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Πρόταση 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά µε το ειδικό πρόγραµµα “Συνεργασία” για την εκτέλεση του 7ου προγράµµατος 
πλαισίου (2007-2013) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τις δραστηριότητες έρευνας, 

τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης 

(υποβληθείσα από την Επιτροπή) 
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1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Οι προτάσεις που αφορούν τα πέντε ειδικά προγράµµατα αποτελούν συνέχεια της πρότασης 
της Επιτροπής για το 7ο πρόγραµµα πλαίσιο (2007-13), το οποίο εγκρίθηκε στις 6 Απριλίου 
20051. Η διάρθρωση που προτάθηκε περιλαµβάνει τέσσερα κύρια ειδικά προγράµµατα – 
‘‘Συνεργασία’’, ‘‘Ιδέες’’, ‘‘Άνθρωποι’’ και ‘‘Ικανότητες’’, καθένα εκ των οποίων αντιστοιχεί 
σε έναν κύριο στόχο της ευρωπαϊκής πολιτικής για την έρευνα· ένα άλλο ειδικό πρόγραµµα 
αφορά τις άµεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει τις 
προτάσεις για τους ‘‘Κανόνες συµµετοχής και διάδοσης’’ που θα εφαρµοστούν στο 7ο 
Πρόγραµµα Πλαίσιο. 

Το πολιτικό πλαίσιο και οι στόχοι παρουσιάστηκαν στην ανακοίνωση “Οικοδοµώντας τον 
ΕΧΕ της γνώσης στην υπηρεσία της ανάπτυξης”2. Για την επίτευξη των εν λόγω στόχων και 
για την πλήρη εφαρµογή των ειδικών προγραµµάτων απαιτείται διπλασιασµός του 
προϋπολογισµού, όπως προτάθηκε από την Επιτροπή. 

Η έρευνα, η τεχνολογία, η εκπαίδευση και η καινοτοµία αποτελούν σηµαντικό µέσο 
δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης σε µακροπρόθεσµη και σταθερή βάση. Αποτελούν επίσης 
το κλειδί για την οικονοµική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, την υγεία, την ποιότητα ζωής 
και το περιβάλλον. Ως εκ τούτου, το πρόγραµµα πλαίσιο για την έρευνα, παράλληλα µε τα 
κοινοτικά προγράµµατα στους τοµείς της εκπαίδευσης και της καινοτοµίας, αποσκοπεί στην 
επίτευξη προόδου προς την κατεύθυνση της οικονοµίας και της κοινωνίας της γνώσης. Τα 
ειδικά προγράµµατα του 7ου προγράµµατος πλαισίου αποσκοπούν να αντιµετωπίσουν, σε 
συνδυασµό µε τις απαραίτητες εθνικές και ιδιωτικές προσπάθειες, τις µεγάλες αδυναµίες που 
παρουσιάζει η ευρωπαϊκή έρευνα από άποψη επιπέδου, ποιότητας και επιπτώσεων. Η 
διάδοση και η µεταφορά των γνώσεων αποτελεί κύρια προστιθέµενη αξία των δράσεων της 
ευρωπαϊκής έρευνας, και θα ληφθούν µέτρα για την ενίσχυση της χρήσης των 
αποτελεσµάτων από τη βιοµηχανία, τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής και την κοινωνία. 

Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει περισσότερα στην έρευνα και να της δώσει νέα ώθηση, εάν η 
Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να προωθήσει τον στόχο που συνίσταται να επενδυθεί το 3% του 
ΑΕΠ της στην έρευνα έως το 2010. Το 7ο πρόγραµµα πλαίσιο θα συµβάλει προς αυτή την 
κατεύθυνση, τόσο µέσω της άµεσης χρηµατοδότησης, όπως επίσης ενθαρρύνοντας τις 
επιπρόσθετες δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα. 

Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερους ερευνητές προκειµένου να αυξήσει και να βελτιώσει τις 
ερευνητικές της προσπάθειες. Παράλληλα µε άλλες δράσεις, όπως η Ευρωπαϊκή Χάρτα του 
Ερευνητή και τα εθνικά µέτρα πολιτικής, το 7ο πρόγραµµα πλαίσιο αποσκοπεί να ωθήσει 
περισσότερα άτοµα να δροµολογήσουν και να ακολουθήσουν ερευνητική σταδιοδροµία και, 
εκ νέου, να προσελκύσει στην Ευρώπη κορυφαίους και ταλαντούχους ερευνητές. 

Η οικονοµική ενίσχυση σε ευρωπαϊκό επίπεδο παρέχει δυνατότητες για την αύξηση της 
αριστείας και της αποτελεσµατικότητας της έρευνας που δεν µπορούν να επιτευχθούν σε 
εθνικό επίπεδο. Τα ειδικά προγράµµατα του 7ου προγράµµατος πλαισίου συνεισφέρουν στην 
περαιτέρω παγίωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, επιτυγχάνοντας κρίσιµη µάζα και 

                                                 
1 COM(2005)119. 
2 COM(2005)118. 
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δηµιουργώντας δοµές σε νέους τοµείς έρευνας και µε νέα µέσα, καθώς και ενισχύοντας 
περαιτέρω την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, των γνώσεων και των ερευνητών. 

Με την εκτέλεση των ειδικών προγραµµάτων, θα αξιοποιηθεί στο µέγιστο βαθµό το δυναµικό 
των δράσεων ευρωπαϊκού επιπέδου για την ενίσχυση της ερευνητικής αριστείας, κυρίως 
µέσω πανευρωπαϊκών διαγωνισµών στηριζόµενων στην αυστηρή και ανεξάρτητη αξιολόγηση 
των προτάσεων. Αυτό συνεπάγεται τον προσδιορισµό και την παροχή υποστήριξης στην 
υφιστάµενη αριστεία, οπουδήποτε αυτή υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς επίσης και 
την παροχή των αναγκαίων µέσων στη µελλοντική ερευνητική αριστεία.  

Ο αντίκτυπος των ειδικών προγραµµάτων θα επαυξηθεί µέσω της συµπληρωµατικότητάς 
τους µε άλλες κοινοτικές πολιτικές και προγράµµατα και, ιδίως, µε τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, 
τα προγράµµατα για την εκπαίδευση και το Πρόγραµµα για την Ανταγωνιστικότητα και την 
Καινοτοµία.  

2. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

Κατά την προετοιµασία των προτάσεων του ειδικού προγράµµατος ελήφθησαν υπόψη οι 
απόψεις που εξέφρασαν τα θεσµικά όργανα της ΕΕ, ιδίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, καθώς και άλλοι άµεσα ενδιαφερόµενοι φορείς, 
συµπεριλαµβανοµένων των ερευνητών και των χρηστών της έρευνας. Στην εν λόγω 
διαβούλευση συµπεριλαµβάνονται οι εν εξελίξει διαβουλεύσεις και οι πληροφορίες που 
παρασχέθηκαν σχετικά µε την πρόταση για τις αποφάσεις του 7ου προγράµµατος πλαισίου, οι 
εκτενείς διαβουλεύσεις και πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της 
προετοιµασίας της εν λόγω πρότασης, και οι περαιτέρω εργασίες όσον αφορά τον καθορισµό 
των µελλοντικών προτεραιοτήτων στον τοµέα της έρευνας, όπως αυτές που ανελήφθησαν 
από τις Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Πλατφόρµες.  

Η πρόταση για το ειδικό πρόγραµµα βασίζεται σε µια εµπεριστατωµένη εκτίµηση των 
επιπτώσεων που πραγµατοποιήθηκε ενόψει της πρότασης θέσπισης του 7ου προγράµµατος 
πλαισίου3, η οποία κατέδειξε την ισχυρή και ειδική προστιθέµενη αξία κάθε προτεινόµενου 
ειδικού προγράµµατος. Επιπροσθέτως, οι προτάσεις λαµβάνουν υπόψη τα αποτελέσµατα της 
πενταετούς εκτίµησης του προγράµµατος πλαισίου4. 

3. ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ 

Η πρόταση για τα ειδικά προγράµµατα βασίζεται στα άρθρα 163 έως 173 του τίτλου XVIII 
της Συνθήκης, και ιδίως στο άρθρο 166 παράγραφος 3, σχετικά µε την εφαρµογή του 
προγράµµατος πλαισίου µέσω ειδικών προγραµµάτων. 

                                                 
3 SEC(2005)430. 
4 COM(2005)387. 
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4. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

[Το νοµοθετικό δηµοσιονοµικό δελτίο που επισυνάπτεται σε κάθε πρόταση απόφασης 
παρουσιάζει τις δηµοσιονοµικές επιπτώσεις και τους ανθρώπινους και διοικητικούς πόρους.] 

Η Επιτροπή προτίθεται να συστήσει ένα εκτελεστικό οργανισµό στον οποίο θα ανατεθούν 
ορισµένα καθήκοντα που απαιτούνται για την εκτέλεση των ειδικών προγραµµάτων 
“Συνεργασία”, “Άνθρωποι” και “Ικανότητες”. Η συγκεκριµένη προσέγγιση θα υιοθετηθεί 
επίσης για την εκτέλεση του προγράµµατος “Ιδέες” (βλέπε Τµήµα 7.2 παρακάτω). 

5. ΜΙΑ ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

5.1. Προσαρµογή στις νέες ανάγκες και δυνατότητες 

Είναι ζωτικό η εφαρµογή των ειδικών προγραµµάτων να είναι αρκούντως ευέλικτη, ώστε 
αυτά να παραµείνουν στην πρωτοπορία των επιστηµονικών και τεχνολογικών εξελίξεων και 
να ανταποκριθούν στις νεοεµφανιζόµενες επιστηµονικές, βιοµηχανικές, πολιτικές και 
κοινωνικές ανάγκες. Από αυτή την άποψη, είναι ιδιαιτέρως σηµαντικές οι δράσεις εκείνες 
που επιτρέπουν στους ερευνητές να προσδιορίζουν οι ίδιοι τα θέµατα έρευνας. Για τις άλλες 
δράσεις αυτό επιτυγχάνεται πρωτίστως µέσω των προγραµµάτων εργασίας, τα οποία 
επικαιροποιούνται σε ετήσια βάση, µε τη συνδροµή των επιτροπών εκπροσώπων των κρατών 
µελών· προβλέπεται ότι οι επιτροπές επικεντρώνονται κατά προτεραιότητα στα προγράµµατα 
εργασίας. Ενδέχεται να πραγµατοποιηθούν αναθεωρήσεις µε ταχύτερο ρυθµό, σε περίπτωση 
νέων προτεραιοτήτων που απαιτούν επείγουσα αντίδραση, ιδίως εάν προκύπτουν από 
απρόβλεπτες πολιτικές ανάγκες. 

Ο εν λόγω πολυετής προγραµµατισµός θα αντλήσει οφέλη από ένα ευρύ φάσµα 
πληροφοριών, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες που ενισχύονται 
διατηρούν άµεση σχέση µε τις εξελισσόµενες ερευνητικές ανάγκες της βιοµηχανίας και των 
πολιτικών της ΕΕ. Θα επιδιωχθεί εξωτερική παροχή συµβουλών, µεταξύ άλλων για καθένα 
από τα θέµατα του ειδικού προγράµµατος ‘‘Συνεργασία’’, µε αποτελεσµατική 
πολυεπιστηµονική κάλυψη και µε εξισορρόπηση των πανεπιστηµιακών και των 
βιοµηχανικών απόψεων. 

Για το πρόγραµµα ‘‘Ιδέες’’ θα υιοθετηθεί µια εντελώς νέα προσέγγιση, ενώ η προετοιµασία 
του ετήσιου προγράµµατος εργασίας θα ανατεθεί σε ανεξάρτητο επιστηµονικό συµβούλιο 
στο πλαίσιο της δηµιουργίας ενός αυτόνοµου Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Έρευνας (βλέπε 
τµήµα 7.2 παρακάτω). 

Θα διευκολυνθεί η παροχή επιπρόσθετων πληροφοριών από εξωτερικές πηγές, ιδίως για το 
πρόγραµµα ‘‘Συνεργασία’’, κυρίως από τις Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Πλατφόρµες που 
συγκροτήθηκαν σε διάφορους τοµείς και οι οποίες θα πρέπει να διαδραµατίσουν σηµαντικό 
και ενεργό ρόλο προκειµένου να διασφαλιστεί η σηµασία τους για τη βιοµηχανία. Οι 
ερευνητικές προτεραιότητες που προσδιορίζονται στα Στρατηγικά Σχέδια Έρευνας, τα οποία 
καταρτίστηκαν από τις πλατφόρµες, αντικατοπτρίζονται επαρκώς στις προτάσεις για το 
ειδικό πρόγραµµα και θα αποτελέσουν σηµαντική εισροή για τον πολυετή προγραµµατισµό. 

∆ιάφορα άλλα βήµατα συζητήσεων και οµάδες θα παράσχουν ενδεχοµένως στην Επιτροπή 
επίκαιρες συµβουλές σχετικά µε τις νέες προτεραιότητες σε ειδικούς τοµείς, όπως το 
Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Φόρουµ για τις Υποδοµές Έρευνας (EΣΦΥΕ) και οι πλατφόρµες που 
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δηµιουργήθηκαν προκειµένου να µελετηθούν τα Στρατηγικά Σχέδια Έρευνας που αφορούν 
κοινωνικούς ή περιβαλλοντικούς τοµείς πολιτικής. 

Μια σηµαντική νέα δυνατότητα που παρέχει το πρόγραµµα πλαίσιο είναι ο καινοτόµος 
µηχανισµός χρηµατοδότησης, η Χρηµατοδοτική ∆ιευκόλυνση Καταµερισµού του 
Κινδύνου, που αποσκοπεί στην προώθηση των δαπανών του ιδιωτικού τοµέα στην ΕΤΑ, 
βελτιώνοντας την πρόσβαση στα δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕ) για 
µεγάλες ευρωπαϊκές δράσεις οι οποίες χρειάζεται να συνδυάζουν διάφορες πηγές 
χρηµατοδότησης, συµπεριλαµβανοµένων των δανείων. Στις εν λόγω µεγάλες ευρωπαϊκές 
δράσεις συγκαταλέγονται οι ‘‘Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες’’ και τα µεγάλα 
συνεργατικά έργα που χρηµατοδοτούνται απ’ ευθείας από το πρόγραµµα ‘‘Συνεργασία’’ του 
προγράµµατος πλαισίου, καθώς και τα νέα έργα ερευνητικών υποδοµών στο πλαίσιο του 
προγράµµατος ‘‘Ικανότητες’’. Θα µπορούσαν επίσης να ληφθούν υπόψη και άλλα µεγάλα 
ευρωπαϊκά συνεργατικά έργα, όπως το Eureka, µε βάση τα κριτήρια επιλεξιµότητας. Η 
προβλεπόµενη συνεισφορά των ειδικών προγραµµάτων στην ΕΤΕ θα βελτιώσει σηµαντικά 
την πρόσβαση στη χρηµατοδότηση δανείων και, ως εκ τούτου, θα λειτουργήσει ως µοχλός 
για τις ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. 

5.2. ∆ιαθεµατικά ζητήµατα 

Η Επιτροπή θα διασφαλίσει τη συνολική συνοχή κατά την εκτέλεση του 7ου προγράµµατος 
πλαισίου, λαµβάνοντας πλήρως υπόψη την εγγυηµένη αυτονοµία και ανεξαρτησία του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Έρευνας στο πλαίσιο του προγράµµατος ‘‘Ιδέες’’. 

Τα προγράµµατα εργασίας που επικαλύπτονται σε άλλα ειδικά προγράµµατα θα 
αναθεωρηθούν µε συντονισµένο τρόπο, ούτως ώστε να καταστεί δυνατόν να ληφθούν πλήρως 
υπόψη τα διαθεµατικά ζητήµατα. Οι επιτροπές των εκπροσώπων των κρατών µελών έχουν 
επίσης σηµαντική ευθύνη να συνδράµουν την Επιτροπή στην αποτελεσµατική συνοχή και 
συντονισµό της εκτέλεσης των εν λόγω ειδικών προγραµµάτων, εντός τους όσο και µεταξύ 
τους. Αυτό συνεπάγεται έναν υψηλό βαθµό συντονισµού εντός των κρατών µελών και µεταξύ 
των εκπροσώπων των διαφόρων ειδών επιτροπών. 

Σε περίπτωση που οι δράσεις που πρέπει να ενισχυθούν έχουν µεγάλη σηµασία για τα 
διάφορα τµήµατα των ειδικών προγραµµάτων ‘‘Συνεργασία’’, ‘‘Άνθρωποι’’ και 
‘Ικανότητες’’, θα χρησιµοποιηθούν κοινές προσκλήσεις, αξιοποιώντας την πείρα που 
αποκτήθηκε κατά την εκτέλεση του 6ου προγράµµατος πλαισίου. Αυτό είναι ιδιαιτέρως 
σηµαντικό για ερευνητικά θέµατα τα οποία παρουσιάζουν επικάλυψη µε τα θέµατα του 
προγράµµατος ‘‘Συνεργασία’’, και τέτοιου είδους προσκλήσεις προσδιορίζονται σαφώς στο 
πρόγραµµα εργασίας. 

Ιδιαίτερη σηµασία παρουσιάζουν τα ακόλουθα θέµατα, τα οποία επικαλύπτονται µε τα ειδικά 
προγράµµατα ‘‘Συνεργασία’’, ‘‘Άνθρωποι’’ και ‘‘Ικανότητες’’, και έχουν προβλεφθεί ειδικές 
ρυθµίσεις για µια συντονισµένη προσέγγιση: 

• ∆ιεθνής συνεργασία: όλα τα ειδικά προγράµµατα είναι ανοικτά στη διεθνή συνεργασία και 
περιλαµβάνουν ειδικές για το σκοπό αυτό δράσεις. Στο πλαίσιο του προγράµµατος 
πλαισίου θα υιοθετηθεί µια στρατηγική προσέγγιση µε σκοπό την προώθηση της 
ευρωπαϊκής αριστείας στην έρευνα και της ανταγωνιστικότητας, καθώς και για να 
αντιµετωπιστούν ειδικά παγκόσµια ή περιφερειακά θέµατα, όπου υπάρχει αµοιβαίο 
συµφέρον και όφελος. Θα διασφαλιστεί µια συνεκτική προσέγγιση µεταξύ των ειδικών 
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προγραµµάτων σύµφωνα µε την εν λόγω στρατηγική και εν προκειµένω το πρόγραµµα 
‘‘Ικανότητες’’ θα διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο. 

• Ερευνητικές υποδοµές: η κύρια υποστήριξη στις ερευνητικές υποδοµές θα υλοποιηθεί µε 
το πρόγραµµα ‘‘Ικανότητες’’· το εν λόγω πρόγραµµα θα διασφαλίσει τη συντονισµένη 
προσέγγιση µε τις σχετικές ερευνητικές δραστηριότητες των άλλων προγραµµάτων, ιδίως 
του προγράµµατος ‘‘Συνεργασία’’. 

• Έρευνα στο πεδίο των διαθεµατικών πολιτικών: θα ληφθούν µέτρα για τον αποτελεσµατικό 
συντονισµό των υπηρεσιών της Επιτροπής, ιδίως προκειµένου να διασφαλιστεί ότι οι 
δραστηριότητες εξακολουθούν να πληρούν τις ανάγκες των εξελίξεων όσον αφορά τις 
πολιτικές της ΕΕ. Για το σκοπό αυτό, ο πολυετής προγραµµατισµός µπορεί να βασιστεί 
στη συνδροµή οµάδων χρηστών διαφόρων υπηρεσιών της Επιτροπής που συνδέονται µε 
τις υπόψη πολιτικές και, σε αυτό το πλαίσιο, θα δηµιουργηθεί ένας εσωτερικός φορέας για 
να διασφαλίσει τον συντονισµό των επιστηµών και των τεχνολογιών της θάλασσας, στο 
σύνολο των σχετικών θεµατικών τοµέων. 

• Συµµετοχή των ΜΜΕ: µέσω των ειδικών προγραµµάτων θα βελτιστοποιηθεί η συµµετοχή 
των ΜΜΕ. Εκτός από την ενίσχυση των ειδικών δράσεων για τις ΜΜΕ στο πλαίσιο του 
προγράµµατος ‘‘Ικανότητες’’, τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των ΜΜΕ 
συµπεριλαµβάνονται στο σύνολο του προγράµµατος ‘‘Συνεργασία’’ και θα 
προσδιοριστούν περαιτέρω θέµατα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τις ΜΜΕ στα 
προγράµµατα εργασίας και στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων· οι δραστηριότητες 
του προγράµµατος ‘‘Άνθρωποι’’ δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στη συµµετοχή των ΜΜΕ· οι 
ΜΜΕ µπορούν επίσης να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα ‘‘Ιδέες’’. Τα µέτρα απλοποίησης 
που προβλέπονται και η αυξηµένη ευελιξία στην επιλογή του κατάλληλου χρηµατοδοτικού 
καθεστώτος θα ευνοήσουν ιδιαιτέρως τη συµµετοχή των ΜΜΕ. 

• ∆ιάδοση και µεταφορά γνώσεων: η ανάγκη προώθησης της αξιοποίησης των ερευνητικών 
αποτελεσµάτων αποτελεί βασικό κοινό χαρακτηριστικό των ειδικών προγραµµάτων, ενώ 
δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στη µεταφορά γνώσεων µεταξύ χωρών, µεταξύ επιστηµονικών 
κλάδων, από τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα στη βιοµηχανία, καθώς και µέσω της 
κινητικότητας των ερευνητών. Εν προκειµένω, είναι σηµαντική η συµµετοχή των 
δυνητικών χρηστών ώστε να βοηθήσουν στον προσδιορισµό των προτεραιοτήτων (ιδίως 
µέσω των Ευρωπαϊκών Τεχνολογικών Πλατφορµών). Οι συµπληρωµατικές δράσεις στο 
πλαίσιο του Προγράµµατος για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτοµία θα 
ενισχύσουν επίσης τη χρήση των ερευνητικών αποτελεσµάτων αίροντας τους φραγµούς 
στην καινοτοµία και ενισχύοντας τις δυνατότητες καινοτοµίας.  

• Επιστήµη και κοινωνία: η εν λόγω δραστηριότητα του προγράµµατος ‘‘Ικανότητες’’ θα 
διαδραµατίσει επίσης ρόλο προκειµένου να διασφαλιστεί ότι οι κοινωνικές πτυχές 
λαµβάνονται επαρκώς υπόψη από όλα τα ειδικά προγράµµατα και ότι αναπτύσσεται η 
διάδραση µεταξύ επιστηµόνων και ευρέος κοινού. 

6. ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Η εκτέλεση του 7ου προγράµµατος πλαισίου απλοποιείται σηµαντικά, λαµβάνοντας υπόψη τις 
ιδέες που διατυπώθηκαν στο έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 6ης Απριλίου 2005 και τον 
εκτενή διάλογο που ακολούθησε βάσει του εν λόγω εγγράφου µε τα κράτη µέλη και τους 
άµεσα ενδιαφερόµενους φορείς. Πολλά από τα προτεινόµενα µέτρα πρέπει να 
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συµπεριληφθούν στους Κανόνες Συµµετοχής και ∆ιάδοσης, κυρίως προκειµένου να µειωθούν 
σηµαντικά ‘‘οι γραφειοκρατικές διαδικασίες’’ και να απλοποιηθούν οι µηχανισµοί 
χρηµατοδότησης και οι απαιτήσεις σχετικά µε την υποβολή εκθέσεων.  

Προτείνονται οι ακόλουθες βελτιώσεις εντός των ειδικών προγραµµάτων: 

• Βελτιωµένη αποδοτικότητα και συνοχή όσον αφορά την εκτέλεση, µέσω εξωτερικής 
ανάθεσης διοικητικών καθηκόντων σε εκτελεστικό οργανισµό. 

• Εξορθολογισµός των µηχανισµών χρηµατοδότησης, γεγονός που συνεπάγεται την 
εκτέλεση κάθε ειδικού προγράµµατος χρησιµοποιώντας τα µέσα που είναι αναγκαία για 
την επίτευξη των στόχων του προγράµµατος. 

• Σαφέστερη διατύπωση των κριτηρίων αξιολόγησης: πρέπει να συµπεριληφθούν στα 
προγράµµατα εργασίας ακολουθώντας τις αρχές που ορίζονται σε κάθε ειδικό πρόγραµµα. 

• Τα προγράµµατα εργασίας πρέπει να είναι διατυπωµένα µε σαφήνεια, ούτως ώστε οι 
πιθανοί συµµετέχοντες να ενηµερώνονται σωστά για τις υπάρχουσες δυνατότητες που 
ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες και ενδιαφέροντά τους. Παραδείγµατος χάριν, τα 
προγράµµατα εργασίας και οι προσκλήσεις θα τονίζουν, όπου κρίνεται σκόπιµο, τα θέµατα 
εκείνα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ΜΜΕ ή για τα οποία είναι 
επωφελής η συνεργασία µε τρίτες χώρες. 

• Απλοποιήσεις όσον αφορά άλλες πτυχές, όπως εξορθολογισµός της έγκρισης των έργων, 
νέοι µηχανισµοί χρηµατοδότησης και ενίσχυσης, και περαιτέρω χρήση των βάσεων 
δεδοµένων και των εργαλείων πληροφόρησης µε σκοπό τη βελτίωση της επικοινωνίας. 

7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

7.1. Συνεργασία  

Το ειδικό πρόγραµµα ‘‘Συνεργασία’’ αποσκοπεί να διασφαλίσει τον ηγετικό ρόλο της 
Ευρώπης σε καίριας σηµασίας επιστηµονικούς και τεχνολογικούς τοµείς, υποστηρίζοντας τη 
συνεργασία µεταξύ των πανεπιστηµίων, της βιοµηχανίας, των ερευνητικών κέντρων και των 
δηµοσίων αρχών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και µε τον υπόλοιπο κόσµο. Τα 
προηγούµενα προγράµµατα πλαίσια καταδεικνύουν τις επιπτώσεις τέτοιων δράσεων στην 
αναδιάρθρωση της έρευνας στην Ευρώπη, καθώς και στη συγκέντρωση και προώθηση των 
πόρων. Το 7ο πρόγραµµα πλαίσιο θα επεκτείνει τις εν λόγω επιπτώσεις ευρύτερα· οι εννέα 
προτεινόµενοι θεµατικοί τοµείς αντιστοιχούν σε µείζονες τοµείς προόδου των γνώσεων και 
της τεχνολογίας, στους οποίους πρέπει να ενισχυθεί η ερευνητική αριστεία προκειµένου να 
αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις της κοινωνίας, της οικονοµίας, της δηµόσιας υγείας, του 
περιβάλλοντος και της βιοµηχανίας στην Ευρώπη. 

Το πρόγραµµα σε πολλά σηµεία αποτελεί συνέχεια των προηγούµενων προγραµµάτων 
πλαισίων, βασιζόµενο στην αποδειχθείσα προστιθέµενη αξία αυτού του είδους ευρωπαϊκής 
ενίσχυσης. Επιπροσθέτως, υπάρχουν σηµαντικές καινοτοµίες στο παρόν ειδικό πρόγραµµα, οι 
οποίες απαιτούν ειδική µελέτη για την υλοποίησή τους: 

• Ανταπόκριση στην ανάγκη για φιλόδοξες πανευρωπαϊκές εταιρικές συνεργασίες µεταξύ 
δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, προκειµένου να επιταχυνθεί η ανάπτυξη µείζονος σηµασίας 



 

EL 8   EL 

τεχνολογιών, µέσω της δροµολόγησης Κοινών Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών5. 
Προσδιορίστηκε µια πρώτη σειρά πρωτοβουλιών µε σαφείς στόχους και παραδοτέα 
στοιχεία στους τοµείς των καινοτόµων φαρµάκων, της νανοηλεκτρονικής, των 
ενσωµατωµένων συστηµάτων πληροφορικής, του υδρογόνου και των κυψελών καυσίµου, 
της αεροναυτικής και της διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας, της παγκόσµιας 
παρακολούθησης του περιβάλλοντος και της ασφάλειας. Κατά την εκτέλεση του 7ου 
προγράµµατος πλαισίου µπορούν να καθιερωθούν περαιτέρω Κοινές Τεχνολογικές 
Πρωτοβουλίες, όπως στους τοµείς της ηλεκτροπαραγωγής µηδενικών εκποµπών και των 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 

• Ενισχυµένη προσέγγιση του συντονισµού των εθνικών ερευνητικών προγραµµάτων. Ο 
επιτυχηµένος µηχανισµός ERA -NET θα συνεχιστεί και θα εφαρµοστεί στους διάφορους 
θεµατικούς τοµείς. Θα επιτραπεί στους υφιστάµενους εταίρους ERA-NET του 6ου 
προγράµµατος πλαισίου να υποβάλουν προτάσεις παρακολούθησης προκειµένου να 
ενισχύσουν τη συνεργασία τους ή να διευρύνουν τις κοινοπραξίες µε νέους συµµετέχοντες, 
και θα υποστηριχθούν νέες δράσεις ERA-Net που αφορούν νέα αντικείµενα. Το καθεστώς 
θα είναι επίσης ανοικτό σε δηµόσιους φορείς που σχεδιάζουν κάποιο ερευνητικό 
πρόγραµµα, το οποίο όµως δεν έχει ακόµη τεθεί σε εφαρµογή. Επιπροσθέτως, θα 
καθιερωθεί ένας µηχανισµός ERA-NET-Plus προκειµένου να παράσχει κίνητρα για κοινές 
προσκλήσεις διακρατικών ερευνητικών έργων που διοργανώνονται µεταξύ διαφόρων 
χωρών. 

• Με βάση την εµπειρία της Σύµπραξης Ευρωπαϊκών και Αναπτυσσόµενων Χωρών για τις 
Κλινικές ∆οκιµές (ΣΕΑΧΚ∆), η οποία συνιστά πρωτοβουλία βάσει του άρθρου 169, 
προσδιορίστηκαν τέσσερις περαιτέρω πρωτοβουλίες βάσει του άρθρου 169, µε στενή 
συνεργασία των κρατών µελών. Τέτοιες πρωτοβουλίες στους τοµείς της υποβοηθούµενης 
από το περιβάλλον αυτόνοµης διαβίωσης, της έρευνας στη Βαλτική Θάλασσα και της 
µετρολογίας παρατίθενται στο πρόγραµµα ‘Συνεργασία’’, ενώ στο πρόγραµµα 
‘‘Ικανότητες’’ αναφέρεται µια πρωτοβουλία βάσει του άρθρου 169 µε σκοπό να 
οµαδοποιηθούν τα εθνικά προγράµµατα έρευνας που αφορούν τις ΜΜΕ. Κατά την 
εκτέλεση του 7ου προγράµµατος πλαισίου µπορούν να καθιερωθούν περαιτέρω 
πρωτοβουλίες. 

• Προβλέπεται µια περισσότερο στοχοθετηµένη προσέγγιση της διεθνούς συνεργασίας στο 
πλαίσιο εκάστου θεµατικού τοµέα και µεταξύ των θεµατικών τοµέων, µε ειδικές δράσεις 
συνεργασίας που πρέπει να προσδιοριστούν στα προγράµµατα εργασίας, σύµφωνα µε την 
προβλεπόµενη στρατηγική προσέγγιση της διεθνούς συνεργασίας και µέσω διαλόγου και 
δικτύων σχετικά µε τις πολιτικές µε διαφορετικές περιφέρειες των χωρών εταίρων. 

• Κάθε θεµατικός τοµέας περιλαµβάνει µια συνιστώσα που θα επιτρέπει την ευέλικτη 
ανταπόκριση σε νεοεµφανιζόµενες ανάγκες και σε απρόβλεπτες πολιτικές ανάγκες και η 
εφαρµογή της θα βασιστεί στην πείρα που αποκτήθηκε από τις δράσεις «Επιστηµονική 
ενίσχυση στις πολιτικές» και «Νέες και αναδυόµενες επιστήµες και τεχνολογίες» του 6ου 

                                                 
5 Όπως αναφέρεται στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής µε τίτλο ‘‘Report on European 

Technology Platforms and Joint Technology Initiatives: Fostering Public-Private R&D Partnerships to 
Boost Europe’s Industrial Competitiveness’’ (Έκθεση για τις Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Πλατφόρµες και 
τις Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες: προώθηση των εταιρικών συνεργασιών στην Ε&Α µεταξύ του 
ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα, µε σκοπό την προώθηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
βιοµηχανίας), SEC(2005) 800, 10 Ιουνίου 2005. 
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προγράµµατος πλαισίου, καθώς επίσης και τη δράση «Μελλοντικές και αναδυόµενες 
τεχνολογίες» του τοµέα των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

7.2. Ιδέες 

Η Ευρώπη δεν διαπρέπει στην πραγµατικά εξέχουσα έρευνα, ούτε διακρίνεται στους νέους 
ταχέως αναπτυσσόµενους επιστηµονικούς τοµείς. Το πρόγραµµα ‘‘Ιδέες’’ θα παράσχει έναν 
τέτοιο πανευρωπαϊκό µηχανισµό προκειµένου να υποστηριχθούν οι πραγµατικά δηµιουργικοί 
επιστήµονες, οι µηχανικοί και οι ακαδηµαϊκοί, των οποίων η περιέργεια και η δίψα για γνώση 
είναι πολύ πιθανόν να οδηγήσουν σε απρόβλεπτες και θεαµατικές ανακαλύψεις που µπορούν 
να αλλάξουν την πορεία των ανθρωπίνων γνώσεων, να ανοίξουν νέες προοπτικές για την 
τεχνολογική πρόοδο και την επίλυση µακροχρόνιων κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
προβληµάτων. Η άνοδος της ποιότητας της βασικής έρευνας µέσω ανταγωνισµού σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο θα επιφέρει σηµαντικά κοινωνικά και οικονοµικά οφέλη.6 

Το πρόγραµµα “Ιδέες” υιοθετεί τον όρο “έρευνα αιχµής”, ο οποίος αντικατοπτρίζει µια νέα 
αντίληψη της βασικής έρευνας. Στην πρωτοπορία της δηµιουργίας νέων γνώσεων, η “έρευνα 
αιχµής” αποτελεί ένα εγγενώς επικίνδυνο εγχείρηµα που συνεπάγεται την επιδίωξη 
θεµελιωδών επιτευγµάτων στην επιστήµη, στην τεχνολογία και στη µηχανική, πέρα από τούς 
καθιερωµένους επιστηµονικούς κλάδους ή τα εθνικά σύνορα. 

Το πρόγραµµα θα ακολουθήσει µια προσέγγιση “κατ’έµπνευση των ίδιων των ερευνητών”, 
δίνοντάς τους τη δυνατότητα να προτείνουν δικά τους θέµατα. Θα δοθούν επιχορηγήσεις σε 
µεµονωµένες οµάδες, διασφαλίζοντας την ευελιξία σε κάθε οµάδα να συγκροτείται από όσες 
υποοµάδες ερευνητών θεωρούνται απαραίτητες για τη διεξαγωγή των έργων, από ένα µόνο 
ίδρυµα ή από περισσότερα ιδρύµατα, µίας µόνο χώρας ή πέραν των εθνικών συνόρων. Σε 
όλες τις περιπτώσεις, η επιστηµονική αριστεία και όχι οι διοικητικές απαιτήσεις θα πρέπει να 
καθοδηγούν τη συγκρότηση των οµάδων. Το πρόγραµµα θα διασφαλίσει τη διαφοροποίηση 
από τις εθνικές δράσεις χρηµατοδότησης της βασικής έρευνας µέσω των στρατηγικών του 
στόχων και της ευρωπαϊκής του διάστασης. 

Η δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ) για την εκτέλεση του 
προγράµµατος ‘‘Ιδέες’’ αποτελεί µια νέα αφετηρία. Καθιερώνονται τα δύο βασικά συστατικά 
όργανα του ΕΣΕ– ένα ανεξάρτητο Επιστηµονικό Συµβούλιο και µια ειδική εκτελεστική δοµή 
– που θα λειτουργούν σύµφωνα µε τις αρχές της εµπιστοσύνης, της αξιοπιστίας και της 
διαφάνειας· το ΕΣΕ θα πρέπει να παράσχει τα κατάλληλα χρηµατοδοτικά µέσα και ένα έργο 
υψηλής αποδοτικότητας και θα πρέπει να εγγυάται έναν υψηλό βαθµό αυτονοµίας και 
ακεραιότητας, ανταποκρινόµενο ταυτόχρονα στις απαιτήσεις λογοδοσίας. 

Το Επιστηµονικό Συµβούλιο θα απαρτίζεται από ανωτάτου επιπέδου εκπροσώπους της 
ευρωπαϊκής επιστηµονικής κοινότητας, οι οποίοι θα ενεργούν υπό την προσωπική τους 
ιδιότητα, ανεξαρτήτως πολιτικών ή άλλων συµφερόντων. Τα µέλη του θα διορίζονται από την 
Επιτροπή κατόπιν ανεξάρτητης διαδικασίας επιλογής τους.  

Στα καθήκοντα του Επιστηµονικού Συµβουλίου περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 

(1) Επιστηµονική στρατηγική: εκπόνηση της συνολικής επιστηµονικής στρατηγικής του 
προγράµµατος, υπό το πρίσµα των επιστηµονικών προοπτικών και των ευρωπαϊκών 

                                                 
6 Έρευνα αιχµής: η ευρωπαϊκή πρόκληση. Έκθεση της οµάδας εµπειρογνωµόνων υψηλού επιπέδου, 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Μάιος 2005. 
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επιστηµονικών αναγκών. Σε µόνιµη βάση, σύµφωνα µε την επιστηµονική στρατηγική, 
εκπόνηση του προγράµµατος εργασίας και των αναγκαίων τροποποιήσεων, 
συµπεριλαµβανοµένων των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και των κριτηρίων 
βάσει των οποίων θα χρηµατοδοτηθούν οι προτάσεις, καθώς και, εάν απαιτηθεί, τον 
ορισµό ειδικών θεµάτων ή οµάδων αποδεκτών (π.χ. νέες/νεοεµφανιζόµενες οµάδες). 

(2) Παρακολούθηση και έλεγχος της ποιότητας: όπου κρίνεται σκόπιµο, από επιστηµονική 
άποψη, διαµόρφωση θέσεων για την εκτέλεση και διαχείριση των προσκλήσεων 
υποβολής προτάσεων, των κριτηρίων αξιολόγησης, των διαδικασιών αξιολόγησης από 
οµότιµους κριτές, όπου συµπεριλαµβάνονται η επιλογή εµπειρογνωµόνων και οι 
µέθοδοι αξιολόγησης από οµότιµους κριτές και αξιολόγησης προτάσεων, βάσει των 
οποίων θα προσδιορίζονται οι προς χρηµατοδότηση προτάσεις· επίσης, οιαδήποτε 
άλλα θέµατα που επηρεάζουν τα επιτεύγµατα και τον αντίκτυπο του ειδικού 
προγράµµατος, καθώς και την ποιότητα της διεξαγόµενης έρευνας. Παρακολούθηση 
της ποιότητας των ενεργειών και αξιολόγηση της εκτέλεσης του προγράµµατος και 
των επιτευγµάτων του, και συστάσεις για διορθωτικές ή µελλοντικές δράσεις. 

(3) Επικοινωνία και διάδοση: επικοινωνία µε την επιστηµονική κοινότητα και τα άµεσα 
ενδιαφερόµενα µέρη σχετικά µε τις δραστηριότητες και τα επιτεύγµατα του 
προγράµµατος και τις διαβουλεύσεις του ΕΣΕ. Τακτική υποβολή εκθέσεων στην 
Επιτροπή για τις δραστηριότητές του. 

Η ειδική εκτελεστική δοµή θα είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση του προγράµµατος, όπως 
προβλέπεται στο ετήσιο πρόγραµµα εργασίας. Ειδικότερα, θα διενεργεί τις διαδικασίες 
αξιολόγησης, την αξιολόγηση από οµότιµους κριτές και τη διαδικασία επιλογής, σύµφωνα µε 
τις αρχές που καθορίζει το Επιστηµονικό Συµβούλιο και θα διασφαλίζει την οικονοµική και 
επιστηµονική διαχείριση των επιχορηγήσεων. Από αυτή την άποψη, η Επιτροπή προτίθεται 
πρωτίστως να συγκροτήσει έναν εκτελεστικό οργανισµό στον οποίο θα εκχωρήσει 
εκτελεστικά καθήκοντα. Η εκτελεστική δοµή θα διατηρεί συνεχή στενή σχέση µε το 
Επιστηµονικό Συµβούλιο επί όλων των πτυχών εκτέλεσης του προγράµµατος. Μελλοντικά 
και κατόπιν ανεξάρτητης αξιολόγησης της αποδοτικότητας των δοµών και µηχανισµών του 
ΕΣΕ µπορεί να συσταθεί ενδεχοµένως εναλλακτικός φορέας, παραδείγµατος χάριν στο 
πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 171 της Συνθήκης. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενεργεί ως εγγυητής της πλήρους αυτονοµίας και ακεραιότητας 
του EΣΕ. Αυτό σηµαίνει ότι η ευθύνη της Επιτροπής για την εκτέλεση του προγράµµατος 
συνίσταται στο να διασφαλίσει ότι η εκτελεστική δοµή του EΣΕ έχει συσταθεί και ότι το 
πρόγραµµα εκτελείται από το EΣΕ σύµφωνα µε τους στόχους που τέθηκαν, µε βάση τους 
επιστηµονικούς προσανατολισµούς και τις απαιτήσεις της επιστηµονικής αριστείας, όπως 
ορίστηκαν από το Επιστηµονικό Συµβούλιο, το οποίο ενεργεί ανεξάρτητα. 

Η Επιτροπή θα είναι υπεύθυνη για την επίσηµη έγκριση του προγράµµατος εργασίας του 
προγράµµατος “Ιδέες”. Αναλαµβάνει την εν λόγω ευθύνη σύµφωνα µε την προσέγγιση που 
παρουσιάστηκε ανωτέρω. Κατά γενικό κανόνα, η Επιτροπή εγκρίνει το πρόγραµµα εργασίας 
όπως προτείνεται από το Επιστηµονικό Συµβούλιο. Εάν η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να 
εγκρίνει το πρόγραµµα εργασίας όπως προτάθηκε, παραδείγµατος χάριν διότι το τελευταίο 
δεν ανταποκρίνεται στους στόχους του προγράµµατος, ή δεν συµβιβάζεται µε την κοινοτική 
νοµοθεσία, η Επιτροπή υποχρεούται να εκθέσει δηµοσίως τους λόγους. Η συγκεκριµένη 
διαδικασία έχει στόχο να διασφαλίσει ότι τηρούνται πλήρως και µε διαφάνεια οι αρχές της 
αυτονοµίας και της ακεραιότητας που διέπουν τη λειτουργία του ΕΣΕ. 
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7.3. Άνθρωποι 

Το ειδικό πρόγραµµα ‘‘Άνθρωποι’’ αποτελεί µέρος µιας ευρείας και ολοκληρωµένης 
στρατηγικής µε σκοπό την ανάπτυξη, από ποιοτική και ποσοτική άποψη, των ανθρωπίνων 
πόρων στον τοµέα της Ε&Α στην Ευρώπη. Το πρόγραµµα παροτρύνει τα άτοµα να 
δροµολογήσουν και να ακολουθήσουν ερευνητική σταδιοδροµία, ενθαρρύνει τους ερευνητές 
να παραµείνουν στην Ευρώπη και επιδιώκει να προσελκύσει στην Ευρώπη τους πλέον 
διακεκριµένους επιστήµονες. Παράγεται µια µοναδική προστιθέµενη αξία από τις ευρωπαϊκές 
δράσεις που διεξάγονται µέσω εναρµονισµένων µέσων, ισχυρότερες διαρθρωτικές επιπτώσεις 
και µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα απ’ ό,τι οι διµερείς διακανονισµοί µεταξύ κρατών 
µελών. 

Οι δραστηριότητες στηρίζονται στη µακρά και επιτυχή πείρα που αποκτήθηκε στο πλαίσιο 
των δράσεων «Mαρία Κιουρί» (Μarie Curie) προκειµένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες 
των ερευνητών για επιµόρφωση, κινητικότητα και εξέλιξης της σταδιοδροµίας. Ενώ 
διασφαλίζεται ουσιαστική συνέχεια, δίνεται ισχυρότερη έµφαση στις ακόλουθες πτυχές: 

• Ένα ενισχυµένο διαρθρωτικό αποτέλεσµα, παραδείγµατος χάριν µέσω της καθιέρωσης 
της χρηµατοδότησης των περιφερειακών, εθνικών και διεθνών προγραµµάτων της 
γραµµής δράσης ‘‘∆ια βίου επιµόρφωση και εξέλιξη της σταδιοδροµίας”. Ο µηχανισµός 
“συγχρηµατοδότησης” δεν πρόκειται να αντικαταστήσει τον µηχανισµό σύµφωνα µε τον 
οποίο υποβάλλονται αιτήσεις και χορηγούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ατοµικές υποτροφίες 
για σπουδές µεταδιδακτορικού επιπέδου, που επί του παρόντος αποτελεί αποκλειστικά 
πρακτική του 6ου προγράµµατος πλαισίου. Ωστόσο, οι ατοµικές υποτροφίες έχουν φθάσει 
σε ένα επίπεδο ωριµότητας στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα, οι εθνικές υποτροφίες στον εν 
λόγω τοµέα παραµένουν αποσπασµατικές όσον αφορά τους στόχους, τις µεθόδους 
αξιολόγησης και τους όρους εργασίας, και συχνά έχουν περιορισµένη διεθνή ή ευρωπαϊκή 
διάσταση. Ως εκ τούτου, προτείνεται να συγχρηµατοδοτηθεί, στο πλαίσιο ανοικτών 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, ένα επιλεγµένο σύνολο εκείνων των προγραµµάτων 
που ανταποκρίνονται στους στόχους του προγράµµατος πλαισίου. Η αξιολόγηση και η 
επιλογή θα διεξαχθούν µε κριτήριο την αξία τους, χωρίς περιορισµούς όσον αφορά την 
καταγωγή των επιλεγέντων υποτρόφων και εφαρµόζοντας αποδεκτούς όρους 
απασχόλησης και εργασίας (όσον αφορά παραδείγµατος χάριν τον µισθό, την κοινωνική 
ασφάλιση, την συµβουλευτική καθοδήγηση, την επαγγελµατική εξέλιξη). 

• Συµµετοχή της βιοµηχανίας: ενώ θα διατηρηθεί ο χαρακτήρας ‘από τη βάση προς την 
κορυφή’ των δράσεων «Μαρία Κιουρί», θα δοθεί µεγαλύτερη προτεραιότητα στην 
επιµόρφωση και στην εξέλιξη της σταδιοδροµίας για διαφορετικούς τοµείς και σε 
διαφορετικούς τοµείς, ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τοµέα. Αυτό θα επιτευχθεί δίνοντας έµφαση 
στην ανάπτυξη συµπληρωµατικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που είναι κρίσιµες για την 
καλύτερη κατανόηση της έρευνας εντός των επιχειρήσεων και για την ποιότητα των 
ερευνητικών τους δραστηριοτήτων. Η προσπάθεια συνίσταται στην προαγωγή των 
διατοµεακών εµπειριών µέσω της ενεργού συµµετοχής της βιοµηχανίας σε όλες τις 
δράσεις και στην καθιέρωση ενός ειδικού µηχανισµού για τον καταµερισµό των γνώσεων 
υπό µορφή εταιρικών συνεργασιών µεταξύ του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα, 
συµπεριλαµβανοµένων ιδίως των ΜΜΕ. 

• Ενίσχυση της διεθνούς διάστασης. Εκτός από τις υποτροφίες εξωτερικού µε υποχρεωτική 
επάνοδο, που έχουν σκοπό να συµβάλουν στη δια βίου επιµόρφωση και στην εξέλιξη της 
σταδιοδροµίας των ερευνητών της ΕΕ, επεκτείνεται περαιτέρω η διεθνής συνεργασία µε 
ερευνητές από τρίτες χώρες. Επιπροσθέτως εισάγονται νέες διαστάσεις για τη συνεργασία 
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µε τις γειτονικές χώρες της ΕΕ και µε τις χώρες που έχουν υπογράψει τη συµφωνία Ε&Τ 
µε την ΕΕ. Θα παρασχεθεί περαιτέρω υποστήριξη στους ‘‘επιστήµονες της διασποράς’’, 
τους Ευρωπαίους ερευνητές που εργάζονται στο εξωτερικό και τους ξένους ερευνητές που 
εργάζονται στην Ευρώπη. 

7.4. Ικανότητες 

Το ειδικό πρόγραµµα ‘‘Ικανότητες’’ θα ενισχύσει τις ικανότητες έρευνας και καινοτοµίας σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. Το πρόγραµµα συνεχίζει και ενισχύει τις δράσεις των προηγουµένων 
προγραµµάτων πλαισίων και επιπλέον περιέχει σηµαντικές καινοτοµίες. 

Ένα µείζονος σηµασίας νέο στοιχείο είναι η προβλεπόµενη στρατηγική προσέγγιση για την 
ενίσχυση της κατασκευής νέας ερευνητικής υποδοµής, η οποία θα συµπληρώνει τη συνεχή 
ενίσχυση που παρέχεται για τη βέλτιστη χρήση της υφιστάµενης ερευνητικής υποδοµής. Η 
υποστήριξη για την κατασκευή νέας υποδοµής θα υλοποιηθεί µέσω µιας προσέγγισης δύο 
σταδίων: µία προπαρασκευαστική φάση και µία φάση κατασκευής. Με βάση το έργο του 
EΣΦΕΥ (Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Φόρουµ για την Ερευνητική Υποδοµή) για την ανάπτυξη 
ενός ευρωπαϊκού χάρτη πορείας για τη νέα ερευνητική υποδοµή, η Επιτροπή θα καθορίσει τα 
έργα προτεραιότητας στα οποία πιθανόν να δοθεί κοινοτική ενίσχυση, στο πλαίσιο του 7ου 
προγράµµατος πλαισίου. Για τα εν λόγω έργα, η Επιτροπή διαδραµατίζει καταλυτικό ρόλο, 
διευκολύνοντας ιδίως τους µηχανισµούς της χρηµατοδοτικής διαδικασίας κατά τη φάση 
κατασκευής, συµπεριλαµβανοµένης της πρόσβασης στα δάνεια της ΕΤΕ µέσω της 
Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης Καταµερισµού του Κινδύνου. Το παράρτηµα 1 περιλαµβάνει 
τον ‘‘κατάλογο δυνατοτήτων’’ του EΣΦΕΥ, ο οποίος παρουσιάζει συγκεκριµένα 
παραδείγµατα νέων ερευνητικών υποδοµών µεγάλης κλίµακας, τις οποίες η επιστηµονική 
κοινότητα της Ευρώπης θα χρειαστεί κατά την επόµενη δεκαετία. 

