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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά το ειδικό πρόγραμμα 
«Άνθρωποι» με το οποίο τίθεται σε εφαρμογή το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο (2007-2013) 
δράσεων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
(COM(2005)0442 – C6-0383/2005 – 2005/0187(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2005)0442)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 166 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το 
Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0383/2005),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Πολιτισμού και 
Παιδείας, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής 
Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A6-0000/2006),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 
250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που 
ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 13

(13) Κατά την υλοποίηση του 
προγράμματος, θα πρέπει να δοθεί η 
δέουσα προσοχή στη διάσταση “ισότητα 
των φύλων”, καθώς επίσης, μεταξύ άλλων, 

(13) Κατά την υλοποίηση του 
προγράμματος, θα πρέπει να δοθεί η 
δέουσα προσοχή στη διάσταση “ισότητα 
των φύλων”, καθώς επίσης, μεταξύ άλλων, 

  
1 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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στις συνθήκες εργασίας, τη διαφάνεια στις 
προσλήψεις και την επαγγελματική εξέλιξη 
ερευνητών που προσλαμβάνονται για έργα 
και προγράμματα χρηματοδοτούμενα στο 
πλαίσιο δράσεων του προγράμματος, 
προσλήψεις για τις οποίες προβλέπεται 
σχετικό πλαίσιο αναφοράς στη σύσταση 
της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2005 
σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη του 
Ερευνητή και έναν κώδικα δεοντολογίας 
για την πρόσληψη ερευνητών.

στις συνθήκες εργασίας, την πρόβλεψη 
των πλέον κατάλληλων μέτρων για τη 
συμφιλίωση της επαγγελματικής και 
οικογενειακής ζωής, τη διαφάνεια στις 
προσλήψεις και την επαγγελματική εξέλιξη 
ερευνητών που προσλαμβάνονται για έργα 
και προγράμματα χρηματοδοτούμενα στο 
πλαίσιο δράσεων του προγράμματος, 
προσλήψεις για τις οποίες προβλέπεται 
σχετικό πλαίσιο αναφοράς στη σύσταση 
της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2005 
σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη του 
Ερευνητή και έναν κώδικα δεοντολογίας 
για την πρόσληψη ερευνητών.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπογραμμισθεί ότι στη φάση εφαρμογής του προγράμματος θα 
προβλέπονται τα κατάλληλα μέτρα συμφιλίωσης της επαγγελματικής και της οικογενειακής 
ζωής. 

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 14

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

(14) Στο πνεύμα της στρατηγικής για την 
κινητικότητα, το πρόγραμμα στοχεύει στη 
δημιουργία ενός πραγματικού 
ευρωπαϊκού χώρου έρευνας, της 
ολοκληρωμένης στρατηγικής για τους 
ανθρώπινους πόρους στην έρευνα και 
ανάπτυξη στην Ευρώπη όπως προβλέπεται 
στη “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

Αιτιολόγηση

Δέον να υπογραμμισθεί ότι ο κύριος στόχος που πρέπει να επιτευχθεί μέσω του προγράμματος 
έρευνας, είναι η δημιουργία ενός πραγματικού Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.
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Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 14α (νέα)

(14α) Το πρόγραμμα "Άνθρωποι" έχει ως 
στόχο την ποιοτική και ποσοτική αύξηση 
του ανθρωπίνου δυναμικού στον τομέα 
της έρευνας και της τεχνολογίας στην 
Ευρώπη μεταξύ άλλων και με την 
αναγνώριση του «επαγγέλματος» του
ερευνητή. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ευνοείται 
η διατήρηση του υψηλότατου επιπέδου 
στη βασική έρευνα, μια οργανική 
ανάπτυξη της τεχνολογικής έρευνας και 
ενθαρρύνεται σε μεγάλο βαθμό η 
κινητικότητα των ερευνητών από και 
προς την Ευρώπη.

Αιτιολόγηση

Η περαιτέρω διευκρίνιση όσον αφορά τους στόχους του προγράμματος «Άνθρωποι» με τη νέα 
αυτή αιτιολογική σκέψη εισάγει την έννοια του επαγγέλματος του ερευνητή στο οποίο πρέπει να 
αναγνωρισθεί ισότιμη αξιοπρέπεια σε σχέση με τα άλλα επαγγέλματα.

Τροπολογία 4
Άρθρο 6, παράγραφος 1α (νέα)

1α. Κατά την εκπόνηση του 
προγράμματος εργασίας και σύμφωνα με 
τους κανόνες συμμετοχής, η Επιτροπή θα 
λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την 
υλοποίηση ενός καθεστώτος 
απλοποίησης των διαδικασιών.

