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Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη 1α (νέα)

(1α) Η έρευνα που χρηματοδοτείται από 
δημόσια κονδύλια πρέπει να αξιοποιείται 
πρωτίστως κατά τέτοιον τρόπον ώστε να 
αναταποκρίνεται στις δημόσιες ανάγκες 
και προτεραιότητες.

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη 2

(2) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 
Λισσαβόνας αναγνώρισε τον καθοριστικό
ρόλο της έρευνας για την 
ανταγωνιστικότητα και την οικονομική 

(2) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 
Λισσαβόνας αναγνώρισε τον ρόλο της 
έρευνας, υπογραμμίζοντας τον κεντρικό 
ρόλο της γνώσης και της καινοτομίας και 
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ανάπτυξη στην Ευρώπη, υπογραμμίζοντας 
τον κεντρικό ρόλο της γνώσης και της 
καινοτομίας στην οικονομική πρόοδο, 
καθώς και στην ανάπτυξη της 
απασχόλησης.

έθεσε για την Ένωση ένα νέο στρατηγικό 
στόχο για την προσεχή δεκαετία: να 
καταστεί η πλέον ανταγωνιστική και 
δυναμική οικονομία της γνώσης στον 
κόσμο, ικανή για μια αειφόρο οικονομική 
ανάπτυξη που θα στοχεύει στην πλήρη 
απασχόληση με περισσότερες και 
καλύτερες θέσεις εργασίας και με 
μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αξίζει να γίνει αναφορά στο "τρίγωνο" της Λισαβόνας.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη 4α (νέα)

(4α) Δεν θα πρέπει να χορηγείται κοινοτική
ενίσχυση σε καμία δραστηριότητα έρευνας
που απαιτεί την καταστροφή ανθρώπινων
εμβρύων ή χρησιμοποιεί υλικό που έχει
ληφθεί από ανθρώπινα έμβρυα στο πλαίσιο 
διαδικασίας που προκαλεί την καταστροφή 
του συγκεκριμένου εμβρύου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένως υπογραμμίσει την καταστροφική προσέγγιση
της Κοινότητας όσον αφορά την έρευνα για το ανθρώπινο έμβρυο και τα βλαστικά κύτταρα που 
προέρχονται από ανθρώπινα έμβρυα.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη 4β (νέα)

(4β) Με βάση το ψήφισμα της Γενικής
Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 8ης 
Μαρτίου 2005 (A/59/516/Add. I), το οποίο
αναφέρεται ρητώς στην ανάγκη αποφυγής 
των κινδύνων για την υγεία και της 
εκμετάλλευσης των γυναικών, το 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε την ανάγκη 
να αποκλειστεί η στήριξη και η 
χρηματοδότηση της ανθρώπινης 
κλωνοποίησης σε όλα τα κοινοτικά 
προγράμματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει ιδιαίτερη σημασία ο καθορισμός των περιορισμών που τίθενται για ηθικούς λόγους.

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη 9

(9) Είναι απαραίτητο να ενισχυθεί 
ποσοτικά και ποιοτικά το ανθρώπινο 
δυναμικό στον χώρο της έρευνας και της 
τεχνολογίας στην Ευρώπη.

(9) Θα πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα
προκειμένου να αυξηθεί αισθητά η
συμμετοχή των γυναικών στην έρευνα. 
Πρέπει επίσης να αξιοποιηθούν στον τομέα 
της έρευνας οι διαφορετικές ικανότητες
και εμπειρίες των ανδρών και των
γυναικών.

Or. sv

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη 14

(14) Στο πλαίσιο του σκέλους “Άνθρωποι”, 
θα πρέπει να υποστηρίζονται η προώθηση 
και προβολή της επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας στον χώρο της έρευνας και η 
διαμόρφωση ελκυστικών συνθηκών και 
προοπτικών ερευνητικής σταδιοδρομίας 
στην Ευρώπη, ενθαρρύνοντας έτσι τους 
ευρωπαίους ερευνητές να παραμείνουν στην 
Ευρώπη και προσελκύοντας κορυφαίους 
ερευνητές από όλο τον κόσμο.

(14) Στο πλαίσιο του σκέλους “Άνθρωποι”, 
θα πρέπει να υποστηρίζονται η προώθηση 
και προβολή της επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας στον χώρο της έρευνας και η 
διαμόρφωση ελκυστικών συνθηκών και 
προοπτικών ερευνητικής σταδιοδρομίας 
στην Ευρώπη, ενθαρρύνοντας έτσι τους 
ευρωπαίους ερευνητές να παραμείνουν στην 
Ευρώπη και προσελκύοντας κορυφαίους 
ερευνητές από όλο τον κόσμο. Προς το
σκοπό αυτό, θα πρέπει να καταβληθεί
προσπάθεια προκειμένου να επιταχυνθεί η 
αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων που αποκτούνται στο κοινοτικό 
έδαφος και αυτών που αποκτούνται σε 
τρίτες χώρες.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Για να ενθαρρυνθούν οι ευρωπαίοι ερευνητές να παραμείνουν στην Ευρώπη και για να υπάρξει
προσέλκυση ξένων ερευνητών, κρίνεται πολύ σημαντικό να επιταχυνθεί η αμοιβαία αναγνώριση
των προσόντων που αποκτούνται στα κράτη μέλη και εκείνων που αποκτούνται στο εξωτερικό, 
έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των ερευνητών στην κοινοτική επικράτεια.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη 14α (νέα)

(14α) Στο πλαίσιο του σκέλους
"΄Ανθρωποι", θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η
περιέργεια και το ενδιαφέρον των παιδιών
για την επιστήμη, σε ένα περιβάλλον που
να κεντρίζει την περιέργεια των παιδιών
και των νέων για την επιστήμη, και τούτο
ενισχύοντας τη διδασκαλία των επιστημών
σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων
των σχολείων, και προωθώντας το
ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των νέων
στον επιστημονικό τομέα.

