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ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. .../.../ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για το ΄Εκτο Πρόγραµµα Πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης

και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, µε σκοπό τη συµβολή στη δηµιουργία του

Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και στην καινοτοµία (2002-2006)

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

΄Εχοντας υπόψη :

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 166 παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

αφού ζήτησε τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης  3,

                                                
1 ΕΕ C 180, 26.6.2001, σ. 156.
2 ΕΕ C 260, 17.9.2001, σ. 3.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Νοεµβρίου 2001 (δεν έχει δηµοσιευθεί

ακόµη στην Επίσηµη Εφηµερίδα), Κοινή θέση του ............. (δεν έχει δηµοσιευθεί ακόµη στην
Επίσηµη Εφηµερίδα) και Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ............... (δεν έχει
δηµοσιευθεί ακόµη στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Για την εκτέλεση της αποστολής που ορίζεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης, το άρθρο 163 της
Συνθήκης θέτει ως στόχο της Κοινότητας την ενίσχυση των επιστηµονικών και τεχνολογικών
βάσεων της βιοµηχανίας της Κοινότητας και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης της διεθνούς
ανταγωνιστικότητάς της καθώς και την προώθηση των ερευνητικών δράσεων που κρίνονται
αναγκαίες στο πλαίσιο άλλων κοινοτικών πολιτικών.

(2) Το άρθρο 164 της Συνθήκης απαριθµεί τις δραστηριότητες που θα πραγµατοποιήσει η
Κοινότητα επιδιώκοντας τους στόχους αυτούς, συµπληρωµατικά ως προς τις δραστηριότητες
των κρατών µελών.

(3) Η Συνθήκη προβλέπει τη θέσπιση πολυετούς προγράµµατος πλαισίου στο οποίο
περιλαµβάνεται το σύνολο των κοινοτικών δράσεων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και
επίδειξης (στο εξής «ΕΤΑ»). Το Πρόγραµµα Πλαίσιο ακολουθεί πλήρως την αρχή της
επικουρικότητας ως έχει στο άρθρο 5 της Συνθήκης.

(4) ∆υνάµει του άρθρου 165 της Συνθήκης, η Κοινότητα και τα κράτη µέλη συντονίζουν τη
δράση τους στον τοµέα της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, ώστε να εξασφαλίζεται
η αµοιβαία συνοχή των εθνικών πολιτικών και της κοινοτικής πολιτικής.

(5) Το 2000, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοινώσεις σχετικά µε τις προοπτικές και τους στόχους της
δηµιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και σχετικά µε τη δηµιουργία του
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και τις κατευθυντήριες γραµµές των δράσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στον τοµέα της έρευνας για την περίοδο 2002-2006 Το 2000 η Επιτροπή εξέδωσε
επίσης ανακοίνωση µε τίτλο «Καινοτοµία στο πλαίσιο της οικονοµίας της γνώσης».
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(6) Τα Ευρωπαϊκά Συµβούλια της Λισσαβώνας το Μάρτιο 2000, της Σάντα Μαρία ντε Φέιρα τον
Ιούνιο 2000 και της Στοκχόλµης το Μάρτιο 2001, κατέληξαν σε συµπεράσµατα στα οποία
προβλέπεται η ταχεία εγκαθίδρυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και Καινοτοµίας, µε
στόχο την βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη, περισσότερη απασχόληση και κοινωνική συνοχή,
και απώτερο στόχο να µπορέσει η Ένωση να γίνει η πιο ανταγωνιστική και δυναµική
οικονοµία της γνώσης στην υφήλιο µέχρι το 2010.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ, τον Ιούνιο του 2001, συµφώνησε για µια
στρατηγική βιώσιµης ανάπτυξης και προσέθεσε µια τρίτη, περιβαλλοντική διάσταση στη
στρατηγική της Λισσαβώνας.

Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβώνας υπογράµµισε τη σηµασία της
πρωτοβουλίας e-Ευρώπη της Επιτροπής µε σκοπό την κοινωνία της πληροφορίας για όλους,
ενώ το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης τόνισε επίσης την ανάγκη ιδιαίτερης
προσπάθειας στις νέες τεχνολογίες και ιδίως στη βιοτεχνολογία.

(7) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 1 2, το Συµβούλιο 3 4, η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή 5

και η Επιτροπή των Περιφερειών 6 τάχθηκαν επίσης υπέρ της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού
Χώρου Έρευνας.

(8) Στις 19 Οκτωβρίου 2000, η Επιτροπή ανακοίνωσε τα πορίσµατα της εξωτερικής αξιολόγησης
της υλοποίησης και των αποτελεσµάτων των κοινοτικών δράσεων που αναπτύχθηκαν κατά
την προ της αξιολόγησης πενταετία, καθώς και τις παρατηρήσεις της επ� αυτών.

                                                
1 Ψήφισµα της 18ης Μαΐου 2000 ΕΕ (C 59, 23.2.2001, σελ. 250.)
2 Ψήφισµα της 15ης Φεβρουαρίου 2001. ∆εν έχει δηµοσιευθεί ακόµη στην Επίσηµη

Εφηµερίδα.
3 Ψήφισµα της 15ης Ιουνίου 2000, (ΕΕ C 205, 19.7.2000 σελ. 1.)
4 Ψήφισµα της 16ης Νοεµβρίου 2000, (ΕΕ C 374, 28.12.2000 σελ. 1.)
5 Γνώµη της 24ης Μαΐου 2000, (ΕΕ C 204, 18.7.2000 σελ. 70.)
6 Γνώµη της 12ης Απριλίου 2000, (ΕΕ C 226, 8.8.2000 σελ. 18.)
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(9) Το Έκτο Πρόγραµµα Πλαίσιο θα πρέπει να έχει αντίκτυπο στη διάρθρωση της έρευνας και
της τεχνολογικής ανάπτυξης στην Ευρώπη, στα κράτη µέλη, τις συνδεδεµένες υποψήφιες
χώρες και τις άλλες συνδεδεµένες χώρες και να συµβάλει σε µεγάλο βαθµό στην εγκαθίδρυση
του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και στην καινοτοµία.

(10) Σύµφωνα µε το άρθρο 166 παράγραφος 1 της Συνθήκης, είναι απαραίτητο να τεθούν οι
επιστηµονικοί και τεχνολογικοί στόχοι και να καθοριστούν οι σχετικές προτεραιότητες των
προβλεπόµενων δραστηριοτήτων, το µέγιστο συνολικό ποσό και οι λεπτοµερείς όροι της
χρηµατοδοτικής συµµετοχής της Κοινότητας στο Έκτο Πρόγραµµα Πλαίσιο, καθώς και τα
αντίστοιχα µερίδια σε κάθε προβλεπόµενη δράση, να υποδειχθούν δε οι γενικές γραµµές
αυτών των δραστηριοτήτων, η υλοποίηση των οποίων θα συµµορφώνεται προς το στόχο της
προστασίας των οικονοµικών συµφερόντων της Κοινότητας. Είναι σηµαντικό να
εξασφαλιστεί η χρηστή οικονοµική διαχείριση του Έκτου Προγράµµατος Πλαισίου.

(11) Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στις ανάγκες των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (MME).

(12) Το Έκτο Πρόγραµµα Πλαίσιο θα πρέπει να συµβάλει σηµαντικά στην ανάπτυξη της
επιστηµονικής και τεχνικής αριστείας και στο συντονισµό της ευρωπαϊκής έρευνας. Θα
πρέπει να επιδιώξει ιδιαίτερα τη συµµετοχή των συνδεδεµένων υποψήφιων χωρών στην
κοινοτική πολιτική έρευνας και στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας.

(13) Τα ειδικά στοχοθετηµένα σχέδια και οι δράσεις συντονισµού µπορούν να χρησιµοποιηθούν
και ως «σκάλες αριστείας», για να διευκολύνουν την πρόσβαση των µικρότερων ερευνητικών
φορέων επιστηµονικής αριστείας, συµπεριλαµβανοµένων των MME, καθώς και ερευνητικών
φορέων από τις συνδεδεµένες υποψήφιες χώρες, στις δραστηριότητες του Προγράµµατος
Πλαισίου.
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(14) Θα πρέπει να διευκολυνθεί η συµµετοχή των εξόχως απόκεντρων περιφερειών στις
κοινοτικές δράσεις Ε&ΤΑ µε κατάλληλους µηχανισµούς προσαρµοσµένους στην ιδιόµορφη
κατάστασή τους.

(15) Η διεθνής και πλανητική διάσταση των ευρωπαϊκών ερευνητικών δραστηριοτήτων είναι
σηµαντική για την αποκόµιση αµοιβαίου οφέλους. Το Έκτο Πρόγραµµα Πλαίσιο είναι
ανοικτό στη συµµετοχή των χωρών που θα έχουν συνάψει τις απαραίτητες σχετικές
συµφωνίες. Είναι επίσης ανοικτό σε επίπεδο σχεδίων, και στη βάση του αµοιβαίου οφέλους,
στη συµµετοχή φορέων από τρίτες χώρες και διεθνών οργανισµών επιστηµονικής
συνεργασίας. Θα αναληφθούν ειδικές δράσεις υπέρ της συµµετοχής επιστηµόνων και
ινστιτούτων από αναπτυσσόµενες χώρες, χώρες της Μεσογείου, περιλαµβανοµένων των
∆υτικών Βαλκανίων, καθώς και από τη Ρωσία και τα Νέα Ανεξάρτητα Κράτη (ΝΑΚ).

(16) Το Κοινό Κέντρο Ερευνών θα πρέπει να συµβάλει στην υλοποίηση του Προγράµµατος

Πλαισίου, όπου µπορεί να προσφέρει ανεξάρτητη και υπαγορευόµενη από τη ζήτηση στήριξη

για τη διατύπωση και την εφαρµογή κοινοτικών πολιτικών, περιλαµβανοµένης και της

παρακολούθησης της εφαρµογής αυτών των πολιτικών, στους τοµείς στους οποίους διαθέτει

ειδική αρµοδιότητα.

(17) Οι ερευνητικές δραστηριότητες που θα αναληφθούν βάσει του Έκτου Προγράµµατος
Πλαισίου είναι απαραίτητο να υλοποιούνται σύµφωνα µε τις θεµελιώδεις αρχές
δεοντολογίας, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αντανακλώνται στο άρθρο 6 της Συνθήκης
για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

(18) Κατόπιν της ανακοίνωσης της Επιτροπής µε τίτλο «Μια στρατηγική κινητικότητας µέσα στον
Ευρωπαϊκό Χώρο της Έρευνας», θα προωθηθεί η κινητικότητα των ερευνητών, µε στόχο την
επιτυχή δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου της Έρευνας.
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(19) Κατόπιν της ανακοίνωσης της Επιτροπής µε τίτλο «Γυναίκες και επιστήµη» και των
ψηφισµάτων που εξέδωσαν το Συµβούλιο στις 30 Μαΐου 1999 1 και στις 26 Ιουνίου 2001 2

και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 3 Φεβρουαρίου 2000  σχετικά µε το θέµα αυτό, έχει
τεθεί σε εφαρµογή ένα σχέδιο δράσης µε σκοπό την ενίσχυση και βελτίωση της θέσης και του
ρόλου των γυναικών στις επιστήµες και την έρευνα στην Ευρώπη, απαιτείται δε περαιτέρω
ενισχυµένη δράση.

(20) Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο
τακτικές εκθέσεις προόδου σχετικά µε την υλοποίηση του Έκτου Προγράµµατος Πλαισίου·
είναι επίσης πρέπον να µεριµνήσει η Επιτροπή εγκαίρως και προτού υποβάλει πρόταση για το
Έβδοµο Πρόγραµµα Πλαίσιο, για τη διενέργεια ανεξάρτητης αξιολόγησης των
δραστηριοτήτων που θα έχουν αναληφθεί, και δη µε πνεύµα ανοίγµατος έναντι όλων των
οικείων παραγόντων.

(21) Η υλοποίηση του Έκτου Προγράµµατος Πλαισίου µπορεί να οδηγήσει στη συµµετοχή της
Κοινότητας σε προγράµµατα επιχειρούµενα από περισσότερα κράτη µέλη ή στη σύσταση
κοινών επιχειρήσεων ή άλλων διευθετήσεων κατά την έννοια των άρθρων 169 έως 171 της
Συνθήκης.

(22) Η Επιστηµονική και Τεχνική Επιτροπή Έρευνας (CREST) έδωσε τη γνώµη της,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

                                                
1 ΕΕ C 201, 16.7.1999, σ. 1.
2 ΕΕ C 199, 14.7.2001, σ. 1.
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Άρθρο 1

1. Θεσπίζεται, για την περίοδο 2002-2006, πολυετές Πρόγραµµα Πλαίσιο κοινοτικών

δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης, εφεξής καλούµενο «Έκτο

Πρόγραµµα Πλαίσιο».

2. Το Έκτο Πρόγραµµα Πλαίσιο περιλαµβάνει το σύνολο των δράσεων της Κοινότητας όπως

αυτές ορίζονται στο άρθρο 164 της Συνθήκης.

3. Το Έκτο Πρόγραµµα Πλαίσιο θα συµβάλει στη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας

και στην καινοτοµία.

4. Στο παράρτηµα Ι καθορίζονται οι επιστηµονικοί και τεχνολογικοί στόχοι και οι σχετικές

προτεραιότητες και υποδεικνύονται οι γενικές γραµµές των προβλεπόµενων δράσεων.

Άρθρο 2

1. Το µέγιστο συνολικό ποσό της χρηµατοδοτικής συµµετοχής της Κοινότητας στο σύνολο του

Έκτου Προγράµµατος Πλαισίου ανέρχεται σε 16.270 εκατοµµύρια ευρώ· τα ποσά που αναλογούν

σε καθεµία από τις δράσεις καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ.

2. Οι λεπτοµερείς όροι της χρηµατοδοτικής συµµετοχής της Κοινότητας διέπονται από τις
διατάξεις του δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται στο γενικό προϋπολογισµό των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως συµπληρώνονται µε το παράρτηµα ΙΙΙ.
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Άρθρο 3

Όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες που αναλαµβάνονται βάσει του Έκτου Προγράµµατος
Πλαισίου πρέπει να υλοποιούνται σύµφωνα µε θεµελιώδεις αρχές δεοντολογίας.

Άρθρο 4

Στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης που υποβάλλει κατ�εφαρµογή του άρθρου 173 της Συνθήκης, η
Επιτροπή αναφέρει λεπτοµερώς την πρόοδο της υλοποίησης του Έκτου Προγράµµατος Πλαισίου,
ιδίως όσον αφορά την επίτευξη των στόχων και προτεραιοτήτων του, περιλαµβάνει δε και
πληροφορίες σχετικά µε τις χρηµατοοικονοµικές πλευρές.

Άρθρο 5

Το ΄Εκτο Πρόγραµµα Πλαίσιο θα υλοποιηθεί µέσω ειδικών προγραµµάτων. Τα προγράµµατα αυτά
θέτουν ακριβείς στόχους και τους λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής.

Άρθρο 6

1. Η Επιτροπή, µε τη βοήθεια ανεξάρτητων εξειδικευµένων εµπειρογνωµόνων, παρακολουθεί
διαρκώς και συστηµατικώς την εφαρµογή του Έκτου Προγράµµατος Πλαισίου και των ειδικών
προγραµµάτων του.
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2. Πριν υποβάλει πρόταση για το επόµενο πρόγραµµα πλαίσιο, η Επιτροπή αναθέτει σε
ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες υψηλών προσόντων τη διενέργεια εξωτερικής αξιολόγησης όσον
αφορά την εκτέλεση και τα αποτελέσµατα των κοινοτικών δράσεων  κατά την προ της αξιολόγησης
πενταετία.

Η Επιτροπή ανακοινώνει τα πορίσµατα της αξιολόγησης, καθώς και τις παρατηρήσεις της

επ� αυτών, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή

και την Επιτροπή των Περιφερειών.

Βρυξέλλες, [�]

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

______________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Το Έκτο Πρόγραµµα Πλαίσιο («πρόγραµµα») θα προωθήσει τον κοινοτικό στόχο που τίθεται στο
άρθρο 163 παρ. 1 της Συνθήκης  και είναι «η ενίσχυση των επιστηµονικών και τεχνολογικών
βάσεων της βιοµηχανίας της Κοινότητας και η διευκόλυνση της ανάπτυξης της διεθνούς
ανταγωνιστικότητάς της, καθώς και η προώθηση των ερευνητικών δράσεων που κρίνονται
αναγκαίες βάσει άλλων κεφαλαίων της παρούσας Συνθήκης».

Για την αποτελεσµατικότερη επίτευξή του καθώς και ως συµβολή στη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού
Χώρου Έρευνας και στην καινοτοµία, το Πρόγραµµα θα δοµηθεί γύρω από τις εξής τρεις ενότητες
στο πλαίσιο των οποίων θα αναληφθούν οι τέσσερις δράσεις που εκτίθενται στο άρθρο 164 της
Συνθήκης.

- εστίαση και ολοκλήρωση της κοινοτικής έρευνας

- δόµηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας

- ενίσχυση των θεµελίων του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

Οι δραστηριότητες που εµπίπτουν στις τρεις ανωτέρω ενότητες θα συµβάλουν στην ολοκλήρωση
των ερευνητικών προσπαθειών και δραστηριοτήτων σε ευρωπαϊκή κλίµακα, διαρθρώνοντας
ταυτόχρονα τις διάφορες διαστάσεις του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Θα εξασφαλιστεί ο
συντονισµός των δράσεων που θα γίνουν στο πλαίσιο των ενοτήτων αυτών.

Θα ενθαρρυνθεί η συµµετοχή των MME σε όλους τους τοµείς του Προγράµµατος, ιδίως στις
δράσεις που διεξάγονται σε θεµατικά πεδία προτεραιότητας.
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Θα εξασφαλισθεί η διεθνής συµµετοχή στις δραστηριότητες αυτές. Η συµµετοχή θα είναι ανοικτή
σε όλες τις χώρες που έχουν συνάψει σχετικές συµφωνίες µε την Κοινότητα. Άλλες τρίτες χώρες θα
µπορούν επίσης να συµµετέχουν στο Πρόγραµµα, µέσω διµερών συµφωνιών συνεργασίας.

Ερευνητές και οργανώσεις από τρίτες χώρες θα µπορούν επίσης να συµµετάσχουν, κατά
περίπτωση, σε σχέδια. Οι λεπτοµερείς προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα µπορούν να συµµετάσχουν
στο Πρόγραµµα φορείς από τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισµοί που ασκούν ερευνητικές
δραστηριότητες, περιλαµβανοµένων και των διακανονισµών περί χρηµατοδότησης, καθορίζονται
στην απόφαση που θα εκδοθεί σύµφωνα µε το άρθρο 167 της Συνθήκης.

Η συµµετοχή στις δραστηριότητες του Προγράµµατος θα ενθαρρύνεται µε τη δηµοσίευση των
αναγκαίων πληροφοριών σχετικά µε το περιεχόµενο, τους όρους και τις διαδικασίες, που θα
τίθενται εγκαίρως και πλήρως στη διάθεση των δυνητικών συµµετεχόντων, συµπεριλαµβανοµένων
των προερχόµενων από τις συνδεδεµένες υποψήφιες και τις άλλες συνδεδεµένες χώρες.

Κατά την υλοποίηση του παρόντος Προγράµµατος και των ερευνητικών δραστηριοτήτων που
εντάσσονται σ�αυτό θα πρέπει να τηρούνται οι θεµελιώδεις δεοντολογικές αρχές,
συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών µε την προστασία των ζώων. Πρόκειται µεταξύ άλλων για τις
αρχές που απηχεί ο Χάρτης Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προστασία
της αξιοπρέπειας και της ανθρώπινης ζωής, την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
και της ιδιωτικής ζωής, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος σύµφωνα µε το κοινοτικό
δίκαιο και - όπου συντρέχει η περίπτωση - τις συναφείς διεθνείς συµβάσεις, όπως η ∆ιακήρυξη του
Ελσίνκι, η Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και τη
Βιοϊατρική που υπογράφηκε στο Οβιέδο στις 4 Απριλίου 1997 και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο για
την Απαγόρευση της Κλωνοποίησης Ανθρώπων που υπογράφηκε στο Παρίσι στις 12 Ιανουαρίου
1998, η Σύµβαση των ΗΕ για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, η Οικουµενική ∆ιακήρυξη της Ουνέσκο
για το Ανθρώπινο Γονιδίωµα και τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, τα συναφή ψηφίσµατα του
Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, το Πρωτόκολλο του Άµστερνταµ για την Προστασία και την
Καλή ∆ιαβίωση των Ζώων και οι ισχύοντες στις χώρες όπου θα διεξαχθούν οι έρευνες νόµοι,
κανονισµοί και δεοντολογικές κατευθυντήριες γραµµές.
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1. ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Οι δραστηριότητες της παρούσας ενότητας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το µεγαλύτερο µέρος
των δράσεων του Προγράµµατος, αποβλέπουν στην ολοκλήρωση των ερευνητικών
προσπαθειών και δραστηριοτήτων σε ευρωπαϊκή κλίµακα. Θα εστιαστούν κυρίως σε επτά
σαφώς καθορισµένα θεµατικά πεδία προτεραιότητας, ενώ περαιτέρω ειδικά µέτρα θα
ληφθούν σε ένα ευρύτερο πεδίο επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας.

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών θα προσφέρει ανεξάρτητη και υπαγορευόµενη από τη ζήτηση
στήριξη για τη διατύπωση και την εφαρµογή κοινοτικών πολιτικών, περιλαµβανοµένης και
της παρακολούθησης της εφαρµογής αυτών των πολιτικών στους τοµείς στους οποίους
διαθέτει ειδική αρµοδιότητα.

1.1. Θεµατικές προτεραιότητες

Προσδιορίζονται τα εξής επτά θεµατικά πεδία προτεραιότητας :

1. Γονιδιωµατική και βιοτεχνολογία στην υπηρεσία της υγείας,

2. Τεχνολογίες της κοινωνίας της πληροφορίας,

3. Νανοτεχνολογίες και νανοεπιστήµες, πολυλειτουργικά υλικά βασισµένα στη γνώση, και
νέες διεργασίες και διατάξεις παραγωγής,

4. Αεροναυπηγική και διάστηµα,

5. Ποιότητα και ασφάλεια τροφίµων,

6. Βιώσιµη ανάπτυξη, πλανητική µεταβολή και οικοσυστήµατα,

7. Πολίτες και διακυβέρνηση στην κοινωνία της γνώσης.



15483/3/01 REV 3 GA/lk+ak 4
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι DG C III   EL

1.2. Ειδικές δραστηριότητες που καλύπτουν ευρύτερο πεδίο ερεύνης

1.2.1. Υποστήριξη πολιτικών και πρόβλεψη επιστηµονικών και τεχνολογικών αναγκών :

∆ραστηριότητες στήριξης κοινοτικών πολιτικών και έρευνα που ανταποκρίνεται

σε νέες και αναδυόµενες επιστηµονικές και τεχνολογικές ανάγκες,

1.2.2. Οριζόντιες ερευνητικές δραστηριότητες µε συµµετοχή ΜΜΕ :

Οι ειδικές αυτές δραστηριότητες αποσκοπούν να βοηθήσουν ευρωπαϊκές ΜΜΕ,

σε παραδοσιακούς ή νέους τοµείς, να αυξήσουν τις τεχνολογικές ικανότητές τους

και να αναπτύξουν τη δυνατότητα λειτουργίας σε ευρωπαϊκή ή διεθνή κλίµακα,

1.2.3. Ειδικά µέτρα στήριξης της διεθνούς συνεργασίας :

Θα ληφθούν ειδικά µέτρα στήριξης των εξωτερικών σχέσεων και της κοινοτικής

αναπτυξιακής πολιτικής που θα αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της διεθνούς

συνεργασίας στην έρευνα. Καταρχήν, θα αφορούν τις ακόλουθες τρεις οµάδες

τρίτων χωρών :

(α) αναπτυσσόµενες χώρες,

(β) χώρες της Μεσογείου, συµπεριλαµβανοµένων των ∆υτικών Βαλκανίων,

(γ) Ρωσία και Νέα Ανεξάρτητα Κράτη (ΝΑΚ).

1.3. Μη πυρηνικές δραστηριότητες του Κοινού Κέντρου Έρευνας

Για τις δραστηριότητες του ΚΚΕρ έχουν επιλεγεί οι εξής δύο τοµείς έρευνας :

(α) τρόφιµα, σχέδια στο χώρο της χηµείας και υγεία

(β) περιβάλλον και βιωσιµότητα.
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2. ∆ΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ

Οι δραστηριότητες στον τοµέα αυτόν καλύπτουν τα εξής :

2.1. Έρευνα και καινοτοµία

Στην ενότητα αυτή εµπίπτουν δραστηριότητες για την ενθάρρυνση της τεχνολογικής
καινοτοµίας, της χρησιµοποίησης ερευνητικών πορισµάτων, της µεταφοράς γνώσης και
τεχνολογιών και της δηµιουργίας τεχνολογικών επιχειρήσεων στην Κοινότητα και σε όλες τις
περιοχές της µε σκοπό τη συµπλήρωση δραστηριοτήτων που αφορούν την καινοτοµία και οι
οποίες υπάγονται στην ενότητα «Εστίαση και ολοκλήρωση της κοινοτικής έρευνας».

2.2. Ανθρώπινοι πόροι και κινητικότητα

∆ραστηριότητες για τη στήριξη της ανάπτυξης παγκοσµίου κλάσης ανθρώπινων πόρων σε
όλες τις περιφέρειες της Κοινότητας, ενθαρρύνοντας τη διεθνική κινητικότητα για
εκπαιδευτικούς λόγους, την ανάπτυξη εµπειρογνωµοσύνης ή της µεταφοράς γνώσης µεταξύ
διάφορων τοµέων, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη της αριστείας και συµβάλλοντας στο να
γίνει η Ευρώπη ελκυστικότερη στους καλύτερους ερευνητές τρίτων χωρών. Το δυναµικό που
υπάρχει σε όλη την κοινωνία, ιδίως οι γυναίκες, θα πρέπει να αναπτυχθεί µέσω κατάλληλων
µέτρων στήριξης.

2.3. Ερευνητική υποδοµή

∆ραστηριότητες για την προώθηση της βέλτιστης χρήσης της ερευνητικής υποδοµής
- περιλαµβανοµένης και της πρόσβασης σ� αυτήν - και για την υποστήριξη του εντοπισµού,
του προγραµµατισµού και σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις της δηµιουργίας
προηγµένων εγκαταστάσεων για την έρευνα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
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2.4. Επιστήµη και κοινωνία

∆ραστηριότητες ενθάρρυνσης των αρµονικών σχέσεων επιστήµης - κοινωνίας και την

ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στην καινοτοµία, ως αποτέλεσµα νέων σχέσεων και

τεκµηριωµένου διαλόγου µεταξύ επιστηµόνων, βιοµηχάνων, πολιτικών στελεχών και

πολιτών.

3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ

∆ραστηριότητες συντονισµού και στήριξης της συνεκτικής ανάπτυξης πολιτικών έρευνας και

ανάπτυξης στην Ευρώπη. Οικονοµική στήριξη για µέτρα όπως το άνοιγµα των εθνικών

προγραµµάτων.

o

o o

Ακολουθεί λεπτοµερέστερη περιγραφή των δραστηριοτήτων υπό τις τρεις ενότητες.



15483/3/01 REV 3 GA/lk+ak 7
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι DG C III   EL

Ι. ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Οι δραστηριότητες της ενότητας αυτής, που θα αποτελέσουν τον κύριο όγκο των ερευνητικών

προσπαθειών δυνάµει του προγράµµατος, αποσκοπούν να συµβάλλουν στην επίτευξη του γενικού

στόχου της συνθήκης, που είναι η ενίσχυση των επιστηµονικών και τεχνολογικών βάσεων της

βιοµηχανίας της Κοινότητας και η διευκόλυνση της ανάπτυξης της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς

της, καθώς και η προώθηση των ερευνητικών δράσεων που κρίνονται αναγκαίες βάσει άλλων

κεφαλαίων της Συνθήκης. Για να δηµιουργήσει ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία συγκεντρώνοντας

ένα βασικό όγκο πόρων, το πρόγραµµα θα εστιάζεται σε επτά σαφώς καθορισµένα θεµατικά πεδία

προτεραιότητας στα οποία η ολοκλήρωση των κοινοτικών ερευνητικών προσπαθειών θα

επιτυγχάνεται µέσω της οργάνωσής τους µε µεγαλύτερη τάξη και συνοχή, σε ευρωπαϊκή κλίµακα.

Κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της παρούσας ενότητας, θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην

τεχνολογική καινοτοµία και στην αρχική ανάπτυξη ιδιαίτερα καινοτόµων επιχειρήσεων σε τοµείς

ζωτικής σηµασίας για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. ∆ιερευνητική έρευνα που βρίσκεται στην

αιχµή της επιστηµονικής γνώσης θα διεξαχθεί σε θέµατα που συνδέονται στενά µε ένα ή

περισσότερα σηµεία της θεµατικής προτεραιότητας. Η απαραίτητη έµφαση θα δοθεί επίσης στα

ζητήµατα που αφορούν µετρήσεις και δοκιµές. Θα συνεκτιµώνται επίσης δεόντως, όπου αρµόζει,

ζητήµατα βιώσιµης ανάπτυξης καθώς και οι κοινωνικοοικονοµικές, δεοντολογικές και ευρύτερες

πολιτιστικές πτυχές των µελετώµενων δραστηριοτήτων και η ισότητα των φύλων.

Οι προσπάθειες στα θεµατικά πεδία προτεραιότητας θα συµπληρώνονται µε ειδικές οριζόντιες

ερευνητικές δραστηριότητες, οι οποίες θα αφορούν τις MME, την καινοτοµία και τη διεθνή

συνεργασία και θα ανταποκρίνονται στους στόχους των κοινοτικών πολιτικών καθώς και τις

µελλοντικές και ανακύπτουσες ανάγκες της έρευνας.
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1.1. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

1.1.1.Γονιδιωµατική και βιοτεχνολογία στην υπηρεσία της υγείας 1

Στόχος

Στόχος των δράσεων που θα αναληφθούν στο συγκεκριµένο πεδίο είναι να βοηθήσουν την
Ευρώπη να εκµεταλλευτεί, µέσω µιας ολοκληρωµένης ερευνητικής προσπάθειας, τα
επιτεύγµατα που έχουν σηµειωθεί όσον αφορά την αποκρυπτογράφηση των γονιδιωµάτων
των έµβιων οργανισµών, ιδίως προς όφελος της δηµόσιας υγείας και των πολιτών και προς
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού βιοτεχνολογικού κλάδου. Στο χώρο των
εφαρµογών θα δοθεί έµφαση στην έρευνα που αποσκοπεί να φέρει τη βασική γνώση ως το
στάδιο των εφαρµογών, για να υπάρξει πραγµατική και ουσιαστική πρόοδος στην ιατρική και
να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής.

Αιτιολόγηση των προσπαθειών και ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία

Οι εργασίες «µετα-γονιδιωµατικής» έρευνας, οι οποίες βασίζονται στην ανάλυση του
ανθρώπινου γονιδιώµατος και γονιδιωµάτων άλλων οργανισµών, αναµένεται να έχουν
πολυάριθµες εφαρµογές σε ποικίλους τοµείς σχετιζόµενους µε την υγεία, και ιδίως στην
ανάπτυξη νέων διαγνωστικών εργαλείων και νέων µεθόδων θεραπείας ικανών να συµβάλουν
στην καταπολέµηση ασθενειών που δεν έχουν ακόµη τεθεί υπό έλεγχο - εφαρµογές που
αντιπροσωπεύουν σηµαντικές δυνητικές αγορές. Η έρευνα αυτή µπορεί να έχει συνέπειες και
για την έρευνα σε άλλους τοµείς, όπως το περιβάλλον και η γεωργία.

Για να βελτιώσει η Ένωση τη θέση της στο πεδίο αυτό και να επωφεληθεί πλήρως από τα
οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη των αναµενόµενων εξελίξεων, επίσης δε να συµβάλει στη
διεθνή συζήτηση, είναι σκόπιµο να αυξηθούν σηµαντικά οι σχετικές επενδύσεις και
παράλληλα να ολοκληρωθούν οι ερευνητικές δραστηριότητες που διεξάγονται στην Ευρώπη
σε µια συνεκτική προσπάθεια.

                                                
1 Οι θεµελιώδεις γνώσεις περί γονιδιωµατικής (φυτικής-ζωικής-ανθρώπινης) καλύπτονται από

την πρώτη προτεραιότητα, όπως επίσης και οι εφαρµογές της στην υγεία των ανθρώπων. Οι
εφαρµογές στα τρόφιµα (που αφορούν π.χ. τη διατροφή ή τα τρόφιµα καλύτερης ποιότητας)
καλύπτονται από την πέµπτη προτεραιότητα. Τα άλλα ζητήµατα που σχετίζονται µε τις
επιστήµες της ζωής εµπίπτουν στην έκτη προτεραιότητα ή ενδεχοµένως καλύπτονται από το
τµήµα 1.2.1. («Έρευνα µε γνώµονα τις πολιτικές») καθώς και από την Ενότητα III.
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Προβλεπόµενες δράσεις

Οι δράσεις που θα αναληφθούν από την Κοινότητα για το σκοπό αυτό θα καλύπτουν τις ακόλουθες
πτυχές :

Α. Προχωρηµένη γονιδιωµατική και εφαρµογές της στην υγεία

(α) Βασικές γνώσεις και βασικά εργαλεία λειτουργικής γονιδιωµατικής όλων των
οργανισµών :

(i) έκφραση γονιδίων και πρωτεϊνωµατική,

(ii) δοµική γονιδιωµατική,

(iii) συγκριτική γονιδιωµατική και πληθυσµιακή γενετική,

(iv) βιοπληροφορική,

(v) διεπιστηµονικές προσεγγίσεις θεµελιωδών βιολογικών διεργασιών µε τη βοήθεια
της λειτουργικής γονιδιωµατικής,

(β) Eφαρµογή των γνώσεων γονιδιωµατικής και της γονιδιωµατικής τεχνολογίας στη
βιοτεχνολογία της υγείας :

(i) τεχνολογικές πλατφόρµες για εξελίξεις στους τοµείς των νέων εργαλείων
διάγνωσης, πρόληψης και θεραπείας, συµπεριλαµβανοµένων των
φαρµακογονιδιωµατικών προσεγγίσεων της έρευνας επί κυττάρων και
εναλλακτικών µεθόδων δοκιµής αντί των δοκιµών σε ζώα.
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B. Καταπολέµηση σηµαντικών ασθενειών

(α) Εφαρµογοστραφής προσέγγιση γνώσεων και τεχνολογίας ιατρικής γονιδιωµατικής,
περιλαµβανοµένης, όπου χρειάζεται της χρησιµοποίησης της ζωικής και φυτικής
γονιδωµατικής, κυρίως στα ακόλουθα πεδία 1 :

(i) καταπολέµηση του διαβήτη, των νόσων του νευρικού συστήµατος,
(συµπεριλαµβανοµένων, όπου αρµόζει, των ψυχικών παθήσεων) των
καρδιαγγειακών παθήσεων και των σπάνιων ασθενειών,

(ii) καταπολέµηση της αντοχής σε αντιβιοτικά και άλλα φάρµακα,

(iii) µελέτη της ανθρώπινης ανάπτυξης, του εγκεφάλου και της διαδικασίας γήρανσης.

(β) Θα ακολουθηθεί µια ευρύτερη προσέγγιση όσον αφορά :

(i) τον καρκίνο, µε εστίαση σε υποκειµενοστραφείς στρατηγικές, από την πρόληψη

ως τη διάγνωση και τη θεραπεία,

(ii) την καταπολέµηση των τριών λοιµωδών νόσων που συνδέονται µε τη φτώχεια

(AIDS, ελονοσία και φυµατίωση), οι οποίες αποτελούν σηµαντική προτεραιότητα

των σχετικών προσπαθειών σε επίπεδο Ένωσης και σε διεθνές επίπεδο.

                                                
1 Βλ. επίσης τµήµα 1.2.1 «Υποστήριξη πολιτικών και πρόβλεψη επιστηµονικών και

τεχνολογικών αναγκών» και Ενότητα ΙΙΙ (Ενίσχυση των βάσεων του Ευρωπαϊκού Χώρου
Έρευνας) για άλλα θέµατα υγείας.



15483/3/01 REV 3 GA/lk+ak 11
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι DG C III   EL

1.1.2.Τεχνολογίες της κοινωνίας της πληροφορίας

Στόχος

Στόχος των δράσεων που θα αναληφθούν στον πεδίο αυτό, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβόνας και τους στόχους της πρωτοβουλίας e-Europe,
είναι να προάγουν, στην Ευρώπη, την ανάπτυξη των τεχνολογιών και εφαρµογών (τόσο του
υλικού εξοπλισµού όσο και του λογισµικού) που αποτελούν τη βάση της κοινωνίας της
πληροφορίας, προκειµένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας
και για να δοθεί στους ευρωπαίους πολίτες όλων των περιφερειών της Ένωσης η δυνατότητα
να επωφεληθούν πλήρως από την ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης.

Αιτιολόγηση των προσπαθειών και ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία

Στην αυγή του 21ου αιώνα, οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών φέρνουν

επανάσταση στη λειτουργία της οικονοµίας και της κοινωνίας και δηµιουργούν νέες µορφές

παραγωγής, εµπορίας και επικοινωνίας.

Ο κλάδος αυτός έχει γίνει ο δεύτερος σηµαντικότερος οικονοµικός κλάδος της Ένωσης,

αντιπροσωπεύοντας µια αγορά 2.000 δισεκατοµµυρίων ευρώ ετησίως. Στην Ευρώπη, ο

συγκεκριµένος κλάδος απασχολεί περισσότερα από 2 εκατοµµύρια άτοµα, αριθµός που

αυξάνεται σταθερά.

Η Ευρώπη είναι σε καλή θέση για να προπορευθεί και να διαµορφώσει τη µελλοντική εξέλιξη

όχι µόνο των τεχνολογιών αλλά και των επιπτώσεών τους στη ζωή και τη δουλειά µας. Η

µελλοντική ανταγωνιστικότητα όλης της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας και το βιοτικό επίπεδο των

Ευρωπαίων πολιτών εξαρτώνται κατά πολύ από τις µελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες

στον τοµέα των επιστηµών και τεχνολογιών των πληροφοριών,  για την προετοιµασία της

επόµενης γενιάς προϊόντων, διεργασιών και υπηρεσιών.
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Οι βιοµηχανικές και εµπορικές επιτυχίες όπως εκείνη που σηµείωσε η Ευρώπη στις κινητές

επικοινωνίες χάρη στο παγκόσµιο σύστηµα κινητών τηλεπικοινωνιών (πρότυπο GSM) θα

επαναληφθούν µόνο εάν επενδυθεί, µε συντονισµένο τρόπο, µια κρίσιµη µάζα ερευνητικών

µέσων στο συγκεκριµένο πεδίο, µέσω της ενοποίησης των δηµόσιων και ιδιωτικών

προσπαθειών σε ευρωπαϊκή κλίµακα.

Προκειµένου να έχουν το µέγιστο δυνατό οικονοµικό και κοινωνικό αντίκτυπο, οι

προσπάθειες πρέπει να εστιασθούν στη µελλοντική γενιά αυτού του τύπου τεχνολογιών, στην

οποία οι υπολογιστές, οι διεπαφές και τα δίκτυα θα έχουν ενσωµατωθεί περισσότερο στο

καθηµερινό περιβάλλον και θα παρέχουν πρόσβαση, µέσω εύκολης και «φυσικής»

διάδρασης, σε µια πληθώρα υπηρεσιών και εφαρµογών. Αυτό το όραµα της «περιβάλλουσας

νοηµοσύνης» (διαλογικό νοήµον περιβάλλον) θέτει τον χρήστη, δηλαδή τον άνθρωπο, στο

επίκεντρο της µελλοντικής εξέλιξης της κοινωνίας της γνώσης.

Οι δράσεις της Κοινότητας θα εστιασθούν στις τεχνολογικές προτεραιότητες που θα

επιτρέψουν την υλοποίηση αυτού του οράµατος. Οι δράσεις αυτές θα έχουν στόχο να

κινητοποιήσουν την ερευνητική κοινότητα για την υλοποίηση στοχοθετηµένων

πρωτοβουλιών, όπως η ανάπτυξη των συστηµάτων κινητών επικοινωνιών επόµενης γενιάς, οι

οποίες θα αποβλέπουν στην επίτευξη µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων στόχων και

παράλληλα θα προσφέρουν δυνατότητες κάλυψης των νέων απαιτήσεων και αναγκών τόσο

των αγορών όσο και της δηµόσιας πολιτικής και των πολιτών.

Προβλεπόµενες δράσεις

Oι δράσεις που θα αναληφθούν θα καλύπτουν εποµένως τις ακόλουθες τεχνολογικές

προτεραιότητες :

Ολοκλήρωση της έρευνας σε τεχνολογικά πεδία µείζονος ενδιαφέροντος για τους πολίτες και
τις επιχειρήσεις
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Συµπληρωµατικά προς, και µε βάση την αναµενόµενη εξέλιξη των βασικών τεχνολογιών,
ερευνητικές εργασίες µε στόχο την εξεύρεση λύσεων σε σηµαντικά κοινωνικά και
οικονοµικά ζητήµατα που αναφύονται στην αναδυόµενη κοινωνία της γνώσης,
περιλαµβανοµένων των συνεπειών για την εργασία και το εργασιακό περιβάλλον, οι οποίες
εποµένως εστιάζονται στα εξής:

(α) Έρευνα για τεχνολογίες προς αντιµετώπιση των κυριότερων προβληµάτων ασφάλειας
που θέτει ο «πανταχού ψηφιακός» κόσµος και η ανάγκη να εξασφαλίζονται τα
δικαιώµατα και η ιδιωτική ζωή των πολιτών,

(β) συστήµατα «περιβάλλουσας νοηµοσύνης» που προσφέρουν πρόσβαση στην κοινωνία
της πληροφορίας για όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας και συνθηκών· διαλογικά και
νοήµονα συστήµατα για την υγεία, την κινητικότητα και την ασφάλεια, την αναψυχή,
τον τουρισµό, τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς και την πρόσβαση σ� αυτήν,
και το περιβάλλον,

(γ) ηλεκτρονικό και κινητό εµπόριο, καθώς και τεχνολογίες που ενισχύουν την ασφάλεια
των συναλλαγών και των υποδοµών, νέα εργαλεία και νέες µέθοδοι εργασίας,
τεχνολογίες για εκπαιδευτικούς σκοπούς (όπως η ηλεκτρονική µάθηση) και συστήµατα
κεφαλαιοποίησης της γνώσης, ολοκληρωµένης διαχείρισης επιχειρήσεων και
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, που να λαµβάνουν υπόψη τις ανάγκες των χρηστών,

(δ) µεγάλης κλίµακας κατανεµηµένα συστήµατα και πλατφόρµες, συµπεριλαµβανοµένων
συστηµάτων βασιζόµενων σε τεχνολογίες πλέγµατος GRID, που προσφέρουν
αποτελεσµατικές λύσεις σε σύνθετα προβλήµατα σε τοµείς όπως το περιβάλλον, η
ενέργεια, οι µεταφορές και το βιοµηχανικό σχέδιο.
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Yποδοµές επικοινωνιών και επεξεργασίας πληροφοριών

Κινητές, ασύρµατες, οπτικές και ευρυζωνικές υποδοµές επικοινωνίας και τεχνολογίας υπολογιστών
και λογισµικού αξιόπιστες, ευρείας εφαρµογής και προσαρµόσιµες ώστε να καλύψουν τις
αυξανόµενες ανάγκες εφαρµογών και υπηρεσιών. Οι εργασίες θα εστιαστούν στα εξής :

(α) συστήµατα και δίκτυα ασύρµατων και κινητών επικοινωνιών νέας γενιάς· συστήµατα

δορυφορικών επικοινωνιών· πλήρως οπτικές τεχνολογίες· ολοκλήρωση και διαχείριση των

επικοινωνιακών δικτύων, περιλαµβανοµένων λύσεων για διαλειτουργικά δίκτυα· τεχνολογίες

πολλαπλών εφαρµογών που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη συστηµάτων, υποδοµών και

υπηρεσιών, ιδίως οπτικοακουστικών. Οι εργασίες θα οδηγήσουν επίσης στην ανάπτυξη της

νέας γενιάς του ∆ιαδικτύου,

(β) τεχνολογίες και αρχιτεκτονικές λογισµικού, κατανεµηµένα και ενσωµατωµένα συστήµατα

υποστήριξης της ανάπτυξης πολυλειτουργικών και σύνθετων υπηρεσιών µε τη σύµπραξη

πολλών υποκειµένων τεχνολογίας και έλεγχος σύνθετων και µεγάλης κλίµακας συστηµάτων

που εξασφαλίζουν αξιοπιστία και αντοχή.

Κατασκευαστικά στοιχεία και µικροσυστήµατα

Mικρογραφικά και χαµηλού κόστους κατασκευαστικά στοιχεία που βασίζονται σε νέα υλικά και

έχουν εκτενείς λειτουργικές δυνατότητες· οι προσπάθειες θα εστιασθούν στα εξής:

(α) σχεδιασµός και παραγωγή κατασκευαστικών στοιχείων νάνο και µικροκλίµακας και

οπτικοηλεκτρονικών και φωτονικών κατασκευαστικών στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένων

εκείνων που χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση πληροφοριών, διεύρυνση των ορίων της

µικροτεχνίας, ελαχιστοποίηση του κόστους και της κατανάλωσης ενέργειας των

µικροηλεκτρονικών στοιχείων και των στοιχείων µικροσυστηµάτων, και συνεκτίµησης των

περιβαλλοντικών επιπτώσεων των συστηµάτων επιστήµης και τεχνολογίας πληροφοριών.
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(β) νανοηλεκτρονική, µικροτεχνολογίες, διατάξεις απεικόνισης και µικροσυστήµατα, και

πολυεπιστηµονική έρευνα σε νέα υλικά και κβαντικές διατάξεις· νέα πρότυπα και

έννοιες επεξεργασίας πληροφοριών.

∆ιαχείριση των πληροφοριών και διεπαφές

Ερευνητικές εργασίες µε αντικείµενο τα εργαλεία διαχείρισης των πληροφοριών και τις

διεπαφές που διευκολύνουν την οπουδήποτε/ανά πάσα στιγµή διάδραση µε τις υπηρεσίες και

εφαρµογές που βασίζονται στη γνώση, και ιδίως τα εξής:

(α) συστήµατα αναπαράστασης και διαχείρισης της γνώσης που βασίζονται στα
συµφραζόµενα και τη σηµασιολογία, συµπεριλαµβανοµένων των γνωστικών
συστηµάτων· εργαλεία δηµιουργίας, οργάνωσης, εξερεύνησης, ανάκλησης, διανοµής,
διατήρησης και διάδοσης του ψηφιακού περιεχοµένου,

(β) διεπαφές πολυαισθητήρων ικανές να κατανοούν και να ερµηνεύουν τη φυσική
έκφραση του ανθρώπου µέσω του λόγου, των κινήσεων και των διαφόρων αισθήσεων·
εικονικά περιβάλλοντα· πολυγλωσσικά και πολυπολιτισµικά συστήµατα, απαραίτητα
για την οικοδόµηση της κοινωνίας της γνώσης σε ευρωπαϊκή κλίµακα.

1.1.3.Νανοτεχνολογίες και νανοεπιστήµες, πολυλειτουργικά υλικά βασισµένα στη γνώση, και νέες

διεργασίες και διατάξεις παραγωγής

Στόχος

Στόχος των δράσεων που θα αναληφθούν στο πεδίο αυτό είναι να βοηθήσουν την Ευρώπη να
συγκεντρώσει την κρίσιµη µάζα δυνατοτήτων που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη και
εκµετάλλευση, ιδίως µε µια προοπτική οικολογικής απόδοσης και µείωσης των απορρίψεων
επικίνδυνων ουσιών στο περιβάλλον, των τεχνολογιών αιχµής από τις οποίες θα εξαρτώνται
τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι διεργασίες κατασκευής τα επόµενα χρόνια δεδοµένου ότι θα
βασίζονται κυρίως στη γνώση.
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Αιτιολόγηση των προσπαθειών και ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία

Η ευρωπαϊκή µεταποιητική βιοµηχανία παράγει σήµερα αγαθά και υπηρεσίες αξίας 4.000 περίπου
δισεκατοµµυρίων ευρώ ετησίως. Σε µια αυξανόµενα ανταγωνιστική παγκόσµια αγορά, η
ευρωπαϊκή βιοµηχανία θα πρέπει να διατηρήσει και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της, και
ταυτόχρονα να ευθυγραµµίζεται µε τις απαιτήσεις της βιώσιµης ανάπτυξης. Για το σκοπό, είναι
απαραίτητο να καταβληθούν σηµαντικές προσπάθειες για το σχεδιασµό, την ανάπτυξη και διάδοση
προηγµένων τεχνολογιών : νανοτεχνολογιών, πολυλειτουργικών υλικών βασισµένων στη γνώση,
και νέων διεργασιών παραγωγής.

Στα σύνορα της κβαντικής τεχνολογίας, της τεχνολογίας των υλικών και της µοριακής βιολογίας,
και πιθανώς από τις βασικές συνιστώσες της επόµενης βιοµηχανικής επανάστασης, οι
νανοτεχνολογίες απαιτούν σηµαντικές επενδύσεις.

Η Ευρώπη διαθέτει µεν σηµαντική τεχνογνωσία σε ορισµένους από τους υπόψη κλάδους, όπως η
νανοπαραγωγή και η νανοχηµεία, αλλά θα πρέπει να αυξήσει και να συντονίσει τις προσπάθειές της
στον τοµέα αυτόν.

Όσον αφορά τα υλικά, στόχος είναι να αναπτυχθούν τα νοήµονα υλικά τα οποία αναµένεται να
έχουν εφαρµογές υψηλής προστιθέµενης αξίας σε τοµείς όπως οι µεταφορές, η ενέργεια, η
ηλεκτρονική και ο βιοϊατρικός τοµέας, για τους οποίους υπάρχει δυνητική αγορά πολλών δεκάδων
δισεκατοµµυρίων ευρώ.

Για την ανάπτυξη ευέλικτων, ολοκληρωµένων και καθαρών συστηµάτων παραγωγής, θα πρέπει
επίσης να καταβληθούν σηµαντικές ερευνητικές προσπάθειες µε αντικείµενο την εφαρµογή των
νέων τεχνολογιών στη µεταποίηση και τη διαχείριση.
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Προβλεπόµενες δράσεις

Νανοτεχνολογίες και νανοεπιστήµες :

(α) διεπιστηµονικές µακροπρόθεσµες ερευνητικές εργασίες για την κατανόηση των φαινοµένων,
τον έλεγχο των διαδικασιών και την ανάπτυξη ερευνητικών εργαλείων,

(β) υπερµοριακές αρχιτεκτονικές και µακροµόρια,

(γ) νανο-βιοτεχνολογίες,

(δ) τεχνικές µηχανικής σε νανοµετρική κλίµακα για τη δηµιουργία υλικών και κατασκευαστικών
στοιχείων,

(ε) ανάπτυξη διατάξεων και οργάνων χειρισµού και ελέγχου,

(στ) εφαρµογές σε τοµείς όπως η υγεία, η χηµεία, η ενέργεια και το περιβάλλον.

Πολυλειτουργικά υλικά βασισµένα στη γνώση :

(α) ανάπτυξη των βασικών γνώσεων,

(β) τεχνολογίες συνδεόµενες µε την παραγωγή και τη µεταποίηση περιλαµβανόµενης της

επεξεργασίας πολυλειτουργικών υλικών βασισµένων στη γνώση και βιοϋλικών,

(γ) τεχνολογία υποστήριξης.
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Νέες διεργασίες και διατάξεις παραγωγής :

(α) ανάπτυξη νέων διεργασιών και ευέλικτων και νοηµόνων συστηµάτων παραγωγής τα
οποία ενσωµατώνουν προηγµένες τεχνολογίες εικονικής παραγωγής, διαλογικά
συστήµατα υποβοήθησης της λήψης αποφάσεων, τεχνολογία υψηλής ακρίβειας και
καινοτόµα ροµποτική,

(β) συστηµατικές έρευνες απαραίτητες για τη βιώσιµη διαχείριση των αποβλήτων και τον
έλεγχο των κινδύνων, στην παραγωγή και τη βιοµηχανία, συµπεριλαµβανοµένων των
βιοδιεργασιών, µε στόχο τη µείωση της κατανάλωσης πρωτογενών πόρων και της
ρύπανσης,

(γ) ανάπτυξη νέων αρχών σχεδιασµού που βελτιστοποιούν τον κύκλο ζωής των
βιοµηχανικών συστηµάτων, προϊόντων και υπηρεσιών.

1.1.4.Αεροναυπηγική και διάστηµα

Στόχος

Ο στόχος των δραστηριοτήτων που θα αναληφθούν στο πεδίο αυτό είναι διπλός : να
ενισχύσουν, µέσω της ενοποίησης των ερευνητικών προσπαθειών της, τις επιστηµονικές και
τεχνολογικές βάσεις της ευρωπαϊκής αεροναυπηγικής και διαστηµικής βιοµηχανίας και να
την ενθαρρύνουν να γίνει ανταγωνιστικότερη σε διεθνές επίπεδο και να συµβάλουν στην
αξιοποίηση του ευρωπαϊκού ερευνητικού δυναµικού στον συγκεκριµένο κλάδο µε σκοπό τη
βελτίωση της ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος.
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Αιτιολόγηση των προσπαθειών και ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία

Ο κλάδος της αεροδιαστηµικής αποτελείται από δύο επιµέρους κλάδους που είναι µεν
τεχνολογικώς και οικονοµικώς διακριτοί αλλά και στενά αλληλοσυνδεόµενοι λόγω της
βιοµηχανικής και πολιτικής τους εµβέλειας και των άµεσα ενδιαφερόµενων συντελεστών, κλάδους
όπου η Ευρώπη έχει παράδοση επιτυχιών και οικονοµικό και εµπορικό δυναµικό.

Οι επενδύσεις ωστόσο των ΗΠΑ στην αεροδιαστηµική είναι τρεις έως έξι φορές υψηλότερες,
ανάλογα µε τον κλάδο.

Σε ένα όλο και πιο απαιτητικό ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι προβλέψιµες παγκόσµιες ανάγκες των
αεροµεταφορών κατά τα 15 επόµενα έτη αντιστοιχούν σε 14.000 περίπου νέα αεροσκάφη, τα οποία
αντιπροσωπεύουν αγορά αξίας 1.000 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Οι προσπάθειες ενοποίησης των
βιοµηχανικών δυνατοτήτων και των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων που εξασφάλισαν τις
ευρωπαϊκές επιτυχίες στον τοµέα αυτό θα πρέπει πλέον να συνδυαστούν µε αντίστοιχες
προσπάθειες ενοποίησης των ερευνών σε θέµατα και ζητήµατα προτεραιότητας.

Εν όψει του στόχου αυτού, οι ερευνητικές προσπάθειες τόσο σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο
όσο και στον ιδιωτικό τοµέα, θα πρέπει να βελτιστοποιηθούν γύρω από ένα κοινό όραµα και ένα
θεµατολόγιο στρατηγικής για την έρευνα.