Αιτιολόγηση

Η επίτευξη των φιλόδοξων στόχων των δράσεων Μαρία Κιουρί προϋποθέτει μια ελάφρυνση 
των γραφειοκρατικών διαδικασιών εις τρόπον ώστε να μην αποτελούν οι χρονοβόρες 
διαδικασίες εμπόδιο για την έρευνα.

Τροπολογία 5
Άρθρο 8, παράγραφος 5

5. Η Επιτροπή ενημερώνει σε τακτική 
βάση την επιτροπή σχετικά με τη συνολική 
πρόοδο υλοποίησης του ειδικού 
προγράμματος καθώς και σχετικά με όλες 

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

προγράμματος καθώς και σχετικά με όλες 
τις δράσεις Ε&ΤΑ που χρηματοδοτούνται 
δυνάμει του προγράμματος.

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της σημασίας του συγκεκριμένου προγράμματος «Άνθρωποι» εντός του 
Προγράμματος Πλαισίου, που υπόκειται στη διαδικασία συναπόφασης, καλό θα ήταν να 
ενημερώνεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται 
μέσω των ενεργειών του παρόντος προγράμματος.

Τροπολογία 6
Παράρτημα, εισαγωγή, εδάφιο 2

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

Για την υλοποίηση του προγράμματος θα 
χρειαστούν συστηματικές επενδύσεις σε 
ανθρώπινο δυναμικό, μέσω κυρίως ενός 
συνεκτικού συνόλου δράσεων “Marie 
Curie”, με ειδική μνεία στην ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία που οι δράσεις αυτές 
δημιουργούν ως διαρθρωτικό 
αποτέλεσμα στον Ευρωπαϊκό Χώρο 
Έρευνας. Οι δράσεις αυτές στοχεύουν 
στην κατάρτιση ερευνητών 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 στο δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα. 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” τόσο όσον 
αφορά την ανεξαρτησία στην έρευνα όσο 
και σχετικά με την προσαρμογή των 
αμοιβών στους βέλτιστους διεθνείς 
κανόνες καθώς και τη μεγαλύτερη 
μέριμνα για την κοινωνική και 
ασφαλιστική κάλυψη.

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να υπογραμμισθεί ότι οι δράσεις με στόχο να ευνοηθεί η κινητικότητα και η 
εξέλιξη της σταδιοδρομίας των ερευνητών πρέπει να έχουν επίσης διαρθρωτικό αποτέλεσμα 
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στις εθνικές πραγματικότητες και προγράμματα προκειμένου να σημειωθεί μια άξια λόγου 
ευρωπαϊκή συνεργασία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Δέον επίσης να 
υπογραμμισθεί ότι η επαγγελματική εξέλιξη του ερευνητή πρέπει να προάγεται τόσο στον 
ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Προκειμένου να ευνοηθεί ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας 
με στόχο επίσης να δοθούν κίνητρα στη σταδιοδρομία του ερευνητή, καλό θα ήταν να 
εξισωθούν οι εργασιακές συνθήκες με την ταυτόχρονη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της 
έρευνας.

Τροπολογία 7
Παράρτημα, εισαγωγή, εδάφιο 4α (νέο)

Στο πλαίσιο των δράσεων "Marie Curie" 
δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην 
προστασία και κοινή εκμετάλλευση της 
πνευματικής ιδιοκτησίας, μέσω των 
κατάλληλων συμβασιακών ρητρών με 
που θα προστατεύουν το μεμονωμένο 
ερευνητή όταν από τη διανοητική 
εργασία προκύπτει μια παραγωγική 
ευρεσιτεχνία για αγαθά που διοχετεύονται 
στην αγορά. 

Αιτιολόγηση

Είναι θεμελιώδους σημασίας να προστατεύει το πρόγραμμα τα αποτελέσματα που 
επιτυγχάνονται στο πλαίσιο της έρευνας μεταξύ άλλων και με τις κατάλληλες συμβασιακές 
ρήτρες που θα εγγυώνται τη νομική και υποκειμενική θέση του ερευνητή ο οποίος ασχολείται με 
προγράμματα από τα οποία απορρέουν πρωτοβουλίες παραγωγής και εμπορίας προϊόντων  η 
υλοποίηση των οποίων κατέστη δυνατή χάρις στην αποφασιστική συμβολή του διανοητικού 
έργου ενός ή περισσοτέρων ερευνητών.

Τροπολογία 8
Παράρτημα, εισαγωγή, εδάφιο 6

Δεόντως θα συνεκτιμηθούν η αειφόρος 
ανάπτυξη και η ισότητα των φύλων. 
Προκειμένου για την τελευταία, θα 
ενθαρρύνονται οι ίσες ευκαιρίες στο 
πλαίσιο των δράσεων “Marie Curie” και θα 
οροθετηθεί η συμμετοχή κατά φύλο 
(στόχος για ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής 
των γυναικών 40%). Επιπλέον, οι δράσεις 
θα σχεδιάζονται έτσι ώστε να εγγυώνται 
ότι οι ερευνητές θα είναι σε θέση να 
επιτύχουν την κατάλληλη ισορροπία 
ανάμεσα στην εργασία και την ιδιωτική 

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 
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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.