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη 19

(19) Η ουσιαστική διεύρυνση του πεδίου 
εφαρμογής του προγράμματος πλαισίου, η 
οποία μάλιστα τυγχάνει ευρείας 
υποστήριξης, η ώθηση που δίνει η 
χρηματοδότηση στις εθνικές δημόσιες και 
ιδιωτικές επενδύσεις, η αναγκαιότητα 
ανταπόκρισης της Κοινότητας σε νέες 
επιστημονικές και τεχνολογικές προκλήσεις, 
ο ζωτικός ρόλος της κοινοτικής παρέμβασης 
στη βελτίωση των επιδόσεων και της 
αποτελεσματικότητας του ευρωπαϊκού 
ερευνητικού συστήματος και η συμβολή 
ενός προγράμματος πλαισίου ευρύτερης 
εμβέλειας στην αναζωογόνηση της 
στρατηγικής της Λισσαβόνας, καθιστούν 
επιτακτική την αναγκαιότητα διπλασιασμού 

(19) Η ουσιαστική διεύρυνση του πεδίου 
εφαρμογής του προγράμματος πλαισίου, η 
οποία μάλιστα τυγχάνει ευρείας 
υποστήριξης, η ώθηση που δίνει η 
χρηματοδότηση στις εθνικές δημόσιες και 
ιδιωτικές επενδύσεις, η αναγκαιότητα 
ανταπόκρισης της Κοινότητας σε νέες 
επιστημονικές και τεχνολογικές προκλήσεις
και πλήρους αξιοποίησης του δυναμικού 
των ερευνητών αυτών χωρίς καμία μορφή 
διάκρισης, ο ζωτικός ρόλος της κοινοτικής 
παρέμβασης στη βελτίωση των επιδόσεων 
και της αποτελεσματικότητας του 
ευρωπαϊκού ερευνητικού συστήματος και η 
συμβολή ενός προγράμματος πλαισίου 
ευρύτερης εμβέλειας στην αναζωογόνηση 
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του προϋπολογισμού έρευνας της ΕΕ. της στρατηγικής της Λισσαβόνας, καθιστούν 
επιτακτική την αναγκαιότητα διπλασιασμού 
του προϋπολογισμού έρευνας της ΕΕ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η καλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού όλων των ερευνητών, ανδρών και γυναικών, στον τομέα
της έρευνας, θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda 

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη 25

(25) Οι ερευνητικές δραστηριότητες που 
υποστηρίζει το παρόν πρόγραμμα πλαίσιο 
θα πρέπει να τηρούν τις θεμελιώδεις αρχές 
ηθικής δεοντολογίας, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
διατυπώνονται στον Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Λαμβάνονται υπόψη και θα 
εξακολουθήσουν να λαμβάνονται υπόψη οι 
γνώμες της Ευρωπαϊκής Ομάδας για τη 
Δεοντολογία στις Επιστήμες και Νέες 
Τεχνολογίες.

(25) Οι ερευνητικές δραστηριότητες που 
υποστηρίζει το παρόν πρόγραμμα πλαίσιο 
θα πρέπει να τηρούν τις θεμελιώδεις αρχές 
ηθικής δεοντολογίας, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
διατυπώνονται στον Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
στη Σύμβαση του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
και τη Βιοϊατρική. 

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου 

Τροπολογία 21
Άρθρο 2, παράγραφος 4

4. Άνθρωποι: υποστηρίζεται η ποσοτική και 
ποιοτική ενίσχυση του ανθρώπινου 
δυναμικού της έρευνας και της τεχνολογίας 
στην Ευρώπη.

4. Άνθρωποι: υποστηρίζεται η ποσοτική και 
ποιοτική ενίσχυση του ανθρώπινου 
δυναμικού, ιδίως δε του γυναικείου 
δυναμικού, της έρευνας και της τεχνολογίας 
στην Ευρώπη.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία 16.
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου 

Τροπολογία 22
Άρθρο 2, παράγραφος 6α (νέα)

6α. Η διάσταση του φύλου και οι αρχές της
ισότητας των ευκαιριών και της ίσης
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, καθώς
και της καταπολέμησης όλων των μορφών
διακρίσεων, θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη σε όλες τις δραστηριότητες που 
καλύπτονται από το πρόγραμμα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2, της Συνθήκης, η Κοινότητα θα πρέπει να επιδιώκει την
αξάλειψη των ανισοτήτων και την προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλες
τις δράσεις της, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από το έβδομο 
πρόγραμμα πλαίσιο στον τομέα της έρευνας. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 13 της Συνθήκης, 
η Κοινότητα θα πρέπει να επιδιώκει την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων.

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου 

Τροπολογία 23
Άρθρο 7, παράγραφος 2, εδάφιο 1

Δύο έτη μετά την ολοκλήρωση του 
παρόντος προγράμματος πλαισίου, η 
Επιτροπή αναθέτει σε ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες τη διενέργεια εξωτερικής 
αξιολόγησης του αιτιολογικού, της 
υλοποίησης και των αποτελεσμάτων του.

Δύο έτη μετά την ολοκλήρωση του 
παρόντος προγράμματος πλαισίου, η 
Επιτροπή αναθέτει σε ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες τη διενέργεια εξωτερικής 
αξιολόγησης του αιτιολογικού, της 
υλοποίησης και των αποτελεσμάτων του, 
ιδίως σε ό,τι αφορά την προώθηση, την 
ανάπτυξη και την αξιοποίηση των 
ικανοτήτων και του δυναμικού των 
γυναικών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση του προγράμματος θα πρέπει επίσης να επικεντρώνεται στην πραγματοποιούμενη
πρόοδο όσον αφορά την ενίσχυση του ρόλου και των ικανοτήτων των γυναικών στον τομέα της 
έρευνας.
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Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 24
Παράρτημα I, Μέρος I, Συνεργασία, Τμήμα 1, Υγεία, τίτλος 2, Αιτιολογικό, παράγραφος 2

