Niebler, Herbert Reul, Jan Christian Ehler

Τροπολογία 27
Άρθρο 4, 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,

- οι ερευνητικές δραστηριότητες που 
πρόκειται να διεξαχθούν σε κράτος μέλος 
στο οποίο τέτοιου είδους έρευνα 
απαγορεύεται.

– οι 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·
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- 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

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

Τροπολογία 28
Άρθρο 4, 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 
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 
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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 29
Άρθρο 4, 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 30
Άρθρο 4, παράγραφος 3, δεύτερη περίπτωση

- οι ερευνητικές δραστηριότητες που 
πρόκειται να διεξαχθούν σε κράτος μέλος 
στο οποίο τέτοιου είδους έρευνα 
απαγορεύεται.

- τα ερευνητικά έργα που υπονομεύουν την 
αρχή της επικουρικότητας και της αξίες 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, και 
απειλούν τη μη εμπορευματοποίηση του 
ανθρώπινου σώματος, ιδιαίτερα δε του 
γυναικείου σώματος·

Or. en

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 31
Άρθρο 6, παράγραφος 1

1. Για την υλοποίηση του ειδικού 
προγράμματος, η Επιτροπή εκπονεί 

1. Για την υλοποίηση του ειδικού 
προγράμματος, η Επιτροπή εκπονεί 
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πρόγραμμα εργασίας όπου προσδιορίζει 
λεπτομερέστερα τους στόχους και τις 
επιστημονικές και τεχνολογικές 
προτεραιότητες που καθορίζονται στο 
παράρτημα, το σχήμα βάσει του οποίου θα 
χρηματοδοτείται το εκάστοτε αντικείμενο
μιας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, 
καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

πρόγραμμα εργασίας όπου προσδιορίζει 
λεπτομερέστερα τους στόχους και τις 
δραστηριότητες που καθορίζονται στο 
παράρτημα, τα σχήματα βάσει των οποίων 
θα χρηματοδοτούνται οι δράσεις μιας 
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, καθώς 
και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι τύποι δραστηριοτήτων και οι δράσεις που χρηματοδοτούνται θα πρέπει να προσδιορίζονται 
μαζί με τους στόχους τους.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 32
Άρθρο 6, παράγραφος 1

1. Για την υλοποίηση του ειδικού 
προγράμματος, η Επιτροπή εκπονεί 
πρόγραμμα εργασίας όπου προσδιορίζει 
λεπτομερέστερα τους στόχους και τις 
επιστημονικές και τεχνολογικές 
προτεραιότητες που καθορίζονται στο 
παράρτημα, το σχήμα βάσει του οποίου θα 
χρηματοδοτείται το εκάστοτε αντικείμενο 
μιας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, 
καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

1. Για την υλοποίηση του ειδικού 
προγράμματος, η Επιτροπή εκπονεί
πρόγραμμα εργασίας όπου προσδιορίζει 
λεπτομερέστερα τους στόχους και τις 
επιστημονικές και τεχνολογικές 
προτεραιότητες που καθορίζονται στο 
παράρτημα, το σχήμα βάσει του οποίου θα 
χρηματοδοτείται το εκάστοτε αντικείμενο 
μιας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων,
καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. 
Το πρόγραμμα εργασίας πρέπει επίσης να 
αποσκοπεί στην απλούστευση των 
διαδικασιών πρόσβασης στο 7ο 
Πρόγραμμα Πλαίσιο και την προώθηση 
της διάδοσης πληγροφοριών σχετικά με τις 
δραστηριότητες που διεξάγονται υπό το 
Πρόγραμμα Πλαίσιο. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Με καλύτερη πληροφόρηση, σε συνδυασμό με απλούστερες διαδικασίες πρόσβασης στο 7ο 
Πρόγραμμα Πλαίσιο Ε&Α, προωθείται η επίτευξη των επιθυμητών στόχων.
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Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 33
Άρθρο 6, παράγραφος 2

2. Το πρόγραμμα εργασίας λαμβάνει υπόψη 
τις σχετικές ερευνητικές δραστηριότητες 
που διεξάγονται από τα κράτη μέλη, τις 
συνδεδεμένες χώρες και ευρωπαϊκούς και 
διεθνείς οργανισμούς. Το πρόγραμμα 
εργασίας ενημερώνεται κατά περίπτωση.

2. Το πρόγραμμα εργασίας λαμβάνει υπόψη 
τις σχετικές δραστηριότητες έρευνας, 
κατάρτισης ερευνητών και εξέλιξης 
σταδιοδρομίας που διεξάγονται από τα 
κράτη μέλη, τις συνδεδεμένες χώρες και 
ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς 
καθώς και τη συνεισφορά σε ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία, τον αντίκτυπο στην 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και τη 
σχέση με τις άλλες κοινοτικές πολιτικές. Το 
πρόγραμμα εργασίας ενημερώνεται κατά 
περίπτωση.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην υπογράμμιση της σημασίας της κατάρτισης και της 
σταδιοδρομίας των ερευνητών και εφιστά επίσης την προσοχή στη συνέργεια με τις κοινοτικές 
πολιτικές.

Amendment by Teresa Riera Madurell

Amendment 34
Article 6, paragraph 3

3. Το πρόγραμμα εργασίας προσδιορίζει τα 
κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογούνται 
οι προτάσεις για έμμεσες δράσεις στο 
πλαίσιο των χρηματοδοτικών σχημάτων και 
επιλέγονται τα έργα. Τα κριτήρια αυτά θα 
καλύπτουν: ποιοτικές πτυχές των 
υποψηφίων (ερευνητών/οργανισμών) και 
του δυναμικού τους για περαιτέρω πρόοδο, 
συμπεριλαμβανομένης κατά περίπτωση 
της εκτελεστικής τους ικανότητας· την 
ποιότητα της προτεινόμενης 
δραστηριότητας για επιστημονική 
κατάρτιση ή/και μεταφορά γνώσης· την 
προστιθέμενη κοινοτική αξία και το 
διαρθρωτικό αποτέλεσμα της 
προτεινόμενης δραστηριότητας από 
πλευράς συμβολής στην υλοποίηση των 

3. Στην αξιολόγηση των προτάσεων για 
έμμεσες δράσεις στο πλαίσιο των 
χρηματοδοτικών σχημάτων και την επιλογή 
των έργων λαμβάνονται υπόψη οι 
ακόλουθες αρχές:
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στόχων του ειδικού προγράμματος και του 
προγράμματος εργασίας. Τα κριτήρια και 
τυχόν διορθωτικοί συντελεστές και τιμές 
κατωφλίου ενδέχεται να προσδιορίζονται 
συμπληρωματικά στο πρόγραμμα 
εργασίας.