τους ζωή ώστε να διευκολύνεται η μόνιμη 
ένταξή τους στο κόσμο της εργασίας και 
να επιτυγχάνεται η επιστροφή στην 
ερευνητική σταδιοδρομία μετά από τυχόν 
διακοπή. Επίσης, δυνάμει του παρόντος 
ειδικού προγράμματος θα 
αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση 
δεοντολογικές, κοινωνικές, νομικές και 
ευρύτερα πολιτισμικές πτυχές της έρευνας 
και των δυνητικών εφαρμογών της, καθώς 
και οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις 
της επιστημονικής και τεχνολογικής 
ανάπτυξης.

Αιτιολόγηση

Οι δράσεις πρέπει επίσης να έχουν ως στόχο την ένταξη των πλέον προικισμένων ερευνητών 
στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αγοράς έρευνας και όχι μόνο την επανένταξή τους μετά από 
διακοπή.

Τροπολογία 9
Παράρτημα, Δραστηριότητα "Αρχική κατάρτιση ερευνητών", εδάφιο 1

Η δράση αυτή υποστηρίζει την αρχική 
κατάρτιση ερευνητών, η οποία τυπικά 
καλύπτει τα πρώτα τέσσερα χρόνια της 
σταδιοδρομίας των ερευνητών, και ένα το 
πολύ επιπλέον έτος εφόσον αυτό κρίνεται 
αναγκαίο για την ολοκλήρωση της αρχικής 
κατάρτισης. Μέσω ενός υπερεθνικού 
δικτυακού μηχανισμού, που σκοπό έχει να 
συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία ενός 
υψηλής ποιότητας δυναμικού αρχικής 
κατάρτισης στον χώρο της έρευνας σε όλα 
τα κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες χώρες 
τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό 
τομέα, η δράση αποβλέπει σε βελτίωση 
των προοπτικών για σταδιοδρομία 
ερευνητών τόσο στον δημόσιο όσο και 
στον ιδιωτικό τομέα, ενισχύοντας έτσι την 
προσέλκυση νέων ερευνητών που θέλουν 
να σταδιοδρομήσουν στον χώρο της
έρευνας.

Η δράση αυτή υποστηρίζει την αρχική 
κατάρτιση ερευνητών, η οποία τυπικά 
καλύπτει τέσσερα χρόνια (αντίστοιχη 
πλήρης απασχόληση) της σταδιοδρομίας 
των ερευνητών, και ένα το πολύ επιπλέον 
έτος εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για 
την ολοκλήρωση της αρχικής κατάρτισης. 
Μέσω ενός υπερεθνικού δικτυακού 
μηχανισμού, που σκοπό έχει να συμβάλει 
σημαντικά στη δημιουργία ενός υψηλής 
ποιότητας δυναμικού αρχικής κατάρτισης 
στον χώρο της έρευνας σε όλα τα κράτη 
μέλη και τις συνδεδεμένες χώρες τόσο 
στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, 
η δράση αποβλέπει σε βελτίωση των 
προοπτικών για σταδιοδρομία ερευνητών 
τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό 
τομέα, ενισχύοντας έτσι την προσέλκυση 
νέων που θέλουν να σταδιοδρομήσουν 
στον χώρο της έρευνας.

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας με τη διατύπωση «αντίστοιχη πλήρης απασχόληση», είναι να 
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αποφευχθεί η οποιαδήποτε μορφή διάκρισης που θα ερχόταν σε αντίθεση με τις πολιτικές 
συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Η δράση Μαρία Κιουρί «Αρχική 
κατάρτιση των ερευνητών» έχει ως στόχο να διευκολυνθεί και να καταστεί ελκυστική για τους 
νέους η σταδιοδρομία του ερευνητή. Απευθύνεται ως εκ τούτου στους νέους που έχουν κλίση 
στην έρευνα.

Τροπολογία 10
Παράρτημα, Δραστηριότητα "Αρχική κατάρτιση ερευνητών", εδάφιο 3

Το κοινό πρόγραμμα κατάρτισης θα πρέπει 
να είναι συνεκτικό ως προς τα ποιοτικά 
πρότυπα και να προνοεί για την επίβλεψη 
των ερευνητών. Στο πλαίσιο του κοινού 
προγράμματος κατάρτισης θα αξιοποιείται 
συμπληρωματικά η επάρκεια των 
συμμετεχόντων στο δίκτυο, ακόμη και 
όσων προέρχονται από επιχειρήσεις, καθώς 
και άλλες συνέργειες. Το κοινό πρόγραμμα 
κατάρτισης προϋποθέτει αμοιβαία 
αναγνώριση της ποιότητας της κατάρτισης 
και, κατά περίπτωση, των διπλωμάτων και 
λοιπών τίτλων που χορηγούνται.