Τα δύο καθεστώτα ενίσχυσης της έρευνας προς όφελος των ΜΜΕ και των ενώσεων ΜΜΕ θα 
διατηρηθούν µε µεγαλύτερο προϋπολογισµό ώστε να διασφαλιστεί η ανταπόκριση στις 
αυξανόµενες ανάγκες των ΜΜΕ για εξωτερική ανάθεση ερευνητικού έργου. 

Οι δράσεις ‘Περιφέρειες της Γνώσης’ επωφελούνται από την επιτυχία της πιλοτικής δράσης. 
Σκοπός είναι τα διακρατικά δίκτυα περιφερειών να µπορέσουν να αξιοποιήσουν πλήρως τα 
ερευνητικά τους πλεονεκτήµατα, να µπορέσουν να αφοµοιώσουν τις νέες γνώσεις που 
παράγονται από την έρευνα, και να διευκολυνθεί η δηµιουργία ‘‘συσπειρώσεων µε επίκεντρο 
την έρευνα’’ στις οποίες θα συµµετέχουν πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις και 
περιφερειακές αρχές. 

Ένα νέο σηµαντικό στοιχείο είναι η δράση που αποσκοπεί στην απελευθέρωση του πλήρους 
ερευνητικού δυναµικού των περιφερειών ‘‘σύγκλισης’’ και των άκρως απόκεντρων 
περιφερειών της ΕΕ. Η πραγµατοποίηση της οικονοµίας και της κοινωνίας της γνώσης 
στηρίζεται στην ενίσχυση της αριστείας της ευρωπαϊκής έρευνας, αλλά και στην καλύτερη 
χρήση του “αναξιοποίητου” υψηλού ερευνητικού δυναµικού το οποίο υπάρχει σε ολόκληρη 
την ΕΕ. Οι δράσεις θα επιτρέψουν την πρόσληψη ερευνητών από άλλες χώρες της ΕΕ, την 
απόσπαση ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού, την οργάνωση µηχανισµών 
αξιολόγησης και την απόκτηση και ανάπτυξη ερευνητικού εξοπλισµού. Τέτοιες δράσεις 
έρχονται να συµπληρώσουν τις ανάγκες και τις δυνατότητες ενίσχυσης των ερευνητικών 
ικανοτήτων των υφιστάµενων και των νεοεµφανιζόµενων κέντρων αριστείας στις εν λόγω 
περιφέρειες, οι οποίες µπορούν να καλυφθούν από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία. 
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Ο τοµέας ‘‘Επιστήµη και Κοινωνία’’ αποτελεί σηµαντική διεύρυνση των εργασιών του 
προηγούµενου προγράµµατος πλαισίου. Αποσκοπεί να προαγάγει την ποιότητα των 
επιστηµών, να οδηγήσει σε καλύτερες πολιτικές της ΕΕ και να ενισχύσει τη συµµετοχή και 
την ενηµέρωση του κοινού.  

Σηµαντικός στόχος του 7ου προγράµµατος πλαισίου είναι να οικοδοµηθεί µια ισχυρή και 
συνεκτική διεθνής επιστηµονική και τεχνολογική πολιτική, και οι δραστηριότητες του 
προγράµµατος “Ικανότητες” θα υποστηρίξουν την εν λόγω προσέγγιση, ιδίως υποβοηθώντας 
τον προσδιορισµό των προτεραιοτήτων συνεργασίας. 

Η συνεκτική ανάπτυξη των πολιτικών θα δώσει µεγαλύτερη έµφαση στον συντονισµό των 
εθνικών και περιφερειακών ερευνητικών πολιτικών, µέσω ενός ειδικού καθεστώτος 
ενίσχυσης των διακρατικών πρωτοβουλιών πολιτικής συνεργασίας των κρατών µελών και 
των περιφερειών. Αυτό θα ενισχύσει την εφαρµογή µιας ανοικτής µεθόδου συντονισµού των 
ερευνητικών πολιτικών και θα προαγάγει τις εναρµονισµένες ή κοινές πρωτοβουλίες µεταξύ 
οµάδων χωρών και περιφερειών σε τοµείς που εµπερικλείουν ισχυρή διακρατική διάσταση. 

7.5. ∆ράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών 

Παράλληλα µε τη συνέχιση της παροχής επιστηµονικής και τεχνικής υποστήριξης στη 
χάραξη πολιτικής της ΕΕ, το ΚΚΕρ θα ενισχύσει περαιτέρω τον προσανατολισµό του µε 
γνώµονα τον χρήστη και την ισχυρή του δικτύωση µε την επιστηµονική κοινότητα. Θα 
αναπτύξει τις δραστηριότητές του σε ένα ειδικό πλαίσιο οικονοµικής µεγέθυνσης, αειφόρου 
ανάπτυξης και ασφάλειας. 

Οι δράσεις του ΚΚΕρ θα ανταποκριθούν επίσης στην πρόσκληση για “καλύτερη κανονιστική 
ρύθµιση” του νέου θεµατολογίου της Λισαβόνας. Θα αντιµετωπιστούν οι νέες προκλήσεις σε 
συνδυασµό µε την αυξανόµενη ανάγκη αντιµετώπισης κρίσεων, καταστάσεων εκτάκτου 
ανάγκης και πιεστικών πολιτικών επιταγών, οικοδοµώντας ικανότητες και µηχανισµούς σε 
επιλεγµένους τοµείς, µε σκοπό την παροχή κατάλληλης υποστήριξης στο πλαίσιο της ΕΕ. Η 
ολοκληρωµένη προσέγγιση της παροχής επιστηµονικής και τεχνικής υποστήριξης στις 
πολιτικές θα αποτελέσει επίσης κύριο χαρακτηριστικό του παρόντος ειδικού προγράµµατος. 

8. ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΧΕ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Η επίτευξη της αναγκαίας ταχείας προόδου προς την οικονοµία και την κοινωνία της γνώσης 
απαιτεί νέες φιλοδοξίες και αποτελεσµατικότητα από την πλευρά της ευρωπαϊκής έρευνας. 
Όλοι οι φορείς στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης – εθνικές κυβερνήσεις, ερευνητικά 
ιδρύµατα, βιοµηχανία – έχουν ρόλο να διαδραµατίσουν στη συγκεκριµένη προσπάθεια.  

Τα ειδικά προγράµµατα για την εκτέλεση του 7ου προγράµµατος πλαισίου αποσκοπούν να 
µεγιστοποιήσουν την κινητήριο δύναµη και τις επιπτώσεις των ερευνητικών δαπανών σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο του διαθέσιµου προϋπολογισµού. Κύρια χαρακτηριστικά 
είναι η επικέντρωση σε τέσσερις στόχους στα αντίστοιχα ειδικά προγράµµατα, µε 
δραστηριότητες και µέσα εκτέλεσης που έχουν σχεδιαστεί ώστε να διασφαλιστεί η επίτευξη 
των οι εν λόγω στόχων· ένα ισχυρό στοιχείο συνέχειας συνυπάρχει παράλληλα µε σηµαντικές 
νέες προσεγγίσεις· στόχος είναι η συνεκτική επικέντρωση στην υποστήριξη της υφιστάµενης 
αριστείας και στη δηµιουργία ικανοτήτων για τη µελλοντική ερευνητική αριστεία· 
επιδιώκεται η εξορθολογισµένη και απλοποιηµένη διαχείριση προκειµένου να διασφαλιστεί η 
φιλικότητα προς το χρήστη και η αποδοτικότητα ως προς το κόστος· διασφαλίζεται η 
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εσωτερική ευελιξία ώστε το πρόγραµµα πλαίσιο να µπορέσει να ανταποκριθεί στις νέες 
ανάγκες και δυνατότητες. 
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Παράρτηµα 1 

“ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ” του EΣΦΕΥ 7 

• Μονάδα έρευνας αντιπρωτονίων και ιόντων (FAIR) 

• Μονάδα εντατικών δευτερογενών ακτίνων ασταθών ισοτόπων (SPIRAL II) 

• Ευρωπαϊκό τηλεσκόπιο νετρίνου βαθέων υδάτων (KM3NeT) 

• Εξαιρετικά µεγάλο τηλεσκόπιο (ELT) οπτικής αστρονοµίας 

• Πανευρωπαϊκή Ερευνητική Υποδοµή Νανοδοµών (PRINS) 

• Ευρωπαϊκή Πηγή Εκλυόµενης Ακτινοβολίας (ESS) – πηγή νετρονίων 

• Ευρωπαϊκή Συσκευή Λέιζερ Ελευθέρων Ηλεκτρονίων (XFEL) –σκληρών ακτίνων X 

• ∆ίκτυο IRUVX FEL– από τις υπέρυθρες ακτίνες στις µαλακές ακτίνες X 

• Αναβάθµιση του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Ακτινοβολίας Συγχρότρου (ESRF) 

• Ευρωπαϊκός Υπολογιστής Υψηλών Επιδόσεων (HPCEUR) 

• Θαλάσσιο σκάφος για παράκτιες έρευνες – βασικά για τη Βαλτική Θάλασσα 

• Ερευνητικό Παγοθραυστικό Aurora Borealis 

• Ευρωπαϊκό Πολυεπιστηµονικό Παρατηρητήριο Θαλασσίου Πυθµένα (EMSO) 

• Ευρωπαϊκή υποδοµή έρευνας και προστασίας της βιοποικιλότητας  

• Προηγµένη υποδοµή απεικόνισης του εγκεφάλου και ολοκλήρου του σώµατος 

• Ευρωπαϊκή υποδοµή βιοπληροφορικής  

• Ευρωπαϊκό δίκτυο προηγµένων κέντρων κλινικής έρευνας 

• Ευρωπαϊκό δίκτυο βιοτραπεζών και γονιδιωµατικών πόρων 

• Υψηλής ασφάλειας εργαστήρια νεοεµφανιζόµενων ασθενειών και απειλών κατά της 
δηµόσιας υγείας 

• Υποδοµή για τη λειτουργική ανάλυση του συνόλου του γονιδιώµατος θηλαστικού 

• Μονάδα πρότυπου πειραµατισµού για τη βιοϊατρική έρευνα 

                                                 
7 Towards New Research Infrastructures for Europe: the ESFRI “List of Opportunities”(Νέες 

ερευνητικές υποδοµές για την Ευρώπη: ο ‘‘Κατάλογος ∆υνατοτήτων’’ του ΕΣΦΕΥ), Mάρτιος 2005, 
www.cordis.lu/esfri/  
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• Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Παρατηρητήριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών 
(EROHS) 

• Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (ESS) 

“ Έργα παγκόσµιας εµβέλειας” 

• ∆ιεθνής Θερµοπυρηνικός Πειραµατικός Αντιδραστήρας (ITER ) 

• ∆ιεθνής ∆ιαστηµικός Σταθµός (ISS) 

• ∆ιεθνής Γραµµικός Επιταχυντής Σωµατιδίων (ILC) 

• Ραδιοτηλεσκόπιο SKA (κεραιοστοιχία ενός τετραγωνικού χιλιοµέτρου)  

• ∆ιεθνής Μονάδα Ακτινοβόλησης Υλικών Σύντηξης (IFMIF) 
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2005/0185 (CNS) 

Πρόταση 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά µε το ειδικό πρόγραµµα “Συνεργασία” για την εκτέλεση του 7ου προγράµµατος 
πλαισίου (2007-2013) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τις δραστηριότητες έρευνας, 

τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης 

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 166, 

την πρόταση της Επιτροπής8, 

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου9, 

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής10, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Σύµφωνα µε το άρθρο 166 παράγραφος 3 της συνθήκης, η απόφαση αριθ. /EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το 7ο πρόγραµµα πλαίσιο 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τις δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης 
και επίδειξης (2007-2013) (εφεξής το "πρόγραµµα πλαίσιο") εκτελείται µέσω ειδικών 
προγραµµάτων, τα οποία ορίζουν τους λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής τους, 
προσδιορίζουν τη διάρκειά τους και παρέχουν τα µέσα που θεωρούνται αναγκαία. 

(2) Το πρόγραµµα πλαίσιο διαρθρώνεται σε τέσσερα είδη δραστηριοτήτων: διακρατική 
συνεργασία επί θεµάτων που ορίζονται µε άξονα τις πολιτικές (“Συνεργασία”), έρευνα 
που προτείνεται από τους ίδιους τους ερευνητές, µε πρωτοβουλία της ίδιας της 
ερευνητικής κοινότητας (“Ιδέες”), υποστήριξη της κατάρτισης και της εξέλιξης της 
σταδιοδροµίας των ερευνητών (“Άνθρωποι”), και υποστήριξη των ερευνητικών 
ικανοτήτων (“Ικανότητες”). Οι δραστηριότητες του σκέλους “Συνεργασία” πρέπει να 
υλοποιηθούν, όσον αφορά τις έµµεσες δράσεις, από το παρόν ειδικό πρόγραµµα. 

(3) Στο παρόν ειδικό πρόγραµµα εφαρµόζονται οι κανόνες συµµετοχής των επιχειρήσεων, 
των ερευνητικών κέντρων και των πανεπιστηµίων, καθώς και οι κανόνες για τη 
διάδοση των ερευνητικών αποτελεσµάτων του προγράµµατος πλαισίου (εφεξής ‘‘οι 
κανόνες συµµετοχής και διάδοσης’’). 

                                                 
8 ΕΕ C , , σ. . 
9 ΕΕ C , , σ. . 
10 ΕΕ C , , σ. . 
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(4) Το πρόγραµµα πλαίσιο πρέπει να συµπληρώνει τις δραστηριότητες που διεξάγονται 
στα κράτη µέλη, καθώς και τις άλλες κοινοτικές δράσεις που είναι αναγκαίες για τη 
συνολική στρατηγική προσπάθεια υλοποίησης των στόχων της Λισαβόνας, 
παράλληλα ιδίως µε τις δράσεις που αφορούν τα διαρθρωτικά ταµεία, τη γεωργία, την 
εκπαίδευση, την επιµόρφωση, την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία, τη 
βιοµηχανία, την υγεία, την προστασία των καταναλωτών, την απασχόληση, την 
ενέργεια, τις µεταφορές και το περιβάλλον. 

(5) Οι δραστηριότητες που αφορούν την καινοτοµία και τις ΜΜΕ, οι οποίες ενισχύονται 
στο πλαίσιο του παρόντος προγράµµατος πλαισίου, πρέπει να είναι συµπληρωµατικές 
ως προς τις δραστηριότητες που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο του Προγράµµατος 
Πλαισίου για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτοµία.  

(6) Η εκτέλεση του προγράµµατος πλαισίου ενδέχεται να οδηγήσει σε συµπληρωµατικά 
προγράµµατα τα οποία συνεπάγονται τη συµµετοχή ορισµένων µόνο κρατών µελών, 
τη συµµετοχή της Κοινότητας σε προγράµµατα που αναλαµβάνονται από ορισµένα 
κράτη µέλη ή τη δηµιουργία κοινών επιχειρήσεων ή άλλων διευθετήσεων κατά την 
έννοια των άρθρων 168, 169 και 171 της συνθήκης. 

(7) Το παρόν ειδικό πρόγραµµα πρέπει να συνεισφέρει στην επιχορήγηση στην 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη σύσταση της ‘‘Χρηµατοδοτικής 
∆ιευκόλυνσης Καταµερισµού του Κινδύνου’’, προκειµένου να βελτιωθεί η πρόσβαση 
σε δάνεια της ΕΤΕ. 

(8) Όπως προβλέπεται στο άρθρο 170 της συνθήκης, η Κοινότητα έχει συνάψει ορισµένες 
διεθνείς συµφωνίες στον τοµέα της έρευνας, και πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες 
προκειµένου να ενισχυθεί η διεθνής συνεργασία στην έρευνα µε σκοπό την περαιτέρω 
ενσωµάτωση της Κοινότητας στην παγκόσµια ερευνητική κοινότητα. Ως εκ τούτου, 
το παρόν ειδικό πρόγραµµα πρέπει να είναι ανοικτό στη συµµετοχή χωρών που έχουν 
συνάψει συµφωνίες για το σκοπό αυτό, πρέπει επίσης να είναι ανοικτό σε επίπεδο 
έργου και, µε βάση το αµοιβαίο όφελος, στη συµµετοχή φορέων τρίτων χωρών και 
διεθνών οργανισµών για επιστηµονική συνεργασία. 

(9) Οι ερευνητικές δραστηριότητες που διεξάγονται στο πλαίσιο του παρόντος 
προγράµµατος πρέπει να τηρούν τις θεµελιώδεις δεοντολογικές αρχές, 
συµπεριλαµβανοµένων των αρχών που διατυπώνονται στο Χάρτη Θεµελιωδών 
∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(10) Το πρόγραµµα πλαίσιο πρέπει να συµβάλει στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.  

(11) Πρέπει να διασφαλιστεί η ορθολογική οικονοµική διαχείριση του προγράµµατος 
πλαισίου και η εφαρµογή του µε κατά το δυνατόν τον πλέον αποτελεσµατικό και 
φιλικό προς το χρήστη τρόπο, καθώς επίσης και να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε 
όλους τους συµµετέχοντες, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 
1605/2002 του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του 
δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και µε τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2342/2002 της 
Επιτροπής, της 23ης ∆εκεµβρίου 2002, για τη θέσπιση των λεπτοµερών κανόνων 
εφαρµογής του δηµοσιονοµικού κανονισµού και µε οιεσδήποτε µελλοντικές 
τροποποιήσεις. 
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(12) Πρέπει επίσης να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου να προβλεφθούν οι 
παρατυπίες και η απάτη, και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την ανάκτηση των 
απολεσθέντων, αχρεωστήτως καταβληθέντων ή κακώς χρησιµοποιηθέντων 
κονδυλίων, σύµφωνα µε τον κανονισµό (EΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του 
Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δηµοσιονοµικού κανονισµού 
που εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τον 
κανονισµό (EΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της 23ης ∆εκεµβρίου 
2002, για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του δηµοσιονοµικού 
κανονισµού και οιωνδήποτε µελλοντικών τροπολογιών, τον κανονισµό (EΚ, Ευρατόµ) 
αριθ. 2988/95 του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 1995, σχετικά µε την προστασία 
των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων11, τον κανονισµό (EΚ, 
Ευρατόµ) αριθ. 2185/96 του Συµβουλίου, της 11ης Νοεµβρίου 1996 σχετικά µε τους 
ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή µε σκοπό την 
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες 
και λοιπές παρατυπίες12 και τον κανονισµό ΕΚ αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις έρευνες που πραγµατοποιούνται 
από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF)13. 

(13) Τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης εγκρίνονται σύµφωνα 
µε την απόφαση 1999/468/EΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον 
καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην 
Επιτροπή14. 

(14) Κάθε θεµατικός τοµέας πρέπει να διαθέτει τη δική του γραµµή προϋπολογισµού στο 
πλαίσιο του γενικού προϋπολογισµού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

(15) Κατά την εκτέλεση του παρόντος προγράµµατος πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή 
στην ενσωµάτωση της διάστασης της ισότητας των δύο φύλων, καθώς επίσης, µεταξύ 
άλλων, στις συνθήκες εργασίας, στη διαφάνεια των διαδικασιών πρόσληψης και στην 
εξέλιξη της σταδιοδροµίας των ερευνητών που προσλαµβάνονται σε έργα και 
προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο των δράσεων του παρόντος 
προγράµµατος, για τα οποία η σύσταση της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2005 για 
την Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και τον Κώδικα ∆εοντολογίας για την 
πρόσληψη ερευνητών15 αποτελεί το πλαίσιο αναφοράς. 

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:  

Άρθρο 1 

Εγκρίνεται το ειδικό πρόγραµµα “Συνεργασία” για κοινοτικές δραστηριότητες στον τοµέα 
της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, συµπεριλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων 
επίδειξης, εφεξής “το ειδικό πρόγραµµα”, για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31 
∆εκεµβρίου 2013. 

                                                 
11 ΕΕ L 312, 23.12.1995, σ.1. 
12 ΕΕ L 292, 15.11.1996, σ.2. 
13 ΕΕ L 136, 31.5.1999, σ.1. 
14 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23. 
15 COM(576) τελικό. 
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Άρθρο 2 

Το ειδικό πρόγραµµα υποστηρίζει τις δραστηριότητες που υπάγονται στον τίτλο 
‘‘Συνεργασία’’, οι οποίες στηρίζουν το σύνολο των ερευνητικών δράσεων που διεξάγονται 
στο πλαίσιο διακρατικής συνεργασίας στους ακόλουθους θεµατικούς τοµείς: 

 α) Υγεία· 

 β) Τρόφιµα, γεωργία και βιοτεχνολογία· 

 γ) Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών· 

 δ) Νανοεπιστήµες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες 
παραγωγής· 

 ε) Ενέργεια· 

 στ) Περιβάλλον (συµπεριλαµβανοµένης της αλλαγής του κλίµατος)· 

 ζ) Μεταφορές (συµπεριλαµβανοµένης της αεροναυτικής) 

 η) Κοινωνικοοικονοµικές και ανθρωπιστικές επιστήµες· 

 θ) Ασφάλεια και διάστηµα. 

Η εφαρµογή του παρόντος ειδικού προγράµµατος ενδέχεται να οδηγήσει σε συµπληρωµατικά 
προγράµµατα, τα οποία περιλαµβάνουν τη συµµετοχή ορισµένων µόνο κρατών µελών, τη 
συµµετοχή της Κοινότητας σε προγράµµατα που αναλαµβάνονται από ορισµένα κράτη µέλη 
ή τη δηµιουργία κοινών επιχειρήσεων ή άλλων διευθετήσεων κατά την έννοια των άρθρων 
168, 169 και 171 της συνθήκης. 

Οι στόχοι και οι γενικές κατευθυντήριες γραµµές των εν λόγω δραστηριοτήτων παρατίθενται 
στο παράρτηµα I. 

Άρθρο 3 

Σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ του προγράµµατος πλαισίου, το ποσό που θεωρείται αναγκαίο 
για την εκτέλεση του ειδικού προγράµµατος ανέρχεται σε 44.432 εκατοµµύρια ευρώ, εκ των 
οποίων λιγότερα από το 6% προορίζονται για τις διοικητικές δαπάνες της Επιτροπής. Η 
ενδεικτική ανάλυση του εν λόγω ποσού παρατίθεται στο παράρτηµα II. 
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Άρθρο 4 

1) Όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο του ειδικού προγράµµατος 
διεξάγονται σύµφωνα µε τις θεµελιώδεις αρχές δεοντολογίας.  

2) ∆εν χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του παρόντος προγράµµατος τα ακόλουθα 
ερευνητικά πεδία: 

– η ερευνητική δραστηριότητα που αποσκοπεί στην κλωνοποίηση του ανθρώπου για 
αναπαραγωγικούς σκοπούς, 

– η ερευνητική δραστηριότητα µε στόχο την τροποποίηση της γενετικής κληρονοµιάς των 
ανθρωπίνων όντων, η οποία ενδέχεται να καταστήσει τις εν λόγω τροποποιήσεις 
κληρονοµικές16, 

– οι ερευνητικές δραστηριότητες που αποβλέπουν στη δηµιουργία ανθρωπίνων εµβρύων 
αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς ή για σκοπούς εξασφάλισης βλαστοκυττάρων, 
µεταξύ άλλων µέσω µεταφοράς πυρήνων σωµατικών κυττάρων. 

3) ∆εν χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του παρόντος προγράµµατος η παρακάτω έρευνα: 

– οι ερευνητικές δραστηριότητες που είναι απαγορευµένες σε όλα τα κράτη µέλη, 

– οι ερευνητικές δραστηριότητες που πρόκειται να διεξαχθούν σε κράτος µέλος στο οποίο 
τέτοιου είδους έρευνα απαγορεύεται. 

Άρθρο 5 

1. Το ειδικό πρόγραµµα εφαρµόζεται µέσω των χρηµατοδοτικών µηχανισµών που 
καθορίζονται στο παράρτηµα III του προγράµµατος πλαισίου.  

2. Το παράρτηµα III του παρόντος ειδικού προγράµµατος παρουσιάζει µια πρώτη σειρά 
Κοινών Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών οι οποίες θα αποτελέσουν αντικείµενο 
χωριστών αποφάσεων, παραδείγµατος χάριν δυνάµει του άρθρου 171 της συνθήκης, 
και ορίζει τις ρυθµίσεις επιχορήγησης στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη 
σύσταση της Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης Καταµερισµού του Κινδύνου. 

3. Το παράρτηµα IV παραθέτει ορισµένες πρωτοβουλίες για την κοινή εφαρµογή των 
εθνικών ερευνητικών προγραµµάτων, οι οποίες θα αποτελέσουν αντικείµενο 
χωριστής απόφασης βάσει του άρθρου 169 της συνθήκης. 

4. Στο παρόν ειδικό πρόγραµµα εφαρµόζονται οι κανόνες συµµετοχής και διάδοσης. 

                                                 
16 Η έρευνα µε αντικείµενο τη θεραπεία του καρκίνου των γονάδων µπορεί να χρηµατοδοτηθεί. 
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Άρθρο 6 

1. Η Επιτροπή καταρτίζει πρόγραµµα εργασίας για την εφαρµογή του ειδικού 
προγράµµατος, καθορίζοντας διεξοδικότερα τους στόχους και τις επιστηµονικές και 
τεχνολογικές προτεραιότητες που παρατίθενται στο παράρτηµα Ι, τον χρηµατοδοτικό 
µηχανισµό που θα χρησιµοποιηθεί για τον θεµατικό τοµέα για τον οποίο 
προκηρύσσονται προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, καθώς και το χρονοδιάγραµµα 
εφαρµογής. 

2. Το πρόγραµµα εργασίας λαµβάνει υπόψη τις σχετικές ερευνητικές δραστηριότητες 
που διεξάγονται από τα κράτη µέλη, τις συνδεδεµένες χώρες και ευρωπαϊκούς και 
διεθνείς οργανισµούς. Το πρόγραµµα εργασίας επικαιροποιείται εάν κριθεί σκόπιµο. 

3. Το πρόγραµµα εργασίας προσδιορίζει τα κριτήρια βάσει των οποίων θα 
αξιολογηθούν οι προτάσεις για έµµεσες δράσεις στο πλαίσιο των καθεστώτων 
χρηµατοδότησης και θα επιλεγούν τα έργα. Ως κριτήρια λαµβάνονται η αριστεία, οι 
επιπτώσεις και η εκτέλεση· σε αυτό το πλαίσιο, οι επιπλέον απαιτήσεις, οι 
συντελεστές στάθµισης και τα κατώφλια διευκρινίζονται περαιτέρω ή 
συµπληρώνονται στο πρόγραµµα εργασίας. 

4. Το πρόγραµµα εργασίας προσδιορίζει: 

(α) τους οργανισµούς που λαµβάνουν συνδροµές υπό µορφή εισφοράς µέλους· 

(β) τις δράσεις υποστήριξης σε δραστηριότητες που διεξάγονται από ειδικές 
νοµικές οντότητες. 

Άρθρο 7 

1. Η ευθύνη εκτέλεσης του ειδικού προγράµµατος βαρύνει την Επιτροπή. 

2. Η διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 εφαρµόζεται για την 
έγκριση: 

(α) του προγράµµατος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1· 

(β) οιασδήποτε προσαρµογής της ενδεικτικής ανάλυσης του ποσού που 
παρατίθεται στο παράρτηµα II. 

3. Η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 εφαρµόζεται για την 
έγκριση των δράσεων ΕΤΑ που συνεπάγονται τη χρήση ανθρωπίνων εµβρύων και 
ανθρωπίνων εµβρυϊκών βλαστοκυττάρων. 
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Άρθρο 8 

1. Η Επιτροπή συνεπικουρείται από επιτροπή. 

2. Σε περίπτωση παραποµπής στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζεται η διαδικασία 
διαχείρισης που αναφέρεται στο άρθρο 4 της απόφασης 1999/468/EΚ, σύµφωνα µε 
το άρθρο 7 παράγραφος 3. 

3. Σε περίπτωση παραποµπής στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 
7 της απόφασης 1999/468/EΚ. 

4. Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 
1999/468/EΚ είναι δύο µήνες. 

5. Η Επιτροπή ενηµερώνει σε τακτά διαστήµατα την επιτροπή για τη συνολική πρόοδο 
που σηµειώθηκε κατά την εκτέλεση του ειδικού προγράµµατος και της παρέχει 
πληροφορίες σχετικά µε όλες τις δράσεις ΕΤΑ που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο 
του παρόντος προγράµµατος. 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη. 

Βρυξέλλες,  

 Για το Συµβούλιο 
 Ο Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΩΝ 
ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Στο παρόν ειδικό πρόγραµµα, θα παρασχεθεί ενίσχυση στη διακρατική συνεργασία σε 
κάθε κλίµακα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πέραν αυτής, σε ορισµένους 
θεµατικούς τοµείς που αντιστοιχούν σε µείζονα πεδία προόδου των γνώσεων και της 
τεχνολογίας, όπου η έρευνα πρέπει να υποστηριχθεί και να ενισχυθεί προκειµένου να 
αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις που αφορούν την κοινωνία, την οικονοµία, τη δηµόσια 
υγεία, το περιβάλλον και τη βιοµηχανία στην Ευρώπη. 

Πρωταρχικός σκοπός είναι η συµβολή στην αειφόρο ανάπτυξη στο πλαίσιο της 
προώθησης της έρευνας στο πλέον υψηλό επίπεδο αριστείας. 

Οι εννέα θεµατικοί τοµείς οι οποίοι έχουν οριστεί για ανάληψη δράσης από την ΕΕ είναι οι 
ακόλουθοι: 

(1) Υγεία· 

(2) Τρόφιµα, γεωργία και βιοτεχνολογία· 

(3) Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών· 

(4) Νανοεπιστήµες, νανοτεχνολογίες, υλικά, και νέες τεχνολογίες παραγωγής· 

(5) Ενέργεια· 

(6) Περιβάλλον (συµπεριλαµβανοµένης της αλλαγής του κλίµατος)· 

(7) Μεταφορές (συµπεριλαµβανοµένης της αεροναυτικής)· 

(8) Κοινωνικοοικονοµικές και ανθρωπιστικές επιστήµες· 

(9) Ασφάλεια και διάστηµα. 

Κάθε θεµατικός τοµέας περιγράφεται όσον αφορά τον στόχο, την προσέγγιση εφαρµογής του, 
καθώς και τις δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων που 
συνεπάγονται πρωτοβουλίες µεγάλης κλίµακας (όπως παρατίθενται στα παραρτήµατα III και 
IV), τη διεθνή συνεργασία, τις νεοεµφανιζόµενες ανάγκες και τις απρόβλεπτες πολιτικές 
ανάγκες. 

Η αρχή της αειφόρου ανάπτυξης και της ισότητας των δύο φύλων θα ληφθεί δεόντως υπόψη. 
Επιπροσθέτως, οι δεοντολογικές, κοινωνικές, νοµικές και οι ευρύτερες πολιτιστικές πτυχές 
της έρευνας που πρόκειται να διεξαχθεί, οι δυνητικές εφαρµογές της, καθώς επίσης και οι 
κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις της επιστηµονικής και τεχνολογικής εξέλιξης και οι 
προοπτικές θα αποτελέσουν µέρος, όπου αυτό κρίνεται σκόπιµο, των δραστηριοτήτων στο 
πλαίσιο του παρόντος ειδικού προγράµµατος. 
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Πολυεπιστηµονικότητα και διαθεµατική έρευνα, συµπεριλαµβανοµένων των κοινών 
προσκλήσεων 

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα επιστηµονικά πεδία προτεραιότητας, τα οποία 
επικαλύπτονται µε τους θεµατικούς τοµείς, όπως οι επιστήµες και οι τεχνολογίες της 
θάλασσας. Η πολυεπιστηµονικότητα θα ενθαρρυνθεί µέσω κοινών διαθεµατικών 
προσεγγίσεων των αντικειµένων της έρευνας και της τεχνολογίας, τα οποία παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον για πολλούς θεµατικούς τοµείς.  

Τέτοιου είδους διαθεµατικές προσεγγίσεις θα εφαρµοστούν, µεταξύ άλλων, µέσω: 

– Της χρήσης κοινών προσκλήσεων για τους θεµατικούς τοµείς, στην περίπτωση που ένα 
ερευνητικό θέµα είναι σαφώς σχετικό µε τις δραστηριότητες που διεξάγονται στο πλαίσιο 
των αντίστοιχων θεµατικών τοµέων · 

– Της ιδιαίτερης έµφασης που θα δοθεί στη διεπιστηµονική έρευνα στο πλαίσιο της 
δραστηριότητας “νεοεµφανιζόµενες ανάγκες” · 

– Της προσφυγής στην αξιοποίηση εξωτερικών συµβουλών που θα προέρχονται από ένα 
ευρύ φάσµα επιστηµών και κλάδων για την εκπόνηση του προγράµµατος εργασίας· 

– Της διασφάλισης της συνοχής µε τις πολιτικές της ΕΕ, για την έρευνα που έχει αντικείµενο 
τις πολιτικές· 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διασφαλίσει τον συντονισµό µεταξύ των θεµατικών τοµέων του 
παρόντος ειδικού προγράµµατος και των δράσεων στο πλαίσιο άλλων ειδικών προγραµµάτων 
του 7ου προγράµµατος πλαισίου, όπως αυτών που αφορούν τις ερευνητικές υποδοµές στο 
πλαίσιο του ειδικού προγράµµατος “Ικανότητες”. 

Προσαρµογή στις εξελισσόµενες ανάγκες και δυνατότητες 

Η διαρκής σηµασία των θεµατικών τοµέων για τη βιοµηχανία διασφαλίζεται βάσει, µεταξύ 
άλλων πηγών, των εργασιών των διαφόρων “Eυρωπαϊκών Τεχνολογικών Πλατφορµών”. Tο 
παρόν ειδικό πρόγραµµα θα συµβάλει συνεπώς στην εκτέλεση των Στρατηγικών Σχεδίων 
Έρευνας που εκπονήθηκαν και αναπτύχθηκαν από τις Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές 
Πλατφόρµες, όπου τα εν λόγω Σχέδια παράγουν πραγµατική ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία. 
Οι µεγάλες ερευνητικές ανάγκες που προσδιορίστηκαν στα διαθέσιµα Στρατηγικά Σχέδια 
Έρευνας λαµβάνονται ήδη υπόψη από τους εννέα θεµατικούς τοµείς που προσδιορίζονται 
παρακάτω. Η λεπτοµερέστερη ενσωµάτωση του τεχνικού τους περιεχοµένου θα 
πραγµατοποιηθεί σε µεταγενέστερο στάδιο, κατά την διαµόρφωση του λεπτοµερούς 
προγράµµατος εργασίας για τις ειδικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. 

Θα διασφαλιστεί επίσης η διαρκής σηµασία των θεµατικών τοµέων για τη διαµόρφωση, την 
εφαρµογή και την αξιολόγηση των πολιτικών της ΕΕ και των κανονιστικών ρυθµίσεων. Αυτό 
αφορά τοµείς πολιτικής όπως ο τοµέας της υγείας, της ασφάλειας, της προστασίας του 
καταναλωτή, της ενέργειας, του περιβάλλοντος, της αναπτυξιακής βοήθειας, της αλιείας, της 
ναυτιλίας, της γεωργίας, της υγείας και της σωστής διαβίωσης των ζώων, των µεταφορών, 
της εκπαίδευσης και της επιµόρφωσης, της κοινωνίας των πληροφοριών και των µέσων 
µαζικής επικοινωνίας, της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων, της συνοχής, της 
δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, καθώς και την προτυποποιητική και την 
συντυποποιητική έρευνα σχετικά µε τη βελτίωση της ποιότητας των προτύπων και της 
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εφαρµογής τους. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι δυνατόν να διαδραµατίσουν ρόλο οι πλατφόρµες 
που συνενώνουν τους άµεσα ενδιαφερόµενους φορείς µε την ερευνητική κοινότητα, 
προκειµένου να εξεταστούν Στρατηγικά Σχέδια Έρευνας που αφορούν τους κοινωνικούς, 
περιβαλλοντικούς ή άλλους τοµείς πολιτικής. 

Στο πλαίσιο κάθε θεµατικού τοµέα, εκτός των δραστηριοτήτων που έχουν ορισθεί, θα 
εκτελεστούν ειδικές δράσεις, οι οποίες ανταποκρίνονται στις νεοεµφανιζόµενες ανάγκες και 
στις απρόβλεπτες πολιτικές ανάγκες µε ανοικτό και ευέλικτο τρόπο. Η εκτέλεση των εν λόγω 
δράσεων θα διασφαλίσει την απλή, συνεκτική και συντονισµένη προσέγγιση στο σύνολο του 
ειδικού προγράµµατος, καθώς και τη χρηµατοδότηση της διεπιστηµονικής έρευνας που 
επικαλύπτεται µε ορισµένους θεµατικούς τοµείς ή δεν σχετίζεται µε αυτούς. 

• Νεοεµφανιζόµενες ανάγκες: παροχή ειδικής ενίσχυσης σε ερευνητικές προτάσεις που 
αποσκοπούν στον προσδιορισµό ή την περαιτέρω διερεύνηση, σε δεδοµένο πεδίο ή/και 
στο σηµείο τοµής περισσοτέρων επιστηµονικών κλάδων, νέων επιστηµονικών και 
τεχνολογικών προοπτικών, ιδίως προοπτικών που ανοίγουν το δρόµο σε κορυφαία 
επιτεύγµατα. Η εν λόγω ενίσχυση υλοποιείται µέσω: 

– Της ανοικτής έρευνας “από τη βάση προς την κορυφή” επί θεµάτων που 
προσδιορίζονται από τους ίδιους τους ερευνητές προκειµένου να αναπτυχθούν 
νέες επιστηµονικές και τεχνολογικές δυνατότητες (δράσεις ‘‘Περιπέτεια”) ή να 
αξιολογηθούν νέες ανακαλύψεις ή προσφάτως παρατηρηθέντα φαινόµενα, τα 
οποία µπορεί να ενέχουν κινδύνους ή προβλήµατα για την κοινωνία (δράσεις 
‘∆ιορατικότητα”)· 

– Πρωτοβουλιών µε επίκεντρο ειδικούς στόχους που συνιστούν µεγάλες 
προκλήσεις σε νεοεµφανιζόµενα επιστηµονικά και τεχνολογικά πεδία, τα οποία 
υπόσχονται σηµαντικά επιτεύγµατα και έναν ευρύ δυνητικό αντίκτυπο στις 
οικονοµικές και κοινωνικές εξελίξεις, και ενδέχεται να εµπλέκουν οµάδες 
συµπληρωµατικών έργων (δράσεις “Ανίχνευση)”). 

• Απρόβλεπτες πολιτικές ανάγκες: ανταπόκριση µε ευέλικτο τρόπο στις νέες πολιτικές 
ανάγκες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράµµατος πλαισίου, όπως 
απρόβλεπτες εξελίξεις ή γεγονότα που απαιτούν ταχεία αντίδραση: νέες επιδηµίες, 
νεοεµφανιζόµενα προβλήµατα όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίµων, αντιµετώπιση 
φυσικών καταστροφών ή δράσεις αλληλεγγύης. Οι εν λόγω δράσεις θα υλοποιηθούν σε 
στενή συνεργασία µε τις σχετικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ετήσιο 
πρόγραµµα εργασίας µπορεί να τροποποιηθεί εάν παρουσιαστούν ερευνητικές ανάγκες 
επείγοντος χαρακτήρα. 

• ∆ιάδοση, µεταφορά γνώσεων και ευρύτερη συµµετοχή 

Προκειµένου να ενισχυθεί η διάδοση και η χρήση των αποτελεσµάτων της έρευνας της ΕΕ, η 
διάδοση των γνώσεων και η µεταφορά των αποτελεσµάτων, µεταξύ άλλων στους υπευθύνους 
χάραξης πολιτικής, θα ενισχυθεί σε όλους τους θεµατικούς τοµείς17, κυρίως µέσω της 
χρηµατοδότησης των δραστηριοτήτων δικτύωσης/διαµεσολάβησης, σεµιναρίων και 

                                                 
17 Σε ορισµένες περιπτώσεις, είναι δυνατόν να επιβληθούν ορισµένοι περιορισµοί στην έρευνα σε θέµατα 

ασφάλειας, σύµφωνα µε τους Κανόνες Συµµετοχής και ∆ιάδοσης. 
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εκδηλώσεων, συνδροµής από εξωτερικούς εµπειρογνώµονες και από ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
πληροφοριών. Η εν λόγω ενίσχυση θα εφαρµοστεί σε κάθε θεµατικό τοµέα µέσω: 

– Της ενσωµάτωσης των δράσεων διάδοσης και µεταφοράς γνώσεων στα έργα και στις 
κοινοπραξίες, µέσω κατάλληλων διατάξεων των µηχανισµών χρηµατοδότησης και των 
απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων· 

– Της παροχής στοχοθετηµένης συνδροµής σε έργα και κοινοπραξίες, ούτως ώστε να τους 
διασφαλιστεί η πρόσβαση στις αναγκαίες δεξιότητες για τη βελτιστοποίηση της χρήσης 
των αποτελεσµάτων· 

– Των ειδικών δράσεων διάδοσης οι οποίες υιοθετούν µία προενεργό προσέγγιση της 
διάδοσης των αποτελεσµάτων, µέσω µιας σειράς έργων, στα οποία συµπεριλαµβάνονται 
τα έργα των προηγούµενων προγραµµάτων πλαισίων και άλλα ερευνητικά προγράµµατα, 
και οι οποίες στοχεύουν ειδικούς τοµείς ή οµάδες άµεσα ενδιαφερόµενων συντελεστών, 
όπως οι δυνητικοί χρήστες· 

– Της διάδοσης στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής, µεταξύ άλλων στα όργανα 
τυποποίησης, ώστε να διευκολυνθεί η χρήση των σχετικών πολιτικών αποτελεσµάτων από 
τους κατάλληλους φορείς σε διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο· 

– Των υπηρεσιών της CORDIS για την προώθηση της διάδοσης των γνώσεων και της 
αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων· 

– Των πρωτοβουλιών για την προώθηση του διαλόγου και της ανταλλαγής απόψεων επί 
επιστηµονικών θεµάτων και επί ερευνητικών αποτελεσµάτων µε το ευρύ κενό πέραν της 
ερευνητικής κοινότητας. 

Θα διασφαλιστεί ο συντονισµός της διάδοσης και της µεταφοράς γνώσεων µέσω του 
προγράµµατος πλαισίου. Θα υλοποιηθούν συµπληρωµατικές δράσεις για την ενίσχυση της 
καινοτοµίας στο πλαίσιο του Προγράµµατος για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτοµία. 
Θα αξιοποιηθεί η ενδεχόµενη συνέργεια µεταξύ της εκπαίδευσης και της έρευνας και θα 
προσδιοριστούν οι ορθές πρακτικές, κυρίως µε σκοπό να προωθηθεί η σταδιοδροµία στην 
έρευνα. 

Συµµετοχή των ΜΜΕ 

Θα διευκολυνθεί η βέλτιστη συµµετοχή των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους 
διαφόρους θεµατικούς τοµείς, ιδίως µέσω της βελτίωσης των χρηµατοδοτικών και 
διοικητικών διαδικασιών και της µεγαλύτερης ευελιξίας κατά την επιλογή του κατάλληλου 
χρηµατοδοτικού καθεστώτος. Επιπροσθέτως, οι ερευνητικές ανάγκες και το δυναµικό των 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων λαµβάνονται δεόντως υπόψη κατά την εκπόνηση του 
περιεχοµένου των θεµατικών τοµέων του παρόντος προγράµµατος πλαισίου και οι τοµείς οι 
οποίοι παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ΜΜΕ θα προσδιοριστούν στο πρόγραµµα 
εργασίας. Ειδικές δράσεις για την ενίσχυση της έρευνας προς όφελος των ΜΜΕ ή των 
ενώσεων ΜΜΕ συµπεριλαµβάνονται στο ειδικό πρόγραµµα «Ικανότητες», και οι δράσεις για 
την προώθηση της συµµετοχής των ΜΜΕ στο πρόγραµµα πλαίσιο θα χρηµατοδοτηθούν στο 
πλαίσιο του Προγράµµατος για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτοµία. 

∆εοντολογικές πτυχές 
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Κατά την εκτέλεση του παρόντος ειδικού προγράµµατος και στο πλαίσιο των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων που προκύπτουν από αυτό πρέπει να τηρηθούν οι θεµελιώδεις δεοντολογικές 
αρχές. Σε αυτές περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, οι αρχές που διατυπώνονται στο Χάρτη 
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕΈ, όπου συµπεριλαµβάνονται: η προστασία της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας και της ανθρώπινης ζωής, η προστασία των προσωπικών δεδοµένων και της 
ιδιωτικής ζωής, καθώς και η προστασία των ζώων και του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε την 
κοινοτική νοµοθεσία και τις τελευταίες εκδόσεις των σχετικών διεθνών συµβάσεων, 
κατευθυντήριων γραµµών και κωδίκων δεοντολογίας, π.χ. η ∆ήλωση του Ελσίνκι, η Σύµβαση 
του Συµβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τη βιοϊατρική που υπεγράφη 
στο Oviedo στις 4 Aπριλίου 1997 και τα Συµπληρωµατικά της Πρωτόκολλα, η Σύµβαση των 
Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα του παιδιού, η Παγκόσµια ∆ιακήρυξη για το ανθρώπινο 
γονιδίωµα και τα ανθρώπινα δικαιώµατα που εγκρίθηκε από την UNESCO, η Σύµβαση των 
Ηνωµένων Εθνών για την απαγόρευση των βιολογικών και τοξινικών όπλων (ΣΑΒΤΟ), η 
∆ιεθνής Συνθήκη σχετικά µε τους φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία, 
και τα σχετικά ψηφίσµατα του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (ΠΟΥ).  

Λαµβάνονται επίσης υπόψη οι γνωµοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Οµάδας Συµβούλων για τις 
ηθικές επιπτώσεις της βιοτεχνολογίας (1991-1997) και οι γνωµοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής 
Οµάδας για τη δεοντολογία στις επιστήµες και στις νέες τεχνολογίες (από το 1998 και 
εφεξής). 

Σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας και ενόψει της πολλαπλότητας των προσεγγίσεων 
που καταγράφονται στην Ευρώπη, οι συµµετέχοντες σε ερευνητικά έργα πρέπει να 
συµµορφώνονται µε την υφιστάµενη νοµοθεσία, τις κανονιστικές διατάξεις και τους 
δεοντολογικούς κανόνες των χωρών στις οποίες διεξάγεται η έρευνα. Σε κάθε περίπτωση, 
εφαρµόζονται οι εθνικές διατάξεις και δεν ενισχύεται µε κοινοτική χρηµατοδότηση καµία 
έρευνα η οποία πρόκειται να διεξαχθεί σε συγκεκριµένο κράτος µέλος ή άλλη χώρα, εφόσον 
αυτή απαγορεύεται στο εν λόγω κράτος µέλος ή χώρα. 

Όπου κρίνεται σκόπιµο, όσοι διεξάγουν ερευνητικά έργα πρέπει να επιδιώκουν έγκριση εκ 
µέρους των σχετικών εθνικών ή τοπικών επιτροπών δεοντολογίας πριν από την έναρξη των 
δραστηριοτήτων ΕΤΑ. Επίσης, η Επιτροπή εφαρµόζει συστηµατικά δεοντολογική εξέταση 
των προτάσεων που αφορούν ευαίσθητα από δεοντολογική άποψη θέµατα ή όταν οι 
δεοντολογικές πτυχές δεν έχουν ληφθεί δεόντως υπόψη. Σε ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατόν 
να πραγµατοποιηθεί δεοντολογική εξέταση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός έργου. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 3 της παρούσας απόφασης, δεν χορηγείται 
χρηµατοδότηση για ερευνητικές δραστηριότητες οι οποίες απαγορεύονται σε όλα τα κράτη 
µέλη. 

Το πρωτόκολλο για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων που προσαρτάται στη 
Συνθήκη απαιτεί από την Κοινότητα να λάβει πλήρως υπόψη τις απαιτήσεις για την καλή 
διαβίωση των ζώων κατά την διατύπωση και υλοποίηση των κοινοτικών πολιτικών, 
συµπεριλαµβανοµένης της έρευνας. Η οδηγία 86/609/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την 
προστασία των ζώων που χρησιµοποιούνται για πειραµατικούς και άλλους επιστηµονικούς 
σκοπούς απαιτεί όλα τα πειράµατα να σχεδιάζονται µε σκοπό την αποφυγή της καταπόνησης 
και της πρόκλησης ανώφελου πόνου και ταλαιπωρίας στα ζώα που χρησιµοποιούνται σε 
πειράµατα, τη χρήση του ελάχιστου δυνατού αριθµού ζώων, την συµµετοχή ζώων µε τον 
χαµηλότερο βαθµό νευροφυσιολογικής ευαισθησίας, και την πρόκληση του λιγότερου 
δυνατού πόνου, ταλαιπωρίας, καταπόνησης ή µόνιµης βλάβης. Η τροποποίηση της γενετικής 
κληρονοµιάς των ζώων και η κλωνοποίηση ζώων µπορούν να πραγµατοποιηθούν µόνον 
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εφόσον οι σκοποί δικαιολογούνται από ηθική άποψη και οι συνθήκες είναι τέτοιες που 
εγγυώνται την καλή διαβίωση των ζώων και τηρούνται οι αρχές της βιοποικιλότητας. 