Όσον αφορά το διάστηµα, σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Επιτροπής µε τίτλο «Η Ευρώπη και το
διάστηµα: ένα νέο κεφάλαιο», η Κοινότητα θα υποστηρίξει τις έρευνες που αποβλέπουν στην
αξιοποίηση του διαστήµατος προς όφελος των αγορών και του κοινωνικού συνόλου.
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Προβλεπόµενες δράσεις

Αεροναυπηγική

Στο πεδίο της αεροναυπηγικής έρευνας και των συστηµάτων αεροµεταφοράς, η δράση της
Κοινότητας θα εστιασθεί στις έρευνες και δραστηριότητες τεχνολογικής ανάπτυξης που είναι
απαραίτητες για :

(α) την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας αεροσκαφών, κινητήρων
και εξοπλισµού της πολιτικής αεροπορίας,

(β) τη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αεροσκαφών, µεταξύ άλλων της
κατανάλωσης καυσίµων, των οχλήσεων και της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος (εκποµπές
CO2 και NOx, θόρυβος),

(γ) την ενίσχυση της ασφάλειας των αεροσκαφών στο πλαίσιο της σηµαντικής αύξησης της
εναέριας κυκλοφορίας,

(δ) την αύξηση της µεταφορικής ικανότητας και της ασφάλειας του συστήµατος αεροµεταφορών,
προς υποστήριξη του «Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού» (συστήµατα ελέγχου και διαχείρισης
της εναέριας κυκλοφορίας).

∆ιάστηµα

Η δράση της Κοινότητας στον τοµέα του διαστήµατος θα αναπτυχθεί σε στενή συνεργασία µε τον
Οργανισµό Ευρωπαϊκά διαστήµατα (ESA), τους άλλους διαστηµικούς οργανισµούς, τα ερευνητικά
κέντρα και τη βιοµηχανία, µε στόχο την ενίσχυση της συνεκτικότητας µεταξύ των σηµαντικότατων
απαιτούµενων επενδύσεων, και θα εστιασθεί :

(α) στην έρευνα σχετικά µε δορυφορικά συστήµατα και υπηρεσίες πληροφοριών που αφορούν το
πρόγραµµα δορυφορικού συστήµατος πλοήγησης Galileo,
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(β) στην έρευνα σχετικά µε συστήµατα βάσει δορυφόρων που έχουν σηµασία για την
πλατφόρµα της Παγκόσµιας παρακολούθησης για το περιβάλλον και την ασφάλεια
(GMES), λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των χρηστών,

(γ) σε προηγµένες έρευνες απαραίτητες για την ενοποίηση του διαστηµικού τµήµατος και
του επίγειου τµήµατος στον τοµέα των επικοινωνιών.

1.1.5.Ποιότητα και ασφάλεια των τροφίµων

Στόχος

Στόχος των δράσεων που θα αναληφθούν στο πεδίο αυτό είναι να συµβάλουν στη δηµιουργία
των ολοκληρωµένων επιστηµονικών και τεχνολογικών βάσεων που είναι απαραίτητες για την
ανάπτυξη φιλικής προς το περιβάλλον αλυσίδας παραγωγής και διανοµής περισσότερο
ασφαλών, υγιεινών και ποικίλων τροφίµων, µεταξύ άλλων από τη θάλασσα, και για τον
έλεγχο των κινδύνων που συνδέονται µε τη διατροφή, µε χρήση ιδίως των εργαλείων της
βιοτεχνολογίας συνεκτιµώντας τα αποτελέσµατα της µεταγονιδιωµατικής έρευνας, καθώς και
για τον έλεγχο των κινδύνων που παρουσιάζουν για την υγεία οι µεταβολές του
περιβάλλοντος.

Αιτιολόγηση των προσπαθειών και ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία

Οι πρόσφατες κρίσεις στον τοµέα των τροφίµων, και ιδίως η κρίση της σπογγώδους
εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών (ESB), κατέδειξαν τον περίπλοκο χαρακτήρα των θεµάτων
ασφάλειας των τροφίµων και τη συνήθως διεθνή και διασυνοριακή διάσταση των
συγκεκριµένων θεµάτων.

∆εδοµένης της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς στο γεωργικό τοµέα και
στον τοµέα των τροφίµων, τα προβλήµατα που παρουσιάζονται εν προκειµένω είναι
απαραίτητο να εξετασθούν και, κατά συνέπεια, να αποτελέσουν αντικείµενο ερευνών, σε
ευρωπαϊκή κλίµακα. Με αυτό ακριβώς το πνεύµα θα συσταθεί προσεχώς η Ευρωπαϊκή Αρχή
για την ασφάλεια των τροφίµων.
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Οι πολίτες και οι καταναλωτές περιµένουν από την έρευνα να βοηθήσει να εξασφαλιστεί ότι τα
τρόφιµα και τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά είναι καλής ποιότητας, υγιεινά και
καταναλώσιµα µε ασφάλεια. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να δοθεί έµφαση στην όλη αλυσίδα
παραγωγής, «από το αγρόκτηµα στο πιάτο», µεταξύ άλλων µε την εφαρµογή, όπου αρµόζει, των
επιστηµών των ζώων και φυτών και της βιοτεχνολογίας σ�αυτόν τον τοµέα. Θα πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις όσον αφορά τις συνθήκες καλής διαβίωσης και υγείας των ζώων.

Αυτό προϋποθέτει όσο το δυνατόν πληρέστερες, επακριβείς και ενηµερωµένες επιστηµονικές
γνώσεις. Πέραν της δηµόσιας υγείας, διακυβεύεται επίσης η ευηµερία ενός κλάδου ο οποίος
αντιπροσωπεύει ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους 600 περίπου δισεκατοµµυρίων ευρώ και
2,6 εκατοµµύρια θέσεις απασχόλησης.

∆εδοµένου ότι ο τοµέας των τροφίµων αποτελείται κατά µεγάλο µέρος από µικρές επιχειρήσεις, η
επιτυχία των αναληπτέων δραστηριοτήτων θα βασίζεται στην προσαρµογή γνώσεων και
διεργασιών στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εν λόγω επιχειρήσεων.

Η Ευρώπη θα πρέπει επίσης να συµβάλει ουσιαστικά στις ερευνητικές προσπάθειες που αφορούν
αυτά τα ζητήµατα, τα οποία τίθενται σήµερα σε παγκόσµια κλίµακα, και να συνεισφέρει µε
συνεκτικό τρόπο στο σχετικό διεθνή διάλογο, βασιζόµενη σε όσο το δυνατόν ακριβέστερες και
πληρέστερες γνώσεις.

Οι ίδιες παρατηρήσεις ισχύουν και για τις διάφορες πτυχές των προβληµάτων που συνδέονται µε
τις επιπτώσεις των περιβαλλοντικών παραγόντων (π.χ. ενδοκρινικών διαταρακτών, καρκινογόνων
ουσιών) στην υγεία, τα οποία αποτελούν πηγή αυξανόµενης ανησυχίας για τους ευρωπαίους
πολίτες και συχνά εκδηλώνονται σε διεθνή κλίµακα. Για όλους αυτούς τους διαφορετικούς λόγους,
αλλά και προκειµένου να αξιοποιηθεί ο συνδυασµός των καλύτερων διαθέσιµων πηγών
εµπειρογνωµοσύνης σε πολυσύνθετα πεδία, οι σχετικές ερευνητικές δραστηριότητες πρέπει να
διεξαχθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά τρόπο ώστε να εξασφαλισθεί πραγµατικός συντονισµός
των εθνικών δραστηριοτήτων.
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Προβλεπόµενες δράσεις

Η δράση της Κοινότητας θα καλύψει έρευνες, περιλαµβανοµένης, όταν ενδείκνυται, της
µεταγονιδιωµατικής έρευνας, συνδεόµενες µε διάφορες πτυχές του ελέγχου των διατροφικών
κινδύνων καθώς και των σχέσεων µεταξύ της υγείας και των διατροφής:

(α) ασφαλείς και φιλικές προς το περιβάλλον µέθοδοι παραγωγής και µεταποίησης και
υγιέστερα, θρεπτικότερα, πιο λειτουργικά και ποικίλα τρόφιµα και ζωοτροφές, βάσει
συστηµάτων όπως η ολοκληρωµένη παραγωγή, η γεωργική παραγωγή µε λιγότερες εισροές
(συµπεριλαµβανοµένης της βιολογικής γεωργίας) και µε χρήση των επιστηµών των ζώων και
φυτών και των βιοτεχνολογιών,

(β) επιδηµιολογία των νόσων που συνδέονται µε τη διατροφή και των αλλεργιών,
συµπεριλαµβανοµένων των επιπτώσεων του διαιτολογίου στην υγεία των παιδιών,

(γ) επιπτώσεις της διατροφής, για παράδειγµα νέων προϊόντων, προϊόντων της βιολογικής
γεωργίας, λειτουργικών τροφίµων, τροφίµων που περιέχουν γενετικά τροποποιηµένους
οργανισµούς, και τροφίµων προερχόµενων από τις πρόσφατες εξελίξεις των βιοτεχνολογιών,
στην υγεία,

(δ) µέθοδοι «ανιχνευσιµότητας» καθ�όλη τη διάρκεια της αλυσίδας παραγωγής, για παράδειγµα
όσον αφορά γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που
βασίζονται στις πρόσφατες εξελίξεις της βιοτεχνολογίας,

(ε) µέθοδοι ανάλυσης, ανίχνευσης και ελέγχου χηµικών προσµείξεων και υπαρχόντων ή
καινοφανών παθογόνων µικροοργανισµών (ιοί, βακτηρίδια, ζύµες, µύκητες, παράσιτα και
νέοι παράγοντες τύπου prion), συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης διαγνωστικών δοκιµών
επί ζωντανών ζώων για τη ΣΕΒ και την τροµώδη νόσο των προβάτων,
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(στ) επιπτώσεις των κτηνοτροφών, συµπεριλαµβανοµένων των προϊόντων που περιέχουν
γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς και της χρήσης υποπροϊόντων διαφορετικών
προελεύσεων στις κτηνοτροφές, στην υγεία του ανθρώπου,

(ζ) περιβαλλοντικοί κίνδυνοι (χηµικοί, βιολογικοί και φυσικοί) για την υγεία συνδεδεµένοι
µε την τροφική αλυσίδα, και συνδυασµένες εκθέσεις σε επιτρεπόµενες ουσίες,
συµπεριλαµβανοµένων των επιπτώσεων τοπικών περιβαλλοντικών καταστροφών και
ρυπάνσεων στην ασφάλεια των τροφίµων, µε έµφαση στους αθροιστικούς κινδύνους,
τις οδούς µετάδοσης στον άνθρωπο, τις µακροπρόθεσµες επιπτώσεις και τις επιπτώσεις
της έκθεσης σε χαµηλές δόσεις, καθώς και τις επιπτώσεις σε ιδιαίτερα ευπαθείς οµάδες
πληθυσµού, και ιδίως στα παιδιά.

1.1.6. Βιώσιµη ανάπτυξη, πλανητική µεταβολή και οικοσυστήµατα,

Στόχος

Στόχος των δράσεων που θα αναληφθούν στο πεδίο αυτό είναι η ενίσχυση του επιστηµονικού
και τεχνολογικού δυναµικού που χρειάζεται η Ευρώπη ώστε να επιτύχει βιώσιµη ανάπτυξη,
όπως έχει τονίσει και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ, συνεκτιµώντας,
περιβαλλοντικούς, οικονοµικούς και κοινωνικούς στόχους µε ιδιαίτερη µέριµνα για τις
ανανεώσιµες ενέργειες, τις µεταφορές και τη βιώσιµη ανάπτυξη των χερσαίων και θαλάσσιων
πόρων της Ευρώπης. Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να δώσουν στα κράτη µέλη, τις
συνδεδεµένες υποψήφιες χώρες και τις άλλες συνδεδεµένες χώρες τη δυνατότητα να
συνεισφέρουν ουσιαστικά στις προσπάθειες που καταβάλλονται σε διεθνές επίπεδο για την
κατανόηση και τον έλεγχο της πλανητικής µεταβολής και για τη διατήρηση της ισορροπίας
των οικοσυστηµάτων.
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Αιτιολόγηση των προσπαθειών και ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία

Για την επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης σε παγκόσµια κλίµακα, απαιτούνται ιδίως :

(α) σχεδιασµός, ανάπτυξη και διάδοση τεχνολογιών και λύσεων, όπως ενθάρρυνση της αλλαγής
της συµπεριφοράς όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας, που να καθιστούν δυνατή τη
διατήρηση και την ορθολογικότερη και πιο βιώσιµη χρήση των φυσικών πόρων, µε λιγότερα
απόβλητα και µείωση των επιπτώσεων της οικονοµικής δραστηριότητας στο περιβάλλον. Στο
πλαίσιο αυτό, τοµείς στρατηγικής σηµασίας περιλαµβάνουν την ενέργεια και τις µεταφορές,
ιδίως δε τις αστικές και περιφερειακές πλευρές τους,

(β) καλύτερη κατανόηση των οικοσυστηµάτων και των µηχανισµών και επιπτώσεων της
πλανητικής µεταβολής, επί παραδείγµατι της αλλαγής του κλίµατος, συµπεριλαµβανοµένων
των επιπτώσεων των µηχανισµών αυτών στους χερσαίους και θαλάσσιους πόρους, καθώς
επίσης την ανάπτυξη των σχετικών δυνατοτήτων πρόβλεψης.

Όπως υπογραµµίζεται στην Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής µε τίτλο «Προς µια ευρωπαϊκή
στρατηγική για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού», και στη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής µε
τίτλο «Η Ευρωπαϊκή πολιτική των Μεταφορών µε ορίζοντα το έτος 2010 : η ώρα των επιλογών» οι
δύο τοµείς προτεραιότητας, από τεχνολογική άποψη, είναι η ενέργεια και οι µεταφορές, οι οποίοι
ευθύνονται για άνω του 80% των συνολικών εκποµπών αερίων θερµοκηπίου και για άνω του 90%
των εκποµπών CO2.
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Σύµφωνα µε το πρωτόκολλο του Κιότο του 1997, της Σύµβασης-πλαισίου των Ηνωµένων Εθνών του
1992 για τις κλιµατικές µεταβολές, οι εκποµπές αερίων θερµοκηπίου στην Ένωση πρέπει να
µειωθούν, µέσα στο χρονικό διάστηµα 2008-2012, κατά 8% σε σχέση µε τα αντίστοιχα επίπεδα του
1990. Αυτό θα απαιτήσει την ανάπτυξη καινοτόµων βιώσιµων λύσεων για την ενέργεια και τις
µεταφορές. Άλλες σηµαντικές δεσµεύσεις περιλαµβάνονται σε διεθνή κείµενα όπως η σύµβαση των
Ηνωµένων Εθνών του 1992 για τη Βιοποικιλότητα, τη Σύµβαση του 1994 των Ηνωµένων Εθνών για
την καταπολέµηση της απερήµωσης στις χώρες εκείνες που αντιµετωπίζουν σοβαρή ξηρασία ή/και
απερήµωση, ιδιαίτερα στην Αφρική, το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ του 1987 για τις ουσίες που
καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος καθώς και στη στρατηγική της ΕΕ για την βιώσιµη
ανάπτυξη, συµπεριλαµβανοµένου του έκτου προγράµµατος δράσης για το περιβάλλον.

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου βραχυπρόθεσµα απαιτείται σηµαντική προσπάθεια
ανάπτυξης των υπό εξέλιξη τεχνολογιών. Η κοινοτική δράση είναι σηµαντική για την εξασφάλιση
συντονισµού της συµβολής της Ευρώπης στις παγκόσµιες προσπάθειες.

Πέραν του στόχου αυτού, για την επίτευξη µιας µακροπρόθεσµα βιώσιµης ανάπτυξης κατά τις
επόµενες δεκαετίες, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί η διαθεσιµότητα και η οικονοµική απόδοση
των καταλληλότερων πηγών και φορέων ενέργειας. Για τον σκοπό αυτό, απαιτούνται έντονες και πιο
µακροπρόθεσµες ερευνητικές προσπάθειες.

Χρειάζονται επίσης µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες ερευνητικές προσπάθειες για την ανάπτυξη
βιώσιµων ευρωπαϊκών συστηµάτων µεταφορών και πρέπει να γίνει πρόοδος στο πλαίσιο της
πλανητικής αλλαγής και της προστασίας της βιοποικιλότητας και της διατήρησης των
οικοσυστηµάτων, που θα συνέβαλλαν στη βιώσιµη χρήση των χερσαίων και θαλάσσιων πόρων. Στη
συνάρτηση της πλανητικής αλλαγής, οι στρατηγικές για την ολοκληρωµένη και βιώσιµη
χρησιµοποίηση των γεωργικών και δασικών οικοσυστηµάτων έχουν ιδιαίτερη σπουδαιότητα για τη
διατήρηση των οικοσυστηµάτων αυτών και θα συµβάλουν σηµαντικά στην βιώσιµη ανάπτυξη της
Ευρώπης.
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Προβλεπόµενες δράσεις

Οι προσπάθειες της Κοινότητας στον τοµέα της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης θα

εστιασθούν σε ορισµένες δραστηριότητες στα ακόλουθα πεδία :

Ι. Βιώσιµα ενεργειακά συστήµατα 1

(α) βραχυπρόθεσµα και µεσοπρόθεσµα, ιδίως στο αστικό περιβάλλον :

(i) καθαρή ενέργεια, και ειδικότερα ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και η ενσωµάτωσή

τους στο ενεργειακό σύστηµα περιλαµβανοµένης της αποθήκευσης, διανοµής και

χρήσης,

(ii) εξοικονόµηση ενέργειας και ενεργειακή αποτελεσµατικότητα,

συµπεριλαµβανοµένων των επιτευκτέων µε τη χρήση ανανεώσιµων πρώτων

υλών,

(iii) εναλλακτικά καύσιµα κινητήρων,

(β) µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα :

(i) ηλεκτρικά στοιχεία καυσίµου και εφαρµογές τους,

(ii) νέες τεχνολογίες για τη µεταφορά και αποθήκευση της ενέργειας σε ευρωπαϊκή

κλίµακα, ιδίως δε τεχνολογία του υδρογόνου,

(iii) νέες και προηγµένες έννοιες στις τεχνολογίες ανανεώσιµης ενέργειας µε

σηµαντικό µελλοντικό ενεργειακό δυναµικό που απαιτούν µακροπρόθεσµες

ερευνητικές προσπάθειες,

(iv) διάθεση του CO2 που συνδέεται µε πιο καθαρές εγκαταστάσεις ορυκτών

καυσίµων.

                                                
1 Άλλα θέµατα σχετικά µε την ενέργεια περιλαµβάνονται στο τµήµα 1.2.1 («Υποστήριξη πολιτικών και

πρόβλεψη επιστηµονικών και τεχνολογικών αναγκών») και στον Τίτλο ΙΙΙ.
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ΙΙ. Βιώσιµες επίγειες µεταφορές1

(α) Ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον συστηµάτων και µέσων µεταφοράς επιβατών και
φορτίου, καθώς και καθαρών αστικών µεταφορών µε ορθολογική χρησιµοποίηση του
αυτοκινήτου στην πόλη :

(i) νέες τεχνολογίες και έννοιες για τις επίγειες µεταφορές, συµπεριλαµβανοµένων νέων
συστηµάτων προώθησης και της ενσωµάτωσης στοιχείων καυσίµου στις µεταφορές,

(ii) προηγµένες τεχνικές σχεδιασµού και παραγωγής που αποσκοπούν σε βελτίωση της
ποιότητας, ασφάλεια, δυνατότητα ανακύκλωσης, άνεση και καλή σχέση
κόστους/αποτελεσµατικότητας,

(β) Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και ανταγωνιστικότητας των σιδηροδροµικών και
θαλάσσιων µεταφορών, αντιµετώπιση της διαλειτουργικότητας των τρόπων µεταφοράς, και
εξασφάλιση έξυπνης και ασφαλούς µεταφοράς επιβατών και φορτίων :

(i) επανεξισορρόπηση και ενσωµάτωση διαφόρων µέσων, ιδιαίτερα σε αστικό και
περιφερειακό πλαίσιο, µε µεγαλύτερη αποδοτικότητα των σιδηροδροµικών και
θαλάσσιων µεταφορών (παραδείγµατος χάριν, µε την προώθηση της
διατροπικότητας),

(ii) αύξηση της ασφάλειας και αποφυγή της κυκλοφοριακής συµφόρησης, ειδικότερα
στις αστικές περιοχές, µε την ενσωµάτωση καινοτόµων λύσεων στους τοµείς της
ηλεκτρονικής και του λογισµικού και µε τη βοήθεια προηγµένων δορυφορικών
συστηµάτων καθοδήγησης και λύσεων τηλεπληροφορικής.

                                                
1 ΄Αλλα θέµατα σχετικά µε την πολιτική για τις µεταφορές (όπως η ασφάλεια µεταφορών, τα

εργαλεία και οι δείκτες απόδοσης και προβλέψεων όσον αφορά τα συστήµατα µεταφορών)
εξετάζονται στο τµήµα 1.2.1 («Υποστήριξη πολιτικών και πρόβλεψη επιστηµονικών και
τεχνολογικών αναγκών».
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ΙΙΙ. Πλανητική µεταβολή και οικοσυστήµατα

Οι δραστηριότητες της Κοινότητας θα εστιασθούν κατά προτεραιότητα στις ακόλουθες
πτυχές :

(α) αντίκτυπος και µηχανισµοί των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου και ατµοσφαιρικών
ρυπαντών από οιαδήποτε πηγή, περιλαµβανοµένων εκείνων που οφείλονται στις πηγές
ενέργειας, τις µεταφορές και τη γεωργία, επί του κλίµατος, της καταστροφής της
στοιβάδας του όζοντος και των «καταβοθρών» άνθρακα (ωκεανοί, δάση, εδάφη),
ειδικότερα µε σκοπό τη βελτίωση της πρόβλεψης και την αξιολόγηση των δυνατοτήτων
άµβλυνσης,

(β) κύκλος του ύδατος, συµπεριλαµβανοµένων των εδαφικών πτυχών,

(γ) κατανόηση της θαλάσσιας και χερσαίας βιοποικιλότητας, των λειτουργιών των
θαλάσσιων οικοσυστηµάτων, προστασία των γενετικών πόρων, βιώσιµη διαχείριση των
χερσαίων και θαλάσσιων οικοσυστηµάτων και των αλληλεπιδράσεων των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων µε αυτά,

(δ) µηχανισµοί της απερήµωσης και φυσικές καταστροφές,

(ε) στρατηγικές για τη βιώσιµη διαχείριση της γης, συµπεριλαµβανοµένης της
ολοκληρωµένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών, καθώς και ολοκληρωµένων
αντιλήψεων για την αποβλέπουσα σε πολλούς σκοπούς διαχείριση των γεωργικών και
δασικών πόρων και της ολοκληρωµένης αλυσίδας δάσους/ξύλου,

(στ) επιχειρησιακή πρόβλεψη και εκπόνηση µοντέλων, συµπεριλαµβανοµένων παγκόσµιων
συστηµάτων παρατήρησης των αλλαγών του κλίµατος.
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Η έρευνα που θα αναληφθεί στο πλαίσιο τούτης της προτεραιότητας θα
συµπληρώνεται µε την ανάπτυξη προηγµένων µεθόδων διαχείρισης των κινδύνων
και µεθόδων αξιολόγησης της ποιότητας του περιβάλλοντος, θα περιλαµβάνει δε
σχετική προκανονιστική έρευνα όσον αφορά τις σχετικές µετρήσεις και τους
ελέγχους.

1.1.7. Πολίτες και διακυβέρνηση στην κοινωνία της γνώσης

Στόχος

Στόχος των δράσεων που θα αναληφθούν στο πεδίο αυτό είναι να κινητοποιήσουν σε
µια συνεκτική προσπάθεια, µε όλο τον πλούτο και την ποικιλοµορφία τους, τις
ευρωπαϊκές ερευνητικές ικανότητες στις οικονοµικές, πολιτικές, κοινωνικές και
ανθρωπιστικές επιστήµες, οι οποίες χρειάζονται για να αναπτυχθεί κατανόηση και να
υπάρξει αντιµετώπιση των ζητηµάτων που συνδέονται µε την εµφάνιση της κοινωνίας
της γνώσης και των νέων µορφών σχέσεων µεταξύ των πολιτών της αφενός και µεταξύ
πολιτών και θεσµικών φορέων αφετέρου.

Αιτιολόγηση των προσπαθειών και ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβόνας το Μάρτιο του 2000, η
Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε το φιλόδοξο στόχο «να γίνει η πιο ανταγωνιστική και η πιο
δυναµική οικονοµία της γνώσης στον κόσµο, ικανή για βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη
καθώς και για ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της απασχόλησης και για µεγαλύτερη
κοινωνική συνοχή».

Με την προοπτική αυτή, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας υπογράµµισε ότι
«οι ανθρώπινοι πόροι αποτελούν το βασικό πλεονέκτηµα της Ευρώπης,» και επίσης ότι
«τα ευρωπαϊκά συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι απαραίτητο να
προσαρµοστούν τόσο στις ανάγκες της κοινωνίας της γνώσης όσο και στην ανάγκη
αύξησης των επιπέδων, και βελτίωσης της ποιότητας, της απασχόλησης».
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Η µετάβαση της Ευρώπης προς µια οικονοµία και κοινωνία της γνώσης, και η βιώσιµη ανάπτυξη

αυτών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών, θα υλοποιηθούν ευκολότερα εάν

βασίζονται σε κατανόηση και έλεγχο των σχετικών µηχανισµών. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να

καταβληθούν σηµαντικές ερευνητικές προσπάθειες σχετικά µε τις πτυχές και τις προκλήσεις µιας

ολοκληρωµένης και βιώσιµης οικονοµικής και κοινωνικής προόδου η οποία θα βασίζεται στις

θεµελιώδεις αξίες της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης και της πολιτισµικής ποικιλοµορφίας που

χαρακτηρίζουν το ευρωπαϊκό µοντέλο κοινωνίας, να γίνει δε και έρευνα για θέµατα σχετικά µε το

επιχειρηµατικό πνεύµα και µε τη σύσταση, ανάπτυξη και εξέλιξη των µικρών επιχειρήσεων.

Με αυτή την προοπτική, οι έρευνες στις οικονοµικές, πολιτικές, κοινωνικές και ανθρωπιστικές

επιστήµες θα πρέπει ιδίως να συµβάλουν στον έλεγχο και την εκµετάλλευση µιας εκθετικά

αυξανόµενης ποσότητας πληροφοριών και γνώσεων, καθώς και στην κατανόηση των µηχανισµών

που υπεισέρχονται στον τοµέα αυτό.

Στην Ευρώπη, το ζήτηµα αυτό τίθεται ιδίως σε σχέση µε τη µελλοντική διεύρυνση, τη λειτουργία

της δηµοκρατίας και των νέων µορφών διακυβέρνησης, καθώς και στο γενικό πλαίσιο της

διακυβέρνησης. Το αντικείµενο είναι η σχέση των πολιτών µε τους θεσµικούς φορείς σε ένα

σύνθετο και περίπλοκο περιβάλλον άσκησης πολιτικής και λήψης αποφάσεων το οποίο

χαρακτηρίζεται από συνύπαρξη του εθνικού, του περιφερειακού και του ευρωπαϊκού επιπέδου

λήψης αποφάσεων και από τον αυξανόµενο ρόλο της κοινωνίας των πολιτών και των εκπροσώπων

της στον πολιτικό διάλογο.

Τα ζητήµατα αυτά έχουν µια σαφή, και µάλιστα εγγενή, ευρωπαϊκή διάσταση και αξίζει να

µελετηθούν σφαιρικά σε όλες τις πτυχές τους, λαµβάνοντας υπόψη την ιστορική διάσταση καθώς

και την πολιτιστική κληρονοµιά.

Αυτή η ευρωπαϊκή διάσταση µόλις τώρα αρχίζει να λαµβάνεται υπόψη στις έρευνες που

διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο και δεν τυγχάνει ακόµη της δέουσας προσοχής.
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Το φυσικότερο είναι να µελετηθούν οι πτυχές αυτές σε ευρωπαϊκή κλίµακα. Με την ανάληψη,

µάλιστα, δράσης σε κλίµακα Ευρωπαϊκής Ένωσης εξασφαλίζεται η απαραίτητη µεθοδολογική

συνοχή και ταυτόχρονα αξιοποιούνται πλήρως ο πλούτος των διαφορετικών προσεγγίσεων που

ακολουθούνται στην Ευρώπη και η ευρωπαϊκή ποικιλοµορφία.