Το κοινό πρόγραμμα κατάρτισης θα πρέπει 
να είναι συνεκτικό ως προς τα ποιοτικά 
πρότυπα και να προνοεί για την επίβλεψη 
των ερευνητών. Στο πλαίσιο του κοινού 
προγράμματος κατάρτισης θα αξιοποιείται 
συμπληρωματικά η επάρκεια των 
συμμετεχόντων στο δίκτυο, ακόμη και 
όσων προέρχονται από επιχειρήσεις, καθώς 
και άλλες συνέργειες. Το κοινό πρόγραμμα 
κατάρτισης προϋποθέτει αμοιβαία 
αναγνώριση της ποιότητας της κατάρτισης 
και, κατά περίπτωση, των διπλωμάτων και 
λοιπών τίτλων που χορηγούνται. Δίδεται 
ιδιαίτερη προσοχή στον προβληματισμό 
σχετικά με τη μακροπρόθεσμη ένταξη 
των ερευνητών στον κόσμο της εργασίας.

Αιτιολόγηση

Η κατάρτιση του ερευνητή απαιτεί τη διάθεση σημαντικών πόρων που πρέπει να έχει 
αντίκρισμα, εξ ού και η ανάγκη λήψης μιας σειράς μέτρων για την ένταξη των πλέον 
προικισμένων στην ευρωπαϊκή αγορά έρευνας.

Τροπολογία 11
Παράρτημα, Δραστηριότητα "Αρχική κατάρτιση ερευνητών", εδάφιο 5, σημείο 3

• διοργανώσεις κατάρτισης σύντομης 
διάρκειας (συνέδρια, θερινά σχολεία και 
μαθήματα εξειδικευμένης κατάρτισης), 
ανοιχτές τόσο για ασκουμένους του 
δικτύου όσο και για ερευνητές εκτός του 
δικτύου.

• δαπάνες που προκύπτουν από τη 
δημιουργία δικτύων και τις διοργανώσεις 
κατάρτισης σύντομης διάρκειας (συνέδρια, 
θερινά σχολεία και μαθήματα 
εξειδικευμένης κατάρτισης), ανοιχτές τόσο 
για ασκουμένους του δικτύου όσο και για 
ερευνητές εκτός του δικτύου.

Αιτιολόγηση

Η χρηματοδότηση των συμπληρωματικών δικτύων οργανώσεων των διαφόρων χωρών 
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προβλέπει τις δαπάνες εφαρμογής που πρέπει σαφώς να εντάσσονται μεταξύ των 
χρηματοδοτήσιμων μέτρων.

Τροπολογία 12
Παράρτημα, Δραστηριότητα "Δια βίου κατάρτιση και επαγγελματική εξέλιξη", εδάφιο 2

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

Οι ερευνητές στους οποίους απευθύνεται η 
παρούσα δράση θα πρέπει να έχουν 
τετραετή τουλάχιστον ή αντίστοιχη 
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.

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας με την εισαγωγή του όρου «αντίστοιχη» (που επιτρέπει την ανάκτηση 
της περιόδου διακοπής), είναι να αποφευχθεί η οποιαδήποτε μορφή διάκρισης που θα ερχόταν 
σε αντίθεση με τις πολιτικές συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Τροπολογία 13
Παράρτημα, Δραστηριότητα "Δια βίου κατάρτιση και επαγγελματική εξέλιξη", εδάφιο 5, 

σημείο 2

• 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, τα πανεπιστήμια, οι 
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.

Αιτιολόγηση

Καλό θα ήταν να εισαχθεί σαφώς το πανεπιστήμιο μεταξύ των ερευνητικών οργανισμών που 
μπορούν να επωφεληθούν ενός μηχανισμού συνχρηματοδότησης δεδομένου ότι ο ρόλος τους 
είναι αποφασιστικός στη δημιουργία και την κατάρτιση ανθρωπίνων πόρων στον τομέα της 
έρευνας.



PR\600208EL.doc 13/17 PE 368.076v01-00

EL

Τροπολογία 14
Παράρτημα, Δραστηριότητα "Δια βίου κατάρτιση και επαγγελματική εξέλιξη", εδάφιο 6

Στην αρχή, και τα δύο σχήματα εφαρμογής 
έχουν παράλληλη πορεία. Στην πορεία του 
προγράμματος πλαισίου, μια αξιολόγηση 
επιπτώσεων των δύο σχημάτων θα 
καθορίσει τους τρόπους εφαρμογής για το 
υπόλοιπο του προγράμματος.

