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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο (2007-2013) κοινοτικών δράσεων έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας εγγράφεται στην προοπτική της 
ολοκληρωμένης στρατηγικής για το ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα της έρευνας και της 
ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όσον αφορά την αρχή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στην παρούσα 
γνωμοδότηση η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπογραμμίζει ότι η συμβολή των γυναικών στους επιστημονικούς 
τομείς δεν έχει ακόμη δεόντως αξιολογηθεί και απαιτούνται για αυτό περισσότερο 
συγκεκριμένες δράσεις προβολής. Πράγματι, στα περισσότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ο αριθμός των πτυχιούχων γυναικών είναι μεγαλύτερος από αυτόν των ανδρών. 
Παρά την επιτυχία αυτή σε μορφωτικό επίπεδο, η αγορά εργασίας στον επιστημονικό τομέα 
κυριαρχείται από άνδρες, ενώ οι γυναίκες είναι μειοψηφία στις επιστήμες και τα όργανα 
λήψεως των αποφάσεων που ασχολούνται με επιστημονικά θέματα. Θα έπρεπε συνεπώς το 
πρόγραμμα πλαίσιο να συμβάλει στην προώθηση τόσο της επιλογής των επιστημονικών 
πανεπιστημιακών σχολών, ενθαρρύνοντας κυρίως την παρουσία των γυναικών στους 
επιστημονικούς τομείς και τις τεχνολογικές ειδικότητες, όσο και της συμμετοχής των 
γυναικών με ίσους όρους σε όλους τους επιστημονικούς τομείς και σε όλα τα επίπεδα.

Ως εκ τούτου, οι ερευνητικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του παρόντος 
προγράμματος θα πρέπει να τηρούν τις θεμελιώδεις ηθικές αρχές, περιλαμβανομένων και 
αυτών που διατυπώνονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όπως λ.χ. το δικαίωμα στην ακεραιότητα του προσώπου, την ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών ή το συνταίριασμα της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής.

Το πρόγραμμα πλαίσιο διαρθρώνεται σε τέσσερις τύπους δραστηριοτήτων. Ένας εξ αυτών, 
υπό τον τίτλο "Άνθρωποι" προωθεί την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας ερευνητριών και 
ερευνητών. Η παρούσα γνωμοδότηση επισημαίνει ότι έχει πρωταρχική σημασία το 
πρόγραμμα "Άνθρωποι" να εξασφαλίζει την ενσωμάτωση της προβληματικής του φύλου, να 
λαμβάνει δεόντως υπόψη την αρχή της ισότητας των φύλων, με την προώθηση λ.χ. νέων 
επιχειρήσεων και καινοτομιών του γυναικείου επιχειρηματικού πνεύματος και οι 
πρωτοβουλίες αυτές να αντικατοπτρίζονται δεόντως στο οικονομικό επίπεδο.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει 
στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 2

(2) Το πρόγραμμα πλαίσιο είναι δομημένο 
με τέσσερις τύπους δραστηριοτήτων: 
διακρατική συνεργασία σε θεματικά πεδία 
με πολιτική διάσταση (“Συνεργασία”), 
έρευνα καθοδηγούμενη από τους ίδιους τους 
ερευνητές και με πρωτοβουλία της 
ερευνητικής κοινότητας (“Ιδέες”), 
υποστήριξη της κατάρτισης και 
επαγγελματικής εξέλιξης ερευνητών 
(“Άνθρωποι”), και υποστήριξη των 
ικανοτήτων στον χώρο της έρευνας 
(“Ικανότητες”). Οι δραστηριότητες της 
συνιστώσας “Άνθρωποι” αναφορικά με τις 
έμμεσες δράσεις θα πρέπει να υπαχθούν στο 
ομώνυμο ειδικό πρόγραμμα.