Προβλεπόµενες δράσεις

Η δράση της Κοινότητας θα εστιασθεί στα ακόλουθα θέµατα :

Κοινωνία της γνώσης και κοινωνική συνοχή,

(α) Έρευνα µε αναφορά στους στόχους που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας και

τα µετέπειτα Συµβούλια, ιδίως δε συστηµατική ανάλυση των καλύτερων µεθόδων για τη

βελτίωση της παραγωγής, της µετάδοσης και της αξιοποίησης των γνώσεων στην Ευρώπη,

(β) δυνατότητες και επιλογές για την ανάπτυξη µιας κοινωνίας της γνώσης η οποία να εξυπηρετεί

τους ενωσιακούς στόχους που τονίστηκαν στα Ευρωπαϊκά Συµβούλια της Λισσαβόνας, της

Νίκαιας και της Στοκχόλµης, ιδίως όσον αφορά τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, τις

κοινωνικές πολιτικές, τις πολιτικές που αφορούν την απασχόληση και την αγορά εργασίας,

την δια βίου µάθηση, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την βιώσιµη ανάπτυξη µε τη

δέουσα προσοχή στα διάφορα κοινωνικά µοντέλα της Ευρώπης,

(γ) διαφορετικές δυναµικές και οδοί µετάβασης προς την κοινωνία της γνώσης σε τοπικό, εθνικό

και περιφερειακό επίπεδο.
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Ιδιότητα του πολίτη, δηµοκρατία και νέες µορφές διακυβέρνησης, ιδίως στο πλαίσιο της

αυξανόµενης ολοκλήρωσης και της παγκοσµιοποίησης, καθώς και από την άποψη της ιστορίας και

της πολιτιστικής κληρονοµιάς :

− συνέπειες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της διεύρυνσης της Ένωσης στη δηµοκρατία,

στην έννοια της νοµιµότητας και στη λειτουργία των θεσµικών οργάνων της ΄Ενωσης, χάρη

στην καλύτερη κατανόηση των πολιτικών και κοινωνικών θεσµών στην Ευρώπη και της

ιστορικής τους εξέλιξης,

− έρευνα για τον επαναπροσδιορισµό των τοµέων αρµοδιότητας και ευθύνης και τις µεταξύ

τους σχέσεις, και νέες µορφές διακυβέρνησης,

− θέµατα συνδεόµενα µε την επίλυση των διαφορών και την αποκατάσταση της ειρήνης και της

δικαιοσύνης,

− εµφάνιση νέων µορφών ιδιότητας του πολίτη και πολιτιστικών ταυτοτήτων, µορφές και

αντίκτυπος της ολοκλήρωσης και της πολιτισµικής ποικιλότητας στην Ευρώπη : κοινωνικός

και πολιτιστικός διάλογος µε τη συµµετοχή και της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσµου.

Από επιχειρησιακή άποψη, οι δραστηριότητες της Κοινότητας θα εστιασθούν στην υποστήριξη :

(α) διεθνικών συγκριτικών ερευνητικών εργασιών και µελετών, και της συντονισµένης

ανάπτυξης στατιστικών και ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών,

(β) διεπιστηµονικών ερευνών προς υποστήριξη των δηµόσιων πολιτικών,

(γ) της δηµιουργίας και της εκµετάλλευσης, σε ευρωπαϊκή κλίµακα, ερευνητικών υποδοµών και

βάσεων δεδοµένων και γνώσεων.
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1.2. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΕ∆ΙΟ ΕΡΕΥΝΗΣ

1.2.1 Υποστήριξη πολιτικών και πρόβλεψη επιστηµονικών και τεχνολογικών αναγκών

Οι δραστηριότητες αυτές θα εξασφαλίσουν αποδοτική και ευέλικτη διεξαγωγή της έρευνας, η

οποία είναι ουσιώδους σηµασίας για τους θεµελιώδεις στόχους της Κοινότητας, µε την

υποστήριξη της διαµόρφωσης και εφαρµογής των κοινοτικών πολιτικών και µε τη

διερεύνηση νέων και αναδυοµένων επιστηµονικών προβληµάτων και ευκαιριών, όπου οι

απαιτήσεις αυτές δεν µπορούν να εκπληρωθούν βάσει των θεµατικών προτεραιοτήτων.

Ένα κοινό στοιχείο όλων αυτών των δραστηριοτήτων είναι ότι θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο

πολυετούς προοπτικής που θα λαµβάνει άµεσα υπόψη τις ανάγκες και απόψεις των

κυριότερων ενεχόµενων φορέων (κατά περίπτωση : υπευθύνων πολιτικής, οµάδων

βιοµηχανικών χρηστών, πρωτοπόρες ερευνητικές κοινότητες κλπ). Κατ� αρχήν, θα

υλοποιούνται σε συνδυασµό µε ετήσιο µηχανισµό προγραµµατισµού, µε τον οποίο θα

καθορίζονται ειδικές προτεραιότητες, αντιστοιχούσες σε διαπιστωµένες ανάγκες και

εµπίπτουσες στους παραπάνω στόχους.

Α. ΄Ερευνα µε γνώµονα τις πολιτικές

Οι ως άνω ερευνητικές δραστηριότητες έχουν ως στόχο την ανταπόκριση στις

επιστηµονικές και τεχνολογικές ανάγκες των πολιτικών της Κοινότητας, στις οποίες

στηρίζεται η διαµόρφωση και η υλοποίηση των κοινοτικών πολιτικών, λαµβάνοντας

επίσης υπόψη τα ενδιαφέροντα των µελλοντικών µελών της Κοινότητας και των

συνδεδεµένων χωρών. Στις δραστηριότητες αυτές µπορεί να περιλαµβάνεται προ-

τυποποιητική έρευνα, µέτρηση και δοκιµή όπου είναι απαραίτητο για τις ανάγκες των

κοινοτικών πολιτικών.
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Οι δραστηριότητες αυτές απαιτούν ευέλικτο ορισµό µε γνώµονα τις πολιτικές καθώς και ειδικές

δράσεις και µεθόδους παρέµβασης, που θα συµπληρώνουν τις θεµατικές προτεραιότητες, και που

θα συντονίζονται στο εσωτερικό του συνολικού πλαισίου του Προγράµµατος.

Θα περιλαµβάνουν, συνεπώς, θέµατα που συνδέονται µε τις θεµατικές προτεραιότητες, αλλά τα

οποία δεν προσφέρονται για µια προσέγγιση µε γνώµονα την επιστήµη για τον προσδιορισµό των

σχετικών επί µέρους θεµάτων. Επίσης, θα εξασφαλίζεται ο κατάλληλος καταµερισµός καθηκόντων

και συνέργια µεταξύ των δραστηριοτήτων αυτών και των άµεσων δράσεων του Κοινού Κέντρου

Ερευνών, µε γνώµονα τις ανάγκες των κοινοτικών πολιτικών.

Οι τοµείς που πρέπει να υποστηριχθούν είναι οι εξής :

(α) η κοινή γεωργική πολιτική και η κοινή αλιευτική πολιτική,

(β) η βιώσιµη ανάπτυξη, και ειδικότερα οι κοινοτικοί στρατηγικοί στόχοι που αφορούν το

περιβάλλον (συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που περιγράφονται στο 6ο Πρόγραµµα ∆ράσης

για το Περιβάλλον) τις µεταφορές και την ενέργεια,

(γ) άλλες κοινοτικές πολιτικές, και συγκεκριµένα, η υγεία (ιδίως η δηµόσια υγεία), η

περιφερειακή ανάπτυξη, το εµπόριο, η αναπτυξιακή βοήθεια, η εσωτερική αγορά και η

ανταγωνιστικότητα, η κοινωνική πολιτική και η απασχόληση, η εκπαίδευση και η κατάρτιση,

ο πολιτισµός, η ισότητα των φύλων, η προστασία των καταναλωτών, η δηµιουργία ενός

χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, και οι εξωτερικές σχέσεις,

συµπεριλαµβανοµένων των πολιτικών προς στήριξη της διεύρυνσης, και

συµπεριλαµβανοµένων των απαιτουµένων στατιστικών µεθόδων και εργαλείων,
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(δ) στόχοι κοινοτικής πολιτικής που απορρέουν από τους προσανατολισµούς που έδωσε το

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο όσον αφορά, λόγου χάρη, την οικονοµική πολιτική, την Κοινωνία των

Πληροφοριών καθώς και την e-Europe και τις επιχειρήσεις.

Στα πλαίσια των τοµέων αυτών, οι ερευνητικές προτεραιότητες, οι οποίες ανταποκρίνονται στις

αρχικά προσδιορισθείσες ανάγκες των πολιτικών, οι οποίες θα συµπληρωθούν κατά τη διάρκεια της

υλοποίησης του Προγράµµατος, είναι οι εξής :

1. Βιώσιµη διαχείριση των φυσικών πόρων της Ευρώπης

Οι εµπίπτουσες σ� αυτή την ενότητα έρευνες θα εστιαστούν ιδίως στα εξής :

(α) εκσυγχρονισµό και βιωσιµότητα της γεωργίας και δασοκοµίας, συµπεριλαµβανοµένου
του πολυλειτουργικού των ρόλου για την εξασφάλιση της βιώσιµης ανάπτυξης και της
προαγωγής των αγροτικών περιοχών,

(β) εργαλεία και µεθόδους εκτίµησης για την βιώσιµη διαχείριση της γεωργίας και
δασοκοµίας,

(γ) εκσυγχρονισµό και βιωσιµότητα της αλιείας, συµπεριλαµβανοµένων συστηµάτων
παραγωγής βασισµένων στην υδατοκαλλιέργεια,

(δ) νέες και φιλικότερες προς το περιβάλλον µεθόδους παραγωγής, για τη βελτίωση της
υγείας και των συνθηκών διαβίωσης των ζώων,

(ε) περιβαλλοντική εκτίµηση (έδαφος, ύδατα, ατµόσφαιρα, θόρυβος,
συµπεριλαµβανοµένων των συνεπειών των χηµικών ουσιών).
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2. Εξασφάλιση υγείας, ασφάλειας και ευκαιριών στους πολίτες της Ευρώπης

Οι εµπίπτουσες σ� αυτή την ενότητα έρευνες θα εστιαστούν ιδίως στα εξής :

(α) καθοριστικούς παράγοντες για την υγεία και παροχή βιώσιµων υγειονοµικών και
συνταξιοδοτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας (ιδίως στο πλαίσιο της γήρανσης του
πληθυσµού και της δηµογραφικής αλλαγής),

(β) ζητήµατα δηµόσιας υγείας, συµπεριλαµβανοµένων των επιδηµιολογικών θεµάτων, που
συµβάλλουν στην πρόληψη ασθενειών και στην αντιµετώπιση νεοεµφανιζόµενων
σπάνιων και µεταδοτικών ασθενειών, αλλεργίες, διαδικασίες ασφαλούς αιµοδοσίας και
οργανοδοσίας, µεθόδους δοκιµής χωρίς χρήση ζώων,

(γ) επιπτώσεις των περιβαλλοντικών ζητηµάτων επί της υγείας (συµπεριλαµβανοµένων
µεθόδων αξιολόγησης κινδύνων και τρόπων µετριασµού των κινδύνων των φυσικών
καταστροφών για τους ανθρώπους),

(δ) ζητήµατα σχετικά µε αναπήρους και άτοµα µε µειονεξίες (συµπεριλαµβανοµένων των
ίσων ευκαιριών πρόσβασης),

(ε) κατανόηση των µεταναστευτικών και προσφυγικών ρευµάτων,

(στ) κατανόηση των τάσεων του εγκλήµατος στη συνάρτηση της δηµόσιας ασφάλειας,

(ζ) ζητήµατα σχετικά µε την πολιτική προστασία, συµπεριλαµβανοµένης της
βιοασφάλειας, και τη διαχείριση κρίσεων.
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3. Υποστήριξη του οικονοµικού δυναµικού και της συνοχής µιας ευρύτερης και πιο

ολοκληρωµένης Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης

Οι εµπίπτουσες σ� αυτή την ενότητα έρευνες θα εστιαστούν ιδίως στα εξής :

(α) υποστήριξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, της βιώσιµης ανάπτυξης, της

ανταγωνιστικότητας και των εµπορικών πολιτικών (συµπεριλαµβανοµένων

βελτιωµένων µέσων για την αξιολόγηση της οικονοµικής ανάπτυξης και της συνοχής),

(β) ανάπτυξη εργαλείων, δεικτών και επιχειρησιακών παραµέτρων για την εκτίµηση των

οικονοµικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδόσεων των βιωσίµων συστηµάτων

µεταφορών και ενέργειας,

(γ) παγκόσµιας κλίµακας συστήµατα ανάλυσης ασφαλείας και επικύρωσης για τις

µεταφορές και έρευνες σχετικά µε τους κινδύνους ατυχηµάτων και την ασφάλεια στα

συστήµατα κινητικότητας,

(δ) πρόγνωση και ανάπτυξη καινοτόµων πολιτικών για τη µεσοπρόθεσµη και

µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα,

(ε) θέµατα Κοινωνίας των Πληροφοριών (όπως διαχείριση και προστασία ψηφιακών

περιουσιακών στοιχείων ή καθολική πρόσβαση στην κοινωνία των πληροφοριών),

(στ) προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς,

(ζ) βελτιωµένη ποιότητα, προσπελασιµότητα και διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών.
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Β. Έρευνα για τη διερεύνηση νέων και νεοεµφανιζόµενων επιστηµονικών και τεχνολογικών

προβληµάτων και ευκαιριών

Οι ως άνω ερευνητικές δραστηριότητες αποσκοπούν στην ευέλικτη και ταχεία ανταπόκριση

σε µείζονες µη προβλεπόµενες εξελίξεις, νεοεµφανιζόµενα επιστηµονικά και τεχνολογικά

προβλήµατα και ευκαιρίες, καθώς και ανάγκες που εµφανίζονται στα όρια της γνώσης, και

ειδικότερα σε πολυθεµατικούς και διεπιστηµονικούς τοµείς.

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να διεξαχθούν οι ακόλουθες δραστηριότητες :

(α) Έρευνα σε νεοεµφανιζόµενους τοµείς γνώσης και όσον αφορά µελλοντικές
τεχνολογίες, που βρίσκονται εκτός ή διατέµνουν τους θεµατικούς τοµείς
προτεραιότητας, ιδίως σε διεπιστηµονικούς τοµείς, που είναι εξόχως καινοτόµοι και
ενέχουν αντιστοίχως υψηλούς (τεχνικούς) κινδύνους. Η έρευνα αυτή θα είναι ανοικτή
σε νέες επιστηµονικές επιδιώξεις στα όρια της γνώσης και της τεχνολογικής
τεχνογνωσίας µε ιδιαίτερες δυνατότητες να έχουν µείζονες βιοµηχανικές και / ή
κοινωνικές επιπτώσεις, ή να έχουν επιπτώσεις για την µακροπρόθεσµη ανάπτυξη των
ερευνητικών ικανοτήτων της Ευρώπης ,

(β) Έρευνα για την ταχεία αξιολόγηση νέων ανακαλύψεων, ή νεοπαρατηρουµένων
φαινοµένων, που µπορεί να επισηµαίνουν νεοεµφανιζόµενους κινδύνους ή προβλήµατα
µεγάλης σηµασίας για την ευρωπαϊκή κοινωνία, και για τον καθορισµό των
καταλλήλων αντιµετωπίσεών τους.

Κατά τον προσδιορισµό δυνητικών θεµάτων για τη διεξαγωγή έρευνας, στη συνάρτηση αυτή,
θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις απόψεις της ερευνητικής κοινότητας και σε τοµείς στους
οποίους θα ήταν σκόπιµο να αναληφθεί ευρωπαϊκή δράση λαµβανοµένων υπόψη των
δυνατοτήτων ανάπτυξης στρατηγικών θέσεων στα όρια της γνώσης και σε νέες αγορές, ή να
προβλεφθούν µείζονα ζητήµατα τα οποία θα αντιµετωπίσει η ευρωπαϊκή κοινωνία.
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1.2.2 Οριζόντιες ερευνητικές δραστηριότητες µε συµµετοχή µικροµεσαίων επιχειρήσεων

Οι ειδικές αυτές δραστηριότητες, οι οποίες θα αναληφθούν προς υποστήριξη της ευρωπαϊκής
ανταγωνιστικότητας και της πολιτικής για τις επιχειρήσεις και την καινοτοµία, έχουν στόχο
να βοηθήσουν τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ που αναπτύσσουν δραστηριότητα σε παραδοσιακούς ή
νέους τοµείς ώστε να ενισχύσουν το τεχνολογικό τους δυναµικό και να επεκτείνουν την
επιχειρησιακή τους ικανότητα σε ευρωπαϊκή και διεθνή κλίµακα.

Πληροφορίες και συµβουλές όσον αφορά τη δυνατότητα συµµετοχής των ΜΜΕ θα
εξασφαλισθούν µέσω σηµείων επαφής που θα δηµιουργήσει η Επιτροπή, καθώς επίσης και µε
τη χρησιµοποίηση του εθνικού συστήµατος σηµείων επαφής.

Επιπλέον των ειδικών αυτών ερευνητικών δραστηριοτήτων για ΜΜΕ, οι ΜΜΕ θα
ενθαρρύνονται να συµµετέχουν σε όλα τα πεδία του προγράµµατος, και κυρίως στις
δραστηριότητες που εµπίπτουν στα θεµατικά πεδία προτεραιότητας.

Οι δράσεις που µπορούν να διεξαχθούν σε ολόκληρο το πεδίο έρευνας και τεχνολογίας που
καλύπτει η κοινοτική πολιτική έρευνας θα λάβουν τις ακόλουθες µορφές :

(α) ∆ραστηριότητες ερευνητικής συνεργασίας

Ερευνητικές δραστηριότητες που θα διεξάγονται από εργολήπτες ΕΤΑ για λογαριασµό
ορισµένου αριθµού ΜΜΕ µε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος. Οι δραστηριότητες αυτές
µπορεί επίσης να διεξάγονται από καινοτόµους ΜΜΕ σε συνεργασία µε ερευνητικά
κέντρα και πανεπιστήµια.
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(β) ∆ραστηριότητες συλλογικής έρευνας

Ερευνητικές δραστηριότητες που θα διεξάγονται από εργολήπτες ΕΤΑ για λογαριασµό
βιοµηχανικών ενώσεων ή βιοµηχανικών οµίλων σε ολόκληρους βιοµηχανικούς
κλάδους στους οποίους προεξάρχουν οι ΜΜΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
συµπεριλαµβανοµένης της διάδοσης των αποτελεσµάτων.

1.2.3 Ειδικά µέτρα προς στήριξη της διεθνούς συνεργασίας

Θα αναληφθούν, προς υποστήριξη των εξωτερικών σχέσεων, συµπεριλαµβανοµένης της
αναπτυξιακής πολιτικής της Κοινότητας, ειδικά µέτρα µε στόχο την ενθάρρυνση της διεθνούς
συνεργασίας στον τοµέα της έρευνας. Εκτός αυτών των ειδικών µέτρων, η συµµετοχή τρίτων
χωρών θα είναι δυνατή µέσα στο πλαίσιο των θεµατικών προτεραιοτήτων. Θα συµµετέχουν
οι ακόλουθες οµάδες τρίτων χωρών :

(α) αναπτυσσόµενες χώρες,

(β) οι χώρες της Μεσογείου, συµπεριλαµβανοµένων των ∆υτικών Βαλκανίων,

(γ) η Ρωσία και τα Νέα Ανεξάρτητα Κράτη(ΝΑΚ) συµπεριλαµβανοµένων ιδίως των
δραστηριοτήτων που διεξάγονται µέσω της ∆ιεθνούς ένωσης για την προώθηση της
συνεργασίας µε επιστήµονες από τα ΝΑΚ (ΙΝΤΑS).

Οι προτεραιότητες έρευνας σε αυτή την κατηγορία δραστηριοτήτων καθορίζονται ανάλογα
µε τα συµφέροντα και τους στόχους της εταιρικής σχέσης µεταξύ της Κοινότητας και των
οµάδων των ενδιαφερόµενων χωρών, καθώς και σύµφωνα µε τις συγκεκριµένες οικονοµικές
και κοινωνικές τους ανάγκες.

Προκειµένου να διευκολυνθεί η συµµετοχή των χωρών αυτών θα δηµιουργηθεί στην
Επιτροπή ένα ενιαίο σηµείο επαφής για ενηµέρωση σχετικά µε δραστηριότητες που
αναλαµβάνονται στους τοµείς της διεθνούς συνεργασίας.
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Οι δραστηριότητες αυτές συµπληρώνουν τη διεθνή συνεργασία στον τοµέα της έρευνας που

αναλαµβάνεται στο πλαίσιο των πεδίων των θεµατικών προτεραιοτήτων.

1.3. ΜΗ ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΚΕρ)

Σύµφωνα µε την εντολή επιστηµονικής και τεχνικής υποστήριξης των κοινοτικών πολιτικών

που του έχει ανατεθεί, το ΚΚΕρ προσφέρει ανεξάρτητη και υπαγορευόµενη από τη ζήτηση

στήριξη για τη διατύπωση και την εφαρµογή κοινοτικών πολιτικών, περιλαµβανοµένης και

της παρακολούθησης της εφαρµογής αυτών των πολιτικών, στους τοµείς στους οποίους

διαθέτει ειδική αρµοδιότητα.

Το ΚΚΕρ θα υλοποιήσει τις δραστηριότητές του σε στενή συνεργασία και σε δικτύωση µε τις

επιστηµονικές κοινότητες, τους εθνικούς ερευνητικούς οργανισµούς, τα πανεπιστήµια και τις

επιχειρήσεις της Ευρώπης, δικαιούται δε να συµµετέχει σε όλες τις ερευνητικές

δραστηριότητες του προγράµµατος στην ίδια βάση όπως οι εγκατεστηµένοι στα κράτη µέλη

φορείς. Ειδική προσοχή θα δοθεί στη συνεργασία µε τις υποψήφιες χώρες.

Οι δραστηριότητες του ΚΚΕρ θα έχουν ως βασικό κοινό παρανοµαστή την ασφάλεια των

πολιτών σε όλες τις διαστάσεις της, π.χ. υγεία, περιβάλλον και καταπολέµηση της απάτης.

Στο πλαίσιο της παρούσας ενότητας, το ΚΚΕρ θα διεξάγει τις ακόλουθες δραστηριότητες :

1. ∆ραστηριότητες οι οποίες θα διεξαχθούν σύµφωνα µε την αποστολή του ΚΚΕρ. Οι

δραστηριότητες αυτές θα έχουν σαφώς ως άξονα τις ανάγκες των πελατών. Εν

προκειµένω, θα υπάρχει κάποια ευελιξία για απρόβλεπτες ανάγκες στον χώρο της

έρευνας :
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Η έρευνα θα εστιασθεί σε δύο βασικούς τοµείς οι οποίοι έχουν σχέση µε δύο από τα

πεδία θεµατικής προτεραιότητας :

(α) Τρόφιµα, χηµικά προϊόντα και υγεία, µε ιδιαίτερη έµφαση στα εξής :

Ασφάλεια και ποιότητα των τροφίµων, και ιδίως καταπολέµηση της BSE·

γενετικά τροποποιηµένοι οργανισµοί· χηµικά προϊόντα και ιδίως επικύρωση

εναλλακτικών µεθόδων δοκιµής χωρίς πειραµατόζωα· βιοϊατρικές εφαρµογές

(ιδίως ανάπτυξη αναφορών στο πεδίο αυτό),

(β) Περιβάλλον και βιώσιµη ανάπτυξη, µε ιδιαίτερη έµφαση στα εξής :

Αλλαγή του κλίµατος (κύκλος του άνθρακα, εκπόνηση µοντέλων, επιπτώσεις),

και τεχνολογίες βιώσιµης ανάπτυξης (ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, εργαλεία

ολοκλήρωσης των πολιτικών)· βελτίωση της ποιότητας του ατµοσφαιρικού αέρα,

προστασία του περιβάλλοντος στην Ευρώπη· ανάπτυξη δικτύων και µέτρων

αναφοράς· τεχνική υποστήριξη των στόχων της GMES,

2. Οριζόντιες δραστηριότητες σε τοµείς στους οποίους το ΚΚΕρ έχει ειδική αρµοδιότητα :

(α) Τεχνολογικές προβλέψεις : εργασίες τεχνοοικονοµικών προβλέψεων βασιζόµενες

στις δραστηριότητες των ευρωπαϊκών δικτύων,

(β) Υλικά αναφοράς και µετρήσεις : Κοινοτικό Γραφείο Αναφοράς και

πιστοποιηµένα υλικά αναφοράς· επικύρωση και χαρακτηρισµός µεθόδων χηµικών

και φυσικών µετρήσεων,

(γ) Ασφάλεια των πολιτών και καταπολέµηση της απάτης: ανίχνευση ναρκών κατά

προσωπικού πρόληψη των φυσικών και των τεχνολογικών κινδύνων· δίκτυα

υποστήριξης της ασφάλειας του κυβερνοχώρου· τεχνολογίες για την

καταπολέµηση της απάτης.
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ΙΙ. ∆ΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ

2.1. Έρευνα και καινοτοµία

Στόχος

Στόχος των δραστηριοτήτων αυτών είναι να προωθήσουν, στην Κοινότητα και στο σύνολο

των περιφερειών της, την τεχνολογική καινοτοµία, την εκµετάλλευση των ερευνητικών

αποτελεσµάτων, τη µεταφορά γνώσεων και τεχνολογιών καθώς και τη δηµιουργία

τεχνολογικών επιχειρήσεων στο εσωτερικό της Κοινότητας, και µάλιστα στις λιγότερο

ανεπτυγµένες περιοχές. Η καινοτοµία αποτελεί επίσης ένα από τα σηµαντικότερα στοιχεία

όλου του προγράµµατος.

Αιτιολόγηση των προσπαθειών και ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία

H συγκριτικά µικρή ικανότητα της Ευρώπης να µετατρέπει τα αποτελέσµατα των

ερευνητικών εργασιών και τα επιστηµονικά και τεχνολογικά επιτεύγµατα σε βιοµηχανικές,

οικονοµικές και εµπορικές επιτυχίες αποτελεί µία από τις κυριότερες αδυναµίες της. Η

ανάληψη δράσης για την προώθηση της καινοτοµίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο µπορεί να

συµβάλει στη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων της Ευρώπης και στην ενίσχυση του

ευρωπαϊκού δυναµικού στον τοµέα αυτό, βοηθώντας τις επιχειρήσεις και τους καινοτόµους

επιχειρηµατίες να επεκτείνουν την επιχειρησιακή τους ικανότητα σε ευρωπαϊκή κλίµακα και

στις διεθνείς αγορές, και προσφέροντας στους συντελεστές όλων των περιφερειών της

Ένωσης τη δυνατότητα να επωφεληθούν από την εµπειρία και τις γνώσεις που έχουν

αποκοµιστεί σε άλλες περιφέρειες µέσω πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί στο επίπεδο

αυτό.