Στην αρχή, και τα δύο σχήματα εφαρμογής 
έχουν παράλληλη πορεία με ένα 
μηχανισμό συνχρηματοδότησης που θα 
προβλέπει μία αρχική περίοδο 
προσαρμοσμένη στην πραγματοποίησή 
τους. Στην πορεία του προγράμματος 
πλαισίου, μια αξιολόγηση επιπτώσεων των 
δύο σχημάτων θα καθορίσει τους τρόπους 
εφαρμογής για το υπόλοιπο του 
προγράμματος.

Αιτιολόγηση

Δεν διαθέτουν όλες οι χώρες ή περιφέρειες προγράμματα κινητικότητας με συνέπεια να 
διαγράφεται κάποια μορφή άνισης μεταχείρισης που μπορεί να αντιμετωπισθεί με μια πιλοτική 
φάση.

Τροπολογία 15
Παράρτημα, Δραστηριότητα "Εταιρικές σχέσεις και δίοδοι επικοινωνίας", εδάφιο 2, σημείο 3

• διοργάνωση εργαστηρίων και 
συνεδρίων που θα ενισχύουν τις 
διατομεακές ανταλλαγές πείρας και 
γνώσης, έτσι ώστε να αυξάνεται ο αριθμός 
των μελών προσωπικού τόσο από τον 
δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα·

• δαπάνες που προκύπτουν από τη 
δημιουργία δικτύων και τη διοργάνωση 
εργαστηρίων και συνεδρίων που θα 
ενισχύουν τις διατομεακές ανταλλαγές 
πείρας και γνώσης, έτσι ώστε να αυξάνεται 
ο αριθμός των μελών προσωπικού τόσο 
από τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό 
τομέα·

Αιτιολόγηση

Η χρηματοδότηση των δικτύων οργανώσεων των διαφόρων χωρών προβλέπει δαπάνες 
εφαρμογής που μπορούν κάλλιστα να ενταχθούν στα χρηματοδοτήσιμα μέτρα.

Τροπολογία 16
Παράρτημα, Δραστηριότητα "Ειδικές δράσεις", εδάφιο μόνο

Προς υποστήριξη της δημιουργίας μιας 
αυθεντικά ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας 
για ερευνητές, θα τεθεί σε εφαρμογή ένα 
συνεκτικό σύνολο συνοδευτικών μέτρων, 
με στόχο να αρθούν τα εμπόδια στην 
κινητικότητα και να βελτιωθούν οι 

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

προοπτικές σταδιοδρομίας των ερευνητών 
στην Ευρώπη. Οι δράσεις αυτές θα 
αποσκοπούν κυρίως στην ενημέρωση των 
φορέων συμφερόντων και του γενικού 
πληθυσμού (συμπεριλαμβάνονται οι 
συνοδευτικές δράσεις και τα βραβεία 
“Marie Curie”), στην τόνωση και 
υποστήριξη της δράσης σε επίπεδο κρατών 
μελών και στη συμπλήρωση των 
κοινοτικών δράσεων. Θα προβλέπονται 
επίσης πρωτοβουλίες που θα αποσκοπούν 
στη διευκόλυνση της κινητικότητας των 
ερευνητών και των οικογενειών τους, 
καθώς και στην ένταξή τους στις χώρες 
υποδοχής.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υποστηριχθεί η υποστήριξη του ευρωπαϊκού δικτύου κέντρων κινητικότητας
προκειμένου να διευκολύνεται η ένταξη του ερευνητή και της οικογένειάς του στις χώρες 
υποδοχής, όπως επίσης και προκειμένου να καταστεί γνωστή στο ευρύ κοινό, με σεμινάρια και 
διαφημιστικές εκστρατείες, η μορφή του ερευνητή και των δράσεων Μαρία Κιουρί.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Εισαγωγή

Η Ευρώπη εξεπόνησε στη Λισσαβώνα ένα πρόγραμμα προκειμένου να επιστρέψει 
πρωταγωνιστής στο παγκόσμιο προσκήνιο. Αποφάσισε, ως εκ τούτου, να οικοδομήσει έως το 
2010 την κοινωνία της γνώσης ποντάροντας πρώτα απ' όλα στην έρευνα και την καινοτομία.
Σήμερα, πέντε χρόνια μετά τη Λισσαβώνα και πέντε πριν από το 2010, πρέπει να υπάρξει 
κάποιος προβληματισμός δεδομένου ότι η απόσταση μεταξύ της Ευρώπης και των άλλων 
κινητήριων δυνάμεων της ανάπτυξης του πλανήτη δεν μειώθηκε· το αντίθετο.