(2) Το πρόγραμμα πλαίσιο είναι δομημένο 
με τέσσερις τύπους δραστηριοτήτων: 
διακρατική συνεργασία σε θεματικά πεδία 
με πολιτική διάσταση (“Συνεργασία”), 
έρευνα καθοδηγούμενη από τις ερευνήτριες 
και τους ερευνητές και με πρωτοβουλία της 
ερευνητικής κοινότητας (“Ιδέες”), 
υποστήριξη της κατάρτισης και 
επαγγελματικής εξέλιξης των ερευνητριών 
και των ερευνητών (“Άνθρωποι”), και 
υποστήριξη των ικανοτήτων στον χώρο της 
έρευνας (“Ικανότητες”). Οι δραστηριότητες 
της συνιστώσας “Άνθρωποι” αναφορικά με 
τις έμμεσες δράσεις θα πρέπει να υπαχθούν 
στο ομώνυμο ειδικό πρόγραμμα.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι με την πρόταση της Επιτροπής επιδιώκεται να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
ενσωμάτωση του φύλου, είναι σκόπιμο να αναφέρεται όπου αυτό είναι απαραίτητο ότι οι 
δραστηριότητες θα αφορούν τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Η διεθνής διάσταση αποτελεί θεμελιώδη 
συνιστώσα των ανθρώπινων πόρων για την 
έρευνα και ανάπτυξη στην Ευρώπη. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 
της συνθήκης, αυτό το ειδικό πρόγραμμα 
είναι ανοιχτό στη συμμετοχή χωρών που 
έχουν συνάψει τις σχετικές συμφωνίες, 
καθώς επίσης, σε επίπεδο έργων και στη 
βάση του αμοιβαίου οφέλους, στη 
συμμετοχή φορέων τρίτων χωρών και 
διεθνών οργανισμών για τις ανάγκες της 
επιστημονικής συνεργασίας. Επιπλέον, όλες 

(7) Η διεθνής διάσταση αποτελεί θεμελιώδη 
συνιστώσα των ανθρώπινων πόρων για την 
έρευνα και ανάπτυξη στην Ευρώπη. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 
της συνθήκης, αυτό το ειδικό πρόγραμμα 
είναι ανοιχτό στη συμμετοχή χωρών που 
έχουν συνάψει τις σχετικές συμφωνίες, 
καθώς επίσης, σε επίπεδο έργων και στη 
βάση του αμοιβαίου οφέλους, στη 
συμμετοχή φορέων τρίτων χωρών και 
διεθνών οργανισμών για τις ανάγκες της 
επιστημονικής συνεργασίας. Επιπλέον, όλες 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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οι δράσεις, καθώς και δράσεις 
αποκλειστικού στόχου στο πλαίσιο του 
υπόψη ειδικού προγράμματος είναι ανοιχτές 
στη συμμετοχή μεμονωμένων ερευνητών 
από τρίτες χώρες.

οι δράσεις, καθώς και δράσεις 
αποκλειστικού στόχου στο πλαίσιο του 
υπόψη ειδικού προγράμματος είναι ανοιχτές 
στη συμμετοχή μεμονωμένων ερευνητριών 
και ερευνητών από τρίτες χώρες.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι με την πρόταση της Επιτροπής επιδιώκεται να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
ενσωμάτωση του φύλου, είναι σκόπιμο να αναφέρεται όπου αυτό είναι απαραίτητο ότι οι 
δραστηριότητες θα αφορούν τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 8

(8) Κατά τη διεξαγωγή ερευνητικών 
δραστηριοτήτων βάσει του υπόψη 
προγράμματος, θα πρέπει να τηρούνται οι 
θεμελιώδεις αρχές δεοντολογίας, 
συμπεριλαμβανομένων όσων λογικά 
προκύπτουν από τον Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(8) Κατά τη διεξαγωγή ερευνητικών 
δραστηριοτήτων βάσει του υπόψη 
προγράμματος, θα πρέπει να τηρούνται οι 
θεμελιώδεις αρχές δεοντολογίας, 
συμπεριλαμβανομένων όσων λογικά 
προκύπτουν από τον Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
όπως λ.χ. το δικαίωμα στην ακεραιότητα 
του προσώπου, την ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών ή το συνταίριασμα 
της επαγγελματικής και της οικογενειακής 
ζωής.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι με την πρόταση της Επιτροπής επιδιώκεται να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
ενσωμάτωση του φύλου, είναι σκόπιμο να αναφέρεται όπου αυτό είναι απαραίτητο ότι οι 
δραστηριότητες θα αφορούν τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