Προβλεπόµενες δράσεις

Στο πλαίσιο της παρούσας ενότητας θα διεξαχθούν δραστηριότητες οι οποίες θα

συµπληρώνουν τις σχετικές µε την καινοτοµία δραστηριότητες που περιλαµβάνονται µεταξύ

των διεξαγοµένων στο πλαίσιο της ενότητας Ι.
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Οι δράσεις αυτές θα παρέχουν γενική υποστήριξη της καινοτοµίας και θα συµπληρώνουν τις

εθνικές και περιφερειακές δραστηριότητες, µε σκοπό την ενίσχυση της συνεκτικότητας των

προσπαθειών στον τοµέα αυτό. Με τις δράσεις αυτές, θα υποστηριχθούν :

(α) η δικτύωση των συντελεστών και χρηστών του ευρωπαϊκού συστήµατος καινοτοµίας και η

διενέργεια αναλύσεων και µελετών, µε σκοπό την προώθηση της ανταλλαγής εµπειριών και

ορθών πρακτικών και την εξασφάλιση καλύτερης σύµπραξης των χρηστών στη διαδικασία

της καινοτοµίας,

(β) δράσεις ενθάρρυνσης των διαπεριφερειακών συνεργασιών µε αντικείµενο τη στήριξη της

καινοτοµίας, της σύστασης τεχνολογικών επιχειρήσεων, καθώς και της ανάπτυξης

περιφερειακών και διαπεριφερειακών στρατηγικών στον τοµέα αυτόν, περιλαµβανοµένων

των χωρών προσχώρησης,

(γ) δράσεις πειραµατικής δοκιµής νέων εργαλείων και νέων προσεγγίσεων στον τοµέα της

τεχνολογικής καινοτοµίας, µε ιδιαίτερη έµφαση σε κρίσιµα σηµεία της διαδικασίας

καινοτοµίας,

(δ) η ανάπτυξη ή η εδραίωση υπηρεσιών παροχής πληροφοριών, και ιδίως ηλεκτρονικών

υπηρεσιών όπως το Cordis, καθώς και υπηρεσιών αρωγής υπέρ της καινοτοµίας (µεταφορά

τεχνολογίας, προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας, πρόσβαση σε επιχειρηµατικό

κεφάλαιο)·συµπεριλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων των κέντρων διάδοσης της

καινοτοµίας,

(ε) δραστηριότητες στον τοµέα των οικονοµικών και τεχνολογικών πληροφοριών (αναλύσεις των

τεχνολογικών εξελίξεων, των εφαρµογών και των αγορών, και επεξεργασία και διάδοση

πληροφοριών ικανών να βοηθήσουν τους ερευνητές, τις επιχειρήσεις, ιδίως δε τις ΜΜΕ, και

τους επενδυτές στη λήψη αποφάσεων),

(στ) η ανάλυση και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων υπέρ της καινοτοµίας που διεξάγονται στο

πλαίσιο κοινοτικών ερευνητικών έργων και η αξιοποίηση των διδαγµάτων που συνάγονται

από τις πολιτικές καινοτοµίας.
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Ορισµένες από τις δραστηριότητες αυτές θα υλοποιηθούν σε σύνδεση µε τις δραστηριότητες

που αναπτύσσονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) (ιδίως µέσω του

Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων ΕΤαΕ) στο πλαίσιο της «Πρωτοβουλίας Καινοτοµία

2000», και σε συντονισµό µε µέτρα λαµβανόµενα µέσω των διαρθρωτικών ταµείων.

2.2. Ανθρώπινοι πόροι και κινητικότητα

Στόχος

Οι δραστηριότητες που θα αναληφθούν στο πλαίσιο της παρούσας ενότητας έχουν στόχο να
συµβάλουν στην ανάπτυξη, σε όλες τις περιφέρειες της Κοινότητας, αφθονίας ανθρώπινων
πόρων παγκόσµιου κύρους, µέσω: της προώθησης της διακρατικής κινητικότητας, για
σκοπούς εκπαίδευσης και επιµόρφωσης, ανάπτυξης δεξιοτήτων ή µεταφοράς γνώσεων, ιδίως
µεταξύ διαφορετικών κλάδων· της υποστήριξης της ανάπτυξης της επιστηµονικής αριστείας·
και της προσέλκυσης ερευνητών από τρίτες χώρες στην Ευρώπη. Αυτό θα πρέπει να
επιτευχθεί µε λήψη κατάλληλων µέτρων, µεταξύ άλλων για τη δηµιουργία συνεργιών στο
χώρο της ανώτατης παιδείας στην Ευρώπη, ώστε να αξιοποιηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο
το δυναµικό που παρουσιάζουν από αυτή την άποψη όλα τα τµήµατα του πληθυσµού, και
ιδιαίτερα οι γυναίκες και οι νεότεροι ερευνητές.

Αιτιολόγηση των προσπαθειών και ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία

Η προώθηση της διεθνικής κινητικότητας αποτελεί ένα απλό, αλλά ιδιαίτερα δυναµικό και
αποτελεσµατικό, µέσο για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αριστείας συνολικά, αλλά και για τη
βελτίωση της κατανοµής της αριστείας στις διάφορες περιφέρειες της Ένωσης. Πράγµατι, η
προώθηση της διεθνικής κινητικότητας προσφέρει δυνατότητες σηµαντικής βελτίωσης της
ποιότητας της κατάρτισης των ερευνητών, ενθαρρύνει την κυκλοφορία και την εκµετάλλευση
των γνώσεων, και συµβάλλει στη δηµιουργία πόλων αριστείας παγκόσµιου κύρους σε όλη
την Ευρώπη. Η ανάληψη δράσης σε επίπεδο Ένωσης στον τοµέα αυτό, όπως και στον τοµέα
των ανθρώπινων πόρων εν γένει, και η υλοποίησή της σε επίπεδο κρίσιµης µάζας, θα έχει
αναπόφευκτα σηµαντικό αντίκτυπο.
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Στο πλαίσιο όλων των δράσεων θα δοθεί προσοχή στη συµµετοχή γυναικών και σε κατάλληλα
µέτρα για την προώθηση δικαιότερης ισορροπίας των δύο φύλων στην έρευνα· στις προσωπικές
περιστάσεις που επηρεάζουν την κινητικότητα, ιδίως όσον αφορά την οικογένεια, τη σταδιοδροµία
και τη γλωσσοµάθεια· στην ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας στις λιγότερο ευνοηµένες
περιοχές της Ένωσης και των Συνδεδεµένων Χωρών, και στην ανάγκη µεγαλύτερης και
αποτελεσµατικότερης συνεργασίας µεταξύ ερευνητικών κλάδων και µεταξύ πανεπιστηµιακών και
οικονοµικών κύκλων, συµπεριλαµβανοµένων των ΜΜΕ.

Σε συνεργασία µε τις προσφορότερες εθνικές και κοινοτικές δράσεις, θα δοθεί προσοχή στην
παροχή πρακτικής βοήθειας στους ξένους ερευνητές σε θέµατα (νοµικά, διοικητικά, οικογενειακά ή
πολιτιστικά) που συνδέονται µε την κινητικότητά τους.

Προβλεπόµενες δράσεις

Οι υπόψη δραστηριότητες, οι οποίες µπορούν να καλύπτουν όλα τα επιστηµονικά και τεχνολογικά

πεδία, θα λάβουν τις ακόλουθες µορφές :

(α) µέτρα στήριξης για πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις συµπεριλαµβανοµένων

ιδίως των ΜΜΕ, και δίκτυα, για την υποδοχή ερευνητών από ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες·

περιλαµβανοµένης της κατάρτισης ερευνητών σε προδιδακτορικό στάδιο. Οι δραστηριότητες

αυτές θα µπορούσαν να περιλαµβάνουν την ίδρυση δικτύων πιο µακροπρόθεσµης

εκπαίδευσης και επιµόρφωσης και την ενθάρρυνση της κινητικότητας µεταξύ διαφόρων

τοµέων,

(β) ατοµικές ενισχύσεις χορηγούµενες σε ευρωπαίους ερευνητές για σκοπούς κινητικότητας προς

άλλη ευρωπαϊκή χώρα ή τρίτη χώρα, καθώς και σε διακεκριµένους ερευνητές τρίτων χωρών

που επιθυµούν να έλθουν στην Ευρώπη. Η στήριξη αυτή θα καλύπτει περίοδο εκπαίδευσης

ικανοποιητικής διάρκειας και θα προορίζεται κυρίως για ερευνητές που διαθέτουν

τουλάχιστον τετραετή ερευνητική πείρα, ενώ παράλληλα θα καλύπτει τις ανάγκες

εκπαίδευσης στον τοµέα της διαχείρισης της έρευνας,
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(γ) χρηµατοδοτική συµµετοχή σε εθνικά ή περιφερειακά προγράµµατα υποστήριξης της

κινητικότητας των ερευνητών που είναι ανοικτά σε ερευνητές άλλων ευρωπαϊκών

χωρών,

(δ) παροχή υποστήριξης για τη συγκρότηση και ανάπτυξη ευρωπαϊκών ερευνητικών

οµάδων οι οποίες θεωρείται ότι έχουν τη δυνατότητα να επιτύχουν υψηλό επίπεδο

αριστείας, κυρίως για τη διεξαγωγή ερευνητικών δραστηριοτήτων αιχµής ή

διεπιστηµονικών ερευνητικών δραστηριοτήτων, όπου η υποστήριξη αυτή µπορεί να

αποδώσει πρόσθετη αξία σε εθνικά µέτρα,

(ε) επιστηµονικά βραβεία για εργασίες υψηλής ποιότητας που έχουν διεξαχθεί από

ερευνητές που έχουν λάβει χρηµατοοικονοµική ενίσχυση κινητικότητας από την

Ένωση.

Θα προβλεφθούν µηχανισµοί για τη διευκόλυνση της επανόδου των ερευνητών στις χώρες ή

περιφέρειες καταγωγής τους, και για την επαγγελµατική τους επανένταξη.

Θα εξασφαλισθούν προσπάθειες µε σκοπό την επίτευξη ίσης εκπροσώπησης των φύλων στις

δραστηριότητες.

2.3. Ερευνητικές υποδοµές

Στόχος

Στόχος των δραστηριοτήτων που θα αναληφθούν στο πλαίσιο της παρούσας ενότητας είναι

να συµβάλουν στην ανάπτυξη ενός ιστού ερευνητικών υποδοµών ανωτάτου επιπέδου στην

Ευρώπη, και να προωθήσουν τη βέλτιστη αξιοποίηση των υποδοµών αυτών σε ευρωπαϊκή

κλίµακα.
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Αιτιολόγηση των προσπαθειών και ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία

Η ανάπτυξη µιας ευρωπαϊκής προσέγγισης όσον αφορά τις ερευνητικές υποδοµές, και η ανάληψη

σχετικής δράσης σε επίπεδο Ένωσης, µπορούν να συνεισφέρουν σε µεγάλο βαθµό στην ενίσχυση

του ευρωπαϊκού ερευνητικού δυναµικού και της αξιοποίησής του: αυξάνοντας τις δυνατότητες

πρόσβασης στις υποδοµές που υπάρχουν στα διάφορα κράτη µέλη και ενισχύοντας τη

συµπληρωµατικότητα των υφιστάµενων εγκαταστάσεων· προωθώντας τη δηµιουργία ή την

περαιτέρω ανάπτυξη υποδοµών που παρέχουν υπηρεσίες σε ευρωπαϊκή κλίµακα, καθώς και τις

βέλτιστες επιλογές κατασκευής από ευρωπαϊκή άποψη και από άποψη περιφερειακής και

διαπεριφερειακής τεχνολογικής ανάπτυξης.

Οι δραστηριότητες αυτές θα καλύπτουν όλα τα επιστηµονικά και τεχνολογικά πεδία,

συµπεριλαµβανοµένων των πεδίων θεµατικής προτεραιότητας.

Προβλεπόµενες δράσεις :

(α) διεθνική πρόσβαση σε ερευνητικές υποδοµές,

(β) υλοποίηση, εκ µέρους µεµονωµένων φορέων ή consortium εκµετάλλευσης υποδοµών

ευρωπαϊκής κλίµακας, ολοκληρωµένων δραστηριοτήτων για την παροχή υπηρεσιών σε

ευρωπαϊκή κλίµακα οι οποίες θα περιλαµβάνουν, πέραν της διεθνικής πρόσβασης, τη

δηµιουργία και τη λειτουργία δικτύων συνεργασίας και την εκτέλεση κοινών ερευνητικών

έργων µε στόχο τη βελτίωση των επιδόσεων των εν λόγω υποδοµών,

(γ) ευρωπαϊκή υποδοµή επικοινωνίας µεγάλης δυναµικότητας και υψηλής ταχύτητας
(βασιζόµενης ενδεχοµένως σε αρχιτεκτονικές τύπου GRID), ως προέκταση των
αποτελεσµάτων του σχεδίου Géant, καθώς και υπηρεσίες ηλεκτρονικών εκδόσεων,
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(δ) εκπόνηση µελετών σκοπιµότητας και προπαρασκευαστικών εργασιών για τη δηµιουργία
νέων υποδοµών ευρωπαϊκής εµβέλειας που θα λαµβάνουν υπ�όψη τις ανάγκες των πιθανών
χρηστών, ιδίως των ΜΜΕ, και θα διερευνούν συστηµατικά τη δυνατότητα χρηµατοδοτικής
συµµετοχής της ΕΤΕπ π.χ. ή των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων για την κατασκευή τους,

(ε) βελτιστοποίηση των ευρωπαϊκών υποδοµών µέσω της υποστήριξης περιορισµένου αριθµού
σχεδίων για νέες υποδοµές, σε δεόντως δικαιολογηµένες περιπτώσεις, όπου η υποστήριξη
αυτή θα µπορούσε να έχει κρίσιµο καταλυτικό αποτέλεσµα από την άποψη της ευρωπαϊκής
προστιθέµενης αξίας. Η υποστήριξη αυτή, που θα αποφασίζεται λαµβανοµένης δεόντως
υπόψη της γνώµης των κρατών µελών, είναι δυνατό να συµπληρώνεται από χρηµατοδοτική
συµµετοχή της ΕΤΕπ ή των διαρθρωτικών ταµείων στην υλοποίηση αυτών των υποδοµών.

2.4. Επιστήµη και κοινωνία

Στόχος

Στόχος των δραστηριοτήτων που θα αναληφθούν στο πλαίσιο της παρούσας ενότητας είναι
να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη αρµονικών σχέσεων µεταξύ της επιστήµης και της κοινωνίας
και το άνοιγµα στην καινοτοµία στην Ευρώπη καθώς και να συµβάλουν στην ανταπόκριση
των επιστηµόνων στα µελήµατα της κοινωνίας, µέσω της καθιέρωσης νέων σχέσεων και
ενηµερωµένου διαλόγου µεταξύ ερευνητών, βιοµηχάνων, πολιτικών ιθυνόντων και πολιτών.
Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο της παρούσας ενότητας συνιστούν πρωτοβουλίες που
συνδέονται µε την εφαρµογή πολιτικής στο χώρο της επιστήµης και της κοινωνίας, ενώ οι
ερευνητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των θεµατικών προτεραιοτήτων και ιδίως της
θεµατικής προτεραιότητας 7 καλύπτουν ευρύτερα την έρευνα σχετικά µε τους πολίτες και τη
διακυβέρνηση.
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Αιτιολόγηση των προσπαθειών και ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία

Τα ζητήµατα επιστήµης/κοινωνίας είναι ιδιαίτερα απαραίτητο να αντιµετωπισθούν σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, λόγω της σηµαντικής ευρωπαϊκής τους διάστασης. Η ευρωπαϊκή τους διάσταση συνδέεται
µε το γεγονός ότι τα ζητήµατα αυτά τίθενται πολύ συχνά σε ευρωπαϊκή κλίµακα (όπως δείχνει το
παράδειγµα των προβληµάτων ασφάλειας των τροφίµων), µε τη σκοπιµότητα αξιοποίησης της
συχνά συµπληρωµατικής εµπειρίας και γνώσης που διαθέτουν οι διάφορες χώρες, και µε την
ανάγκη συνεκτίµησης των διαφορετικών απόψεων που εκφράζονται για τα ζητήµατα αυτά
δεδοµένης της ευρωπαϊκής πολιτισµικής ποικιλοµορφίας.

Προβλεπόµενες δράσεις

Οι δραστηριότητες που θα αναληφθούν στον τοµέα αυτό θα καλύπτουν όλα τα επιστηµονικά και

τεχνολογικά πεδία και θα αφορούν, κατά προτίµηση, τα ακόλουθα θέµατα :

(α) προσέγγιση έρευνας και κοινωνίας : επιστήµη και διακυβέρνηση·επιστηµονικές συµβουλές·

συµµετοχή της κοινωνίας στην έρευνα· προοπτικές,

(β) υπεύθυνη χρήση της επιστηµονικής και τεχνολογικής προόδου, σε αρµονία µε τις θεµελιώδεις

ηθικές αξίες : εκτίµηση, διαχείριση και ανακοίνωση αβεβαιοτήτων και κινδύνων·

τεχνογνωσία· ανάλυση και υποστήριξη ορθής πρακτικής στην εφαρµογή της αρχής της

πρόληψης σε διάφορους τοµείς χάραξης πολιτικής ευρωπαϊκό σύστηµα αναφοράς· έρευνα για

τη δεοντολογία σε σχέση µε την επιστήµη, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις εφαρµογές τους,
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(γ) ενίσχυση του διαλόγου επιστήµης/κοινωνίας : νέες µορφές διαλόγου µε τη συµµετοχή

ενδιαφεροµένων ενεχοµένων γνωριµία της επιστήµης και των πολιτών· τόνωση της

συνειδητοποίησης· τόνωση του ενδιαφέροντος των νέων για επιστηµονική σταδιοδροµία·

πρωτοβουλίες για την προαγωγή του ρόλου και της θέσης των γυναικών στην επιστήµη και

την έρευνα σε όλα τα επίπεδα.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αυτών θα υποστηριχθούν :

(α) η δικτύωση και η ανάπτυξη διαρθρωτικών δεσµών µεταξύ των θεσµικών φορέων και των

αντίστοιχων δραστηριοτήτων σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδίως µε τη

χρήση τεχνολογιών της κοινωνίας των πληροφοριών,

(β) η ανταλλαγή εµπειρίας και ορθών πρακτικών,

(γ) η διεξαγωγή ειδικών ερευνητικών εργασιών,

(δ) πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης µεγάλης απήχησης, τύπου βραβείων και διαγωνισµών,

(ε) η δηµιουργία βάσεων δεδοµένων και πληροφοριών, καθώς και η διενέργεια ιδίως

στατιστικών και µεθοδολογικών µελετών σχετικά µε τα διάφορα θέµατα.
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ΙΙΙ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Στόχος

Στόχος των δραστηριοτήτων που θα αναληφθούν στο πλαίσιο της παρούσας ενότητας είναι να
ενισχύσουν το συντονισµό και να υποστηρίξουν τη συνεκτική ανάπτυξη των πολιτικών και
δραστηριοτήτων έρευνας και προώθησης της καινοτοµίας στην Ευρώπη.

Αιτιολόγηση των προσπαθειών και ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία

Η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου της Έρευνας εξαρτάται κυρίως και πρωταρχικά από τη
βελτίωση της συνεκτικότητας και του συντονισµού µεταξύ των δραστηριοτήτων και των πολιτικών
έρευνας και καινοτοµίας που αναπτύσσονται σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η
δράση της Κοινότητας µπορεί να συµβάλει στην ενίσχυση των προσπαθειών που καταβάλλονται
προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς και στη δηµιουργία της βάσης πληροφοριών, γνώσεων και
αναλύσεων που είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του συγκεκριµένου σχεδίου.

Προβλεπόµενες δράσεις

Α. Θα διεξαχθούν συντονιστικές δραστηριότητες, µε προσέγγιση «από κάτω προς τα πάνω»,, οι
οποίες θα καλύπτουν όλα τα επιστηµονικά και τεχνολογικά πεδία, σε τοµείς όπως :

(α) υγεία : η υγεία βασικών πληθυσµιακών οµάδων· σοβαρές ασθένειες και διαταραχές
(π.χ. καρκίνος, διαβήτης, καρδιαγγειακά νοσήµατα, ηπατίτιδα, διαταραχές της όρασης),
σπάνιες ασθένειες και σοβαρές ασθένειες που σχετίζονται µε τη φτώχια στις
αναπτυσσόµενες χώρες· οι σχετικές δραστηριότητες θα υλοποιηθούν µεταξύ άλλων µε
συντονισµό των ερευνών και συγκριτικές µελέτες, ανάπτυξη ευρωπαϊκών βάσεων
δεδοµένων και διεπιστηµονικών δικτύων, ανταλλαγή κλινικών πρακτικών και
συντονισµός κλινικών δοκιµών,
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(β) βιοτεχνολογίες : εφαρµογές εκτός τοµέων υγείας και τροφίµων

(γ) περιβάλλον : αστικό περιβάλλον (συµπεριλαµβανοµένου του βιώσιµου αστικού
περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονοµιάς, του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της
διαχείρισης του εδάφους/γης και του σεισµικού κινδύνου),

(δ) ενέργεια : σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας νέας γενιάς («σχεδόν µηδενικές
εκποµπές»), αποθήκευση, µεταφορά και διανοµή ενέργειας.

Οι δραστηριότητες αυτές θα ενισχύσουν το συντονισµό των ερευνητικών δραστηριοτήτων που
διεξάγονται στην Ευρώπη, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µε παροχή
χρηµατοοικονοµικής υποστήριξης :

(α) για το αµοιβαίο άνοιγµα των εθνικών και περιφερειακών προγραµµάτων,

(β) για τη δικτύωση των ερευνητικών δραστηριοτήτων που διεξάγονται σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο,

(γ) για τη διαχείριση και το συντονισµό δραστηριοτήτων της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον
τοµέα της επιστηµονικής και τεχνικής έρευνας (COST),

(δ) για δραστηριότητες επιστηµονικής και τεχνολογικής συνεργασίας που διεξάγονται σε άλλα
πλαίσια ευρωπαϊκής συνεργασίας, ιδίως στο Ευρωπαϊκό Ίδρυµα Επιστηµών,

(ε) στη συνεργασία και σε κοινές πρωτοβουλίες εξειδικευµένων οργανισµών ευρωπαϊκής
επιστηµονικής συνεργασίας, όπως για παράδειγµα ο CERN, το EMBL, ο ESO ή η ESA 1.

                                                
1 CERN: Ευρωπαϊκός Οργανισµός Πυρηνικών Ερευνών· EMBL: Eυρωπαϊκό Εργαστήριο

Μοριακής Βιολογίας· ESO: Eυρωπαϊκός Οργανισµός Αστρονοµικών Ερευνών στο Νότιο
Ηµισφαίριο· ESA: Eυρωπαϊκή Υπηρεσία ∆ιαστήµατος.
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Οι δραστηριότητες αυτές θα εντάσσονται στο γενικό πλαίσιο των προσπαθειών που
καταβάλλονται για τη βελτιστοποίηση της συνολικής λειτουργίας της ευρωπαϊκής
επιστηµονικής και τεχνολογικής συνεργασίας και για την εξασφάλιση της
συµπληρωµατικότητας των διαφόρων συστατικών στοιχείων της, στα οποία περιλαµβάνονται
επίσης το COST  και το Eureka.

Β. Προς υποστήριξη της συνεκτικής ανάπτυξης των πολιτικών έρευνας και καινοτοµίας στην
Ευρώπη :

(α) εκπόνηση αναλύσεων και µελετών, εργασίες ανάλυσης επιστηµονικών και
τεχνολογικών προοπτικών, κατάρτισης επιστηµονικών και τεχνολογικών στατιστικών
και ανάπτυξης επιστηµονικών και τεχνολογικών δεικτών,

(β) δηµιουργία και υποστήριξη της λειτουργίας εξειδικευµένων οµάδων εργασίας και
πλαισίων συνεννόησης και πολιτικού διαλόγου,

(γ) υποστήριξη των εργασιών συγκριτικής αξιολόγησης των εθνικών, περιφερειακών και
ευρωπαϊκών πολιτικών έρευνας και καινοτοµίας,

(δ) υποστήριξη των εργασιών χαρτογράφησης της επιστηµονικής και τεχνολογικής
αριστείας στην Ευρώπη,

(ε) υποστήριξη εργασιών απαραίτητων για τη βελτίωση του κανονιστικού και διοικητικού
περιβάλλοντος της έρευνας και της καινοτοµίας στην Ευρώπη.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ, ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΚΑΙ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Το µέγιστο συνολικό ποσό και τα αντίστοιχα ενδεικτικά µερίδια των διαφόρων δράσεων όπως

αυτές ορίζονται στο άρθρο 164 της συνθήκης είναι τα εξής :

 εκατοµµύρια ευρώ

Πρώτη δράση1 : 13 740

∆εύτερη δράση2 : 600

Tρίτη δράση3 : 300

Τέταρτη δράση4: 1 630

Μέγιστο συνολικό ποσό : 16 270

                                                
1 Καλύπτει: τις δραστηριότητες στο πλαίσιο της ενότητας «Εστίαση και ολοκλήρωση της κοινοτικής έρευνας», µε

εξαίρεση τις δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας· τις δραστηριότητες της ενότητας «∆όµηση του Ευρωπαϊκού
Χώρου Έρευνας», που αφορούν τις ερευνητικές υποδοµές και το θέµα Επιστήµη/κοινωνία· τις δραστηριότητες
της ενότητας «Ενίσχυση των θεµελίων του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας».

2 Καλύπτει τις δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο της ενότητας «Εστίαση και
ολοκλήρωση της κοινοτικής έρευνας», στους θεµατικούς τοµείς προτεραιότητας και στο πλαίσιο της ενότητας
«Ειδικές δραστηριότητες που καλύπτουν ευρύτερο πεδίο έρευνας».

3 Καλύπτει τις ειδικές δραστηριότητες σχετικά µε το θέµα «Έρευνα και καινοτοµία» της ενότητας «∆όµηση του
Ευρωπαϊκού Χώρου  Έρευνας» συµπληρωµατικά προς τις δραστηριότητες υπέρ της καινοτοµίας που θα
διεξαχθούν στο πλαίσιο της ενότητας «Εστίαση και ολοκλήρωση της κοινοτικής έρευνας».

4 Καλύπτει τις δραστηριότητες της ενότητας «∆όµηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας» που αφορούν τους
ανθρώπινους πόρους και την υποστήριξη της κινητικότητας.
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Οι δραστηριότητες αυτές θα διεξαχθούν στα πλαίσια των ακόλουθων ενοτήτων (αναφέρεται η

ενδεικτική κατανοµή της χρηµατοδότησης) :

1. Εστίαση και ολοκλήρωση της κοινοτικής έρευνας 13 285

Θεµατικά πεδία προτεραιότητας 1: 11 205

- Γονιδιωµατική και βιοτεχνολογία στην
υπηρεσία της υγείας
= Προηγµένη γονιδιωµατική και εφαρµογές

της στην υγεία
= Καταπολέµηση σηµαντικών ασθενειών

2 200

1 150

1 050

- Τεχνολογίες της κοινωνίας της πληροφορίας 2 3 600

- Νανοτεχνολογίες και νανοεπιστήµες,
πολυλειτουργικά υλικά βασισµένα στη γνώση,
και νέες διεργασίες και διατάξεις παραγωγής

1 300

- Αεροναυπηγική και διάστηµα 1 075

- Ποιότητα και ασφάλεια τροφίµων 685

- Βιώσιµη ανάπτυξη, πλανητική
µεταβολή και
οικοσυστήµατα,
= Βιώσιµα ενεργειακά συστήµατα

= Βιώσιµες επίγειες µεταφορές

= Πλανητική αλλαγή και οικοσυστήµατα

2 120

810

610

700

- Πολίτες και διακυβέρνηση στην κοινωνία της
γνώσης

225

                                                
1 Εκ των οποίων τουλάχιστον το 15% υπέρ των ΜΜΕ.
2 Συµπεριλαµβανοµένου ποσού µέχρι 100 εκατοµµυρίων ευρώ για την περαιτέρω ανάπτυξη

των Géant και GRID.
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Ειδικές δραστηριότητες που καλύπτουν ευρύτερο

πεδίο ερεύνης

1 320

- Υποστήριξη πολιτικών και πρόβλεψη

επιστηµονικών και τεχνολογικών αναγκών

570

- Οριζόντιες δραστηριότητες στις οποίες

συµµετέχουν ΜΜΕ

450

- Ειδικά µέτρα προς στήριξη της διεθνούς

συνεργασίας

300

Μη πυρηνικές δραστηριότητες του ΚΚερ 760

2. ∆όµηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας 2 655

- Έρευνα και καινοτοµία

- Ανθρώπινοι πόροι

- Ερευνητικές υποδοµές1

- Επιστήµη και κοινωνία

300

1 630

665

60

3. Ενίσχυση των βάσεων του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας 330

- Υποστήριξη του συντονισµού των δραστηριοτήτων

- Υποστήριξη της συνεκτικής ανάπτυξης των πολιτικών

ΣΥΝΟΛΟ

280

50

16 270

__________________

                                                
1 Συµπεριλαµβανοµένου ποσού µέχρι 200 εκατοµµυρίων ευρώ για την περαιτέρω ανάπτυξη

των Géant και GRID.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Η Κοινότητα συµµετέχει χρηµατοδοτικά, δυνάµει ειδικών προγραµµάτων, και τηρουµένων των

κανόνων συµµετοχής, στις δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης,

συµπεριλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων επίδειξης, του Προγράµµατος.