Η κλινική έρευνα επί πολλών ασθενειών 
(π.χ. επί του καρκίνου, των καρδιαγγειακών 
παθήσεων, των νευρολογικών και ψυχικών 
διαταραχών και νόσων, και ιδίως εκείνων 
που συνδέονται με τη γήρανση όπως η 
νόσος Αλτσχάιμερ και η νόσος Πάρκινσον) 
εξαρτάται από τη διεξαγωγή διεθνών 
πολυκεντρικών κλινικών δοκιμών οι οποίες 
επιτρέπουν τη μελέτη επαρκούς αριθμού 
ασθενών σε μικρό χρονικό διάστημα. Η 
επιδημιολογική έρευνα από την άλλη 
πλευρά, για να καταλήξει σε ουσιαστικά 
συμπεράσματα, απαιτεί σημαντικό αριθμό 
διαφορετικών πληθυσμών και διεθνή δίκτυα. 
Για την ανάπτυξη νέων μεθόδων διάγνωσης 
και θεραπείας σπάνιων διαταραχών 
απαιτούνται επίσης διεθνείς προσεγγίσεις οι 
οποίες επιτρέπουν τη μελέτη ικανοποιητικού 
αριθμού ασθενών. Η διεξαγωγή έρευνας με 
γνώμονα την πολιτική υγείας σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο επιτρέπει τη σύγκριση των 
μοντέλων, των συστημάτων, των δεδομένων 
και του υλικού ασθενών που φυλάσσονται 
στις εθνικές βάσεις δεδομένων και 
βιοτράπεζες.

Η κλινική έρευνα επί πολλών ασθενειών 
(π.χ. επί του καρκίνου, του χλαμύδιου, των 
καρδιαγγειακών παθήσεων, των
αναπνευστικών, νευρολογικών και ψυχικών 
διαταραχών και νόσων, και ιδίως εκείνων 
που συνδέονται με τη γήρανση όπως η 
νόσος Αλτσχάιμερ και η νόσος Πάρκινσον, 
καθώς και επί των μη μεταδιδόμενων 
νοσημάτων που επηρεάζουν τα παιδιά) 
εξαρτάται από τη διεξαγωγή διεθνών 
πολυκεντρικών κλινικών δοκιμών οι οποίες 
επιτρέπουν τη μελέτη επαρκούς αριθμού 
ασθενών σε μικρό χρονικό διάστημα. Η 
επιδημιολογική έρευνα από την άλλη 
πλευρά, για να καταλήξει σε ουσιαστικά 
συμπεράσματα, δεν θα πρέπει να διεξάγεται 
μόνο σε γονιδιακό και μοριακό επίπεδο.
Απαιτεί σημαντικό αριθμό διαφορετικών 
πληθυσμών και διεθνή δίκτυα. Για την 
ανάπτυξη νέων μεθόδων διάγνωσης και 
θεραπείας σπάνιων διαταραχών και για τη 
διαξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας επί 
των διαταραχών αυτών, απαιτούνται επίσης 
διεθνείς προσεγγίσεις οι οποίες επιτρέπουν 
τη μελέτη ικανοποιητικού αριθμού ασθενών. 
Η διεξαγωγή έρευνας με γνώμονα την 
πολιτική υγείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
επιτρέπει τη σύγκριση των μοντέλων, των 
συστημάτων, των δεδομένων και του υλικού 
ασθενών που φυλάσσονται στις εθνικές 
βάσεις δεδομένων και βιοτράπεζες, 
συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων 
τραπεζών βλαστικών κυττάρων ομφαλικού 
αίματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το χλαμύδιο είναι μια κοινή βακτηριδιακή νόσος, σεξουαλικά μεταδιδόμενη, η οποία θεωρείται
ότι οδηγεί σε στειρότητα στο ένα τρίτο των περιπτώσεων, με αποτέλεσμα να είναι το κοινότερο 
αίτο στειρότητας που προέρχεται από κάποια λοίμωξη.
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Η επιδημιολογική έρευνα πρέπει να είναι πολύ πληρέστερη, για λόγους δημόσιας υγειονομικής
περίθαλψης σε κοινωνικό επίπεδο, και δεν θα πρέπει να διεξάγεται μόνο σε γονιδιακό και σε 
μοριακό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να ενδυναμωθεί η έρευνα για τη δημιουργία
δημοσίων τραπεζών βλαστικών κυττάρων ομφαλικού αίματος, προκειμένου να επιτευχθεί ένα
απόθεμα επαρκές για την προμήθευση όσο των δυνατών περισσότερων δυνητικών ληπτών, με 
υψηλή πιθανότητα θεραπευτικώς αποτελεσματικής μονάδας ομφαλικού αίματος, όταν κάτι 
τέτοιο είναι κλινικώς ενδεδειγμένο.

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου 

Τροπολογία 25
Παράρτημα I, Θέμα Υγεία, Αιτιολογικό, εδάφιο 2

Η κλινική έρευνα επί πολλών ασθενειών 
(π.χ. επί του καρκίνου, των καρδιαγγειακών 
παθήσεων, των νευρολογικών και ψυχικών 
διαταραχών και νόσων, και ιδίως εκείνων 
που συνδέονται με τη γήρανση όπως η 
νόσος Αλτσχάιμερ και η νόσος Πάρκινσον) 
εξαρτάται από τη διεξαγωγή διεθνών 
πολυκεντρικών κλινικών δοκιμών οι οποίες 
επιτρέπουν τη μελέτη επαρκούς αριθμού 
ασθενών σε μικρό χρονικό διάστημα. Η 
επιδημιολογική έρευνα από την άλλη 
πλευρά, για να καταλήξει σε ουσιαστικά 
συμπεράσματα, απαιτεί σημαντικό αριθμό 
διαφορετικών πληθυσμών και διεθνή δίκτυα. 
Για την ανάπτυξη νέων μεθόδων διάγνωσης 
και θεραπείας σπάνιων διαταραχών 
απαιτούνται επίσης διεθνείς προσεγγίσεις οι 
οποίες επιτρέπουν τη μελέτη ικανοποιητικού 
αριθμού ασθενών. Η διεξαγωγή έρευνας με 
γνώμονα την πολιτική υγείας σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο επιτρέπει τη σύγκριση των 
μοντέλων, των συστημάτων, των δεδομένων 
και του υλικού ασθενών που φυλάσσονται 
στις εθνικές βάσεις δεδομένων και 
βιοτράπεζες.