Οι ΗΠΑ έχουν το πλεονέκτημα της χρήσης για την έρευνα σημαντικών πόρων όπως επίσης 
και, από τον πειραματισμό στον τομέα των όπλων, μελετών τα αποτελέσματα των οποίων 
εφαρμόζονται στη συνέχεια με επιτυχία (Ιντερνέτ GPS κλπ.) στην παγκόσμια αγορά. Οι 
αναδυόμενες ασιατικές χώρες αντίθετα, συνδέουν στο χαμηλότατο κόστος εργασίας μία 
αυξανόμενη τεχνολογική πρόοδο, και αυτή χαμηλού κόστους χωρίς να φροντίζουν δηλαδή 
για δαπανηρά μέσα προστασίας του περιβάλλοντος, της εργασίας και της υγείας.
Για τους λόγους αυτούς που σταδιακά προσδιορίζουν μία αυξανόμενη απώλεια 
ανταγωνιστικότητας της γηραιάς ηπείρου, η ΕΕ διακρίνει την ανάγκη να επιταχυνθεί η 
διαδικασία της Λισσαβώνας επενδύοντας περισσότερο στην έρευνα, την τεχνολογία, την 
παιδεία και την καινοτομία προκειμένου να ανακτηθεί η ανταγωνιστικότητα και να 
διασφαλισθεί περισσότερη ανάπτυξη και περισσότερη απασχόληση.
Στο πλαίσιο αυτό, η έρευνα αποτελεί την κινητήρια δύναμη του νέου συστήματος Ευρώπη 
και ο ερευνητής το κλειδί της εισόδου στη μεγαλύτερη γνώση, που αποτελεί προϋπόθεση για 
μία καλύτερη ανταγωνιστικότητα. Η ανανεωμένη στρατηγική της Λισσαβώνας θεωρεί τον 
άνθρωπο ως τον μεγαλύτερο πόρο για την ανάπτυξη και την απασχόληση.
Το να ποντάρουμε ακόμη στις δράσεις Μαρία Κιουρί, εμπειρία που απέδειξε πόσο σημαντικό 
είναι να ευνοηθεί η κινητικότητα των ερευνητών, αναγκαία για κάθε χρήσιμη ανταλλαγή 
γνώσεων και ιδεών, είναι κάτι χρήσιμο από μόνο του όμως δεν αρκεί για μία πρόκληση τόσο 
μεγάλων διαστάσεων.
Χρειάζεται, κατά τη γνώμη μας, να δημιουργηθεί ένας αυθεντικός Ευρωπαϊκός Χώρος 
Έρευνας, δηλαδή ένα μακρύ και ασταμάτητο ποτάμι ιδεών το οποίο θα διαπλέουν ο 
Ευρωπαϊκός Χάρτης Ερευνητών και ο Κώδικας Συμπεριφοράς τους. Ένας ποταμός που θα 
διασχίζει όλα τα κράτη μέλη και θα τα εμπλέκει. Χρειάζεται μία μεγάλη ευρωπαϊκή αγορά 
της έρευνας εντός της οποίας οι καλύτερες διάνοιες θα μπορούν ελεύθερα να αναμετρηθούν 
και να εκτιμηθούν, όπως επίσης και να αναγνωρισθούν, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο των 
εύλογων προσδοκιών τους και προοπτικών σταδιοδρομίας. Ο ερευνητής, προκειμένου να 
προσελκυσθεί, να αφιερωθεί στην έρευνα, να έλθει και/ή να επιστρέψει στην Ευρώπη, έχει 
ανάγκη να αισθανθεί τη γοητεία ενός μεγάλου προγράμματος, να έχει τα μέσα και τις 
προοπτικές για να το υλοποιήσει, πρέπει να ατενίζει το μέλλον με γαλήνη και όχι με τον 
εφιάλτη να πρέπει να εγκαταλείψει την οικογένειά του γιατί δεν διαθέτει επαρκείς πόρους για 
να τη συντηρήσει.