Κατά την εκτέλεση του παρόντος προγράµµατος, η Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά τα 
επιστηµονικά επιτεύγµατα και τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις ούτως ώστε να λαµβάνονται 
υπόψη οι οιεσδήποτε εξελίξεις. 

Η δεοντολογική έρευνα σχετικά µε τις επιστηµονικές και τεχνολογικές εξελίξεις διεξάγεται 
στο µέρος ‘‘Επιστήµη και κοινωνία’’ του ειδικού προγράµµατος «Ικανότητες». 

Συνεργατική έρευνα 

Η συνεργατική έρευνα θα αποτελέσει τον κύριο όγκο και τον πυρήνα της χρηµατοδότησης 
της έρευνας από την ΕΕ. Στόχος είναι να διεξαχθούν, σε πεδία καθοριστικά για την πρόοδο 
των γνώσεων, άριστα ερευνητικά έργα και δίκτυα ικανά να προσελκύσουν ερευνητές και 
επενδύσεις από την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσµο, ενισχύοντας τη βιοµηχανική και 
τεχνολογική βάση της ΕΕ και στηρίζοντας τις πολιτικές της ΕΕ. 

Ο εν λόγω στόχος θα επιτευχθεί µε την υποστήριξη της συνεργατικής έρευνας, η οποία 
συµπεριλαµβάνει την ενεργό συµµετοχή της βιοµηχανίας, µέσω µιας σειράς καθεστώτων 
χρηµατοδότησης: συνεργατικά έργα, δίκτυα αριστείας και δράσεις συντονισµού/ενίσχυσης. 

Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες 

Σε περιορισµένο αριθµό περιπτώσεων, η εµβέλεια ενός στόχου ΕΤΑ και το εύρος των 
αναγκαίων πόρων δικαιολογούν τη συγκρότηση µακροπρόθεσµων εταιρικών συνεργασιών 
µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, υπό µορφή Κοινών Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών. Οι 
εν λόγω πρωτοβουλίες, οι οποίες απορρέουν κυρίως από τις εργασίες των Ευρωπαϊκών 
Τεχνολογικών Πλατφορµών και καλύπτουν µία επιλεγµένη πτυχή ή µικρό αριθµό 
επιλεγµένων πτυχών της έρευνας στον αντίστοιχο τοµέα, συνδυάζουν τις επενδύσεις του 
ιδιωτικού τοµέα και την εθνική και ευρωπαϊκή δηµόσια χρηµατοδότηση, όπου 
συµπεριλαµβάνονται οι επιχορηγήσεις του προγράµµατος πλαισίου για την έρευνα και η 
χρηµατοδότηση δανείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Οι Κοινές Τεχνολογικές 
Πρωτοβουλίες θα αποφασιστούν βάσει χωριστών προτάσεων (π.χ. βάσει του άρθρου 171 της 
Συνθήκης).  

Οι Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες καθορίζονται βάσει µιας σειράς κριτηρίων, όπου 
συµπεριλαµβάνονται τα εξής: 

– Προστιθέµενη αξία της παρέµβασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο· 

– Βαθµός σαφήνειας όσον αφορά τον ορισµό του επιδιωκόµενου στόχου· 

– Βαθµός συµµετοχής της βιοµηχανίας, από άποψη κεφαλαίων και πόρων· 

– Εύρος των επιπτώσεων στη βιοµηχανική ανταγωνιστικότητα και στην οικονοµική 
ανάπτυξη· 

– Σηµασία της συµβολής στην επίτευξη ευρύτερων πολιτικών στόχων· 

– Ικανότητα προσέλκυσης πρόσθετης εθνικής ενίσχυσης και παρότρυνσης της 
σηµερινής ή µελλοντικής χρηµατοδότησης εκ µέρους της βιοµηχανίας· 
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– Αδυναµία επίτευξης του στόχου µε τα υπάρχοντα µέσα. 

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συνολική συνοχή και στον συντονισµό των Κοινών 
Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών µε τα εθνικά προγράµµατα και έργα στους ίδιους τοµείς. Όπου 
κρίνεται σκόπιµο, ενθαρρύνεται επίσης η συµµετοχή των ΜΜΕ. 

Μια πρώτη σειρά Κοινών Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών προσδιορίζονται στο παράρτηµα ΙΙΙ 
και θα αποτελέσουν αντικείµενο χωριστών προτάσεων (π.χ. βάσει του άρθρου 171 της 
Συνθήκης). Περαιτέρω Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες µπορούν να προσδιοριστούν 
βάσει των προαναφερθέντων κριτηρίων και να προταθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του 
7ου προγράµµατος πλαισίου. 

Συντονισµός των µη κοινοτικών ερευνητικών προγραµµάτων 

Η δράση που αναλαµβάνεται στο εν λόγω πεδίο θα αξιοποιήσει δύο κύρια εργαλεία: τον 
µηχανισµό ERA-NET και τη συµµετοχή της Κοινότητας σε εθνικά ερευνητικά προγράµµατα 
που εκτελούνται από κοινού (άρθρο 169 της Συνθήκης). Η δράση θα χρησιµοποιηθεί επίσης 
προκειµένου να αυξηθεί η συµπληρωµατικότητα και η συνέργεια µεταξύ του προγράµµατος 
πλαισίου και των δραστηριοτήτων που διεξάγονται στο πλαίσιο διακυβερνητικών δοµών 
όπως το EUREKA, το EIROforum και το COST. Θα παρασχεθεί χρηµατοδοτική ενίσχυση 
για τις δραστηριότητες διοίκησης και συντονισµού του COST, ούτως ώστε το COST να 
µπορέσει να συνεχίσει να συµβάλει στον συντονισµό και στις ανταλλαγές µεταξύ των 
ερευνητικών οµάδων που χρηµατοδοτούνται σε εθνικό επίπεδο. 

Όταν οι δράσεις εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής ενός εκ των θεµατικών τοµέων, ενισχύονται 
ως αναπόσπαστο µέρος των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του εν λόγω θεµατικού τοµέα. 
Όταν οι δράσεις είναι οριζόντιου χαρακτήρα, ενισχύονται από κοινού στο πλαίσιο όλων των 
σχετικών θεµατικών τοµέων. 

Όταν οι δράσεις εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής άλλου ειδικού προγράµµατος το οποίο 
εκτελεί το 7ο πρόγραµµα πλαίσιο, ενισχύονται στο πλαίσιο του εν λόγω ειδικού 
προγράµµατος. 

Ο µηχανισµός ERA-NET θα αναπτύξει και θα ενισχύσει τον συντονισµό των εθνικών και 
περιφερειακών ερευνητικών δραστηριοτήτων ως εξής: 

– Θα προσφέρει στους υπεύθυνους για την εκτέλεση δηµόσιων ερευνητικών 
προγραµµάτων ένα πλαίσιο ώστε να εντατικοποιήσουν τον συντονισµό των 
δραστηριοτήτων τους. Στο πλαίσιο αυτό συµπεριλαµβάνεται η ενίσχυση νέων 
δράσεων ERA-NET, καθώς και η διεύρυνση και η εµβάθυνση του πεδίου των 
υφιστάµενων δράσεων ERA-NET, π.χ. µε τη διεύρυνση των εταιρικών 
συνεργασιών και το αµοιβαίο άνοιγµα των προγραµµάτων τους· 

– Θα προσφέρει πρόσθετη κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση σε όσους 
συµµετέχοντες συγκροτούν κοινό ταµείο προς εξυπηρέτηση των κοινών 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για τα αντίστοιχα εθνικά και περιφερειακά 
προγράµµατα (“ERA-NET PLUS”). 

Η συµµετοχή της Κοινότητας σε από κοινού εκτελούµενα εθνικά ερευνητικά προγράµµατα, 
βάσει του άρθρου 169 της Συνθήκης, έχει ιδιαίτερη σηµασία για την ευρωπαϊκή συνεργασία 
µεγάλης κλίµακας και “µεταβλητής γεωµετρίας” µεταξύ κρατών µελών που έχουν κοινές 
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ανάγκες ή/και κοινά συµφέροντα. Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες δυνάµει του άρθρου 169 θα 
δροµολογηθούν σε συγκεκριµένους τοµείς σε στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη, 
συµπεριλαµβανοµένης της ενδεχόµενης συνεργασίας µε διακυβερνητικά προγράµµατα, βάσει 
των κριτηρίων που ορίζονται στην απόφαση θέσπισης του 7ου προγράµµατος πλαισίου. 

Μια σειρά πρωτοβουλιών για την κοινή εκτέλεση των εθνικών προγραµµάτων έρευνας 
περιγράφονται στο παράρτηµα IV και θα αποτελέσουν αντικείµενο χωριστής απόφασης βάσει 
του άρθρου 169 της Συνθήκης. Ενδέχεται να καθοριστούν και να προταθούν περαιτέρω 
πρωτοβουλίες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του 7ου προγράµµατος πλαισίου. 
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∆ιεθνής συνεργασία 
Οι δράσεις διεθνούς συνεργασίας θα ενισχύσουν την διεθνή πολιτική σε θέµατα επιστήµης 
και τεχνολογίας, η οποία έχει δύο αλληλεξαρτώµενους στόχους: 

– Να ενισχύσει και να προάγει την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα µέσω 
στρατηγικών ερευνητικών εταιρικών συνεργασιών µε τρίτες χώρες, στις οποίες 
συµπεριλαµβάνονται οι άκρως βιοµηχανοποιηµένες οικονοµίες και οι 
αναδυόµενες οικονοµίες στην επιστήµη και την τεχνολογία, καλώντας τους 
λαµπρότερους επιστήµονες τρίτων χωρών να εργαστούν στην Ευρώπη ή να 
συνεργαστούν µε αυτήν. 

– Επίλυση των ειδικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι τρίτες χώρες ή 
προβληµάτων παγκόσµιας διάστασης, µε βάση το αµοιβαίο συµφέρον και το 
αµοιβαίο όφελος. 

Η διεθνής πολιτική για την επιστηµονική συνεργασία της ΕΕ θα δώσει έµφαση και θα 
αναπτύξει τη συνεργασία ούτως ώστε να δηµιουργηθούν, να χρησιµοποιηθούν από κοινού 
και να αξιοποιηθούν γνώσεις µέσω ισότιµων ερευνητικών εταιρικών συνεργασιών, 
λαµβάνοντας υπόψη το εθνικό, το περιφερειακό και το κοινωνικοοικονοµικό πλαίσιο, καθώς 
και τη βάση γνώσεων των χωρών εταίρων. Η στρατηγική προσέγγιση συνίσταται στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και της παγκόσµιας αειφόρου ανάπτυξης µέσω 
τέτοιου είδους εταιρικών συνεργασιών µεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών σε διµερές, 
περιφερειακό και παγκόσµιο επίπεδο, µε βάση το αµοιβαίο συµφέρον και το αµοιβαίο 
όφελος. Για το σκοπό αυτό, ο ρόλος της ΕΕ ως παγκόσµιου παράγοντα θα πρέπει επίσης να 
προωθηθεί µέσω πολυµερών διεθνών ερευνητικών προγραµµάτων. Οι ενισχυόµενες δράσεις 
διεθνούς συνεργασίας θα συνδεθούν µε καθιερωµένα πολιτικά θέµατα, προκειµένου να 
υποστηριχθεί η τήρηση των διεθνών δεσµεύσεων της ΕΕ και να διασφαλιστεί η συµβολή 
στην κοινή υιοθέτηση των ευρωπαϊκών αξιών, της ανταγωνιστικότητας, της 
κοινωνικοοικονοµικής προόδου, της περιβαλλοντικής προστασίας και της καλής διαβίωσης 
υπό το πρίσµα της παγκόσµιας αειφόρου ανάπτυξης. Η διεθνής συνεργασία θα εφαρµοστεί 
στο παρόν πρόγραµµα πλαίσιο εντός εκάστου θεµατικού τοµέα και µεταξύ των διαφόρων 
θεµατικών τοµέων, χρησιµοποιώντας τα ακόλουθα µέσα: 

• Άνοιγµα όλων των δραστηριοτήτων που διεξάγονται στους θεµατικούς τοµείς σε 
ερευνητές και ερευνητικά ιδρύµατα από όλες τις χώρες εταίρους της διεθνούς συνεργασίας 
και τις βιοµηχανοποιηµένες χώρες18. Επιπροσθέτως, θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην 
ενθάρρυνση της συµµετοχής τρίτων χωρών, σε συγκεκριµένους τοµείς κοινού 
ενδιαφέροντος. 

• Ειδικές δράσεις συνεργασίας µε τρίτες χώρες στο πλαίσιο κάθε θεµατικού τοµέα, σε 
περίπτωση που η συνεργασία επί ειδικών ερευνητικών αντικειµένων παρουσιάζει αµοιβαίο 
ενδιαφέρον. Ο προσδιορισµός των ειδικών αναγκών και προτεραιοτήτων θα συνδέεται 
στενά µε τις σχετικές διµερείς συµφωνίες συνεργασίας και µε τον εν εξελίξει πολυµερή 
και διαπεριφερειακό διάλογο µεταξύ της ΕΕ και των εν λόγω χωρών ή οµάδων χωρών. Οι 
προτεραιότητες θα προσδιοριστούν µε βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες, το δυναµικό και το 
επίπεδο της οικονοµικής ανάπτυξης της περιφέρειας ή της χώρας. Για τον σκοπό αυτό θα 
εκπονηθεί ένα στρατηγικό σχέδιο εφαρµογής της διεθνούς συνεργασίας, µε ειδικές 

                                                 
18 Όπως ορίζεται στους Κανόνες Συµµετοχής και ∆ιάδοσης. Ενδέχεται να εφαρµοστούν ιδιαίτερες 

απαιτήσεις στην έρευνα στον τοµέα της ασφάλειας. 
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στοχοθετηµένες δράσεις εντός ή µεταξύ των θεµατικών τοµέων, π.χ. στην υγεία, στη 
γεωργία, στις υποδοµές αποχέτευσης, στην ύδρευση, στην ασφάλεια των τροφίµων, στην 
κοινωνική συνοχή, στην ενέργεια, στο περιβάλλον, στην αλιεία, στην υδατοκαλλιέργεια 
και στους φυσικούς πόρους, στην αειφόρο οικονοµική πολιτική και στις τεχνολογίες των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών. Οι εν λόγω δράσεις χρησιµεύουν ως προνοµιούχα 
εργαλεία για την εφαρµογή της συνεργασίας µεταξύ της ΕΕ και των εν λόγω χωρών. 
Τέτοιες δράσεις είναι κυρίως οι δράσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση των ερευνητικών 
ικανοτήτων και των συνεργατικών ικανοτήτων των υποψηφίων για ένταξη χωρών, των 
γειτονικών, των αναπτυσσόµενων και των αναδυόµενων χωρών. Οι δράσεις θα 
αποτελέσουν αντικείµενο στοχοθετηµένων προσκλήσεων και θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στη διευκόλυνση της πρόσβασης στις δράσεις των ενδιαφερόµενων τρίτων χωρών, κυρίως 
των αναπτυσσόµενων χωρών. 

Οι εν λόγω δραστηριότητες θα εφαρµοστούν σε συντονισµό µε τις δράσεις διεθνούς 
συνεργασίας στο πλαίσιο των ειδικών προγραµµάτων “Άνθρωποι” και “Ικανότητες”. 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 

1. Υγεία 

Στόχος 

Βελτίωση της υγείας των Ευρωπαίων πολιτών και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
των ευρωπαϊκών βιοµηχανιών και επιχειρήσεων του χώρου της υγείας, και παράλληλα 
αντιµετώπιση των παγκόσµιων προβληµάτων υγείας, συµπεριλαµβανοµένων των 
νεοεµφανιζόµενων επιδηµιών. Θα δοθεί έµφαση στη µεταγραφική έρευνα (που 
«µεταγράφει» τις βασικές ανακαλύψεις σε κλινικές εφαρµογές), στην ανάπτυξη και 
επικύρωση νέων µεθόδων θεραπείας, µεθόδων προαγωγής της υγείας και πρόληψης των 
ασθενειών, διαγνωστικών εργαλείων και τεχνολογιών, καθώς και αειφόρων και 
αποτελεσµατικών συστηµάτων ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. 

Προσέγγιση 

Η εν λόγω έρευνα θα διευρύνει την κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο µπορεί να προαχθεί 
αποδοτικότερα η καλή υγεία, να προληφθούν και να αντιµετωπιστούν σοβαρές ασθένειες και 
να παρασχεθεί ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Θα βοηθήσει να ενσωµατωθεί ένας τεράστιος 
όγκος δεδοµένων γονιδιωµατικής, ώστε να δηµιουργηθούν νέες γνώσεις και εφαρµογές στην 
ιατρική και τη βιοτεχνολογία. Θα προωθήσει τη µεταγραφική έρευνα στον τοµέα της υγείας, 
η οποία είναι ουσιαστική προκειµένου να διασφαλιστούν πρακτικά οφέλη από την βιοϊατρική 
έρευνα. Θα δώσει τη δυνατότητα στην Ευρώπη να συµβάλει αποτελεσµατικότερα στις 
διεθνείς προσπάθειες για την καταπολέµηση ασθενειών παγκόσµιας εµβέλειας, όπως 
συµβαίνει στο πλαίσιο του εν εξελίξει προγράµµατος “Σύµπραξη ευρωπαϊκών και 
αναπτυσσόµενων χωρών για τις κλινικές δοκιµές” (ΣΕΑΧΚ∆) για την καταπολέµηση του ιού 
HIV/AIDS, της ελονοσίας και της φυµατίωσης (άρθρο 169)19. Θα ενισχύσει την έρευνα µε 
άξονα την πολιτική υγείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ιδίως τις συγκρίσεις των µοντέλων, των 
συστηµάτων και των δεδοµένων των εθνικών βάσεων δεδοµένων. 

Η εν λόγω έρευνα θα συνδράµει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
τοµέων ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, βιοτεχνολογίας και ιατρικής τεχνολογίας, όπου οι 
ΜΜΕ αποτελούν τον κύριο οικονοµικό µοχλό, καθώς και των φαρµακευτικών βιοµηχανιών. 
Ειδικότερα, προβλέπεται να υποστηριχθεί µια Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρµα20 για 
καινοτόµα φάρµακα, µε σκοπό να υπερκερασθούν οι ανασχετικοί παράγοντες στην έρευνα, 
κατά τη διαδικασία ανάπτυξης φαρµάκων. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη γεφύρωση του 
χάσµατος µεταξύ των ερευνητικών δραστηριοτήτων και της αξιοποίησης των αποτελεσµάτων 
τους, παρέχοντας υποστήριξη στην επίδειξη της ορθότητας των αρχών και στην κλινική 
επικύρωση. Η εν λόγω έρευνα θα συµβάλει επίσης στην ανάπτυξη προδιαγραφών και 
προτύπων για νέες προηγµένες µεθόδους θεραπείας (π.χ. αναγεννητική ιατρική) οι οποίες 
χρειάζονται για να βοηθηθεί η βιοµηχανία της ΕΕ να αντιµετωπίσει τον παγκόσµιο 
ανταγωνισµό. 

                                                 
19 Εάν παραστεί ανάγκη µπορούν να υποστηριχθούν και άλλες νέες σηµαντικές πρωτοβουλίες όσον 

αφορά τον συντονισµό των εθνικών ερευνητικών προγραµµάτων. 
20 Τα Στρατηγικά Σχέδια Έρευνας άλλων Ευρωπαϊκών Τεχνολογικών Πλατφορµών µπορούν να 

υποστηριχθούν εάν είναι µείζονος σηµασίας για τις σχετικές µε την υγεία βιοµηχανίες. 
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Θα εξεταστούν θέµατα που αφορούν τον ρόλο των δύο φύλων στην έρευνα και θα 
ενσωµατωθούν στα έργα21, όπου αυτό κρίνεται σκόπιµο. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
ανακοίνωση των αποτελεσµάτων της έρευνας και στην έναρξη διαλόγου µε την κοινωνία των 
πολιτών, ιδίως µε οµάδες ασθενών, στο πρωιµότερο κατά το δυνατόν στάδιο, όσον αφορά τις 
νέες εξελίξεις που προκύπτουν από την έρευνα στη βιοϊατρική και τη γενετική. Θα 
διασφαλισθεί επίσης η ευρεία διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσµάτων. 

∆ύο στρατηγικά θέµατα, η υγεία των παιδιών22 και η υγεία του γηράσκοντος πληθυσµού θα 
καλυφθούν από τους τρεις κύριους άξονες δραστηριοτήτων που παρουσιάζονται στη 
συνέχεια, ενώ στο πρόγραµµα εργασίας δίνεται έµφαση στις προτεραιότητες. Θα 
συµπεριληφθούν επίσης και άλλοι πολυεπιστηµονικοί τοµείς. Με τον τρόπο αυτό 
διασφαλίζεται η απτή και συνεκτική προσέγγιση των εν λόγω θεµάτων στο πλαίσιο του 
θεµατικού τοµέα, ενώ παράλληλα δεν καταβάλλεται διπλός κόπος. 

∆ραστηριότητες 

• Bιοτεχνολογία, εργαλεία και τεχνολογίες γενικής χρήσης στην υπηρεσία της 
ανθρώπινης υγείας 

Η εν λόγω δραστηριότητα αποσκοπεί στην ανάπτυξη και επικύρωση των αναγκαίων 
εργαλείων και τεχνολογιών, τα οποία καθιστούν δυνατή την παραγωγή νέων γνώσεων και τη 
µεταγραφή αυτών σε πρακτικές εφαρµογές στον τοµέα της υγείας και της ιατρικής. 

– Έρευνα υψηλής απόδοσης: ανάπτυξη νέων ερευνητικών εργαλείων σύγχρονης βιολογίας τα 
οποία θα αυξήσουν σηµαντικά την παραγωγή δεδοµένων και θα βελτιώσουν την 
τυποποίηση, την απόκτηση και ανάλυση δεδοµένων και δειγµάτων (βιοτράπεζες). Θα 
δοθεί έµφαση στις νέες τεχνολογίες για τον προσδιορισµό της αλληλουχίας του 
γονιδιώµατος, την έκφραση των γονιδίων, την γονοτυπική και την φαινοτυπική ανάλυση, 
τη δοµική γονιδιωµατική, τη βιοπληροφορική και τη συστηµική βιολογία, καθώς και σε 
άλλα νεοεµφανιζόµενα πεδία της έρευνας στον τοµέα της βιοτεχνολογίας. 

– Ανίχνευση, διάγνωση και παρακολούθηση: ανάπτυξη της οπτικοποίησης, της απεικόνισης, 
της ανίχνευσης και των αναλυτικών εργαλείων και τεχνολογιών βιοϊατρικής έρευνας, για 
την πρόβλεψη, τη διάγνωση, την παρακολούθηση και την πρόγνωση ασθενειών, καθώς και 
για την ενίσχυση και καθοδήγηση θεραπευτικών παρεµβάσεων. Θα δοθεί έµφαση σε µια 
πολυεπιστηµονική προσέγγιση η οποία ενσωµατώνει τοµείς όπως η µοριακή και η 
κυτταρική βιολογία, η φυσιολογία, η γενετική, η φυσική, η χηµεία, οι νανοτεχνολογίες, τα 
µικροσυστήµατα, οι διατάξεις και οι τεχνολογίες πληροφοριών. Θα δοθεί έµφαση στις µη 
επεµβατικές, στις ελάχιστα επεµβατικές και στις ποσοτικές µεθόδους, καθώς και στις 
πτυχές διασφάλισης της ποιότητας. 

                                                 
21 Οι παράγοντες κινδύνου, οι βιολογικοί µηχανισµοί, οι αιτίες, η κλινική εκδήλωση, οι συνέπειες και η 

θεραπεία της ασθένειας και των διαταραχών διαφέρουν συχνά µεταξύ ανδρών και γυναικών. Ως εκ 
τούτου, όλες οι δραστηριότητες που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του παρόντος θεµατικού τοµέα 
πρέπει να αντικατοπτρίζουν την πιθανότητα τέτοιων διαφορών στα ερευνητικά τους πρωτόκολλα, στις 
µεθοδολογίες και στην ανάλυση των αποτελεσµάτων. 

22 Θα δοθεί ιδιαίτερη ενίσχυση στις ειδικές κλινικές µελέτες προκειµένου να συγκεντρωθούν αποδείξεις 
για την κατάλληλη χρήση των µη κατοχυρωµένων από δίπλωµα ευρεσιτεχνίας προϊόντων, των οποίων 
σήµερα γίνεται «µη προβλεπόµενη χρήση» από παιδιάτρους στον παιδικό πληθυσµό. 
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– Καινοτόµες θεραπευτικές προσεγγίσεις και παρεµβάσεις: παγίωση και διασφάλιση της 
περαιτέρω ανάπτυξης προηγµένων θεραπευτικών µεθόδων και τεχνολογιών µε ευρείες 
δυνητικές εφαρµογές. Θα δοθεί έµφαση στην γονιδιακή θεραπεία και στην 
κυτταροθεραπεία, στην αναγεννητική ιατρική, στη µεταµόσχευση, στην ανοσοθεραπεία 
και στα εµβόλια, καθώς και σε άλλα φάρµακα. Καλύπτονται επίσης οι συναφείς 
τεχνολογίες, όπως προηγµένα στοχοθετηµένα συστήµατα χορήγησης φαρµάκων, 
προηγµένα εµφυτεύµατα και είδη προθετικής, και οι χειρουργικές επεµβάσεις µε τη 
βοήθεια µη επεµβατικών ή ελάχιστα επεµβατικών τεχνολογιών. 

– Πρόβλεψη της καταλληλότητας, της ασφάλειας και της αποτελεσµατικότητας των 
θεραπευτικών µεθόδων: ανάπτυξη και επικύρωση των παραµέτρων, των εργαλείων, των 
µεθόδων και των προτύπων που χρειάζονται για να διασφαλιστούν στους ασθενείς ασφαλή 
και αποτελεσµατικά νέα βιοφάρµακα (για τα συµβατικά φάρµακα23 τα θέµατα αυτά 
εξετάζονται στο πλαίσιο της προτεινόµενης Κοινής Τεχνολογικής Πρωτοβουλίας για τα 
Καινοτόµα Φάρµακα). Θα δοθεί έµφαση σε προσεγγίσεις όπως η φαρµακογονιδιωµατική, 
και οι µέθοδοι και τα µοντέλα in silico (µε τη βοήθεια Η/Υ), in vitro (εξωσωµατικά) 
(συµπεριλαµβάνονται οι εναλλακτικές µέθοδοι για την διεξαγωγή πειραµάτων σε ζώα) και 
in vivo (σε ζώντα οργανισµό). 

• Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας 

Η εν λόγω δραστηριότητα αποσκοπεί στην αύξηση των γνώσεων για τις βιολογικές 
διεργασίες και µηχανισµούς που εµπλέκονται στην καλή κατάσταση της υγείας και σε ειδικές 
καταστάσεις ασθένειας, ούτως ώστε οι εν λόγω γνώσεις να µεταγραφούν σε κλινικές 
εφαρµογές, καθώς και να διασφαλιστεί ότι τα κλινικά δεδοµένα θα καθοδηγούν την 
περαιτέρω έρευνα. 

– Ενσωµάτωση των βιολογικών δεδοµένων και διεργασιών: συλλογή δεδοµένων σε µεγάλη 
κλίµακα, συστηµική βιολογία. 

• Συλλογή δεδοµένων σε µεγάλη κλίµακα: χρησιµοποίηση τεχνολογιών υψηλής απόδοσης για 
την παραγωγή δεδοµένων µε σκοπό τη διευκρίνιση της λειτουργίας των γονιδίων και των 
γονιδιακών προϊόντων, καθώς και των αλληλεπιδράσεών τους σε πολύπλοκα δίκτυα. 
∆ίνεται έµφαση στη γονιδιωµατική, στην πρωτεϊνωµατική, στη γενετική του πληθυσµού, 
στη συγκριτική και στη λειτουργική γονιδιωµατική. 

• Συστηµική βιολογία: δίνεται έµφαση στην πολυεπιστηµονική έρευνα, η οποία θα 
ενσωµατώσει µεγάλο εύρος βιολογικών δεδοµένων και θα αναπτύξει και εφαρµόσει 
συστηµικές προσεγγίσεις για την κατανόηση και την µοντελοποίηση βιολογικών 
διεργασιών. 

– Έρευνα του εγκεφάλου και των παθήσεών του, ανθρώπινη ανάπτυξη και γήρανση. 

• Εγκέφαλος και παθήσεις του εγκεφάλου: καλύτερη κατανόηση της ολοκληρωµένης δοµής 
και δυναµικής του εγκεφάλου, καθώς και µελέτη των παθήσεων του εγκεφάλου και 
αναζήτηση νέων θεραπειών. Επίκεντρο θα αποτελέσει η διερεύνηση των λειτουργιών του 
εγκεφάλου, από το µοριακό επίπεδο έως τη γνωστική λειτουργία, καθώς και η 
αντιµετώπιση των νευρολογικών και των ψυχιατρικών ασθενειών και διαταραχών, στις 

                                                 
23 Φαρµακευτικά και βιοφαρµακευτικά παρασκευάσµατα. 
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οποίες συµπεριλαµβάνονται οι αναγεννητικές και επανορθωτικές θεραπευτικές 
προσεγγίσεις. 

• Ανθρώπινη ανάπτυξη και γήρανση: καλύτερη κατανόηση της διεργασίας της δια βίου 
ανάπτυξης και της υγιούς γήρανσης. Θα δοθεί έµφαση στη µελέτη των ανθρωπίνων και 
των προτύπων συστηµάτων, όπου συµπεριλαµβάνονται οι αλληλεπιδράσεις µε παράγοντες 
όπως το περιβάλλον, η συµπεριφορά και το φύλο. 

– Μεταγραφική έρευνα σοβαρών λοιµωδών νόσων: αντιµετώπιση των µειζόνων απειλών κατά 
της δηµόσιας υγείας. 

• Aντοχή στα αντιµικροβιακά φάρµακα: θα δοθεί έµφαση στον συνδυασµό της βασικής 
έρευνας όσον αφορά τους µοριακούς µηχανισµούς αντοχής, την µικροβιακή οικολογία και 
τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ παθογόνων παραγόντων και ξενιστών, µε την κλινική έρευνα 
για νέες παρεµβάσεις προκειµένου να µειωθεί η εµφάνιση και η διάδοση λοιµώξεων που 
παρουσιάζουν αντοχή σε πολλά φάρµακα. 

• Ιός HIV/AIDS, ελονοσία και φυµατίωση: θα δοθεί έµφαση στην ανάπτυξη νέων θεραπειών, 
διαγνωστικών εργαλείων, προληπτικών εµβολίων και χηµικών φραγµών µεταβίβασης, 
όπως τα µικροβιοκτόνα κατά του ιού HIV. Οι ερευνητικές προσπάθειες θα αντιµετωπίσουν 
τις τρεις ασθένειες σε παγκόσµιο επίπεδο, αλλά και τις πτυχές που είναι αµιγώς 
ευρωπαϊκές. Θα δοθεί έµφαση στις προκλινικές και στις πρώιµες κλινικές ερευνητικές 
δραστηριότητες και, όπου κρίνεται σκόπιµο (π.χ. για τα εµβόλια κατά του ιού HIV/AIDS), 
θα προβλεφθεί συνεργασία στο πλαίσιο πρωτοβουλιών παγκοσµίου επιπέδου. 

• Νεοεµφανιζόµενες επιδηµίες: θα δοθεί έµφαση στην αντιµετώπιση νεοεµφανιζόµενων 
παθογόνων παραγόντων που ενέχουν κίνδυνο πανδηµίας, όπου συµπεριλαµβάνονται οι 
ζωονόσοι (π.χ. το σύνδροµο SARS (Σοβαρό Οξύ Αναπνευστικό Σύνδροµο) και η 
εξαιρετικά παθογόνος γρίπη). Κατά περίπτωση, θα εγγραφούν προβλέψεις στον 
προϋπολογισµό για την ταχεία έναρξη συνεργατικής έρευνας µε σκοπό την επίσπευση της 
ανάπτυξης νέων διαγνωστικών µεθόδων, φαρµάκων και εµβολίων για την αποτελεσµατική 
πρόληψη, θεραπεία και έλεγχο των λοιµωδών νόσων επείγοντος χαρακτήρα. 

– Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία άλλων σοβαρών ασθενειών. 

• Καρκίνος: θα δοθεί έµφαση στην αιτιολογία της ασθένειας· στον προσδιορισµό και στην 
επικύρωση φαρµακευτικών στόχων και βιολογικών δεικτών που αποσκοπούν στην 
πρόληψη, στην πρόωρη διάγνωση και θεραπεία· και στην αξιολόγηση της 
αποτελεσµατικότητας των προγνωστικών, διαγνωστικών και θεραπευτικών επεµβάσεων. 

• Καρδιαγγειακές παθήσεις: θα δοθεί έµφαση στη διάγνωση, την πρόληψη, τη θεραπεία και 
την παρακολούθηση των καρδιοπαθειών και των παθήσεων των αιµοφόρων αγγείων 
(συµπεριλαµβανοµένου του ρόλου των αγγείων στην εγκεφαλική συµφόρηση) 
χρησιµοποιώντας µια ευρεία πολυεπιστηµονική προσέγγιση. 

• ∆ιαβήτης και παχυσαρκία: για τον διαβήτη, θα δοθεί έµφαση στην αιτιολογία των 
διαφόρων ειδών διαβήτη, και στη σχετική πρόληψη και θεραπεία αυτών. Για την 
παχυσαρκία, θα δοθεί έµφαση στην πολυεπιστηµονική προσέγγιση, όπου 
συµπεριλαµβάνονται η γενετική, ο τρόπος ζωής και η επιδηµιολογία. 
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• Σπάνιες ασθένειες: θα δοθεί έµφαση στις πανευρωπαϊκές µελέτες φυσικής ιστορίας, 
παθοφυσιολογίας και στην ανάπτυξη προληπτικών, διαγνωστικών και θεραπευτικών 
παρεµβάσεων. Ο εν λόγω τοµέας θα συµπεριλάβει τους σπάνιους φαινοτύπους κοινών 
ασθενειών του Μέντελ. 

• Άλλες χρόνιες παθήσεις: θα δοθεί έµφαση στις µη θανατηφόρες ασθένειες µε σηµαντικές 
επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής κατά την περίοδο του γήρατος, όπως οι λειτουργικές και 
αισθητηριακές διαταραχές και άλλες χρόνιες παθήσεις (π.χ. ρευµατοπάθειες). 

• Βελτιστοποίηση της παροχής ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στους Ευρωπαίους 
πολίτες 

Η εν λόγω δραστηριότητα αποσκοπεί να παράσχει την αναγκαία βάση τόσο για συνετές 
πολιτικές αποφάσεις όσον αφορά τα συστήµατα υγείας, όσο και για αποτελεσµατικότερες 
στρατηγικές προώθησης της υγείας, πρόληψης ασθενειών, διάγνωσης και θεραπείας. 

– Eνισχυµένη προώθηση της υγείας και πρόληψη ασθενειών: παροχή αποδείξεων για τα 
βέλτιστα µέτρα δηµόσιας υγείας, όσον αφορά τους τρόπους ζωής και τις παρεµβάσεις σε 
διαφορετικά επίπεδα και σε διαφορετικά πλαίσια. Θα δοθεί έµφαση σε ευρύτερους 
καθοριστικούς παράγοντες της υγείας και στον τρόπο που αυτοί αλληλεπιδρούν τόσο σε 
ατοµικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο ανθρώπινης κοινότητας (π.χ. διαιτολόγιο, άγχος, 
καπνός και άλλες ουσίες, φυσική δραστηριότητα, πολιτιστικό πλαίσιο, 
κοινωνικοοικονοµικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες). Θα εξεταστεί ιδίως η διανοητική 
υγεία µε προοπτική ολόκληρη τη ζωή. 

– Μεταγραφή της κλινικής έρευνας σε κλινική πρακτική, στην οποία συµπεριλαµβάνεται η 
καλύτερη χρήση των φαρµάκων και η κατάλληλη χρήση των συµπεριφορικών και 
οργανωτικών παρεµβάσεων και των θεραπειών και τεχνολογιών στην υπηρεσία της υγείας. 
Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια των ασθενών: προσδιορισµός των βέλτιστων 
κλινικών πρακτικών· κατανόηση των αποφάσεων που λαµβάνονται σε κλινικό περιβάλλον 
στην πρωτογενή και εξειδικευµένη περίθαλψη· προαγωγή των εφαρµογών της ιατρικής 
κατόπιν αποδείξεων και δικαίωµα επιλογής των ασθενών όσον αφορά την 
ιατροφαρµακευτική τους περίθαλψη. Θα δοθεί έµφαση στη συγκριτική αξιολόγηση των 
στρατηγικών, στη διερεύνηση των αποτελεσµάτων των διαφόρων παρεµβάσεων, 
συµπεριλαµβανοµένων των φαρµάκων, λαµβάνοντας υπόψη τα αποδεικτικά στοιχεία στο 
πλαίσιο της φαρµακοεπαγρύπνησης, τις ιδιαιτερότητες του ασθενούς (π.χ. γενετική 
ευαισθησία, ηλικία, φύλο και τήρηση των ιατρικών εντολών) και τα οφέλη ως προς το 
κόστος. 

– Ποιότητα, αλληλεγγύη και βιωσιµότητα των συστηµάτων υγείας· παροχή στις χώρες της 
βάσης ώστε να προσαρµόσουν τα συστήµατα υγείας τους υπό το πρίσµα της εµπειρίας που 
αποκτήθηκε σε άλλες χώρες, λαµβάνοντας υπόψη τη σηµασία του εθνικού πλαισίου και 
των χαρακτηριστικών του πληθυσµού (γήρανση, κινητικότητα, µετανάστευση, 
εκπαίδευση, κοινωνικοοικονοµική θέση και εξελίξεις στον τοµέα της εργασίας, κλπ). Θα 
δοθεί έµφαση στις οργανωτικές, οικονοµικές και κανονιστικές πτυχές των συστηµάτων 
υγείας, στην εφαρµογή τους και στα αποτελέσµατά τους, από πλευράς 
αποτελεσµατικότητας, αποδοτικότητας και δικαιοφροσύνης. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
σε θέµατα επενδύσεων και ανθρωπίνων πόρων. 
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∆ιεθνής συνεργασία 

Η διεθνής συνεργασία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του θεµατικού τοµέα και έχει ιδιαίτερη 
σηµασία για τους τοµείς που αφορούν τα παγκόσµια προβλήµατα υγείας, όπως η αντοχή σε 
αντιµικροβιακά φάρµακα, ο ιός HIV/AIDS, η ελονοσία, η φυµατίωση και οι 
νεοεµφανιζόµενες πανδηµίες. Η διεθνής συνεργασία µπορεί επίσης να συµπεριλάβει τον 
καθορισµό προτεραιοτήτων στο πλαίσιο διεθνών πρωτοβουλιών, όπως η «Παγκόσµια 
Επιχείρηση για την Ανακάλυψη Εµβολίου κατά του Ιού HIV». Υπό τον όρο της παγίωσης της 
µακροπρόθεσµης αειφόρου εταιρικής συνεργασίας στην κλινική έρευνα µεταξύ της Ευρώπης 
και των αναπτυσσόµενων χωρών, θα παρασχεθεί24 περαιτέρω ενίσχυση στη «Σύµπραξη 
Ευρωπαϊκών και Αναπτυσσόµενων Χωρών για τις Κλινικές ∆οκιµές (ΣΕΑΧΚ∆), ως 
απάντηση στα επιτεύγµατά της και στις µελλοντικές ανάγκες. Το πρόγραµµα ΣΕΑΧΚ∆ θα 
εξακολουθήσει να επικεντρώνεται στις προηγµένες κλινικές δοκιµές για την ανάπτυξη νέων 
εµβολίων, µικροβιοκτόνων και φαρµάκων κατά των τριών ασθενειών της Yποσαχάριας 
Αφρικής. 

Θα υλοποιηθούν ειδικές δράσεις συνεργασίας στους τοµείς που διαµορφώνονται στο πλαίσιο 
του διαπεριφερειακού διαλόγου στις τρίτες χώρες/περιφέρειες και στα διεθνή βήµατα 
συζητήσεων, καθώς και στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας. Οι τοµείς 
προτεραιότητας που είναι προσαρµοσµένοι στις τοπικές ανάγκες και επωφελούνται των 
εταιρικών συνεργασιών µπορούν να περιλαµβάνουν: την έρευνα για την πολιτική υγείας, τα 
συστήµατα υγείας και την έρευνα για υπηρεσίες ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, την υγεία 
µητέρας και παιδιού, την αναπαραγωγική υγεία, τον έλεγχο και την εποπτεία των 
παραµεληµένων µεταδοτικών ασθενειών και των νεοεµφανιζόµενων απρόβλεπτων πολιτικών 
αναγκών στις εν λόγω περιφέρειες. 

Μία ετήσια συνδροµή στον ∆ιεθνή Οργανισµό για το Επιστηµονικό Πρόγραµµα «Ανθρώπινα 
Σύνορα» (∆ΟΕΠΑΣ)25 θα καταβάλλεται από κοινού µε τον θεµατικό τοµέα “Τεχνολογίες των 
Πληροφοριών και των Επικοινωνιών”. Με τον τρόπο αυτό θα επιτραπεί στα κράτη µέλη της 
ΕΕ που δεν είναι µέλη του G8 να επωφεληθούν πλήρως από το Επιστηµονικό Πρόγραµµα 
«Ανθρώπινα Σύνορα» (ΕΠΑΣ) και θα παρασχεθεί µεγαλύτερη προβολή στην ευρωπαϊκή 
έρευνα. 

Ανταπόκριση σε νεοεµφανιζόµενες ανάγκες και σε απρόβλεπτες πολιτικές ανάγκες 

Η έρευνα όσον αφορά τις νεοεµφανιζόµενες ανάγκες θα υλοποιηθεί µε βάση τις 
“εστιασµένες” πρωτοβουλίες “από τη βάση προς την κορυφή” και σε συντονισµό µε τους 
άλλους θεµατικούς τοµείς και θα συµπεριλάβει ένα ευρύ και διεπιστηµονικό ερευνητικό 
χαρτοφυλάκιο. Η ενίσχυση για τις απρόβλεπτες πολιτικές ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ενδέχεται να περιλαµβάνει π.χ. την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, την 
αξιολόγηση των επιπτώσεων στην υγεία, την εκτίµηση του κινδύνου, τους στατιστικούς 
δείκτες, τη διαχείριση και την επικοινωνία στον τοµέα της δηµόσιας υγείας, καθώς επίσης και 
τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο των διεθνών συνθηκών για την υγεία, 
όπου συµπεριλαµβάνεται η Σύµβαση Πλαίσιο για την Καταπολέµηση του Καπνίσµατος26 και 

                                                 
24 Π.χ. επιχορήγηση στον Ευρωπαϊκό Όµιλο Οικονοµικών Συµφερόντων ΣΕΑΧΚ∆. 
25 Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι µέλος του Οργανισµού ∆ΟΕΠΑΣ (∆ιεθνής Οργανισµός για το 

Επιστηµονικό Πρόγραµµα «Ανθρώπινα Σύνορα») και έχει χρηµατοδοτήσει το εν λόγω πρόγραµµα στο 
πλαίσιο των προηγούµενων προγραµµάτων πλαισίων. 

26 Σύµβαση πλαίσιο για την καταπολέµηση του καπνίσµατος, 2004/513/EΚ. 
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ο ∆ιεθνής Υγειονοµικός Κανονισµός27. Η εν λόγω έρευνα θα συµπληρώσει την έρευνα µε 
αντικείµενο την πολιτική υγείας, η οποία λαµβάνει ενίσχυση όπως αναφέρθηκε παραπάνω. 

                                                 
27 ∆ιεθνής Υγειονοµικός Κανονισµός 2005 – Ψήφισµα 58.3 της 58ης Παγκόσµιας Συνέλευσης για την 

Υγεία, 23 Mαΐου 2005. 
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2. Τρόφιµα, γεωργία και βιοτεχνολογία 

Στόχος 

∆ηµιουργία µιας Ευρωπαϊκής Γνωσιοκεντρικής Βιοοικονοµίας28, συσπειρώνοντας την 
επιστηµονική κοινότητα, τη βιοµηχανία και τα άλλα ενδιαφερόµενα µέρη µε σκοπό την 
αξιοποίηση νέων και αναδυόµενων προοπτικών έρευνας, οι οποίες ανταποκρίνονται στις 
ακόλουθες κοινωνικές και οικονοµικές προκλήσεις: την αυξανόµενη ζήτηση για 
ασφαλέστερα, υγιεινότερα και καλύτερης ποιότητας τρόφιµα, λαµβάνοντας υπόψη την 
καλή διαβίωση των ζώων και το αγροτικό περιβάλλον· την αειφόρο παραγωγή και 
χρήση ανανεώσιµων βιοπόρων· τον αυξανόµενο κίνδυνο επιζωοτιών και 
ζωοανθρωπονόσων και διαταραχών που οφείλονται στη διατροφή· τις απειλές κατά της 
αειφορίας και της ασφάλειας της γεωργικής και αλιευτικής παραγωγής που οφείλονται 
ιδίως στην αλλαγή του κλίµατος. 

Προσέγγιση 

Ο εν λόγω θεµατικός τοµέας θα ενισχύσει τη βάση των γνώσεων, θα προσφέρει καινοτοµίες 
και θα παράσχει πολιτική υποστήριξη στη δηµιουργία και την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής 
Γνωσιοκεντρικής Βιοοικονοµίας (ΕΓB). Η έρευνα θα εστιαστεί στην αειφόρο διαχείριση, 
στην παραγωγή και χρήση βιολογικών πόρων, ιδίως µέσω των βιοεπιστηµών και της 
βιοτεχνολογίας και της σύγκλισης µε άλλες τεχνολογίες, ούτως ώστε να παρασχεθούν νέα, 
αποδοτικά από οικολογική άποψη και ανταγωνιστικά προϊόντα στους τοµείς της γεωργίας, 
της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας, των τροφίµων29, της υγείας, της δασικής βιοµηχανίας και 
στους συναφείς τοµείς στην Ευρώπη. Η έρευνα θα συµβάλει σηµαντικά στην εφαρµογή και 
διαµόρφωση των πολιτικών και των κανονιστικών ρυθµίσεων της ΕΕ και ειδικότερα θα 
αφορά ή θα υποστηρίζει: την Κοινή Γεωργική Πολιτική· τα γεωργικά και εµπορικά ζητήµατα· 
το ρυθµιστικό πλαίσιο για την ασφάλεια των τροφίµων· την Κοινοτική Πολιτική για την 
Υγεία των Ζώων· τον έλεγχο των ασθενειών και τα πρότυπα σωστής διαβίωσης των ζώων· το 
περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα· τη ∆ασοκοµική Στρατηγική της ΕΕ· και την Κοινή 
Αλιευτική Πολιτική που αποσκοπεί να διασφαλίσει την αειφόρο ανάπτυξη της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας. Η έρευνα θα επιδιώξει επίσης να αναπτύξει νέους και υφιστάµενους 
δείκτες για την υποστήριξη της ανάλυσης, της ανάπτυξης και της παρακολούθησης των εν 
λόγω πολιτικών. 

Ο κλάδος των γεωργικών προϊόντων διατροφής ο οποίος κατά 90% απαρτίζεται από ΜΜΕ, 
θα επωφεληθεί ιδιαιτέρως από ορισµένες ερευνητικές δραστηριότητες, στις οποίες 
συµπεριλαµβάνονται οι στοχοθετηµένες δραστηριότητες διάδοσης και µεταφοράς 
τεχνολογίας, ιδίως όσον αφορά την ενσωµάτωση και την αξιοποίηση προηγµένων και 
αποδοτικών από οικολογική άποψη τεχνολογιών, µεθοδολογιών και διεργασιών, και 
ανάπτυξη προτύπων. Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας στους τοµείς της 
βιοτεχνολογίας, της νανοτεχνολογίας και των τεχνολογιών των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών αναµένεται να συµβάλουν σηµαντικά στους τοµείς της γενετικής βελτίωσης 
των φυτών, της βελτίωσης των καλλιεργειών και της φυτικής προστασίας, των προηγµένων 

                                                 
28 Ο όρος “βιοοικονοµία” συµπεριλαµβάνει όλες τις βιοµηχανίες και τους οικονοµικούς τοµείς που 

παράγουν, διαχειρίζονται και εκµεταλλεύονται καθ΄οιονδήποτε τρόπο βιολογικούς πόρους (και τις 
συναφείς υπηρεσίες, τον τοµέα του εφοδιασµού ή τους καταναλωτές), όπως η γεωργία, η βιοµηχανία 
τροφίµων, η αλιεία, η δασοκοµία, κλπ. 

29 Στα τρόφιµα συµπεριλαµβάνονται και τα θαλασσινά. 
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τεχνολογιών ανίχνευσης και παρακολούθησης για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της 
ποιότητας των τροφίµων, και στις νέες βιοµηχανικές βιοδιεργασίες. 

Ορισµένες Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Πλατφόρµες, οι οποίες καλύπτουν τους τοµείς της 
γονιδιωµατικής των φυτών και της βιοτεχνολογίας, της δασοκοµίας και των δασικών 
βιοµηχανιών, της υγείας των ζώων σε παγκόσµια κλίµακα, της εκτροφής αγροτικών ζώων, 
των τροφίµων, της υδατοκαλλιέργειας και της βιοµηχανικής βιοτεχνολογίας, θα συµβάλουν 
στον καθορισµό κοινών ερευνητικών προτεραιοτήτων για τον εν λόγω θεµατικό τοµέα, 
προσδιορίζοντας τις πιθανές µελλοντικές πρωτοβουλίες µεγάλης κλίµακας, όπως τα έργα 
επίδειξης για την παραγωγή βασικών χηµικών ουσιών από βιοµάζα (δηµιουργία χηµικών 
ουσιών από φυτικά κυτταρικά τοιχώµατα, βιοκαύσιµα, βιοπολυµερή) και θα συνδράµουν 
ώστε να διασφαλιστεί η ευρεία συµµετοχή και ενσωµάτωση όλων των άµεσα 
ενδιαφερόµενων µερών. Όπου ενδείκνυται θα συνεχιστούν οι δράσεις για να ενισχυθεί ο 
συντονισµός των εθνικών ερευνητικών προγραµµάτων, σε στενό συντονισµό µε τα έργα 
ERA-Net, τις Τεχνολογικές Πλατφόρµες και άλλους σχετικούς φορείς, όπως η Μόνιµη 
Επιτροπή Γεωργικής Έρευνας (ΜΕΓΕ) ή οιοσδήποτε µελλοντικός ευρωπαϊκός φορέας για 
τον συντονισµό της θαλάσσιας έρευνας. 