- επισημονική και/ή τεχνολογική αριστεία·
- σχέση με τους στόχους του ειδικού 
προγράμματος·
- αξία και εκτελεστική ικανότητα των 
προτεινόντων (ερευνητών/οργανισμών) και 
δυνατότητά τους για περαιτέρω πρόοδο·
- ποιότητα της προτεινόμενης 
δραστηριότητας όσον αφορά τους στόχους 
για επιστημονική κατάρτιση ή/και 
μεταφορά γνώσης·
Στο πλαίσιο αυτό το πρόγραμμα εργασίας 
πρέπει να καθορίζει τα κριτήρια 
αξιολόγησης και επιλογής και να προσθέτει 
περαιτέρω απαιτήσεις, σταθμίσεις και 
όρια.

Or. es

Αιτιολόγηση

Καλύτερος ορισμός των αρχών επιλογής.

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 35
Άρθρο 6, παράγραφος 4

4. Το πρόγραμμα εργασίας έχει τη 
δυνατότητα να προσδιορίζει:

4. Το πρόγραμμα εργασίας έχει τη 
δυνατότητα να προσδιορίζει τις ευρωπαϊκές 
εγκαταστάσεις που λαμβάνουν επιχορήγηση 
υπό μορφή δικαιώματος μέλους·

(α)οργανισμούς που λαμβάνουν 
επιχορήγηση υπό μορφή δικαιώματος 
μέλους·

(b)δράσεις υποστήριξης δραστηριοτήτων 
συγκεκριμένων νομικών προσώπων.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Όλοι οι οργανισμοί πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες να ανταγωνίζονται επί ισοις όροις. 
Συνεπώς, η περίπτωση (α) θα πρέπει να αναφέρεται μόνο σε οντότητες με καθεστώς 
ευρωπαϊκής εγκατάστασης, η δε περίπτωση (β) πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 36
Άρθρο 7, παράγραφος 2

2. Για την έγκριση του προγράμματος 
εργασίας κατά την έννοια του άρθρου 6 
παράγραφος 1, εφαρμόζεται η διαδικασία 
του άρθρου 8 παράγραφος 2.

2. Για την έγκριση του προγράμματος 
εργασίας κατά την έννοια του άρθρου 6 
παράγραφος 1, εφαρμόζεται η διαδικασία 
διαχείρισης του άρθρου 8 παράγραφος 2.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι όροι διαχείρισης του προγράμματος είναι εκείνοι που καθορίζονται στο άρθρο 8. Αν δεν 
αποσαφηνίζεται αυτό, μπορεί να δημιουργηθούν παρεξηγήσεις σχετικά με τις διαδικασίες του 
προγράμματος.

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 37
Άρθρο 7, παράγραφος 3

3. Η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
8 παράγραφος 3 εφαρμόζεται για την 
έγκριση των δράσεων ΕΤΑ που 
συνεπάγονται τη χρήση ανθρωπίνων 
εμβρύων και ανθρωπίνων εμβρυϊκών 
βλαστοκυττάρων.

3. Η κανονιστική διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 
εφαρμόζεται για την έγκριση των δράσεων 
ΕΤΑ που συνεπάγονται τη χρήση 
ανθρωπίνων εμβρύων και ανθρωπίνων 
εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Προσδιορισμός των διαφόρων διαδικασιών που προβλέπονται στο άρθρο 8, ώστε να 
αποφευχθεί η σύγχυση.
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Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 38
Άρθρο 8, παράγραφος 2

2. Σε περίπτωση παραπομπής στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρμόζεται η διαδικασία 
διαχείρισης που αναφέρεται στο άρθρο 4 
της απόφασης 1999/468/EΚ, σύμφωνα με 
το άρθρο 7 παράγραφος 3.

2. Σε περίπτωση παραπομπής στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 
7 της απόφασης 1999/468/EΚ.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής δεν περιορίζεται στη διαδικασία διαχείρισης αλλά καθορίζεται από το 
συνδυασμό των άρθρων που αναφέρονται.

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 39
Άρθρο 8, παράγραφος 4

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

4. Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 3 και στο άρθρο 5 
παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/EΚ 
είναι δύο μήνες.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία δικαιολογείται από το γεγονός ότι η απόφαση 1999/468/EΚ του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999 καθορίζει τους όρους άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή.

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 40
Άρθρο 8 α (νέο)

Άρθρο 8 α
Η Επιτροπή μεριμνά για την ανεξάρτητη 
εποπτεία, εκτίμηση και αξιολόγηση των 
δραστηριοτήτων που διεξάγονται στα 
πεδία τα οποία καλύπτει το ειδικό 
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πρόγραμμα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
8 της απόφασης για τη θέσπιση του 
προγράμματος πλαισίου (2007-2013).

Or. es

Αιτιολόγηση

Νέο άρθρο που αποσκοπεί στον καθορισμό του ρόλου της Επιτροπής όσον αφορά την εποπτεία 
και την αξιολόγηση.

Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 41
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”. 

Στο πρόγραμμα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη οι συστάσεις που που 
περιλαμβάνονται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη 
του Ερευνητή και τον Κώδικα 
Δεοντολογίας για την πρόσληψη 
ερευνητών, για δε 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”. 

Or. fr

Τροπολογία: Pia Elda Locatelli

Τροπολογία 42
Παράρτημα, Εισαγωγή, παράγραφος 2
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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”.

Για την προώθηση της κινητικότητας των 
ερευνητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 
αναγκαίο να αρχίσουν να λαμβάνονται 
μέτρα εναρμόνισης των φορολογικών 
καθεστώτων των ερευνητών.

Or. it

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να προωθηθεί μια γνήσια ευρωπαϊκή αγορά ερευνητών και να ενθαρρυνθεί η 
κινητικότητά τους, πρέπει να πληρούνται οι ελάχιστες αναγκαίες προϋποθέσεις. Είναι 
απαράδεκτο να υπόκεινται σε διαφορετικά φορολογικά καθεστώτα οι ευρωπαίοι ερευνητές. 
Είναι καιρός να αρχίσει σοβαρός προβληματισμός σχετικά με το θέμα και να δρομολογηθεί η 
φορολογική εναρμόνιση για τους ερευνητές.

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 43
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 

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 
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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”.

υπερεθνικό όσο και σε διατομεακό επίπεδο, 
είναι βασική προϋπόθεση για το 
πρόγραμμα, ενώ η αναγνώριση πείρας που 
αποκτήθηκε σε διαφορετικούς τομείς και 
χώρες και οι κατάλληλες εργασιακές 
συνθήκες αποτελούν επισης κεντρικά 
στοιχεία για τις δράσεις “Marie Curie”.

Or. es

Αιτιολόγηση

Μολονότι η κινητικότητα είναι σημαντική για το Πρόγραμμα Πλαίσιο και τα σχετικά 
προγράμματα στο σύνολό τους, για το ειδικό πρόγραμμα Άνθρωποι έχει κεφαλαιώδη σημασία.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 44
Παράρτημα, Εισαγωγή, παράγραφος 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 
και την κοινοχρησία της γνώσης. 
Συμπεριλαμβάνεται εδώ και η δυνατότητα 
κοινών προσκλήσεων με άλλα μέρη του 
προγράμματος πλαισίου.