Το επάγγελμα του ερευνητή

Η πρόταση της Επιτροπής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα "Άνθρωποι" λαμβάνει υπόψη τη 
θετική εμπειρία στο πλαίσιο των δράσεων Μαρία Κιουρί που απετέλεσαν ένα ισχυρό κίνητρο 
για την ανάπτυξη του υψηλότερου επιπέδου έρευνας και ορισμένες φορές κατέστησαν ούτε 
λίγο ούτε πολύ πραγματικά εργαστήρια εγκεφάλων.
Μπροστά σε μία τόσο αξιόλογη εμπειρία ήταν σοφό και σωστό να προταθεί εκ νέου η βασική 
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δομή της με τις διορθώσεις εκείνες που ακριβώς η κτηθείσα εμπειρία υπαγόρευε.
Οι στόχοι του συγκεκριμένου προγράμματος "Άνθρωποι" γίνονται ως εκ τούτου περισσότερο 
φιλόδοξοι και αποσκοπούν στο να αυξηθεί ποιοτικά και ποσοτικά το ανθρώπινο δυναμικό της 
έρευνας και της τεχνολογίας στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα θα πρέπει να ενθαρρύνει τα 
προικισμένα άτομα να δρομολογήσουν την ερευνητική σταδιοδρομία και να συντελέσει στο 
να παραμείνουν οι ερευνητές στην Ευρώπη. Επιδιώκει επίσης να προσελκύσει ερευνητές από 
όλο τον κόσμο.
Για να το επιτύχει όμως πρέπει η ερευνητική σταδιοδρομία να καταστεί ένα επάγγελμα και 
ως τέτοιο να γίνεται σεβαστή και να αμείβεται αναλόγως.
Ακριβώς η αμοιβή του ερευνητή αποτελεί σημαντικό παράγοντα προκειμένου να καταστεί 
ελκυστικότερη η σταδιοδρομία.
Χρειάζεται επομένως να δημιουργηθούν για τους ερευνητές μισθολογικές συνθήκες που θα 
λαμβάνουν υπόψη τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα και να αποδίδουν μεγαλύτερη προσοχή στις 
σχετικές κοινωνικές και ασφαλιστικές καλύψεις. Τούτο θα συμβάλει επίσης στο να καταστεί 
η έρευνα ανεξάρτητη.
Μία αξιόλογη έρευνα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ανεξάρτητη και να έχει 
διαρθρωτικό αποτέλεσμα στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Έρευνας εντός του οποίου ο 
ερευνητής πρέπει να κινείται με πλήρη ελευθερία αναπτύσσοντας τις ικανότητές του και 
αυξάνοντας τις δεξιότητές του· πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει και να αποκτά 
νέες γνώσεις, να αξιοποιεί τις συνήθειές του και την αμφίδρομη σχέση με τον κοινωνικό 
περίγυρο μεταξύ άλλων και μέσω σεμιναρίων, διασκέψεων και συναντήσεων εξειδικευμένου 
χαρακτήρα με στόχο τη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας και το να καταστούν τα 
αποτελέσματα αυτά εργαστήριο της ίδιας της έρευνας.
Όλα αυτά πρέπει να υλοποιηθούν μεταξύ άλλων και χάρη σε ένα ειδικό δίκτυο
χρηματοδοτούμενο με τις δράσεις Μαρία Κιουρί.
Το δίκτυο πρέπει να χρησιμεύει στην προώθηση της ανάπτυξης της σταδιοδρομίας των 
ερευνητών και στην επαγγελματική τους ένταξη στον κόσμο της εργασίας μετά το πέρας της 
εκπαιδευτικής διαδρομής.
Σκοπός του προγράμματος "Άνθρωποι" πρέπει να είναι η διευκόλυνση της ερευνητικής 
σταδιοδρομίας. Ο ερευνητής πρέπει πράγματι να βοηθάται σε όλες τις φάσεις της 
σταδιοδρομίας του αρχίζοντας από την πρώιμη φάση της επιμόρφωσης και να αποτελεί 
αντικείμενο φροντίδας όταν αποδεικνύεται άξιος.
Χωρίς να λησμονούμε στη συνέχεια το ρόλο της ερευνήτριας και τις ειδικές δράσεις για την 
προστασία της σταδιοδρομίας της στον τομέα της έρευνας που πρέπει να εξελίσσεται χωρίς 
να θυσιάζεται η οικογένεια. Πρέπει ως εκ τούτου να προβλεφθούν κατάλληλα μέτρα που θα 
επιτρέπουν το συνδυασμό του οικογενειακού βίου με τον επαγγελματικό, όπως επίσης και 
την επανένταξη της γυναίκας ερευνητή ακόμη και μετά από μία εύλογη διακοπή της 
εργασιακής της σχέσης.
Η ένταξη του ερευνητή και της οικογενείας του στις χώρες υποδοχής είναι μηχανισμός που 
συνδέεται στενά με τη βελτίωση της ευρωπαϊκής αγοράς έρευνας με συνέπεια να καθίσταται 
βασική η υποστήριξη του ευρωπαϊκού δικτύου κέντρων κινητικότητας, καθήκον του οποίου 
είναι ακριβώς η διευκόλυνση των συνθηκών διαβίωσης των ερευνητών στις χώρες υποδοχής 
και ταυτόχρονα τη γνωστοποίηση στην κοινή γνώμη της μορφής του ερευνητή και το ρόλο 
που διαδραματίζουν οι δράσεις Μαρία Κιουρί.