Η συνεκτίµηση των κοινωνικών, δεοντολογικών, σχετικών µε τα δύο φύλα, νοµικών, 
περιβαλλοντικών, οικονοµικών και ευρύτερων πολιτιστικών πτυχών και των δυνητικών 
κινδύνων και επιπτώσεων (προοπτικών) της επιστηµονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης θα 
αποτελέσει µέρος των δραστηριοτήτων, όπου κρίνεται σκόπιµο. 

∆ραστηριότητες 

• Αειφόρος παραγωγή και διαχείριση βιολογικών πόρων του χερσαίου, δασικού και 
υδάτινου περιβάλλοντος30 

– ∆υνατότητα διεξαγωγής έρευνας επί των κύριων µακροπρόθεσµων συντελεστών της 
αειφόρου παραγωγής και διαχείρισης βιολογικών πόρων (µικροοργανισµοί, φυτά και ζώα), 
όπου συµπεριλαµβάνεται η εκµετάλλευση της βιοποικιλότητας και των νέων βιοενεργών 
µορίων εντός των εν λόγω βιολογικών συστηµάτων. Η έρευνα θα περιλαµβάνει τις 
τεχνολογίες των αναδυόµενων ερευνητικών πεδίων στον τοµέα της βιοτεχνολογίας, όπως 
η γονιδιωµατική, η πρωτεϊνωµατική, η µεταβολισµική και οι συγκλίνουσες τεχνολογίες, 
την ενσωµάτωσή τους στις προσεγγίσεις της συστηµικής βιολογίας, καθώς επίσης και την 
ανάπτυξη βασικών εργαλείων και τεχνολογιών, όπου συµπεριλαµβάνονται η 
βιοπληροφορική και οι σχετικές βάσεις δεδοµένων, καθώς και οι µεθοδολογίες 
προσδιορισµού των ποικιλιών εντός οµάδων ειδών. 

– Ενίσχυση της αειφορίας και της ανταγωνιστικότητας µε παράλληλη µείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων στους τοµείς της γεωργίας, της δασοκοµίας, της αλιείας και 
της υδατοκαλλιέργειας, µέσω της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, εξοπλισµού, συστηµάτων 
παρακολούθησης, νέων φυτών και συστηµάτων παραγωγής, βελτίωση της επιστηµονικής 
και τεχνικής βάσης της διαχείρισης της αλιείας, βελτίωση της κατανόησης της διάδρασης 
µεταξύ διαφόρων συστηµάτων (γεωργία και δασοκοµία· αλιεία και υδατοκαλλιέργεια) 
µέσω µιας συνολικής προσέγγισης του οικοσυστήµατος. Όσον αφορά τους βιολογικούς 

                                                 
30 Η συµπληρωµατική έρευνα σχετικά µε την αειφόρο διαχείριση και διατήρηση θα διεξαχθεί στο πλαίσιο 

του θεµατικού τοµέα “Περιβάλλον και αλλαγή του κλίµατος”. Η έρευνα επί άλλων εργαλείων και 
τεχνολογιών που υποστηρίζουν την αειφόρο παραγωγή και διαχείριση θα διεξαχθεί στο πλαίσιο των 
σχετικών θεµατικών τοµέων. 
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πόρους του εδάφους, θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στα βιολογικά συστήµατα παραγωγής 
χαµηλών εισροών, στη βελτίωση της διαχείρισης των πόρων, σε νέες ζωοτροφές και σε 
νέα φυτά (καλλιέργειες και δέντρα) µε βελτίωση της σύνθεσης, της αντοχής στις πιέσεις, 
της αποδοτικής χρήσης των θρεπτικών ουσιών, και στην φυτική αρχιτεκτονική δοµή. Οι εν 
λόγω εργασίες θα συµπληρωθούν µε την έρευνα στον τοµέα της βιοασφάλειας, της 
συνύπαρξης και της ιχνηλασιµότητας νέων φυτικών συστηµάτων και προϊόντων. Η υγεία 
των φυτών θα βελτιωθεί µέσω της καλύτερης κατανόησης της οικολογίας, της βιολογίας 
των παρασίτων, των ασθενειών και άλλων απειλών και µέσω της υποστήριξης που θα 
παρασχεθεί για τον έλεγχο της έξαρσης ασθενειών και της ενίσχυσης αειφόρων εργαλείων 
και τεχνικών καταπολέµησης των παρασίτων. Για τους βιολογικούς πόρους που 
προέρχονται από υδάτινα περιβάλλοντα, θα δοθεί έµφαση στις θεµελιώδεις βιολογικές 
λειτουργίες, στα συστήµατα παραγωγής και στις χορτονοµές καλλιεργούµενων ειδών που 
είναι ασφαλή και φιλικά προς το περιβάλλον, και στην αλιευτική βιολογία, στη δυναµική 
της µεικτής αλιείας, στις διαδράσεις µεταξύ των αλιευτικών δραστηριοτήτων και του 
θαλάσσιου οικοσυστήµατος και στα περιφερειακά και πολυετή συστήµατα διαχείρισης για 
χρήση από τα αλιευτικά σκάφη. 

– Βελτιστοποίηση της ζωικής παραγωγής και της καλής διαβίωσης των ζώων, µέσω της 
γεωργίας, της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και, µεταξύ άλλων, µέσω της αξιοποίησης 
των γνώσεων στον τοµέα της γενετικής, των νέων µεθόδων εκτροφής, της καλύτερης 
κατανόησης της φυσιολογίας και της συµπεριφοράς των ζώων και της καλύτερης 
κατανόησης και ελέγχου των λοιµωδών ζωικών ασθενειών, συµπεριλαµβανοµένων των 
ζωονόσων. Οι ζωονόσοι θα αντιµετωπιστούν επίσης µε την ανάπτυξη εργαλείων 
παρακολούθησης, πρόληψης και ελέγχου, µέσω της υποστηρικτικής και της 
εφαρµοσµένης έρευνας στον τοµέα των εµβολίων και των µεθόδων διάγνωσης, 
µελετώντας την οικολογία των γνωστών και των νεοεµφανιζόµενων λοιµωδών 
παραγόντων και άλλων απειλών, όπου συµπεριλαµβάνονται οι κακόβουλες πράξεις και οι 
επιπτώσεις των διαφορετικών συστηµάτων γεωργικής εκµετάλλευσης και των 
διαφορετικών κλιµατολογικών συνθηκών. Θα αναπτυχθούν επίσης νέες γνώσεις για την 
ασφαλή διάθεση των ζωικών αποβλήτων και τη βελτίωση της διαχείρισης των 
υποπροϊόντων. 

– Παροχή των αναγκαίων εργαλείων στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής και στους 
λοιπούς παράγοντες, ούτως ώστε να ενισχυθεί η εφαρµογή των σχετικών στρατηγικών, 
πολιτικών και της νοµοθεσίας, και κυρίως να ενισχυθεί η οικοδόµηση της Ευρωπαϊκής 
Γνωσιοκεντρικής Βιοοικονοµίας (ΕΓΒ) και οι ανάγκες της αγροτικής ανάπτυξης και της 
ανάπτυξης των παράκτιων περιοχών. Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική θα υποστηριχθεί µέσω 
της ανάπτυξης προσαρµοστικών προσεγγίσεων που θα υποστηρίζουν µια συνολική 
προσέγγιση του οικοσυστήµατος µε σκοπό την αξιοποίηση των θαλασσίων πόρων. Η 
έρευνα προς όφελος όλων των πολιτικών θα συµπεριλαµβάνει κοινωνικοοικονοµικές 
µελέτες, συγκριτικές διερευνήσεις διαφορετικών συστηµάτων γεωργικής εκµετάλλευσης, 
αποδοτικά ως προς το κόστος συστήµατα διαχείρισης της αλιείας, εκτροφή ζώων για µη 
βιοτροφικούς σκοπούς, διαδράσεις µε τη δασοκοµία και µελέτες για τη βελτίωση των 
βιοποριστικών πόρων σε αγροτικό και παράκτιο περιβάλλον. 

• Από το πιάτο στο αγρόκτηµα: τρόφιµα, υγεία και ευεξία 

– Κατανόηση της συµπεριφοράς των καταναλωτών ως σηµαντικού παράγοντα στην 
ανταγωνιστικότητα της βιοµηχανίας των ειδών διατροφής και επιπτώσεις των τροφίµων 
στην υγεία και ευεξία των Ευρωπαίων πολιτών. Θα δοθεί έµφαση στις αντιλήψεις και στις 
στάσεις του καταναλωτή έναντι των τροφίµων, στην κατανόηση των κοινωνικών τάσεων 
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και στον προσδιορισµό των καθοριστικών παραγόντων κατά την επιλογή τροφίµων και 
την πρόσβαση των καταναλωτών στα τρόφιµα. 

– Κατανόηση των διαιτητικών παραγόντων και συνηθειών ως σηµαντικού ελεγχόµενου 
παράγοντα στην ανάπτυξη και στη µείωση της εµφάνισης ασθενειών και διαταραχών που 
σχετίζονται µε το διαιτολόγιο. Εδώ συµπεριλαµβάνεται η ανάπτυξη και η εφαρµογής της 
γονιδιωµατικής των θρεπτικών ουσιών και της συστηµικής βιολογίας, και η µελέτη των 
αλληλεπιδράσεων µεταξύ της διατροφής και των φυσιολογικών και ψυχολογικών 
λειτουργιών. Η εν λόγω έρευνα µπορεί να οδηγήσει στην αναπαρασκευή των 
µεταποιηµένων τροφών και στην ανάπτυξη νέων τροφίµων, διαιτητικών τροφίµων και 
τροφίµων µε αξιώσεις από πλευράς θρεπτικής αξίας και υγείας. Η διερεύνηση των 
παραδοσιακών, τοπικών και εποχικών τροφίµων και διαιτολογίων θα είναι επίσης 
σηµαντική προκειµένου να δοθεί έµφαση στις επιπτώσεις ορισµένων τροφίµων και 
διαιτολογίων στην υγεία, και για να αναπτυχθούν ενοποιηµένες κατευθύνσεις για τα 
τρόφιµα. 

– Βελτιστοποίηση της καινοτοµίας στην ευρωπαϊκή βιοµηχανία τροφίµων µέσω της 
ενσωµάτωσης προηγµένων τεχνολογιών στην παραδοσιακή παραγωγή τροφίµων, βασικές 
τεχνολογίες επεξεργασίας για την ενίσχυση της λειτουργικότητας των τροφίµων, ανάπτυξη 
και επίδειξη υψηλής τεχνολογίας και αποδοτικής από οικολογική άποψη µεταποίησης και 
συσκευασίας, έξυπνες εφαρµογές ελέγχου και αποδοτικότερη διαχείριση των 
υποπροϊόντων, των αποβλήτων και της ενέργειας. Η νέα έρευνα θα αναπτύξει επίσης 
βιώσιµες και καινοτόµες τεχνολογίες για τις ζωοτροφές, όπου συµπεριλαµβάνονται οι 
αρχές ασφαλούς µεταποίησης ζωοτροφών, και ο ποιοτικός έλεγχος των ζωοτροφών. 

– ∆ιασφάλιση της χηµικής και µικροβιολογικής ασφάλειας και βελτίωση της ποιότητας της 
προµήθειας τροφίµων στην Ευρώπη. Ο στόχος αυτός περιλαµβάνει την κατανόηση των 
σχέσεων µεταξύ της µικροβιακής οικολογίας και της ασφάλειας των τροφίµων· την 
ανάπτυξη µεθόδων και µοντέλων για τη διασφάλιση της ακεραιότητας της αλυσίδας 
εφοδιασµού τροφίµων· τις νέες µεθόδους ανίχνευσης, και τις τεχνολογίες και τα εργαλεία 
για την εκτίµηση του κινδύνου, τη διαχείριση και την επικοινωνία, καθώς και τη βελτίωση 
των γνώσεων σχετικά µε την αντίληψη του κινδύνου. 

– Προστασία τόσο της ανθρώπινης υγείας όσο και του περιβάλλοντος µέσω της βελτίωσης 
της κατανόησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην αλυσίδα τροφίµων/ζωοτροφών. Ο 
στόχος αυτός περιλαµβάνει τη µελέτη των µολυσµατικών προσµείξεων των τροφίµων και 
των αποτελεσµάτων τους στην υγεία, και την ανάπτυξη ενισχυµένων εργαλείων και 
µεθόδων για την εκτίµηση των επιπτώσεων της ανθρώπινης και της ζωικής τροφικής 
αλυσίδας στο περιβάλλον. Η διασφάλιση της ποιότητας και της ακεραιότητας της 
τροφικής αλυσίδας απαιτεί νέα µοντέλα για την ανάλυση της αλυσίδας προϊόντων και 
αρχές για τη συνολική διαχείριση της τροφικής αλυσίδας, όπου συµπεριλαµβάνονται οι 
πτυχές που αφορούν τον καταναλωτή. 

• Βιοεπιστήµες και βιοτεχνολογία για αειφόρα προϊόντα και διεργασίες για µη 
διατροφικούς σκοπούς 

– Ενίσχυση της βάσης των γνώσεων και ανάπτυξη προηγµένων τεχνολογιών για επίγεια ή 
θαλάσσια παραγωγή βιοµάζας για εφαρµογές στην ενέργεια και τη βιοµηχανία. Στον 
στόχο αυτό συµπεριλαµβάνονται η φυτική, ζωική και µικροβιακή γονιδιωµατική και η 
µεταβολισµική για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και τη σύνθεση πρώτων υλών και 
βιοµάζας κτηνοτροφικής προέλευσης για τη βελτιστοποιηµένη µεταστροφή σε υψηλής 
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προστιθέµενης αξίας προϊόντα, µε παράλληλη εκµετάλλευση των φυσικών ή των 
ενισχυµένων χερσαίων και υδρόβιων οργανισµών ως νέων πηγών. Στις εν λόγω εργασίες 
ενσωµατώνονται πλήρως η ανάλυση του κύκλου ζωής των πρακτικών γεωργικής 
εκµετάλλευσης, η µεταφορά και η αποθήκευση, καθώς και η εµπορική προώθηση των 
προϊόντων της βιοτεχνολογίας. Συνεπώς, θα εξεταστεί η εφαρµογή των βιοµηχανικών 
βιοτεχνολογιών στο σύνολο της αλυσίδας των καλλιεργειών για την πραγµάτωση του 
συνολικού δυναµικού των αρχών της βιοδιύλισης, λαµβάνοντας υπόψη τις 
κοινωνικοοικονοµικές, τις αγρονοµικές και τις οικολογικές πτυχές, καθώς και τις πτυχές 
που αφορούν τον καταναλωτή. Οι εργασίες αυτές θα ενισχυθούν µε την καλύτερη 
κατανόηση και τον έλεγχο του φυτικού και µικροβιακού µεταβολισµού σε κυτταρικό και 
υποκυτταρικό επίπεδο, κατά την παραγωγή υψηλής αξίας προϊόντων, χρησιµοποιώντας 
βιοδιεργασίες που αυξάνουν την απόδοση, την ποιότητα και την καθαρότητα των 
προϊόντων της µετατροπής, συµπεριλαµβανοµένου του σχεδιασµού βιοκαταλυτικών 
διεργασιών. Επιπροσθέτως, θα χρησιµοποιηθούν βιοτεχνολογίες για καινοτόµα, 
βελτιωµένα, υψηλής ποιότητας, υψηλής προστιθέµενης αξίας και ανανεώσιµα δασικά 
προϊόντα και διεργασίες, ή θα αναπτυχθούν ώστε να ενισχυθεί η αειφορία των δασών και 
της παραγωγής ξύλου, όπου συµπεριλαµβάνονται η οικοδοµήσιµη ξυλεία και τα 
ανανεώσιµα βιοενεργειακά αποθέµατα. Τέλος, θα µελετηθεί το δυναµικό της 
βιοτεχνολογίας για την ανίχνευση, παρακολούθηση, πρόληψη, αντιµετώπιση και εξάλειψη 
της ρύπανσης, δίνοντας έµφαση στη µεγιστοποίηση της οικονοµικής αξίας των αποβλήτων 
και των υποπροϊόντων µέσω νέων βιοδιεργασιών, χωριστά ή σε συνδυασµό µε φυτικά 
συστήµατα ή/και χηµικούς καταλύτες. 

∆ιεθνής συνεργασία 

Η διεθνής συνεργασία αποτελεί προτεραιότητα της έρευνας στον τοµέα των τροφίµων, της 
γεωργίας και της βιοτεχνολογίας και θα ενθαρρυνθεί σηµαντικά στο σύνολο του τοµέα. Θα 
ενισχυθεί η έρευνα που παρουσιάζει ειδικό ενδιαφέρον για τις αναπτυσσόµενες χώρες, 
λαµβάνοντας υπόψη τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας και τις δραστηριότητες που 
είναι ήδη σε εξέλιξη. Θα αναληφθούν ειδικές δράσεις για την προώθηση της συνεργασίας µε 
περιφέρειες και χώρες εταίρους προτεραιότητας – ιδίως µε εκείνες που συµµετέχουν στον 
διαπεριφερειακό διάλογο και στις διµερείς συµφωνίες Ε&Τ, καθώς και µε γειτονικές χώρες 
και µε αναδυόµενες οικονοµίες και αναπτυσσόµενες χώρες. 

Επιπροσθέτως, θα διεξαχθεί πολυµερής συνεργασία για να αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις 
που απαιτούν ευρείες διεθνείς προσπάθειες, όπως η διάσταση και η πολυπλοκότητα της 
συστηµικής βιολογίας φυτών και µικροοργανισµών, ή για να αντιµετωπιστούν παγκόσµιες 
προκλήσεις και να τηρηθούν οι διεθνείς δεσµεύσεις της ΕΕ (ασφάλεια του εφοδιασµού και 
ασφάλεια των τροφίµων και του πόσιµου νερού, παγκόσµια εξάπλωση των ζωικών 
ασθενειών, δίκαιη χρήση της βιοποικιλότητας, αποκατάσταση των παγκόσµιων αλιευτικών 
αποθεµάτων µε στόχο τη «µέγιστη βιώσιµη απόδοση» έως το 2015 και επίδραση της/επί της 
αλλαγής του κλίµατος). 

Ανταπόκριση σε νεοεµφανιζόµενες ανάγκες και σε απρόβλεπτες πολιτικές ανάγκες 

Η έρευνα για τις νεοεµφανιζόµενες ανάγκες µπορεί να καλύπτει, παραδείγµατος χάριν, την 
ανάπτυξη νέων αρχών σχεδιασµού και τεχνολογιών, όπως για τα συστήµατα διαχείρισης 
κρίσεων και την ακεραιότητα της τροφικής αλυσίδας. 
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Για µια ευέλικτη ανταπόκριση στις απρόβλεπτες πολιτικές ανάγκες πρέπει να ληφθούν ιδίως 
υπόψη οι σχετικές πολιτικές που αποσκοπούν στη δηµιουργία της Ευρωπαϊκής 
Γνωσιοκεντρικής Βιοοικονοµίας. 

3. Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών 

Στόχος 

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας και διασφάλιση της 
ικανότητας της Ευρώπης να έχει τον έλεγχο και να διαµορφώνει τις µελλοντικές 
εξελίξεις στον τοµέα των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), 
ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ανταπόκριση στα αιτήµατα της κοινωνίας και της 
οικονοµίας της. Οι δραστηριότητες θα ενισχύσουν την επιστηµονική και τεχνολογική 
βάση της Ευρώπης και θα διασφαλίσουν τον παγκόσµιο ηγετικό της ρόλο στον τοµέα 
των ΤΠΕ, θα βοηθήσουν να καθοδηγηθεί και να τονωθεί η καινοτοµία µέσω της χρήσης 
των ΤΠΕ και θα διασφαλίσουν ότι η πρόοδος στον τοµέα των ΤΠΕ µετασχηµατίζεται 
ταχύτατα σε οφέλη για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τη βιοµηχανία και τις κυβερνήσεις 
της Ευρώπης. 

Εισαγωγή 

Οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) διαδραµατίζουν έναν 
µοναδικό αποδεδειγµένα ρόλο στην προώθηση της καινοτοµίας, της δηµιουργικότητας και 
της ανταγωνιστικότητας όλων των τοµέων της βιοµηχανίας και των υπηρεσιών. Είναι 
ουσιαστικές για την αντιµετώπιση των σηµαντικών κοινωνικών προκλήσεων και τον 
εκσυγχρονισµό των δηµοσίων υπηρεσιών και υποστηρίζουν την πρόοδο σε όλους τους τοµείς 
της επιστήµης και της τεχνολογίας. Ως εκ τούτου, η Ευρώπη πρέπει να κυριαρχήσει και να 
διαµορφώσει τις µελλοντικές εξελίξεις στον τοµέα των ΤΠΕ και να διασφαλίσει ότι οι 
υπηρεσίες και τα προϊόντα που βασίζονται στις ΤΠΕ υιοθετούνται και χρησιµοποιούνται 
προκειµένου να διασφαλιστούν τα µέγιστα δυνατά οφέλη για τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις. 

Αυτοί είναι οι στόχοι της πολιτικής της Κοινωνίας της Πληροφορίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, όπως τονίστηκαν στην πρωτοβουλία i2010, που αποσκοπεί σε µια ανταγωνιστική 
συγκλίνουσα οικονοµία των πληροφοριών στην Ευρώπη, σε σηµαντική αύξηση των 
ευρωπαϊκών επενδύσεων για την έρευνα και την καινοτοµία στον τοµέα των ΤΠΕ και σε ένα 
υψηλό επίπεδο προσβασιµότητας στην Κοινωνία της Πληροφορίας. 

Οι νέες ΤΠΕ θα δηµιουργήσουν πολλές νέες προοπτικές για υψηλότερης αξίας προϊόντα και 
υπηρεσίες, πολλά εκ των οποίων σε τοµείς στους οποίους η Ευρώπη ήδη απολαµβάνει 
βιοµηχανική και τεχνολογική ηγεµονία. Οι εταιρικές σχέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
αποτελούν τη βέλτιστη προσέγγιση για επενδύσεις στον τοµέα των ΤΠΕ. Σήµερα 
περισσότερο από ποτέ χρειάζονται τέτοιου είδους προσπάθειες ώστε να αντιµετωπιστεί το 
υψηλό ερευνητικό κόστος σε µια εποχή παγκόσµιου ανταγωνισµού και ολοένα και 
περισσότερο πολύπλοκων και αλληλεξαρτώµενων τεχνολογιών. 

Ο θεµατικός τοµέας ΤΠΕ δίνει προτεραιότητα στη στρατηγική έρευνα όσον αφορά καίριας 
σηµασίας τεχνολογικούς πυλώνες, διασφαλίζει τη διατερµατική ενσωµάτωση των 
τεχνολογιών και παρέχει τις γνώσεις και τα µέσα για την ανάπτυξη ενός ευρέος φάσµατος 
καινοτόµων εφαρµογών ΤΠΕ. Οι δραστηριότητες θα αποτελέσουν κινητήριο δύναµη για τη 
βιοµηχανική και τεχνολογική πρόοδο στον τοµέα των ΤΠΕ και θα βελτιώσουν την 
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ανταγωνιστική θέση σηµαντικών τοµέων που χαρακτηρίζονται από εντατική χρήση των ΤΠΕ 
-τόσο µέσω καινοτόµων και υψηλής αξίας προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται στις 
τεχνολογίες ΤΠΕ – όσο και µε βελτιώσεις των οργανωτικών διαδικασιών επιχειρήσεων και 
διοικήσεων. Στο πλαίσιο του θεµατικού τοµέα θα υποστηριχθούν επίσης και άλλες πολιτικές 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξιοποιώντας τις τεχνολογίες ΤΠΕ ώστε να ικανοποιηθούν 
δηµόσια και κοινωνικά αιτήµατα. 

Οι δραστηριότητες θα καλύψουν τις δράσεις συνεργασίας και δικτύωσης, θα υποστηρίξουν 
τις Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες – όπου συµπεριλαµβάνονται επιλεγµένες πτυχές της 
έρευνας στους τοµείς των τεχνολογιών νανοηλεκτρονικής και των ενσωµατωµένων 
συστηµάτων πληροφορικής – και τις πρωτοβουλίες συντονισµού των εθνικών προγραµµάτων 
– µεταξύ άλλων στον τοµέα της υποβοηθούµενης από το περιβάλλον αυτόνοµης διαβίωσης. 
Στις προτεραιότητες των δραστηριοτήτων συµπεριλαµβάνονται θέµατα τα οποία βασίζονται, 
µεταξύ άλλων πηγών, στο έργο των Ευρωπαϊκών Τεχνολογικών Πλατφορµών. Θα 
αναπτυχθεί επίσης θεµατική συνέργεια µε σχετικές δραστηριότητες άλλων ειδικών 
προγραµµάτων. 

Η ενεργός συµµετοχή των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και άλλων µικρού µεγέθους φορέων 
στις δραστηριότητες είναι ουσιαστική, δεδοµένου του ρόλου τους στην προώθηση της 
καινοτοµίας και επειδή διαδραµατίζουν ζωτικό ρόλο στην ανάπτυξη και προώθηση νέων 
οραµάτων στον τοµέα των ΤΠΕ και των εφαρµογών τους, καθώς και στην µετατροπή τους σε 
επιχειρηµατικούς πόρους. 

∆ραστηριότητες 

• Τεχνολογικοί πυλώνες των ΤΠΕ: 

– Νανοηλεκτρονική, φωτονική και ενσωµατωµένα µικρο/νανοσυστήµατα: τεχνολογίες 
διεργασιών, διατάξεων και σχεδιασµού για τη βελτίωση του µεγέθους, της πυκνότητας, 
των επιδόσεων, της ενεργειακής αποδοτικότητας· κατασκευή και οικονοµική 
αποδοτικότητα των κατασκευαστικών στοιχείων, συστήµατα επί πλινθίου, συστήµατα σε 
συσκευασία και ολοκληρωµένα συστήµατα· βασικά φωτονικά κατασκευαστικά στοιχεία 
για ευρύ φάσµα εφαρµογών· συστήµατα αποθήκευσης δεδοµένων υψηλών 
επιδόσεων/υψηλής πυκνότητας· λύσεις απεικόνισης εξαιρετικά µεγάλης έκτασης/υψηλού 
βαθµού ολοκλήρωσης· αισθητήρες, ενεργοποιητές, διατάξεις οπτικοποίησης και 
απεικόνισης· συστήµατα εξαιρετικά χαµηλής ισχύος, εναλλακτικές πηγές 
ενέργειας/εναλλακτική αποθήκευση· ενοποίηση ετερογενών τεχνολογιών/συστηµάτων· 
πολυλειτουργικά ενοποιηµένα µικρο-νανο-βιο-πληροφορικά συστήµατα· ηλεκτρονική 
µεγάλης έκτασης· ενσωµάτωση σε διαφορετικά υλικά/αντικείµενα· διεπαφή µε ζώντες 
οργανισµούς· (αυτο-)συναρµολόγηση µορίων ή ατόµων σε σταθερές δοµές. 

– Πανταχού παρόντα δίκτυα επικοινωνίας απεριόριστης δυναµικότητας: τεχνολογίες και 
συστήµατα κινητών και ευρυζωνικών δικτύων αποδοτικών ως προς το κόστος, στα οποία 
συµπεριλαµβάνονται τα επίγεια και τα δορυφορικά δίκτυα· σύγκλιση διαφορετικών 
σταθερών, κινητών, ασύρµατων και ραδιοτηλεοπτικών δικτύων τα οποία εκτείνονται από 
τον προσωπικό χώρο έως το περιφερειακό και παγκόσµιο επίπεδο· διαλειτουργικότητα 
συρµατωµένων και ασύρµατων υπηρεσιών και εφαρµογών επικοινωνιών, διαχείριση 
δικτυωµένων πόρων, δυνατότητες αναδιάρθρωσης υπηρεσίας· πολύπλοκη δικτύωση των 
ad hoc νοηµόνων πολυµεσικών διατάξεων, αισθητήρων και µικροπλινθίων. 
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– Eνσωµατωµένα συστήµατα, υπολογιστική και έλεγχος: ισχυρότερα, ασφαλή, κατανεµηµένα, 
αξιόπιστα και αποδοτικά συστήµατα υλισµικού/λογισµικού, τα οποία µπορούν να 
αντιλαµβάνονται, να ελέγχουν και να προσαρµόζονται στο περιβάλλον τους, 
βελτιστοποιώντας παράλληλα τη χρήση των πόρων· µέθοδοι και εργαλεία 
µοντελοποίησης, σχεδιασµού και κατασκευής συστηµάτων ελέγχου της πολυπλοκότητας· 
ανοικτές αρχιτεκτονικές δοµές µε δυνατότητα σύνθεσης και πλατφόρµες χωρίς κλίµακα, 
µεσισµικό και κατανεµηµένα λειτουργικά συστήµατα που επιτρέπουν τη δηµιουργία 
πραγµατικά αρραγών συνεργατικών και νοηµόνων περιβαλλόντων για ανίχνευση, 
ενεργοποίηση, υπολογιστική, επικοινωνία, αποθήκευση και παράδοση υπηρεσιών· 
υπολογιστικές αρχιτεκτονικές που ενσωµατώνουν ετερογενή, δικτυωµένα και 
αναδιαρθρώσιµα κατασκευαστικά στοιχεία, όπου συµπεριλαµβάνονται η εκπόνηση, ο 
προγραµµατισµός και η υποστήριξη χρόνου εκτέλεσης· έλεγχος µεγάλης κλίµακας 
κατανεµηµένων αβέβαιων συστηµάτων. 

– Λογισµικό, πλέγµατα, ασφάλεια και αξιοπιστία: τεχνολογίες, εργαλεία και µέθοδοι 
δυναµικού και ασφαλούς λογισµικού, αρχιτεκτονικές και συστήµατα µεσισµικού που 
υποστηρίζουν υπηρεσίες έντασης γνώσης, συµπεριλαµβανοµένης της παροχής τους ως 
πόρων κοινής χρήσης· διαλειτουργικές υποδοµές µε γνώµονα την παροχή υπηρεσιών 
χωρίς κλίµακα, εικονική παρουσίαση πόρων υπό µορφή πλέγµατος, δικτυοκεντρικά 
λειτουργικά συστήµατα· ανοικτές πλατφόρµες και συνεργατικές προσεγγίσεις για την 
ανάπτυξη λογισµικού, υπηρεσιών και συστηµάτων· εργαλεία σύνθεσης· απόκτηση 
γνώσεων όσον αφορά τις νεοεµφανιζόµενες συµπεριφορές πολύπλοκων συστηµάτων· 
βελτίωση της αξιοπιστίας και της προσαρµοστικότητας των µεγάλης κλίµακας, 
κατανεµηµένων και διαλειπόντως συνδεδεµένων συστηµάτων και υπηρεσιών· ασφαλή και 
αξιόπιστα συστήµατα και υπηρεσίες, όπου συµπεριλαµβάνεται ο έλεγχος της πρόσβασης 
και η επαλήθευση ταυτότητας µε σεβασµό στην ιδιωτική ζωή, δυναµικές πολιτικές 
ασφάλειας και εµπιστοσύνης, µεταµοντέλα αξιοπιστίας και εµπιστοσύνης. 

– Γνωσιακά, γνωστικά και εκπαιδεύσιµα συστήµατα: µέθοδοι και τεχνικές για απόκτηση και 
ερµηνεία, αναπαράσταση και εξατοµίκευση, πλοήγηση και ανάκτηση, από κοινού χρήση 
και µετάδοση γνώσεων, αναγνωρίζοντας τις σηµασιολογικές σχέσεις του περιεχοµένου για 
χρήση από άτοµα και µηχανές· τεχνητά συστήµατα τα οποία αντιλαµβάνονται, ερµηνεύουν 
και αξιολογούν πληροφορίες και µπορούν να συνεργάζονται, να ενεργούν αυτόνοµα και 
να µαθαίνουν· θεωρίες και πειράµατα που προχωρούν πέραν των προοδευτικών 
επιτευγµάτων και επωφελούνται από τις γνώσεις των φυσικών γνωστικών λειτουργιών, 
ιδίως της µάθησης και της µνήµης, µε σκοπό επίσης την προαγωγή των συστηµάτων 
ανθρώπινης µάθησης. 

– Προσοµοίωση, απεικόνιση, διάδραση και µεικτή πραγµατικότητα: εργαλεία 
µοντελοποίησης, προσοµοίωσης, απεικόνισης, διάδρασης, εικονικής, επαυξηµένης και 
µεικτής πραγµατικότητας και ενσωµάτωση αυτών σε διατερµατικά περιβάλλοντα· 
εργαλεία για τον καινοτόµο σχεδιασµό και τη δηµιουργικότητα όσον αφορά προϊόντα, 
υπηρεσίες και ψηφιακά οπτικοακουστικά µέσα µαζικής επικοινωνίας· περισσότερο 
φυσικές, διαισθητικές και εύχρηστες διεπαφές και νέοι τρόποι διάδρασης µε την 
τεχνολογία, τις µηχανές, τις διατάξεις και άλλα τεχνουργήµατα· συστήµατα 
πολυγλωσσικής και αυτόµατης µηχανικής µετάφρασης. 

Nέες προοπτικές στον τοµέα των ΤΠΕ µε αξιοποίηση άλλων επιστηµονικών και τεχνολογικών 
κλάδων (φυσική, υλικά, βιοτεχνολογίες, βιοεπιστήµες, γνωστικές και κοινωνικές επιστήµες, 
κλπ.) διαγράφονται για το σύνολο του θεµατικού τοµέα των ΤΠΕ. Οι εν λόγω προοπτικές θα 
δηµιουργήσουν επιτεύγµατα που θα έχουν ως αποτέλεσµα την καινοτοµία στον τοµέα των 
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ΤΠΕ και σε εντελώς νέους τοµείς της βιοµηχανίας και των υπηρεσιών. Περιλαµβάνουν την 
µικρογράφηση των διατάξεων ΤΠΕ σε µεγέθη τα οποία είναι συµβατά µε ζωντανούς 
οργανισµούς και ικανά να διαδρούν µε αυτούς (όπως καινοτόµα κατασκευαστικά στοιχεία 
και συστήµατα υπολογιστικής ΤΠΕ, τα οποία βασίζονται σε συνθετικές βιοµοριακές δοµές), 
τις νέες επιστήµες της υπολογιστικής και των επικοινωνιών που εµπνέονται από τον έµβιο 
κόσµο, τις πλήρως συµβατές οικολογικώς διατάξεις ΤΠΕ που εµπνέονται από τα φυσικά 
συστήµατα, και τη µοντελοποίηση και προσοµοίωση του έµβιου κόσµου (όπως η 
προσοµοίωση της ανθρώπινης φυσιολογίας σε διάφορα βιολογικά επίπεδα). 

• Ενοποίηση τεχνολογιών:  

– Προσωπικά περιβάλλοντα: ενοποίηση πολυτροπικών διεπαφών, τεχνικές ανίχνευσης και 
µικροσυστήµατα, προσωπικές διατάξεις επικοινωνίας και πληροφορικής, συστήµατα ΤΠΕ 
που ενσωµατώνονται σε προσωπικά εξαρτήµατα, ενδυτά συστήµατα και εµφυτεύµατα και 
σύνδεσή τους µε υπηρεσίες και πόρους, δίνοντας έµφαση στην ενοποίηση όλων των 
πτυχών της ύπαρξης και της ταυτότητας ενός ατόµου. 

– Οικιακά περιβάλλοντα: επικοινωνία, παρακολούθηση, έλεγχος και υποβοήθηση κατ’ οίκον, 
εντός κτιρίων και σε δηµόσιους χώρους· αδιάλειπτη διαλειτουργικότητα και χρήση όλων 
των διατάξεων λαµβάνοντας υπόψη την αποδοτικότητα ως προς το κόστος, την 
οικονοµική προσιτότητα και τη χρηστικότητα· νέες υπηρεσίες και νέες µορφές 
διαδραστικού ψηφιακού περιεχοµένου και υπηρεσιών· πρόσβαση σε πληροφορίες και 
διαχείριση γνώσεων. 

– Ροµποτικά συστήµατα: ευέλικτα και αξιόπιστα ροµποτικά συστήµατα τα οποία 
λειτουργούν σε ανθρώπινα και αδόµητα περιβάλλοντα και συνεργάζονται µε τον άνθρωπο· 
δικτυωµένα και συνεργαζόµενα ροµπότ· ροµπότ σε µικρογραφία· δοµοστοιχειωτός 
σχεδιασµός και µοντελοποίηση ολοκληρωµένων ροµποτικών συστηµάτων. 

– Νοήµονες υποδοµές: εργαλεία ΤΠΕ που καθιστούν τις σηµαντικές υποδοµές 
αποδοτικότερες και φιλικότερες προς τον χρήστη, ευκολότερες από άποψη προσαρµογής 
και συντήρησης, πιο γερές στη χρήση και ανθεκτικότερες στις βλάβες· εργαλεία 
ενοποίησης δεδοµένων· τεχνολογίες ΤΠΕ για συστηµατική εκτίµηση κινδύνου, έγκαιρη 
προειδοποίηση και αυτοµατοποιηµένο συναγερµό. 

• Έρευνα εφαρµογών: 

– Ανταπόκριση των ΤΠΕ στις κοινωνικές προκλήσεις: διασφάλιση ότι όλοι οι Ευρωπαίοι 
πολίτες θα είναι σε θέση να δρέψουν τα µέγιστα οφέλη από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
των ΤΠΕ, βελτίωση της ένταξης, της συνεχούς πρόσβασης και της διαδραστικότητας των 
υπηρεσιών δηµοσίου συµφέροντος, και ενίσχυση του καινοτόµου ρόλου των υπηρεσιών 
του δηµοσίου τοµέα, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και την αποτελεσµατικότητά τους. 

– Όσον αφορά τον τοµέα της υγείας: προσωπικά µη οχληρά συστήµατα τα οποία 
επιτρέπουν στους πολίτες να διαχειριστούν την ευεξία τους, όπως ενδυτές ή 
εµφυτεύσιµες διατάξεις παρακολούθησης και αυτόνοµα συστήµατα 
υποστήριξης της καλής κατάστασης της υγείας· νεοεµφανιζόµενες τεχνικές 
όπως η µοριακή απεικόνιση για τη βελτιωµένη πρόληψη και εξατοµικευµένη 
φαρµακευτική αγωγή· ανακάλυψη γνώσεων όσον αφορά την υγεία και 
εφαρµογή τους στην κλινική πρακτική· µοντελοποίηση και προσοµοίωση 
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οργανικών λειτουργιών· διατάξεις µικρονανοροµποτικής για ελάχιστα 
επεµβατικές χειρουργικές και θεραπευτικές εφαρµογές. 

– Όσον αφορά τις κυβερνήσεις: χρήση των ΤΠΕ στο πλαίσιο µιας 
διεπιστηµονικής προσέγγισης της δηµόσιας διοίκησης σε συνδυασµό µε 
οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες, προκειµένου να παρασχεθούν 
καινοτόµες υπηρεσίες για όλους µε επίκεντρο τον πολίτη· προηγµένη έρευνα 
και λύσεις µε βάση τις ΤΠΕ µε σκοπό τη βελτίωση των δηµοκρατικών και 
συµµετοχικών διαδικασιών, των επιδόσεων και της ποιότητας των υπηρεσιών 
του δηµοσίου τοµέα, διάδραση µε τις διοικήσεις και τις κυβερνήσεις και 
µεταξύ αυτών, καθώς και υποστήριξη των νοµοθετικών διαδικασιών και των 
διαδικασιών ανάπτυξης πολιτικής σε όλα τα επίπεδα της δηµοκρατίας. 

– Όσον αφορά την κοινωνική ένταξη: ενίσχυση της αυτονοµίας ατόµων και 
κοινοτήτων και βελτίωση της ισότιµης συµµετοχής όλων των πολιτών στην 
κοινωνία των πληροφοριών, µε παράλληλη πρόληψη του ψηφιακού χάσµατος 
που οφείλεται στην αναπηρία, στις µειωµένες δεξιότητες, στη φτώχεια, στη 
γεωγραφική αποµόνωση, στην κουλτούρα, στο φύλο ή στην ηλικία, µεταξύ 
άλλων µέσω της παροχής στήριξης σε υποβοηθητικές τεχνολογίες· προώθηση 
της ανεξάρτητη διαβίωσης, ενίσχυση των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων και 
ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί για όλους τους 
πολίτες. 

– Όσον αφορά την κινητικότητα: ολοκληρωµένα συστήµατα ασφαλείας 
οχηµάτων που χρησιµοποιούν τις ΤΠΕ, τα οποία βασίζονται σε ανοικτές, 
ασφαλείς και αξιόπιστες αρχιτεκτονικές και διεπαφές· διαλειτουργικά 
συνεργατικά συστήµατα για την αποδοτικότητα και την ασφάλεια των 
µεταφορών, τα οποία βασίζονται στην επικοινωνία µεταξύ οχηµάτων καθώς 
και µε τις µεταφορικές υποδοµές, και ενσωµατώνουν ακριβείς και αξιόπιστες 
τεχνολογίες εντοπισµού θέσης· εξατοµικευµένες πολυτροπικές υπηρεσίες 
παροχής πληροφοριών για την κατάσταση της κυκλοφορίας µε ικανότητα 
εντοπισµού θέσης, όπου συµπεριλαµβάνονται οι λύσεις παροχής έξυπνων 
υπηρεσιών στον τοµέα του τουρισµού. 

– Όσον αφορά την υποστήριξη του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης: 
διαχείριση του κινδύνου και των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης· έξυπνα 
δίκτυα αισθητήρων για τη βελτίωση της πρόβλεψης των κινδύνων, διαχείριση 
φυσικών πόρων όπου συµπεριλαµβάνονται τα συστήµατα µείωσης των ρύπων· 
αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας· διαχείριση της ανθρώπινης 
αντίδρασης ως προς τις πιέσεις που δέχεται το περιβάλλον και µε σκοπό τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας· συστήµατα συναγερµού και έγκαιρης και 
αξιόπιστης επικοινωνίας για τη δηµόσια ασφάλεια· υποβοηθητικές τεχνολογίες 
και υποστηρικτικά συστήµατα για λειτουργία υπό δριµείες, επικίνδυνες ή 
παρακινδυνευµένες συνθήκες· αποδοτική από οικολογική άποψη και αειφόρος 
παραγωγή ΤΠΕ: προηγµένη διαχείριση δεδοµένων και πληροφοριών για την 
περιβαλλοντική παρακολούθηση και εκτίµηση του κινδύνου, συµβάλλοντας 
στις πρωτοβουλίες INSPIRE, ΠΠΠΑ (Παγκόσµια Παρακολούθηση του 
Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας - GMES) και Π∆ΣΓ (Παγκόσµιο ∆ίκτυο 
Συστηµάτων Γεωσκόπησης - GEOSS). 
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– Οι ΤΠΕ στην υπηρεσία του περιεχοµένου, της δηµιουργικότητας και της προσωπικής 
ανάπτυξης: 

– νέες µορφές διαδραστικού, µη γραµµικού και αυτοπροσαρµοζόµενου 
περιεχοµένου· δηµιουργικότητα και εµπλουτισµένη εµπειρία χρήστη· 
προσαρµογή στις ανάγκες του χρήστη και παράδοση περιεχοµένου πολλαπλών 
µέσων· συνδυασµός της παραγωγής και της διαχείρισης πλήρως ψηφιακού 
περιεχοµένου µε τις νεοεµφανιζόµενες σηµασιολογικές τεχνολογίες· χρήση µε 
γνώµονα τις ανάγκες του χρήστη, πρόσβαση σε περιεχόµενο και δηµιουργία 
περιεχοµένου. 

– τεχνολογικώς ενισχυµένα συστήµατα µάθησης, εργαλεία και υπηρεσίες, 
προσαρµοσµένα σε διαφορετικούς διδασκόµενους εντός διαφορετικών 
περιβαλλόντων· προβλήµατα που ανακύπτουν κατά την ανθρώπινη µαθησιακή 
διαδικασία όταν αυτή συντελείται µε διαµεσολάβηση ΤΠΕ· βελτίωση των 
ικανοτήτων των ατόµων ώστε να καταστούν ενεργοί σπουδαστές. 

– νοήµονες υπηρεσίες για την πρόσβαση στην πολιτιστική κληρονοµιά σε 
ψηφιακή µορφή· εργαλεία για τις ανθρώπινες κοινότητες για να 
δηµιουργήσουν νέα πολιτιστική µνήµη µε βάση τη ζωντανή κληρονοµιά· 
µέθοδοι και εργαλεία για τη διατήρηση του ψηφιακού περιεχοµένου· 
διασφάλιση της δυνατότητας να µπορούν τα ψηφιακά αντικείµενα να 
χρησιµοποιηθούν από µελλοντικούς χρήστες, µε παράλληλη διασφάλιση της 
αυθεντικότητας και της ακεραιότητας της αρχικής δηµιουργίας τους και του 
πλαισίου χρήσης τους. 

– Οι ΤΠΕ στην υπηρεσία των επιχειρήσεων και της βιοµηχανίας: 

– δυναµικά επιχειρησιακά συστήµατα µε γνώµονα τα δίκτυα για τη δηµιουργία 
και παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών· αποκεντρωµένος έλεγχος και 
διαχείριση νοηµόνων πόρων· ψηφιακά επιχειρησιακά οικοσυστήµατα, ιδίως 
λύσεις λογισµικού προσαρµόσιµες στις ανάγκες των µικροµεσαίων 
οργανισµών· υπηρεσίες συνεργασίας για κατανεµηµένους χώρους εργασίας· 
ενισχυµένη τεχνολογικά παρουσία οµάδας κατά την εκτέλεση οµαδικού έργου, 
διαχείριση οµάδας και κοινά υποστηρικτικά µέσα. 

– κατασκευή: δικτυωµένοι έξυπνοι έλεγχοι για υψηλής ακρίβειας κατασκευή και 
χαµηλή χρήση πόρων· ασύρµατος αυτοµατισµός και επιµελητική για ταχεία 
αναδιαµόρφωση εργοστασιακών εγκαταστάσεων· ενοποιηµένα περιβάλλοντα 
για µοντελοποίηση, προσοµοίωση, παρουσίαση και εικονική παραγωγή· 
τεχνολογίες κατασκευής συστηµάτων ΤΠΕ σε µικρογραφία και συστηµάτων 
που αλληλοσυνδέονται µε όλα τα είδη υλικών και αντικειµένων. 

– Οι ΤΠΕ για την ενίσχυση της εµπιστοσύνης και της αξιοπιστίας: 

– εργαλεία υποστήριξης της αξιοπιστίας των ΤΠΕ και των εφαρµογών τους και 
της εµπιστοσύνης σε αυτές· πολλαπλά και συνδεδεµένα µεταξύ τους 
συστήµατα διαχείρισης ταυτότητας· τεχνικές επαλήθευσης ταυτότητας και 
αδειοδότησης· συστήµατα τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες της 
ιδιωτικής ζωής που προκύπτουν από τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις· 
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διαχείριση δικαιωµάτων και περιουσιακών στοιχείων· εργαλεία προστασίας 
από τις απειλές στον κυβερνοχώρο. 

∆ιεθνής συνεργασία 

Η διεθνής συνεργασία θα ενθαρρυνθεί στο πλαίσιο του θεµατικού τοµέα των ΤΠΕ 
προκειµένου να αντιµετωπιστούν θέµατα κοινού ενδιαφέροντος που στοχεύουν σε 
διαλειτουργικές λύσεις µεγάλου αµοιβαίου οφέλους µε στρατηγικούς εταίρους, καθώς και για 
να συµβάλει στη διάδοση της κοινωνίας της πληροφορίας στις αναδυόµενες οικονοµίες και 
στις αναπτυσσόµενες χώρες. Θα προσδιοριστούν ειδικές δράσεις για τις χώρες ή τις 
περιφέρειες στις οποίες η Ευρώπη πρέπει να δώσει προτεραιότητα στη συνεργασία, µε 
ιδιαίτερη έµφαση στη συνεργασία µε τις αναδυόµενες οικονοµίες, τις αναπτυσσόµενες χώρες 
και τις γειτονικές χώρες. 

Από κοινού µε τον θεµατικό τοµέα 1 "Υγεία", θα παρασχεθεί συνδροµή στο ∆ιεθνές 
Επιστηµονικό Πρόγραµµα «Ανθρώπινα Σύνορα» (∆ΕΠΑΣ) µε σκοπό την προώθηση της 
διεπιστηµονικής έρευνας και της καινοτόµου συνεργασίας µεταξύ επιστηµόνων από 
διαφορετικούς επιστηµονικούς κλάδους, καθώς και τη διασφάλιση της δυνατότητας στα 
κράτη µέλη που δεν είναι µέλη του G8 να επωφεληθούν πλήρως από το πρόγραµµα. 

Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του παρόντος θεµατικού τοµέα υποστηρίζουν την 
πρωτοβουλία Νοήµονα Συστήµατα Κατασκευής (ΝΣΚ), η οποία επιτρέπει τη συνεργασία σε 
θέµατα ΕΤΑ µεταξύ των περιφερειών µελών31. 