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. Δίνεται 
πάντως ιδιαίτερη προσοχή σε έργα που 
έχουν ενδιαφέρον για την προώθηση της 
αειφόρου ανάπτυξης, της υγείας ή της 
καινοτομίας, ενώ διατηρείται 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 
και την κοινοχρησία της γνώσης. 
Συμπεριλαμβάνεται εδώ και η δυνατότητα 
κοινών προσκλήσεων με άλλα μέρη του 
προγράμματος πλαισίου.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Αυτονόητη με βάση τους Στόχους της Λισσαβώνας. 

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 45
Παράρτημα I, εισαγωγή, παράγραφος 3α (νέα)

Στο πλαίσιο της κατάρτισης και των 
ένεργειών και στόχων που περιγράφονται 
στο παρόν πρόγραμμα, θα ληφθούν επίσης 
υπόψη οι δραστηριότητες αρχικού σταδίου 
και εκείνες που λαμβάνουν χώρα κατά τα 
πρώτα χρόνια της πανεπιστημιακής 
εκπαίδευσης. Προκειμένου οι μελλοντικοί 
ερευνητές να επωφεληθούν από την εν 
λόγω υψηλού επιπέδου κατάρτιση, πρέπει 
να ενημερώνονται σε αρχικό στάδιο της 
εκπαίδευσής τους, έτσι ώστε να 
ενθαρρύνονται να προσανατολίζονται 
επαγγελματικά στην έρευνα και σε 
εξειδικευμένα επισημονικά πεδία, ακόμη 
και σε εκείνα στα οποία ως τώρα υπάρχει 
έλλεψει ειδικών λόγω απουσίας 
τεκμηρίωσης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι μελλοντικοί ερευνητές θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι σχετικά με τις επαγγελματικές 
ευκαιρίες. Έτσι θα ενθαρρύνονται να ασχοληθούν με τομείς, όπως για παράδειγμα η έρευνα 
στην ενέργεια σύντηξης, που σήμερα θεωρούνται χαμηλού επιπέδου και ως εκ τούτου πάσχουν 
από έλλειψη ερευνητών.

Τροπολογία: Alyn Smith εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 46
Παράρτημα, Εισαγωγή, παράγραφος 3α (νέα)

Οι δράσεις "Μαρία Κιουρί" θεωρούνται 
ευρέως ως το καλύτερο κομμάτι του 
προγράμματος-πλαισίου και υπήρξαν 
εξαιρετικά επιτυχημένες. Όμως, οι 
υπερβολικές εγγραφές λειτούργησαν ως 
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αντικίνητρο για το πρόγραμμα "Μαρία 
Κιουρί" που επηρεάζει την ερευνητική 
κοινότητα και τον επιχειρηματικό κόσμο 
ιδιαίτερα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να τονίσει πόσο επιτυχείς ήταν οι δράσεις "Μαρία Κιουρί" του 
προγράμματος-πλαισίου, σύμφωνα με όσα δείχνει ο μεγάλος αριθμός εγγραφών.

Τροπολογία: Lena Ek

Τροπολογία 47
Παράρτημα, Εισαγωγή, παράγραφος 3β (νέα)

Είναι εξίσου σημαντικό για το πρόγραμμα, 
να συμμετέχουν εκπαιδευτικά και 
ερευνητικά ιδρύματα διαφορετικού 
μεγέθους και με διαφορετική έμφαση στην 
έρευνά τους. Τα μέτρα θα σχεδιαστούν έτσι 
ώστε να δημιουργηθεί έντονα ερευνητικό 
περιβάλλον, ανοικτό σε δίκτυα μικρότερων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αλλά και σε 
μεγάλους και ευρείς οργανισμούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη στα προτεινόμενα μέτρα θα μπορούσαν 
να είναι δίκτυα ή μικρότερα πανεπιστήμια με στενότερο ερευνητικό πεδίο, όπως επίσης μεγάλα, 
μονολιθικά πανεπιστήμια. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθούν δομές με βάση την 
παραδοχή ότι φυσικοί ακαδημαϊκοί φορείς είναι τα μεγάλα, παραδοσιακά ιδρύματα 
πανεπιστήμια, με αποτέλεσμα να αποκλείονται πολλοί ερευνητές από μικρά πανεπιστήμια, που 
συμμετέχουν σε διεθνή συνεργασία.

Τροπολογία: Lena Ek

Τροπολογία 48
Παράρτημα, Εισαγωγή, παράγραφος 3β γνέα)

Οι δράσεις Marie Curie θα σχεδιαστούν 
έτσι ώστε να είναι εξίσου αξιοποιήσιμες 
από όλα τα κράτη μέλη. Προς το σκοπό 
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αυτό, θα αναθεωρηθεί ο διορθωτικός 
συντελεστής και θα αρχίσει διάλογος με τα 
κράτη μέλη σχετικά με τη φορολογία των 
μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αντιδράσεις στις επιχορηγήσεις Marie Curie είναι γενικά θετικές, αλλά υπάρχουν επίσης 
διαφορετικές απόψεις όσον αφορά το διορθωτικό συντελεστή, τον καθορισμό του ύψους των 
επιχορηγήσεων στα διάφορα κράτη μέλη και τους εθνικούς κανόνες φορολογίας, με αποτέλεσμα 
να διαφέρουν σημαντικά οι όροι συμμετοχής στο Marie Curie στα διάφορα κράτη μέλη και να 
επηρεάζονται οι δυνατότητες προσέλκυσης ικανών ερευνητών. Μολονότι το τελυταίο δεν 
υπάγεται στις αρμοδιότητες της Ένωσης, θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαλόγου μεταξύ 
της Επιτροπής και των κρατών μελών.

Τροπολογία: Lena Ek

Τροπολογία 49
Παράρτημα, Εισαγωγή, παράγραφος 3δ (νέα)

Θα παρασχεθεί επίσης στήριξη σε 
μεταδιδακτορικές θέσεις για τη συμμετοχή 
ερευνητών από τα νέα κράτη μέλη  σε 
ερευνητικές ομάδες εγκατεστημένες σε 
άλλα κράτη μέλη. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα ολοκλήρωσης για την υποστήριξη της πλήρους συμμετοχής από τα νέα κράτη μέλη σε 
όλους τους τομείς της Ένωσης, θα πρέπει, φυσικά, να επεκταθούν και στην έρευνα.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 50
Παράρτημα, Εισαγωγή, παράγραφος 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 

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 μεταξύ 
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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.

επιχειρήσεων και μεταξύ 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.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων μπορεί να αποτελέσει θετικό παράγοντα στο πλαίσιο του 
ερευνητικού έργου. 

Τροπολογία: Lena Ek

Τροπολογία 51
Παράρτημα, Εισαγωγή, παράγραφος 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.