Συγχρηματοδότηση
Ένα επιμέρους κεφάλαιο αξίζει ο μηχανισμός της συγχρηματοδότησης για τον οποίο τόσος 
λόγος έγινε και γίνεται και ο οποίος έχει το δύσκολο καθήκον να καταστήσει κοινούς τους 
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στόχους της έρευνας είτε αυτοί είναι έκφραση δημοσίων δομών είτε ιδιωτικών φορέων.
Συνεπεία τούτου, η υποστήριξη που απορρέει από εθνικά προγράμματα και από ιδιωτικές 
επενδύσεις θα πρέπει να επιτρέψει τη χρησιμοποίηση του ανθρωπίνου κεφαλαίου και να 
αποδώσει ιδιαίτερη προσοχή στην άριστη προστιθέμενη αξία που αποτελεί τη δομή του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Είναι επομένως αναγκαίο να συνδεθεί στενά το πρόγραμμα 
"Άνθρωποι" με τα εθνικά προγράμματα, τις διαρθρωτικές πολιτικές και τις κοινοτικές 
πολιτικές παιδείας και επιμόρφωσης προκειμένου να βελτιστοποιηθούν οι προσπάθειες και να 
προσανατολισθούν προς την ίδια κατεύθυνση, δηλαδή να δοθούν κίνητρα στους ερευνητές 
προκειμένου να προωθηθεί η έρευνα.
Το να δοθούν κίνητρα στην έρευνα σημαίνει επίσης να της παρασχεθούν εγγυήσεις με 
αξιόλογα νομοθετικά μέσα και δεδομένου ότι δεν υφίσταται κάποια ενιαία πειθαρχία σχετικά 
με την πνευματική ιδιοκτησία, πρέπει στο πλαίσιο των δράσεων Μαρία Κιουρί να αποδοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία της παραγόμενης πνευματικής ιδιοκτησίας με 
συμβασιακές ρήτρες οι οποίες θα προστατεύουν τα αποτελέσματα της έρευνας και του 
μεμονωμένου ερευνητή.
Τέλος, δεδομένου ότι δεν είναι όλοι έτοιμη για τη χρησιμοποίηση ενός πολύπλοκου 
μηχανισμού, όπως είναι εκείνος της συγχρηματοδότησης των προγραμμάτων κινητικότητας, 
θα πρέπει να προβλεφθεί μία πιλοτική φάση που θα εμποδίζει την άνιση μεταχείριση για τους 
ερευνητές που προέρχονται από χώρες ή περιφέρειες που δεν διαθέτουν προγράμματα 
κινητικότητας.
Η έρευνα πρέπει να είναι ανοικτή σε όλους εκείνους που πληρούν τις προϋποθέσεις και για το 
λόγο αυτό είναι σημαντικό το πρόγραμμα που επιλέγει το ανθρώπινο κεφάλαιο της έρευνας 
να είναι εύκολα προσβάσιμο. Για το λόγο αυτό η Επιτροπή, κατά την εκπόνηση της 
ημερήσιας διάταξης εργασίας της και σε πλαίσιο σεβασμού των κανόνων συμμετοχής στους 
διαγωνισμούς, θα πρέπει να προβλέψει έναν μηχανισμό απλούστευσης και μείωσης των 
γραφειοκρατικών διαδικασιών, προκειμένου να αποφεύγεται η ναρκοθέτηση σημαντικών 
επιστημονικών πρωτοβουλιών από διαδικαστικά εμπόδια.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται πάντοτε για τα αποτελέσματα που 
επετεύχθησαν στο πλαίσιο των δράσεων του ειδικού προγράμματος "Άνθρωποι" που θα 
μπορεί να βελτιώνεται και να διορθώνεται εάν προς την κατεύθυνση αυτή οδηγήσουν οι 
πρώτες εμπειρίες της νέας εφαρμογής του.

Προϋπολογισμός

Θεμελιώδους σημασίας για την υλοποίηση των φιλόδοξων στόχων του προγράμματος 
"Άνθρωποι" είναι ένας σημαντικός προϋπολογισμός.
Τα κράτη μέλη δεσμεύονται να επενδύσουν στον τομέα της έρευνας έως το 3% του ΑΕΠ. Η 
ΕΕ θα πρέπει να καθοδηγήσει την πορεία προς το μέλλον αποφεύγοντας το να παραβλάπτεται 
η συνολική αναπτυξιακή στρατηγική από έλλειψη πόρων στον προϋπολογισμό.
Θα μπορούσε πράγματι να σημειωθεί το παράδοξο να αυξάνουν τα κράτη μέλη τις 
επενδύσεις στην έρευνα και η ΕΕ να αποφασίζει τη μείωσή τους με συνέπεια να καθίσταται 
μάταιο τόσο το πρόγραμμα με το οποίο ασχολούμαστε όσο και οι ίδιες οι διαδικασίες 
συγχρηματοδότησης.
Η επένδυση στη γνώση σημαίνει επένδυση ιδιαίτερα στους νέους, στην κατάρτισή τους, στο 
να καταστούν ανταγωνιστικοί στην παγκόσμια αγορά και στο να τους επιτραπεί να 
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος, προκλήσεις που ονομάζονται έρευνα.