Ανταπόκριση σε νεοεµφανιζόµενες ανάγκες και σε απρόβλεπτες πολιτικές ανάγκες 

Η δραστηριότητα ‘‘Μελλοντικές και νεοεµφανιζόµενες τεχνολογίες’’ θα προσελκύσει και θα 
προωθήσει την αριστεία στην διεπιστηµονική έρευνα σε νεοεµφανιζόµενους ερευνητικούς 
τοµείς που σχετίζονται µε τις ΤΠΕ. Η εν λόγω δραστηριότητα θα έχει τους ακόλουθους 
στόχους: διερεύνηση των νέων ορίων µικρογραφίας και υπολογιστικής, όπου 
συµπεριλαµβάνεται παραδείγµατος χάριν η εκµετάλλευση των επιπτώσεων της κβαντικής 
µηχανικής· γνώση της πολυπλοκότητας των δικτυωµένων συστηµάτων υπολογιστικής και 
επικοινωνιών· διερεύνηση και πειραµατισµός νέων αρχών σχεδιασµού νοηµόνων 
συστηµάτων για νέα εξατοµικευµένα προϊόντα και υπηρεσίες. 

Η έρευνα η οποία αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση των τάσεων και των επιπτώσεων των 
ΤΠΕ στην κοινωνία και στην οικονοµία µπορεί να περιλαµβάνει παραδείγµατος χάριν τα 
εξής: επιπτώσεις των ΤΠΕ στην παραγωγικότητα, στην απασχόληση, στις δεξιότητες και 
στους µισθούς· οι ΤΠΕ ως µοχλός καινοτοµίας στις δηµόσιες υπηρεσίες και στις 
επιχειρηµατικές υπηρεσίες· φραγµοί στην ευρύτερη και ταχύτερη χρήση των ΤΠΕ και στην 
καινοτοµία στον εν λόγω τοµέα· νέα επιχειρηµατικά µοντέλα και δυνατότητες εκµετάλλευσής 
τους· ευχρηστία, χρησιµότητα και αποδοχή των λύσεων που βασίζονται στις ΤΠΕ· προστασία 
της ιδιωτικής ζωής, ασφάλεια των υποδοµών των ΤΠΕ και εµπιστοσύνη σε αυτές· 
δεοντολογικά θέµατα που αφορούν τις εξελίξεις στον τοµέα των ΤΠΕ· σχέσεις µε το νοµικό, 
κανονιστικό και διοικητικό πλαίσιο των ΤΠΕ· ανάλυση της στήριξης που παρέχουν οι ΤΠΕ 
στις πολιτικές της ΕΕ και των επιπτώσεων των ΤΠΕ στις εν λόγω πολιτικές. 

                                                 
31 Η συµφωνία επιστηµονικής και τεχνικής συνεργασίας στους τοµείς των «Νοηµόνων Συστηµάτων 

Κατασκευής» έχει συναφθεί µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωµένων Πολιτειών της 
Αµερικής, της Ιαπωνίας, της Αυστραλίας, του Καναδά, της Κορέας, καθώς και της Νορβηγίας και της 
Ελβετίας που είναι µέλη της ΕΖΕΣ. 
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4. Nανοεπιστήµες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής 

Στόχος 

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας και διασφάλιση της 
µετεξέλιξής της από µια βιοµηχανία έντασης πόρων σε µια βιοµηχανία έντασης γνώσης, 
µέσω της παραγωγής πρωτοποριακών γνώσεων για νέες εφαρµογές στο σηµείο τοµής 
διαφορετικών τεχνολογιών και επιστηµονικών κλάδων. 

Προσέγγιση 

Για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η ευρωπαϊκή βιοµηχανία χρειάζεται 
ριζοσπαστικές καινοτοµίες. Πρέπει να συγκεντρώσει τις ικανότητές της σε υψηλής 
προστιθέµενης αξίας προϊόντα και τεχνολογίες ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των 
καταναλωτών, καθώς και στις προσδοκίες όσον αφορά το περιβάλλον, την υγεία και την 
κοινωνία. Η έρευνα αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο αντιµετώπισης των εν λόγω 
αντικρουόµενων προκλήσεων. 

Κύριο στοιχείο του παρόντος θεµατικού τοµέα είναι η αποτελεσµατική ενσωµάτωση της 
νανοτεχνολογίας, των επιστηµών των υλικών και των νέων µεθόδων παραγωγής, ούτως ώστε 
να επιτευχθούν και να µεγιστοποιηθούν οι επιπτώσεις της βιοµηχανικής µετεξέλιξης και 
συγχρόνως να υποστηριχθεί η αειφόρος παραγωγή και κατανάλωση. Στο πλαίσιο του 
θεµατικού τοµέα θα υποστηριχθούν όλες τις βιοµηχανικές δραστηριότητες που λειτουργούν 
σε συνέργεια µε άλλους θεµατικούς τοµείς. Θα υποστηριχθούν εφαρµογές σε όλους τους 
τοµείς και τα πεδία, όπου συµπεριλαµβάνονται οι επιστήµες των υλικών, οι υψηλών 
επιδόσεων τεχνολογίες κατασκευής και επεξεργασίας, η νανοβιοτεχνολογία ή η 
νανοηλεκτρονική. 

Η µεσοπρόθεσµη προσέγγιση θα εστιαστεί στη σύγκλιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων 
που απορρέουν από διαφορετικούς επιστηµονικούς κλάδους, αξιοποιώντας την επιστηµονική 
και τεχνολογική συνέργεια µε άξονα τις εφαρµογές. Μακροπρόθεσµα, ο θεµατικός τοµέας 
αποσκοπεί να κεφαλαιοποιήσει τις τεράστιες προοπτικές των νανοεπιστηµών και των 
νανοτεχνολογιών µε σκοπό τη δηµιουργία πραγµατικά βασιζόµενης στη γνώση βιοµηχανίας 
και οικονοµίας. Σε αµφότερες τις περιπτώσεις σηµασία έχει να διασφαλισθεί η αξιοποίηση 
των γνώσεων που παράγονται µέσω της αποτελεσµατικής διάδοσης και εκµετάλλευσης των 
αποτελεσµάτων. 

Μέσω των Ευρωπαϊκών Τεχνολογικών Πλατφορµών θα διασφαλισθεί ιδίως η σηµαντική 
συµβολή στις βιοµηχανικές ανάγκες, καθώς και η συµπληρωµατικότητα των πρωτοβουλιών 
και των χρηµατοδοτούµενων έργων (π.χ. σε δυνητικούς τοµείς της αειφόρου χηµείας, των 
νέων µεθόδων κατασκευής, της βιοµηχανικής ασφάλειας, της νανοϊατρικής, της 
χαλυβουργίας, της δασικής βιοµηχανίας, κλπ.) και η υποστήριξη των Κοινών Τεχνολογικών 
Πρωτοβουλιών. 

Ο εν λόγω θεµατικός τοµέας είναι ιδιαιτέρως σηµαντικός για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις 
λόγω των αναγκών τους και του ρόλου τους στην προώθηση και χρήση τεχνολογιών. Στους 
τοµείς που έχουν ιδιαίτερη σηµασία περιλαµβάνονται: τα νανοµέσα, τα νανοεργαλεία και οι 
νανοσυσκευές (λόγω της συγκέντρωσης των µεγάλης οικονοµικής ανάπτυξης και υψηλής 
τεχνολογίας ΜΜΕ στον εν λόγω τοµέα)· τα τεχνικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, 
(χαρακτηριστικά ενός παραδοσιακού τοµέα που υφίσταται ταχείες διεργασίες µετεξέλιξης οι 
οποίες επηρεάζουν πολλές ΜΜΕ)· διαστηµικά συστήµατα, βιοµηχανίες µηχανηµάτων (π.χ. 
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µηχανές εργαλεία– όπου οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ είναι παγκόσµιοι ηγέτες), καθώς επίσης και 
άλλοι τοµείς οι οποίοι εµπλέκουν πολλές ΜΜΕ που θα επωφεληθούν από την εισαγωγή 
επιχειρηµατικών µοντέλων, υλικών και προϊόντων. 

Θα διεξαχθούν ειδικές δράσεις για τον συντονισµό προγραµµάτων και κοινών 
δραστηριοτήτων που διεξάγονται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο µέσω των 
πρωτοβουλιών ERA-NET και ERA-NET+, ούτως ώστε να προωθηθεί η σύγκλιση των 
ερευνητικών προγραµµάτων και να ενισχυθεί η κρίσιµη µάζα και η συνέργεια µε τις 
Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Πλατφόρµες. Η βιοµηχανική έρευνα θα επωφεληθεί επίσης από 
τον συντονισµό των δραστηριοτήτων σε τοµείς όπως η µετρολογία, η τοξικολογία, τα 
πρότυπα και η ονοµατολογία. 

∆ραστηριότητες 

• Nανοεπιστήµες και νανοτεχνολογίες 

Στόχος είναι η δηµιουργία υλικών και συστηµάτων µε προκαθορισµένες ιδιότητες και 
συµπεριφορά, µε βάση την αύξηση των γνώσεων και την πείρα που θα αποκτηθεί όσον 
αφορά την ύλη σε νανοµετρική κλίµακα. Αυτό θα οδηγήσει σε ανταγωνιστικά προϊόντα και 
υπηρεσίες νέας γενιάς και υψηλής προστιθέµενης αξίας, µε ανώτερες επιδόσεις σε µια σειρά 
εφαρµογών, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις οιεσδήποτε δυνητικές δυσµενείς επιπτώσεις 
στο περιβάλλον και την υγεία. Θα προωθηθεί η διεπιστηµονικότητα µε την ενσωµάτωση των 
θεωρητικών και των πειραµατικών προσεγγίσεων. 

Θα δοθεί έµφαση στις νέες γνώσεις όσον αφορά τις αλληλεπιδράσεις των ατόµων, των 
µορίων και των συναθροισµάτων τους τόσο µε φυσικές όσο και µε τεχνητές οντότητες. Η 
έρευνα αφορά επίσης τα σχετικά µέσα, εργαλεία, πιλοτικές γραµµές και δραστηριότητες 
επίδειξης που απαιτούνται για εξαιρετικά καινοτόµες προσεγγίσεις των µεθόδων κατασκευής 
που βασίζονται στη νανοτεχνολογία, σε πολλά υποσχόµενους βιοµηχανικούς τοµείς. 

Επιπροσθέτως, η δραστηριότητα θα εστιαστεί στις σχετικές προκλήσεις, καθώς και στο 
κοινωνικό πλαίσιο και την αποδοχή της νανοτεχνολογίας. Εδώ συµπεριλαµβάνεται η έρευνα 
επί όλων των πτυχών της εκτίµησης του κινδύνου (π.χ. νανοτοξικολογία και 
οικοτοξικολογία), καθώς επίσης και σε θέµατα ασφάλειας, ονοµατολογίας, µετρολογίας και 
προτύπων, τα οποία καθίστανται ολοένα και σηµαντικότερα διότι προετοιµάζουν το δρόµο 
για βιοµηχανικές εφαρµογές. Θα δροµολογηθούν επίσης ειδικές δράσεις για τη δηµιουργία 
ειδικών κέντρων γνώσης και εµπειρογνωσίας, καθώς επίσης και ενός κεντρικού φορέα για 
την εφαρµογή µιας ολοκληρωµένης και υπεύθυνης προσέγγισης της Επιτροπής σε θέµατα 
νανοτεχνολογίας, όπως σκιαγραφείται στο σχετικό σχέδιο δράσης32 . 

• Υλικά 

Τα νέα προηγµένα υλικά που προϋποθέτουν υψηλότερο περιεχόµενο γνώσεων, οι νέες 
λειτουργικότητες και οι βελτιωµένες επιδόσεις καθίστανται ολοένα και περισσότερο κρίσιµης 
σηµασίας για τη βιοµηχανική ανταγωνιστικότητα και για την αειφόρο ανάπτυξη. Σύµφωνα µε 
τα νέα µοντέλα της κατασκευαστικής βιοµηχανίας, είναι τα ίδια τα υλικά τα οποία αποτελούν 
τον πρωταρχικό παράγοντα αύξησης της αξίας των προϊόντων και των επιδόσεών τους, παρά 
τα στάδια επεξεργασίας. 

                                                 
32 Ανακοίνωση της Επιτροπής, Nανοεπιστήµες και νανοτεχνολογίες: ένα σχέδιο δράσης για την Ευρώπη 

2005-09. COM(2005) 243.  
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Η έρευνα θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη νέων υλικών µε βάση τη γνώση, τα οποία θα έχουν 
κατά παραγγελία ιδιότητες. Αυτό απαιτεί έξυπνο έλεγχο των εγγενών ιδιοτήτων τους, της 
επεξεργασίας και της παραγωγής τους, ενώ πρέπει να ληφθούν υπόψη οι δυνητικές 
επιπτώσεις στην υγεία και στο περιβάλλον σε ολόκληρο τον κύκλο της ζωής τους. Θα δοθεί 
έµφαση σε νέα προηγµένα υλικά που αποκτώνται χρησιµοποιώντας το δυναµικό των 
νανοτεχνολογιών και των βιοτεχνολογιών ή/και της προσέγγισης “διδάσκοµαι από τη φύση”, 
ιδίως στα υψηλότερων επιδόσεων νανοϋλικά, στα βιοϋλικά και στα υβριδικά υλικά. 

Θα ενισχυθεί η πολυεπιστηµονική προσέγγιση, συµπεριλαµβάνοντας τη χηµεία, τη φυσική 
και, ολοένα και περισσότερο, τις βιολογικές επιστήµες. Ο χαρακτηρισµός των υλικών, ο 
σχεδιασµός και η προσοµοίωση είναι επίσης σηµαντικά για την καλύτερη κατανόηση των 
φαινοµένων που αφορούν τα υλικά, ιδίως της σχέσης δοµής – ιδιοτήτων σε διαφορετικές 
κλίµακες, για τη βελτίωση της εκτίµησης και της αξιοπιστίας των υλικών, καθώς και για την 
επέκταση της έννοιας των ‘εικονικών υλικών’ στον σχεδιασµό υλικών. Θα υποστηριχθεί η 
ενοποίηση σε νανο- µακρο-µοριακό επίπεδο στις χηµικές τεχνολογίες και στις τεχνολογίες 
των υλικών, µε σκοπό την ανάπτυξη νέων εννοιών και διεργασιών, όπως στην κατάλυση και 
στην εντατικοποίηση και βελτιστοποίηση των διεργασιών. 

• Νέες τεχνολογίες παραγωγής 

Απαιτείται µια νέα προσέγγιση της κατασκευής για την µετεξέλιξη της βιοµηχανίας της ΕΕ 
από µια βιοµηχανία έντασης πόρων σε ένα βιοµηχανικό περιβάλλον βασιζόµενο στη γνώση· 
η εν λόγω προσέγγιση θα εξαρτηθεί από την υιοθέτηση εξ ολοκλήρου νέων στάσεων έναντι 
της συνεχούς απόκτησης, ανάπτυξης, προστασίας και χρηµατοδότησης νέων γνώσεων και της 
χρήσης τους, µεταξύ άλλων µε σκοπό τα αειφόρα µοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης. 
Αυτό συνεπάγεται τη δηµιουργία σωστών συνθηκών για συνεχή καινοτοµία (στο πλαίσιο των 
βιοµηχανικών δραστηριοτήτων και των συστηµάτων παραγωγής, όπου συµπεριλαµβάνονται 
η κατασκευή, οι συσκευές και οι υπηρεσίες) και για ανάπτυξη γενικών “πόρων” παραγωγής 
(τεχνολογίες, οργάνωση και εγκαταστάσεις παραγωγής), µε παράλληλη τήρηση των 
απαιτήσεων σχετικά µε την ασφάλεια και το περιβάλλον. 

Η έρευνα θα επικεντρωθεί στους εξής άξονες: ανάπτυξη και επικύρωση νέων βιοµηχανικών 
µοντέλων και στρατηγικών που καλύπτουν όλες τις πτυχές του κύκλου ζωής του προϊόντος 
και των διεργασιών· προσαρµοστικά συστήµατα παραγωγής που υπερνικούν τους 
υφιστάµενους περιορισµούς των διεργασιών και καθιστούν δυνατές νέες µεθόδους 
κατασκευής και επεξεργασίας· δικτυωµένη παραγωγή για την ανάπτυξη εργαλείων και 
µεθόδων για συνεργατικές λειτουργίες προστιθέµενης αξίας σε παγκόσµια κλίµακα· εργαλεία 
για την ταχεία µεταφορά και ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών στον σχεδιασµό και στη 
λειτουργία των κατασκευαστικών διαδικασιών· και εκµετάλλευση της σύγκλισης των 
νανοτεχνολογιών, των βιοτεχνολογιών, των τεχνολογιών των πληροφοριών και των 
γνωστικών τεχνολογιών για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και τεχνικών αρχών σχεδιασµού 
και δυνατότητα ανάπτυξης νέων βιοµηχανικών κλάδων. 

• Ενοποίηση των τεχνολογιών µε στόχο τις βιοµηχανικές εφαρµογές 

Η ενοποίηση γνώσεων και τεχνολογιών των τριών προαναφερθέντων τοµέων έρευνας είναι 
ουσιαστική προκειµένου να επιταχυνθεί η µετεξέλιξη της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας και 
οικονοµίας, υιοθετώντας παράλληλα µια ασφαλή, υπεύθυνη από κοινωνική άποψη και 
αειφόρο προσέγγιση. 
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Η έρευνα θα εστιαστεί σε νέες εφαρµογές και καινοτόµες ριζοσπαστικές λύσεις που 
ανταποκρίνονται στις µεγάλες προκλήσεις, καθώς και στις ανάγκες της ΕΤΑ που 
προσδιορίστηκαν στο πλαίσιο των διαφόρων Ευρωπαϊκών Τεχνολογικών Πλατφορµών. Η 
ενοποίηση των νέων γνώσεων και των νανοτεχνολογιών, των τεχνολογιών των υλικών και 
της παραγωγής θα υποστηριχθεί στο πλαίσιο τοµεακών και διατοµεακών εφαρµογών, όπως η 
υγεία, οι κατασκευές, η διαστηµική βιοµηχανία, οι µεταφορές, η ενέργεια, η χηµεία, το 
περιβάλλον, ο τοµέας της κλωστοϋφαντουργίας και των ειδών ένδυσης, ο τοµέας του 
χαρτοπολτού και του χαρτιού, η µηχανολογία, καθώς επίσης και το γενικό ζήτηµα της 
βιοµηχανικής ασφάλειας. 

∆ιεθνής συνεργασία 

Η αυξανόµενη διεθνής διάσταση της βιοµηχανικής έρευνας απαιτεί µια καλά συντονισµένη 
προσέγγιση της συνεργασίας µε τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, η διεθνής συνεργασία είναι 
σηµαντική για ολόκληρο τον θεµατικό τοµέα. 

Στις ειδικές δράσεις συµπεριλαµβάνονται: οι δραστηριότητες µε τις βιοµηχανοποιηµένες 
χώρες και µε τις χώρες που υπέγραψαν τη συµφωνία συνεργασίας Ε&T στους τοµείς που 
καλύπτονται από τον θεµατικό τοµέα· οι ειδικές πρωτοβουλίες µε τις αναδυόµενες οικονοµίες 
και τις αναπτυσσόµενες χώρες, προκειµένου να διασφαλιστεί η πρόσβασή τους στη γνώση· ο 
διάλογος µε τις µεγάλες χώρες για έναν “κώδικα δεοντολογίας” µε σκοπό την υπεύθυνη και 
ασφαλή ανάπτυξη της νανοτεχνολογίας· και η πρωτοβουλία «Νοήµονα Συστήµατα 
Κατασκευής» (ΝΣΚ), η οποία επιτρέπει τη συνεργασία στον τοµέα της ΕΤΑ µεταξύ των 
περιφερειών που είναι µέλη της.33 Θα ενθαρρυνθούν οι πρωτοβουλίες για τον συντονισµό και 
την ανταλλαγή ερευνητικών δεδοµένων (όπως σε θέµατα ασφάλειας που αφορούν το 
περιβάλλον και την υγεία και συνδέονται µε τις νανοτεχνολογίες) προετοιµάζοντας το έδαφος 
για µια κοινή αντίληψη των κανονιστικών αναγκών από τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής 
σε ολόκληρο τον κόσµο. 

Ανταπόκριση σε νεοεµφανιζόµενες ανάγκες και σε απρόβλεπτες πολιτικές ανάγκες 

Η έρευνα όσον αφορά τις νεοεµφανιζόµενες ανάγκες θα διεξαχθεί κυρίως µε σκοπό την 
ανάπτυξη και παγίωση των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων σε ειδικούς νεοεµφανιζόµενους και 
διεπιστηµονικούς ερευνητικούς τοµείς µε υψηλό µελλοντικό δυναµικό. Οι απρόβλεπτες 
πολιτικές ανάγκες θα αντιµετωπιστούν µε ευέλικτο τρόπο και µπορούν παραδείγµατος χάριν 
να αφορούν την τυποποίηση, ούτως ώστε να ενισχυθεί η ασφαλής µετεξέλιξη προς µια 
βιοµηχανία βασιζόµενη στη γνώση, ή τις δυνητικές επιπτώσεις των νανοτεχνολογιών στο 
περιβάλλον και την υγεία. 

                                                 
33 Η συµφωνία επιστηµονικής και τεχνικής συνεργασίας στον τοµέα των Νοηµόνων Συστηµάτων 

Κατασκευής υπεγράφη µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωµένων Πολιτειών της 
Αµερικής, της Ιαπωνίας, της Αυστραλίας, του Καναδά, της Κορέας, και της Νορβηγίας και της 
Ελβετίας που είναι χώρες µέλη της ΕΖΕΣ. 
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5. Eνέργεια 

Στόχος 

Μετατροπή του υφιστάµενου ενεργειακού συστήµατος το οποίο βασίζεται στα ορυκτά 
καύσιµα σε ένα πιο αειφόρο ενεργειακό σύστηµα, το οποίο θα βασίζεται σε ένα 
διαφοροποιηµένο σύνολο πηγών και φορέων ενέργειας, σε συνδυασµό µε την αύξηση της 
ενεργειακής αποδοτικότητας, µε σκοπό την αντιµετώπιση των πιεστικών προκλήσεων 
της ασφάλειας του εφοδιασµού και της αλλαγής του κλίµατος, ενισχύοντας παράλληλα 
την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών βιοµηχανιών ενέργειας. 

Προσέγγιση 

Οι σηµερινές προβλέψεις καταδεικνύουν ότι οι περισσότεροι από τους κρίσιµους 
ενεργειακούς δείκτες (π.χ. κατανάλωση ενέργειας, εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιµα, 
εξάρτηση από εισαγωγές, εκποµπές CO2, κόστος ενέργειας), κινούνται προς την λάθος 
κατεύθυνση εντός της ΕΕ και ακόµη περισσότερο σε παγκόσµια κλίµακα. Η έρευνα στον 
τοµέα της ενέργειας θα διευκολύνει την αντιστροφή των εν λόγω τάσεων, επιτυγχάνοντας 
εξισορρόπηση µεταξύ της αύξησης της αποδοτικότητας, της οικονοµικής προσιτότητας, της 
αποδοχής και της ασφάλειας των υφιστάµενων τεχνολογιών και των πηγών ενέργειας· 
παράλληλα, µακροπρόθεσµος στόχος είναι η αλλαγή στάσης όσον αφορά τον τρόπο µε τον 
οποίο η Ευρώπη παράγει και καταναλώνει ενέργεια. Η έρευνα στον τοµέα της ενέργειας θα 
συµβάλει εποµένως άµεσα στην επιτυχία της πολιτικής της ΕΕ και ιδίως στην επίτευξη των 
σηµερινών και των µελλοντικών ενεργειακών στόχων της ΕΕ όσον αφορά την ενέργεια και 
τη µείωση των αερίων που προκαλούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου. 

Με βάση µια ευρεία προσέγγιση του χαρτοφυλακίου της τεχνολογίας, σύµφωνα µε τα 
συµπεράσµατα της Πράσινης Βίβλου "Προς µια ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασµού"34, η έρευνα θα εστιαστεί στην ανάπτυξη αποδοτικών ως προς το 
κόστος τεχνολογιών για µια περισσότερο αειφόρο ενεργειακή οικονοµία στην Ευρώπη (και 
παγκοσµίως) και θα επιτρέψει στην ευρωπαϊκή βιοµηχανία να είναι ανταγωνιστική σε 
παγκόσµια κλίµακα. Οι δραστηριότητες θα καλύψουν όλο τον χρονικό ορίζοντα και θα 
εµπερικλείουν το σύνολο της αλυσίδας, από τη βασική και την εφαρµοσµένη έρευνα και 
τεχνολογική ανάπτυξη έως την τεχνολογική επίδειξη µεγάλης κλίµακας (“έργα φάρος”)· οι 
δραστηριότητες θα υποστηρίζονται από διαθεµατική και κοινωνικοοικονοµική έρευνα µε 
σκοπό την επικύρωση των ερευνητικών αποτελεσµάτων και την παροχή µιας ορθολογικής 
βάσης για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων και την ανάπτυξη του πλαισίου της αγοράς. Όπου 
αυτό είναι δυνατό, θα υιοθετηθεί µια ολοκληρωµένη προσέγγιση, ενθαρρύνοντας την 
αναγκαία ανάδραση και συνεργασία µεταξύ των διαφόρων άµεσα ενδιαφεροµένων φορέων. 
Θα ενθαρρυνθούν οι ολοκληρωµένες δράσεις που καλύπτουν διαφορετικούς ερευνητικούς 
τοµείς ή αξιοποιούν τη συνέργεια µεταξύ αυτών. 

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού ενεργειακού τοµέα, ενόψει του 
τεράστιου παγκόσµιου ανταγωνισµού, αποτελεί σηµαντικό στόχο του εν λόγω θεµατικού 
τοµέα, δίνοντας τη δυνατότητα στην ευρωπαϊκή βιοµηχανία να επιτύχει ή να διατηρήσει τον 
παγκόσµιο ηγεµονικό της ρόλο σε καίριας σηµασίας ενεργειακές τεχνολογίες. Ειδικότερα, οι 
ΜΜΕ αποτελούν τον αιµοδότη του ενεργειακού τοµέα, διαδραµατίζουν ζωτικό ρόλο στην 
ενεργειακή αλυσίδα και θα αποτελέσουν το κλειδί για την προώθηση της καινοτοµίας. Η 

                                                 
34 COM (2002)279. 
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σηµαντική συµµετοχή τους στην έρευνα και στις δραστηριότητες επίδειξης είναι ουσιαστική 
και θα προωθηθεί δυναµικά. 

Τα Στρατηγικά Σχέδια Έρευνας και οι στρατηγικές ανάπτυξης που αναπτύχθηκαν στο 
πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Τεχνολογικών Πλατφορµών (ΕΤΠ) αποτελούν σηµαντική εισροή 
για τις ερευνητικές προτεραιότητες του εν λόγω θεµατικού τοµέα. Τέτοιες πλατφόρµες 
καθιερώθηκαν για το υδρογόνο, τις κυψέλες καυσίµου και τα φωτοβολταϊκά, και η ιδέα 
επεκτείνεται και σε άλλους τοµείς, όπως τα βιοκαύσιµα, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε 
µηδενικές εκποµπές και τα µελλοντικά ηλεκτρικά δίκτυα. Η Ευρωπαϊκή Τεχνολογική 
Πλατφόρµα όσον αφορά το υδρογόνο και τις κυψέλες καυσίµου θα αποτελέσει τη βάση της 
Κοινής Τεχνολογικής Πρωτοβουλίας και παρόµοιες πρωτοβουλίες µπορούν να αναληφθούν 
σε άλλους τοµείς, όπως η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε µηδενικές εκποµπές και οι 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Όπου κρίνεται σκόπιµο, θα αναληφθούν δράσεις για την 
ενίσχυση του συντονισµού των εθνικών προγραµµάτων. 

Προκειµένου να ενισχυθεί η διάδοση και η χρήση των αποτελεσµάτων της έρευνας, θα 
υποστηριχθούν σε όλους τους τοµείς η διάδοση των γνώσεων και η µεταφορά των 
αποτελεσµάτων, µεταξύ άλλων, στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής. Αυτό θα συµπληρωθεί 
µε δράσεις στο πλαίσιο της συνιστώσας «Έξυπνη ενέργεια για την Ευρώπη» του 
προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Καινοτοµία», µε σκοπό την υποστήριξη της 
καινοτοµίας και την εξάλειψη των µη τεχνολογικών φραγµών για την ευρεία εµπορική 
ανάπτυξη των αποδεδειγµένης αξίας ενεργειακών τεχνολογιών. 

∆ραστηριότητες 

• Υδρογόνο και κυψέλες καυσίµου 

Η ολοκληρωµένη στρατηγική έρευνας και ανάπτυξης, η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρµας «υδρογόνο και κυψέλες καυσίµου» παρέχει τη βάση 
για ένα στρατηγικό και ολοκληρωµένο πρόγραµµα σταθερών και φορητών εφαρµογών και 
εφαρµογών στον τοµέα των µεταφορών, µε σκοπό τη συγκρότηση ισχυρής τεχνολογικής 
βάσης για την οικοδόµηση µιας ανταγωνιστικής βιοµηχανίας στην ΕΕ όσον αφορά τον 
εφοδιασµό µε κυψέλες καυσίµου και υδρογόνο και τον σχετικό εξοπλισµό. Το πρόγραµµα 
περιλαµβάνει: βασική και εφαρµοσµένη έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη· µεγάλης 
κλίµακας έργα επίδειξης (έργα “φάρος”) µε σκοπό την επικύρωση των ερευνητικών 
αποτελεσµάτων και την παροχή ανάδρασης για περαιτέρω έρευνα· διαθεµατικές και 
κοινωνικοοικονοµικές ερευνητικές δραστηριότητες για την υποστήριξη των ορθών 
στρατηγικών µετάβασης και για τη διασφάλιση της ορθολογικής βάσης για τη λήψη 
πολιτικών αποφάσεων και την ανάπτυξη του πλαισίου της αγοράς. Η βιοµηχανική 
εφαρµοσµένη έρευνα, οι δραστηριότητες επίδειξης και οι διαθεµατικές δραστηριότητες του 
προγράµµατος θα εφαρµοστούν κατά προτίµηση µέσω της Κοινής Τεχνολογικής 
Πρωτοβουλίας. Η εν λόγω δράση, η οποία υπόκειται σε στρατηγική διαχείριση και διεξάγεται 
µε προσανατολισµό τους προς επίτευξη στόχους, θα συµπληρωθεί και θα συντονιστεί στενά 
µε µια περισσότερο ανάντη συνεργατική ερευνητική προσπάθεια που αποσκοπεί στην 
επίτευξη πρωτοποριακών επιτευγµάτων σε κρίσιµης σηµασίας υλικά, διεργασίες και 
νεοεµφανιζόµενες τεχνολογίες. 

• Παραγωγή ηλεκτρισµού από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 

Ανάπτυξη και επίδειξη ολοκληρωµένων τεχνολογιών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
από ανανεώσιµες πηγές, οι οποίες προσαρµόζονται στις διαφορετικές περιφερειακές 
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συνθήκες, προκειµένου να παρασχεθούν τα µέσα για την ουσιαστική αύξηση του µεριδίου 
των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εντός της ΕΕ. Η 
έρευνα θα πρέπει να αυξήσει τη συνολική αποδοτικότητα της µετατροπής, να µειώσει 
σηµαντικά το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, να αυξήσει την αξιοπιστία της διαδικασίας 
και να µειώσει περαιτέρω τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Θα δοθεί έµφαση στα 
φωτοβολταϊκά, στην αιολική ενέργεια και στη βιοµάζα (συµπεριλαµβανοµένου του 
βιοαποικοδοµήσιµου κλάσµατος των αποβλήτων). Επιπροσθέτως, η έρευνα αποσκοπεί στην 
πραγµάτωση του πλήρους δυναµικού των άλλων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας: της 
γεωθερµικής ενέργειας, της θερµικής ηλιακής ενέργειας, της ενέργειας των ωκεανών και της 
ενέργειας από µικρούς υδροηλεκτρικούς σταθµούς. 

• Παραγωγή καυσίµων από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 

Ανάπτυξη και επίδειξη βελτιωµένων τεχνολογιών µετατροπής για την αειφόρο παραγωγή και 
τις αλυσίδες εφοδιασµού στερεών, υγρών και αερίων καυσίµων από βιοµάζα 
(συµπεριλαµβανοµένου του βιοαποικοδοµήσιµου κλάσµατος των αποβλήτων), ιδίως 
βιοκαυσίµων για τον τοµέα των µεταφορών. Πρέπει να δοθεί έµφαση σε νέα είδη 
βιοκαυσίµων, καθώς επίσης και σε νέες διαδικασίες παραγωγής και διανοµής των 
υφιστάµενων βιοκαυσίµων, όπου συµπεριλαµβάνεται η ολοκληρωµένη παραγωγή ενέργειας 
και άλλων προϊόντων προστιθέµενης αξίας χάρη στα βιοδιυλιστήρια. Με σκοπό την άντληση 
οφέλους όσον αφορά τον άνθρακα ‘από την πηγή της ενέργειας έως τον χρήστη’, η έρευνα θα 
επικεντρωθεί στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, ενισχύοντας την τεχνολογική 
ενοποίηση και τη χρήση της πρώτης ύλης. Θα συµπεριληφθούν θέµατα όπως η εφοδιαστική 
πρώτων υλών, η προτυποποιητική έρευνα και η τυποποίηση για την ασφαλή και αξιόπιστη 
χρήση των εν λόγω καυσίµων σε εφαρµογές στον τοµέα των µεταφορών και σε σταθερές 
εφαρµογές. Για την αξιοποίηση του δυναµικού της παραγωγής υδρογόνου από ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας, θα υποστηριχθούν οι διεργασίες που βασίζονται στη βιοµάζα, στην 
ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και στην ηλιακή ενέργεια. 

• Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας για θέρµανση και ψύξη 

Ανάπτυξη και επίδειξη ενός συνόλου τεχνολογιών για την αύξηση του δυναµικού θέρµανσης 
και ψύξης από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, προκειµένου να βοηθηθεί ένα αειφόρο σύστηµα 
ενέργειας. Σκοπός είναι να επιτευχθεί σηµαντική µείωση κόστους, να αυξηθεί η 
αποδοτικότητα, να µειωθούν περαιτέρω οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να 
βελτιστοποιηθεί η χρήση των τεχνολογιών σε διαφορετικές περιφερειακές συνθήκες. Η 
έρευνα και η επίδειξη πρέπει να συµπεριλάβουν νέα συστήµατα και κατασκευαστικά στοιχεία 
για βιοµηχανικές εφαρµογές (όπου συµπεριλαµβάνεται η θερµική αφαλάτωση του θαλασσίου 
ύδατος), τα συστήµατα κεντρικής ή/και ειδικού χώρου θέρµανσης και ψύξης, διασφαλίζοντας 
την ενοποίηση και την αποθήκευση ενέργειας. 

• Τεχνολογίες δέσµευσης και αποθήκευσης CO2 για µονάδες ηλεκτροπαραγωγής 
µηδενικών εκποµπών 

Τα ορυκτά καύσιµα θα εξακολουθήσουν αναπόφευκτα να συµβάλουν µε σηµαντικό µερίδιο 
στην ενεργειακή σύνθεση των επόµενων δεκαετιών. Προκειµένου να καταστεί η επιλογή 
αυτή συµβατή µε το περιβάλλον, ιδίως όσον αφορά την αλλαγή του κλίµατος, χρειάζονται 
δραστικές µειώσεις των δυσµενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ορυκτών καυσίµων, µε 
σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε υψηλή αποδοτικότητα και µε σχεδόν 
µηδενικές εκποµπές. Η ανάπτυξη και η επίδειξη αποδοτικών και αξιόπιστων τεχνολογιών 
δέσµευσης και αποθήκευσης CO2 έχει µεγάλη σηµασία, µε σκοπό τη µείωση του κόστους της 
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δέσµευσης και αποθήκευσης CO2 σε λιγότερο από 20 ευρώ/τόνο, µε ποσοστά δέσµευσης 
άνω του 90%, αποδεικνύοντας παράλληλα την µακροπρόθεσµη σταθερότητα, ασφάλεια και 
αξιοπιστία της αποθήκευσης του CO2. 

• Καθαρές τεχνολογίες άνθρακα 

Η χρήση του άνθρακα ως καυσίµου στους σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής παραµένει η 
κινητήριος δύναµη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσµίως, αλλά παρουσιάζει 
σηµαντικό δυναµικό για περαιτέρω οφέλη αποδοτικότητας και µείωση των εκποµπών, ιδίως 
όσον αφορά το CO2. Για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και προκειµένου να 
διασφαλιστεί η συµβολή στη διαχείριση των εκποµπών CO2, θα υποστηριχθεί η ανάπτυξη 
και η επίδειξη καθαρών τεχνολογιών µετατροπής άνθρακα, ούτως ώστε να αυξηθεί 
σηµαντικά η αποδοτικότητα και η αξιοπιστία του σταθµού ηλεκτροπαραγωγής, να 
ελαχιστοποιηθούν οι εκποµπές ρύπων και να µειωθεί το συνολικό κόστος, υπό διάφορες 
λειτουργικές συνθήκες. Με προοπτική τη µελλοντική ηλεκτροπαραγωγή µε µηδενικές 
εκποµπές, οι εν λόγω δραστηριότητες πρέπει να προετοιµάσουν, να συµπληρώσουν και να 
συνδεθούν µε τις εξελίξεις στον τοµέα των τεχνολογιών δέσµευσης και αποθήκευσης CO2. 

• Νοήµονα ενεργειακά δίκτυα 

Για τη διευκόλυνση της µετάβασης σε ένα περισσότερο αειφόρο ενεργειακό σύστηµα, 
απαιτείται µια ευρεία προσπάθεια στον τοµέα της Ε&Α, προκειµένου να αυξηθεί η 
αποδοτικότητα, η ευελιξία, η ασφάλεια και η αξιοπιστία των ευρωπαϊκών συστηµάτων και 
δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου. Όσον αφορά τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, για 
την επίτευξη του στόχου της µετατροπής των υφιστάµενων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας σε 
ένα στέρεο και διαδραστικό δίκτυο υπηρεσιών (πελατών/φορέων εκµετάλλευσης δικτύου) και 
της άρσης των εµποδίων για µια µεγάλης κλίµακας ανάπτυξη και αποτελεσµατική 
ενσωµάτωση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και κατανεµηµένη παραγωγή ενέργειας (π.χ. 
κυψέλες καυσίµου, µικροστρόβιλοι, παλινδροµικοί κινητήρες) θα χρειαστεί επίσης η 
ανάπτυξη και επίδειξη κύριων τεχνολογιών ευρείας διάδοσης (π.χ. καινοτόµες λύσεις στον 
τοµέα των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών, τεχνολογίες αποθήκευσης 
για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ηλεκτρονική ισχύος και διατάξεις υπεραγωγών υψηλών 
θερµοκρασιών). Για τα δίκτυα φυσικού αερίου, στόχος είναι να επιδειχθούν ευφυέστερες και 
αποδοτικότερες διαδικασίες και συστήµατα για τη µεταφορά και διανοµή φυσικού αερίου, 
συµπεριλαµβανοµένης της αποτελεσµατικής ενσωµάτωσης των ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας. 

• Eνεργειακή αποδοτικότητα και εξοικονόµηση ενέργειας 

Tο τεράστιο δυναµικό εξοικονόµησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής 
αποδοτικότητας35 χρειάζεται να αξιοποιηθεί µέσω της βελτιστοποίησης, της επικύρωσης και 
της επίδειξης νέων αρχών σχεδιασµού και τεχνολογιών όσον αφορά τα κτίρια, τις υπηρεσίες 
και τη βιοµηχανία. Εδώ συµπεριλαµβάνεται ο συνδυασµός των αειφόρων στρατηγικών και 
τεχνολογιών για την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, η χρήση ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας και η πολυπαραγωγή, καθώς και η ενσωµάτωση των συστηµάτων διαχείρισης της 
ζήτησης µεγάλης κλίµακας σε πόλεις και τοπικές κοινότητες. Οι εν λόγω δράσεις µεγάλης 
κλίµακας µπορούν να ενισχυθούν από καινοτόµο Ε&Α που αφορά τα ειδικά κατασκευαστικά 

                                                 
35 Όπως αναγνωρίζεται στην Πράσινη Βίβλο για την ενεργειακή απόδοση ή “Περισσότερα αποτελέσµατα 

µε λιγότερα µέσα”, COM(2005)265 της 22ας Ιουνίου 2005, 
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στοιχεία ή τεχνολογίες, π.χ. για την πολυπαραγωγή και τα οικολογικά κτίρια. Κύριος στόχος 
είναι η βελτιστοποίηση του ενεργειακού συστήµατος της τοπικής κοινότητας, η 
εξισορρόπηση της σηµαντικής µείωσης της ζήτησης ενέργειας µε την πλέον προσιτή και 
αειφόρο λύση από πλευράς εφοδιασµού, όπου συµπεριλαµβάνεται η χρήση νέων καυσίµων 
σε ειδικούς στόλους36. 

• Η γνώση στην υπηρεσία της χάραξης ενεργειακής πολιτικής 

Ανάπτυξη εργαλείων, µεθόδων και µοντέλων για την αξιολόγηση των κύριων οικονοµικών 
και κοινωνικών θεµάτων που σχετίζονται µε τις ενεργειακές τεχνολογίες. Οι δραστηριότητες 
συµπεριλαµβάνουν τη δηµιουργία βάσεων δεδοµένων και την εκπόνηση σεναρίων για µια 
διευρυµένη ΕΕ, καθώς και την αξιολόγηση των επιπτώσεων της ενεργειακής πολιτικής και 
των σχετικών µε την ενέργεια πολιτικών στην ασφάλεια του εφοδιασµού, στο περιβάλλον, 
στην κοινωνία και στην ανταγωνιστικότητα της ενεργειακής βιοµηχανίας. Ιδιαίτερης 
σηµασίας είναι οι επιπτώσεις της τεχνολογικής προόδου στις πολιτικές της ΕΕ. 

∆ιεθνής συνεργασία 

∆εδοµένου του παγκόσµιου χαρακτήρα των προκλήσεων, των απειλών και των δυνατοτήτων, 
η διεθνής συνεργασία είναι µια ολοένα και σηµαντικότερη συνιστώσα της έρευνας στον 
τοµέα της ενέργειας. Οι ειδικές δράσεις θα υποστηρίξουν σηµαντικές από στρατηγική άποψη 
πολυµερείς πρωτοβουλίες συνεργασίας, όπως η ∆ιεθνής Εταιρική Συνεργασία για την 
Οικονοµία του Υδρογόνου (∆ΕΣΟΥ), το Καθοδηγητικό Φόρουµ για την Παγίδευση του 
∆ιοξειδίου του Άνθρακα (ΚΦΠ∆Α) και ο Συνασπισµός του Γιοχάνεσµπουργκ για τις 
Ανανεώσιµες Μορφές Ενέργειας (ΣΓΑΜΕ). Θα υποστηριχθούν και άλλες ειδικές δράσεις 
που αφορούν θέµατα όπως οι περιβαλλοντικές συνέπειες των ενεργειακών πολιτικών, οι 
αλληλεξαρτήσεις σε θέµατα ενεργειακού εφοδιασµού, η µεταφορά τεχνολογίας και η 
δηµιουργία δυναµικού. 

Η διεθνής επιστηµονική συνεργασία στον τοµέα της ενέργειας θα υποστηρίξει επίσης τον 
σκοπό της πρωτοβουλίας της ΕΕ στον τοµέα της ενέργειας για την εξάλειψη της φτώχειας και 
την αειφόρο ανάπτυξη, η οποία δροµολογήθηκε στην Παγκόσµια ∆ιάσκεψη για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη (Π∆ΑΑ), κυρίως µε σκοπό να συµβάλει στην επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων 
της Χιλιετίας (ΑΣΧ) µέσω της παροχής στους φτωχούς αξιόπιστης και οικονοµικά προσιτής 
πρόσβασης στην αειφόρο ενέργεια. 

Ανταπόκριση σε νεοεµφανιζόµενες ανάγκες και σε απρόβλεπτες πολιτικές ανάγκες 

Η έρευνα όσον αφορά τις νεοεµφανιζόµενες ανάγκες θα συνδράµει στον προσδιορισµό και 
στη διερεύνηση νέων επιστηµονικών και τεχνολογικών δυνατοτήτων στον τοµέα του 
ενεργειακού εφοδιασµού, στην µετατροπή ενέργειας και στην αειφορία, συχνά σε συνδυασµό 
µε άλλους τοµείς και επιστηµονικούς κλάδους, όπως η βιοτεχνολογία και τα νέα υλικά και 
διαδικασίες παραγωγής. Οι απρόβλεπτες πολιτικές ανάγκες για τις οποίες ενδέχεται να 
απαιτηθεί ταχεία αντίδραση περιλαµβάνουν, π.χ. τις εξελίξεις όσον αφορά τις διεθνείς 
δράσεις µε αντικείµενο την αλλαγή του κλίµατος και την ανταπόκριση σε σοβαρές 
διαταραχές ή αστάθεια στον τοµέα του ενεργειακού εφοδιασµού ή των τιµών. 

                                                 
36 Με βάση τη πείρα που αποκτήθηκε από τις πρωτοβουλίες CONCERTO και CIVITAS που ενισχύθηκαν 

στο πλαίσιο του 6ου προγράµµατος πλαισίου. 
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6. Περιβάλλον (συµπεριλαµβανοµένης της αλλαγής του κλίµατος) 

Στόχος 

Προώθηση της αειφόρου διαχείρισης του φυσικού και ανθρώπινου περιβάλλοντος και 
των πόρων του, προάγοντας τις γνώσεις µας σχετικά µε τις διαδράσεις µεταξύ της 
βιόσφαιρας, των οικοσυστηµάτων και των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, και 
αναπτύσσοντας νέες τεχνολογίες, εργαλεία και υπηρεσίες, προκειµένου να 
αντιµετωπιστούν µε ολοκληρωµένο τρόπο τα παγκόσµια περιβαλλοντικά ζητήµατα. Θα 
δοθεί έµφαση στην πρόβλεψη των αλλαγών των κλιµατολογικών, οικολογικών, 
χερσαίων και ωκεάνιων συστηµάτων, στα εργαλεία και στις τεχνολογίες, µε σκοπό την 
παρακολούθηση, την πρόληψη και τον µετριασµό των πιέσεων και των κινδύνων για το 
περιβάλλον και για την υγεία, καθώς και για την αειφορία του φυσικού και του 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 

Προσέγγιση 

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ουσιαστική για την ποιότητα ζωής των σηµερινών και 
των µελλοντικών γενεών, καθώς και για την οικονοµική ανάπτυξη. ∆εδοµένου ότι οι φυσικοί 
πόροι της γης και το ανθρωπογενές περιβάλλον υφίστανται την πίεση του αυξανόµενου 
πληθυσµού, της αστικοποίησης, της συνεχούς επέκτασης της γεωργίας, των τοµέων των 
µεταφορών και της ενέργειας, καθώς επίσης και των διακυµάνσεων του κλίµατος και της 
αύξησης της θερµοκρασίας σε τοπική, περιφερειακή και παγκόσµια κλίµακα, η πρόκληση 
που αντιµετωπίζει η ΕΕ είναι να διασφαλίσει τη συνεχή και αειφόρο ανάπτυξη, ενώ 
συγχρόνως θα µειώνονται οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Κίνητρο για την 
πανευρωπαϊκή συνεργασία αποτελεί το γεγονός ότι οι χώρες, οι περιφέρειες και οι πόλεις 
αντιµετωπίζουν κοινά περιβαλλοντικά προβλήµατα και ότι χρειάζεται να επιτευχθεί κρίσιµη 
µάζα, δεδοµένης της κλίµακας, του εύρους και του υψηλού επιπέδου πολυπλοκότητας της 
περιβαλλοντικής έρευνας. Μια τέτοια συνεργασία διευκολύνει επίσης τον κοινό σχεδιασµό, 
τη χρήση διασυνδεδεµένων και διαλειτουργικών βάσεων δεδοµένων, και την ανάπτυξη 
κοινών δεικτών, µεθοδολογιών εκτίµησης και συνεκτικών και µεγάλης κλίµακας συστηµάτων 
παρατήρησης και πρόγνωσης καιρού. Επιπροσθέτως, η διεθνής συνεργασία είναι αναγκαία 
για την ολοκλήρωση των γνώσεων και την προώθηση της ορθότερης διαχείρισης σε 
παγκόσµιο επίπεδο. 

Η έρευνα στον εν λόγω τοµέα37 θα συµβάλει στην τήρηση των διεθνών δεσµεύσεων της ΕΕ 
και των κρατών µελών, όπως η Σύµβαση πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για τις κλιµατικές 
µεταβολές, τα πρωτόκολλα του Κιότο και του Μόντρεαλ, οι πρωτοβουλίες που ανελήφθησαν 
µετά το πρωτόκολλο του Κιότο, η Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για την βιοποικιλότητα, η 
Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για την καταπολέµηση της απερήµωσης, η Παγκόσµια 
∆ιάσκεψη για την αειφόρο ανάπτυξη του 2002, καθώς και η πρωτοβουλία της ΕΕ για το νερό 
(συµπεριλαµβανοµένης της προώθησης της αειφόρου παραγωγής και κατανάλωσης). Η 
έρευνα θα συµβάλει επίσης στο έργο της ∆ιακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του 
Κλίµατος και στην πρωτοβουλία της Οµάδας για την Παρατήρηση της Γης (ΟΠΓ) και θα 
λάβει υπόψη την Αξιολόγηση του Οικοσυστήµατος των Αρχών της Χιλιετίας. Επιπροσθέτως, 
θα υποστηριχθούν οι ερευνητικές ανάγκες που προκύπτουν από τις σηµερινές και τις 
αναδυόµενες νοµοθετικές διατάξεις και πολιτικές της ΕΕ, την εφαρµογή του 6ου 

                                                 
37 Η συµπληρωµατική έρευνα που αφορά την παραγωγή και τη χρήση βιολογικών πόρων αποτελεί 

αντικείµενο του θεµατικού τοµέα “Τρόφιµα, γεωργία και βιοτεχνολογία”. 
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Προγράµµατος Περιβαλλοντικής ∆ράσης, σε συνδυασµό µε τις θεµατικές στρατηγικές και 
άλλες αναδυόµενες στρατηγικές (π.χ. η στρατηγική για τον υδράργυρο), καθώς και τα σχέδια 
δράσης για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες και το περιβάλλον και την υγεία. 