Οι δραστηριότητες αυτές, στις οποίες περιλαµβάνονται και µέτρα ενθάρρυνσης της καινοτοµίας,

υλοποιούνται µε τα διάφορα µέσα που περιγράφονται κατωτέρω και ονοµάζονται «Έµµεσες

δράσεις ΕΤΑ», στις οποίες η Κοινότητα συµµετέχει χρηµατοδοτικά. Επιπλέον, η Κοινότητα

αναλαµβάνει δραστηριότητες οι οποίες θα υλοποιηθούν από το ΚΚΕρ, και οι οποίες ονοµάζονται

«Άµεσες δράσεις».

1. ΜΕΣΑ

Εισαγωγή

Ένα µέσο που υλοποιεί µία δράση πρέπει να είναι ανάλογο µε το πεδίο και τους στόχους της

εν λόγω ερευνητικής δραστηριότητας, και να λαµβάνει υπόψη, όπου δει, τις απόψεις της

ερευνητικής κοινότητας. Συνεπώς, το µέγεθος µιας δράσης µπορεί να ποικίλλει ανάλογα µε

τα θέµατα και την ύλη που καλύπτει, ανάλογα µε την κρίσιµη µάζα εµπειρογνωµοσύνης που

είναι αναγκαία ώστε να αποκτηθεί ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία και να επιτευχθούν τα

αναµενόµενα αποτελέσµατα. Σε µερικές περιπτώσεις, αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε τη

συσπείρωση δράσεων αφιερωµένων σε διαφορετικές πτυχές του ιδίου στόχου.

Σε όλες τις δράσεις πρέπει να συµµετέχουν, ανάλογα µε τις ανάγκες, πανεπιστήµια ή

ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης παρόµοιου επιπέδου, οργανισµοί έρευνας και η βιοµηχανία,

συµπεριλαµβανοµένων των ΜΜΕ. Θα µπορούσαν να συνεπάγονται δραστηριότητες που

έχουν σχέση µε τη διάδοση, τη µεταφορά και την αξιοποίηση γνώσεων καθώς και ανάλυση

και αξιολόγηση των οικονοµικών και κοινωνικών επιπτώσεων των συγκεκριµένων

τεχνολογιών και των παραγόντων που συνεισφέρουν στην επιτυχή τους υλοποίηση.
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Κατά κανόνα, η επιλογή των δράσεων βασίζεται σε ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων και
ανεξάρτητη αξιολόγηση από εµπειρογνώµονες, εκτός δεόντως αιτιολογηµένων περιπτώσεων. Όλες
οι ερευνητικές δραστηριότητες θα αξιολογούνται τακτικά και αυτό συνεπάγεται ιδίως
παρακολούθηση του επιπέδου αριστείας της έρευνας. Θα ενθαρρυνθεί η συµµετοχή ΜΜΕ,
συµπεριλαµβανοµένων οµίλων ΜΜΕ, και µικροτέρων οντοτήτων.

Σε ότι αφορά την έρευνα στους Θεµατικούς Τοµείς προτεραιότητας (στην ενότητα Ι όπως ορίζεται
στο Παράρτηµα Ι) :

− Αναγνωρίζεται η σπουδαιότητα των νέων µέσων (Ολοκληρωµένα σχέδια και ∆ίκτυα
αριστείας) ως κατ�εξοχήν συνολικού εργαλείου για την επίτευξη των στόχων κρίσιµης µάζας,
διαχειριστικής απλούστευσης και ευρωπαϊκής προστιθεµένης αξίας προσφερόµενης από την
κοινοτική έρευνα σε σχέση µε την ήδη επιχειρούµενη σε εθνικό επίπεδο, και ολοκλήρωσης
του ερευνητικού δυναµικού. Το µέγεθος όµως των σχεδίων δεν αποτελεί κριτήριο
αποκλεισµού, εξασφαλίζεται δε η πρόσβαση των ΜΜΕ και άλλων µικρών φορέων στα νέα
µέσα.

− Τα νέα µέσα θα χρησιµοποιηθούν από την έναρξη του Προγράµµατος για κάθε θέµα και,
όπου κρίνεται σκόπιµο, ως µέσα προτεραιότητας, µε ταυτόχρονη διατήρηση της χρήσης των
ειδικών στοχοθετηµένων ερευνητικών σχεδίων και συντονιστικών δράσεων.

− Το 2004, θα πραγµατοποιηθεί από ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες, αξιολόγηση της
αποτελεσµατικότητας καθενός από αυτά τα τρία είδη µέσων κατά την υλοποίηση του
Προγράµµατος.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες σε τοµείς που περιλαµβάνουν «Ειδικές δραστηριότητες µε
ευρύτερο πεδίο έρευνας» (στην Ενότητα Ι) θα λάβουν τη µορφή Ειδικών Στοχοθετηµένων
Ερευνητικών Σχεδίων και, Ειδικών Ερευνητικών Σχεδίων για ΜΜΕ. ∆ίκτυα αριστείας και
ολοκληρωµένα σχέδια µπορούν ωστόσο να χρησιµοποιούνται σε ορισµένες δεόντως
αιτιολογηµένες περιπτώσεις στις οποίες οι εν λόγω στόχοι επιτυγχάνονται καλύτερα µε αυτά τα
µέσα.
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Οι δραστηριότητες που αναγράφονται στην Ενότητα ΙΙ (∆όµηση του Ευρωπαϊκού Χώρου
Έρευνας) και την Ενότητα ΙΙΙ (Ενίσχυση των θεµελίων του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας) θα
λάβουν τη µορφή ειδικών στοχοθετηµένων ερευνητικών έργων και έργων καινοτοµίας,
ολοκληρωµένων πρωτοβουλιών για τις υποδοµές και δράσεων για την προώθηση των
ανθρωπίνων πόρων και της κινητικότητας.

Πέραν τούτων, σ� ολόκληρο το Πρόγραµµα µπορούν να εφαρµοστούν ειδικές υποστηρικτικές
δράσεις, συντονιστικές δράσεις και συµµετοχή της Κοινότητας σε προγράµµατα
επιχειρούµενα από περισσότερα κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 169 της Συνθήκης.

1.1. ∆ΙΚΤΥΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

Στόχος των δικτύων αριστείας είναι η ενίσχυση και η ανάπτυξη της κοινοτικής επιστηµονικής
και τεχνολογικής αριστείας µέσω της ολοκλήρωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο των ερευνητικών
δυνατοτήτων που ήδη υπάρχουν ή που νεοεµφανίζονται τόσο σε εθνικό όσο και σε
περιφερειακό επίπεδο. Κάθε δίκτυο θα έχει στόχο επίσης την προώθηση των γνώσεων σε
συγκεκριµένο τοµέα συγκεντρώνοντας κρίσιµη µάζα εµπειρογνωµοσύνης. Τα δίκτυα θα
προωθούν τη συνεργασία µεταξύ δυναµικού αριστείας σε πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα,
επιχειρήσεις (µεταξύ άλλων ΜΜΕ) και επιστηµονικούς/τεχνολογικούς φορείς. Οι εν λόγω
δραστηριότητες γενικώς θα στοχεύουν σε µακροπρόθεσµους, διεπιστηµονικούς στόχους και
όχι σε προκαθορισµένα αποτελέσµατα όσον αφορά προϊόντα, διαδικασίες ή υπηρεσίες.

Ένα δίκτυο αριστείας υλοποιείται µέσω ενός κοινού προγράµµατος δραστηριοτήτων όπου θα
εµπλέκονται µερικές ή, όπου δει, όλες οι ερευνητικές δυνατότητες και δραστηριότητες των
συµµετεχόντων στον οικείο τοµέα ώστε να επιτευχθεί µία κρίσιµη µάζα εµπειρογνωµοσύνης
και ευρωπαϊκής προστιθέµενης αξίας. Ένα κοινό πρόγραµµα δραστηριοτήτων θα µπορούσε
να στοχεύσει στη δηµιουργία ανεξάρτητου εικονικού κέντρου αριστείας το οποίο µπορεί να
καταλήξει στην ανάπτυξη των αναγκαίων µέσων για την επίτευξη διαρκούς ενσωµάτωσης
των ερευνητικών δυνατοτήτων.
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Ένα κοινό πρόγραµµα δραστηριοτήτων περιλαµβάνει υποχρεωτικά τις δραστηριότητες που
προορίζονται να ολοκληρωθούν αλλά και δραστηριότητες που έχουν σχέση µε τη διάδοση
της αριστείας και των αποτελεσµάτων εκτός του δικτύου.

Με την επιφύλαξη των οριζόµενων στα ειδικά προγράµµατα και στους κανόνες συµµετοχής,
τα ∆ίκτυα Αριστείας θα διαθέτουν υψηλό βαθµό διαχειριστικής αυτοτέλειας,
συµπεριλαµβανοµένης, όπου αρµόζει, της δυνατότητας να προσαρµόζουν δεόντως τη
σύνθεση του δικτύου και το περιεχόµενο του κοινού προγράµµατος δραστηριοτήτων.

1.2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ

Τα ολοκληρωµένα σχέδια έχουν σκοπό να δώσουν αυξηµένη ώθηση στην ανταγωνιστικότητα
της Κοινότητας ή να µελετήσουν µείζονες κοινωνικές ανάγκες κινητοποιώντας κρίσιµη µάζα
πόρων και αρµοδιοτήτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Κάθε ολοκληρωµένο σχέδιο
πρέπει να έχει σαφώς καθορισµένους επιστηµονικούς και τεχνολογικούς στόχους και να
κατευθύνεται προς την επίτευξη συγκεκριµένων αποτελεσµάτων που θα εφαρµόζονται για
παράδειγµα όσον αφορά προϊόντα, διαδικασίες ή υπηρεσίες. Σε αυτούς τους στόχους
ενδέχεται να περιλαµβάνεται περισσότερο µακροπρόθεσµη ή «επισφαλής» έρευνα.

Τα ολοκληρωµένα σχέδια πρέπει να περιλαµβάνουν συνεκτικό σύνολο συνισταµένων
δράσεων οι οποίες ενδέχεται να ποικίλλουν σε µέγεθος και δοµή ανάλογα µε το έργο που
πρέπει να διεξαχθεί, κάθε µία από τις οποίες αφορά διαφορετικές πτυχές της έρευνας που
απαιτούνται για την επίτευξη κοινών σφαιρικών στόχων και οι οποίες αποτελούν συνεκτικό
σύνολο και υλοποιούνται µε στενό συντονισµό.

Οι δραστηριότητες που διεξάγονται ως µέρος ολοκληρωµένου έργου πρέπει να
περιλαµβάνουν έρευνα και, όπου δει, δραστηριότητες τεχνολογικής ανάπτυξης ή/και
επίδειξης, δραστηριότητες για τη διαχείριση και τη χρησιµοποίηση των γνώσεων
προκειµένου να προωθηθεί η καινοτοµία, καθώς και οιονδήποτε άλλο τύπο δραστηριότητας
που συνδέεται άµεσα µε τους στόχους του ολοκληρωµένου σχεδίου.



15483/3/01 REV 3 GA/lk+ak 5
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ DG C III   EL

Με την επιφύλαξη των οριζόµενων στα ειδικά προγράµµατα και στους κανόνες συµµετοχής,
τα Ολοκληρωµένα Σχέδια θα διαθέτουν υψηλό βαθµό διαχειριστικής αυτοτέλειας,
συµπεριλαµβανοµένης, όπου αρµόζει, της δυνατότητας να προσαρµόζουν δεόντως το
συνεταιρισµό και το περιεχόµενο του σχεδίου. Θα εκτελούνται βάσει συνολικών
χρηµατοδοτικών σχεδίων, κατά προτίµηση µε σηµαντική κινητοποίηση κεφαλαίων του
δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων κεφαλαίων για συστήµατα
συνεργασίας, όπως το Εύρηκα, η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ.

1.3. ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Τα ειδικά στοχοθετηµένα ερευνητικά σχέδια έχουν στόχο τη βελτίωση της ευρωπαϊκής
ανταγωνιστικότητας. Θα πρέπει να έχουν σαφή εστίαση και να λάβουν µία από τις ακόλουθες
δύο µορφές, ή συνδυασµό και των δύο :

(α) σχέδια έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης µε στόχο την απόκτηση νέων γνώσεων είτε
για σηµαντική βελτίωση ή για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαδικασιών ή υπηρεσιών
ή για την κάλυψη άλλων αναγκών της κοινωνίας και κοινοτικών πολιτικών,

(β) σχέδιο επίδειξης µε στόχο να αποδείξει τη βιωσιµότητα νέων τεχνολογιών µε δυνητικά
οικονοµικά πλεονεκτήµατα οι οποίες όµως δεν µπορούν να διατεθούν στο εµπόριο
αµέσως.

Ειδικά στοχοθετηµένα σχέδια καινοτοµίας έχουν στόχο να δοκιµάσουν, να επιβεβαιώσουν
και να διαδώσουν νέες έννοιες και µεθόδους καινοτοµίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
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1.4. ΕΙ∆ΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τα ειδικά ερευνητικά σχέδια για ΜΜΕ µπορούν να λάβουν τις ακόλουθες µορφές :

(α) σχέδια συνεργατικής έρευνας που αναλαµβάνονται προς όφελος ορισµένων ΜΜΕ για

θέµατα κοινού ενδιαφέροντος,

(β) σχέδια συλλογικής έρευνας που εκτελούνται για λογαριασµό κλαδικών ενώσεων ή

οµάδων σε ολόκληρους οικονοµικούς κλάδους όπου προεξάρχουν οι ΜΜΕ.

1.5. ∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Οι δράσεις για την προώθηση και ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων και της κινητικότητας
έχουν στόχο την κατάρτιση, την ανάπτυξη της εµπειρογνωµοσύνης ή τη µεταφορά γνώσεων.
Περιλαµβάνουν υποστήριξη σε δράσεις που διεξάγονται από φυσικά πρόσωπα, δοµές
υποδοχής, συµπεριλαµβανοµένων των δικτύων κατάρτισης, αλλά και από ευρωπαϊκές
ερευνητικές οµάδες.

1.6. ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Οι δράσεις συντονισµού έχουν σκοπό να προωθήσουν και να υποστηρίξουν τις
συντονισµένες πρωτοβουλίες διαφόρων φορέων έρευνας και καινοτοµίας που έχουν στόχο τη
βελτίωση της ολοκλήρωσης. Καλύπτουν δραστηριότητες όπως είναι η οργάνωση συνεδρίων,
συναντήσεων, διεξαγωγή µελετών, ανταλλαγές προσωπικού, ανταλλαγή και διάδοση ορθών
πρακτικών, δηµιουργία συστηµάτων πληροφόρησης και σύσταση οµάδων εµπειρογνωµόνων
και, εάν χρειάζεται, είναι δυνατό να συµπεριλαµβάνουν παροχή υποστήριξης για τον
καθορισµό, την οργάνωση και διαχείριση συνδυασµένων ή κοινών πρωτοβουλιών.
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1.7. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ

Οι Ειδικές υποστηρικτικές δράσεις συµπληρώνουν την υλοποίηση του Προγράµµατος και
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να συµβάλουν στην προετοιµασία µελλοντικών
δραστηριοτήτων της κοινοτικής πολιτικής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης,
συµπεριλαµβανοµένων δραστηριοτήτων παρακολούθησης και αξιολόγησης. Ειδικότερα,
περιλαµβάνουν ή συνδυάζουν κατά περίπτωση, συνέδρια, σεµινάρια, µελέτες και αναλύσεις,
επιστηµονικά βραβεία και διαγωνισµούς υψηλού επιπέδου, οµάδες εργασίας και οµάδες
εµπειρογνωµόνων, επιχειρησιακή υποστήριξη και δραστηριότητες διάδοσης, πληροφόρησης
και επικοινωνίας. Μπορούν επίσης να περιλαµβάνουν δράσεις για την υποστήριξη
ερευνητικής υποδοµής που αφορά, για παράδειγµα, διακρατική πρόσβαση ή
προπαρασκευαστικές τεχνικές εργασίες (συµπεριλαµβανοµένων των µελετών σκοπιµότητας)
και την ανάπτυξη νέας υποδοµής.

1.8. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ

Οι ολοκληρωµένες πρωτοβουλίες υποδοµής πρέπει να συνδυάζουν, σε ενιαία δράση,
διάφορες δραστηριότητες που είναι βασικής σηµασίας για την ενίσχυση και την ανάπτυξη
ερευνητικών υποδοµών, προκειµένου να παρέχονται υπηρεσίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για το
σκοπό αυτό, πρέπει να συνδυάζουν δραστηριότητες δικτύωσης µε δραστηριότητα
υποστήριξης όσον αφορά π.χ.τη διεθνική πρόσβαση, ή ερευνητικές δραστηριότητες που
απαιτούνται για τη βελτίωση των επιδόσεων των υποδοµών, εξαιρουµένης ωστόσο της
χρηµατοδότησης των επενδύσεων για νέες υποδοµές, οι οποίες µπορούν να
χρηµατοδοτούνται µόνο ως ειδικές υποστηρικτικές δράσεις. Περιλαµβάνουν µία συνισταµένη
διάδοσης της γνώσης σε δυνητικούς χρήστες, συµπεριλαµβανοµένης της βιοµηχανίας, και
ιδίως σε ΜΜΕ.
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1.9. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΠΟΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (ΑΡΘΡΟ 169)

∆υνάµει του άρθρου 169 της συνθήκης, το µέσο αυτό καλύπτει σαφώς καθορισµένα
προγράµµατα που εκτελούνται από κυβερνήσεις, εθνικές ή περιφερειακές αρχές ή
οργανισµούς έρευνας και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για όλες τις δραστηριότητες του
προγράµµατος. Η από κοινού εκτέλεση αυτών των προγραµµάτων συνεπάγεται προσφυγή σε
ειδική δοµή υλοποίησης. Αυτό µπορεί να εξασφαλισθεί µέσω εναρµονισµένων
προγραµµάτων εργασίας και κοινών, συνδυασµένων ή συντονισµένων προσκλήσεων
υποβολής προσφορών.

2. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Η Κοινότητα υλοποιεί τα χρηµατοδοτικά µέσα σύµφωνα µε το κοινοτικό πλαίσιο για τις
κρατικές ενισχύσεις υπέρ της έρευνας και της ανάπτυξης, καθώς και µε τους διεθνείς κανόνες
που ισχύουν στον τοµέα αυτό, και ιδίως τη συµφωνία του ΠΟΕ για τις επιδοτήσεις και τα
αντισταθµιστικά µέτρα. Σύµφωνα µε αυτό το διεθνές πλαίσιο, θα πρέπει να είναι δυνατή η
κατά περίπτωση αναπροσαρµογή του ύψους και της µορφής της χρηµατοδοτικής συµµετοχής
στο πρόγραµµα, ιδίως όταν προβλέπεται η παρέµβαση άλλων πηγών δηµόσιας
χρηµατοδότησης, συµπεριλαµβανοµένων των άλλων κοινοτικών πηγών χρηµατοδότησης
όπως π.χ. η ETEπ και το ETE.

Στην περίπτωση της συµµετοχής οργανισµών από περιφέρειες που παρουσιάζουν
καθυστερηµένη ανάπτυξη, όταν ένα έργο λαµβάνει το µέγιστο επιτρεπόµενο ποσοστό
χρηµατοδότησης από το πρόγραµµα, ή µια συνολική επιχορήγηση, είναι δυνατό να
χορηγείται συµπληρωµατική συνεισφορά από τα διαρθρωτικά ταµεία, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του κανονισµού αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 περί
γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταµεία. 1

                                                
1 ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σελ. 1.
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Στην περίπτωση της συµµετοχής φορέων από υποψήφιες προς ένταξη χώρες, είναι δυνατό να
χορηγείται συµπληρωµατική συνεισφορά από τα προενταξιακά χρηµατοδοτικά µέσα, υπό
ανάλογους όρους.

Στην περίπτωση της συµµετοχής φορέων από χώρες της Μεσογείου ή από αναπτυσσόµενες χώρες,

δεν αποκλείεται και συνεισφορά του προγράµµατος MEDA και των χρηµατοδοτικών µέσων της

κοινοτικής αναπτυξιακής βοήθειας.

Η χρηµατοδοτική συµµετοχή της Κοινότητας χορηγείται σύµφωνα µε την αρχή της

συγχρηµατοδότησης, µε εξαίρεση τη χρηµατοδότηση µελετών, διασκέψεων και δηµόσιων

συµβάσεων.

Η χρηµατοδοτική συµµετοχή της Κοινότητας καθορίζεται, εκτός δεόντως αιτιολογηµένων

περιπτώσεων, κατόπιν ανοικτών διαδικασιών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων ή προσκλήσεων

υποβολής προσφορών. Η επιλογή των έργων γίνεται βάσει ανεξάρτητης αξιολόγησης από

εµπειρογνώµονες.

Η Επιτροπή υλοποιεί τις ερευνητικές δραστηριότητες κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η

προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Κοινότητας, µέσω ουσιαστικών ελέγχων και, σε

περίπτωση που εντοπίζονται ατασθαλίες, µέσω ανάλογων αποτρεπτικών κυρώσεων.

Στις αποφάσεις θέσπισης των ειδικών προγραµµάτων για την εφαρµογή του παρόντος

προγράµµατος, δεν είναι δυνατό να προβλέπονται παρεκκλίσεις από τους κανόνες που

καθορίζονται στον κατωτέρω πίνακα.
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∆ραστηριότητες ΕΤΑ και κοινοτική χρηµατοδοτική συνεισφορά ανάλογα µε το µέσο

ΜΕΣΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ∗∗∗∗
(1)

∆ίκτυα αριστείας � Θεµατικοί τοµείς προτεραιότητας

� Υποστήριξη πολιτικών και πρόβλεψη
επιστηµονικών και τεχνολογικών
αναγκών

Επιχορήγηση για την ολοκλήρωση:
Μέχρι 25% της αξίας της
ικανότητας και των πόρων που
προτείνουν οι συµµετέχοντες προς
ολοκλήρωση ως σταθερό ποσό για
την υποστήριξη του κοινού
προγράµµατος δραστηριοτήτων(2)

Ολοκληρωµένα σχέδια � Θεµατικοί τοµείς προτεραιότητας
� Υποστήριξη πολιτικών και πρόβλεψη
επιστηµονικών και τεχνολογικών
αναγκών

Επιχορήγηση στον
προϋπολογισµό µέχρι
-  50% για έρευνα
-  35% για επίδειξη
- 100% για ορισµένες άλλες
δραστηριότητες, όπως κατάρτιση
ερευνητών και διαχείριση
κονσόρτσιουµ (3) (4)

Ειδικά στοχοθετηµένα
ερευνητικά σχέδια ή σχέδια
καινοτοµίας

� Θεµατικοί τοµείς προτεραιότητας
� Υποστήριξη πολιτικών και πρόβλεψη
επιστηµονικών και τεχνολογικών
αναγκών

� Ειδικές δραστηριότητες διεθνούς
συνεργασίας

� προώθηση των αµοιβαίων επιδράσεων
µεταξύ έρευνας και καινοτοµίας

� ανάπτυξη αρµονικών σχέσεων
ανάµεσα στην επιστήµη και την
κοινωνία

Επιχορήγηση στον
προϋπολογισµό µέχρι 50% του
προϋπολογισµού (3) (4)

Συµµετοχή σε προγράµµατα
που αναλαµβάνονται από
πολλά κράτη µέλη
(άρθρο 169)

� Όλες οι δραστηριότητες του
6ου Προγράµµατος πλαισίου

Θα καθορισθεί σε επακόλουθες
αποφάσεις που θα ληφθούν βάσει
του άρθρου 169

Ειδικά ερευνητικά
προγράµµατα για ΜΜΕ

� Ειδικές ερευνητικές δραστηριότητες
για ΜΜΕ

Επιχορήγηση στον
προϋπολογισµό µέχρι 50% του
προϋπολογισµού (3) (4)

                                                
∗∗∗∗  Στην παρούσα στήλη προϋπολογισµός σηµαίνει χρηµατοδοτικό πρόγραµµα στο οποίο γίνεται εκτίµηση όλων

των πόρων και δαπανών που χρειάζονται για να υλοποιηθεί η δράση.
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ΜΕΣΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ∗∗∗∗

(1)
∆ράσεις για την προώθηση
και ανάπτυξη των
ανθρωπίνων πόρων και της
κινητικότητας

� Προώθηση των ανθρώπινων πόρων
και της κινητικότητας

Επιχορήγηση στον
προϋπολογισµό το ανώτερο µέχρι
100% του προϋπολογισµού (3),
εάν χρειασθεί ως κατ�αποκοπήν
ποσό

∆ράσεις συντονισµού � Σε όλες τις δραστηριότητες του
6ου Προγράµµατος πλαισίου

Επιχορήγηση στον
προϋπολογισµό µέχρι το ανώτερο
100% του προϋπολογισµού (3)

Ειδικές υποστηρικτικές
δράσεις

� Σε όλες τις δραστηριότητες του
6ου Προγράµµατος πλαισίου

Επιχορήγηση στον
προϋπολογισµό µέχρι το ανώτερο
100% του προϋπολογισµού
(3) (6), αν χρειαστεί ως κατ�
αποκοπήν ποσό

Ολοκληρωµένες
πρωτοβουλίες για υποδοµές

� Υποστήριξη ερευνητικών υποδοµών Επιχορήγηση στον προϋπολογισµό :
Εξαρτάται από τον τύπο
δραστηριότητας, το ανώτερο 50 έως
100% του προϋπολογισµού (3) (4)
(5)

Άµεσες δράσεις � Μη πυρηνικές δραστηριότητες του
Κοινού Κέντρου Ερευνών

100% (7)

(1) Ως γενική αρχή, η χρηµατοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας δεν µπορεί να καλύπτει 100%
των δαπανών έµµεσης δράσης εξαιρουµένων των προτάσεων που καλύπτουν τιµή αγοράς
που διέπεται από τους όρους που εφαρµόζονται σε διαδικασίες κρατικών προµηθειών ή
λαµβάνουν τη µορφή προκαθορισµένου κατ� αποκοπήν ποσού που έχει ορίσει εκ των
προτέρων η Επιτροπή.
Ωστόσο, η κοινοτική χρηµατοδοτική συνεισφορά µπορεί να βαρύνεται µε ποσοστό µέχρι
100% των δαπανών εµµέσων δράσεων εφόσον συµπληρώνει εκείνες που αναλαµβάνουν οι
συµµετέχοντες. Επίσης, στην ειδική περίπτωση δράσεων συντονισµού, καλύπτει µέχρι 100%
του προϋπολογισµού που είναι αναγκαίος για τον συντονισµό των δραστηριοτήτων που
χρηµατοδοτούν οι ίδιοι οι συµµετέχοντες.

(2) Αυτό το ποσοστό ποικίλλει ανά τοµείς.
(3) Υπό ειδικές προϋποθέσεις, συγκεκριµένες νοµικές οντότητες, και ιδίως δηµόσιοι φορείς,

λαµβάνουν χρηµατοδότηση µέχρι 100% του οριακού/πρόσθετου κόστους τους.
(4) Τα ποσοστά ενίσχυσης ενδέχεται να διαφοροποιούνται σύµφωνα µε τους κανόνες του

κοινοτικού πλαισίου για την παροχή κρατικής ενίσχυσης για την έρευνα και την ανάπτυξη. Η
διαφοροποίηση εξαρτάται από το κατά πόσον οι δραστηριότητες συνδέονται µε την έρευνα
(µέχρι 50%) ή την επίδειξη (µέχρι 35%) ή άλλες υλοποιούµενες δραστηριότητες, όπως είναι η
κατάρτιση ερευνητών (µέχρι 100%) ή η διαχείριση Consortium (µέχρι 100%).

