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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει 
στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η Ένωση έχει στόχο την ενίσχυση της 
επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης 
της, με την επίτευξη του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Έρευνας («ΕΧΕ») εντός του 
οποίου οι ερευνητές, οι επιστημονικές 
γνώσεις και η τεχνολογία κυκλοφορούν 
ελεύθερα, και την ενθάρρυνση της Ένωσης 
να καταστεί ανταγωνιστικότερη, 
συμπεριλαμβανομένης της 
ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της. 
Για την επίτευξη των εν λόγω στόχων η 
Ένωση πρέπει να διεξάγει δραστηριότητες 
για την υλοποίηση της έρευνας, 
τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης, να 
προωθεί τη διεθνή συνεργασία, να διαδίδει 
και να βελτιστοποιεί τα αποτελέσματα και 
να προωθεί την κατάρτιση και την 
κινητικότητα.

(1) Η Ένωση έχει στόχο την ενίσχυση της 
επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης 
της, με την επίτευξη του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Έρευνας («ΕΧΕ») εντός του 
οποίου οι ερευνητές και οι ερευνήτριες, οι 
επιστημονικές γνώσεις και η τεχνολογία 
κυκλοφορούν ελεύθερα, και την 
ενθάρρυνση της Ένωσης να καταστεί 
ανταγωνιστικότερη, συμπεριλαμβανομένης 
της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας 
της. Για την επίτευξη των εν λόγω στόχων 
η Ένωση πρέπει να διεξάγει 
δραστηριότητες για την υλοποίηση της 
έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και 
επίδειξης, να προωθεί τη διεθνή 
συνεργασία, να διαδίδει και να 
βελτιστοποιεί τα αποτελέσματα και να 
προωθεί την κατάρτιση και την 
κινητικότητα.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η Ένωση έχει δεσμευθεί να υλοποιήσει 
τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», στο 

(3) Η Ένωση έχει δεσμευθεί να υλοποιήσει 
τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», στο 
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πλαίσιο της οποίας έχουν τεθεί ως στόχοι η 
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, υπογραμμίζοντας το ρόλο της 
έρευνας και της καινοτομίας ως κύριων 
μοχλών της κοινωνικής και οικονομικής 
ευημερίας και της περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας, και θέτοντας ως στόχο την 
αύξηση των δαπανών στην έρευνα και 
ανάπτυξη ώστε να ανέλθουν σε ποσοστό 
3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος 
(ΑΕΠ) έως το 2020, εκπονώντας 
παράλληλα έναν δείκτη έντασης 
καινοτομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η 
εμβληματική πρωτοβουλία «Ένωση 
Καινοτομίας» προβλέπει μια στρατηγική 
και ολοκληρωμένη προσέγγιση της 
έρευνας και της καινοτομίας, θέτοντας το 
πλαίσιο και τους στόχους στους οποίους 
πρέπει να συμβάλλει η μελλοντική 
ενωσιακή χρηματοδότηση της έρευνας και 
της καινοτομίας. Η έρευνα και η 
καινοτομία αποτελούν επίσης κύρια 
στοιχεία άλλων εμβληματικών 
πρωτοβουλιών της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», ιδίως των πρωτοβουλιών «Μια 
Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους 
πόρους», «Μια βιομηχανική πολιτική για 
την εποχή της παγκοσμιοποίησης», και 
«Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη». 
Επιπλέον, για την επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σχετικά με 
την έρευνα και την καινοτομία, η πολιτική 
συνοχής μπορεί να διαδραματίσει κύριο 
ρόλο μέσω της δημιουργίας ικανοτήτων 
και της παροχής μιας «κλίμακας 
αριστείας».