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 (υπό την ευρεία 
έννοια της βιομηχανίας, 
συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, 
των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και 
γνώσης) 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος "βιομηχανία" μπορεί να προκαλέσει σύγχυση κατά την ερμηνεία του προγράμματος. Η 
μελλοντική ανάπτυξη αναμένεται να εμφανιστεί κυρίως σε τομείς άλλους από την παραδοσιακή 
βιομηχανία. Τούτο θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στον τρόπο διατύπωσης των προγραμμάτων 
και είναι σημαντικό, όλες οι επιχειρήσεις που χρειάζονται ενισχυμένη συνεργασία με την έρευνα 
να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν με ίσους όρους.
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Τροπολογία: Françoise Grossetête, Iles Braghetto

Τροπολογία 52
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 εγγυώνται ότι οι 
ερευνητές θα είναι σε θέση να επιτύχουν την 
κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στην 
εργασία και την ιδιωτική τους ζωή, 
προσφέροντας κατάλληλα κίνητρα για την 
ενίσχυση των οικογενειών τους και τη 
διευκόλυνση της επιστροφής 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

Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη σημασία της κοινωνικής προστασίας των οικογενειών των 
ερευνητών, που συχνά έχουν να αντιμετωπίσουν πρακτικά προβλήματα, όπως η υγειονομική 
περίθαλψη και η εκπαίδευση των παιδιών τους (βρεφονηπιακοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, κ.λπ.).

Τροπολογία: Françoise Grossetête, Iles Braghetto

Τροπολογία 53
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 

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 
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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.

οροθετηθεί η συμμετοχή κατά φύλο (στόχος 
για ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής των 
γυναικών 40%). Επιπλέον, οι δράσεις θα 
σχεδιάζονται έτσι ώστε να αίρουν τα 
εμπόδια στην κινητικότητα, προκειμένου 
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.

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι ενέργειες στο πλαίσιο του προγράμματος Marie Curie θα πρέπει να επιτρέπουν την 
υπέρβαση όλων των εμποδίων που μπορούν να δυσκολέψουν τη ζωή των ερευνητών στο 
εξωτερικό και να παρεμποδίσουν το έργο τους.

Τροπολογία: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 54
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 και την καινοτομία όσο και στο 
εσωτερικό δράσεων που υπάγονται σε άλλες 
κοινοτικές πολιτικές, π.χ. εκπαίδευση, 
συνοχή και απασχόληση, κοινωνία της 
πληροφορίας, πολιτική διεύρυνσης και 
ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας. Ανάλογες 
συνέργειες θα επιδιωχθούν με δράσεις σε 
εθνικό και διεθνές επίπεδο.
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Or. pl

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αναφέρονται παραδείγματα πολιτικών των οποίων η αποτελεσματικότητα θα 
βελτιωθεί σημαντικά μέσω της συνέργειας με τις δράσεις Marie Curie (κινητικότητα και επαφές 
με διανοούμενους και υψηλούς κύκλους διαμόρφωσης της κοινής γνώμης).

Τροπολογία: Hiltrud Breyer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 55
Παράρτημα, Δεοντολογικές πτυχές, παράγραφος 1

Στη διάρκεια υλοποίησης του παρόντος 
ειδικού προγράμματος και των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων που απορρέουν από αυτό, 
αναμένεται ότι θα τηρούνται θεμελιώδεις 
δεοντολογικές αρχές. Σ’αυτές ανήκουν 
μεταξύ άλλων οι αρχές που απορρέουν από 
τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
ΕΕ, όπως: 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 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).

Στη διάρκεια υλοποίησης του παρόντος 
ειδικού προγράμματος και των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων που απορρέουν από αυτό, 
αναμένεται ότι θα τηρούνται θεμελιώδεις 
δεοντολογικές αρχές. Σ’αυτές ανήκουν 
μεταξύ άλλων οι αρχές που απορρέουν από 
τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
ΕΕ, όπως: 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 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 
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διεξάγονται τα σχετικά ερευνητικά έργα.
_________________
1 ΕΕ C 320 E, 15.12.2005, σ. 251.
2 Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2005)0407.

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 56
Παράρτημα, 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

Τροπολογία: Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Τροπολογία 57
Παράρτημα, 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 58
Παράρτημα, Δεοντολογικές πτυχές, παράγραφος 3

Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας 
και ενόψει της πολλαπλότητας των 
προσεγγίσεων που καταγράφονται στην 
Ευρώπη, οι συμμετέχοντες σε ερευνητικά 
έργα πρέπει να συμμορφώνονται με την 
υφιστάμενη νομοθεσία, τις κανονιστικές 
διατάξεις και τους δεοντολογικούς κανόνες 
των χωρών στις οποίες διεξάγεται η έρευνα.
Σε κάθε περίπτωση έχουν εφαρμογή οι 
εθνικές διατάξεις, δεν υποστηρίζεται δε με 
κοινοτική χρηματοδότηση έρευνα που 
απαγορεύεται σε κράτος μέλος ή άλλη 
χώρα, αν η έρευνα αυτή πρόκειται να 
διεξαχθεί στο συγκεκριμένο κράτος μέλος 
ή χώρα.

Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας 
και ενόψει της πολλαπλότητας των 
προσεγγίσεων που καταγράφονται στην 
Ευρώπη, οι συμμετέχοντες σε ερευνητικά 
έργα πρέπει να συμμορφώνονται με την 
υφιστάμενη νομοθεσία, τις κανονιστικές 
διατάξεις και τους δεοντολογικούς κανόνες 
των χωρών στις οποίες διεξάγεται η έρευνα.

Or. en

Τροπολογία: Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Τροπολογία 59
Παράρτημα, Δεοντολογικές πτυχές, παράγραφος 4

Όπου κρίνεται σκόπιμο, όσοι διεξάγουν 
ερευνητικά έργα πρέπει να επιδιώκουν 
έγκριση εκ μέρους των σχετικών εθνικών ή 
τοπικών επιτροπών δεοντολογίας πριν από 
την έναρξη των δραστηριοτήτων ΕΤΑ. 
Επίσης, η Επιτροπή εφαρμόζει συστηματικά 
δεοντολογική εξέταση των προτάσεων που 
αφορούν ευαίσθητα από δεοντολογική 
άποψη θέματα ή όταν οι δεοντολογικές 
πτυχές δεν έχουν ληφθεί δεόντως υπόψη. 
Σε ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να 
πραγματοποιηθεί δεοντολογική εξέταση 
κατά τη διάρκεια 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., πρέπει να επιδιώκουν έγκριση εκ 
μέρους των σχετικών εθνικών ή τοπικών 
επιτροπών δεοντολογίας πριν από την 
έναρξη των δραστηριοτήτων ΕΤΑ. Η 
Επιτροπή θα εφαρμόζει επίσης συστηματικά 
δεοντολογικούς ελέγχους. Σε ειδικές 
περιπτώσεις είναι δυνατόν να 
πραγματοποιηθεί δεοντολογική εξέταση 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός έργου.
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Or. en

Τροπολογία: Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Τροπολογία 60
Παράρτημα, Δεοντολογικές πτυχές, παράγραφος 5

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 της
παρούσας απόφασης, δεν χορηγείται 
χρηματοδότηση για ερευνητικές 
δραστηριότητες οι οποίες απαγορεύονται 
σε όλα τα κράτη μέλη.