                                                
∗∗∗∗  Στην παρούσα στήλη προϋπολογισµός σηµαίνει χρηµατοδοτικό πρόγραµµα στο οποίο γίνεται εκτίµηση όλων

των πόρων και δαπανών που χρειάζονται για να υλοποιηθεί η δράση.



15483/3/01 REV 3 GA/lk+ak 12
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ DG C III   EL

(5) Οι δραστηριότητες ολοκληρωµένης πρωτοβουλίας που αφορά τις υποδοµές πρέπει να
περιλαµβάνουν µία δραστηριότητα δικτύωσης (συντονιστική δράση : µέχρι 100% του
προϋπολογισµού) και τουλάχιστον µία από τις ακόλουθες δραστηριότητες : ερευνητικές
δραστηριότητες (µέχρι 50% του προϋπολογισµού) ή δραστηριότητες ειδικών υπηρεσιών
(δράση ειδικής στήριξης, για παράδειγµα, διεθνική πρόσβαση σε ερευνητικές υποδοµές :
µέχρι 100% του προϋπολογισµού).

(6) Για δράσεις που υποστηρίζουν ερευνητικές υποδοµές που αφορούν προπαρασκευαστικές
τεχνικές εργασίες (συµπεριλαµβανοµένων των µελετών σκοπιµότητας) και την ανάπτυξη
νέων υποδοµών, η συµµετοχή του 6ου Προγράµµατος πλαισίου περιορίζεται στο 50% και
10% το πολύ του προϋπολογισµού αντιστοίχως.

(7) Επιπλέον, θα επιτραπεί στo ΚΚΕρ να συµµετάσχει σε έµµεσες δράσεις στην ίδια βάση όπως
οι οντότητες που είναι εγκατεστηµένες σε κράτη µέλη.

____________________
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 5 Μαρτίου 2001, η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της για απόφαση του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Έκτο πολυετές Πρόγραµµα

Πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της

Ευρωπαϊκής Κοινότητας, µε σκοπό τη συµβολή στη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού

Χώρου Έρευνας και στην καινοτοµία (2002-2006) 1. Στη συνέχεια, η Επιτροπή υπέβαλε

τροποποιηµένη πρόταση στις 23 Νοεµβρίου 2001 2.

2. Η πρόταση αυτή βασίζεται στο άρθρο 166 παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ.

3. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις 11 Ιουλίου 2001 3. Ζητήθηκε

η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών.

4. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε για την πρόταση αυτήν στις 14

Νοεµβρίου 2001 4.

5. Το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση για το Έκτο Πρόγραµµα-Πλαίσιο

δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης, µε σκοπό τη συµβολή

στη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και στην καινοτοµία (2002 � 2006)

στις 28 Ιανουαρίου 2002, σύµφωνα µε το άρθρο 251 της Συνθήκης 5.

                                                
1 Ταυτόχρονα, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση απόφασης του Συµβουλίου για το Έκτο πολυετές

Πρόγραµµα-Πλαίσιο 2002-2006 δραστηριοτήτων έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας (Ευρατόµ), µε σκοπό την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού
Χώρου της Έρευνας, η οποία βασίζεται στο άρθρο 7 της Συνθήκης Ευρατόµ (Επίσηµη
Εφηµερίδα C 180, 26.6.2001).

2 Βλ. έγγρ. 14565/01 RECH 162 ATO 102 CODEC 1263
3 ΕΕ C 260, 17.9.2001, σ. 3.
4 Βλ. έγγρ. 13818/01 CODEC 1164 RECH 141
5 Το Συµβούλιο κατέληξε επίσης σε πολιτική συµφωνία για το κείµενο της απόφασης του

Συµβουλίου που αφορά το Έκτο Πρόγραµµα-Πλαίσιο 2002-2006 δραστηριοτήτων έρευνας
και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας (Ευρατόµ), µε σκοπό
επίσης την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου της Έρευνας. Η απόφαση αυτή θα εκδοθεί
ταυτόχρονα µε την απόφαση για το Πρόγραµµα-Πλαίσιο ΕΚ. Το σχέδιο κειµένου
διαβιβάστηκε προς ενηµέρωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

α) Σύµφωνα µε τον Τίτλο XVIII της Συνθήκης ΕΚ (άρθρα 163 � 173), η Κοινότητα

διεξάγει δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Συγκεκριµένα :

- σύµφωνα µε το άρθρο 163 παράγραφος 1 ΣΕΚ, η Κοινότητα έχει ως στόχο την

ενίσχυση των επιστηµονικών και τεχνολογικών βάσεων της βιοµηχανίας της

Κοινότητας και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς

της, προωθώντας παράλληλα τις ερευνητικές δραστηριότητες που κρίνονται

αναγκαίες βάσει άλλων Κεφαλαίων της Συνθήκης αυτής,

- σύµφωνα µε το άρθρο 165 παράγραφος 1 ΣΕΚ, η Κοινότητα και τα κράτη µέλη

συντονίζουν τη δράση τους στον τοµέα της έρευνας και της τεχνολογικής

ανάπτυξης, ώστε να εξασφαλίζεται η αµοιβαία συνοχή των εθνικών πολιτικών και

της κοινοτικής πολιτικής,

- σύµφωνα µε το άρθρο 166 παράγραφος 1 ΣΕΚ,  όλες οι δραστηριότητες έρευνας

και τεχνολογικής ανάπτυξης της Κοινότητας εντάσσονται σε πολυετές

Πρόγραµµα-Πλαίσιο (το σηµερινό Πέµπτο Πρόγραµµα-Πλαίσιο εκπνέει το

2002).

β) Τα Ευρωπαϊκά Συµβούλια της Λισσαβόνας, του Μαρτίου του 2000, της Σάντα Μαρία

ντα Φέιρα, του Ιουνίου του 2000, και της Στοκχόλµης, του Μαρτίου του 2001,

εξέδωσαν συµπεράσµατα µε στόχο την ταχεία δηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου

Έρευνας και Καινοτοµίας (ΕΧΕΚ) ώστε το 2010 η ΕΕ να έχει γίνει η πλέον

ανταγωνιστική και δυναµική βασισµένη στη γνώση οικονοµία παγκοσµίως, ικανή να

έχει βιώσιµη οικονοµική αύξηση, µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης

και µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή.

Βάσει αυτών, η Επιτροπή πρότεινε, εκτός από την τήρηση των στόχων που καθορίζει η

Συνθήκη, να συµβάλλει το Έκτο Πρόγραµµα-Πλαίσιο και στη διαδικασία της Λισσαβόνας,

συµβάλλοντας στην υλοποίηση του ΕΧΕΚ και επιτρέποντας τον ανοικτό συντονισµό, ώστε

να αναληφθεί η κατάλληλη συνεργασία των δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογίας τόσο

στο εθνικό όσο και στο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της πρότασης της Επιτροπής είναι τα εξής :

- επικέντρωση σε επιλεγµένους τοµείς έρευνας στους οποίους η κοινοτική δράση µπορεί

να προσθέσει τη µεγαλύτερη δυνατή αξία,
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- καθορισµός των διαφόρων δραστηριοτήτων κατά τρόπον ώστε να διαρθρώνουν
καλύτερα τις ερευνητικές δραστηριότητες που διεξάγονται στην Ευρώπη χάρη στους
ισχυρότερους δεσµούς µε τις εθνικές, περιφερειακές και άλλες ευρωπαϊκές
πρωτοβουλίες,

- απλούστευση και εξορθολογισµός των ρυθµίσεων εφαρµογής, βάσει καλύτερων
αποκεντρωµένων διαχειριστικών διαδικασιών.

ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗΣ

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Η κοινή θέση του Συµβουλίου αντικατοπτρίζει, σε σηµαντικό βαθµό, την πρόταση της
Επιτροπής και τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τη διάρθρωση, το
επιστηµονικό και τεχνολογικό περιεχόµενο, τα µέσα εφαρµογής του Προγράµµατος-
Πλαισίου καθώς και το δηµοσιονοµικό ποσό και την ενδεικτική κατανοµή του. Κατά την
εξέταση της πρότασης της Επιτροπής, το Συµβούλιο επεδίωξε να ενσωµατώσει, όσο το
δυνατόν περισσότερο, τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε να
αντικατοπτρίζεται, σε σηµαντικό βαθµό, η συναίνεση µεταξύ των δύο νοµοθετικών σωµάτων,
χωρίς ωστόσο να αλλοιώνεται η γενική ιδέα της πρότασης της Επιτροπής. Προς τούτο, το
Συµβούλιο ακολούθησε ορισµένες βασικές αρχές :

(1) αναγνώριση του ρόλου του Προγράµµατος-Πλαισίου ως µέσου για την επίτευξη
σηµαντικών στόχων της Κοινότητας, έχοντας κατά νου το γεγονός ότι το µεγαλύτερο
µέρος των ευρωπαϊκών προσπαθειών έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης
χρηµατοδοτείται από τα κράτη µέλη σε εθνικό επίπεδο,

(2) την ανάγκη επικεντρωµένων κοινοτικών ερευνητικών προσπαθειών που δηµιουργούν
κρίσιµη µάζα εµπειρογνωµοσύνης και ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία, εξασφαλίζοντας
ταυτόχρονα επαρκώς διεξοδική κάλυψη των σχετικών τοµέων στο πλαίσιο των
θεµάτων που επιλέγονται για την κοινοτική έρευνα,

(3) την ανάγκη συµπλήρωσης των επικεντρωµένων προσπαθειών που καταβάλλονται σε
καίριους τοµείς θεµατικής έρευνας τόσο µε την παροχή ευέλικτης στήριξης στις
κοινοτικές πολιτικές όσο και µε τη δυνατότητα κάλυψης των νέων επιστηµονικών και
τεχνολογικών αναγκών που ανακύπτουν σε ένα ταχέως µεταβαλλόµενο ερευνητικό
περιβάλλον, µε παράλληλο καθορισµό κατάλληλων παραµέτρων για την ευελιξία αυτήν
ώστε να εξασφαλίζεται η νοµική σαφήνεια,
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(4) την ανάγκη εφαρµογής του Προγράµµατος-Πλαισίου µε µέσα που θα επιτρέψουν τη

δηµιουργία της κρίσιµης µάζας εµπειρογνωµοσύνης και ευρωπαϊκής προστιθέµενης αξίας

στις ερευνητικές δραστηριότητες, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την οµαλή µετάβαση από το

Πέµπτο Πρόγραµµα-Πλαίσιο και διασφαλίζοντας τη δυνατότητα συµµετοχής όλων των

ενδιαφεροµένων στην κοινοτική έρευνα, εφόσον πληρούται το κριτήριο της επιστηµονικής

αριστείας,

(5) την ανάγκη σαφήνειας, ιδίως µε την παροχή επαρκών πληροφοριών, τόσο για το

επιστηµονικό και τεχνολογικό περιεχόµενο, όσο και για τη χρηµατοδότηση, έχοντας υπόψη

το γεγονός ότι το Πρόγραµµα-Πλαίσιο πρέπει να εφαρµοστεί µέσω ειδικών προγραµµάτων τα

οποία, λόγω ακριβώς της φύσης τους, θα προβλέπουν λεπτοµερέστερους κανόνες εφαρµογής.

Β. Ειδικά σχόλια

1. Κυριότερες τροποποιήσεις της πρότασης της Επιτροπής

(α) ∆εοντολογικά ζητήµατα

Όσον αφορά τα δεοντολογικά ζητήµατα, το Συµβούλιο συµφώνησε να

περιληφθούν παραποµπές σε διάφορες σχετικές διεθνείς πράξεις στις οποίες θα

βασίζεται η δεοντολογική αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του Προγράµµατος-

Πλαισίου. Ωστόσο, ύστερα από τις πρόσφατες και ταχείες εξελίξεις, ιδίως στον

τοµέα της βιοτεχνολογίας, καθώς και λόγω των διεξαγόµενων συζητήσεων,

συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που διεξάγονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και

σε εθνικό επίπεδο,, το Συµβούλιο έκρινε ότι δεν είναι σκόπιµο, προς το παρόν, να

καθοριστεί κατάλογος θεµάτων έρευνας για τα οποία δεν θα χορηγείται κοινοτική

χρηµατοδότηση. Ωστόσο, το Συµβούλιο θα εξετάσει διεξοδικότερα το ζήτηµα

αυτό µαζί µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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(β) Επιστηµονικό και τεχνολογικό περιεχόµενο

Μολονότι διατήρησε εν γένει την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά το επιστηµονικό και

τεχνολογικό περιεχόµενο των θεµατικών προτεραιοτήτων, το Συµβούλιο, λαµβάνοντας

υπόψη τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διευκρίνισε και διεύρυνε το πεδίο

εφαρµογής ορισµένων από αυτές ως εξής :

− Στην πρώτη προτεραιότητα (γονιδιωµατική και βιοτεχνολογία στην υπηρεσία της υγείας), η

βασική έρευνα γονιδιωµατικής επεκτάθηκε ώστε να καλύπτει όλους τους οργανισµούς,

δεδοµένου ότι χρήσιµες εφαρµογές, µεταξύ άλλων και για την ανθρώπινη υγεία, ενδέχεται

να ανακύψουν από βασική γονιδιωµατική έρευνα πολύ µεγάλου φάσµατος οργανισµών.

Επιπλέον, όσον αφορά τις ιατρικές εφαρµογές της γονιδιωµατικής έρευνας, κρίθηκε

σκόπιµο, στην παρούσα φάση, να ακολουθηθεί ευρύτερη προσέγγιση και, συνεπώς, να

προβλεφθεί µη περιοριστικός κατάλογος των προς κάλυψη νόσων, µε ιδιαίτερη αναφορά

του διαβήτη, των νόσων του νευρικού συστήµατος καθώς και των καρδιαγγειακών

παθήσεων και των σπάνιων ασθενειών.

Ύστερα από τις ανησυχίες που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έγινε δεκτή µια

ευρύτερη προσέγγιση, µη σχετιζόµενη µε τη γονιδιωµατική, όσον αφορά τον καρκίνο, µε

εστίαση σε υποκειµενοστραφείς στρατηγικές, από την πρόληψη ως τη διάγνωση και τη

θεραπεία.

− Η έκτη προτεραιότητα (βιώσιµη ανάπτυξη, πλανητική µεταβολή και οικοσυστήµατα). Με

βάση τις τροπολογίες που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η προτεραιότητα αυτή

αναδιαρθρώθηκε ώστε να καλύπτει τα βιώσιµα ενεργειακά συστήµατα, τις βιώσιµες

επίγειες µεταφορές καθώς και την πλανητική µεταβολή και τα οικοσυστήµατα, ούτως ώστε

να επιτευχθεί γενικότερη προσέγγιση του θέµατος της αειφορίας στο πλαίσιο των

επιλεγόµενων τριών επιµέρους προτεραιοτήτων. Επίσης, ενισχύθηκαν οι δεσµοί µεταξύ της

έκτης προτεραιότητας και της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων της Ευρώπης,

− Οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στην υποστήριξη των κοινοτικών πολιτικών και την

πρόβλεψη επιστηµονικών και τεχνολογικών αναγκών (η λεγόµενη «8η προτεραιότητα»)

αποσαφηνίστηκε όσον αφορά τη συµπληρωµατικότητά της µε τις θεµατικές προτεραιότητες

και τα κριτήρια επιλογής και εκτέλεσης των δραστηριοτήτων.
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(γ) Μέσα

Το Συµβούλιο αναγνώρισε τις δυνατότητες που προσφέρουν τα νέα µέσα (∆ίκτυα

Αριστείας και Ολοκληρωµένα Σχέδια) για τη δηµιουργία κρίσιµης µάζας

εµπειρογνωµοσύνης και ευρωπαϊκής προστιθέµενης αξίας καθώς και για τον

εξορθολογισµό της διαχείρισης του Προγράµµατος-Πλαισίου. Κατά συνέπεια, το

Συµβούλιο συµφώνησε ότι τα µέσα αυτά πρέπει να χρησιµοποιηθούν, ήδη από την

έναρξη του προγράµµατος-πλαισίου, σε κάθε θέµα και, όταν κρίνεται σκόπιµο, ως µέσα

κατά προτεραιότητα. Ωστόσο, επειδή τα µέσα αυτά δεν έχουν δοκιµαστεί ακόµη και

λόγω της τροπολογίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την ιδέα της «Σκάλας

Αριστείας», το Συµβούλιο διατήρησε διατάξεις για παραδοσιακότερα µέσα τα οποία

αποδείχθηκαν αποτελεσµατικά κατά το Πέµπτο Πρόγραµµα-Πλαίσιο, και συγκεκριµένα

τα Στοχοθετηµένα Ερευνητικά Σχέδια και τις Συντονιστικές ∆ράσεις. Προβλέπεται

ανεξάρτητη αξιολόγηση της χρήσης των µέσων, τα δε σχετικά πορίσµατα θα ληφθούν

υπόψη κατά την εφαρµογή του προγράµµατος.

Όσον αφορά τη χρήση του άρθρου 169, δηλ. τη συµµετοχή της Κοινότητας σε

προγράµµατα που αναλαµβάνονται από περισσότερα κράτη µέλη, την οποία είχε

προτείνει αρχικά η Επιτροπή ως ένα από τα κύρια µέσα εφαρµογής των θεµατικών

προτεραιοτήτων, το Συµβούλιο, επειδή το άρθρο αυτό δεν έχει εφαρµοστεί ποτέ µέχρι

σήµερα και σύµφωνα µε την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έκρινε ότι η

δυνατότητα αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί αρχικά σε περιορισµένο αριθµό πιλοτικών

σχεδίων και κατά περίπτωση. Συνεπώς, η κοινή θέση του Συµβουλίου αναφέρει τη

δυνατότητα χρησιµοποίησης του άρθρου 169 σε όλες τις δραστηριότητες του

Προγράµµατος-Πλαισίου για την κάλυψη σαφώς καθορισµένων εθνικών ή

περιφερειακών προγραµµάτων. Το Συµβούλιο αναµένει µε ενδιαφέρον τις προτάσεις

που θα υποβάλει η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, δυνάµει

του άρθρου 169, για την εφαρµογή του άρθρου αυτού.

Λόγω της σηµασίας που αποδόθηκε στο ζήτηµα των µέσων κατά τις συζητήσεις για το

Έκτο Πρόγραµµα-Πλαίσιο, κρίθηκε σκόπιµο να περιληφθεί εξαντλητικός κατάλογος

όλων των µέσων και των λεπτοµερειών εφαρµογής τους, συµπεριλαµβανοµένης της

χρηµατοδοτικής συµµετοχής της Κοινότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 166

παράγραφος 1 της Συνθήκης.
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(δ) Συνολικό ποσό και κατανοµή των κονδυλίων

Η κοινή θέση του Συµβουλίου διατηρεί την πρόταση της Επιτροπής για ανώτατο

συνολικό ποσό 16.270 εκατοµµ. €, σύµφωνα µε τη γνώµη του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου6. Ωστόσο, το Συµβούλιο πρότεινε αναπροσαρµογές της κατανοµής του

ποσού αυτού, οι οποίες, σε γενικές γραµµές, δεν υπερβαίνουν ούτε τα όρια που

πρότεινε η Επιτροπή ούτε εκείνα που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

− Το Συµβούλιο αύξησε τη χρηµατοδότηση των θεµατικών προτεραιοτήτων, ιδίως

της πρώτης (γονιδιωµατική και βιοτεχνολογία) και της έκτης (βιώσιµη ανάπτυξη),

καθώς και της πέµπτης (ποιότητα και ασφάλεια τροφίµων). Με τον τρόπο αυτόν,

αναγνωρίζεται η διεύρυνση των δραστηριοτήτων των ενοτήτων αυτών, ιδίως

όσον αφορά τη δέσµευση της Κοινότητας να καταπολεµήσει τις κλιµατικές

µεταβολές και να εξασφαλίσει µια αειφόρο περιβαλλοντική και υγειονοµική

πολιτική,

− Το Συµβούλιο αύξησε επίσης τα κονδύλια για την τέταρτη προτεραιότητα

(αεροναυπηγική και διάστηµα), λόγω της πανευρωπαϊκής της διάστασης, του

υψηλού βαθµού ολοκλήρωσής της και των δυνατοτήτων της για τη βελτίωση της

ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας στη διεθνή αγορά,

− Λόγω των υψηλότερων κονδυλίων που προβλέπονται για τις θεµατικές

προτεραιότητες, κρίθηκε σκόπιµο να γίνουν περικοπές στους εξής τοµείς :

«υποστήριξη πολιτικών και πρόβλεψη νέων αναγκών» (τµήµα 1.2.1,

λαµβανοµένου υπόψη του γεγονότος ότι η κοινή θέση προβλέπει επίσης τη

διεξαγωγή διερευνητικής έρευνας στο πλαίσιο των θεµατικών προτεραιοτήτων),

«υποστήριξη ερευνητικών υποδοµών» (τµήµα 2.3, µε πολύ περιορισµένη

χρηµατοδοτική στήριξη για τις νέες υποδοµές αλλά µε την πρόβλεψη 200

εκατοµµ. € για το Géant και το GRID) και «συντονισµός ερευνητικών

δραστηριοτήτων» (τµήµα 3.1).

                                                
6 Ταυτόχρονα, το Συµβούλιο συµφώνησε για τον προϋπολογισµό ύψους 1.230 εκατοµµ. € για

το Πρόγραµµα-Πλαίσιο της Ευρατόµ, µε αποτέλεσµα ο συνολικός προϋπολογισµός των
Προγραµµάτων-Πλαισίων της ΕΚ και της Ευρατόµ να ανέρχεται σε 17.500 εκατοµµ. € και να
διατηρείται το συνολικό ποσό που πρότεινε η Επιτροπή για τα δύο Προγράµµατα-Πλαίσια.
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Όσον αφορά τη χρηµατοδότηση για την : «υποστήριξη πολιτικών και πρόβλεψη νέων

αναγκών», το Συµβούλιο έκρινε ότι, ύστερα από τη σηµαντική αποσαφήνιση του

περιεχοµένου της, η δραστηριότητα αυτή συνιστά ουσιώδες στοιχείο του

Προγράµµατος-Πλαισίου και αντισταθµίζει την πλέον επικεντρωµένη προσέγγιση των

τοµέων θεµατικής προτεραιότητας, παρέχοντας ταυτόχρονα την απαιτούµενη ευελιξία

εντός του Προγράµµατος-Πλαισίου για την αντιµετώπιση νέων και νεοεµφανιζόµενων

αναγκών. Συνεπώς, τα κονδύλια για τον τοµέα αυτόν περικόπηκαν λιγότερο από ό,τι

πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

− Η χρηµατοδότηση της ανάπτυξης δικτύων επικοινωνιών υψηλής ταχύτητας (Géant και

GRID) αυξήθηκε συνολικά σε 300 εκατοµµ. €, ενώ διατηρήθηκε ο διαχωρισµός µεταξύ

των σχετικών ερευνητικών δραστηριοτήτων (που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο της

θεµατικής προτεραιότητας 2: 100 εκατοµµ. €) και των δραστηριοτήτων υποδοµής (που

θα εκτελεστούν στο πλαίσιο του τµήµατος 2.3: 200 εκατοµµ. €). Κατά συνέπεια, η

χρηµατοδότηση των ερευνητικών υποδοµών από τον προϋπολογισµό διατηρήθηκε σε

επίπεδο υψηλότερο από εκείνο που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

− Όσον αφορά τη θεµατική προτεραιότητα πολίτες και διακυβέρνηση (τµήµα 1.7) και τη

δραστηριότητα Επιστήµη και κοινωνία (τµήµα 2.4), η κοινή θέση διατηρεί κατ� ουσίαν

τα κονδύλια που είχε προτείνει αρχικά η Επιτροπή (αλλά µε αύξηση 10 εκατοµµ. € για

την «Επιστήµη και κοινωνία»), τα οποία είναι χαµηλότερα από αυτά που προτείνει το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με τον τρόπο αυτόν, το Συµβούλιο θέλησε να τονίσει τη

σηµασία που αποδίδει στις ερευνητικές εργασίες που διεξάγονται στο πλαίσιο των

πρώτων έξι θεµατικών προτεραιοτήτων τις οποίες θεωρεί ουσιώδους σηµασίας για την

επίτευξη του προαναφερόµενου στόχου της Συνθήκης ΕΚ («ενίσχυση των

επιστηµονικών και τεχνολογικών βάσεων της βιοµηχανίας της Κοινότητας και

διευκόλυνση της ανάπτυξης της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της»). Εξάλλου, το

Συµβούλιο έκρινε ότι οι κοινωνικοοικονοµικές πτυχές πρέπει να λαµβάνονται υπόψη σε

όλες τις δραστηριότητες του προγράµµατος-πλαισίου και όχι να αντιµετωπίζονται

µεµονωµένα.
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− Όσον αφορά τις δραστηριότητες του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ.) και τη

διάκρισή τους σε µη πυρηνικές και σε πυρηνικές δραστηριότητες των

Προγραµµάτων-Πλαισίων της ΕΚ και της Ευρατόµ αντίστοιχα, το Συµβούλιο

έκρινε ότι ο τοµέας των µετρήσεων και προτύπων, τον οποίο η Επιτροπή είχε

προτείνει αρχικά ως µέρος του προγράµµατος Ευρατόµ, έχει µεγάλη σηµασία για

τον ΕΧΕΚ και, συνεπώς, είναι σκοπιµότερο να ενσωµατωθεί στο Πρόγραµµα-

Πλαίσιο της ΕΚ. Κατά συνέπεια, η κοινή θέση προβλέπει αύξηση ύψους

40 εκατοµµ. € για τις µη πυρηνικές δραστηριότητες του ΚΚΕρ.7

(ε) Άλλα θέµατα

Για να βελτιωθεί η νοµική σαφήνεια του κειµένου, το Συµβούλιο επέφερε ορισµένες

τροποποιήσεις τεχνικής φύσης. Π.χ., διαγράφηκε το άρθρο 6 της πρότασης της

Επιτροπής το οποίο αφορούσε τη συµµετοχή τρίτων χωρών. Το ζήτηµα αυτό δεν

εντάσσεται στο πεδίο της απόφασης για το Πρόγραµµα-Πλαίσιο (άρθρο 166

παράγραφος 1). Αντ� αυτού, στο πλαίσιο των Κανόνων Συµµετοχής και σύµφωνα µε το

άρθρο 167 της Συνθήκης, θα θεσπιστούν όροι για τη συµµετοχή οντοτήτων

εγκατεστηµένων σε τρίτες χώρες. Το ζήτηµα αυτό θα καλύπτεται και από µελλοντικές

αποφάσεις, και συγκεκριµένα τις συµφωνίες σύνδεσης.

2. Θέση του Συµβουλίου σχετικά µε τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Η κοινή θέση του Συµβουλίου ενσωµατώνει µεγάλο αριθµό τροπολογιών του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου (255 από τις 340 προταθείσες τροπολογίες), στο ακέραιο, ως προς την ουσία ή

εν µέρει, ενίοτε υπό µορφή τροποποιηµένη ή σε διαφορετικό σηµείο, και συχνά µε τη µορφή

που προτείνεται από την Επιτροπή στην τροποποιηµένη της πρόταση.