Η προώθηση καινοτόµων περιβαλλοντικών τεχνολογιών θα συµβάλει στην επίτευξη της 
αειφόρου χρήσης των πόρων, στον µετριασµό των αλλαγών του κλίµατος και στην 
προσαρµογή σε αυτές, καθώς και στην προστασία των οικοσυστηµάτων και του 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Η έρευνα θα συµβάλει επίσης στις τεχνολογικές εξελίξεις 
που θα βελτιώσουν τη θέση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην αγορά, ιδίως των ΜΜΕ, σε 
τοµείς όπως οι περιβαλλοντικές τεχνολογίες. Οι Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Πλατφόρµες, 
όπως εκείνες που αφορούν την ύδρευση και την αποχέτευση, την αειφόρο χηµεία, τις 
κατασκευές και τη δασοκοµία, επιβεβαιώνουν την ανάγκη για ανάληψη δράσης σε επίπεδο 
ΕΕ· η εφαρµογή των σχετικών πτυχών του ερευνητικού τους θεµατολογίου θα ενισχυθεί στο 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων που παρουσιάζονται παρακάτω. 

Θα ενισχυθεί ο συντονισµός των εθνικών προγραµµάτων µε τη διεύρυνση και εµβάθυνση του 
πεδίου των υφιστάµενων ERA-nets στον τοµέα της περιβαλλοντικής έρευνας, καθώς και η 
κοινή εκτέλεση των ερευνητικών προγραµµάτων που αφορούν τη Βαλτική Θάλασσα και των 
νέων ERA-nets. 

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ενίσχυση της διάδοσης των αποτελεσµάτων της έρευνας 
της ΕΕ – µέσω της αξιοποίησης της συνέργειας µε συµπληρωµατικούς χρηµατοδοτικούς 
µηχανισµούς σε επίπεδο ΕΕ και κράτους µέλους – και στην προαγωγή της χρήσης τους από 
τους ενδιαφερόµενους τελικούς χρήστες, στοχεύοντας ιδίως τους υπευθύνους χάραξης 
πολιτικής. 

∆ραστηριότητες 

• Αλλαγή του κλίµατος, ρύπανση και κίνδυνοι 

– Πιέσεις επί του περιβάλλοντος και του κλίµατος 

Η ολοκληρωµένη έρευνα όσον αφορά τη λειτουργία του κλίµατος και του γήινου συστήµατος 
είναι αναγκαία για να παρατηρηθεί και να αναλυθεί ο τρόπος µε τον οποίο τα εν λόγω 
συστήµατα εξελίσσονται και για την πρόβλεψη µελλοντικών εξελίξεων. Η εν λόγω έρευνα θα 
καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη µέτρων για αποτελεσµατική προσαρµογή στην αλλαγή του 
κλίµατος και για µετριασµό των επιπτώσεών της. Θα αναπτυχθούν και θα εφαρµοστούν 
προηγµένα µοντέλα σχετικά µε την αλλαγή του κλίµατος, από την παγκόσµια έως την 
υποπεριφερειακή κλίµακα, προκειµένου να αξιολογηθούν οι αλλαγές, οι δυνητικές 
επιπτώσεις και τα κρίσιµης σηµασίας κατώφλια. Θα µελετηθούν οι αλλαγές στην 
ατµοσφαιρική σύνθεση και στον κύκλο του νερού και θα αναπτυχθούν προσεγγίσεις 
βασιζόµενες στον κίνδυνο, λαµβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στις εκδηλώσεις της ξηρασίας, 
των καταιγίδων και των πληµµυρών. Θα διερευνηθούν οι πιέσεις επί της ποιότητας του 
περιβάλλοντος και του κλίµατος εξαιτίας της ρύπανσης του αέρα, των υδάτων και του 
εδάφους, καθώς επίσης και οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ της ατµόσφαιρας, της στιβάδας του 
στρατοσφαιρικού όζοντος, της επιφάνειας της γης, των πάγων και των ωκεανών. Θα 
µελετηθούν επίσης οι µηχανισµοί ανάδρασης και οι αιφνίδιες αλλαγές (π.χ. ωκεάνια 
ρεύµατα), και οι επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και στα οικοσυστήµατα. 

– Περιβάλλον και υγεία 
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Χρειάζεται µια πολυεπιστηµονική έρευνα των αλληλεπιδράσεων των παραγόντων 
περιβαλλοντικού κινδύνου και της ανθρώπινης υγείας, για να υποστηριχθεί το σχέδιο δράσης 
Περιβάλλον και Υγεία, και για την ενσωµάτωση των προβληµατισµών που αφορούν τη 
δηµόσια υγεία και τον χαρακτηρισµό ασθενειών που σχετίζονται µε τους νεοεµφανιζόµενους 
περιβαλλοντικούς κινδύνους. Η έρευνα θα επικεντρωθεί στην πολλαπλή έκθεση µέσω 
διαφορετικών τρόπων έκθεσης, στον προσδιορισµό των πηγών ρύπανσης και των νέων ή 
νεοεµφανιζόµενων παραγόντων πίεσης στο περιβάλλον (π.χ. εξωτερικός και εσωτερικός 
αέρας, ηλεκτροµαγνητικά πεδία, θόρυβος και έκθεση σε τοξικές ουσίες), και στις δυνητικές 
επιπτώσεις τους στην υγεία. Η έρευνα αποσκοπεί επίσης στην ενοποίηση των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων µε αντικείµενο την ανθρώπινη βιοπαρακολούθηση, όσον αφορά τις 
επιστηµονικές πτυχές, τις τεχνολογίες και τα εργαλεία για την ανάπτυξη µιας συντονισµένης 
και συνεκτικής προσέγγισης. Η έρευνα θα συµπεριλαµβάνει ευρωπαϊκές µελέτες κοινωνικών 
οµάδων, µε ιδιαίτερη βαρύτητα στις ευάλωτες οµάδες πληθυσµού, και µεθόδους και εργαλεία 
για τον βελτιωµένο χαρακτηρισµό του κινδύνου, την αξιολόγηση και τη σύγκριση των 
κινδύνων και των επιπτώσεων στην υγεία. Στο πλαίσιο της έρευνας θα αναπτυχθούν 
βιοδείκτες και εργαλεία µοντελοποίησης, λαµβάνοντας υπόψη τη συνδυασµένη έκθεση, τις 
διαφορές όσον αφορά την τρωτότητα και την αβεβαιότητα. Η έρευνα θα παράσχει επίσης 
µεθόδους και εργαλεία υποστήριξης για τη λήψη αποφάσεων (δείκτες, αναλύσεις κόστους-
οφέλους και πολλαπλών κριτηρίων, αξιολόγηση των επιπτώσεων στην υγεία, επιβάρυνση 
λόγω νοσηρότητας και ανάλυση αειφορίας), για την ανάλυση του κινδύνου, τη διαχείριση και 
την επικοινωνία, καθώς και για την ανάπτυξη και ανάλυση των πολιτικών. 

– Φυσικοί κίνδυνοι 

Η διαχείριση των φυσικών καταστροφών απαιτεί µια προσέγγιση µε επίκεντρο τους 
πολλαπλούς κινδύνους. Υπάρχει ανάγκη για βελτίωση των γνώσεων, των µεθόδων και ενός 
ολοκληρωµένου πλαισίου για την εκτίµηση των κινδύνων, της τρωτότητας και της 
διακινδύνευσης. Επιπροσθέτως, πρέπει να αναπτυχθούν οι στρατηγικές χαρτογράφησης, 
πρόληψης και µετριασµού, καθώς και η µελέτη των οικονοµικών και κοινωνικών 
παραγόντων. Θα µελετηθούν οι καταστροφές που σχετίζονται µε το κλίµα (όπως οι θύελλες, 
η ξηρασία, οι πυρκαγιές των δασών, οι κατολισθήσεις και οι πληµµύρες), και οι γεωλογικοί 
κίνδυνοι (όπως οι σεισµοί, οι εκρήξεις ηφαιστείων και τα τσουνάµι). Η εν λόγω έρευνα θα 
επιτρέψει την καλύτερη κατανόηση των υποκείµενων διεργασιών και τη βελτίωση των 
µεθόδων πρόβλεψης και πρόγνωσης, βάσει µιας πιθανολογικής προσέγγισης. Θα υποστηρίξει 
επίσης την ανάπτυξη συστηµάτων έγκαιρης προειδοποίησης και πληροφόρησης. Θα 
ποσοτικοποιηθεί ο αντίκτυπος των σοβαρών φυσικών κινδύνων στην κοινωνία. 

• Αειφόρος διαχείριση πόρων 

– ∆ιατήρηση και αειφόρος διαχείριση φυσικών και ανθρωπογενών πόρων 

Οι ερευνητικές δραστηριότητες θα έχουν ως στόχο τη βελτίωση της βάσης γνώσεων και την 
ανάπτυξη προηγµένων µοντέλων και εργαλείων που χρειάζονται για την αειφόρο διαχείριση 
των πόρων και τη δηµιουργία αειφόρων µοντέλων κατανάλωσης. Έτσι θα καταστεί δυνατή η 
πρόβλεψη της συµπεριφοράς των οικοσυστηµάτων και η αποκατάστασή τους, καθώς και ο 
µετριασµός της υποβάθµισης και της απώλειας σηµαντικών διαρθρωτικών και λειτουργικών 
στοιχείων των οικοσυστηµάτων (όσον αφορά τη βιοποικιλότητα, τα ύδατα, το έδαφος και 
τους θαλάσσιους πόρους). Η έρευνα για την µοντελοποίηση του οικοσυστήµατος θα λάβει 
υπόψη τις πρακτικές προστασίας και διατήρησης. Θα προωθηθούν καινοτόµες προσεγγίσεις 
για την ανάπτυξη οικονοµικών δραστηριοτήτων µε βάση υπηρεσίες σχετικές µε το 
οικοσύστηµα. Θα αναπτυχθούν προσεγγίσεις για την πρόληψη της απερήµωσης, της 
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υποβάθµισης και της διάβρωσης του εδάφους και για να τεθεί τέλος στην απώλεια της 
βιοποικιλότητας. Η έρευνα θα αφορά επίσης την αειφόρο διαχείριση των δασών και του 
αστικού περιβάλλοντος, συµπεριλαµβανοµένης της πολεοδοµίας, καθώς και τη διαχείριση 
αποβλήτων. Η έρευνα θα συµβάλει και θα επωφεληθεί από την ανάπτυξη ανοικτών, 
κατανεµηµένων και διαλειτουργικών συστηµάτων διαχείρισης δεδοµένων και πληροφοριών, 
και θα υποστηρίξει την αξιολόγηση, τις προοπτικές και τις υπηρεσίες που σχετίζονται µε τους 
φυσικούς πόρους και τη χρήση τους. 

– Eξέλιξη των θαλασσίων συστηµάτων 

Απαιτείται η διενέργεια ειδικής έρευνας για τη βελτίωση της κατανόησης των επιπτώσεων 
των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στους ωκεανούς και στις θάλασσες, καθώς και στους 
πόρους του θαλασσίου περιβάλλοντος, συµπεριλαµβανοµένης της ρύπανσης και του 
ευτροφισµού στις περιφερειακές θάλασσες και στις παράκτιες περιοχές. Θα διεξαχθούν 
ερευνητικές δραστηριότητες στο υδάτινο περιβάλλον, στα θαλάσσια οικοσυστήµατα µεγάλου 
βάθους και στον θαλάσσιο πυθµένα, µε σκοπό την παρατήρηση, την παρακολούθηση και την 
πρόβλεψη της συµπεριφοράς του εν λόγω περιβάλλοντος και της καλύτερης κατανόησης της 
θάλασσας και της αειφόρου χρήσης των ωκεάνιων πόρων. Οι επιπτώσεις των ανθρωπίνων 
δραστηριοτήτων στον ωκεανό θα αξιολογηθούν µέσω ολοκληρωµένων προσεγγίσεων, 
λαµβάνοντας υπόψη τη θαλάσσια βιοποικιλότητα, τις διεργασίες και τις υπηρεσίες του 
οικοσυστήµατος, τα ωκεάνια ρεύµατα και την γεωλογία του θαλάσσιου πυθµένα. 

• Περιβαλλοντικές τεχνολογίες 

– Οι περιβαλλοντικές τεχνολογίες στην υπηρεσία της αειφόρου ανάπτυξης και της διατήρησης 
του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

Χρειάζονται νέες ή βελτιωµένες περιβαλλοντικές τεχνολογίες για τη µείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, την προστασία του 
περιβάλλοντος και τη διαχείριση των πόρων µε αποδοτικότερο τρόπο, καθώς και την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών επωφελέστερων για το περιβάλλον εν 
συγκρίσει µε τις υφιστάµενες εναλλακτικές λύσεις. Η έρευνα έχει ως κύριο στόχο: τις 
τεχνολογίες πρόληψης ή µείωσης του περιβαλλοντικού κινδύνου, τον µετριασµό των 
κινδύνων και των καταστροφών, τον µετριασµό της αλλαγής του κλίµατος και της απώλειας 
της βιοποικιλότητας· τις τεχνολογίες προώθησης της αειφόρου παραγωγής και κατανάλωσης· 
τις τεχνολογίες διαχείρισης των πόρων ή αντιµετώπισης της ρύπανσης µε 
αποτελεσµατικότερο τρόπο, όσον αφορά τους υδάτινους, τους εδαφικούς, τους αέριους, τους 
θαλάσσιους και άλλους φυσικούς πόρους ή τα απόβλητα· τις τεχνολογίες για µια σωστή από 
περιβαλλοντική άποψη και αειφόρο διαχείριση του ανθρώπινου περιβάλλοντος, 
συµπεριλαµβανοµένου του δοµηµένου περιβάλλοντος, των αστικών περιοχών, του φυσικού 
τοπίου, καθώς και για τη διατήρηση και αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

– Εκτίµηση, επαλήθευση και δοκιµή της τεχνολογίας 

Η έρευνα θα επικεντρωθεί στην αξιολόγηση του κινδύνου και των επιδόσεων των 
τεχνολογιών, συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών και των προϊόντων, και στην 
περαιτέρω ανάπτυξη σχετικών µεθόδων, όπως η ανάλυση του κύκλου ζωής. Επιπλέον, θα 
δοθεί έµφαση στα εξής: στις µακροπρόθεσµες προοπτικές, στο δυναµικό της αγοράς και στις 
κοινωνικοοικονοµικές πτυχές των περιβαλλοντικών τεχνολογιών· στην εκτίµηση του 
κινδύνου των χηµικών ουσιών, στις ευφυείς στρατηγικές και µεθόδους δοκιµών για τον 
περιορισµό των πειραµάτων σε ζώα, στις τεχνικές ποσοτικοποίησης του κινδύνου· και στην 
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υποστήριξη της έρευνας για την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Επαλήθευσης και 
∆οκιµής Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών. 

• Εργαλεία γεωσκόπησης και εργαλεία εκτίµησης 

– Γεωσκόπηση 

Οι ερευνητικές δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην ανάπτυξη και ολοκλήρωση του 
Παγκόσµιου ∆ικτύου Συστηµάτων Γεωσκόπησης (Π∆ΣΓ) για θέµατα περιβάλλοντος και 
αειφόρου ανάπτυξης, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της ΟΓΣ (Οµάδα για τη Γεωσκόπηση)38. 
Θα εξεταστεί η διαλειτουργικότητα µεταξύ των συστηµάτων παρακολούθησης, διαχείρισης 
πληροφοριών και κοινής χρήσης δεδοµένων, και η βελτιστοποίηση των πληροφοριών για την 
κατανόηση, µοντελοποίηση και πρόβλεψη περιβαλλοντικών φαινοµένων. Οι εν λόγω 
δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στους φυσικούς κινδύνους, στην αλλαγή του κλίµατος, 
στον καιρό, στα οικοσυστήµατα, στους φυσικούς πόρους, στα ύδατα, στη χρήση γης, στο 
περιβάλλον και στην υγεία, καθώς και στη βιοποικιλότητα (συµπεριλαµβανοµένων των 
πτυχών αξιολόγησης του κινδύνου, των µεθόδων πρόγνωσης καιρού και των εργαλείων 
αξιολόγησης), προκειµένου να πραγµατοποιηθεί πρόοδος στους τοµείς στους οποίους το 
Π∆ΣΓ (GEOSS) µπορεί να επιφέρει κοινωνικά οφέλη και για να διασφαλιστεί η συµβολή 
στην πρωτοβουλία για την Παγκόσµια Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και της 
Ασφάλειας (ΠΠΠΑ- GMES).  

– Εργαλεία εκτίµησης της αειφόρου ανάπτυξης 

Χρειάζονται εργαλεία προκειµένου να εκτιµηθεί ποσοτικά η συµβολή του περιβάλλοντος και 
της ερευνητικής πολιτικής στην ανταγωνιστικότητα και στην αειφόρο ανάπτυξη, 
συµπεριλαµβανοµένων των εκτιµήσεων των προσεγγίσεων που βασίζονται στην αγορά ή των 
κανονιστικών προσεγγίσεων, καθώς επίσης και των επιπτώσεων των σηµερινών τάσεων στα 
µοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης. Στα εν λόγω εργαλεία περιλαµβάνονται µοντέλα για 
τη µελέτη των σχέσεων µεταξύ της οικονοµίας, του περιβάλλοντος και της κοινωνίας και, 
συνεπώς, θα επιτρέψουν να εκπονηθούν επωφελείς και αποδοτικές στρατηγικές προσαρµογής 
και πρόληψης. Στο πλαίσιο της έρευνας θα επιδιωχθεί επίσης να βελτιωθούν οι υφιστάµενοι 
δείκτες και να αναπτυχθούν νέοι δείκτες, προκειµένου να εκτιµηθούν οι προτεραιότητες της 
πολιτικής για την αειφόρο ανάπτυξη και να αναλυθούν οι σχέσεις µεταξύ αυτών, 
λαµβάνοντας υπόψη το υφιστάµενο σύνολο των δεικτών της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη. 
Συµπεριλαµβάνεται επίσης η ανάλυση της τεχνολογίας, των κοινωνικοοικονοµικών 
κινητήριων δυνάµεων, των εξωγενών παραγόντων και της διακυβέρνησης, καθώς επίσης οι 
µελέτες προοπτικών. Στους τοµείς εφαρµογής συγκαταλέγεται η χρήση γης και οι θαλάσσιες 
πολιτικές, καθώς και οι οικονοµικές, πολιτικές και κοινωνικές συγκρούσεις που σχετίζονται 
µε την αλλαγή του κλίµατος. 

∆ιεθνής συνεργασία 

Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα έχουν σταθερά µια διασυνοριακή, περιφερειακή ή 
παγκόσµια διάσταση και η διεθνής συνεργασία θα αποτελέσει σηµαντική πτυχή του εν λόγω 
θεµατικού τοµέα. Οι ειδικότεροι τοµείς αφορούν τις διεθνείς δεσµεύσεις της ΕΕ, όπως οι 
συµβάσεις για την αλλαγή του κλίµατος, τη βιοποικιλότητα, την απερήµωση, τις χηµικές 
ουσίες και τα απόβλητα, οι αποφάσεις της συνόδου του Γιοχάνεσµπουργκ για την αειφόρο 

                                                 
38 Συµπεριλαµβάνεται η οικονοµική ενίσχυση στη γραµµατεία της ΟΓΣ. 
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ανάπτυξη, καθώς και άλλες περιφερειακές συµβάσεις. Θα δοθεί επίσης προσοχή στις σχετικές 
ερευνητικές δράσεις που προκύπτουν από τις στρατηγικές και τα σχέδια δράσης της ΕΕ για 
το περιβάλλον39. 

Οι επιστηµονικές και τεχνολογικές εταιρικές συνεργασίες µε τις αναπτυσσόµενες χώρες θα 
συµβάλουν στην επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας σε διάφορους τοµείς (π.χ. 
αναστροφή της απώλειας των περιβαλλοντικών πόρων, βελτίωση της διαχείρισης των 
υδάτων, της ύδρευσης και της αποχέτευσης, και αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών 
προκλήσεων της αστικοποίησης), τοµείς όπου οι ΜΜΕ θα µπορούσαν επίσης να 
διαδραµατίσουν καίριο ρόλο. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη σχέση µεταξύ των παγκόσµιων 
περιβαλλοντικών θεµάτων και των περιφερειακών και τοπικών προβληµάτων ανάπτυξης που 
σχετίζονται µε τους φυσικούς πόρους, τη βιοποικιλότητα, τη χρήση γης, τους φυσικούς και 
ανθρωπογενείς κινδύνους και τη διακινδύνευση, την αλλαγή του κλίµατος, τις 
περιβαλλοντικές τεχνολογίες, το περιβάλλον και την υγεία, καθώς και τα εργαλεία ανάλυσης 
πολιτικής. Η συνεργασία µε τις βιοµηχανοποιηµένες χώρες θα ενισχύσει την πρόσβαση στην 
ερευνητική αριστεία σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Η καθιέρωση του Π∆ΣΓ (Παγκόσµιο ∆ίκτυο Συστηµάτων Γεωσκόπησης) για την 
γεωσκόπηση θα προάγει τη διεθνή συνεργασία για την κατανόηση των γήινων συστηµάτων 
και των θεµάτων αειφορίας, καθώς και τη συντονισµένη συγκέντρωση δεδοµένων για 
επιστηµονικούς και πολιτικούς σκοπούς. 

Ανταπόκριση σε νεοεµφανιζόµενες ανάγκες και σε απρόβλεπτες πολιτικές ανάγκες 

Η έρευνα όσον αφορά τις νεοεµφανιζόµενες ανάγκες στον εν λόγω θεµατικό τοµέα µπορεί να 
αφορά θέµατα όπως οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ ατόµων, οικοσυστηµάτων και βιόσφαιρας, ή 
νέων κινδύνων που σχετίζονται µε τις φυσικές, τις οφειλόµενες στον άνθρωπο και τις 
οφειλόµενες στην τεχνολογία καταστροφές. 

Η υποστήριξη για την ανταπόκριση σε απρόβλεπτες περιβαλλοντικές ανάγκες µπορεί 
παραδείγµατος χάριν να αφορά την εκτίµηση των επιπτώσεων στην αειφορία των νέων 
πολιτικών της ΕΕ, όπως σε θέµατα περιβάλλοντος, ναυτιλιακής πολιτικής, προτύπων και 
κανονιστικών ρυθµίσεων. 

7. Μεταφορές (συµπεριλαµβανοµένης της αεροναυτικής) 

Στόχος 

Με βάση τα τεχνολογικά επιτεύγµατα, ανάπτυξη ολοκληρωµένων, οικολογικότερων, 
εξυπνότερων και ασφαλέστερων πανευρωπαϊκών µεταφορικών συστηµάτων, προς 
όφελος των πολιτών και της κοινωνίας, µε σεβασµό των περιβαλλοντικών και των 
φυσικών πόρων· διασφάλιση και περαιτέρω ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και του 

                                                 
39 Μεταξύ των παραδειγµάτων συγκαταλέγονται οι συστάσεις Killarney για τις Ερευνητικές 

Προτεραιότητες και τη Βιοποικιλότητα µε στόχο το 2010 (Συνέδριο του Malahide, 2004), το Σχέδιο 
∆ράσης της ΕΕ για την αλλαγή του κλίµατος στο Πλαίσιο της Συνεργασίας για την Ανάπτυξη (2004), 
οι δράσεις προτεραιότητας που προσδιορίστηκαν από την Επιτροπή Επιστήµης και Τεχνολογίας της 
Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για την καταπολέµηση της απερήµωσης, οι στρατηγικές της ΕΕ και οι 
στρατηγικές σε παγκόσµιο επίπεδο για την ασφαλή διαχείριση των χηµικών ουσιών και των 
φυτοφαρµάκων, κλπ. 
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ηγετικού ρόλου που έχουν εξασφαλίσει οι ευρωπαϊκές βιοµηχανίες στην παγκόσµια 
αγορά. 

Προσέγγιση 

Tο ευρωπαϊκό σύστηµα µεταφορών αποτελεί ζωτικό στοιχείο της ευρωπαϊκής οικονοµικής 
και κοινωνικής ευηµερίας. ∆ιαδραµατίζει κύριο ρόλο στη µεταφορά ανθρώπων και αγαθών 
σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο. Ο εν λόγω θεµατικός 
τοµέας αφορά ορισµένες από τις υφιστάµενες προκλήσεις, όπως αναγνωρίζεται στη Λευκή 
Βίβλο για τις µεταφορές40, για τη βελτίωση της συµβολής των µεταφορικών συστηµάτων 
στην κοινωνία και στην ανταγωνιστικότητα της βιοµηχανίας εντός της διευρυµένης ΕΕ και 
την παράλληλη ευαισθητοποίηση σχετικά µε τις αρνητικές επιπτώσεις και τις συνέπειες των 
µεταφορών σε συνάρτηση µε το περιβάλλον, τη χρήση ενέργειας, την ασφάλεια και τη 
δηµόσια υγεία. 

Θα υιοθετηθεί µια νέα ολοκληρωµένη προσέγγιση, η οποία συνδέει όλα τα µέσα µεταφορών, 
αφορά τις κοινωνικοοικονοµικές και τεχνολογικές διαστάσεις της ανάπτυξης της έρευνας και 
των γνώσεων και ενσωµατώνει τόσο την καινοτοµία όσο και το πολιτικό πλαίσιο. 

Οι διάφορες Τεχνολογικές Πλατφόρµες που θεσπίστηκαν στο εν λόγω πεδίο (ACARE για την 
αεροναυτική και τις αεροµεταφορές, ERRAC για τις σιδηροδροµικές µεταφορές, ERTRAC 
για τις οδικές µεταφορές, WATERBORNE για τις πλωτές µεταφορές, το υδρογόνο και τις 
κυψέλες καυσίµου) έχουν εκπονήσει µακροπρόθεσµα οράµατα και Στρατηγικά Σχέδια 
Έρευνας (ΣΣΕ), τα οποία αποτελούν σηµαντικές εισροές για τον καθορισµό του εν λόγω 
θέµατος και συµπληρώνουν τις ανάγκες των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και τις 
προσδοκίες της κοινωνίας. Επιλεγµένες πτυχές των Στρατηγικών Σχεδίων Έρευνας µπορούν 
να δικαιολογήσουν τη δηµιουργία Κοινών Τεχνολογικών Πλατφορµών. Οι δραστηριότητες 
ERA-NET δίνουν την ευκαιρία για διευκόλυνση του περαιτέρω διακρατικού συντονισµού 
όσον αφορά ειδικά θέµατα στο πλαίσιο του τοµέα των µεταφορών και θα συνεχιστούν όπου 
αυτό κρίνεται σκόπιµο. 

Στις δραστηριότητες που έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τις ΜΜΕ συµπεριλαµβάνονται οι 
προσπάθειες για τη διασφάλιση στέρεων αλυσίδων εφοδιασµού µε άξονα την τεχνολογία, σε 
διάφορους τοµείς· διασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης των ΜΜΕ σε ερευνητικές 
πρωτοβουλίες· διευκόλυνση του ρόλου και της επιχειρηµατικής εκκίνησης των ΜΜΕ υψηλής 
τεχνολογίας, ιδίως στις προηγµένες τεχνολογίες µεταφορών και στις ‘σχετιζόµενες µε 
υπηρεσίες’ δραστηριότητες ειδικά για τον τοµέα των µεταφορών, καθώς επίσης και ανάπτυξη 
συστηµάτων και εφαρµογών στον τοµέα της πλοήγησης µέσω δορυφόρου. 

Οι υφιστάµενες πολιτικές ανάγκες, καθώς και η ανάπτυξη, η εκτίµηση και η εφαρµογή νέων 
πολιτικών (π.χ. η πολιτική θαλασσίων µεταφορών) θα εξεταστούν εντός των διαφορετικών 
τοµέων δραστηριοτήτων και εγκαρσίως. Στο έργο συµπεριλαµβάνονται µελέτες, µοντέλα και 
εργαλεία που αφορούν τη στρατηγική παρακολούθηση και πρόγνωση, καθώς και την 
ενσωµάτωση της γνώσης που αφορά κύρια οικονοµικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά θέµατα 
και θέµατα ασφαλείας στον τοµέα των µεταφορών. Οι δραστηριότητες που υποστηρίζουν 
διαθεµατικούς τοµείς θα εστιαστούν στις ιδιαιτερότητες του τοµέα των µεταφορών, π.χ. στις 
πτυχές ασφαλείας ως εγγενούς απαίτησης του συστήµατος µεταφορών, στη χρήση 

                                                 
40 “Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Μεταφορών µε ορίζοντα το έτος 2010: η ώρα των επιλογών” COM (2001) 370 

τελικό. 
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εναλλακτικών πηγών ενέργειας στις εφαρµογές του τοµέα των µεταφορών και στην 
παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των µεταφορών, συµπεριλαµβανοµένης 
της αλλαγής του κλίµατος. 

Θα υποστηριχθούν επίσης οι δραστηριότητες διάδοσης και εκµετάλλευσης και η εκτίµηση 
των επιπτώσεων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ειδικές ανάγκες των χρηστών και στις 
απαιτήσεις της πολιτικής στον τοµέα µεταφορών. 

∆ραστηριότητες 

Aεροναυτική και αεροµεταφορές 

Οι δραστηριότητες θα συµβάλουν σε καίριας σηµασίας κοινοτικές πολιτικές, καθώς επίσης 
και στην εφαρµογή του Στρατηγικού Σχεδίου Έρευνας ACARE. Οι ποσοτικοί στόχοι 
αντιστοιχούν στον χρονικό ορίζοντα 2020 του εν λόγω Σχεδίου. Στο ερευνητικό πεδίο 
συµπεριλαµβάνονται όλες οι πτυχές του συστήµατος αεροµεταφορών που αφορούν τα 
αεροσκάφη, τη µεταφορά επιβατών και το τµήµα του αερολιµένα µετά από τα σηµεία 
ελέγχου χειραποσκευών και διαβατηρίων. 

Οικολογικές αεροµεταφορές: Ανάπτυξη τεχνολογιών για τη µείωση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων της αεροπορίας, µε σκοπό να µειωθεί στο ήµισυ το εκπεµπόµενο διοξείδιο του 
άνθρακα (CO2), να µειωθούν κατά 80% οι ειδικές εκποµπές οξειδίων του αζώτου (NOx) και 
να µειωθεί στο ήµισυ ο αντιληπτός θόρυβος. Η έρευνα θα επικεντρωθεί στην προαγωγή 
οικολογικών τεχνολογιών κινητήρων, όπου συµπεριλαµβάνεται η τεχνολογία εναλλακτικών 
καυσίµων, καθώς επίσης και η βελτίωση της αποδοτικότητας των αεροσκαφών σταθερών 
πτερυγίων και περιστροφικών πτερυγίων, οι νέες νοήµονες ελαφροβαρείς δοµές, και η 
βελτιωµένη αεροδυναµική. Συµπεριλαµβάνονται θέµατα όπως η βελτίωση των λειτουργιών 
αεροσκάφους στον αερολιµένα (στο τµήµα του αερολιµένα µετά από τα σηµεία ελέγχου 
χειραποσκευών και διαβατηρίων και στο τµήµα πριν από αυτά) και η διαχείριση της εναέριας 
κυκλοφορίας, οι διαδικασίες κατασκευής, συντήρησης και ανακύκλωσης. 

Βελτίωση των χρονικών επιδόσεων: Πραγµατοποίηση ενός βήµατος προόδου στην αεροπορία 
προκειµένου να εξυπηρετηθεί ο προβλεπόµενος τριπλασιασµός της κυκλοφορίας 
αεροσκαφών, βελτιώνοντας την ακρίβεια κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες και 
µειώνοντας σηµαντικά τον χρόνο που αναλώνεται στους αερολιµένες σε διαδικασίες που 
αφορούν την πτήση. Η έρευνα θα αναπτύξει και θα εφαρµόσει ένα καινοτόµο σύστηµα 
∆ιαχείρισης της Εναέριας Κυκλοφορίας (∆ΕΚ) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας SESAME41, 
ενοποιώντας τις συνιστώσες του αέρα, του εδάφους και του χώρου, σε συνδυασµό µε τη 
διαχείριση της ροής και την ενίσχυση της αυτονοµίας του αεροσκάφους. Θα µελετηθούν 
επίσης οι πτυχές σχεδιασµού του αεροσκάφους για τη βελτίωση της µεταχείρισης επιβατών 
και φορτίου, οι καινοτόµες λύσεις για την αποδοτική χρήση αερολιµένα και τη διασύνδεση 
των αεροµεταφορών µε ολόκληρο το σύστηµα µεταφορών. Ο πλέον αποδοτικός συντονισµός 
της ανάπτυξης των συστηµάτων ∆ΕΚ στην Ευρώπη θα διασφαλιστεί µέσω της πρωτοβουλίας 
SESAME.42 

                                                 
41 Εκσυγχρονισµός της ευρωπαϊκής υποδοµής ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας που σχετίζεται µε την 

υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού. 
42 Για το σκοπό αυτό προβλέπεται η σύσταση Κοινής Επιχείρησης για τον συντονισµό των 

δραστηριοτήτων ∆ΕΚ. 
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∆ιασφάλιση της ικανοποίησης και της ασφάλειας των πελατών: Επίτευξη ποιοτικού άλµατος 
όσον αφορά τις δυνατότητες επιλογής των επιβατών και την ευελιξία των δροµολογίων, µε 
παράλληλο υποπενταπλασιασµό του ποσοστού ατυχηµάτων. Οι νέες τεχνολογίες θα δώσουν 
τη δυνατότητα µεγαλύτερης επιλογής όσον αφορά την κατηγορία αεροσκαφών/κινητήρων 
από αεροσκάφη µε µεγάλη άτρακτο έως αεροσκάφη µικρού µεγέθους, καθώς και τη 
δυνατότητα αυξηµένου επιπέδου αυτοµατισµού όλων των συνιστωσών του συστήµατος, 
συµπεριλαµβανοµένης της διακυβέρνησης αεροσκάφους. Θα δοθεί επίσης έµφαση στις 
βελτιώσεις µε σκοπό την άνεση και την ευεξία των επιβατών, στις νέες υπηρεσίες και µέτρα 
ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας, µε ιδιαίτερη έµφαση στο ανθρώπινο στοιχείο. Στην 
έρευνα συµπεριλαµβάνεται η προσαρµογή των αερολιµενικών δραστηριοτήτων και των 
δραστηριοτήτων εναέριας κυκλοφορίας στους διαφόρους τύπους οχηµάτων και η επί 
εικοσιτετραώρου βάσεως χρησιµοποίηση των αερολιµενικών εγκαταστάσεων σε αποδεκτά 
για τους περιοίκους επίπεδα θορύβου. 

Βελτίωση της αποδοτικότητας ως προς το κόστος: προώθηση µιας ανταγωνιστικής αλυσίδας 
εφοδιασµού µε δυνατότητα να µειωθεί στο ήµισυ ο χρόνος διοχέτευσης στην αγορά και να 
µειωθεί το κόστος ανάπτυξης προϊόντων και το λειτουργικό κόστος, µε αποτέλεσµα πιο 
προσιτές από οικονοµική άποψη µεταφορές για τον πολίτη. Η έρευνα θα επικεντρωθεί στη 
βελτίωση του συνόλου της επιχειρηµατικής διαδικασίας, από τις αρχές σχεδιασµού έως την 
ανάπτυξη του προϊόντος, την κατασκευή και τις λειτουργίες εν υπηρεσία, καθώς και την 
ενσωµάτωση της αλυσίδας εφοδιασµού. Η έρευνα θα συµπεριλαµβάνει τις βελτιωµένες 
δυνατότητες προσοµοίωσης και αυτοµατισµού, τις τεχνολογίες και τις µεθόδους για την 
κατασκευή αεροσκαφών που δεν θα χρήζουν συντήρησης, καθώς και τον εξορθολογισµό της 
εκµετάλλευσης αεροσκαφών και αερολιµένα, και της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας. 

Προστασία αεροσκαφών και επιβατών: πρόληψη κάθε είδους εχθρικής πράξης, η οποία 
προκαλεί τραυµατισµό, απώλειες, βλάβες ή αναστάτωση στους επιβάτες ή στους πολίτες 
λόγω των επιπτώσεων της καταχρηστικής χρήσης αεροσκάφους. Η έρευνα θα επικεντρωθεί 
στα σχετικά στοιχεία του συστήµατος αεροµεταφορών, όπου συµπεριλαµβάνονται τα µέτρα 
ασφαλείας στο θάλαµο επιβατών και ο σχεδιασµός του πιλοτηρίου, η αυτόµατη ανάκτηση 
του ελέγχου του αεροσκάφους και η αυτόµατη προσγείωση σε περίπτωση µη επιτρεπόµενης 
χρήσης του αεροσκάφους, η προστασία από εξωτερικές επιθέσεις, καθώς επίσης και οι πτυχές 
ασφαλείας της διαχείρισης του εναέριου χώρου και της εκµετάλλευσης του αερολιµένα. 

Πρωτοποριακή έρευνα για τις αεροµεταφορές του µέλλοντος: διερεύνηση ριζοσπαστικότερων, 
αποδοτικών από περιβαλλοντική άποψη και καινοτόµων τεχνολογιών που µπορούν να 
συµβάλουν στην πραγµάτωση του άλµατος που απαιτείται από τις αεροµεταφορές στο 
δεύτερο ήµισυ του τρέχοντος αιώνα και µετέπειτα. Η έρευνα θα καλύπτει πτυχές όπως οι νέες 
αρχές σχεδιασµού της πρόωσης και της αναβίβασης, οι νέες ιδέες για τον εσωτερικό χώρο 
των αεροπορικών οχηµάτων, οι νέες αρχές σχεδιασµού αερολιµένα, οι νέες µέθοδοι για την 
καθοδήγηση και τον έλεγχο αεροσκάφους, οι εναλλακτικές λύσεις εκµετάλλευσης του 
συστήµατος των αεροµεταφορών και ενσωµάτωσής του σε άλλους τρόπους µεταφορών. 

Χερσαίες µεταφορές (σιδηροδροµικές, οδικές και πλωτές) 

Οικολογικές χερσαίες µεταφορές: ανάπτυξη τεχνολογιών και γνώσεων για τη µείωση της 
ρύπανσης (του αέρα, των υδάτων και του εδάφους) και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
όπως η αλλαγή του κλίµατος, η υγεία, η βιοποικιλότητα και ο θόρυβος. Η έρευνα θα 
βελτιώσει την καθαρότητα και την ενεργειακή αποδοτικότητα των συστηµάτων πρόωσης και 
θα προωθήσει τη χρήση εναλλακτικών καυσίµων, συµπεριλαµβανοµένου του υδρογόνου και 
των κυψελών καυσίµου. Οι δραστηριότητες θα καλύψουν την υποδοµή, τα οχήµατα, τις 
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τεχνολογίες σκαφών και κατασκευαστικών στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένης της συνολικής 
βελτιστοποίησης του συστήµατος. Η έρευνα όσον αφορά τις εξελίξεις ειδικά στον τοµέα των 
µεταφορών θα συµπεριλαµβάνει τη µεταποίηση, την κατασκευή, την εκµετάλλευση, τη 
συντήρηση, την επισκευή, την επιθεώρηση, την ανακύκλωση, τις στρατηγικές του τέλους του 
κύκλου ζωής και τις επεµβάσεις στη θάλασσα σε περίπτωση ατυχήµατος. 

Eνθάρρυνση της στροφής σε άλλους τρόπους µεταφοράς και της αποσυµφόρησης των 
διαδρόµων µεταφορών43: ανάπτυξη και επίδειξη των αδιάλειπτων µεταφορών ατόµων και 
εµπορευµάτων ‘από πόρτα σε πόρτα’, καθώς και τεχνολογίες για τη διασφάλιση της 
αποτελεσµατικής διατροπικότητας, µεταξύ άλλων στο πλαίσιο της ανταγωνιστικότητας των 
σιδηροδροµικών µεταφορών. Εδώ συµπεριλαµβάνονται οι δραστηριότητες που αφορούν τη 
διαλειτουργικότητα και την επιχειρησιακή βελτιστοποίηση των τοπικών, περιφερειακών, 
εθνικών και ευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών, των συστηµάτων και των υπηρεσιών, καθώς 
και της διατροπικής ενοποίησής τους. Οι δραστηριότητες αποσκοπούν στη βέλτιστη χρήση 
των υποδοµών, όπου συµπεριλαµβάνονται οι τερµατικοί σταθµοί και τα εξειδικευµένα 
δίκτυα, η βελτιωµένη διαχείριση των µεταφορών, της κυκλοφορίας και των πληροφοριών, η 
βελτιωµένη επιµελητική εµπορευµάτων και η διατροπικότητα από πλευράς επιβατών. Θα 
αναπτυχθούν νοήµονα συστήµατα, νέες αρχές σχεδιασµού οχηµάτων/σκαφών και τεχνολογίες 
στις οποίες συµπεριλαµβάνονται οι δραστηριότητες φόρτωσης και εκφόρτωσης. Στις γνώσεις 
για τη χάραξη πολιτικής θα συµπεριληφθεί η τιµολόγηση και η χρέωση της χρήσης των 
υποδοµών, η εκτίµηση των µέτρων της πολιτικής µεταφορών της ΕΕ και η πολιτική και τα 
έργα όσον αφορά τα πανευρωπαϊκά δίκτυα. 

∆ιασφάλιση της αειφόρου κινητικότητας σε αστικό περιβάλλον: επικέντρωση στην 
κινητικότητα ατόµων και εµπορευµάτων στο πλαίσιο της έρευνας για το ‘όχηµα της επόµενης 
γενιάς’ και της εκµετάλλευσής του από την αγορά, συνενώνοντας όλα τα στοιχεία για 
καθαρές, ενεργειακά αποδοτικές, ασφαλείς και νοήµονες οδικές µεταφορές. Η έρευνα όσον 
αφορά τις νέες λύσεις κινητικότητας, τα καινοτόµα οργανωτικά προγράµµατα και τα 
προγράµµατα διαχείρισης της κινητικότητας, και τις υψηλής ποιότητας δηµόσιες µεταφορές 
θα αποσκοπεί στη διασφάλιση της πρόσβασης σε όλους τους πολίτες και σε υψηλά επίπεδα 
διατροπικής ενοποίησης. Οι καινοτόµες στρατηγικές για καθαρές αστικές µεταφορές44 θα 
αναπτυχθούν και θα υποβληθούν σε δοκιµή. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους µη 
ρυπογόνους τρόπους µεταφοράς, στη διαχείριση της ζήτησης, στον εξορθολογισµό των 
ιδιωτικών µεταφορών, στις στρατηγικές πληροφόρησης και επικοινωνίας, στις υπηρεσίες και 
στις υποδοµές. Στα εργαλεία υποστήριξης της ανάπτυξης και της εφαρµογής πολιτικής 
συγκαταλέγεται ο σχεδιασµός των µεταφορών και ο χωροταξικός σχεδιασµός. 

Βελτίωση της τεχνικής ασφάλειας και της φυσικής προστασίας: ανάπτυξη τεχνολογιών και 
νοηµόνων συστηµάτων για την προστασία ευάλωτων ατόµων, όπως οι οδηγοί, οι αναβάτες, οι 
επιβάτες, τα πληρώµατα και οι πεζοί. Θα αναπτυχθούν προηγµένα µηχανικά συστήµατα και 
µεθοδολογίες ανάλυσης κινδύνου για τον σχεδιασµό οχηµάτων, σκαφών και υποδοµών. Θα 
δοθεί έµφαση στις ενοποιητικές προσεγγίσεις που συνδέουν το ανθρώπινο στοιχείο, τη 
δοµική ακεραιότητα, την προληπτική, παθητική και ενεργητική ασφάλεια, τη διάσωση και τη 
διαχείριση κρίσεων. Η τεχνική ασφάλεια θεωρείται εγγενής συνιστώσα του συνολικού 
συστήµατος µεταφορών, το οποίο περιλαµβάνει τις υποδοµές, τα εµπορεύµατα και τα 

                                                 
43 Ενόψει του στόχου της επανακαθιέρωσης του διαχωρισµού των τρόπων µεταφοράς του 1998, οι 

δραστηριότητες που αφορούν έναν µόνο τρόπο µεταφοράς θα επικεντρωθούν στις σιδηροδροµικές και 
πλωτές µεταφορές. 

44 Με βάση την πείρα που αποκτήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας CIVITAS. 
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εµπορευµατοκιβώτια, τους χρήστες και τους φορείς εκµετάλλευσης µεταφορών, τα οχήµατα 
και τα σκάφη, τα µέτρα σε πολιτικό και νοµοθετικό επίπεδο, καθώς και τα εργαλεία 
υποστήριξης της λήψης αποφάσεων και επικύρωσης· η φυσική προστασία θα ληφθεί υπόψη 
στο µέτρο που αποτελεί εγγενή απαίτηση του συστήµατος µεταφορών. 

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας: βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των 
µεταφορών, διασφαλίζοντας τις αειφόρες, αποδοτικές και οικονοµικά προσιτές µεταφορικές 
υπηρεσίες και δηµιουργώντας νέες δεξιότητες και ευκαιρίες θέσεων απασχόλησης µέσω της 
έρευνας και της ανάπτυξης. Οι τεχνολογίες προηγµένων βιοµηχανικών διεργασιών 
συµπεριλαµβάνουν τον σχεδιασµό, τη µεταποίηση, τη συναρµολόγηση, την κατασκευή και τη 
συντήρηση, και αποσκοπούν στη µείωση του κόστους του κύκλου ζωής και του 
απαιτούµενου χρόνου ανάπτυξης. Θα δοθεί έµφαση στις αρχές σχεδιασµού καινοτόµων 
προϊόντων και στις βελτιωµένες µεταφορικές υπηρεσίες, διασφαλίζοντας τη µεγαλύτερη 
ικανοποίηση του καταναλωτή. Θα αναπτυχθεί µια νέα οργάνωση της παραγωγής, στην οποία 
συµπεριλαµβάνονται η διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασµού και τα συστήµατα διανοµής. 

Υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Παγκόσµιας ∆ορυφορικής Πλοήγησης 
(Galileo) 

Tο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Παγκόσµιας ∆ορυφορικής Πλοήγησης, το οποίο εµπεριέχει το 
EGNOS και το Galileo, παρέχει µια παγκόσµια υποδοµή εντοπισµού θέσης και 
προσδιορισµού χρόνου.45  

Αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων: προώθηση της ανάπτυξης µε χρήση υπηρεσιών που 
εκτείνονται από την ανοικτή έως την εµπορική πρόσβαση, την ασφάλεια της ανθρώπινης 
ζωής έως την “αναζήτηση και διάσωση” και την κρατικά ρυθµιζόµενη υπηρεσία· εφαρµογές 
για τη διαχείριση της µεταφοράς εµπορευµάτων· αξιοποίηση των παράγωγων υπηρεσιών· 
επίδειξη των πλεονεκτηµάτων και της αποδοτικότητας της δορυφορικής πλοήγησης. 

Παροχή εργαλείων και δηµιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος: διασφάλιση της ασφαλούς 
χρήσης των υπηρεσιών, κυρίως µέσω της πιστοποίησης σε καίριους τοµείς εφαρµογών· 
προετοιµασία και επιβεβαίωση της καταλληλότητας των υπηρεσιών για τις νέες πολιτικές και 
τα νέα νοµοθετικά µέσα, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής τους· αντιµετώπιση των 
κρατικά ρυθµιζόµενων υπηρεσιών σύµφωνα µε την εγκεκριµένη πολιτική πρόσβασης· 
ανάπτυξη βασικών ψηφιακών δεδοµένων και συστηµάτων τοπολογίας, χαρτογραφίας και 
γεωδαισίας για χρήση σε εφαρµογές πλοήγησης· αντιµετώπιση των αναγκών και των 
απαιτήσεων όσον αφορά την τεχνική ασφάλεια και τη φυσική προστασία. 

Προσαρµογή των δεκτών στις απαιτήσεις και αναβάθµιση των βασικών τεχνολογιών: βελτίωση 
των επιδόσεων των δεκτών, ενσωµάτωση των τεχνολογιών χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας 
και µικρούργησης, συµπλήρωση της κάλυψης µε σύστηµα πλοήγησης οχήµατος, ζεύξη µε 
διατάξεις προσδιορισµού ραδιοσυχνοτήτων, αξιοποίηση της τεχνολογίας λογισµικού δέκτη, 
συνδυασµός µε άλλες λειτουργίες όπως οι τηλεπικοινωνίες, υποστήριξη της καίριας σηµασίας 
τεχνολογίας των επίγειων υποδοµών πλοήγησης για τη διασφάλιση σταθερότητας και 
ευελιξίας. 

Υποστήριξη της εξέλιξης των υποδοµών: προετοιµασία του συστήµατος δεύτερης γενιάς, 
προσαρµογή στις εξελισσόµενες ανάγκες των χρηστών και στις προβλέψεις που αφορούν την 

                                                 
45 Τη διαχείριση των ερευνητικών δραστηριοτήτων έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή του 

Παγκόσµιου ∆ορυφορικού Συστήµατος Πλοήγησης. 
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αγορά, αξιοποίηση της διεθνοποίησης των υποδοµών για την κάλυψη της παγκόσµιας αγοράς 
και ανάπτυξη παγκόσµιων προτύπων. 