Η Επιτροπή ενημερώνει σε ετήσια βάση το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με τη δραστηριότητά της στο 
συγκεκριμένο τομέα. Επιπλέον, η Επιτροπή 
παρέχει πληροφορίες στο Συμβούλιο και 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 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.

Τροπολογία: Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Τροπολογία 61
Παράρτημα, Δεοντολογικές πτυχές, παράγραφος 8

Η δεοντολογική έρευνα σχετικά με τις 
επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις 
διεξάγεται στο μέρος ‘‘Επιστήμη και 
κοινωνία’’ του ειδικού προγράμματος 
«Ικανότητες».

Η δεοντολογική έρευνα σχετικά με τις 
επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις 
διεξάγεται στο μέρος ‘‘Επιστήμη και 
κοινωνία’’ του παρόντος προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 62
Παράρτημα 1, Δεοντολογικές πτυχές, Δραστηριότητες, Αρχική κατάρτιση ερευνητών, 

παράγραφος 1α (νέα)

Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για να 
εξετάσει περαιτέρω ευκαιρίες 
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απασχόλησης για όσους αρχίζουν τη 
σταδιοδρομία τους στην έρευνα (και δεν 
έχουν ακόμη μόνιμη θέση απασχόλησης 
στον τομέα της έρευνας) και έχουν 
ολοκληρώσει περίοδους άσκησης στον 
τομέα της έρευνας, συμβάσεις 
περιορισμένου χρόνου ή υποτροφίες, 
ιδιαίτερα δε υποτροφίες Marie Curie.

Or. pl

Τροπολογία: Lena Ek

Τροπολογία 63
Παράρτημα 1, Δεοντολογικές πτυχές, Δραστηριότητες, Αρχική κατάρτιση ερευνητών, 

παράγραφος 2

Για την υλοποίηση της δράσης θα δοθεί 
υποστήριξη σε δίκτυα που επιλέγονται με 
όρους ανταγωνισμού και υπάγονται σε 
συμπληρωματικούς οργανισμούς από 
διαφορετικές χώρες που ασχολούνται με την 
κατάρτιση στον χώρο της έρευνας. Τα 
δίκτυα θα εδράζονται σε ένα κοινό
πρόγραμμα κατάρτισης στον χώρο της 
έρευνας, ανταποκρινόμενα σε σαφώς 
προσδιορισμένες ανάγκες κατάρτισης σε 
καθορισμένα επιστημονικά ή τεχνολογικά 
πεδία, με ενδεδειγμένες αναφορές σε υπερ-
επιστημονικά πεδία, διακλαδικά και 
νεοεμφανιζόμενα. Τα εν λόγω προγράμματα 
κατάρτισης θα αφορούν κυρίως την 
ανάπτυξη και διεύρυνση της ερευνητικής 
επάρκειας των πρωτόπειρων ερευνητών. Η 
κατάρτιση θα εστιάζεται κατά κύριο λόγο 
στην επιστημονική και τεχνολογική γνώση 
μέσω έρευνας σε μεμονωμένα έργα, και θα 
συμπληρώνεται με σχήματα κατάρτισης που 
θα αφορούν άλλες συναφείς δεξιότητες και 
επάρκεια, π.χ. διαχείριση και 
χρηματοδότηση ερευνητικών έργων και 
προγραμμάτων, δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας και άλλες μεθόδους αξιοποίησης 
των αποτελεσμάτων της έρευνας, 
επιχειρηματικότητα, δεοντολογικές πτυχές, 
επικοινωνία και κοινωνικές προεκτάσεις.

Για την υλοποίηση της δράσης θα δοθεί 
υποστήριξη σε δίκτυα που επιλέγονται με 
όρους ανταγωνισμού και υπάγονται σε 
συμπληρωματικούς οργανισμούς από 
διαφορετικές χώρες που ασχολούνται με την 
κατάρτιση στον χώρο της έρευνας ή από 
μεμονωμένα εργαστήρια. Οι προϋποθέσεις 
για τη χορήγηση στήριξης θα βασίζονται 
σε πρόγραμμα κατάρτισης στον χώρο της 
έρευνας, και θα ανταποκρίνονται σε σαφώς 
προσδιορισμένες ανάγκες κατάρτισης σε 
καθορισμένα επιστημονικά ή τεχνολογικά 
πεδία, με ενδεδειγμένες αναφορές σε υπερ-
επιστημονικά πεδία, διακλαδικά και 
νεοεμφανιζόμενα. Τα εν λόγω προγράμματα 
κατάρτισης θα αφορούν κυρίως την 
ανάπτυξη και διεύρυνση της ερευνητικής 
επάρκειας των πρωτόπειρων ερευνητών. Η 
κατάρτιση θα εστιάζεται κατά κύριο λόγο 
στην επιστημονική και τεχνολογική γνώση 
μέσω έρευνας σε μεμονωμένα έργα, και θα 
συμπληρώνεται με σχήματα κατάρτισης που 
θα αφορούν άλλες συναφείς δεξιότητες και 
επάρκεια, π.χ. διαχείριση και 
χρηματοδότηση ερευνητικών έργων και 
προγραμμάτων, δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας και άλλες μεθόδους αξιοποίησης 
των αποτελεσμάτων της έρευνας, 
επιχειρηματικότητα, δεοντολογικές πτυχές, 
επικοινωνία και κοινωνικές προεκτάσεις.



PE 374.087v01-00 30/37 AM\614623EL.doc

EL
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Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διατηρηθεί η  δυνατότητα συμμετοχής μεμονωμένων εργαστηρίων με μεγάλη 
δυναμικότητα και ικανότητα επίδειξης ευρωπαϊκής διάστασης στην έρευνά του.