(9 α)Το πρόγραμμα πλαίσιο πρέπει να 
συμβάλλει στην προώθηση της επιλογής 
των επιστημονικών πανεπιστημιακών 
σχολών που ενθαρρύνουν κυρίως την 
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παρουσία γυναικών στους επιστημονικούς 
τομείς και τους τεχνολογικούς κλάδους.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να επέμβουμε στα διάφορα επίπεδα της έρευνας (σπουδές, σταδιοδρομία, κλπ.) 
προκειμένου να επιδιώξουμε την εφαρμογή μιας πραγματικής πολιτικής ίσων ευκαιριών στον 
τομέα της έρευνας. Η τροπολογία συνδέεται εξ άλλου και με τη νέα Αιτιολογική σκέψη 13 α που 
προτείνεται απ΄πο τη συντάκτρια γνωμοδότησης.

Τροπολογία 5
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, 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

(13) Κατά την υλοποίηση του 
προγράμματος, θα πρέπει να δοθεί η δέουσα 
προσοχή στη διάσταση “ισότητα των 
φύλων”, με την κατάλληλη 
χρηματοδότηση, καθώς επίσης, μεταξύ 
άλλων, στις συνθήκες εργασίας, τη 
διαφάνεια στις προσλήψεις και την 
επαγγελματική εξέλιξη ερευνητριών και 
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 ερευνητριών και ερευνητών

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι με την πρόταση της Επιτροπής επιδιώκεται να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
ενσωμάτωση του φύλου, είναι σκόπιμο να αναφέρεται όπου αυτό είναι απαραίτητο ότι οι 
δραστηριότητες θα αφορούν τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες, αλλά και να εξασφαλισθεί 
ότι η αρχή αυτή θα έχει συγκεκριμένες επιπτώσεις και στη χρηματοδότηση.

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
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(13 α) Στα περισσότερα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ο αριθμός των 
πτυχιούχων γυναικών είναι αναλογικά 
μεγαλύτερος από αυτόν των ανδρών. Παρά 
ταύτα, η αγορά εργασίας στον 
επιστημονικό τομέα κυριαρχείται από 
άνδρες: η διαφορά μεταξύ ανδρών και 
γυναικών μεταξύ 20 και 24 ετών που 
ολοκληρώνουν σπουδές ανωτάτου 
επιπέδου ήταν πέντε μονάδες το 2004 1

Είναι συνεπώς απαραίτητο να προωθηθεί 
στον τομέα της έρευνας η παρουσία των 
γυναικών στα διάφορα επίπεδα, σύμφωνα 
με την αρχή για την ενσωμάτωση του 
φύλου, εκτός ειδικών προτιμήσεων.
_____________
1 Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την 
Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την ισότητα 
ανδρών και γυναικών 2005 COM(2005)0044.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προωθηθεί η παρουσία των γυναικών σε όλα τα επίπεδα του τομέα της έρευνας, 
δεδομένου ότι σε ορισμένους τομείς δεν είναι ακόμη δυνατόν να εφαρμοσθεί αυστηρά η 
πολιτική των ίσων ευκαιριών, λόγω της πολύ μικρής παρουσίας των γυναικών σε αυτούς.

Τροπολογία 7
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 

(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”, η οποία, εν 
σχέσει προς την αρχή της ισότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών, δείχνει σαφώς ότι 
στην Ευρώπη, η δυνητική συμβολή των 
γυναικών στους επιστημονικούς τομείς  δεν 
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ανθρώπινους πόρους στην έρευνα και 
ανάπτυξη, της 18ης Απριλίου 2005

έχει αξιολογηθεί καταλλήλως, 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

Η τροπολογία επιτρέπι να δοθεί συγκεκριμένος προσανατολισμός στο παρόν πρόγραμμα 
προκειμένου να καλυφθούν τα κενά που διαπιστώθηκαν στην Στρατηγική κινητικότητας για τον 
Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας.