πλαίσιο της οποίας έχουν τεθεί ως στόχοι η 
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, υπογραμμίζοντας το ρόλο της 
έρευνας και της καινοτομίας ως κύριων 
μοχλών της κοινωνικής και οικονομικής 
ευημερίας και της περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας, και θέτοντας ως στόχο την 
αύξηση των δαπανών στην έρευνα και 
ανάπτυξη ώστε να ανέλθουν σε ποσοστό 
3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος 
(ΑΕΠ) έως το 2020, εκπονώντας 
παράλληλα έναν δείκτη έντασης 
καινοτομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η 
εμβληματική πρωτοβουλία «Ένωση 
Καινοτομίας» προβλέπει μια στρατηγική 
και ολοκληρωμένη προσέγγιση της 
έρευνας και της καινοτομίας, θέτοντας το 
πλαίσιο και τους στόχους στους οποίους 
πρέπει να συμβάλλει η μελλοντική 
ενωσιακή χρηματοδότηση της έρευνας και 
της καινοτομίας. Η έρευνα και η 
καινοτομία αποτελούν επίσης κύρια 
στοιχεία άλλων εμβληματικών 
πρωτοβουλιών της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», ιδίως των πρωτοβουλιών «Μια 
Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους 
πόρους», «Μια βιομηχανική πολιτική για 
την εποχή της παγκοσμιοποίησης», και 
«Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη». 
Επιπλέον, για την επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σχετικά με 
την έρευνα και την καινοτομία, η πολιτική 
συνοχής μπορεί να διαδραματίσει κύριο 
ρόλο μέσω της δημιουργίας ικανοτήτων 
και της παροχής μιας «κλίμακας 
αριστείας», για άνδρες και γυναίκες 
επιστήμονες, με στόχο την πρωτοποριακή 
έρευνα και την καινοτομία στο ανώτατο 
επίπεδο ποιότητας.

Or. en
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η απλούστευση αποτελεί κεντρικό 
στόχο του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020» και πρέπει να 
αντικατοπτρίζεται πλήρως στο σχεδιασμό 
του, στους κανόνες του, στη 
δημοσιονομική διαχείρισή του και στην 
υλοποίησή του. Το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» πρέπει να θέσει ως 
στόχο να προσελκύσει μεγάλη συμμετοχή 
από πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, 
βιομηχανία και ειδικά ΜΜΕ, και να είναι 
ανοικτό σε νέους συμμετέχοντες, καθώς
συνενώνει ολόκληρο το φάσμα της 
στήριξης της έρευνας και της καινοτομίας 
σε ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο, 
συμπεριλαμβανομένης μιας 
εξορθολογισμένης δέσμης μορφών 
στήριξης και χρησιμοποιεί κανόνες 
συμμετοχής με αρχές που ισχύουν για όλες 
τις δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος. 
Η απλούστευση των κανόνων 
χρηματοδότησης πρέπει να μειώσει το 
διοικητικό κόστος συμμετοχής και να 
συμβάλλει στη μείωση των 
δημοσιονομικών σφαλμάτων.

(15) Η απλούστευση αποτελεί κεντρικό 
στόχο του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020» και πρέπει να 
αντικατοπτρίζεται πλήρως στο σχεδιασμό 
του, στους κανόνες του, στη 
δημοσιονομική διαχείρισή του και στην 
υλοποίησή του. Το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» πρέπει να θέσει ως 
στόχο να προσελκύσει μεγάλη συμμετοχή 
από πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, 
βιομηχανία και ειδικά ΜΜΕ, και να είναι 
ανοικτό στην πλήρη αξιοποίηση και την 
επιστημονική αριστεία των νέων 
ταλαντούχων συμμετεχόντων, ανδρών και 
γυναικών, σε όλη την Ευρώπη, καθώς 
συνενώνει ολόκληρο το φάσμα της 
στήριξης της έρευνας και της καινοτομίας 
σε ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο, 
συμπεριλαμβανομένης μιας 
εξορθολογισμένης δέσμης μορφών 
στήριξης και χρησιμοποιεί κανόνες 
συμμετοχής με αρχές που ισχύουν για όλες 
τις δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος. 
Η απλούστευση των κανόνων 
χρηματοδότησης πρέπει να μειώσει το 
διοικητικό κόστος συμμετοχής και να 
συμβάλλει στη μείωση των 
δημοσιονομικών σφαλμάτων.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

15α. Η διάσταση του φύλου πρέπει να 
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περιλαμβάνεται σε τρεις προτεραιότητες 
του «Ορίζοντας 2020»: την επιστήμη 
αριστείας, τη βιομηχανική υπεροχή και 
τις κοινωνιακές αλλαγές, καθώς και σε 
όλες τις κοινωνιακές προκλήσεις που 
έχουν προσδιοριστεί, ως άξονας 
ενσωματωμένος στη βασική έρευνα, την 
έρευνα δράσης και τους ανθρώπινους 
πόρους. Η διάσταση του φύλου πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνεται στην κατανομή 
της χρηματοδότησης, μέσω της χρήσης 
δεικτών βάσει φύλου, για μια πιο 
ισόρροπη συμμετοχή των γυναικών στην 
έρευνα που χρηματοδοτείται από την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Οι δραστηριότητες που 
αναπτύσσονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 
πρέπει να στοχεύουν στην προώθηση της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
στην έρευνα και την καινοτομία, 
αντιμετωπίζοντας ιδίως τα βαθύτερα αίτια 
της ανισότητας των δύο φύλων, 
αξιοποιώντας το πλήρες δυναμικό των 
ερευνητών και των ερευνητριών, καθώς 
και ενσωματώνοντας τη διάσταση του 
φύλου στο περιεχόμενο των έργων 
προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της 
έρευνας και να τονωθεί η καινοτομία. Οι 
δραστηριότητες πρέπει επίσης να 
αποσκοπούν στην εφαρμογή των αρχών 
που αφορούν την ισότητα μεταξύ γυναικών 
και ανδρών, όπως προβλέπεται στα άρθρα 
2 και 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