Τροπολογία: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 64
Παράρτημα 1, Δεοντολογικές πτυχές, Δραστηριότητες, Αρχική κατάρτιση ερευνητών, 

παράγραφος 2

Για την υλοποίηση της δράσης θα δοθεί 
υποστήριξη σε δίκτυα που επιλέγονται με 
όρους ανταγωνισμού και υπάγονται σε 
συμπληρωματικούς οργανισμούς από 
διαφορετικές χώρες που ασχολούνται με την 
κατάρτιση στον χώρο της έρευνας. Τα 
δίκτυα θα εδράζονται σε ένα κοινό 
πρόγραμμα κατάρτισης στον χώρο της 
έρευνας, ανταποκρινόμενα σε σαφώς 
προσδιορισμένες ανάγκες κατάρτισης σε 
καθορισμένα επιστημονικά ή τεχνολογικά 
πεδία, με ενδεδειγμένες αναφορές σε υπερ-
επιστημονικά πεδία, διακλαδικά και 
νεοεμφανιζόμενα. Τα εν λόγω προγράμματα 
κατάρτισης θα αφορούν κυρίως την 
ανάπτυξη και διεύρυνση της ερευνητικής 
επάρκειας των πρωτόπειρων ερευνητών. Η 
κατάρτιση θα εστιάζεται κατά κύριο λόγο 
στην επιστημονική και τεχνολογική γνώση 
μέσω έρευνας σε μεμονωμένα έργα, και θα 
συμπληρώνεται με σχήματα κατάρτισης που 
θα αφορούν άλλες συναφείς δεξιότητες και 
επάρκεια, π.χ. διαχείριση και 
χρηματοδότηση ερευνητικών έργων και 
προγραμμάτων, δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας και άλλες μεθόδους αξιοποίησης 
των αποτελεσμάτων της έρευνας, 
επιχειρηματικότητα, δεοντολογικές πτυχές, 
επικοινωνία και κοινωνικές προεκτάσεις.

Για την υλοποίηση της δράσης θα δοθεί 
υποστήριξη σε δίκτυα που επιλέγονται με 
όρους ανταγωνισμού και υπάγονται σε 
συμπληρωματικούς οργανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων δικτύων διεθνών 
μεταπτυχιακών και διδακτορικών 
διατριβών, από διαφορετικές χώρες που 
ασχολούνται με την κατάρτιση στον χώρο 
της έρευνας. Τα δίκτυα θα εδράζονται σε 
ένα κοινό πρόγραμμα κατάρτισης στον χώρο 
της έρευνας, ανταποκρινόμενα σε σαφώς 
προσδιορισμένες ανάγκες κατάρτισης σε 
καθορισμένα επιστημονικά ή τεχνολογικά 
πεδία, με ενδεδειγμένες αναφορές σε υπερ-
επιστημονικά πεδία, διακλαδικά και 
νεοεμφανιζόμενα. Τα εν λόγω προγράμματα 
κατάρτισης θα αφορούν κυρίως την 
ανάπτυξη και διεύρυνση της ερευνητικής 
επάρκειας των πρωτόπειρων ερευνητών. Η 
κατάρτιση θα εστιάζεται κατά κύριο λόγο 
στην επιστημονική και τεχνολογική γνώση 
μέσω έρευνας σε μεμονωμένα έργα, και θα 
συμπληρώνεται με σχήματα κατάρτισης που 
θα αφορούν άλλες συναφείς δεξιότητες και 
επάρκεια, π.χ. διαχείριση και 
χρηματοδότηση ερευνητικών έργων και 
προγραμμάτων, δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας και άλλες μεθόδους αξιοποίησης 
των αποτελεσμάτων της έρευνας, 
επιχειρηματικότητα, δεοντολογικές πτυχές, 
επικοινωνία και κοινωνικές προεκτάσεις.

Or. pl
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Τροπολογία: Lena Ek

Τροπολογία 65
Παράρτημα 1, Δεοντολογικές πτυχές, Δραστηριότητες, Αρχική κατάρτιση ερευνητών, 

παράγραφος 5, περίπτωση 2α (νέα)

- δυνατότητα προκήρυξης θέσεων 
περιορισμένου χρόνου σε πανεπιστήμια, για 
ερευνητές που εργάζονται σε επιχειρήσεις, 
για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ 
του ακαδημαϊκού χώρου και της 
βιομηχανίας και τη μεταφορά γνώσης· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η κινητικότητα των ερευνητών μεταξύ βιομηχανίας/επιχειρήσεων 
και ακαδημαϊκού χώρου, και βελτιώνεται η ανταλλαγή γνώσης μεταξύ ακαδημαϊκής και 
βιομηχανικής έρευνας.

Τροπολογία: Lena Ek

Τροπολογία 66
Παράρτημα 1, Δεοντολογικές πτυχές, Δραστηριότητες, Δια βίου κατάρτιση και 

επαγγελματική εξέλιξη, παράγραφος 1

Η δράση αφορά πεπειραμένους ερευνητές 
σε διαφορετικά στάδια της σταδιοδρομίας 
τους, και αποσκοπεί σε διεύρυνση της 
επάρκειάς τους ως προς την απόκτηση 
πολυεπιστημονικών ή διεπιστημονικών 
δεξιοτήτων ή διατομεακών εμπειριών. 
Σκοπός είναι η υποστήριξη ερευνητών ώστε 
να κερδίσουν ή/και να βελτιώσουν μια 
πρωταγωνιστική ανεξάρτητη θέση, π.χ. 
κύριου ερευνητή, καθηγητή ή άλλη ανώτερη 
θέση στην εκπαίδευση ή την επιχείρηση. 
Στο πλαίσιο της δράσης, οι ερευνητές θα 
έχουν επίσης τη δυνατότητα να επιστρέφουν 
στην ερευνητική σταδιοδρομία μετά από 
κάποια διακοπή ή να (επαν)εντάσσονται 
στην έρευνα σε κράτη μέλη και 
συνδεδεμένες χώρες, ακόμη και στη χώρα 
καταγωγής τους, μετά από μια εμπειρία 
κινητικότητας.

Η δράση αφορά ερευνητές σε διαφορετικά 
στάδια της σταδιοδρομίας τους, και 
αποσκοπεί σε διεύρυνση της επάρκειάς τους 
ως προς την απόκτηση πολυεπιστημονικών 
ή διεπιστημονικών δεξιοτήτων ή 
διατομεακών εμπειριών. Σκοπός είναι η 
υποστήριξη ερευνητών ώστε να κερδίσουν 
ή/και να βελτιώσουν μια πρωταγωνιστική 
ανεξάρτητη θέση, π.χ. κύριου ερευνητή, 
καθηγητή ή άλλη ανώτερη θέση στην 
εκπαίδευση ή την επιχείρηση. Στο πλαίσιο 
της δράσης, οι ερευνητές θα έχουν επίσης τη 
δυνατότητα να επιστρέφουν στην 
ερευνητική σταδιοδρομία μετά από κάποια 
διακοπή ή να (επαν)εντάσσονται στην 
έρευνα σε κράτη μέλη και συνδεδεμένες 
χώρες, ακόμη και στη χώρα καταγωγής 
τους, μετά από μια εμπειρία κινητικότητας.
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Αιτιολόγηση

Οι πολύ περιοριστικές απαιτήσεις εγκυμονούν τον κίνδυνο αποκλεισμού των ικανών νέων 
ερευνητών που επιδιώκουν να σταδιοδρομήσουν μετά το τέλος των μεταδιδακτορικών τους 
σπουδών. Η ικανότητα και η πείρα θα φανούν κατά τη διαδικασία επιλογής, και περιορίζεται η 
ανάγκη κωδικοποίησης. Ούτε είναι ανάγκη να καθοριστεί ο αριθμός των ετών πείρας που 
απαιτούνται για τη συμμετοχή, εφόσον αρκεί να αποσαφηνιστεί ότι πρέπει να έχουν 
ολοκληρωθεί οι μεταδιδακτορικές σπουδές.