Τροπολογία 8
Άρθρο 2

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 και θα προωθεί την 
ισότητα πρόσβασης στον τομέα της 
έρευνας και τεχνολογίας στην Ευρώπη. Θα 
ενισχυθούν οι δραστηριότητες υποστήριξης 
της κατάρτισης και επαγγελματικής εξέλιξης 
ερευνητριών και 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.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι με την πρόταση της Επιτροπής επιδιώκεται να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
ενσωμάτωση του φύλου, είναι σκόπιμο να αναφέρεται όπου αυτό είναι απαραίτητο ότι οι 
δραστηριότητες θα αφορούν τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες.

Τροπολογία 9
Άρθρο 6, παράγραφος 3
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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 στόχων του 
ειδικού προγράμματος και του 
προγράμματος εργασίας. Τα κριτήρια και 
τυχόν διορθωτικοί συντελεστές και τιμές 
κατωφλίου ενδέχεται να προσδιορίζονται 
συμπληρωματικά στο πρόγραμμα εργασίας.

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,
το διαρθρωτικό αποτέλεσμα της 
προτεινόμενης δραστηριότητας από πλευράς 
συμβολής στην υλοποίηση των στόχων του 
ειδικού προγράμματος και του 
προγράμματος εργασίας και την εφαρμογή 
της αρχής της ισότητας μεταξύ γυναικών 
και ανδρών. Τα κριτήρια και τυχόν 
διορθωτικοί συντελεστές και τιμές 
κατωφλίου ενδέχεται να προσδιορίζονται 
συμπληρωματικά στο πρόγραμμα εργασίας.

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με την Αιτιολογική σκέψη 13της πρότασης της Επιτροπής.

Τροπολογία 10
Παράρτημα, εισαγωγή, παράγραφος 1

Μία από τις κυριότερες αιχμές της 
επιστήμης και τεχνολογίας στο πεδίο του 
ανταγωνισμού είναι οι ανθρώπινοι πόροι 
τόσο από ποιοτικής όσο και ποσοτικής 
πλευράς. Ως προϋπόθεση για τη βελτίωση 
της επάρκειας και επίδοσης της Ευρώπης 
στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, και 
προκειμένου για την εμπέδωση και 
περαιτέρω ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού 
Χώρου της Έρευνας, ο συνολικός 
στρατηγικός στόχος του προγράμματος είναι 
να καταστεί η Ευρώπη ελκυστικότερη για 
τους ερευνητές. Απαιτείται προς τούτο η 
επιδίωξη ενός αξιοσημείωτου διαρθρωτικού 

Μία από τις κυριότερες αιχμές της 
επιστήμης και τεχνολογίας στο πεδίο του 
ανταγωνισμού είναι οι ανθρώπινοι πόροι 
τόσο από ποιοτικής όσο και ποσοτικής 
πλευράς. Ως προϋπόθεση για τη βελτίωση 
της επάρκειας και επίδοσης της Ευρώπης 
στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, και 
προκειμένου για την εμπέδωση και 
περαιτέρω ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού 
Χώρου της Έρευνας, ο συνολικός 
στρατηγικός στόχος του προγράμματος είναι 
να καταστεί η Ευρώπη ελκυστικότερη για 
τις ερευνήτριες και τους ερευνητές. 
Απαιτείται προς τούτο η επιδίωξη ενός 
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αποτελέσματος σε ολόκληρη την Ευρώπη 
αναφορικά με την οργάνωση, επίδοση και 
ποιότητα της κατάρτισης στον χώρο της 
έρευνας, με την ουσιαστική εξέλιξη της 
σταδιοδρομίας των ερευνητών, την 
κοινοχρησία της γνώσης μεταξύ ερευνητών 
διαφόρων τομέων και ερευνητικών φορέων, 
αναφορικά τέλος με την ευρεία συμμετοχή 
των γυναικών στην έρευνα και ανάπτυξη.

αξιοσημείωτου διαρθρωτικού 
αποτελέσματος σε ολόκληρη την Ευρώπη 
αναφορικά με την οργάνωση, επίδοση και 
ποιότητα της κατάρτισης στον χώρο της 
έρευνας, με την ουσιαστική εξέλιξη της 
σταδιοδρομίας των ερευνητριών και των 
ερευνητών, την κοινοχρησία της γνώσης 
μεταξύ ερευνητριών και ερευνητών 
διαφόρων τομέων και ερευνητικών φορέων, 
αναφορικά τέλος με την ευρεία συμμετοχή 
των γυναικών στην έρευνα και ανάπτυξη και 
προωθώντας το συνταίριασμα της 
επαγγελματικής και της οικογενειακής 
ζωής.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι με την πρόταση της Επιτροπής επιδιώκεται να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
ενσωμάτωση του φύλου, είναι σκόπιμο να αναφέρεται όπου αυτό είναι απαραίτητο ότι οι 
δραστηριότητες θα αφορούν τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες.

Τροπολογία 11
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”.

Για την υλοποίηση του προγράμματος θα 
χρειαστούν συστηματικές επενδύσεις σε 
ανθρώπινο δυναμικό, μέσω κυρίως ενός
συνεκτικού συνόλου δράσεων “Marie 
Curie”, με ερευνήτριες και 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” λαμβάνοντας υπόψη την 
αρχή της ισότητας των φύλων.
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Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι με την πρόταση της Επιτροπής επιδιώκεται να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
ενσωμάτωση του φύλου, είναι σκόπιμο να αναφέρεται όπου αυτό είναι απαραίτητο ότι οι 
δραστηριότητες θα αφορούν τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες.

Τροπολογία 12
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 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
ενθαρρύνοντας την προώθηση νέων 
επιχειρήσεων και την ανανέωση των 
γυναικείων επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων..

Αιτιολόγηση

Ο ψηφιακός διαχωρισμός γίνεται ιδιαίτερα αισθητός στον κόσμο των ΜΜΕ, πράγμα το οποίο 
δεν είναι υπέρ των ΜΜΕ με μεγάλη συμμετοχή γυναικών. Στο πλαίσιο της εφαρμογής του 
προγράμματος θα έπρεπε να ζητηθεί ιδιαίτερη προσοχή επί του θέματος αυτού.

Τροπολογία 13
Παράρτημα, εισαγωγή, παράγραφος 5

Η διεθνής διάσταση, ως θεμελιώδης 
συνιστώσα των ανθρώπινων πόρων στην 
έρευνα και ανάπτυξη στην Ευρώπη, 
υπεισέρχεται με όρους επαγγελματικής 
εξέλιξης, βελτίωσης και διεύρυνσης της 
διεθνούς συνεργασίας μεταξύ ερευνητών,
προσέλκυσης κορυφαίων ερευνητών στην 

Η διεθνής διάσταση, ως θεμελιώδης 
συνιστώσα των ανθρώπινων πόρων στην 
έρευνα και ανάπτυξη στην Ευρώπη, 
υπεισέρχεται με όρους επαγγελματικής 
εξέλιξης, βελτίωσης και διεύρυνσης της 
διεθνούς συνεργασίας μεταξύ ερευνητριών 
και ερευνητών, προσέλκυσης κορυφαίων 
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Ευρώπη. Η διεθνής διάσταση θα 
ενσωματωθεί μέσω των δράσεων “Marie 
Curie”, επιπλέον δε θα υπόκειται σε 
αυτόνομες δράσεις. 

ερευνητών στην Ευρώπη. Η διεθνής 
διάσταση θα ενσωματωθεί μέσω των 
δράσεων “Marie Curie”, επιπλέον δε θα 
υπόκειται σε αυτόνομες δράσεις. 

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι με την πρόταση της Επιτροπής επιδιώκεται να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
ενσωμάτωση του φύλου, είναι σκόπιμο να αναφέρεται όπου αυτό είναι απαραίτητο ότι οι 
δραστηριότητες θα αφορούν τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες.