Η κλινική έρευνα επί πολλών ασθενειών 
(π.χ. επί του καρκίνου, των καρδιαγγειακών 
παθήσεων, των νευρολογικών και ψυχικών 
διαταραχών και νόσων, και ιδίως εκείνων 
που συνδέονται με τη γήρανση όπως η 
νόσος Αλτσχάιμερ και η νόσος Πάρκινσον, 
η οστεοπόρωση) εξαρτάται από τη 
διεξαγωγή διεθνών πολυκεντρικών κλινικών 
δοκιμών οι οποίες επιτρέπουν τη μελέτη 
επαρκούς αριθμού ασθενών σε μικρό 
χρονικό διάστημα. Η επιδημιολογική έρευνα 
από την άλλη πλευρά, για να καταλήξει σε 
ουσιαστικά συμπεράσματα, απαιτεί 
σημαντικό αριθμό διαφορετικών πληθυσμών 
και διεθνή δίκτυα. Για την ανάπτυξη νέων 
μεθόδων διάγνωσης και θεραπείας σπάνιων 
διαταραχών απαιτούνται επίσης διεθνείς 
προσεγγίσεις οι οποίες επιτρέπουν τη μελέτη 
ικανοποιητικού αριθμού ασθενών. Η 
διεξαγωγή έρευνας με γνώμονα την πολιτική 
υγείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο επιτρέπει τη 
σύγκριση των μοντέλων, των συστημάτων, 
των δεδομένων και του υλικού ασθενών που 
φυλάσσονται στις εθνικές βάσεις δεδομένων 
και βιοτράπεζες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η οστεοπόρωση είναι μια νόσος που πλήττει πολύ μεγάλο αριθμό γυναικών στην Ευρώπη, και
αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι απαραίτητες οι κλινικές έρευνες στον εν λόγω τομέα, 
ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των γυναικών που πάσχουν από τη συγκεκριμένη νόσο.
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Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 26
Παράρτημα I, Μέρος I, Συνεργασία, Τμήμα 1, Υγεία, τίτλος 2, Αιτιολογικό, παράγραφος 4

Οι δραστηριότητες έρευνας που θα 
υποστηριχθούν, στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται και δραστηριότητες 
έρευνας ανταποκρινόμενες σε πολιτικές 
ανάγκες, εκτίθενται κατωτέρω. Σε όλες τις 
δραστηριότητες θα δίνεται έμφαση σε δύο 
οριζόντια θέματα στρατηγικής σημασίας, 
την παιδική υγεία και την υγεία του 
γηράσκοντος πληθυσμού. Θα 
υποστηριχθούν, κατά περίπτωση, 
στρατηγικά σχέδια έρευνας που έχουν 
καταρτισθεί από ευρωπαϊκές τεχνολογικές 
πλατφόρμες, όπως π.χ. αυτό που αφορά τα 
καινοτόμα φάρμακα. Συμπληρωματικά προς 
τις ανωτέρω δραστηριότητες και προς 
αντιμετώπιση νέων πολιτικών αναγκών, 
μπορεί να υποστηριχθούν πρόσθετες 
δραστηριότητες που καλύπτουν τομείς όπως 
η πολιτική δημόσιας υγείας και η 
επαγγελματική υγεία και ασφάλεια.

Οι δραστηριότητες έρευνας που θα 
υποστηριχθούν, στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται και δραστηριότητες 
έρευνας ανταποκρινόμενες σε πολιτικές 
ανάγκες, εκτίθενται κατωτέρω. Σε όλες τις 
δραστηριότητες θα δίνεται έμφαση σε δύο 
οριζόντια θέματα στρατηγικής σημασίας, 
την παιδική υγεία και την υγεία του 
γηράσκοντος πληθυσμού. Θα 
υποστηριχθούν, κατά περίπτωση, 
στρατηγικά σχέδια έρευνας που έχουν 
καταρτισθεί από ευρωπαϊκές τεχνολογικές 
πλατφόρμες, όπως π.χ. αυτό που αφορά τα 
καινοτόμα φάρμακα. Συμπληρωματικά προς 
τις ανωτέρω δραστηριότητες και προς 
αντιμετώπιση νέων πολιτικών αναγκών, 
μπορεί να υποστηριχθούν πρόσθετες 
δραστηριότητες που καλύπτουν τομείς όπως 
η πολιτική δημόσιας υγείας και η 
επαγγελματική υγεία και ασφάλεια., καθώς 
και η υγεία σε μια προοπτική ισότητας.

Or. sv

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 27
Παράρτημα I, Μέρος I, Συνεργασία, Τμήμα 1, Υγεία, τίτλος 2, Αιτιολογικό, παράγραφος 4

Οι δραστηριότητες έρευνας που θα 
υποστηριχθούν, στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται και δραστηριότητες 
έρευνας ανταποκρινόμενες σε πολιτικές 
ανάγκες, εκτίθενται κατωτέρω. Σε όλες τις 
δραστηριότητες θα δίνεται έμφαση σε δύο 
οριζόντια θέματα στρατηγικής σημασίας, 
την παιδική υγεία και την υγεία του 
γηράσκοντος πληθυσμού. Θα 
υποστηριχθούν, κατά περίπτωση, 
στρατηγικά σχέδια έρευνας που έχουν 
καταρτισθεί από ευρωπαϊκές τεχνολογικές 
πλατφόρμες, όπως π.χ. αυτό που αφορά τα 
καινοτόμα φάρμακα. Συμπληρωματικά προς 
τις ανωτέρω δραστηριότητες και προς 

Οι δραστηριότητες έρευνας που θα 
υποστηριχθούν, στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται και δραστηριότητες 
έρευνας ανταποκρινόμενες σε πολιτικές 
ανάγκες, εκτίθενται κατωτέρω. Σε όλες τις 
δραστηριότητες θα δίνεται έμφαση σε τρία
οριζόντια θέματα στρατηγικής σημασίας, 
την παιδική υγεία, την υγεία των γυναικών
και την υγεία του γηράσκοντος πληθυσμού. 
Θα υποστηριχθούν, κατά περίπτωση, 
στρατηγικά σχέδια έρευνας που έχουν 
καταρτισθεί από ευρωπαϊκές τεχνολογικές 
πλατφόρμες, όπως π.χ. αυτό που αφορά τα 
καινοτόμα φάρμακα. Συμπληρωματικά προς 
τις ανωτέρω δραστηριότητες και προς 
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αντιμετώπιση νέων πολιτικών αναγκών, 
μπορεί να υποστηριχθούν πρόσθετες 
δραστηριότητες που καλύπτουν τομείς όπως 
η πολιτική δημόσιας υγείας και η 
επαγγελματική υγεία και ασφάλεια.