Τροπολογία: Lena Ek

Τροπολογία 67
Παράρτημα 2, Δεοντολογικές πτυχές, Δραστηριότητες, Δια βίου κατάρτιση και 

επαγγελματική εξέλιξη, παράγραφος 1

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 
ολοκληρώσει τη μεταδιδακτορική τους 
κατάρτιση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πολύ περιοριστικές απαιτήσεις εγκυμονούν τον κίνδυνο αποκλεισμού των ικανών νέων 
ερευνητών που επιδιώκουν να σταδιοδρομήσουν μετά το τέλος των μεταδιδακτορικών τους 
σπουδών. Η ικανότητα και η πείρα θα φανούν κατά τη διαδικασία επιλογής, και περιορίζεται η 
ανάγκη κωδικοποίησης. Ούτε είναι ανάγκη να καθοριστεί ο αριθμός των ετών πείρας που 
απαιτούνται για τη συμμετοχή, εφόσον αρκεί να αποσαφηνιστεί ότι πρέπει να έχουν 
ολοκληρωθεί οι μεταδιδακτορικές σπουδές.

Τροπολογία: Alyn Smith εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 68
Παράρτημα 2, Δεοντολογικές πτυχές, Δραστηριότητες, Δια βίου κατάρτιση και 

επαγγελματική εξέλιξη, παράγραφος 2

Οι ερευνητές στους οποίους απευθύνεται η 
παρούσα δράση θα πρέπει να έχουν 
τετραετή τουλάχιστον ερευνητική πείρα 

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

ισοδύναμη πείρα πλήρους απασχόλησης ή 
διδακτορικό δίπλωμα· καθώς μάλιστα η 
δράση αφορά δια βίου κατάρτιση και 
επαγγελματική εξέλιξη, αναμένεται ότι οι 
ερευνητές θα διαθέτουν προφίλ αξιώσεων 
από πλευράς πείρας.

Or. en

Τροπολογία: Lena Ek

Τροπολογία 69
Παράρτημα 2, Δεοντολογικές πτυχές, Δραστηριότητες, Δια βίου κατάρτιση και 

επαγγελματική εξέλιξη, παράγραφος 4, δεύτερη περίπτωση

Άλλοι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, μεταξύ 
των οποίων μεγάλοι ερευνητικοί 
οργανισμοί, που χρηματοδοτούν και 
διαχειρίζονται προγράμματα υποτροφιών 
είτε με επίσημη εντολή ή είναι 
αναγνωρισμένοι από δημόσιες αρχές, όπως 
κυβερνητικοί οργανισμοί με καθεστώς 
ιδιωτικού δικαίου και με αποστολή 
δημόσιας υπηρεσίας, φιλανθρωπικοί 
οργανισμοί κλπ.

Άλλοι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, μεταξύ 
των οποίων μεγάλοι ερευνητικοί 
οργανισμοί, που χρηματοδοτούν και 
διαχειρίζονται προγράμματα υποτροφιών 
είτε με επίσημη εντολή ή είναι 
αναγνωρισμένοι από δημόσιες αρχές, όπως 
κυβερνητικοί οργανισμοί με καθεστώς 
ιδιωτικού δικαίου και με αποστολή 
δημόσιας υπηρεσίας, φιλανθρωπικοί 
οργανισμοί, επιχειρήσεις σε συνεργασία με 
δημόσιες αρχές, κλπ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιχειρήσεις που διαθέτουν τα μέσα και επιθυμούν να συμμετάσχουν σε ένα τέτοιο σύστημα 
συγχρηματοδότησης δεν θα πρέπει να αποκλείονται, αν και δε μπορεί να τους επιτρέπεται να 
έχουν αποφασιστική επιρροή στο ίδιο το πρόγραμμα.

Τροπολογία: Lena Ek

Τροπολογία 70
Παράρτημα 2, Δεοντολογικές πτυχές, Δραστηριότητες, Δια βίου κατάρτιση και 

επαγγελματική εξέλιξη, παράγραφος 4, νέα τρίτη περίπτωση

Υποτροφία επιστροφής: ενίσχυση για 
ερευνητές που ξεκινούν ανεξάρτητη 
σταδιοδρομία, προκειμένου να επιτύχουν 
ηγετική ανεξάρτητη θέση στο κράτος 
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μέλος προέλευσής τους.

Or. en

Τροπολογία: Lena Ek

Τροπολογία 71
Παράρτημα 1, Δεοντολογικές πτυχές, Δραστηριότητες, Οδοί μεταφοράς γνώσεων και 

εταιρικά σχήματα μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, παράγραφος 1

Η δράση αυτή επιδιώκει να ανοίξει και να 
δώσει ώθηση σε δυναμικά σχήματα 
επικοινωνίας ανάμεσα σε δημόσιους 
ερευνητικούς οργανισμούς και ιδιωτικές 
εμπορικές επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανόμενων κυρίως ΜΜΕ, που 
θα βασίζονται σε μακροπρόθεσμα 
προγράμματα συνεργασίας με μεγάλες 
δυνατότητες βελτίωσης της κοινοχρησίας 
της γνώσης και αμοιβαίας κατανόησης του 
διαφορετικού πολιτισμικού περιβάλλοντος 
και των απαιτήσεων για δεξιότητες στον 
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Η δράση αυτή επιδιώκει να ανοίξει και να 
δώσει ώθηση σε δυναμικά σχήματα 
επικοινωνίας ανάμεσα σε δημόσιους 
ερευνητικούς οργανισμούς και ιδιωτικές 
εμπορικές επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανόμενων κυρίως ΜΜΕ, που 
θα βασίζονται σε μακροπρόθεσμα 
προγράμματα συνεργασίας με μεγάλες 
δυνατότητες βελτίωσης της κοινοχρησίας 
της γνώσης και αμοιβαίας κατανόησης του 
διαφορετικού πολιτισμικού περιβάλλοντος 
και των απαιτήσεων για δεξιότητες στον 
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Η δράση 
θα είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να μην 
εμποδίζεται η κινητικότητα των 
συμμετεχόντων ερευνητών λόγω π.χ. 
περιορισμών στη δημοσίευση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας ή την 
ανάληψη έργου για ορισμένους 
οργανισμούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει να επιλύονται εκ των προτέρων κατά την ένταση 
της συνεργασίας μεταξύ βιομηχανίας και ακαδημαϊκού χώρου Τα κοινοτικά κονδύλια πρέπει να 
δαπανώνται για την ενίσχυση της Ένωσης στο σύνολο της· θα πρέπει επομένως να 
αποσαφηνιστεί ότι οι συμφωνίες συνεργασίας δεν πρέπει να προβλέπουν περιορισμούς στην 
κινητικότητα, όπως περιόδους «καραντίνας», περιορισμούς στην ανάληψη μελλοντικών θέσεων 
ή απαγόρευση δημοσίευσης αποτελεσμάτων.