                                                
7 Η αύξηση αυτή αντικατοπτρίζει αντίστοιχη περικοπή για τις πυρηνικές δραστηριότητες του

ΚΚΕρ. στη συνάρτηση του Προγράµµατος-Πλαισίου της Ευρατόµ. Με την επανεξέταση
αυτή των δραστηριοτήτων του ΚΚΕρ., διευκολύνεται και µια αύξηση ύψους 50 εκατοµµ. €
για την έρευνα στον τοµέα της σύντηξης (από τα 700 εκατοµµ. που είχε προτείνει η Επιτροπή
σε 750 εκατοµµ.) την οποία προβλέπει το Συµβούλιο ύστερα από το αίτηµα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου για τη χορήγηση 800 εκατοµµ. € για την έρευνα στον τοµέα της σύντηξης, ενώ
διατηρείται ο συνολικός προϋπολογισµός της Ευρατόµ στο επίπεδο των 1.230 εκατοµµ. € που
είχε προτείνει η Επιτροπή.
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Θα πρέπει να σηµειωθεί ειδικότερα ότι, σύµφωνα µε την τροποποιηµένη πρόταση της

Επιτροπής, η κοινή θέση ενσωµατώνει τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

σχετικά µε την επέκταση των δραστηριοτήτων στα πλαίσια των θεµατικών προτεραιοτήτων,

εφόσον η προσέγγιση αυτή συµβιβάζεται µε την ανάγκη να εξασφαλισθεί εστίαση και

ολοκλήρωση. Ως εκ τούτου έχουν ενσωµατωθεί ορισµένες τροπολογίες του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου, όχι στις θεµατικές προτεραιότητες, αλλά στο τµήµα 1.2.1. της κοινής θέσης

(Υποστήριξη πολιτικών), καθώς και στην ενότητα ΙΙΙ (Συντονιστικές δραστηριότητες).

(α) Η κοινή θέση του Συµβουλίου ενσωµατώνει τις ακόλουθες τροπολογίες, στο ακέραιο ή

ως προς την ουσία τους :

- 1, 2, 3, 4, 9, 10, 35, 41, 43, 44, 49, 51, 58, 71, 92, 102, 104, 107, 112, 151, 168, 180,

187, 270, 275, 276, 300, 302, 315, 325, 331, 336, 338.

(β) Το Συµβούλιο ενσωµάτωσε κατ� αρχήν, ή εν µέρει, τις ακόλουθες τροπολογίες:

- 6, 7, 88, 11, 13, 15, 17, 19, 22 (βλ. Κεφάλαιο III.B.1.α), 23, 24, 27, 30, 33, 37, 38, 40,

42, 48, 52, 53, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80,

81, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 103, 105, 108, 109, 111,

115, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 131, 134, 135, 136, 138,

140, 143, 146, 147, 148, 149, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 164,

165, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 186,

189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206,

207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223,

224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240,

241, 242, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 259, 260, 262, 263, 269,

271, 272, 273, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 287, 288, 289, 291, 292, 293, 294,

295, 296 (βλ. Κεφάλαιο III.B.1.δ), 297, 298, 299, 305, 308, 309, 312, 314, 316, 320,

321, 322, 323, 324, 326, 327, 328, 329, 332, 333, 334, 335, 337, 339 (βλ. Κεφάλαιο

III.B.1.ε).

                                                
8 Το Συµβούλιο εξέδωσε επίσης στις 10 ∆εκεµβρίου 2001 ψήφισµα σχετικά µε ορισµένα

ζητήµατα που αφορούν την κινητικότητα των ερευνητών, στο οποίο αναφέρεται η
τροπολογία αυτή. ΕΕ C 367, 21.12.2001, σ. 1.



15483/3/01 REV 3 ADD 1 ΑΚ/αγ 12
DG C III   EL

(γ) Το Συµβούλιο ακολούθησε την Επιτροπή όσον αφορά τη µη ενσωµάτωση των

ακόλουθων τροπολογιών :

- 5, 12, 16, 18, 20, 25, 26, 28, 29, 31, 39, 45, 50, 54, 55, 60, 62, 67, 79, 83, 84, 90, 99,

106, 110, 113, 114, 116, 117, 129, 130, 132, 133, 137, 139, 141, 142, 144, 145, 150,

159, 163, 167, 184, 185, 188, 199, 243, 244, 255, 256, 257, 258, 264, 265, 266, 267,

268, 274, 284, 285, 286, 290, 301, 303, 304, 306, 307 (βλ. Κεφάλαιο III.B.1.δ), 310,

311, 313, 317, 319, 330, 340.

(δ) Όσον αφορά ορισµένες άλλες µη ενσωµατωθείσες τροπολογίες, οι απόψεις του

Συµβουλίου έχουν ως εξής :

αριθ. 14 (συµβατότητα µε τις δηµοσιονοµικές προοπτικές) : θεωρήθηκε

αυτονόητο ότι το Πρόγραµµα Πλαίσιο θα τηρεί τα ανώτατα όρια που

περιέχονται στις δηµοσιονοµικές προοπτικές,

αριθ. 21 (χορήγηση χωριστού κονδυλίου του κοινοτικού προϋπολογισµού για επί

µέρους προγράµµατα) : το Συµβούλιο έκρινε ότι η απόφαση για το

Πρόγραµµα Πλαίσιο δεν µπορεί να περιέχει τέτοιες διατάξεις,

αριθ. 32 (ανάπτυξη της κατανόησης της φύσης και της κοινωνίας) : κρίθηκε ότι

αυτό καλύπτεται εµµέσως σε όλες τις πτυχές έρευνας του Προγράµµατος

Πλαισίου· επί πλέον, η θεµατική προτεραιότητα 7 σχετικά µε τους

πολίτες και τη διακυβέρνηση αφορά ρητά τα κοινωνιακά ζητήµατα,

αριθ. 34 (καινοτόµες δράσεις για τις ΜΜΕ και για τις πολύ µικρές επιχειρήσεις) :

ήδη καλύπτονται σε µεγάλο βαθµό από το Παράρτηµα Ι, στην Εισαγωγή

της ενότητας Ι· η έννοια των «πολύ µικρών επιχειρήσεων» κρίθηκε ότι

καλύπτεται από τις «ΜΜΕ»,
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αριθ. 36 (διαχειριστική δοµή) : µολονότι το Συµβούλιο αποδέχεται τις απόψεις

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την ανάγκη εξασφάλισης

διαχείρισης υψηλής ποιότητας για την υλοποίηση του Προγράµµατος

Πλαισίου, έκρινε ότι είναι πιο πρόσφορο να θεσπισθεί η διαχειριστική

δοµή για τα επί µέρους προγράµµατα,

αριθ. 46, 47 Το Συµβούλιο προέβη σε απαλοιφή του κειµένου της πρότασης της

Επιτροπής στο οποίο αναφέρονται οι τροπολογίες αυτές, καθότι

περιέχουν αναφορές σε δραστηριότητες σε τρίτες χώρες, πράγµα που

κρίνεται ακατάλληλο για ένα κοινοτικό νοµικό κείµενο,

αριθ. 100 (εξουδετέρωση ναρκών κατά προσωπικού) : αυτό ήδη απαριθµείται ως

καθήκον του ΚΚΕρ (τµήµα 1.3),

αριθ. 261 (αναφορά στην πολιτική άµυνας και ασφάλειας) : αυτό είναι εκτός του

πεδίου της Συνθήκης ΕΚ· ωστόσο, στο τµήµα 1.2.1., υπάρχει µνεία της

διαχείρισης κρίσεων και της βιοασφάλειας,

αριθ. 318 (επιχορήγηση των προγραµµάτων του άρθρου 169) : το Συµβούλιο

προτιµά να µην καθορίσει τις λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του

άρθρου 169, µέχρις ότου υποβάλει η Επιτροπή προτάσεις για

δραστηριότητες που θα διεξάγονται δυνάµει του άρθρου αυτού.

________________________





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κοινή θέση που ενέκρινε το Συµβούλιο στις 28/1/2002 για την έκδοση της απόφασης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το Έκτο Πρόγραµµα Πλαίσιο
δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
µε σκοπό τη συµβολή στη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας
(2002-2006) [2001/0053(COD)],

∆ήλωση του Συµβουλίου

Σχετικά µε το άρθρο 3 : Ζητήµατα δεοντολογίας
«Το Συµβούλιο συµφωνεί ότι η απαίτηση του άρθρου 3, ότι όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες πρέπει
να υλοποιούνται σύµφωνα µε θεµελιώδεις αρχές δεοντολογίας, θα αποτελέσει αντικείµενο
επεξεργασίας, ώστε να δοθούν λεπτοµερέστερες κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τη κοινοτική
έρευνα, ιδίως όσον αφορά την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ζωής κατά την έρευνα
στους τοµείς της γονιδιωµατικής και της βιοτεχνολογίας».

∆ήλωση της Επιτροπής

Σύµφωνα µε τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την πρόταση Έκτου Προγράµµατος
Πλαισίου, και µε τις συµβουλές της Ευρωπαϊκής Οµάδας ∆εοντολογίας στην Επιστήµη και τις Νέες
Τεχνολογίες, η Επιτροπή φρονεί ότι :

� τα ακόλουθα ερευνητικά πεδία δεν θα πρέπει να χρηµατοδοτηθούν βάσει του παρόντος
προγράµµατος πλαισίου:

= οι ερευνητικές δραστηριότητες µε αντικείµενο την κλωνοποίηση του ανθρώπου για
αναπαραγωγικούς σκοπούς,

= οι ερευνητικές δραστηριότητες µε στόχο την τροποποίηση της γενετικής κληρονοµιάς των
ανθρωπίνων όντων, οι οποίες ενδέχεται να καταστήσουν κληρονοµικές τις τροποποιήσεις αυτές,

= οι ερευνητικές δραστηριότητες που αποβλέπουν στη δηµιουργία ανθρώπινων εµβρύων
αποκλειστικά και µόνο για ερευνητικούς σκοπούς ή για σκοπούς εξασφάλισης βλαστοκυττάρων,
µεταξύ άλλων µέσω µεταφοράς πυρήνων σωµατικών κυττάρων,

� τα πειράµατα σε ζώα πρέπει να αντικαθίστανται, στο µέτρο του δυνατού, από άλλες εναλλακτικές
µεθόδους, πρέπει δε να αποφεύγεται ή να µειώνεται στο ελάχιστο η οδύνη των ζώων.

∆ήλωση του Συµβουλίου

Σχετικά µε το άρθρο 5: Εφαρµογή του Προγράµµατος Πλαισίου

«Το Συµβούλιο σηµειώνει τις προτάσεις της Επιτροπής για ειδικά προγράµµατα που θα προβλέπουν
ενιαίο ειδικό πρόγραµµα το οποίο θα καλύπτει, µεταξύ άλλων, τις θεµατικές προτεραιότητες της
Ενότητας «εστίαση και συνολοκλήρωση της κοινοτικής έρευνας» και δηλώνει ότι οι διατάξεις του
άρθρου 5 δεν θίγουν την απόφαση που θα λάβει όσον αφορά τον αριθµό και το πεδίο εφαρµογής των
ειδικών προγραµµάτων κατά την εξέταση των εν λόγω προτάσεων. Επίσης το Συµβούλιο και η
Επιτροπή συµφωνούν στο πλαίσιο αυτό ότι η διαχειριστική προσέγγιση που θα υιοθετηθεί θα πρέπει να
διασφαλίζει τη σαφήνεια, τη διαφάνεια και την αποτελεσµατικότητα της διαχείρισης, της εκτέλεσης και
του ελέγχου των ερευνητικών δραστηριοτήτων που αναλαµβάνονται στο πλαίσιο των ειδικών
προγραµµάτων».



Κοινές δηλώσεις του Συµβουλίου και της Επιτροπής

Σχετικά µε το Παράρτηµα Ι, Κεφάλαιο 1.2.1 : ∆ιαδικαστικές πτυχές που αφορούν ερευνητικές
δραστηριότητες για την υποστήριξη κοινοτικών πολιτικών ή την πρόληψη επιστηµονικών και
τεχνολογικών αναγκών

«Το Συµβούλιο και η Επιτροπή δηλώνουν ότι η επιλογή των πεδίων, των τοµέων και των θεµάτων της
έρευνας θα γίνεται από την Επιτροπή, σύµφωνα µε τις διαδικασίες επιτροπής που αποφασίζει το
Συµβούλιο δυνάµει του οικείου ειδικού προγράµµατος, βάσει αξιολόγησης από εσωτερική οµάδα
χρηστών, λαµβάνοντας δεόντως υπόψη τη γνώµη των κρατών µελών και ενός ανεξάρτητου
συµβουλευτικού οργάνου αποτελούµενου από εµπειρογνώµονες υψηλού επιπέδου σε επιστηµονικά και
βιοµηχανικά θέµατα.
Επίσης, το Συµβούλιο και η Επιτροπή δηλώνουν ότι, για την εφαρµογή ερευνητικών δραστηριοτήτων οι
οποίες ανταποκρίνονται σε νέα και σε αναφυόµενα επιστηµονικά και τεχνολογικά προβλήµατα και
ευκαιρίες, θα πρέπει να χρησιµοποιείται ένας µηχανισµός δύο σταδίων: προσκλήσεις εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, ανοικτές σε όλες τις οµάδες και οργανώσεις στην Κοινότητα για να εντοπισθούν
επακριβώς οι ανάγκες και στη συνέχεια ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τα θέµατα που
επιλέχθηκαν σε αυτή τη βάση. Οι ληφθείσες προτάσεις θα αξιολογούνται από ανεξάρτητους
εµπειρογνώµονες. Ανάλογα µε το πνεύµα και το στόχο τους, οι δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται
στο πλαίσιο αυτό θα τίθενται άµεσα σε εφαρµογή, λαµβάνοντας υπόψη τη φύση και τον επείγοντα
χαρακτήρα των θεµάτων, όπου αυτό είναι εφικτό, βάσει ετήσιων αποφάσεων».

Σχετικά µε το Παράρτηµα Ι, Κεφάλαιο 1.3 : ∆ραστηριότητες Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ)
«Το Συµβούλιο και η Επιτροπή, έχοντας συµφωνήσει ως προς τον συνολικό προϋπολογισµό του ΚΚΕρ
(1050 εκατοµµ. ευρώ), αναγνωρίζουν ότι ορισµένες µεγάλες εγκαταστάσεις του ΚΚΕρ που
χρησιµοποιούνται για µετρήσεις αναφοράς και βασική έρευνα, οι οποίες είχαν αρχικά προβλεφθεί στην
πρόταση της Επιτροπής για το Πρόγραµµα Πλαίσιο ΕΥΡΑΤΟΜ, καλύπτουν στην πράξη στόχους που
υπερβαίνουν τον τοµέα της πυρηνικής ενέργειας και θα ήταν συνεπώς προτιµότερο να
χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα Πλαίσιο ΕΚ για την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων ερευνητικής
κατάρτισης του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας».

∆ηλώσεις της Επιτροπής
Σχετικά µε το Παράρτηµα Ι, Κεφάλαιο 2.2 : Ανθρώπινοι πόροι και κινητικότητα (4η περίπτωση των
«προβλεπόµενων δράσεων»)
«Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ενίσχυση για τη δηµιουργία και ανάπτυξη ευρωπαϊκών ερευνητικών οµάδων
πρέπει να ευνοεί ειδικότερα τη φάση εκκίνησης νέων ερευνητικών οµάδων στις οποίες συµµετέχουν
νέοι ερευνητές».

Σχετικά µε το Παράρτηµα Ι, Κεφάλαιο 2.3 : Ερευνητικές υποδοµές
«Η Επιτροπή δηλώνει ότι, όσον αφορά τη χρηµατοδότηση νέων υποδοµών σε δεόντως αιτιολογηµένες
περιπτώσεις, θα δίδεται η δέουσα προσοχή στη γνώµη της οµάδας υψηλού επιπέδου για τις υποδοµές.

Επίσης, θα ζητείται από την αρµόδια διαχειριστική επιτροπή, στο πλαίσιο του ειδικού προγράµµατος,
να συζητά µε την Επιτροπή όλες τις προτάσεις για νέες υποδοµές, ανεξάρτητα από το οικονοµικό τους
µέγεθος».

Σχετικά µε το Παράρτηµα ΙΙΙ : Μέσα
«Η Επιτροπή δηλώνει ότι, σύµφωνα µε τις διαδικασίες εφαρµογής κάθε ειδικού προγράµµατος:
- θα προσδιορίζει τα κατάλληλα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν κατά προτεραιότητα και θα τα
υποβάλλει στη γνώµη της αρµόδιας επιτροπής προγράµµατος,
- θα λάβει υπόψη και θα διαβιβάσει στην επιτροπή προγράµµατος την αξιολόγηση που αναφέρεται
στο Παράρτηµα ΙΙΙ (µέσα)· οιαδήποτε συνακόλουθη προσαρµογή στη χρήση των µέσων θα
υποβάλλεται επίσης στη γνώµη της αρµόδιας επιτροπής προγράµµατος».



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 30.01.2002
SEC(2002) 105τελικό

2001/0053 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας της απόφασης
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Έκτο Πρόγραµµα Πλαίσιο
δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής
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2001/0053 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας της απόφασης
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Έκτο Πρόγραµµα Πλαίσιο
δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής

Κοινότητας, µε σκοπό τη συµβολή στη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας
και στην καινοτοµία (2002-2006)

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

Η πρόταση διαβιβάζεται στο ΕΚ και στο Συµβούλιο

(έγγραφο COM(2001) 94τελικό – 2001/0053(COD)):
26.02.2001

Εκδίδεται η γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής: 11.07.2001

Εκδίδεται η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών : 14.11.2001

Εκδίδεται η γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση: 14.11.2001

∆ιαβιβάζεται η τροποποιηµένη πρόταση: 22.11.2001

Καθορίζεται η κοινή θέση: 28.01.2002

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύµφωνα µε το άρθρο 251 της συνθήκης ΕΚ, στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζονται οι
θέσεις της Επιτροπής πάνω στην κοινή θέση του Συµβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002
σχετικά µε το έκτο πρόγραµµα πλαίσιο έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Στις

10∆εκεµβρίου επιτεύχθηκε πολιτική συµφωνία επί του προγράµµατος πλαισίου Ευρατόµ
παράλληλα µε τη συµφωνία επί της κοινής θέσης του προγράµµατος πλαισίου ΕΚ.

Σε γενικές γραµµές, η κοινή θέση διατηρεί τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράµµατος
πλαισίου που προτείνει η Επιτροπή και συµφωνεί συνολικά µε τη γνώµη του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου.

Το Συµβούλιο ενσωµάτωσε πολύ µεγάλο αριθµό από τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν σε

πρώτη ανάγνωση (14Νοεµβρίου 2001)στη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έγιναν
δεκτές από την Επιτροπή στην τροποποιηµένη της πρόταση1.

1 COM(2001) 709, 22.11.2001
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Η Επιτροπή θεωρεί συνεπώς την κοινή θέση ως µια ικανοποιητική βάση πάνω στην οποία να
κάνει διαπραγµατεύσεις για το πρόγραµµα πλαίσιο και να προχωρήσει σύντοµα σε

συναπόφαση.

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΕΩΣ

Αναφορικά µε τον προϋπολογισµό, το Συµβούλιο ενέκρινε το ποσό των 16 270ευρώ που
πρότεινε η Επιτροπή, αφού προηγουµένως συµφώνησε και το Κοινοβούλιο στην πρώτη

ανάγνωση.

Ως προς τη δοµή του προγράµµατος, η κοινή θέση διατηρεί τις διάφορες συνιστώσες του
προγράµµατος που προτείνονται από την Επιτροπή, συµπεριλαµβανοµένων των επτά
θεµατικών πεδίων προτεραιότητας στο επίκεντρο καθώς και του ευέλικτου σκέλους του

προγράµµατος, σκέλους που αφορά την "πρόβλεψη των επιστηµονικών και τεχνολογικών
αναγκών της ΕΕ". Επιπλέον, η κοινή θέση παρακολουθεί από κοντά τη γνώµη του

Κοινοβουλίου, η οποία ελήφθη υπόψη στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής, ως προς
την εσωτερική αναδιοργάνωση της πρώτης και της έκτης θεµατικής προτεραιότητας. Η
πρώτη θεµατική προτεραιότητα µε αντικείµενο “Γονιδιωµατική και τεχνολογία στην
υπηρεσία της υγείας” έχει υποδιαιρεθεί σε δύο µέρη, τα εξής: προηγµένη γονιδιωµατική και

εφαρµογές της στην υγεία, και καταπολέµηση των σοβαρότερων ασθενειών· στο δεύτερο,
δίδεται βάρος στην έρευνα για θεραπεία ορισµένων ασθενειών, ιδιαίτερα του καρκίνου. Η
έκτη θεµατική προτεραιότητα µε αντικείµενο "Αειφόρος ανάπτυξη, πλανητική µεταβολή και
οικοσυστήµατα" καλύπτει τρία σκέλη, τα εξής: αειφόρα ενεργειακά συστήµατα, αειφόρες

χερσαίες µεταφορές και πλανητική µεταβολή και οικοσυστήµατα.

Ως προς το περιεχόµενο της έρευνας, ικανός αριθµός των τροπολογιών που πρότεινε το
Κοινοβούλιο και έκανε δεκτές η Επιτροπή στην τροποποιηµένη πρόταση, περνάνε στην κοινή
θέση. Σε ορισµένα όµως πεδία, και κυρίως στην έκτη θεµατική προτεραιότητα, οι

τροπολογίες αυτές συνοδεύονται από κάποια παρέκκλιση από την αρχική εστίαση. Κάποιες
αναθεωρήσεις έγιναν επίσης και στο περιεχόµενο του σκέλους που αφορά την "πρόβλεψη
των επιστηµονικών και τεχνολογικών αναγκών".

Η κοινή θέση αναγνωρίζει τη σηµασία των νέων εργαλείων (Ολοκληρωµένα έργα και ∆ίκτυα
αριστείας) ως µιας συνολικής προτεραιότητας για να επιτευχθούν οι εξής στόχοι: κρίσιµη
µάζα, απλοποίηση της διαχείρισης και ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία, ολοκλήρωση της

δυναµικότητας στον χώρο της έρευνας. Οι στόχοι αυτοί θα χρησιµοποιηθούν σε κάθε
θεµατική προτεραιότητα από τη στιγµή που θα ξεκινήσει το πρόγραµµα πλαίσιο και ως µέσο

προτεραιότητας όπου κριθεί σκόπιµο, ενώ θα συνεχιστεί η προσφυγή σε ειδικά
στοχοθετηµένα έργα και συντονιστικές δράσεις. Αυτό συνάδει προς το πνεύµα της "κλίµακας
αριστείας", έννοιας την οποία εισηγήθηκε το Κοινοβούλιο µε σκοπό να εξυπηρετηθεί η
οµαλή µετάβαση προς τα νέα εργαλεία. Το 2004 θα γίνει µια ανεξάρτητη αξιολόγηση της
αποτελεσµατικότητας των νέων εργαλείων για την εκτέλεση του έκτου προγράµµατος
πλαισίου. Λόγω της σηµασίας που δόθηκε στο ζήτηµα των εργαλείων κατά τις συζητήσεις, το
Συµβούλιο έκρινε σκόπιµο να συµπεριλάβει στο κείµενο του προγράµµατος πλαισίου
κατάλογο µε όλα τα εργαλεία και τις λεπτοµέρειες εφαρµογής τους.

Σε ό,τι αφορά την κατανοµή του προϋπολογισµού, η κοινή θέση συµφωνεί σε γενικές
γραµµές µε την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής και µε τη γνώµη του Κοινοβουλίου,
ενώ προτείνει τις παρακάτω τροποποιήσεις:
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– Στο πρώτο κεφάλαιο ("Εστίαση και ολοκλήρωση της κοινοτικής έρευνας"), σε σχέση
µε την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής:

– Αυξηµένα ποσά για τέσσερις θεµατικές προτεραιότητες: “Γονιδιωµατική και
τεχνολογία στην υπηρεσία της υγείας”, "Αεροναυτική και διάστηµα”,
“Ποιότητα και ασφάλεια των τροφίµων", "Αειφόρος ανάπτυξη, πλανητική
µεταβολή και οικοσυστήµατα", ιδιαίτερα για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
και το περιβάλλον.

– Σηµαντική περικοπή για το σκέλος "πρόβλεψη των επιστηµονικών και

τεχνολογικών αναγκών", το οποίο αφορά έρευνα για υποστήριξη κοινοτικών
πολιτικών και έρευνα που έρχεται να ανταποκριθεί σε αναδυόµενες ανάγκες.

– Περικοπές γίνονται στο δεύτερο κεφάλαιο ("∆όµηση του Ευρωπαϊκού Χώρου της
Έρευνας"), στο πεδίο κυρίως των υποδοµών έρευνας. Πόροι για ηλεκτρονικά δίκτυα
υψηλής ταχύτητας (µε αφετηρία τις δραστηριότητες Géantκαι GRID) προβλέπονται
τόσο εδώ όσο και στην προτεραιότητα 2.

– Στο τρίτο κεφάλαιο ("Ενίσχυση των βάσεων του Ευρωπαϊκού Χώρου της Έρευνας",
γίνεται περικοπή στον προϋπολογισµό για τον συντονισµό δραστηριοτήτων.

Επί θεµάτων ηθικής και δεοντολογίας, που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, η κοινή θέση, ευθυγραµµιζόµενη µε το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή,
υποστηρίζει ότι η παραγωγή έρευνας δυνάµει του έκτου προγράµµατος πλαισίου πρέπει να
γίνεται µε τήρηση θεµελιωδών αρχών της δεοντολογίας. ∆εν προχωρεί όµως µέχρι σηµείου
να ορίζει δραστηριότητες που αποκλείονται από τη χρηµατοδότηση. Στο Συµβούλιο Έρευνας
της 10ης ∆εκεµβρίου, οπότε οι υπουργοί κατέληξαν σε πολιτική συµφωνία, η Επιτροπή

προχώρησε σε ειδική δήλωση που καταχωρίστηκε στα πρακτικά. Στη δήλωση αυτή, και
σύµφωνα µε τροπολογία του Κοινοβουλίου, προβλέπονται µε σαφήνεια περιοχές της έρευνας
που δεν θα χρηµατοδοτηθούν µε πόρους του προγράµµατος πλαισίου: έρευνα που αποσκοπεί
σε κλωνοποίηση του ανθρώπινου είδους για αναπαραγωγικούς σκοπούς, έρευνα που

αποσκοπεί σε τροποποίηση του γενετικού υλικού του ανθρώπινου είδους έτσι ώστε η
αλλοίωση να γίνει κληρονοµητή, έρευνα που αποσκοπεί στη δηµιουργία ανθρώπινων

εµβρύων αποκλειστικά για τις ανάγκες της έρευνας ή για την απόκτηση βλαστοκυττάρων,
ακόµη και δια µεταφοράς πυρήνων σωµατικών κυττάρων. Αντί πειραµάτων σε ζώα πρέπει
επίσης να βρεθούν εναλλακτικές µέθοδοι όταν αυτό είναι δυνατόν, πρέπει δε να αποφεύγεται
ή να περιορίζεται στο ελάχιστο η ταλαιπωρία των ζώων.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η κοινή θέση υποδηλώνει σε µεγάλο βαθµό σύγκλιση των θέσεων του Συµβουλίου τόσο προς

τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και προς εκείνες της Επιτροπής. Στην κοινή
θέση έχουν συνεκτιµηθεί πολλές από τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που η

Επιτροπή ενσωµάτωσε στην τροποποιηµένη πρόταση. Η Επιτροπή προσυπογράφει συνεπώς
την κοινή θέση µέσα στα όρια της δεοντολογίας κατά την έννοια του προηγούµενου εδαφίου

και θεωρεί ότι αυτή αποτελεί µια ικανοποιητική βάση για να αρχίσει η δεύτερη ανάγνωση,
τυχόν δε εκκρεµότητες µπορούν σύντοµα να επιλυθούν. Ελπίζει έτσι η Επιτροπή ότι σύντοµα
θα σηµειωθεί πρόοδος στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων τόσο για το πρόγραµµα
πλαίσιο όσο και για τα ειδικά προγράµµατα, ώστε µέχρι τα µέσα του 2002να έχουν εγκριθεί
τα προγράµµατα πλαίσια, όπως συµφωνήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης.
Θα καταστεί έτσι δυνατή η ουσιαστική και έγκαιρη υλοποίηση των προγραµµάτων.
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