∆ιεθνής συνεργασία 

Η διεθνής συνεργασία αποτελεί σηµαντική συνιστώσα των δραστηριοτήτων ΕΤΑ στο εν 
λόγω πεδίο και θα ενθαρρυνθεί όπου υπάρχουν συµφέροντα για τη βιοµηχανία και τους 
υπευθύνους χάραξης πολιτικής. Οι ευρείς θεµατικοί τοµείς για ειδικές δράσεις θα είναι αυτοί 
για τους οποίους υπάρχει ενδιαφέρον στην αγορά (παραδείγµατος χάριν ανάπτυξη του 
παγκόσµιου εµπορίου και διασύνδεση δικτύων και υπηρεσιών σε ηπειρωτικό και 
διηπειρωτικό επίπεδο)· δυνατότητες πρόσβασης και απόκτησης επιστηµονικών και 
τεχνολογικών γνώσεων συµπληρωµατικών ως προς τις σηµερινές γνώσεις σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο και αµοιβαία επωφελών· και τοµείς στους οποίους η Ευρώπη ανταποκρίνεται στις 
παγκόσµιες ανάγκες (παραδείγµατος χάριν η αλλαγή του κλίµατος) ή συµβάλλει στα διεθνή 
πρότυπα και στα παγκόσµια συστήµατα (παραδείγµατος χάριν εφαρµοσµένη επιµελητική και 
υποδοµή δορυφορικής πλοήγησης). 

Νεοεµφανιζόµενες ανάγκες και απρόβλεπτες πολιτικές ανάγκες 

Οι πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των νεοεµφανιζόµενων αναγκών θα υποστηρίξουν την έρευνα 
που ανταποκρίνεται σε κρίσιµης σηµασίας γεγονότα και προκλήσεις των µελλοντικών 
συστηµάτων µεταφορών, π.χ. καινοτόµες αρχές σχεδιασµού µεταφορών και οχηµάτων, 
αυτοµατισµός, κινητικότητα ή οργάνωση. 

Οι απρόβλεπτες πολιτικές ανάγκες ενδέχεται να απαιτήσουν ειδική έρευνα σχετικά µε τις 
µεταφορές, η οποία µπορεί να συµπεριλάβει µεγάλα κοινωνικά θέµατα, όπως οι 
δηµογραφικές εξελίξεις, ο τρόπος ζωής και οι προσδοκίες της κοινωνίας αναφορικά µε τα 
συστήµατα µεταφορών, καθώς επίσης και οι νεοεµφανιζόµενοι κίνδυνοι ή προβλήµατα 
µεγάλης σηµασίας για την ευρωπαϊκή κοινωνία. 

8. Κοινωνικοοικονοµικές και ανθρωπιστικές επιστήµες 

Στόχος 

Παραγωγή εµπεριστατωµένων κοινών γνώσεων όσον αφορά τις πολύπλοκες και 
αλληλένδετες κοινωνικοοικονοµικές προκλήσεις που αντιµετωπίζει η Ευρώπη, όπως η 
οικονοµική ανάπτυξη, η απασχόληση και η ανταγωνιστικότητα, η κοινωνική συνοχή και 
η αειφορία, η ποιότητα ζωής, η εκπαίδευση, τα πολιτιστικά θέµατα και η παγκόσµια 
αλληλεξάρτηση, ιδίως µε σκοπό την παροχή καλύτερης βάσης γνώσεων για τις πολιτικές 
στους σχετικούς τοµείς. 

Προσέγγιση 

Οι ερευνητικές προτεραιότητες αφορούν κύριες κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτιστικές 
προκλήσεις που αντιµετωπίζει η Ευρώπη και ο κόσµος σήµερα, όπως και στο µέλλον. Το 
προτεινόµενο ερευνητικό θεµατολόγιο αποτελεί µια συνεκτική προσέγγιση για την 
αντιµετώπιση των εν λόγω προκλήσεων. Η ανάπτυξη της βάσης κοινωνικοοικονοµικών και 
ανθρωπιστικών γνώσεων επί των εν λόγω καίριας σηµασίας προκλήσεων θα συµβάλει 
σηµαντικά στην προώθηση των κοινών γνώσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη και στην επίλυση 
ευρύτερων διεθνών προβληµάτων. Οι ερευνητικές προτεραιότητες θα βοηθήσουν στη 
βελτίωση της διαµόρφωσης, της εφαρµογής, των επιπτώσεων και της εκτίµησης της 
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πολιτικής σχεδόν σε όλους τους τοµείς της κοινοτικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό, εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· µια ουσιαστική διεθνής προοπτική περιλαµβάνεται στις 
περισσότερες ερευνητικές εργασίες. 

Εκτός της κοινωνικοοικονοµικής έρευνας και προοπτικών θα δοθεί έµφαση στην έρευνα στον 
τοµέα των ανθρωπιστικών σπουδών, η οποία θα δηµιουργήσει διαφορετικές προτεραιότητες 
και θα συµβάλει ουσιαστικά στο σύνολο του θεµατικού τοµέα, παραδείγµατος χάριν όσον 
αφορά τις ιστορικές, πολιτιστικές και φιλοσοφικές πτυχές, συµπεριλαµβανοµένων των 
ζητηµάτων που αφορούν τη γλώσσα, την ταυτότητα και τις αξίες. 

Οι εργασίες θα στηριχθούν επίσης στα σχετικά εθνικά ερευνητικά προγράµµατα, 
συµπληρώνοντας τις ερευνητικές δραστηριότητες που αναφέρονται παρακάτω και αντλώντας 
οφέλη από τον µηχανισµό ERA-NET και την ενδεχόµενη αξιοποίηση του άρθρου 169. Για 
ορισµένα θέµατα µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν οι κοινωνικές πλατφόρµες για να 
συζητηθούν τα µελλοντικά ερευνητικά σχέδια· στις εν λόγω κοινωνικές πλατφόρµες µπορούν 
να συµπεριληφθούν η ερευνητική κοινότητα και οι άµεσα ενδιαφερόµενοι κοινωνικοί φορείς. 

Η έρευνα θα διευκολυνθεί από ερευνητικές υποδοµές οι οποίες παράγουν νέα ερευνητικά 
δεδοµένα, µεταξύ άλλων µέσω της διεξαγωγής διερευνητικών µελετών, καταστούν διαθέσιµα 
τα υφιστάµενα δεδοµένα σχετικά µε τη διεθνή συγκριτική έρευνα και παρέχουν πρόσβαση σε 
αρχικά υλικά και προηγµένα ερευνητικά εργαλεία, καθώς και στα αποτελέσµατα της 
υφιστάµενης έρευνας σε πολλούς τοµείς. Ορισµένες εξ αυτών των δράσεων θα διεξαχθούν 
στο πλαίσιο της συνιστώσας «Υποδοµές» του προγράµµατος ‘‘Ικανότητες’’ και άλλα µέσω 
έργων στο πλαίσιο του υπόψη θεµατικού τοµέα. Η έρευνα θα βασιστεί στην πρόσβαση στις 
επίσηµες στατιστικές και στη χρήση αυτών. 

Θα αναληφθούν ειδικές δράσεις διάδοσης µε στόχο συγκεκριµένες οµάδες και το ευρύ κοινό, 
συµπεριλαµβανοµένων των συναντήσεων εργασίας και των συνεδρίων ώστε οι ερευνητές να 
διεξάγουν συζητήσεις µε τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής και άλλους άµεσα 
ενδιαφερόµενους φορείς, καθώς και µε στόχο τη διάδοση των αποτελεσµάτων 
χρησιµοποιώντας ποικίλα µέσα επικοινωνίας. 

Θα διασφαλιστεί ο κατάλληλος συντονισµός της έρευνας στον τοµέα των 
κοινωνικοοικονοµικών και ανθρωπιστικών επιστηµών και των προοπτικών, στο πλαίσιο του 
προγράµµατος ‘‘Συνεργασία’’ και άλλων ειδικών προγραµµάτων. 

∆ραστηριότητες 

Οικονοµική ανάπτυξη, απασχόληση και ανταγωνιστικότητα στην κοινωνία της γνώσης 

Η εν λόγω δραστηριότητα αποσκοπεί στην ανάπτυξη και ενσωµάτωση της έρευνας σε θέµατα 
που αφορούν την οικονοµική ανάπτυξη, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα, 
προκειµένου να διασφαλιστεί η καλύτερη και ολοκληρωµένη κατανόηση των εν λόγω 
θεµάτων για τη συνεχή ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης. Οι εργασίες θα είναι επωφελείς 
για τις πολιτικές και θα υποστηρίξουν την πρόοδο µε κατεύθυνση την επίτευξη των εν λόγω 
στόχων. Η έρευνα θα ενσωµατώσει τις ακόλουθες πτυχές του θέµατος: 

– Τον µεταβαλλόµενο ρόλο της γνώσης σε ολόκληρη την οικονοµία, συµπεριλαµβανοµένου 
του ρόλου των διαφόρων ειδών γνώσεων και δεξιοτήτων, της εκπαίδευσης, της δια βίου 
µάθησης, καθώς και των άυλων επενδύσεων. 
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– Τις οικονοµικές δοµές, τις διαρθρωτικές αλλαγές και τα θέµατα παραγωγικότητας, 
συµπεριλαµβανοµένου του ρόλου του τοµέα των υπηρεσιών, των οικονοµικών, της 
δηµογραφίας, της ζήτησης και των διεργασιών των µακροπρόθεσµων αλλαγών. 

– Τα θεσµικά και πολιτικά θέµατα, όπου συµπεριλαµβάνονται η µακροοικονοµική πολιτική, 
οι αγορές εργασίας, τα θεσµικά πλαίσια και η συνοχή και ο συντονισµός των πολιτικών. 

Οι ερευνητικές εργασίες θα συµπεριλάβουν τις σηµαντικές νέες προκλήσεις και ευκαιρίες 
που απορρέουν από την ενίσχυση της παγκοσµιοποίησης, τις αναδυόµενες οικονοµίες, την 
µετεγκατάσταση επιχειρήσεων και τη διεύρυνση της ΕΕ. Τα θέµατα απασχόλησης θα 
συµπεριλάβουν την ανεργία και την υποαπασχόληση. 

Συνδυασµός των οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων στο πλαίσιο 
µιας ευρωπαϊκής προοπτικής 

Η εν λόγω συνιστώσα αποσκοπεί στην υποστήριξη του κοινωνικού σκοπού, ο οποίος 
συνίσταται στον συνδυασµό των οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων και 
στην αναµενόµενη βελτίωση των βασικών συνθηκών για την αειφόρο ανάπτυξη. Η έρευνα 
στο πλαίσιο της εν λόγω δραστηριότητας θα αφορά δύο διασυνδεόµενα θέµατα: 

– Τον τρόπο µε τον οποίο τα ευρωπαϊκά κοινωνικοοικονοµικά µοντέλα και τα µοντέλα των 
χωρών εκτός Ευρώπης κατάφεραν να επιτύχουν τον συνδυασµό των στόχων, τις συνθήκες 
κάτω από τις οποίες αυτό συνέβη, καθώς και τον ρόλο του διαλόγου, των κοινωνικών 
συνεργασιών, των θεσµικών µεταβολών, και την ικανότητά τους στην αντιµετώπιση νέων 
προκλήσεων. 

– Την οικονοµική συνοχή µεταξύ των περιφερειών και την περιφερειακή ανάπτυξη στη 
διευρυµένη ΕΕ· την κοινωνική συνοχή (συµπεριλαµβανοµένων των ανισοτήτων, της 
κοινωνικής προστασίας και των κοινωνικών υπηρεσιών, των πολιτικών φορολόγησης, των 
εθνικών σχέσεων, της εκπαίδευσης και του κοινωνικού αποκλεισµού, και της υγείας), 
καθώς και τη σχέση της µε τα κοινωνικά προβλήµατα, όπως η φτώχεια, το πρόβληµα της 
στέγης, η εγκληµατικότητα, η παραβατικότητα και τα ναρκωτικά. 

Για την αντιµετώπιση των εν λόγω θεµάτων θα ληφθεί υπόψη η ύπαρξη αντισταθµισµάτων ή 
συνεργειών µεταξύ των οικονοµικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών στόχων στο παγκόσµιο 
περιβάλλον, οι χωρικές πτυχές, η µακροπρόθεσµη αειφορία, και θέµατα που αφορούν τις 
αναπτυσσόµενες χώρες. 

Κυρίαρχες τάσεις στην κοινωνία και επιπτώσεις τους 

Σκοπός είναι να κατανοηθούν και να εκτιµηθούν οι επιπτώσεις συγκεκριµένων κυρίαρχων 
τάσεων της ευρωπαϊκής κοινωνίας που έχουν σοβαρές συνέπειες για τους πολίτες, την 
ποιότητα ζωής τους και τις πολιτικές και, κατά συνέπεια, να παρασχεθούν οι βάσεις για 
πολλούς τοµείς πολιτικής. Η εµπειρική και η θεωρητική έρευνα αφορά κατ’ αρχάς τρεις 
κυρίαρχες τάσεις: 

– Τις δηµογραφικές εξελίξεις, όπου συµπεριλαµβάνονται η γήρανση, η γεννητικότητα και η 
µετανάστευση. 

– Τις αλλαγές όσον αφορά τις σχετικές πτυχές του τρόπου ζωής, της οικογένειας, της 
εργασίας, της κατανάλωσης, της υγείας και της ποιότητας ζωής, συµπεριλαµβανοµένων 
των θεµάτων που αφορούν τα παιδιά, τη νεολαία και τις αναπηρίες. 
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– Τις πολιτιστικές αλληλεπιδράσεις στο πλαίσιο της διεθνούς προοπτικής, όπου 
συµπεριλαµβάνονται οι παραδόσεις διαφορετικών κοινωνιών, η ποικιλοµορφία των 
πληθυσµών, οι διακρίσεις, ο ρατσισµός, η ξενοφοβία και η µισαλλοδοξία. 

Θα συµπεριληφθούν θέµατα που αφορούν τα δύο φύλα και τις µεταβαλλόµενες αξίες. 
Επιπροσθέτως, θα εξεταστούν οι αλλαγές όσον αφορά την αντίληψη της εγκληµατικότητας 
και του εγκλήµατος, καθώς και οι αλλαγές όσον αφορά την κοινωνική ευθύνη των 
επιχειρήσεων. 

Η Ευρώπη στον κόσµο 

Σκοπός είναι να κατανοηθούν οι µεταβαλλόµενες αλληλεπιδράσεις και αλληλεξαρτήσεις 
µεταξύ των περιφερειών του κόσµου και οι επιπτώσεις τους στις σχετικές περιφέρειες, ιδίως 
στην Ευρώπη, καθώς και το σχετικό θέµα της αντιµετώπισης των νεοεµφανιζόµενων απειλών 
και κινδύνων σε παγκόσµιο επίπεδο και της συσχέτισής τους µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα, 
τις προσωπικές ελευθερίες και ευεξία. Η έρευνα εµπερικλείει δύο σχετικά σκέλη: 

– Την ροή των εµπορικών συναλλαγών, τα οικονοµικά, τις επενδύσεις, τη µετανάστευση και 
τις επιπτώσεις τους· την άνιση ανάπτυξη, τη φτώχεια και την αειφορία· τις οικονοµικές και 
πολιτικές σχέσεις και την παγκόσµια διακυβέρνηση. Θα διερευνηθούν οι πολιτιστικές 
αλληλεπιδράσεις, συµπεριλαµβανοµένων των µέσων µαζικής επικοινωνίας και των 
θρησκειών, καθώς και οι διακριτές µη ευρωπαϊκές προσεγγίσεις. 

– Τις συγκρούσεις, τις αιτίες και την επίλυσή τους· τη σχέση µεταξύ ασφάλειας και 
αποσταθεροποιητικών παραγόντων, όπως η φτώχεια, η εγκληµατικότητα, η υποβάθµιση 
του περιβάλλοντος και η σπανιότητα των πόρων· την τροµοκρατία, τις αιτίες και τις 
επιπτώσεις της· τις πολιτικές που σχετίζονται µε την ασφάλεια και την αντίληψη της 
ανασφάλειας και των πολιτικοστρατιωτικών σχέσεων. 

Σε αµφότερα τα σκέλη εξετάζονται ο ρόλος της Ευρώπης στον κόσµο, η ανάπτυξη του 
πολυµερούς συστήµατος και του διεθνούς δικαίου, η προώθηση της δηµοκρατίας και των 
θεµελιωδών δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των διαφόρων εννοιολογικών τους 
διαφορών, καθώς και η εικόνα της Ευρώπη στο εξωτερικό. 

Ο πολίτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Στο πλαίσιο της µελλοντικής εξέλιξης της ΕΕ, σκοπός είναι να βελτιωθεί η κατανόηση, 
πρώτον, των θεµάτων που αφορούν τη δηµιουργία του αισθήµατος της δηµοκρατικής 
‘‘συνυπευθυνότητας” και της ενεργού συµµετοχής των πολιτών, καθώς επίσης και της 
αποτελεσµατικής και δηµοκρατικής διακυβέρνησης και, δεύτερον, των διαφορών και των 
κοινών σηµείων της Ευρώπης όσον αφορά τον πολιτισµό, τους θεσµούς, το δίκαιο, την 
ιστορία, τις γλώσσες και τις αξίες. Η έρευνα θα καλύπτει τα ακόλουθα: 

– Τη συµµετοχή (συµπεριλαµβανοµένης της συµµετοχής της νεολαίας), την εκπροσώπηση, 
τη λογοδοσία και τη νοµιµότητα· την ευρωπαϊκή δηµόσια σφαίρα, τα µέσα µαζικής 
επικοινωνίας και τη δηµοκρατία· τις διάφορες µορφές διακυβέρνησης στην ΕΕ και τις 
πολιτικές διεργασίες· τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών· την ιδιότητα του πολίτη και τα 
δικαιώµατα του πολίτη· και τις αξίες του πληθυσµού σε σχέση µε τα ανωτέρω θέµατα. 

– Τις διαφορές και τα κοινά σηµεία της Ευρώπης, συµπεριλαµβανοµένης της ιστορικής τους 
προέλευσης και εξέλιξης· τις θεσµικές διαφορές (όπου συµπεριλαµβάνονται τα πρότυπα, 
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οι πρακτικές και το δίκαιο)· την πολιτιστική κληρονοµιά· τα διάφορα οράµατα και 
προοπτικές για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, συµπεριλαµβανοµένων των απόψεων των 
λαών της· τα ζητήµατα ταυτότητας· τις προσεγγίσεις της συνύπαρξης πολλών πολιτισµών· 
τον ρόλο της γλώσσας, των τεχνών και των θρησκειών· τις στάσεις και τις αξίες. 

Κοινωνικοοικονοµικοί και επιστηµονικοί δείκτες 

Για τη βελτίωση της χρήσης των δεικτών στις πολιτικές σκοπός είναι η επίτευξη βαθύτερης 
γνώσης της χρήσης τους στην ανάπτυξη και εφαρµογή των πολιτικών, καθώς και η βελτίωση 
των δεικτών και των µεθόδων χρήσης τους. Η έρευνα θα αφορά τα ακόλουθα: 

– Τον τρόπο µε τον οποίο οι δείκτες χρησιµοποιούνται κατά τον προσδιορισµό των 
πολιτικών στόχων, την εκπόνηση και εφαρµογή των πολιτικών σε ένα εύρος τοµέων, από 
το µακροσκοπικό έως το µικροσκοπικό επίπεδο, την καταλληλότητα των υφισταµένων 
δεικτών και τη χρήση τους, καθώς και προτάσεις για νέους δείκτες και οµάδες δεικτών. 

– Τον τρόπο µε τον οποίο η πολιτική που βασίζεται σε στοιχεία µπορεί να υποστηριχθεί 
καλύτερα από δείκτες, και τις µεθόδους χρήσης τους· τους δείκτες για πολιτικές που 
επιδιώκουν πολλαπλούς στόχους, για τον συντονισµό των πολιτικών και την κανονιστική 
ρύθµιση· την υποστήριξη τέτοιου είδους δεικτών από επίσηµες στατιστικές. 

– Τη χρήση των δεικτών και των σχετικών προσεγγίσεων για την αξιολόγηση των 
ερευνητικών προγραµµάτων, συµπεριλαµβανοµένης της εκτίµησης των επιπτώσεων. 

∆ραστηριότητες µε γνώµονα τις µελλοντικές προοπτικές 

Σκοπός είναι να παρασχεθούν στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής σε εθνικό, περιφερειακό 
και κοινοτικό επίπεδο γνώσεις σχετικά µε τις µελλοντικές προοπτικές, µε σκοπό τον έγκαιρο 
προσδιορισµό των µακροπρόθεσµων προκλήσεων και τοµέων κοινού ενδιαφέροντος που 
µπορούν να τους βοηθήσουν στη διαµόρφωση πολιτικής. Θα καλυφθούν τέσσερα είδη 
δραστηριοτήτων: 

– Οι ευρείες κοινωνικοοικονοµικές προοπτικές επί περιορισµένου αριθµού σηµαντικών 
προκλήσεων και δυνατοτήτων για την ΕΕ, µε διερεύνηση θεµάτων όπως το µέλλον και οι 
επιπτώσεις της γήρανσης, της µετανάστευσης, της παγκοσµιοποίησης των γνώσεων, των 
αλλαγών όσον αφορά τις µορφές εγκληµατικότητας και των σοβαρών κινδύνων. 

– Θεµατικές προοπτικές επικεντρωµένες περισσότερο στις εξελίξεις στους 
νεοεµφανιζόµενους τοµείς έρευνας ή στις εξελίξεις σε υφιστάµενους τοµείς, καθώς και 
στο µέλλον των επιστηµονικών κλάδων. 

– Προοπτικές όσον αφορά τα ερευνητικά συστήµατα και τις πολιτικές της Ευρώπης και το 
µέλλον των κύριων εµπλεκόµενων συντελεστών. 

– Αµοιβαία µάθηση και συνεργασία µεταξύ των εθνικών ή/και των περιφερειακών 
πρωτοβουλιών µε αντικείµενο τις προοπτικές· συνεργασία µεταξύ των πρωτοβουλιών σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο τρίτων χωρών και σε διεθνές επίπεδο. 

∆ιεθνής συνεργασία 
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∆εδοµένης της ισχυρής διεθνούς διάστασης της έρευνας, η διεθνής συνεργασία θα αναπτυχθεί 
σε όλα τα πεδία του θεµατικού τοµέα. Θα αναληφθούν ειδικές δράσεις διεθνούς συνεργασίας 
σε πολλά επιλεγµένα θέµατα, σε πολυµερές ή διµερές επίπεδο, τα οποία θα προσδιοριστούν 
µε βάση τις ανάγκες των χωρών εταίρων, καθώς και της Ευρώπης. 

Νεοεµφανιζόµενες ανάγκες και απρόβλεπτες πολιτικές ανάγκες 

Η έρευνα µε αντικείµενο τις νεοεµφανιζόµενες ανάγκες θα προσφέρει στους ερευνητές ένα 
πεδίο για να προσδιορίσουν και να αντιµετωπίσουν τις ερευνητικές προκλήσεις που δεν 
προσδιορίζονται ανωτέρω. Θα ενθαρρύνει την καινοτόµο σκέψη σχετικά µε τις προκλήσεις 
που αντιµετωπίζει η Ευρώπη και οι οποίες δεν έχουν έως σήµερα συζητηθεί ευρέως ή άλλους 
σχετικούς συνδυασµούς θεµάτων, προοπτικών και επιστηµονικών κλάδων. Θα 
πραγµατοποιηθεί επίσης έρευνα για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων πολιτικών αναγκών, σε 
στενή διαβούλευση µε όσους εµπλέκονται στη χάραξη πολιτικής. 
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9. Ασφάλεια και διάστηµα  

Στόχος 

Ανάπτυξη των τεχνολογιών και των γνώσεων για τη δηµιουργία των αναγκαίων 
ικανοτήτων µε επίκεντρο τις πολιτικές εφαρµογές, προκειµένου να διασφαλιστεί η 
ασφάλεια των πολιτών από απειλές, όπως η τροµοκρατία και το έγκληµα, καθώς επίσης 
και από τις επιπτώσεις και τις συνέπειες των ακούσιων γεγονότων, όπως οι φυσικές 
καταστροφές ή τα βιοµηχανικά ατυχήµατα· διασφάλιση της βέλτιστης και 
συντονισµένης χρήσης των διαθέσιµων και εξελισσόµενων τεχνολογιών προς όφελος της 
ευρωπαϊκής ασφάλειας, µε παράλληλο σεβασµό των θεµελιωδών ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων· τόνωση της συνεργασίας των παρόχων και των χρηστών λύσεων σε 
θέµατα ασφάλειας· ταυτόχρονη ενίσχυση της τεχνολογικής βάσης της ευρωπαϊκής 
βιοµηχανίας ασφάλειας µέσω των δραστηριοτήτων και ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητάς της. 

Υποστήριξη του Ευρωπαϊκού ∆ιαστηµικού Προγράµµατος, µε επικέντρωση σε 
εφαρµογές όπως η πρωτοβουλία για την Παγκόσµια Παρακολούθηση του 
Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας (ΠΠΠΑ- GMES), µε οφέλη για τους πολίτες και την 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής διαστηµικής βιοµηχανίας. Αυτό θα συµβάλει στην 
ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής ∆ιαστηµικής Πολιτικής, συµπληρώνοντας τις προσπάθειες 
των κρατών µελών και άλλων κύριων συντελεστών, συµπεριλαµβανοµένης της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ∆ιαστήµατος. 

9.1 Ασφάλεια 

Προσέγγιση 

Η ασφάλεια της ΕΕ αποτελεί προϋπόθεση ευηµερίας και ελευθερίας. Ο θεµατικός τοµέας της 
έρευνας µε αντικείµενο την ασφάλεια έχει ως στόχο τις πολιτικές εφαρµογές και υποστηρίζει 
όχι µόνο την υλοποίηση των πολιτικών και των πρωτοβουλιών της ΕΕ για την ασφάλεια, 
όπως η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και η Πολιτική Ασφαλείας ή το πρόγραµµα της Χάγης µε 
στόχο τη δηµιουργία ενός πανευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας, 
αλλά επίσης και τις πολιτικές σε τοµείς όπως οι µεταφορές, η υγεία (συµπεριλαµβανοµένου 
του προγράµµατος για την ασφάλεια της υγείας της ΕΕ46), η πολιτική προστασία 
(συµπεριλαµβανοµένων των φυσικών και βιοµηχανικών καταστροφών), η ενέργεια και το 
περιβάλλον. Μέσω αυτών, ο θεµατικός τοµέας θα συµβάλει επίσης στην οικονοµική 
ανάπτυξη, στην απασχόληση και στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας 
ασφάλειας. Στο πλαίσιο του εν λόγω θεµατικού τοµέα θα διευκολυνθεί η συνεργασία και ο 
συντονισµός των διαφόρων εθνικών και διεθνών φορέων, προκειµένου να αποφευχθεί η 
ανώφελη επανάληψη προσπαθειών και να διερευνηθεί η ύπαρξη συνέργειας όπου αυτό είναι 
δυνατόν. Ο σεβασµός της ιδιωτικής ζωής και των πολιτικών ελευθεριών θα αποτελέσει 
καθοδηγητική αρχή για ολόκληρο τον θεµατικό τοµέα. 

Οι δραστηριότητες σε κοινοτικό επίπεδο θα αφορούν τέσσερις τοµείς µε αντικείµενο 
αποστολές σε θέµατα ασφαλείας, οι οποίοι καθορίστηκαν ως ανταπόκριση στις ειδικές 
προκλήσεις µεγάλης πολιτικής σηµασίας και ευρωπαϊκής προστιθέµενης αξίας που αφορούν 

                                                 
46 Με στόχο τη βελτίωση της ετοιµότητας και της αντίδρασης σε εκούσιες εκλύσεις βιολογικών ή/και 

χηµικών ουσιών. 
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απειλές και ενδεχόµενα περιστατικά µε στόχο την ασφάλεια, καθώς και τρεις τοµείς 
διαθεµατικού ενδιαφέροντος. Κάθε τοµέας τον οποίο αφορά η αποστολή καλύπτει έξι φάσεις 
οι οποίες ποικίλλουν από άποψη χρόνου και έµφασης. Οι εν λόγω έξι φάσεις είναι οι εξής: 
προσδιορισµός (αφορά τα περιστατικά), πρόληψη (αφορά τις απειλές), προστασία (αφορά τον 
στόχο), προετοιµασία (αφορά την επιχείρηση), αντίδραση (αφορά την κρίση) και ανάκτηση 
(αφορά τις συνέπειες)· σε κάθε τοµέα περιγράφονται οι προσπάθειες που πρέπει να 
καταβληθούν στις αντίστοιχες φάσεις. Οι πρώτες τέσσερις φάσεις αναφέρονται στις 
προσπάθειες αποφυγής του περιστατικού και µετριασµού των ενδεχόµενων αρνητικών του 
επιπτώσεων, και οι τελευταίες δύο φάσεις αναφέρονται στις προσπάθειες αντιµετώπισης της 
κατάστασης που δηµιουργείται κατά την εκδήλωση του περιστατικού, καθώς και των 
µακροπρόθεσµων συνεπειών. 

Για κάθε φάση των επί µέρους τοµέων αποστολής, οι υπεύθυνοι ασφαλείας των πολιτών 
πρέπει να διαθέτουν ένα ειδικό σύνολο ικανοτήτων, προκειµένου να αντιµετωπίσουν 
αποτελεσµατικά τις απειλές και τα συµβάντα. Οι ικανότητες υποδεικνύουν τον τρόπο µε τον 
οποίο θα πρέπει να καταβληθούν οι προσπάθειες και, σε ορισµένες περιπτώσεις, συµβάλλουν 
σε περισσότερες της µίας φάσης ή/και τοµείς αποστολής. Η απόκτηση των εν λόγω 
ικανοτήτων βασίζεται σε συνδυασµό γνώσεων, τεχνολογιών και οργανωτικών µέτρων. 
Ωστόσο, τα οργανωτικά µέτρα εκτείνονται πέραν του ερευνητικού προγράµµατος· οι 
ερευνητικές δραστηριότητες στον τοµέα της ασφάλειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα συµβάλουν 
στην απόκτηση γνώσεων και τεχνολογιών για την δηµιουργία των απαιτούµενων ικανοτήτων.  

Η έρευνα θα είναι πολυεπιστηµονική µε επίκεντρο την εκτέλεση της αποστολής και θα 
εκτείνεται από την ανάπτυξη τεχνολογίας και µεθοδολογίας έως την τεχνολογική ενοποίηση, 
επίδειξη και επικύρωση. Ενθαρρύνονται οι πολυδύναµες τεχνολογίες προκειµένου να 
µεγιστοποιηθεί το πεδίο εφαρµογής τους και να προαχθεί η ανταλλαγή αµοιβαία γόνιµων 
στοιχείων, και ενισχύεται η χρήση των υφιστάµενων τεχνολογιών για την ασφάλεια στον 
πολιτικό τοµέα. Ο θεµατικός τοµέας της έρευνας σε θέµατα ασφαλείας θα συµπληρώσει και 
θα ολοκληρώσει την έρευνα µε αντικείµενο την ασφάλεια που επικεντρώνεται στην 
τεχνολογία και πρωτίστως στα συστήµατα και η οποία διεξάγεται στο πλαίσιο άλλων 
θεµατικών τοµέων. 

Η έρευνα θα επικεντρωθεί στις εφαρµογές της ασφάλειας στον πολιτικό τοµέα. Λαµβάνοντας 
υπόψη ότι υπάρχουν τοµείς διττής χρήσης της τεχνολογίας, τόσο σε πολιτικές όσο και σε 
στρατιωτικές εφαρµογές, καθιερώνεται το κατάλληλο πλαίσιο για τον συντονισµό µε τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισµό Άµυνας (ΕΟΑ). 

Η συµµετοχή των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις δραστηριότητες ενθαρρύνεται 
σθεναρά, όπως και η εµπλοκή των αρχών και των οργανισµών που είναι υπεύθυνοι για την 
ασφάλεια των πολιτών. Το µακροπρόθεσµο ερευνητικό θεµατολόγιο που εκπονήθηκε από 
την Ευρωπαϊκή Συµβουλευτική Επιτροπή για την Έρευνα στον Τοµέα της Ασφάλειας 
(ΕΣΕΕΤΑ)47 θα υποστηρίξει τον ορισµό του περιεχοµένου και της διάρθρωσης της έρευνας 
στον εν λόγω θεµατικό τοµέα. 

∆ραστηριότητες 

Οι δραστηριότητες αφορούν τους ακόλουθους τοµείς εκτέλεσης αποστολής: 

                                                 
47 Συστάθηκε κατά τη διάρκεια των τριών ετών της Προπαρασκευαστικής ∆ράσης για την Έρευνα στον 

Τοµέα της Ασφάλειας (Π∆ΕΤΑ 2004-2006). 
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• Προστασία από την τροµοκρατία και το έγκληµα: Οι δραστηριότητες θα 
επικεντρωθούν στις απειλές από ενδεχόµενα συµβάντα που προκαλούνται από 
κακοποιούς, από τον εξοπλισµό και τους πόρους που χρησιµοποιούν ή τους µηχανισµούς 
επίθεσης. Απαιτείται µια σειρά ικανοτήτων για την αντιµετώπιση του εν λόγω τοµέα 
αποστολής, πολλές από τις οποίες πρωτίστως αφορούν τις φάσεις “προσδιορισµός”, 
“πρόληψη”, “προετοιµασία” και “αντίδραση”. Φιλοδοξία είναι αφενός να αποφευχθεί ένα 
συµβάν και αφετέρου να µετριαστούν οι δυνητικές συνέπειές του. Για τη δηµιουργία των 
απαιτούµενων ικανοτήτων, θα δοθεί έµφαση σε θέµατα όπως οι απειλές (π.χ. χηµικές, 
βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές), η ευαισθητοποίηση (π.χ. συγκέντρωση και 
συνάθροιση πληροφοριών, αξιοποίηση, κοινή χρήση· προειδοποίηση), η ανίχνευση (π.χ. 
επικίνδυνων ουσιών, ατόµων ή οµάδων, η ύποπτη συµπεριφορά), η ταυτοποίηση (π.χ. 
ατόµων, είδους και ποσού ουσιών), η πρόληψη (π.χ. έλεγχος της πρόσβασης και των 
κινήσεων και, όσον αφορά τους οικονοµικούς πόρους, έλεγχος των οικονοµικών δοµών), η 
ετοιµότητα (π.χ. εκτίµηση κινδύνου· έλεγχος των βιολογικών και χηµικών ουσιών που 
ελευθερώνονται εσκεµµένα· εκτίµηση του επιπέδου των στρατηγικών αποθεµάτων, όπως 
το εργατικό δυναµικό, οι δεξιότητες, ο εξοπλισµός, τα αναλώσιµα, σε συνάρτηση µε 
µεγάλης κλίµακας συµβάντα, κλπ.), η εξουδετέρωση και ο περιορισµός των επιπτώσεων 
των τροµοκρατικών επιθέσεων και του εγκλήµατος, η επεξεργασία δεδοµένων από τις 
αρχές επιβολής του νόµου. 

• Ασφάλεια των υποδοµών και των επιχειρήσεων κοινής ωφελείας: Οι δραστηριότητες 
θα επικεντρωθούν στους στόχους των συµβάντων· παραδείγµατα υποδοµών-στόχων είναι 
οι τόποι όπου µπορούν να προκληθούν συµβάντα µεγάλης κλίµακας, σηµαντικοί τόποι 
πολιτικής αξίας (π.χ. κοινοβουλευτικά κτίρια) ή συµβολικής αξίας (π.χ. συγκεκριµένα 
µνηµεία) και οι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, όπως οι υποδοµές ενέργειας (πετρελαίου, 
ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου), ύδρευσης, µεταφορών (συµπεριλαµβάνονται οι 
εναέριες, θαλάσσιες και χερσαίες µεταφορές), επικοινωνιών (συµπεριλαµβανοµένων των 
ραδιοτηλεοπτικών επικοινωνιών), οικονοµίας, διοίκησης, δηµόσιας υγείας, κλπ. 
Απαιτείται µια σειρά ικανοτήτων για την αντιµετώπιση του εν λόγω τοµέα αποστολής, 
πολλές εκ των οποίων αφορούν πρωτίστως τη φάση “προστασία”, αλλά και τη φάση 
“προετοιµασία”. Φιλοδοξία είναι αφενός να αποφευχθεί ένα συµβάν και αφετέρου να 
µετριαστούν οι δυνητικές του συνέπειες. Για να αποκτηθούν οι απαιτούµενες ικανότητες, 
θα δοθεί έµφαση σε θέµατα όπως η ανάλυση και η εκτίµηση των τρωτών σηµείων των 
φυσικών υποδοµών και των λειτουργιών τους· η διασφάλιση των υφιστάµενων και 
µελλοντικών καίριας σηµασίας δηµόσιων και ιδιωτικών δικτυωµένων υποδοµών, 
συστηµάτων και υπηρεσιών σε σχέση µε τη φυσική τους ακεραιότητα και λειτουργία· τα 
συστήµατα ελέγχου και συναγερµού που επιτρέπουν την ταχεία αντίδραση σε περίπτωση 
επεισοδίου· η προστασία από τις πολλαπλές επιπτώσεις ενός συµβάντος. 

• Ασφάλεια συνόρων: Οι δραστηριότητες θα αφορούν δύο είδη θεµάτων: τα προβλήµατα 
ασφαλείας σχετικά µε την (οργανωµένη ή απρόβλεπτη) πρόσβαση όπου τα σύνορα της ΕΕ 
θεωρούνται ως η πλέον αποµακρυσµένη περίµετρος προστασίας της επικράτειας της ΕΕ 
(πράσινα και γαλάζια σύνορα), καθώς και οι µεθοριακοί κόµβοι πρόσβασης ως µέρος της 
(µεταφορικής) υποδοµής και, κατά συνέπεια, ως δυνητικοί στόχοι των απειλών κατά της 
ασφάλειας. Απαιτείται µια σειρά ικανοτήτων για την αντιµετώπιση του εν λόγω τοµέα 
αποστολής, πολλές από τις οποίες πρωτίστως αφορούν τις φάσεις “προσδιορισµός”, 
“πρόληψη” και “προστασία”. Φιλοδοξία είναι αφενός να αποφευχθεί το επεισόδιο και 
αφετέρου να µετριαστούν οι δυνητικές του συνέπειες. Για να αποκτηθούν οι απαιτούµενες 
ικανότητες, θα δοθεί έµφαση σε θέµατα όπως η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και 
της αποδοτικότητας όλων των συστηµάτων, του εξοπλισµού, των εργαλείων και των 
διαδικασιών που αφορούν την ασφάλεια και χρησιµοποιούνται στους µεθοριακούς 
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κόµβους πρόσβασης (π.χ. ταυτοποίηση ατόµων κατά την είσοδο, µη επεµβατική ανίχνευση 
ατόµων και εµπορευµάτων, ανίχνευση ουσιών, δειγµατοληψία, χωρική αναγνώριση, 
συµπεριλαµβανοµένης της συγκέντρωσης και ανάλυσης δεδοµένων, κλπ.), η βελτίωση της 
ασφάλειας των χερσαίων και παράκτιων συνόρων της Ευρώπης (π.χ. µέσω µη επεµβατικής 
και υποβρύχιας ανίχνευσης οχηµάτων, εντοπισµού οχηµάτων, χωρικής αναγνώρισης, 
συµπεριλαµβανοµένης της συγκέντρωσης και ανάλυσης δεδοµένων, της επιτήρησης, των 
εξ αποστάσεως επιχειρήσεων, κλπ.), η εκτίµηση και η διαχείριση (παράνοµων) 
µεταναστευτικών ρευµάτων. 

• Αποκατάσταση της ασφάλειας σε περιπτώσεις κρίσης: οι δραστηριότητες θα 
εστιαστούν στις επιχειρήσεις διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όπως στον 
τοµέα της πολιτικής προστασίας (συµπεριλαµβανοµένων των φυσικών καταστροφών και 
των βιοµηχανικών ατυχηµάτων), στα καθήκοντα ανθρωπιστικής βοήθειας και διάσωσης 
και στην υποστήριξη της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και της Πολιτικής Ασφαλείας 
(ΚΕΠΠΑ). Απαιτείται µια σειρά ικανοτήτων για τον εν λόγω τοµέα αποστολής, πολλές εκ 
των οποίων πρωτίστως αφορούν τις φάσεις “προετοιµασία”, “αντίδραση” και “ανάκτηση”. 
Φιλοδοξία είναι ο µετριασµός των συνεπειών του συµβάντος. Για την απόκτηση των 
απαιτούµενων ικανοτήτων, θα δοθεί έµφαση σε θέµατα όπως η γενική οργανωτική και 
επιχειρησιακή ετοιµότητα για την αντιµετώπιση περιστατικών κατά της ασφάλειας (π.χ. 
διοργανικός συντονισµός και επικοινωνία σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, εκτίµηση 
στρατηγικών αποθεµάτων, στρατηγικές απογραφές, κλπ.), η διαχείριση κρίσεων (π.χ. 
εκτίµηση του περιστατικού και των απαιτήσεων προτεραιότητας, αξιολόγηση και 
αποµόνωση, εξουδετέρωση και περιορισµός των επιπτώσεων των τροµοκρατικών 
επιθέσεων και του εγκλήµατος, κλπ.), η παροχή έκτακτης ανθρωπιστικής βοήθειας και η 
διαχείριση των συνεπειών και των πολλαπλών επιπτώσεων του περιστατικού που απειλεί 
την ασφάλεια (π.χ. λειτουργία του δηµοσίου συστήµατος ιατροφαρµακευτικής 
περίθαλψης, συνέχιση επιχειρηµατικής δραστηριότητας, µέτρα οικοδόµησης 
εµπιστοσύνης, αποκατάσταση της διαταραχθείσας ή καταστραφείσας λειτουργίας της 
κοινωνίας, κλπ.). 

Οι προαναφερθέντες τοµείς θα υποστηριχθούν από δραστηριότητες στους ακόλουθους τοµείς 
διαθεµατικού ενδιαφέροντος: 

• Ενοποίηση και διαλειτουργικότητα των συστηµάτων ασφαλείας: οι δραστηριότητες θα 
επιτρέψουν ή/και θα συµβάλουν στις επιδόσεις της τεχνολογίας που απαιτούνται για την 
οικοδόµηση των ικανοτήτων που προαναφέρθηκαν, µε επικέντρωση σε διαθεµατικά 
θέµατα όπως η βελτίωση της διαλειτουργικότητας και της διεπικοινωνίας των 
συστηµάτων, του εξοπλισµού, των υπηρεσιών και των διαδικασιών, διασφαλίζοντας 
παράλληλα την αξιοπιστία τους, την προστασία του απορρήτου και την ακεραιότητα των 
πληροφοριών, την ιχνηλασιµότητα όλων των συναλλαγών και την επεξεργασία τους, κλπ. 
Οι δραστηριότητες θα αφορούν επίσης την τυποποίηση και θέµατα κατάρτισης 
(συµπεριλαµβανοµένων αυτών που σχετίζονται µε την πολιτιστική, την ανθρώπινη και την 
οργανωτική διαλειτουργικότητα). 

• Ασφάλεια και κοινωνία: οι δραστηριότητες είναι διαθεµατικής φύσεως και πρέπει να 
διεξαχθούν µε διάδραση µεταξύ των φυσικών επιστηµών, της τεχνολογίας και άλλων 
επιστηµών, ιδίως των πολιτικών, των κοινωνικών και των ανθρωπιστικών επιστηµών. 
Έµφαση θα δοθεί στις στοχοθετηµένες πολιτιστικές και κοινωνικοοικονοµικές αναλύσεις, 
στην εκπόνηση σεναρίων και σε άλλες ερευνητικές δραστηριότητες σχετικά µε θέµατα 
όπως: η ασφάλεια ως µια εξελισσόµενη έννοια (συνολικές αναλύσεις των αναγκών που 
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αφορούν την ασφάλεια µε σκοπό να προσδιοριστούν οι κύριες λειτουργικές απαιτήσεις για 
την αντιµετώπιση του µεταβαλλόµενου τοπίου της ασφάλειας)· τα τρωτά σηµεία και οι 
νέες απειλές (π.χ. στο πεδίο της τροµοκρατίας και του οργανωµένου εγκλήµατος)· η στάση 
των πολιτών σε καταστάσεις κρίσης (π.χ. αντίληψη της τροµοκρατίας και του εγκλήµατος, 
συµπεριφορά του πλήθους, δηµόσια κατανόηση και αποδοχή των ελέγχων για την 
ασφάλεια (και τη φυσική προστασία))· η ετοιµότητα και η προθυµία του πολίτη σε 
περίπτωση τροµοκρατικών επιθέσεων· τα θέµατα σχετικά µε την επικοινωνία µεταξύ των 
αρχών και των πολιτών σε καταστάσεις κρίσης· η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του 
κοινού για τις απειλές· η καθοδήγηση των πολιτών για τα εσωτερικά συµβουλευτικά και 
συνδροµητικά συστήµατα ασφάλειας στα κράτη µέλη και σε επίπεδο ΕΕ, οι 
συµπεριφορικές, ψυχολογικές και άλλες σχετικές αναλύσεις των τροµοκρατών· τα 
δεοντολογικά θέµατα σε σχέση µε την προστασία των προσωπικών δεδοµένων και την 
ακεραιότητα των πληροφοριών. Η έρευνα θα προσανατολιστεί επίσης στην ανάπτυξη 
στατιστικών δεικτών για την εγκληµατικότητα, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η 
εκτίµηση των εξελίξεων όσον αφορά την εγκληµατικότητα. 

• Συντονισµός και διάρθρωση της έρευνας στον τοµέα της ασφάλειας: Ο εν λόγω τοµέας 
παρέχει την πλατφόρµα για δραστηριότητες συντονισµού και διάρθρωσης των εθνικών, 
ευρωπαϊκών και διεθνών ερευνητικών προσπαθειών στον τοµέα της ασφάλειας, για την 
ανάπτυξη συνεργειών µεταξύ της έρευνας στον πολιτικό τοµέα, στον τοµέα της ασφάλειας 
και στον τοµέα της άµυνας, καθώς επίσης και για τον συντονισµό µεταξύ της ζήτησης και 
της προσφοράς όσον αφορά την έρευνα σε θέµατα ασφάλειας. Οι δραστηριότητες θα 
εστιαστούν επίσης στη βελτίωση των σχετικών νοµικών συνθηκών και διαδικασιών. 

∆ιεθνής συνεργασία 

Η διεθνής συνεργασία για τις δραστηριότητες έρευνας στον τοµέα της ασφάλειας θα 
υλοποιηθεί σύµφωνα µε τις εσωτερικές και εξωτερικές πτυχές της πολιτικής ασφαλείας της 
ΕΕ. Στο πρόγραµµα εργασίας µπορούν να διευκρινιστούν οι ιδιαίτερες απαιτήσεις και 
κριτήρια για τη διεθνή συνεργασία. 

Σε περιπτώσεις που υπάρχει αµοιβαίο όφελος προβλέπονται ειδικές δράσεις διεθνούς 
συνεργασίας σύµφωνα µε την πολιτική ασφάλειας της ΕΕ, όπως η έρευνα σχετικά µε τις 
δραστηριότητες στον τοµέα της ασφάλειας µε δυνατότητες εφαρµογής σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Ανταπόκριση σε νεοεµφανιζόµενες ανάγκες και σε απρόβλεπτες πολιτικές ανάγκες  

Ο θεµατικός τοµέας έρευνας σε θέµατα ασφάλειας είναι εκ φύσεως και λόγω σχεδιασµού 
ευέλικτος. Οι δραστηριότητες θα επιτρέψουν την αντιµετώπιση µελλοντικών απειλών κατά 
της ασφάλειας που µέχρι σήµερα ήταν άγνωστες, καθώς και των σχετικών πολιτικών 
αναγκών που ενδέχεται να προκύψουν. Η εν λόγω ευελιξία θα συµπληρώσει τον 
επικεντρωµένο στην εκτέλεση αποστολής χαρακτήρα των ερευνητικών δραστηριοτήτων που 
παρατίθενται ανωτέρω. 

9.2 ∆ιάστηµα 

Προσέγγιση 

Στον εν λόγω τοµέα, η ΕΕ θα συµβάλει στον καθορισµό κοινών στόχων µε βάση τις 
απαιτήσεις του χρήστη και τους ευρωπαϊκούς στόχους πολιτικής, καθώς και στον συντονισµό 
των δραστηριοτήτων αποφεύγοντας την περιττή επανάληψη προσπαθειών και 
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διευκολύνοντας τη διαλειτουργικότητα· θα συµβάλει επίσης στον ορισµό των προτύπων. Η 
Ευρωπαϊκή ∆ιαστηµική Πολιτική48 θα εξυπηρετήσει τους στόχους των δηµοσίων αρχών και 
των υπευθύνων λήψης αποφάσεων, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της 
ευρωπαϊκής βιοµηχανίας. Θα υλοποιηθεί µέσω του Ευρωπαϊκού ∆ιαστηµικού Προγράµµατος 
και το 7ου πρόγραµµα πλαίσιο θα συµβάλει στην υποστήριξη και στη συµπλήρωση των 
δράσεων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης που διεξάγονται από άλλους άµεσα 
ενδιαφερόµενους φορείς του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα στην Ευρώπη.  

Οι δράσεις στο πλαίσιο του εν λόγω θεµατικού τοµέα θα υποστηρίξουν τους στόχους των 
πολιτικών της ΕΕ, π.χ. στους τοµείς της γεωργίας, της αλιείας, του περιβάλλοντος, των 
τηλεπικοινωνιών, της ασφάλειας, της ανάπτυξης, της υγείας, της ανθρωπιστικής βοήθειας, 
των µεταφορών, των επιστηµών, και θα διασφαλίσουν ότι η Ευρώπη συµµετέχει στην 
περιφερειακή και διεθνή συνεργασία. Προβλέπεται επίσης η συµβολή των διαστηµικών 
εργαλείων στην επιβολή της νοµοθεσίας σε ορισµένους από τους εν λόγω τοµείς. 