Τροπολογία: Lena Ek

Τροπολογία 72
Παράρτημα 2, Δεοντολογικές πτυχές, Δραστηριότητες, Οδοί μεταφοράς γνώσεων και 
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εταιρικά σχήματα μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, παράγραφος 1

Η δράση θα υλοποιηθεί με ευέλικτο τρόπο 
μέσω προγραμμάτων συνεργασίας ανάμεσα 
σε φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού 
τομέα από δύο τουλάχιστον διαφορετικά 
κράτη μέλη ή συνδεδεμένες χώρες, με 
υποστήριξη για ανταλλαγές ανθρώπινων 
πόρων σ’αυτό το πλαίσιο. Η υποστήριξη εκ 
μέρους της Κοινότητας θα έχει μία ή 
περισσότερες από τις κάτωθι μορφές:

Η δράση θα υλοποιηθεί με ευέλικτο τρόπο, 
με βάση την πείρα από υπάρχουσες 
συνεργασίες βιομηχανίας και ακαδημαϊκών 
φορέων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, μέσω προγραμμάτων συνεργασίας 
ανάμεσα σε φορείς του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα από δύο τουλάχιστον 
διαφορετικά κράτη μέλη ή συνδεδεμένες 
χώρες, με υποστήριξη για ανταλλαγές 
ανθρώπινων πόρων σ’αυτό το πλαίσιο. Η 
υποστήριξη εκ μέρους της Κοινότητας θα 
έχει μία ή περισσότερες από τις κάτωθι 
μορφές:

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα περισσότερα πανεπιστήμια έχουν ήδη καθιερώσει συνεργασία με τη βιομηχανία και τις 
επιχειρήσεις. Η πείρα αυτή, π.χ. όσον αφορά την ανάγκη δυνατοτήτων και κανονισμών σχετικά 
με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως βάση για την 
περαιτέρω δράση.

Τροπολογία: Lena Ek

Τροπολογία 73
Παράρτημα 2, Δεοντολογικές πτυχές, Δραστηριότητες, Οδοί μεταφοράς γνώσεων και 

εταιρικά σχήματα μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, παράγραφος 2, νέα τέταρτη 
περίπτωση

- - ενέργειες για την ενίσχυση της 
ανάπτυξης περιφερειακών συσπειρώσεων 
με γνώμονα την έρευνα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα σημαντικό μέτρο για την ενίσχυση της Ε&Α στις ΜΜΕ είναι να καταβληθεί συνειδητή 
προσπάθεια σε περιφέρειες με περιφερειακές συσπειρώσεις κοντά σε πανεπιστήμια. Συχνά, μια 
στρατηγική με στόχο τις συσπειρώσεις είναι πιο επιτυχημένη από μια παραδοσιακή στρατηγική 
βασιζόμενη στην προσέγγιση μεμονωμένων μικρών επιχειρήσεων.
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Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 74
Παράρτημα 1, Δεοντολογικές πτυχές, Δραστηριότητες, Η διεθνής διάσταση, παράγραφος 1

Η διεθνής διάσταση είναι θεμελιώδης 
συνιστώσα των ανθρώπινων πόρων για την 
έρευνα και ανάπτυξη στην Ευρώπη. Η 
διεθνής διάσταση καλύπτεται μέσω 
αποκλειστικών δράσεων τόσο σε ό,τι αφορά 
την επαγγελματική εξέλιξη ευρωπαίων 
ερευνητών όσο και σχετικά με τη βελτίωση 
της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ 
ερευνητών.

Η διεθνής διάσταση είναι θεμελιώδης 
συνιστώσα των ανθρώπινων πόρων για την 
έρευνα και ανάπτυξη στην Ευρώπη. Η 
διεθνής διάσταση καλύπτεται μέσω 
αποκλειστικών δράσεων τόσο σε ό,τι αφορά 
την επαγγελματική εξέλιξη ευρωπαίων 
ερευνητών όσο και σχετικά με τη βελτίωση 
της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ ερευνητών 
σε εθνικό ή σε περιφερειακό επίπεδο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η πρόταση για συγχρηματοδότηση προγραμμάτων κινητικότητας μπορεί να έχει 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, επιτρέποντας να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές ανάγκες των 
ερευνητών που ξεκινούν τη σταδιοδρομία τους και εκείνων που έχουν περισσότερη πείρα.  Οι 
περιφέρειες είναι βασικοί παράγοντες για την κινητικότητα των ερευνητών και θαπρέπει 
επομένως να ανφέρονται στο πλαίσιο αυτό. 

Τροπολογία: Lena Ek

Τροπολογία 75
Παράρτημα 2, Δεοντολογικές πτυχές, Δραστηριότητες, Η διεθνής διάσταση, παράγραφος 2, 

σημείο (ι)

i) 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 
γνώσης·

i) διεθνείς υποτροφίες εξωτερικού, με την 
υποχρέωση επιστροφής στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, για πεπειραμένους ερευνητές στο 
πλαίσιο της δια βίου κατάρτισης και 
διεύρυνσης της επάρκειάς τους, για την 
απόκτηση νέων δεξιοτήτων και γνώσης· 
Στους ερευνητές που δεν μπορούν να 
επιστρέψουν στο ερευνητικό ίδρυμα από το 
οποίο ήλθαν μπορεί να χορηγείται ως 
στήριξη το κόστος των μισθών τους για 
ένα έτος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου τα ερευνητικά ιδρύματα να ενδιαφερθούν για το πρόγραμμα, οι απαιτήσεις από 
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αυτά πρέπει να είναι ρεαλιστικές. Δεν είναι δικαιολογημένο να απαιτείται από τα πανεπιστήμια 
να επαναπροσλαμβάνουν ερευνητές που έχουν παραμείνει για μεγάλο διάστημα στο εξωτερικό, 
ακόμη κι επρόκειτο για υποτροφία. Το βασικό είναι οι ερευνητές να επιστρέφουν στην Ευρώπη 
με τις ικανότητές τους· ακόμη κι αν επιστρέψουν σε άλλο ερευνητικό ίδρυμα, η απαίτηση αυτή 
ικανοποιείται.

Τροπολογία: Françoise Grossetête, Iles Braghetto

Τροπολογία 76
Παράρτημα 2, Δεοντολογικές πτυχές, Δραστηριότητες, Η διεθνής διάσταση, παράγραφος 2, 

σημείο (ι)

i) 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 
γνώσης·

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι ερευνητές δεν πρέπει να υποχρεώνονται να επιστρέψουν στη χώρα τους αλλά να μπορούν να 
συνεχίζουν την εργασία τους σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν επιστρέψουν 
στη πατρίδα τους.