αντιμετώπιση νέων πολιτικών αναγκών, 
μπορεί να υποστηριχθούν πρόσθετες 
δραστηριότητες που καλύπτουν τομείς όπως 
η πολιτική δημόσιας υγείας και η 
επαγγελματική υγεία και ασφάλεια.

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 28
Παράρτημα I, Τμήμα Υγεία, Δραστηριότητες, Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της 

ανθρώπινης υγείας, εδάφιο 4

Μεταγραφική έρευνα επί των σοβαρότερων 
ασθενειών: καρκίνος, καρδιαγγειακές 
παθήσεις, διαβήτης/παχυσαρκία· σπάνιες 
ασθένειες· άλλες χρόνιες ασθένειες (π.χ. 
οστεοαρθρίτιδα). Ανάπτυξη 
ασθενοκεντρικών στρατηγικών πρόληψης, 
διάγνωσης και θεραπείας, 
συμπεριλαμβανομένης της κλινικής έρευνας.

Μεταγραφική έρευνα επί των σοβαρότερων 
ασθενειών: καρκίνος, καρδιαγγειακές 
παθήσεις, διαβήτης/παχυσαρκία· σπάνιες 
ασθένειες· άλλες χρόνιες ασθένειες (π.χ. 
οστεοαρθρίτιδα ή οστεοπόρωση). Ανάπτυξη 
ασθενοκεντρικών στρατηγικών πρόληψης, 
διάγνωσης και θεραπείας, 
συμπεριλαμβανομένης της κλινικής έρευνας
και λαμβανομένων υπόψη των 
ιδιαιτεροτήτων που συνδέονται με το φύλο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι στρατηγικές πρόληψης και θεραπείας των ασθενειών θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις
διαφορές που υπα΄ρχουν μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda 

Τροπολογία 29
Παράρτημα I, Μέρος 1, Θεματικοί τομείς, Σημείο 1 Υγεία, εδάφιο Δραστηριότητες, 

υπότιτλος 2 Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας, παύλα 4 β (νέα)

- Παρηγορητική ιατρική: θεραπεία του 
πόνου και των συμπτωμάτων σε ανίατες 
προς το παρόν ασθένειες, προκειμένου να 
καταπολεμηθούν στο μέτρο του δυνατού τα 
συμπτώματα των ασθενών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πολλές ασθένειες θα παραμείνουν ανίατες κατά τα προσεχή επτά ή οκτώ έτη. Ακόμη και μετά
τη λήξη του έβδομου προγράμματος πλαισίου στον τομέα της έρευνας, θα εξακολουθήσουν να 
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υπάρχουν άνθρωποι που θα πεθαίνουν από ασθένειες. Στόχος της παρηγορητικής ιατρικής είναι 
να καταπολεμήσει τις οδύνες, ιδίως τον πόνο, καθώς και άλλα συμπτώματα όπως είναι η δίψα, 
ο κνησμός ή η ναυτία, ακόμη και αν δεν είναι δυνατή η καταπολέμηση της ίδιας της ασθένειας.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda 

Τροπολογία 30
Παράρτημα I, Μέρος 1, Θεματικοί τομείς, σημείο II, Δραστηριότητες, παράγραφος 3

Το επιστημονικό συμβούλιο θα απαρτίζεται 
από ανωτάτου επιπέδου εκπροσώπους της 
ευρωπαϊκής επιστημονικής κοινότητας, οι 
οποίοι θα ενεργούν υπό την προσωπική τους 
ιδιότητα, ανεξάρτητα από πολιτικά ή άλλα 
συμφέροντα. Τα μέλη του συμβουλίου θα 
ορισθούν από την Επιτροπή κατόπιν 
ανεξάρτητης διαδικασίας διορισμού. Το 
επιστημονικό συμβούλιο θα έχει, μεταξύ 
άλλων, την εποπτεία των αποφάσεων ως 
προς τον επιλέξιμο για χρηματοδότηση τύπο 
έρευνας και θα εγγυάται την επιστημονική 
ποιότητα των δραστηριοτήτων. Τα 
καθήκοντά του θα συμπεριλαμβάνουν την 
κατάρτιση ετήσιου προγράμματος εργασίας, 
τον καθορισμό της διαδικασίας αξιολόγησης 
από ομότιμους κριτές, καθώς και την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο ποιότητας 
της εφαρμογής του προγράμματος από 
επιστημονική άποψη.

Το επιστημονικό συμβούλιο θα απαρτίζεται 
από ανωτάτου επιπέδου εκπροσώπους της 
ευρωπαϊκής επιστημονικής κοινότητας, οι 
οποίοι θα ενεργούν υπό την προσωπική τους 
ιδιότητα, ανεξάρτητα από πολιτικά ή άλλα 
συμφέροντα. Στα μέλη του επιστημονικού 
συμβουλίου θα πρέπει να περιλαμβάνεται 
ποσοστό τουλάχιστον 50% γυναικών. Τα 
μέλη του συμβουλίου θα ορισθούν από την 
Επιτροπή κατόπιν ανεξάρτητης διαδικασίας 
διορισμού. Το επιστημονικό συμβούλιο θα 
έχει, μεταξύ άλλων, την εποπτεία των 
αποφάσεων ως προς τον επιλέξιμο για 
χρηματοδότηση τύπο έρευνας και θα 
εγγυάται την επιστημονική ποιότητα των 
δραστηριοτήτων. Τα καθήκοντά του θα 
συμπεριλαμβάνουν την κατάρτιση ετήσιου 
προγράμματος εργασίας, τον καθορισμό της 
διαδικασίας αξιολόγησης από ομότιμους 
κριτές, καθώς και την παρακολούθηση και 
τον έλεγχο ποιότητας της εφαρμογής του 
προγράμματος από επιστημονική άποψη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αυτή είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι το επιστημονικό συμβούλιο τηρεί το 
στόχο της ΕΕ για ίση μεταχείριση.