Οι δραστηριότητες που αφορούν την εν λόγω προτεραιότητα αποσκοπούν στην 
εκµετάλλευση των διαστηµικών πόρων για την υλοποίηση εφαρµογών, κυρίως της 
Παγκόσµιας Παρακολούθησης του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας (ΠΠΠΑ), στις 
δραστηριότητες διερεύνησης του διαστήµατος και σε γενικής φύσεως δραστηριότητας για την 
υποστήριξη του στρατηγικού ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι δραστηριότητες µε άξονα τη διερεύνηση αναµένεται να είναι συµπληρωµατικές των 
δράσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο άλλων θεµατικών τοµέων του ειδικού προγράµµατος 
“Συνεργασία” (κυρίως εκείνων που διεξάγονται στο πλαίσιο του προγράµµατος 
“Περιβάλλον” σε συνδυασµό µε το Παγκόσµιο ∆ίκτυο Συστηµάτων Γεωσκόπησης (Π∆ΣΓ-
GEOSS), και εκείνων που διεξάγονται στο πλαίσιο των “Τεχνολογιών των Πληροφοριών και 
των Επικοινωνιών”). Θα αναπτυχθούν επίσης θεµατικές συνέργειες µε συναφείς 
δραστηριότητες άλλων ειδικών προγραµµάτων. Προβλέπονται συµπληρωµατικές δράσεις 
µέσω του Προγράµµατος Πλαισίου για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτοµία και του 
Προγράµµατος Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. 

Οι δραστηριότητες µεταφοράς έρευνας και τεχνολογίας στο πλαίσιο του εν λόγω θεµατικού 
τοµέα µπορούν να είναι ιδιαιτέρως ελκυστικές για τις ΜΜΕ που αναπτύσσουν καινοτόµες 
τεχνολογίες, χρειάζονται εξοικείωση µε τις νέες διαστηµικές τεχνολογικές δυνατότητες 
(«spin-in»), ή αναπτύσσουν εφαρµογές των δικών τους διαστηµικών τεχνολογιών σε άλλες 
αγορές (νεοσύστατες εταιρείες-τεχνοβλαστοί υψηλής τεχνολογίας - «spin-off»). 

Η διαχείριση ορισµένων τµηµάτων των διαστηµικών δραστηριοτήτων µπορεί να ανατεθεί σε 
υφιστάµενους εξωτερικούς φορείς, όπως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ∆ιαστήµατος49. Στην 
περίπτωση της Παγκόσµιας Παρακολούθησης του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας 
(ΠΠΠΑ – GMES), οι ερευνητικές δραστηριότητες µπορούν να εφαρµοστούν µέσω µιας 
Κοινής Τεχνολογικής Πρωτοβουλίας (βλέπε παράρτηµα III).  

                                                 
48 COM(2005)208 « Ευρωπαϊκή ∆ιαστηµική Πολιτική : προκαταρκτικά στοιχεία » 
49 Με τους όρους που προβλέπονται στη συµφωνία πλαίσιο µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της 

Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ∆ιαστήµατος, COM(2004)85. 
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∆ραστηριότητες 

• ∆ιαστηµικές εφαρµογές στην υπηρεσία της ευρωπαϊκής κοινωνίας 

– Παγκόσµια Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας (ΠΠΠΑ - GMES):  

Στόχος είναι η ανάπτυξη κατάλληλων δορυφορικών συστηµάτων παρακολούθησης και 
έγκαιρης προειδοποίησης, ως µοναδικών και παγκοσµίως διαθέσιµων πηγών δεδοµένων, 
καθώς και η παγίωση και η ενίσχυση της εξέλιξης της επιχειρησιακής τους χρήσης. Το εν 
λόγω πρόγραµµα θα παράσχει επίσης υποστήριξη στην ανάπτυξη των επιχειρησιακών 
υπηρεσιών της ΠΠΠΑ (GMES), οι οποίες θα επιτρέψουν στους υπευθύνους λήψης 
αποφάσεων να προβλέψουν καλύτερα και να µετριάσουν τις καταστάσεις κρίσης, καθώς και 
σε θέµατα που σχετίζονται µε τη διαχείριση του περιβάλλοντος και της ασφάλειας. Οι 
ερευνητικές δραστηριότητες πρέπει κυρίως να συµβάλουν στη µεγιστοποίηση της χρήσης 
των δεδοµένων της ΠΠΠΑ που έχουν συλλεχθεί από διαστηµικές πηγές και στην ενοποίηση 
αυτών µε δεδοµένα από άλλα συστήµατα παρακολούθησης σε πολύπλοκα προϊόντα που 
έχουν σχεδιασθεί για να παρέχουν πληροφορίες και εξατοµικευµένες υπηρεσίες στους 
τελικούς χρήστες, µέσω της αποτελεσµατικής ενοποίησης δεδοµένων και διαχείρισης των 
πληροφοριών. Οι ερευνητικές δραστηριότητες πρέπει επίσης να συµβάλουν στη βελτίωση 
των τεχνικών παρακολούθησης και των συναφών τεχνολογιών των µέσων, για την ανάπτυξη, 
όπου κρίνεται αναγκαίο, νέων συστηµάτων βασιζόµενων στο διάστηµα ή για τη βελτίωση της 
διαλειτουργικότητας των υφιστάµενων συστηµάτων, και για να καταστεί δυνατή η χρήση 
τους σε (προ)επιχειρησιακές υπηρεσίες που ανταποκρίνονται σε ειδικές µορφές ζήτησης. 

– Στον περιβαλλοντικό τοµέα, η ζήτηση περιλαµβάνει την απόκτηση ανεξάρτητων 
γνώσεων για την κατάσταση και την εξέλιξη της αειφόρου χρήσης των 
ανανεώσιµων πόρων (όπως η βλάστηση και τα δάση), οι υγροβιότοποι, η 
χωροταξία και η χρήση γης, ο εφοδιασµός σε τρόφιµα, το γεωργικό περιβάλλον 
και η αλιεία, οι καταβόθρες και τα αποθέµατα άνθρακα· οι ατµοσφαιρικές 
διεργασίες και η χηµεία· και η κατάσταση των ωκεανών. Θα ληφθεί υπόψη το 6ο 
Σχέδιο ∆ράσης για το Περιβάλλον της ΕΚ σχετικά µε τις περιβαλλοντικές 
πολιτικές παρακολούθησης της αλλαγής του κλίµατος και της ποιότητας του 
αέρα, του εδάφους και των υδάτων. 

– Στον τοµέα της ασφάλειας η ζήτηση περιλαµβάνει τη βελτίωση της απόκτησης, 
της πρόσβασης και της ανταλλαγής δεδοµένων και πληροφοριών που χρειάζονται 
στο πλαίσιο της ανταπόκρισης σε καταστάσεις παροχής έκτακτης ανθρωπιστικής 
βοήθειας και διαχείρισης κρίσεων. Πρέπει να ενισχυθεί η πολιτική προστασία για 
την πρόληψη/µετριασµό, παρακολούθηση, διαχείριση κινδύνου και εκτίµηση των 
φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων, καθώς και η ανθρωπιστική βοήθεια µε 
σκοπό τη σωστή εκτίµηση των αναγκών και τον έκτακτο σχεδιασµό στο πλαίσιο 
φυσικών καταστροφών και ανθρωπιστικών κρίσεων (µετανάστες, εκτοπισµένα 
άτοµα στο εσωτερικό, κ.λπ.). Πρέπει επίσης να προβλεφθεί η παροχή ενίσχυσης 
για την υποστήριξη της εφαρµογής των πολιτικών της ΕΕ, κυρίως στον τοµέα της 
πρόληψης συγκρούσεων, και για την επιτήρηση των συνόρων. 

– Πτυχές ασφάλειας (συµπληρωµατικές της έρευνας στον τοµέα της ασφάλειας και των 
δραστηριοτήτων της ΠΠΠΑ (GMES) 
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Η έκθεση SPASEC της ΕΚ50 υπογραµµίζει ότι οι διαστηµικές υπηρεσίες διαδραµατίζουν 
τόσο κεντρικό ρόλο στην ευεξία της ευρωπαϊκής κοινωνίας που η προστασία των κύριων 
υποδοµών στον τοµέα του διαστήµατος αποτελεί προτεραιότητα. Ενδέχεται να χρειαστούν 
υπηρεσίες και ικανότητες για την επιτήρηση των πόρων που βασίζονται στο διάστηµα, καθώς 
και για την προστασία των επίγειων υποδοµών. Το σύστηµα επιτήρησης του διαστήµατος θα 
µπορούσε παραδείγµατος χάριν να παράσχει πληροφορίες σχετικά µε τα κύρια 
χαρακτηριστικά των δορυφόρων (π.χ. παράµετροι που αφορούν την τροχιά, κατάσταση 
λειτουργίας), τα κύρια χαρακτηριστικά των δυνητικά απειλητικών υπολειµµάτων (π.χ. τροχιά, 
φυσικοί παράµετροι) και σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε τον καιρό του διαστήµατος και 
τα αντικείµενα που βρίσκονται πλησίον της γης. Για τον εν λόγω τοµέα µπορούν να 
προβλεφθούν µελέτες σκοπιµότητας και χρηµατοδότηση των έργων επίδειξης. 

– Εφαρµογές των δορυφορικών επικοινωνιών 

Στόχος είναι να υποστηριχθούν οι καινοτόµες εφαρµογές και υπηρεσίες δορυφορικών 
επικοινωνιών, που ενσωµατώνονται αδιαλείπτως στα παγκόσµια ηλεκτρονικά δίκτυα 
επικοινωνιών, για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε τοµείς εφαρµογής στους οποίους 
συγκαταλέγονται η πολιτική προστασία, η ασφάλεια, η ηλεκτρονική δηµόσια διοίκηση, η 
τηλεϊατρική, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η αναζήτηση και η διάσωση, ο τουρισµός και οι 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες, η προσωπική πλοήγηση, η διαχείριση στόλου, η γεωργία και η 
δασοκοµία. Η έρευνα θα δώσει έµφαση στην ανάπτυξη νέων εφαρµογών και στην ανάπτυξη 
αποστολών επίδειξης και προεπιχειρησιακών συστηµάτων, όπου οι δορυφορικές επικοινωνίες 
αποτελούν µια αποτελεσµατική απάντηση στις εν λόγω ανάγκες. 

• Εξερεύνηση του διαστήµατος 

– Στόχος είναι η συµβολή στις δραστηριότητες εξερεύνησης του διαστήµατος (µε ροµπότ 
και επανδρωµένες πτήσεις), όπου συµπεριλαµβάνονται οι σχετικές επιπτώσεις της 
µεταφοράς τεχνολογίας· επίσης να διασφαλιστεί στην επιστηµονική κοινότητα η 
δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε αποτελέσµατα/δεδοµένα που απαιτούνται κατά τη 
διάρκεια των αποστολών εξερεύνησης που αναλαµβάνονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
∆ιαστηµικού Προγράµµατος. Οι ερευνητικές δραστηριότητες θα διεξαχθούν ιδίως µέσω 
υποστηρικτικών δράσεων, µελετών σκοπιµότητας και προεπιχειρησιακών έργων. Θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη οι επιπρόσθετες διαστάσεις: οι εσωτερικές δυνατότητες 
διεθνούς συνεργασίας και η σηµασία διατήρησης της ευαισθητοποίησης και διάδοσης των 
αποτελεσµάτων. 

• Η ΕΤΑ στην υπηρεσία της ενισχυµένης παρουσίας στο διάστηµα 

– ∆ιαστηµική τεχνολογία 

Γενικά στόχος είναι να υποστηριχθεί η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού 
τοµέα διαστηµικής τεχνολογίας υπό την ευρεία έννοια.  

Ειδικότερα, οι ερευνητικές δραστηριότητες µπορούν να συµβάλουν στην τεχνολογία των 
διαστηµικών µεταφορών µέσω της εκτίµησης των µακροπρόθεσµων αναγκών, της συµβολής 
σε συστηµικές µελέτες λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των τελικών χρηστών, και της 
συµβολής στην ανάντη τεχνολογική έρευνα για τους εκτοξευτές επόµενης γενιάς. 

                                                 
50 Έκθεση της Οµάδας Εµπειρογνωµόνων για το ∆ιάστηµα και την Ασφάλεια (Mάρτιος 2005) 



 

EL 87   EL 

– ∆ιαστηµικές επιστήµες 

Στόχος είναι η συµβολή στην ανάπτυξη προηγµένων τεχνολογιών που πρόκειται να 
χρησιµοποιηθούν στις διαστηµικές επιστήµες. Οι διαστηµικές επιστήµες δεν παρέχουν µόνον 
εµπεριστατωµένες γνώσεις για τη δοµή του σύµπαντος, καλύτερες γνώσεις όσον αφορά τον 
πλανήτη Γη και µια νέα προσέγγιση των βιοεπιστηµών και των φυσικών επιστηµών, αλλά 
αποτελούν επίσης τον κινητήριο µοχλό για νέες τεχνολογικές εξελίξεις µε πολλές 
επακόλουθες εφαρµογές προς όφελος της κοινωνίας. Το 7ο πρόγραµµα πλαίσιο πρέπει να 
συµπληρώσει τα εν εξελίξει επιστηµονικά προγράµµατα όπου προσδιορίζονται κενά και να 
υποστηρίξει τις επιστηµονικές δραστηριότητες που διεξάγονται στον ∆ιεθνή ∆ιαστηµικό 
Σταθµό (∆∆Σ). Προβλέπονται επίσης υποστηρικτικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στη 
διευκόλυνση της πρόσβασης σε επιστηµονικά δεδοµένα. 

∆ιεθνής συνεργασία 

Η εξερεύνηση και η εξερεύνηση του διαστήµατος είναι εκ φύσεως παγκόσµια εγχειρήµατα. Η 
αποτελεσµατική διεθνής διαστηµική συνεργασία θα βοηθήσει να ενισχυθεί η πολιτική θέση 
της Ένωσης στον κόσµο, θα ενισχύσει την οικονοµική της ανταγωνιστικότητα και θα 
διαδώσει τη φήµη της όσον αφορά την επιστηµονική αριστεία. Η συνεργασία στον 
διαστηµικό τοµέα θα υποστηρίξει επίσης τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ (π.χ. 
υποστήριξη αναπτυσσόµενων χωρών, γειτονικών χωρών). 

Για τους λόγους αυτούς, το διάστηµα πρέπει να θεωρείται προνοµιακός τοµέας ανάπτυξης 
διεθνών δραστηριοτήτων, ιδίως σε συνεργασία µε τις καθιερωµένες και τις αναδυόµενες 
διαστηµικές δυνάµεις, όπως η Ρωσία, οι Ηνωµένες Πολιτείες, η Κίνα, η Ινδία, ο Καναδάς, η 
Ιαπωνία, η Ουκρανία και άλλες χώρες που διεξάγουν διαστηµικές δραστηριότητες. 

Πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την προώθηση της χρήσης λύσεων βασιζόµενων 
στο διάστηµα, για την υποστήριξη της αειφόρου ανάπτυξης, ιδίως στην Αφρική. Αυτό 
συνάδει µε την παγκόσµια προσέγγιση που έχει αναληφθεί από την ΠΠΠΑ (GMES), όσον 
αφορά την παρακολούθηση του περιβάλλοντος51. 

Για την παροχή καλύτερων ευκαιριών για αποδοτική συνεργασία και για να διασφαλιστεί ότι 
ενσωµατώνεται η βέλτιστη διεθνής εµπειρογνωσία στον τοµέα του διαστήµατος εντός του 
Ευρωπαϊκού ∆ιαστηµικού Προγράµµατος, θα εφαρµοστούν ειδικές δράσεις συνεργασίας για 
διµερή ή πολυµερή έργα, καθώς και διεθνείς και παγκόσµιες πρωτοβουλίες και συνεργασία 
µε τις αναδυόµενες οικονοµίες και τις αναπτυσσόµενες χώρες. 

Ανταπόκριση σε νεοεµφανιζόµενες ανάγκες και σε απρόβλεπτες πολιτικές ανάγκες 

Η έρευνα όσον αφορά τις νεοεµφανιζόµενες ανάγκες θα οδηγήσει σε καινοτόµες λύσεις στις 
τεχνολογικές εξελίξεις στον τοµέα της διαστηµικής έρευνας και σε δυνητικές προσαρµογές 
και εφαρµογές σε άλλους τοµείς (π.χ. διαχείριση πόρων, βιολογικές διεργασίες και νέα 
υλικά). Η έρευνα για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων πολιτικών αναγκών µπορεί να αφορά 
θέµατα όπως η παροχή βασιζόµενων στο διάστηµα λύσεων για υποστήριξη των 
αναπτυσσόµενων χωρών, η ανάπτυξη νέων εργαλείων παρατήρησης και επικοινωνίας µε 

                                                 
51 Παραδείγµατος χάριν το Πρωτόκολλο του Κιότο, η Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για την 

καταπολέµηση της απερήµωσης, η Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τη βιοποικιλότητα, τα 
συµπεράσµατα της Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης του 2002 για την αειφόρο ανάπτυξη και τα συµπεράσµατα 
της διάσκεψης των G-8 του 2005. 
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βάση το διάστηµα τα οποία αφορούν τις σχετικές κοινοτικές πολιτικές, και η συµβολή στην 
κοινωνική ένταξη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΥ 

Η ενδεικτική ανάλυση του ποσού έχει ως εξής (σε εκατοµµύρια ευρώ): 

Υγεία 8.317

Τρόφιµα, γεωργία και βιοτεχνολογία 2.455

Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών 12.670

Νανοεπιστήµες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής 4.832

 Eνέργεια 2.931

Περιβάλλον (συµπεριλαµβανοµένης της αλλαγής του κλίµατος) 2.535

Μεταφορές (συµπεριλαµβανοµένης της αεροναυτικής) 5.940

Κοινωνικοοικονοµικές και ανθρωπιστικές επιστήµες 792

 Ασφάλεια και ∆ιάστηµα  3.960

ΣΥΝΟΛΟ* 
44.43252,

53

* Συµπεριλαµβάνεται η συµβολή στην επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, όπως αναφέρεται 
στο παράρτηµα III. Τα έσοδα από τους τόκους της εν λόγω συνεισφοράς θα προστεθούν στην επιχορήγηση στην 
ΕΤΕ. Ο θεµατικός τοµέας Κοινωνικοοικονοµικές και Ανθρωπιστικές Επιστήµες δεν συνεισφέρει στο εν λόγω 
ποσό. 

                                                 
52 Συµπεριλαµβανοµένων των ποσών για τις Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες (βλέπε παράρτηµα III) 

και τον συντονισµό των µη κοινοτικών ερευνητικών προγραµµάτων (βλέπε παράρτηµα IV) που 
αποφασίζονται βάσει χωριστών προτάσεων (π.χ. βάσει του άρθρου 171 της Συνθήκης). 

53 Συµπεριλαµβανοµένου του ποσού για τη χρηµατοδότηση της συµµετοχής οργανισµών τρίτων χωρών 
στους θεµατικούς τοµείς, µεταξύ άλλων στις δράσεις “ανοίγµατος” και στις “δράσεις ειδικής 
συνεργασίας”. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες και Χρηµατοδοτική ∆ιευκόλυνση Καταµερισµού 
του Κινδύνου 

Κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες 

Οι ερευνητικοί τοµείς για την πρώτη οµάδα των Κοινών Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών 
προσδιορίζονται παρακάτω µε βάση τα κριτήρια που παρατίθενται στο παράρτηµα Ι. Οι εν 
λόγω Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες αφορούν ένα ποικίλο φάσµα προκλήσεων. 
Συνεπώς, οι δοµές πρέπει να σχεδιαστούν κατά περίπτωση, ούτως ώστε να αφορούν τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εν λόγω ερευνητικού τοµέα. Σε κάθε περίπτωση, θα 
προσδιοριστεί µία ειδική δοµή µε σκοπό την υλοποίηση του συµφωνηθέντος ερευνητικού 
θεµατολογίου της Κοινής Τεχνολογικής Πρωτοβουλίας, τη συνένωση των αναγκαίων 
δηµόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων και τον συντονισµό των ευρωπαϊκών προσπαθειών. Η 
Επιτροπή θα χορηγήσει ένα ποσό για την υλοποίηση του ερευνητικού θεµατολογίου βάσει 
χωριστών προτάσεων (π.χ. βάσει του άρθρου 171 της Συνθήκης). Ενδέχεται να 
προσδιοριστούν περαιτέρω Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες µε βάση τα κριτήρια που 
καθορίζονται στο παράρτηµα Ι και να προταθούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 7ου 
προγράµµατος πλαισίου. 

• Πρωτοβουλία για καινοτόµα φάρµακα 

Η Κοινή Τεχνολογική Πρωτοβουλία για καινοτόµα φάρµακα αποσκοπεί στην αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού φαρµακευτικού τοµέα, παρέχοντας συντονισµένη 
προσέγγιση για την υπερνίκηση των ερευνητικών φραγµών στη διαδικασία ανάπτυξης 
φαρµάκων, µειώνοντας το χρόνο ανάπτυξης φαρµάκων και το ποσοστό απωλειών στις 
κλινικές δοκιµές νέων φαρµάκων. Αυτό θα επιτρέψει την ταχύτερη πρόσβαση σε 
περισσότερο στοχοθετηµένα φάρµακα και την νωρίτερη απόδοση των επενδύσεων στην 
έρευνα και, συνεπώς, θα αποτελέσει µοχλό για περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις για 
περαιτέρω έρευνα. 

Η προανταγωνιστική έρευνα, όπως ορίστηκε στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Έρευνας 
(ΣΣΕ) της Πρωτοβουλίας για Καινοτόµα Φάρµακα περιλαµβάνει τα εξής: ανάπτυξη 
εργαλείων και µεθόδων για την καλύτερη πρόληψη της καταλληλότητας, της ασφάλειας και 
της αποτελεσµατικότητας των φαρµάκων, νοήµονες υποδοµές για ενοποίηση δεδοµένων και 
διαχείριση γνώσεων µέσω στενής συνεργασίας µεταξύ της βιοµηχανίας, των πανεπιστηµίων 
και των κλινικών κέντρων σε όλες τις αναγκαίες φάσεις. Η εν λόγω έρευνα θα αντιµετωπίσει 
επίσης τα κενά στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση, ούτως ώστε να διασφαλίσει ότι η 
Ευρώπη έχει τις δεξιότητες να µεταφράσει τα ερευνητικά αποτελέσµατα σε οφέλη για τους 
ασθενείς. Θα διασφαλιστεί η στενή συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της 
βιοµηχανίας και άλλων άµεσα ενδιαφερόµενων, όπως οι ρυθµιστικοί φορείς, οι ασθενείς, τα 
πανεπιστήµια, οι κλινικοί ιατροί, κλπ., καθώς και η κινητοποίηση δηµόσιων και ιδιωτικών 
κεφαλαίων. Η υλοποίηση του ΣΣΕ θα διεξαχθεί µέσω της Πρωτοβουλίας για Καινοτόµα 
Φάρµακα (ΠΚΦ), της κατάλληλης δοµής εταιρικής συνεργασίας µεταξύ δηµοσίου και 
ιδιωτικού τοµέα, η οποία πρόκειται να συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. 

• Τεχνολογίες νανοηλεκτρονικής µε ορίζοντα το 2020 

Η νανοηλεκτρονική έχει µεγάλη στρατηγική σηµασία για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα 
διότι τα προϊόντα της είναι κύριοι κινητήριοι µοχλοί της καινοτοµίας σε άλλους τοµείς 
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(πολυµέσα, τηλεπικοινωνίες, µεταφορές, υγεία, περιβάλλον, βιοµηχανικές διεργασίες, κλπ.). 
Απαιτεί να διαρθρωθούν καλύτερα οι προσπάθειες Ε&Α και καινοτοµίας, να 
βελτιστοποιηθούν και να ενσωµατωθούν σε µια ευρύτερη διαδικασία, όπου θα 
συµπεριλαµβάνονται όλοι οι φορείς που είναι σηµαντικοί για την επιτυχή έκβαση στον εν 
λόγω τοµέα. 

Η πρωτοβουλία θα καλύπτει τις ανάγκες των τεχνολογιών που βασίζονται στο πυρίτιο, σε 
τέσσερις τεχνολογικούς τοµείς: (i) σµίκρυνση των διατάξεων λογικής και µνήµης µε σκοπό 
την αύξηση των επιδόσεων και τη µείωση του κόστους, (ii) ανάπτυξη λειτουργιών 
προστιθέµενης αξίας, καθώς και λειτουργιών ανίχνευσης, ενεργοποίησης και συσκευασίας, 
και ενσωµάτωσή της σε διατάξεις λογικής και µνήµης, ούτως ώστε να αποτελέσουν 
πολύπλοκες λύσεις συστήµατος επί πλινθίου ή συστήµατος σε συσκευασία, (iii) εξοπλισµός 
και υλικά, και (iv) αυτοµατισµός του σχεδιασµού. 

• Ενσωµατωµένα συστήµατα πληροφορικής 

Τα ενσωµατωµένα συστήµατα πληροφορικής – τα µη ορατά ηλεκτρονικά στοιχεία και το 
λογισµικό που παρέχουν νοηµοσύνη σε προϊόντα και διαδικασίες – είναι στρατηγικής 
σηµασίας για την ανταγωνιστικότητα σηµαντικών ευρωπαϊκών βιοµηχανικών τοµέων, όπως η 
αυτοκινητοβιοµηχανία, τα ηλεκτρονικά συστήµατα αεροσκαφών, τα ηλεκτρονικά είδη 
ευρείας κατανάλωσης, οι τηλεπικοινωνίες, τα ιατρικά συστήµατα και οι κατασκευές. 
Επιπροσθέτως, η αυξανόµενη συνδετικότητα των εν λόγω διατάξεων δηµιουργεί δυνατότητες 
για εντελώς νέες αγορές και κοινωνικές εφαρµογές στις οποίες η Ευρώπη πρέπει να έχει 
εξέχουσα θέση ώστε να επωφεληθεί από αυτές. 

Η Κοινή Τεχνολογική Πρωτοβουλία για τα Eνσωµατωµένα Συστήµατα Πληροφορικής θα 
συνδυάσει και θα επικεντρώσει τις ερευνητικές προσπάθειες, λειτουργώντας ως µοχλός για 
τις ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις µε σκοπό την κατανοµή των υψηλών κινδύνων και τη 
διατήρηση των υψηλών φιλοδοξιών. Η πρωτοβουλία θα αφορά τον σχεδιασµό, την ανάπτυξη 
και την επέκταση πανταχού παρόντων, διαλειτουργικών και αποδοτικών ως προς το κόστος, 
αλλά και ισχυρών, ασφαλών και αξιόπιστων ηλεκτρονικών και λογισµικών συστηµάτων. Θα 
παράσχει σχέδια αναφοράς που προσφέρουν πρότυπες αρχιτεκτονικές προσεγγίσεις για 
συγκεκριµένο εύρος εφαρµογών, µεσισµικό το οποίο επιτρέπει τη αδιάλειπτη συνδετικότητα 
και διαλειτουργικότητα, ολοκληρωµένα λογισµικά εργαλεία σχεδιασµού και µεθόδους για 
την ταχεία ανάπτυξη και προτυποποίηση, καθώς επίσης και νέες προσεγγίσεις της διάδρασης 
µεταξύ υπολογιστών και πραγµατικού κόσµου. 

• Πρωτοβουλία για το υδρογόνο και τις κυψέλες καυσίµου 

Το υδρογόνο και οι κυψέλες καυσίµου είναι ενεργειακές τεχνολογίες που µπορούν να 
επιφέρουν µεταστροφή παραδείγµατος στον τρόπο µε τον οποίο η Ευρώπη παράγει και 
χρησιµοποιεί την ενέργεια, προσφέροντας µαζικό δυναµικό ανάπτυξης προς τον 
µακροπρόθεσµο ανεξάρτητο αειφόρο ενεργειακό εφοδιασµό και παρέχοντας στην Ευρώπη 
σηµαντικό ανταγωνιστικό προβάδισµα. Η µετάβαση προς µια οικονοµία προσανατολισµένη 
στο υδρογόνο συνεπάγεται µεγάλης έκτασης έρευνα και επενδύσεις κεφαλαίου στη 
δηµιουργία νέων βιοµηχανιών, νέων δοµών της αλυσίδας εφοδιασµού, υποδοµών και 
ανθρώπινων πόρων. 

Στο πλαίσιο της Κοινής Τεχνολογικής Πρωτοβουλίας θα οριστεί και θα εκτελεστεί ένα 
στοχοθετηµένο ευρωπαϊκό πρόγραµµα βιοµηχανικής έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και 
επίδειξης, για την παροχή εύρωστων τεχνολογιών υδρογόνου και κυψελών καυσίµου που 
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αναπτύσσονται έως του σηµείου της εµπορικής προώθησης. Τα κύρια θέµατα του 
ερευνητικού θεµατολογίου της Κοινής Τεχνολογικής Πρωτοβουλίας είναι: ανάπτυξη των 
κυψελών καυσίµου για όλους τους τοµείς εφαρµογής και όλο το φάσµα εφαρµογής· αειφόρος 
εφοδιασµός υδρογόνου, όπου συµπεριλαµβάνονται η παραγωγή, η διανοµή, η αποθήκευση 
και η παράδοση· ολοκληρωµένη µεγάλης κλίµακας επίδειξη των ώριµων και προηγµένων 
τεχνολογιών σε ένα πραγµατικό επιχειρησιακό πλαίσιο· και προπαρασκευαστικές 
δραστηριότητες για την εκπόνηση του πλαισίου της αγοράς. Οι εν λόγω δραστηριότητες θα 
υλοποιηθούν µε βάση έναν τεχνολογικό χάρτη πορείας της ΕΕ και ένα επιχειρηµατικό σχέδιο, 
τα οποία θα είναι ορθολογικά και συνεχώς αναπτυσσόµενα, και στα οποία θα αναφέρονται 
διεξοδικά οι στρατηγικές µετάβασης και οι µακροπρόθεσµοι στόχοι, καθώς και οι κύριες 
φάσεις υλοποίησης. 

• Aεροναυτική και αεροµεταφορές 

Η Ευρώπη πρέπει να παραµείνει στην πρωτοπορία των κύριων τεχνολογιών, εάν θέλει να 
διαθέτει αειφόρες, καινοτόµες και ανταγωνιστικές βιοµηχανίες αεροναυτικής και 
αεροµεταφορών στο µέλλον. Η υφιστάµενη ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών εταιρειών 
αεροναυτικής και αεροµεταφορών στην παγκόσµια αγορά, οι οποίες είναι βιοµηχανίες 
έντασης ΕΤΑ, βασίστηκε σε σηµαντικές ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα (ουσιαστικά το 
13-15% του κύκλου εργασιών) επί σειρά δεκαετιών. ∆εδοµένων των ιδιαιτεροτήτων του 
τοµέα, οι νέες εξελίξεις συχνά εξαρτώνται από την αποτελεσµατική συνεργασία µεταξύ 
δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα. 

Ορισµένες πτυχές του Στρατηγικού Σχεδίου Έρευνας ACARE απαιτούν ένα ορισµένο 
επίπεδο αποτελεσµάτων και συνεχή επιδίωξη του σκοπού, γεγονός που απαιτεί την 
επικέντρωση, στο πλαίσιο της Κοινής Τεχνολογικής Πρωτοβουλίας, σε ένα συνεκτικό και 
εξειδικευµένο πρόγραµµα έρευνας στον τοµέα των προηγµένων τεχνολογιών, καθώς και την 
προώθηση πτυχών όπως η ενοποίηση, η επικύρωση µεγάλης κλίµακας και η επίδειξη. 

Στον τοµέα της αεροναυτικής και των αεροµεταφορών, πρέπει να καλυφθούν διαφορετικοί 
τοµείς, όπως το φιλικό προς το περιβάλλον και αποδοτικό ως προς το κόστος αεροσκάφος 
(“Tο οικολογικό αεροσκάφος”), και η διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας µε σκοπό την 
υποστήριξη της πολιτικής για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό και της πρωτοβουλίας 
SESAME. 

• Παγκόσµια Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας (ΠΠΠΑ-GMES) 

Η Ευρώπη χρειάζεται αυτόνοµες ικανότητες µε βάση ένα ευρωπαϊκό πρότυπο παγκόσµιας 
παρακολούθησης. Οι ικανότητες αυτές θα βοηθήσουν σηµαντικά την Ευρώπη και τις 
βιοµηχανίες της σε αυτό τον τοµέα όπου οι ανταγωνιστές της επενδύουν αυτή τη στιγµή 
τεράστια κεφάλαια στην ανάπτυξη προτύπων για συστήµατα παγκόσµιας παρακολούθησης. 

Η ΠΠΠΑ (GMES) πρέπει να ανταποκριθεί στην πολιτική εντολή που διατυπώθηκε στο 
ψήφισµα του Συµβουλίου για την ΠΠΠΑ54 το οποίο εγκρίθηκε µετά από τη διάσκεψη του 
Gothenburg τον Ιούνιο του 2001, στο σχέδιο δράσης για την ΠΠΠΑ που υπεβλήθη τον 

                                                 
54 Ψήφισµα 2001/C 350/02 του Συµβουλίου (13.11.2001). 
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Φεβρουάριο του 200455 και στην ενσωµάτωσή του στην “Πρωτοβουλία για την Ανάπτυξη” 
και στον κατάλογο των δράσεων “ταχείας έναρξης” (“Quick-start”). 

Το µέλλον της ΠΠΠΑ εξαρτάται από τις σηµαντικές µακροπρόθεσµες επενδύσεις τόσο των 
χρηστών, όσο και των παρόχων υποδοµής (δηµόσιων και ιδιωτικών). Για τον σκοπό αυτό 
είναι ουσιαστικό η ΠΠΠΑ να επιβεβαιώσει την σαφή και συνεκτική εικόνα της, η οποία θα 
είναι εύκολα αναγνωρίσιµη από τους χρήστες, από τις δηµόσιες αρχές και τη βιοµηχανία. 
Ανεξαρτήτως των ειδικών τοµέων εφαρµογής της ΠΠΠΑ, αυτό συνεπάγεται µια σειρά 
αποδεκτών προτύπων, µηχανισµών επικύρωσης και πολιτικών, υπό ενιαία πολιτική ευθύνη.  

Για το σκοπό αυτό θα µπορούσε να συσταθεί µια δοµή διαχείρισης της ΠΠΠΑ, υπό µορφή 
Κοινής Τεχνολογικής Πρωτοβουλίας (ΚΤΠ), ούτως ώστε να συνενώσει όλους τους σχετικούς 
συντελεστές και τους πόρους τους, κυρίως τις οργανώσεις χρηστών τόσο σε εθνικό όσο και 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Η ΚΤΠ για την ΠΠΠΑ θα πρέπει να διασφαλίσει τον σθεναρό συντονισµό των 
δραστηριοτήτων που αφορούν την ΠΠΠΑ, όπου συµπεριλαµβάνονται οι ακόλουθες 
λειτουργίες:  

– παγίωση των απαιτήσεων των χρηστών για κάθε τοµέα εφαρµογών της ΠΠΠΑ, 

– επίβλεψη και υποστήριξη της ανάπτυξης των επιχειρησιακών υπηρεσιών της ΠΠΠΑ, των 
συναφών ικανοτήτων και υποδοµών, 

– επικύρωση των εν λόγω υπηρεσιών, όπου αυτό κρίνεται σκόπιµο, 

– ανάπτυξη µηχανισµών που αποσκοπούν στη διασφάλιση της µακροπρόθεσµης πρόσβασης 
σε δεδοµένα (“εξαγορά δεδοµένων”). 

Η ΚΤΠ για την ΠΠΠΑ θα αποτελέσει επίσης ένα αποτελεσµατικό µέσο προώθησης της 
ενεργού συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα, από την άποψη ότι θα µπορούσε να λειτουργήσει 
ως συντονιστικός και χρηµατοδοτικός παράγοντας για τη βιοµηχανία (συµπεριλαµβανοµένων 
των ΜΜΕ) και άλλους δυνητικούς αναδόχους που θα επιθυµούσαν να συµβάλουν στην 
υλοποίηση της ΠΠΠΑ µέσω των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών. 

Η ΠΠΠΑ θα διασφαλίσει στην Ευρώπη ηγετικό ρόλο στον τοµέα της διαχείρισης και χρήσης 
σηµαντικών υποδοµών, συµπεριλαµβανοµένων των στρατηγικών διαστηµικών ικανοτήτων. 
Θα µπορούσε επίσης να παράσχει τη βάση για µια αποδοτική εκµετάλλευση των 
πεπερασµένων φυσικών πόρων, τόσο από δηµόσιους όσο και από ιδιωτικούς φορείς. 
Συνεπώς, θα συνδράµει στη βελτίωση της παραγωγικότητας σε πολλούς τοµείς οι οποίοι 
χρειάζονται µια συνεκτική και επικαιροποιηµένη πληροφόρηση όσον αφορά τους 
διαθέσιµους πόρους. 

Χρηµατοδοτική ∆ιευκόλυνση Καταµερισµού του Κινδύνου 

Σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ, η Κοινότητα θα παράσχει επιχορήγηση (δράση συντονισµού 
και ενίσχυσης) στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ). Η εν λόγω επιχορήγηση θα 

                                                 
55 “Παγκόσµια Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας (ΠΠΠΑ-GMES): Καθιέρωση της 

ικανότητας της ΠΠΠΑ (GMES) έως το 2008 - (Σχέδιο ∆ράσης (2004-2008)”: COM(2004)65 τελικό 
(3.2.2004). 
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συµβάλει στον στόχο της Κοινότητας να προωθήσει τις επενδύσεις του ιδιωτικού τοµέα στην 
έρευνα, αυξάνοντας την ικανότητα της ΕΤΕ να διαχειριστεί τον κίνδυνο και συνεπώς 
επιτρέποντας (i) έναν µεγαλύτερο όγκο δανειοδότησης από πλευράς ΕΤΕ για ορισµένα 
επίπεδα κινδύνου, και (ii) τη χρηµατοδότηση ευρωπαϊκών δράσεων ΕΤΑ υψηλότερου 
κινδύνου εν συγκρίσει µε τη χρηµατοδότηση που θα ήταν δυνατή χωρίς παρόµοια κοινοτική 
ενίσχυση.  

Η ΕΤΕ θα δανείζει κεφάλαια που θα συγκεντρώνονται από τις διεθνείς χρηµατοδοτικές 
αγορές, σύµφωνα µε τους πρότυπους κανόνες της, τους κανονισµούς και τις διαδικασίες της. 
Κατόπιν θα χρησιµοποιεί την εν λόγω επιχορήγηση µαζί µε τα ίδια κεφάλαια, ως προβλέψεις 
και διάθεση κεφαλαίου εντός της τράπεζας για την κάλυψη µέρους των κινδύνων που 
συνδέονται µε τα εν λόγω δάνεια σε επιλέξιµες µεγάλης έκτασης ευρωπαϊκές δράσεις ΕΤΑ. 

Με βάση την οικονοµική της εκτίµηση, η ΕΤΕ θα εκτιµά το επίπεδο του χρηµατοδοτικού 
κινδύνου και θα αποφασίζει την αξία των προβλέψεων ή της διάθεσης κεφαλαίου. Η 
εκτίµηση και η διαβάθµιση του κινδύνου, καθώς και οι συνεπαγόµενες αποφάσεις για τις 
προβλέψεις και τη διάθεση κεφαλαίου αποτελούν τυποποιηµένες διαδικασίες της Τράπεζας, 
οι οποίες εγκρίνονται και αποτελούν αντικείµενο παρακολούθησης από τους µετόχους της, 
και δεν θα τροποποιούνται ως αποτέλεσµα της συνεισφοράς της Κοινότητας. ∆εν θα 
υφίσταται ενδεχόµενη ευθύνη της Κοινότητας.  

Το εν λόγω δάνειο εκταµιεύεται σε ετήσια βάση. Το ετήσιο ποσό καθορίζεται στα 
προγράµµατα εργασίας, λαµβάνοντας υπόψη την έκθεση δραστηριοτήτων και τις προοπτικές 
που η ΕΤΕ θα παρουσιάσει στην Επιτροπή.  

Η συµφωνία επιχορήγησης που πρόκειται να συναφθεί µε την ΕΤΕ θα ορίζει τους όρους και 
τις προϋποθέσεις κάτω από τους οποίους µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα κοινοτικά 
κεφάλαια ως προβλέψεις και διάθεση κεφαλαίου. Θα συµπεριλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τους 
ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: 

• Τους επιλέξιµους θεµατικούς τοµείς και δραστηριότητες. Για να υπάρξει εξισορρόπηση 
µεταξύ των συνεισφερόντων ειδικών προγραµµάτων και των οικείων θεµατικών τοµέων 
και δραστηριοτήτων, η Κοινότητα επιτρέπεται να προσαρµόσει συµβατικά τους όρους 
επιλεξιµότητας που αφορούν κάθε θεµατικό τοµέα ή δραστηριότητα, µε την επιφύλαξη 
ενδεχόµενων τροποποιήσεων σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 2. 

• Την επιλεξιµότητα µεγάλων ευρωπαϊκών δράσεων ΕΤΑ. Εξ ορισµού, οι “Κοινές 
Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες” και τα µεγάλα συνεργατικά έργα που χρηµατοδοτούνται από 
την Κοινότητα στο πλαίσιο των συνεισφερόντων θεµατικών τοµέων, καθώς και οι 
δραστηριότητες του παρόντος ειδικού προγράµµατος είναι αυτοµάτως επιλέξιµα. Θα 
µπορούσαν επίσης να ληφθούν υπόψη άλλα µεγάλα ευρωπαϊκά συνεργατικά έργα, όπως το 
EUREKA. Σύµφωνα µε τον κανονισµό που θεσπίστηκε βάσει του άρθρου 167 της 
Συνθήκης, η συµφωνία επιχορήγησης θα καθορίζει επίσης τους διαδικαστικούς κανόνες 
και θα εγγυάται το δικαίωµα της Κοινότητας να θέσει βέτο, κάτω από ορισµένες συνθήκες, 
στη χρήση της επιχορήγησης για παροχή δανείου προτεινόµενου από την ΕΤΕ.  

• Τους κανόνες καθορισµού του µέρους του χρηµατοδοτικού κινδύνου που καλύπτεται από 
την κοινοτική επιχορήγηση και το κατώφλιο κινδύνου πέραν του οποίου η ΕΤΕ 
επιτρέπεται να χρησιµοποιήσει την κοινοτική επιχορήγηση. 
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• Τις ρυθµίσεις βάσει των οποίων η Κοινότητα ελέγχει τις πράξεις δανειοδότησης της ΕΤΕ 
σχετικά µε την επιχορήγηση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

Συντονισµός των µη κοινοτικών ερευνητικών προγραµµάτων 

Στη συνέχεια προσδιορίζονται ορισµένες πρωτοβουλίες για την από κοινού υλοποίηση των 
εθνικών ερευνητικών προγραµµάτων, οι οποίες θα αποτελέσουν αντικείµενο χωριστής 
απόφασης, βάσει του άρθρου 169 της Συνθήκης. Ενδέχεται να προσδιοριστούν και να 
προταθούν περαιτέρω πρωτοβουλίες κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 7ου προγράµµατος 
πλαισίου. 

Για κάθε απόφαση, θεσπίζεται ειδικός φορέας εκτέλεσης, καθώς και η οργανωτική δοµή και 
τα κατάλληλα όργανα διαχείρισης που είναι αναγκαία για την υλοποίηση της δράσης. 
Σύµφωνα µε το παράρτηµα II, η Κοινότητα θα παράσχει χρηµατοδοτική ενίσχυση στις 
πρωτοβουλίες και θα συµµετάσχει ενεργά στην υλοποίησή τους µε τα πλέον κατάλληλα για 
τη δράση µέσα. 

• Πρωτοβουλία βάσει του άρθρου 169 στον τοµέα της έρευνας στη Βαλτική 
ΘάλασσαΣκοπός είναι να δροµολογηθεί και να εκτελεστεί ένα κοινό πρόγραµµα Ε&Α, το 
οποίο θα ενσωµατώνει πολλά εθνικά προγράµµατα στον τοµέα των επιστηµών της 
θάλασσας και της αειφόρου ανάπτυξης της Βαλτικής Θάλασσας. Σύµφωνα µε πολλές 
διεθνείς, ευρωπαϊκές και περιφερειακές συµβάσεις που αφορούν τη Βαλτική Θάλασσα, η 
εν λόγω πρωτοβουλία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας πλατφόρµας για τη σύνθεση και 
διάδοση των πορισµάτων στον εν λόγω τοµέα και θα δηµιουργήσει την αναγκαία Ε&Α για 
την ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης της Βαλτικής Θάλασσας. 

• Πρωτοβουλία βάσει του άρθρου 169 στον τοµέα της υποβοηθούµενης από το περιβάλλον 
αυτόνοµης διαβίωσης 

Το κοινό πρόγραµµα Ε&Α στον τοµέα της υποβοηθούµενης από το περιβάλλον αυτόνοµης 
διαβίωσης έχει ως στόχο τη συνένωση των εθνικών ερευνητικών προσπαθειών για την 
εξεύρεση του τρόπου µε τον οποίο οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών 
µπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ηλικιωµένων ατόµων και να αυξήσουν τον 
χρόνο κατά τον οποίο τα εν λόγω άτοµα µπορούν να διαβιούν µε ανεξάρτητο τρόπο στο 
οικιακό τους περιβάλλον και πέριξ αυτού. Εδώ συµπεριλαµβάνεται παραδείγµατος χάριν η 
συνδροµή στη διεξαγωγή των καθηµερινών δραστηριοτήτων, η διευκόλυνση των κοινωνικών 
επαφών, η παρακολούθηση της υγείας και της δραστηριότητας, και η βελτίωση της 
ασφάλειας και της προστασίας. Θα δοθεί έµφαση στην ενοποίηση των διατάξεων, των 
συστηµάτων και των υπηρεσιών σε αποδοτικές ως προς το κόστος, αξιόπιστες και ασφαλείς 
λύσεις. Η εν λόγω πρωτοβουλία έχει ως στόχο την ευρωπαϊκή συνεργασία σε µεγάλη 
κλίµακα, µε επαρκή κρίσιµη µάζα και µακροπρόθεσµη δέσµευση. 

• Πρωτοβουλία βάσει του άρθρου 169 στον τοµέα της µετρολογίας 

Σκοπός είναι να δροµολογηθεί και να υλοποιηθεί ένα συνεκτικό κοινό πρόγραµµα Ε&Α στον 
τοµέα της µετρολογίας, το οποίο θα ενσωµατώνει πολλά εθνικά προγράµµατα, και το οποίο 
θα δώσει τη δυνατότητα στην Ευρώπη να ανταποκριθεί στις αυξανόµενες ανάγκες της 
µετρολογίας αιχµής, ως ένα εργαλείο καινοτοµίας, το οποίο στηρίζει την επιστηµονική 
έρευνα και πολιτική. Η πρωτοβουλία θα υποστηρίξει κυρίως τους στόχους των Ευρωπαϊκών 
Εθνικών Συστηµάτων Μέτρησης, τους οποίους επιδιώκουν επίσης τα δίκτυα των Εθνικών 
Εργαστηρίων Μετρολογίας. 
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη θέσπιση ειδικού 
προγράµµατος για τις δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης: 
"Συνεργασία" (2007-2013). 

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ∆Β∆ / ΠΒ∆ (∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΕΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ/ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΒΑΣΕΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ) 

ΕΡΕΥΝΑ 

3. ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

3.1. Γραµµές προϋπολογισµού (επιχειρησιακές γραµµές και συναφείς γραµµές 
τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης) συµπεριλαµβανοµένων των ονοµασιών 
τους: 

02 04 01 ∆ιάστηµα· 02 04 02 Προπαρασκευαστική δράση για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
έρευνας στον τοµέα της ασφάλειας· 08 02 01 Γονιδιωµατική και βιοτεχνολογία στην 
υπηρεσία της υγείας· 08 05 01 Ποιότητα και ασφάλεια τροφίµων· 09 04 01 Τεχνολογίες της 
κοινωνίας της πληροφορίας· 08 03 01 Νανοτεχνολογίες, νοήµονα υλικά, νέες διαδικασίες 
και διατάξεις παραγωγής· 08 06 01 01 Αειφόρα συστήµατα ενέργειας· 06 06 02 01 Αειφόρα 
συστήµατα ενέργειας· 08 06 01 03 Παγκόσµια κλιµατική µεταβολή και οικοσυστήµατα· 08 
04 01 Aεροναυτική· 08 06 01 02 Αειφόρες χερσαίες µεταφορές· 06 06 01 Aεροναυτική και 
διάστηµα· 06 06 02 02 Αειφόρες χερσαίες µεταφορές· 08 07 01 Πολίτες και διακυβέρνηση 
στην κοινωνία της γνώσης· 08 08 01 01 – 06 06 03 – 09 04 02 – 11 05 01 – Υποστήριξη 
πολιτικών και πρόβλεψη επιστηµονικών και τεχνολογικών αναγκών 

(η οριστική ονοµατολογία του προϋπολογισµού για το 7ο πρόγραµµα πλαίσιο θα καθιερωθεί 
εν ευθέτω χρόνω) 

3.2. ∆ιάρκεια της δράσης και της δηµοσιονοµικής επίπτωσης: 

2007-2013 µε την επιφύλαξη της έγκρισης νέου πλαισίου δηµοσιονοµικών προοπτικών 

3.3. ∆ηµοσιονοµικά χαρακτηριστικά: 

Γραµµή 
προϋπολογισµού Είδος της δαπάνης Νέα Συµµετοχή 

ΕΖΕΣ 

Συµµετοχή 
υποψήφιων 
χωρών 

Τοµέας 
δηµοσιονοµικών 
προοπτικών 

02, 06, 08, 09, και 11 ΜΥ∆ ∆Π56/ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Αριθ. [1α] 
XX.01 ΜΥ∆ Μ∆Π57 ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Αριθ. [ 1α…] 
XX.01.05 ΜΥ∆  Μ∆Π ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Αριθ. [ 1α…] 

                                                 
56 ∆ιαχωριζόµενες πιστώσεις. 
57 Μη διαχωριζόµενες πιστώσεις, εφεξής Μ∆Π. 
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4. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΩΝ 

4.1. ∆ηµοσιονοµικοί πόροι 

4.1.1. Ανακεφαλαιωτικό των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (ΠΑΥ) και των 
πιστώσεων πληρωµών (ΠