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Πολιτική για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη

Η ευρωπαϊκή πολιτική για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (Ε & ΤΑ) αποτελεί
σημαντικό τομέα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας από τις πρώτες κοινοτικές Συνθήκες, και
επεκτάθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980, με την κατάρτιση ενός ευρωπαϊκού
προγράμματος πλαισίου για την έρευνα. Από το 2014, η χρηματοδότηση της έρευνας από
την ΕΕ βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό συγκεντρωμένη στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020», το 8ο
πρόγραμμα-πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία που καλύπτει την περίοδο
2014-2020, η οποία στοχεύει στη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης σε
παγκόσμια κλίμακα.

Νομική βάση

Άρθρα 179 και 190 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Στόχοι

Με τη θέσπιση της μετά την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, στόχος της πολιτικής για την
έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη της Ένωσης έγινε η ενίσχυση των επιστημονικών και
τεχνολογικών βάσεων της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και η διευκόλυνση της ανάπτυξης της
διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της. Επίσης, το άρθρο 179 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι «η Ένωση
έχει ως στόχο να ενισχύσει τις επιστημονικές και τεχνολογικές της βάσεις, με τη δημιουργία
ευρωπαϊκού χώρου έρευνας στον οποίο οι ερευνητές, οι επιστημονικές γνώσεις και οι
τεχνολογίες κυκλοφορούν ελεύθερα».

Επιτεύγματα

Α. Προγράμματα-πλαίσια για την έρευνα
Το πρώτο πρόγραμμα πλαίσιο (ΠΠ) δημιουργήθηκε το 1983, για περίοδο τεσσάρων ετών. Κατά
τα επόμενα 30 έτη, τα διαδοχικά ΠΠ έχουν παράσχει χρηματοδοτική στήριξη για την εφαρμογή
των ευρωπαϊκών πολιτικών έρευνας και καινοτομίας. Τα ΠΠ έχει αναχθεί σε σημαντικό
μέρος της ερευνητικής συνεργασίας στην Ευρώπη, αυξανόμενα σταδιακά σε μέγεθος, εμβέλεια
και φιλοδοξίες. Στόχος τους είναι επίσης να εξελιχθούν μέσα από την υποστήριξη της
διασυνοριακής συνεργασίας στην έρευνα και την τεχνολογία ώστε να ενθαρρύνουν πλέον ένα
πραγματικά ευρωπαϊκό συντονισμό των δραστηριοτήτων και πολιτικών. Σήμερα, το πρόγραμμα
«Ορίζοντας 2020», το 8ο ΠΠ, είναι το μεγαλύτερο και πιο φιλόδοξο, με προϋπολογισμό που
ανέρχεται σχεδόν σε 80 δισεκατομμύρια ευρώ. Επί πλέον, διάφορα άλλα προγράμματα της
ΕΕ προσφέρουν ευκαιρίες στον τομέα της έρευνας, όπως τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και
Επενδυτικά Ταμεία, τα προγράμματα COSME, Erasmus+, LIFE, ο μηχανισμός «Συνδέοντας
την Ευρώπη» (ΣτΕ) και τα προγράμματα της ΕΕ για την υγεία.
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Β. (Διεθνής) συντονισμός και συνεργασία
Το πρόγραμμα ERA-NET ξεκίνησε το 2002 με στόχο την ενίσχυση του συντονισμού και
της συνεργασίας των εθνικών και περιφερειακών ερευνητικών προγραμμάτων με βάση τον
συντονισμό των προγραμμάτων που υλοποιούνται στα κράτη μέλη και σε συνδεδεμένες χώρες
μέσω δικτύωσης, ακόμη και μέσω του «αμοιβαίου ανοίγματος» των προγραμμάτων και της
υλοποίησης κοινών δραστηριοτήτων. Επίσης, σε αυτό το πνεύμα συντονισμού και συνεργασίας,
το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» καλύπτει το λειτουργικό κόστος του COST που είναι ένα
διακυβερνητικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στους τομείς της επιστήμης και της
τεχνολογίας, σχεδιασμένο για να βοηθά να συντονίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο η έρευνα που
γίνεται με εθνική χρηματοδότηση. Προβλέπει και συμπληρώνει τις δραστηριότητες των ΠΠ. Το
Ορίζοντας 2020 συντονίζει επίσης τις δραστηριότητες του με τη διακυβερνητική πρωτοβουλία
Eureka για την προώθηση διεθνούς, αγοραστρεφούς έρευνας και καινοτομίας. Μέσω του
Eureka, οι οργανισμοί αυτοί καθιερώνουν νέα προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες στην αγορά.
Γ. Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) ιδρύθηκε το 2008 με σκοπό την
τόνωση της ανάπτυξης και της παραγωγής καινοτόμων προϊόντων κορυφαίων σε παγκόσμιο
επίπεδο, μέσω της δημιουργίας άκρως ολοκληρωμένων κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας
(ΚΓΚ). Οι ΚΓΚ συγκεντρώνουν παράγοντες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της έρευνας, των
επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας, για την παραγωγή καινοτομίας και νέων προτύπων
καινοτομίας που εμπνέουν τους άλλους να τα ακολουθήσουν.
Συμμετοχή
Σε ένα τυπικό έργο με χρηματοδότηση από την Ένωση συμμετέχουν νομικά πρόσωπα, δηλαδή
πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων μικρού και μεσαίου
μεγέθους επιχειρήσεων (ΜΜΕ), όπως επίσης μεμονωμένοι ερευνητές από διάφορα κράτη μέλη
και από συνδεδεμένες και τρίτες χώρες. Το ΠΠ υλοποιείται μέσω ειδικών προγραμμάτων. Τα
ειδικά αυτά προγράμματα προσφέρουν στην Κοινότητα διάφορα μέσα για την επίτευξη των
στόχων της στον τομέα της Ε&ΤΑ:
— άμεσες ενέργειες του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ), οι οποίες χρηματοδοτούνται εξ

ολοκλήρου από την Ένωση

— έμμεσες ενέργειες, που μπορεί να είναι: (i) σχέδια συνεργατικής έρευνας που
υλοποιούνται από κοινοπραξίες νομικών προσώπων σε κράτη μέλη και συνδεδεμένες
και τρίτες χώρες· (ii) δίκτυα αριστείας (ένα κοινό πρόγραμμα δραστηριοτήτων
που εκτελείται από περισσότερους του ενός ερευνητικούς οργανισμούς με σκοπό
την ενοποίηση των δραστηριοτήτων τους σε έναν δεδομένο τομέα)· (iii) ενέργειες
συντονισμού και υποστήριξης· (iv) μεμονωμένα έργα (υποστήριξη της έρευνας αιχμής)·
ή (v) χρηματοδοτική υποστήριξη της κατάρτισης και της επαγγελματικής εξέλιξης των
ερευνητών, κυρίως για την υλοποίηση των δράσεων «Μαρία Κιουρί» (MSCA).

Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»

Τον Νοέμβριο του 2011, η Επιτροπή υπέβαλε τη δέσμη νομοθετικών προτάσεών της για το
Ορίζοντας 2020, το σημερινό πρόγραμμα πλαίσιο για το 2014-2020. Το πρόγραμμα «Ορίζοντας
2020» είναι το πρώτο πρόγραμμα της ΕΕ για την ενσωμάτωση της έρευνας και της καινοτομίας,
με ενισχυμένη υποστήριξη για τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), τις
καινοτόμες ΜΜΕ και τη χρήση των χρηματοπιστωτικών μέσων.
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Με τη θέσπιση ενιαίου συνόλου κανόνων, το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» απλουστεύσει
σημαντικά τα πράγματα και θα αντιμετωπίσει προκλήσεις για την κοινωνία, συμβάλλοντας στη
γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της έρευνας και της αγοράς, για παράδειγμα διευκολύνοντας
τις καινοτόμες επιχειρήσεις να μετατρέψουν τα τεχνολογικά τους επιτεύγματα σε βιώσιμα
προϊόντα με πραγματικές εμπορικές δυνατότητες. Αυτή η αγορακεντρική προσέγγιση θα
περιλαμβάνει τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων με τον ιδιωτικό τομέα και τα κράτη μέλη για
την αξιοποίηση των απαιτούμενων πόρων.
Το Ορίζοντας 2020 επικεντρώνεται επίσης στην αποσαφήνιση των στόχων, την απλούστευση
των διαδικασιών και την αποφυγή της αλληλεπικάλυψης και του κατακερματισμού. Επιπλέον,
δίνεται έμφαση στη διεύρυνση της συμμετοχής των ΜΜΕ, της βιομηχανίας, των ερευνητριών,
των νεότερων κρατών μελών και τρίτων χωρών στα προγράμματα της ΕΕ. Το Ορίζοντας
2020 αποσκοπεί στην καλύτερη απορρόφηση και χρήση των αποτελεσμάτων από επιχειρήσεις,
επενδυτές, δημόσιες αρχές, άλλους ερευνητές και φορείς χάραξης πολιτικής.
Το Ορίζοντας 2020 επικεντρώνεται σε τρεις κύριους πυλώνες:
— Επιστήμη αριστείας: Υποστηρίζει την ηγετική θέση της ΕΕ στον τομέα της επιστήμης

σε παγκόσμιο επίπεδο, με ειδικό προϋπολογισμό 24,4 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης
αύξησης κατά 77% στη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ).

— Βιομηχανική υπεροχή: Στοχεύει στο να συμβάλει στην εξασφάλιση βιομηχανικής
υπεροχής, με προϋπολογισμό 17,01 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπει μια επένδυση
13,5 εκατ. ευρώ σε βασικές τεχνολογίες, καθώς και μεγαλύτερη πρόσβαση των ΜΜΕ σε
κεφάλαια και υποστήριξη.

— Κοινωνιακές προκλήσεις: Προβλέπεται ποσό 29,68 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση επτά
ευρωπαϊκών κοινωνιακών προκλήσεων: Υγεία, δημογραφική μεταβολή και ευημερία·
Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία, έρευνα για τη θάλασσα και τη ναυτιλία,
και βιοοικονομία· Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια· Έξυπνες, οικολογικές
και ενοποιημένες μεταφορές· Δράση για το κλίμα, αποδοτικότητα πόρων και πρώτες
ύλες. Η Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο — Πολυδεκτικές, καινοτόμες και
στοχαστικές κοινωνίες και ασφαλείς κοινωνίες — προάσπιση της ελευθερίας και εγγύηση
της ασφάλειας της Ευρώπης και των πολιτών της.

Ορισμένες προτεραιότητες θα ληφθούν υπόψη εντός και μεταξύ των τριών πυλώνων του
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για την ισότητα
των φύλων και τη διάσταση του φύλου στην έρευνα· στις κοινωνικές, οικονομικές και
ανθρωπιστικές επιστήμες· τη διεθνή συνεργασία· και την ενίσχυση της λειτουργίας και των
επιτευγμάτων του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και της Ένωσης Καινοτομίας, καθώς και τη
συμβολή σε άλλες εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (π.χ. ψηφιακό
θεματολόγιο). Υπάρχει επίσης ειδικό κονδύλιο στον προϋπολογισμό για «εξάπλωση της
αριστείας και διεύρυνση της συμμετοχής» και «Η επιστήμη με την κοινωνία και για την
κοινωνία».
Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των ΜΜΕ, η Επιτροπή πρότεινε ένα ειδικό
χρηματοδοτικό μέσο για την παροχή επιχορηγήσεων για Ε&Α και την παροχή βοήθειας
στην εμπορική εκμετάλλευση, μέσω της πρόσβασης σε ίδια κεφάλαια (χρηματοδότηση για
επενδύσεις στο αρχικό στάδιο και στη φάση της ανάπτυξης) και πιστώσεις (π.χ. δάνεια και
εγγυήσεις).
Τον Νοέμβριο του 2013, το Κοινοβούλιο ενέκρινε το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο
προβλέπει για το «Ορίζοντας 2020» προϋπολογισμό 77 δισεκατομμυρίων ευρώ (σε τιμές 2013).
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Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του Ιουνίου 2015, η θέσπιση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών
Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) μείωσε το ποσό στα 74,8 δισ. ευρώ.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Για περισσότερα από 20 χρόνια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) προωθεί μια διαρκώς
πιο φιλόδοξη πολιτική Ε&ΤΑ της ΕΕ και ζητεί τη σημαντική αύξηση των συνολικών
δαπανών των κρατών για την έρευνα, προκειμένου να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η διεθνής
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Το Κοινοβούλιο έχει επίσης ταχθεί υπέρ της αύξησης της
συνεργασίας με εταίρους εκτός της ΕΕ, της σημαντικής συγχώνευσης των δραστηριοτήτων
των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ και των ΠΠ, και μιας στοχοθετημένης προσέγγισης
για τη βελτιστοποίηση της συμμετοχής των ΜΜΕ και τη διευκόλυνση της συμμετοχής
ελπιδοφόρων ασθενέστερων φορέων. Το Κοινοβούλιο έχει επιμείνει επίσης για απλούστευση
των διαδικασιών και μεγαλύτερη ευελιξία των ΠΠ, προκειμένου να είναι δυνατές η διοχέτευση
πόρων σε πιο ελπιδοφόρους τομείς και η απόκριση στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και σε
νεοεμφανιζόμενες ερευνητικές προτεραιότητες.
Στις τριμερείς διαπραγματεύσεις για τη δέσμη του «Ορίζοντας 2020», που κατέληξαν σε
συμφωνία με το Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2013, οι βουλευτές του ΕΚ εξασφάλισαν ορισμένες
τροποποιήσεις της πρότασης, και ιδίως πέτυχαν να προσθέσουν δύο νέους στόχους με δικές
τους διαρθρώσεις και θέσεις στον προϋπολογισμό.
— Ένταση της συνεργασίας και του διαλόγου μεταξύ της ερευνητικής κοινότητας και της

κοινωνίας, και ελκυστικότερες σταδιοδρομίες στον τομέα Ε&Α για τους νέους.

— Διεύρυνση του φάσματος των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα μέσω συμπράξεων
ιδρυμάτων, αδελφοποιήσεων μεταξύ ερευνητικού προσωπικού και ανταλλαγής βέλτιστων
πρακτικών.

Επιπλέον, οι ΜΜΕ θα λάβουν τουλάχιστον 20% του συνδυασμένου προϋπολογισμού των
πυλώνων της «βιομηχανικής υπεροχής» και των «κοινωνιακών προκλήσεων». Επίσης, το
7% του συνδυασμένου προϋπολογισμού των δύο αυτών πυλώνων προορίζεται για το νέο
ειδικό μέσο για τις ΜΜΕ, που προορίζεται για να αυξηθεί η συμμετοχή τους σε έργα
χρηματοδοτούμενα από το Ορίζοντας 2020 (π.χ. με τη διευκόλυνση της εξωτερικής ανάθεσης
της έρευνας των ΜΜΕ με μικρές ερευνητικές ανάγκες και την υποστήριξη της συνεργασίας
μεταξύ τους). Το 2015 θα τεθεί σε εφαρμογή μια νέα, ταχύτερη διαδικασία για την καινοτομία,
προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος «από την ιδέα στην αγορά» και να αυξηθεί η συμμετοχή
των ΜΜΕ και της βιομηχανίας. Η ανοικτή πρόσβαση στις επιστημονικές δημοσιεύσεις που
προκύπτουν από το Ορίζοντας 2020 είναι στις περισσότερες περιπτώσεις υποχρεωτική.
Για να υπάρχει ισορροπία μεταξύ μικρών, μεσαίων και μεγάλων έργων, το 40% του
προϋπολογισμού των μελλοντικών και των νεοεμφανιζόμενων τεχνολογιών (μέρος του
πυλώνα 1) προορίζεται για μη γραφειοκρατική, ανοιχτή και γρήγορη χρηματοδότηση
συνεργατικών σχεδίων (FET Open). Οι βουλευτές του ΕΚ δέσμευσαν το 85% του
προϋπολογισμού για την ενεργειακή πρόκληση (μέρος του πυλώνα 3) για έρευνα στον τομέα
της ενέργειας από μη ορυκτά καύσιμα.
Κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης του προϋπολογισμού του ΕΤΣΕ το 2015, το
Κοινοβούλιο κατόρθωσε να μειώσει τη μέγιστη συνεισφορά του προγράμματος «Ορίζοντας
2020» στο ΕΤΣΕ από 2,7 σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι περικοπές αυτές δεν επηρέασαν
το ΕΣΕ, τις δράσεις Marie Skłodowska-Curie ή την «Εξάπλωση της αριστείας και διεύρυνση
της συμμετοχής», αλλά κυρίως επιβάρυνε τα σχέδια «Επιστήμη αριστείας» (μείωση κατά
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209 εκατ. ευρώ), «Βιομηχανική υπεροχή» (μείωση κατά 549 εκατ. ευρώ) και «Κοινωνιακές
προκλήσεις» (μείωση κατά 1 δισεκατ. ευρώ).
Προκειμένου να αποφευχθεί ο πολλαπλασιασμός των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα στην εφαρμογή του Ορίζοντας 2020, καθιερώθηκε αυστηρότερη αξιολόγηση της
δημιουργίας και της λειτουργίας τέτοιων διαρθρώσεων. Πρέπει να επισημανθεί ότι η ενδιάμεση
αξιολόγηση θα συμβάλει στη βελτίωση της εφαρμογής του προγράμματος Ορίζοντας 2020
και θα παράσχει μια σταθερή βάση αποδεικτικών στοιχείων για τον σχεδιασμό μελλοντικών
δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών. Πράγματι, τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν για να
τεθούν οι βάσεις της δομής και του περιεχομένου του ΠΠ9, για το οποίο θα δημοσιευθεί
πρόταση το πρώτο εξάμηνο του 2018.
Στη συνέχεια, παρατίθενται ορισμένα από τα πιο πρόσφατα ψηφίσματα και εκθέσεις του
Κοινοβουλίου σχετικά με το Ορίζοντας 2020:
— 2016/2147(INI), ψήφισμα σχετικά με την αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος

«Ορίζοντας 2020» με γνώμονα την ενδιάμεση αξιολόγησή του και την πρόταση για
το Πρόγραμμα Πλαίσιο 9, Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, εισηγητής:
Soledad Cabezón Ruiz·

— A7-0002/2013, 8.1.2013, έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής
και διάδοσης του «Ορίζοντας 2020 — Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας
(2014-2020)» (COM(2011)0811 — C7-0509/2011 — 2011/0402(CNS)), Επιτροπή
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, εισηγήτρια: Maria Da Graça Carvalho·

— A7-0427/2012, 20.12.2012, έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής
και διάδοσης του Ορίζοντας 2020 — Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας
2014-2020) (COM(2011) 0809 — C7-0466/2011 — 2011/0401(COD)), Επιτροπή
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, εισηγήτρια: Teresa Riera Madurell·

— A7-0428/2012, 19.12.2012, έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής
και διάδοσης του «Ορίζοντας 2020 — Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας
(2014-2020)» (COM(2011)0810 — C7-0465/2011 — 2011/0399(COD)), Επιτροπή
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, εισηγητής: Christian Ehler·

— P7_TA(2011)0401 της 27.9.2011, ψήφισμα για την Πράσινη Βίβλο «Από τις προκλήσεις
στις ευκαιρίες: προς ένα κοινό πλαίσιο στρατηγικής για τη χρηματοδότηση της έρευνας
και της καινοτομίας στην ΕΕ».

Frédéric Gouardères / Susanne Horl
09/2017

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/2147(INI)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A7-0002/2013
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0811
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2011/0402(CNS)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A7-0427/2012
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0809
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2011/0401(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A7-0428/2012
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