(23) Οι δραστηριότητες που 
αναπτύσσονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 
πρέπει να στοχεύουν στην προώθηση της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
στην έρευνα και την καινοτομία, 
αντιμετωπίζοντας ιδίως τα βαθύτερα αίτια 
της ανισότητας των δύο φύλων, 
αξιοποιώντας το πλήρες δυναμικό των 
ερευνητών και των ερευνητριών, καθώς 
και ενσωματώνοντας τη διάσταση του 
φύλου στο περιεχόμενο των έργων, στην 
πρόσληψη και στη σύνθεση των 
ερευνητικών ομάδων και στη 
χρηματοδότηση, προκειμένου να 
βελτιωθεί η ποιότητα της έρευνας και να 
τονωθεί η καινοτομία. Οι δραστηριότητες 
πρέπει επίσης να αποσκοπούν στην 
εφαρμογή των αρχών που αφορούν την 
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Ένωση και στο άρθρο 8 της ΣΛΕΕ. ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, 
όπως προβλέπεται στα άρθρα 2 και 3 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
στο άρθρο 8 της ΣΛΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Οι δραστηριότητες του «Ορίζοντας 
2020» θα πρέπει να υπερβούν όλα τα 
εμπόδια που δημιουργεί το φαινόμενο της 
«γυάλινης οροφής», τα οποία οδηγούν σε 
ανεπαρκή εκπροσώπηση των 
ερευνητριών στις ηγετικές θέσεις στον 
τομέα της έρευνας και καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

23β. Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» 
πρέπει να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των 
γυναικών σε όλα τα ευρωπαϊκά 
ερευνητικά έργα και τους επιστημονικούς 
κλάδους, όχι μόνο στις συμβουλευτικές 
ομάδες και στους αξιολογητές, αλλά και 
σε όλες τις δομές που σχετίζονται με το 
«Ορίζοντας 2020» (ΕΙΚΤ, ΕΣΕ, ΚΚΕρ, 
διευθύνουσες ομάδες, ομάδες υψηλού 
επιπέδου, ομάδες εμπειρογνωμόνων, 
κ.λπ.), καθώς επίσης στα πανεπιστήμια 
και στα ερευνητικά ιδρύματα.
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»
τονίζει τη σπουδαιότητα της προώθησης 
τομέων έρευνας χωρίς διακρίσεις λόγω 
φύλου. Μέσω των πανεπιστημίων, των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των 
κρατών μελών, το πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020» αποσκοπεί στην 
προώθηση τόσο της επιστήμης ως πεδίου 
ενδιαφέροντος και για τα δύο φύλα από 
τα αρχικά στάδια της εκπαίδευσης, όσο 
και της εικόνας των ερευνητριών ως 
προτύπων ρόλου. Μέσω ενημερωτικών 
εκστρατειών, θα παρέχονται πληροφορίες 
σχετικά με τις προϋποθέσεις που 
απαιτούνται για να γίνει κάποιος 
ερευνητής, και τις ευκαιρίες που 
προσφέρονται στον τομέα της έρευνας· .

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 - παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Δεδομένου του χαμηλού ποσοστού 
συμμετοχής των ερευνητριών στο 6ο και 
στο 7ο ΠΠ, το πρόγραμμα «Ορίζοντας 
2020» αντιμετωπίζει το ζήτημα αυτό 
παρέχοντας ίσες ευκαιρίες για 
επαγγελματική εξέλιξη τόσο στους 
ερευνητές όσο και στις ερευνήτριες, με 



PE489.559v01-009/9 PA\902566EL.doc

EL

έμφαση στην κινητικότητά τους και 
στους τρόπους συμβιβασμού 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Or. en