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 31
Παράρτημα I, Θέμα 3, Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας, Δραστηριότητες, 

Ολοκλήρωση τεχνολογιών, Οικιακά περιβάλλοντα

Οικιακά περιβάλλοντα: οικιακές διατάξεις 
επικοινωνίας, παρακολούθησης, ελέγχου, 

Οικιακά περιβάλλοντα: φιλτράρισμα των 
αθέμιτων περιεχομένων· οικιακές διατάξεις 
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βοήθειας και υποστήριξης· αδιάλειπτη 
διαλειτουργικότητα και χρήση όλων των 
διατάξεων· διαλογικά ψηφιακά περιεχόμενα 
και υπηρεσίες. 

επικοινωνίας, παρακολούθησης, ελέγχου, 
βοήθειας και υποστήριξης· αδιάλειπτη 
διαλειτουργικότητα και χρήση όλων των 
διατάξεων· διαλογικά ψηφιακά περιεχόμενα 
και υπηρεσίες. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας θα πρέπει να επιτρέπουν το φιλτράρισμα
των αθέμιτων περιεχομένων, όπως είναι η πορνογραφία ή η παιδική πορνογραφία, οι οποίες 
πολλαπλασιάζονται κυρίως στο Διαδίκτυο.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda 

Τροπολογία 32
Παράρτημα I, Θεματικοί τομείς, Τμήμα VIII, Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές

επιστήμες, Στόχος

Διαμόρφωση μιας εις βάθος και κοινής 
γνώσης των πολύπλοκων και αλληλένδετων 
κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων που 
αντιμετωπίζει η Ευρώπη, όπως η 
οικονομική ανάπτυξη, η απασχόληση και η 
ανταγωνιστικότητα, η κοινωνική συνοχή 
και η αειφορία, η ποιότητα ζωής και η 
παγκόσμια αλληλεξάρτηση, με σκοπό την 
ανάπτυξη μιας βελτιωμένης βάσης γνώσεων, 
χρήσιμης για τη χάραξη πολιτικής στους 
υπόψη τομείς.

Διαμόρφωση μιας εις βάθος και κοινής 
γνώσης των πολύπλοκων και αλληλένδετων 
κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων που 
αντιμετωπίζει η Ευρώπη, όπως η υψηλής 
ποιότητας απασχόληση, η γήρανση του 
πληθυσμού, η κοινωνική συνοχή και η 
αειφορία, η ποιότητα ζωής και η παγκόσμια 
αλληλεξάρτηση, με σκοπό την ανάπτυξη 
μιας βελτιωμένης βάσης γνώσεων, χρήσιμης 
για τη χάραξη πολιτικής στους υπόψη 
τομείς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η γηράσκουσα κοινωνία αποτελεί μία από τις βασικές προκλήσεις του μέλλοντος.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda 

Τροπολογία 33
Παράρτημα I, Θεματικοί τομείς, Τμήμα VIII, Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές

επιστήμες, Δραστηριότητες, εδάφιο 1

Ανάπτυξη, απασχόληση και 
ανταγωνιστικότητα σε μια κοινωνία της 
γνώσης: ανάπτυξη και ολοκλήρωση της 
έρευνας επί ζητημάτων ανάπτυξης,
απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας -

Περιβαλλοντικώς αειφόρος οικονομική 
ανάπτυξη, απασχόληση, κοινωνική 
δικαιοσύνη και ισότητα των φύλων: 
ανάπτυξη και ολοκλήρωση της έρευνας επί 
ζητημάτων απασχόλησης - από την 
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από την καινοτομία, την εκπαίδευση 
(συμπεριλαμβανομένης της δια βίου 
μάθησης) και τον ρόλο των επιστημονικών 
και άλλων γνώσεων, έως τα εθνικά θεσμικά 
πλαίσια.

καινοτομία, την εκπαίδευση 
(συμπεριλαμβανομένης της δια βίου 
μάθησης) και τον ρόλο των επιστημονικών 
και άλλων γνώσεων, έως τα εθνικά θεσμικά 
πλαίσια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανταγωνιστικότητα σε όλους τους τομείς της κοινωνίας δεν θα πρέπει να καταστεί επιθυμητή 
έννοια.

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 34
Παράρτημα I, Θεματικοί τομείς, Τμήμα 8, Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές

επιστήμες, Δραστηριότητες, εδάφιο 3

Μείζονες κοινωνικές τάσεις και οι συνέπειές 
τους: όπως η δημογραφική εξέλιξη, 
συμπεριλαμβανομένης της γήρανσης και της 
μετανάστευσης· τρόποι ζωής, εργασία, 
οικογένεια, κοινωνικό φύλο, υγεία και 
ποιότητα ζωής· εγκληματικότητα· ο ρόλος 
των επιχειρήσεων στην κοινωνική και 
πληθυσμιακή πολυμορφία· προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
καταπολέμηση του ρατσισμού και της 
μισαλλοδοξίας.

Μείζονες κοινωνικές τάσεις και οι συνέπειές 
τους: όπως η δημογραφική εξέλιξη, 
συμπεριλαμβανομένης της γήρανσης και της 
μετανάστευσης· τρόποι ζωής, εργασία, 
οικογένεια, συνδυασμός μεταξύ της 
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, 
ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών,
υγεία και ποιότητα ζωής· εγκληματικότητα· 
ο ρόλος των επιχειρήσεων στην κοινωνική 
και πληθυσμιακή πολυμορφία· προστασία 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
καταπολέμηση των διακρίσεων όλων των 
μορφών, του ρατσισμού και της 
μισαλλοδοξίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Μία από τις μείζονες δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή κοινωνία είναι ο τρόπος 
συνδυασμού επαγγελματικής και οικογεναικής ζωής. Επιπλέον, η ισότητα ανδρών και γυναικών
και η καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων αποτελούν επίσης προκλήσεις τις οποίες 
αντιμετωπίζει η ΕΕ.

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 35
Παράρτημα I, Τμήμα ΙΙ: Ιδέες, Δραστηριότητες, εδάφιο 6
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγγυάται την 
πλήρη αυτονομία και ακεραιότητα του ΕΣΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγγυάται την 
πλήρη αυτονομία και ακεραιότητα του ΕΣΕ.
Το επιστημονικό συμβούλιο θα πρέπει να
ασχοληθεί ενεργά με την ενσωμάτωση της 
προοπτικής του φύλου στην έρευνα και την 
αναπτυξιακή βοήθεια. Θα πρέπει να δοθεί 
η κατάλληλη ενίσχυση στην έρευνα με 
προοπτική φύλου. Η συνεκτίμηση της 
διάστασης του φύλου στην έρευνα θα 
οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων γνώσεων, 
στην ενίσχυση της ποιότητας και στον 
εμπλουτισμό της έρευνας.

Or. sv

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 36
Παράρτημα I, Θεματικοί τομείς, Τμήμα III, Άνθρωποι, Αιτιολογικό, εδάφιο 1

Η συγκέντρωση σημαντικού αριθμού 
ερευνητών υψηλού επιπέδου σπουδών και 
εξειδίκευσης αποτελούν βασική προϋπόθεση 
για την πρόοδο της επιστήμης και την 
υποστήριξη της καινοτομίας, αλλά αποτελεί 
επίσης σημαντικό παράγοντα προσέλκυσης 
και συγκράτησης δημόσιων και ιδιωτικών 
επενδύσεων στον χώρο της έρευνας. 
Λαμβανομένου υπόψη του παγκοσμίως 
αυξανόμενου ανταγωνισμού, η ανάπτυξη 
μιας ανοικτής ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας 
για τους ερευνητές και η διαφοροποίηση 
των προσόντων, των δεξιοτήτων και των 
επιλογών σταδιοδρομίας των ερευνητών 
έχουν καίρια σημασία για τη μετακίνηση 
των ερευνητών και τη μεταφορά των 
γνώσεών τους, τόσο στο εσωτερικό της 
Ευρώπης όσο και παγκοσμίως.

Η συγκέντρωση σημαντικού αριθμού 
ερευνητών υψηλού επιπέδου σπουδών και 
εξειδίκευσης αποτελούν βασική προϋπόθεση 
για την πρόοδο της επιστήμης και την 
υποστήριξη της καινοτομίας, αλλά αποτελεί 
επίσης σημαντικό παράγοντα προσέλκυσης 
και συγκράτησης δημόσιων και ιδιωτικών 
επενδύσεων στον χώρο της έρευνας. 
Λαμβανομένου υπόψη του παγκοσμίως 
αυξανόμενου ανταγωνισμού, η ανάπτυξη 
μιας ανοικτής και απαλλαγμένης από κάθε 
μορφής διακρίσεις ευρωπαϊκής αγοράς 
εργασίας για τους ερευνητές και η 
διαφοροποίηση των προσόντων, των 
δεξιοτήτων και των επιλογών σταδιοδρομίας 
των ερευνητών έχουν καίρια σημασία για τη 
μετακίνηση των ερευνητών και τη μεταφορά 
των γνώσεών τους, τόσο στο εσωτερικό της 
Ευρώπης όσο και παγκοσμίως.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ευρωπαϊκή αγορά έρευνας πρέπει να είναι απαλλαγμένη από κάθε μορφής διακρίσεις, ώστε
να προσελκύει το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ερευνητών, συμπεριλαμβανομένων και γυναικών, 
και έτσι να δώσει τη δυνατότητα στην ΕΕ να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της, σύμφωνα με 
τους στόχους της Λισαβόνας.
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 37
Annexe I, Θεματικοί τομείς, Άνθρωποι, Δραστηριότητες, Δια βίου επιμόρφωση και εξέλιξη 

της σταδιοδρομίας

Δια βίου επιμόρφωση και εξέλιξη της 
σταδιοδρομίας προς υποστήριξη της 
επαγγελματικής εξέλιξης των πεπειραμένων 
ερευνητών. Με προοπτική τη συμπλήρωση, 
ανανέωση ή αύξηση των προσόντων και 
δεξιοτήτων καθώς και την προώθηση της 
διεπιστημονικής/πολυεπιστημονικής ή/και 
διατομεακής κινητικότητας των ερευνητών, 
προβλέπεται η παροχή υποστήριξης με 
σκοπό: την ανανέωση ή συμπλήρωση των 
γνώσεων και δεξιοτήτων των ερευνητών 
ώστε να καλύψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες 
τους· την επαγγελματική επανένταξη 
ερευνητών έπειτα από μια παροδική διακοπή
της σταδιοδρομίας τους· τη μακροπρόθεσμη 
επαγγελματική (επαν-)ένταξη ερευνητών 
στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της 
επανόδου στη χώρα προέλευσής τους έπειτα 
από μια εμπειρία διακρατικής ή διεθνούς 
κινητικότητας. Η παρούσα δράση θα τεθεί 
σε εφαρμογή μέσω χορήγησης ατομικών 
υποτροφιών που θα απονέμονται απευθείας 
σε κοινοτικό επίπεδο και μέσω 
συγχρηματοδότησης περιφερειακών, 
εθνικών ή διεθνών προγραμμάτων.

Δια βίου επιμόρφωση και εξέλιξη της 
σταδιοδρομίας προς υποστήριξη της 
επαγγελματικής εξέλιξης των πεπειραμένων 
ερευνητών. Με προοπτική τη συμπλήρωση, 
ανανέωση ή αύξηση των προσόντων και 
δεξιοτήτων καθώς και την προώθηση της 
διεπιστημονικής/πολυεπιστημονικής ή/και 
διατομεακής κινητικότητας των ερευνητών, 
προβλέπεται η παροχή υποστήριξης με 
σκοπό: την ανανέωση ή συμπλήρωση των 
γνώσεων και δεξιοτήτων των ερευνητών 
ώστε να καλύψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες 
τους· την επαγγελματική επανένταξη 
ερευνητών έπειτα από μια παροδική διακοπή 
της σταδιοδρομίας τους, ιδίως ύστερα από 
άδεια μητρότητας ή γονική άδειας· τη 
μακροπρόθεσμη επαγγελματική (επαν-
)ένταξη ερευνητών στην Ευρώπη, 
συμπεριλαμβανομένης της επανόδου στη 
χώρα προέλευσής τους έπειτα από μια 
εμπειρία διακρατικής ή διεθνούς 
κινητικότητας. Η παρούσα δράση θα τεθεί 
σε εφαρμογή μέσω χορήγησης ατομικών 
υποτροφιών που θα απονέμονται απευθείας 
σε κοινοτικό επίπεδο και μέσω 
συγχρηματοδότησης περιφερειακών, 
εθνικών ή διεθνών προγραμμάτων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι ερευνήτριες δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες με τους άνδες συναδέλφους τους όσον αφορά την
εξέλιξη της σταδιοδρομίας στον τομέα της έρευνας, γι' αυτό και το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο 
στον τομέα της έρευνας θα πρέπει να συμβάλει στην προώθηση της επαγγελματικής ανέλιξης 
των γυναικών. Επιπλέον, είναι ανάγκη να δημιουργηθούν οι απαραίτητες συνθήκες, οι οποίες
θα επιτρέπουν στις γυναίκες να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους μετά από άδεια μητρότητας 
και στους άνδρες και τις γυναίκες να κάνουν το ίδιο ύστερα από γονική άδεια.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 38
Παράρτημα I, Μέρος IV, Τμήμα 5, Ενσωμάτωση της επιστήμης στον κοινωνικό ιστό,
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δεύτερο κεφάλαιο, Αιτιολογικό, παράγραφος 1α (νέα)