Τροπολογία 14
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 
ερευνήτριες και 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 λαμβάνοντας 
επίσης υπόψη την σπουδαιότητα της 
δημογραφικής αλλαγής. 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

Δεδομένου ότι με την πρόταση της Επιτροπής επιδιώκεται να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
ενσωμάτωση του φύλου, είναι σκόπιμο να αναφέρεται όπου αυτό είναι απαραίτητο ότι οι 
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δραστηριότητες θα αφορούν τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες.

Τροπολογία 15
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 ερευνητριών και 
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, εξασφαλίζοντας την 
ενσωμάτωση του φύλου, π.χ. εκπαίδευση, 
συνοχή και απασχόληση. Ανάλογες 
συνέργειες θα επιδιωχθούν με δράσεις σε 
εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι με την πρόταση της Επιτροπής επιδιώκεται να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
ενσωμάτωση του φύλου, είναι σκόπιμο να αναφέρεται όπου αυτό είναι απαραίτητο ότι οι 
δραστηριότητες θα αφορούν τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες.

Τροπολογία 16
Παράρτημα, Δραστηριότητες, Αρχική κατάρτιση ερευνητών, παράγραφος 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 

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, προωθώντας την δίκαιη 
ισορροπία της συμμετοχής και των δύο 
φύλων. 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 
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τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό 
τομέα, ενισχύοντας έτσι την προσέλκυση 
νέων ερευνητών που θέλουν να 
σταδιοδρομήσουν στον χώρο της έρευνας.

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

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι με την πρόταση της Επιτροπής επιδιώκεται να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
ενσωμάτωση του φύλου, είναι σκόπιμο να αναφέρεται όπου αυτό είναι απαραίτητο ότι οι 
δραστηριότητες θα αφορούν τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες.

Τροπολογία 17
Παράρτημα, 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 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, με σκοπό να διευκολυνθεί το 
συνταίριασμα της επαγγελματικής και της 
οικογενειακής ζωής και λαμβανομένης 
υπόψη της δημογραφικής αλλαγής.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι με την πρόταση της Επιτροπής επιδιώκεται να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
ενσωμάτωση του φύλου, είναι σκόπιμο να αναφέρεται όπου αυτό είναι απαραίτητο ότι οι 
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δραστηριότητες θα αφορούν τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες.

Τροπολογία 18
Παράρτημα, 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 
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 ερευνητική πείρα 
(διαγραφή) καθώς μάλιστα η δράση αφορά 
δια βίου κατάρτιση και επαγγελματική 
εξέλιξη, αναμένεται ότι οι ερευνητές θα 
διαθέτουν προφίλ αξιώσεων από πλευράς 
πείρας. 

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος, όπως προτείνεται από την Επιτροπή μπορεί να δημιουργήσει διακρίσεις, οι 
οποίες θα ήσαν αντίθετες προς τις πολιτικές υπέρ του συνταιριάσματος της επαγγελματικής και 
της οικογενειακής ζωής.

Τροπολογία 19
Παράρτημα, Δραστηριότητες, Ειδικές δράσεις, παράγραφος 1

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 
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.

Προς υποστήριξη της δημιουργίας μιας 
αυθεντικά ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας για 
ερευνήτριες και ερευνητές, θα τεθεί σε 
εφαρμογή ένα συνεκτικό σύνολο 
συνοδευτικών μέτρων, με στόχο να αρθούν 
τα εμπόδια στην κινητικότητα και να 
βελτιωθούν οι προοπτικές σταδιοδρομίας 
των ερευνητών στην Ευρώπη και να 
διευκολυνθεί το συνταίριασμα της 
επαγγελματικής και της οικογενειακής 
ζωής. 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.
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Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι με την πρόταση της Επιτροπής επιδιώκεται να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
ενσωμάτωση του φύλου, είναι σκόπιμο να αναφέρεται όπου αυτό είναι απαραίτητο ότι οι 
δραστηριότητες θα αφορούν τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες.