Η ευρωπαϊκή πολιτική έρευνας θα είναι
επιτυχής μόνον εάν η κοινωνία στην
Ευρώπη και στα κράτη μέλη πεισθεί ότι
λαμβάνονται υπόψη οι ανησυχίες της και
ότι γίνονται σεβαστά τα εύλογα ηθικά όρια
που πιστεύει ότι πρέπει να επιβάλλονται
στην έρευνα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δίνει την εντύπωση ότι το βασικό πρόβλημα είναι να πεισθεί η κοινή 
γνώμη. Από την άλλη πλευρά, είναι σημαντικό να συνεκτιμούν οι επιστήμονες τις ανησυχίες τις 
κοινωνίας και να σέβονται ορισμένα όρια.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 39
Παράρτημα I, Μέρος IV, Ικανότητες, Τμήμα 5, Ενσωμάτωση της επιστήμης στον κοινωνικό

ιστό, τρίτο κεφάλαιο, Δραστηριότητες, παράγραφος 3α (νέα) 

κριτικός προβληματισμός όσον αφορά τις 
δραστηριότητες έρευνας, με στόχο να 
καθιερωθούν πρότυπα για μια ηθικώς υγιή 
έρευνα, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τα 
θεμελιώδη δικαιώματα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υπάρχει μια πιο έντονη αναφορά στα ηθικά όρια στο επιστημονικό και κοινωνικό 
τμήμα του προγράμματος.

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 40
Παράρτημα I, Θεματικοί τομείς, Μέρος IV, Ενσωμάτωση της επιστήμης στον κοινωνικό

ιστό, Δραστηριότητες, εδάφιο 4

δραστηριότητες έρευνας με αντικείμενο το 
κοινωνικό φύλο, και ιδίως τη διάσταση του 
κοινωνικού φύλου στους διάφορους 
ερευνητικούς κλάδους και τον ρόλο των 
γυναικών στον χώρο της έρευνας·

δραστηριότητες έρευνας με αντικείμενο το 
κοινωνικό φύλο, και ιδίως τη διάσταση του 
κοινωνικού φύλου στους διάφορους 
ερευνητικούς κλάδους και την προώθηση
των γυναικών στον χώρο της έρευνας·

Or. fr



AM\593551EL.doc 17/18 PE 367.635v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην τροπολογία 20.

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 41
Παράρτημα I, Θεματικοί τομείς, Μέρος IV, Ενσωμάτωση της επιστήμης στον κοινωνικό

ιστό, Δραστηριότητες, εδάφιο 5

η δημιουργία ενός περιβάλλοντος το οποίο 
να εξάπτει την περιέργεια των νέων για τις 
επιστήμες, μέσω της ενίσχυσης της 
επιστημονικής εκπαίδευσης σε όλα τα 
επίπεδα, και ιδίως στα σχολεία, και η 
τόνωση του ενδιαφέροντος των νέων για τις 
επιστήμες και τις επιστημονικές 
σταδιοδρομίες·

η δημιουργία ενός περιβάλλοντος
απαλλαγμένου από κάθε στερεότυπο, το 
οποίο να εξάπτει την περιέργεια των νέων 
για τις επιστήμες, μέσω της ενίσχυσης της 
επιστημονικής εκπαίδευσης σε όλα τα 
επίπεδα, και ιδίως στα σχολεία και στα άλλα 
σχετικά ιδρύματα, και η τόνωση του 
ενδιαφέροντος των νέων για τις επιστήμες 
και η πλήρης συμμετοχή τους στις
επιστημονικές σταδιοδρομίες·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα "επιστημονικό" περιβάλλον απαλλαγμένο από όλα τα
στερεότυπα, έτσι ώστε να προωθηθεί η πλήρης συμμετοχή των κοριτσιών και των αγοριών στις
επιστημονικές δραστηριότητες και να ενισχυθεί η διδασκαλία των επιστημών όχι μόνον στα 
σχόλεία αλλά και στα άλλα σχετικά ιδρύματα.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda 

Τροπολογία 42
Παράρτημα I, Θεματικοί τομείς, Μέρος IV, Ενσωμάτωση της επιστήμης στον κοινωνικό

ιστό, Δραστηριότητες, παράγραφος 7β (νέα)

η διασφάλιση εγκαταστάσεων παιδικής
μέριμνας, όπως συμφωνήθηκε από το
Συμβούλιο της Βαρκελώνης το 2002, κατά 
το οποίο τα κράτη μέλη ανέλαβαν να 
διασφαλίσουν έως το 2010 παιδική μέριμνα 
για το 90% τουλάχιστον των παιδιών 
ηλικίας από 3 ετών έως την ηλικία της 
υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης, καθώς 
και για το 33% τουλάχιστον των παιδιών 
ηλικίας κάτω των 3 ετών·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη κατάλληλων και επαρκών εγκαταστάσεων παιδικής μέριμνας έχουν πολύ μεγάλη 
σημασία για τις απασχολούμενες γυναίκες με παιδιά.


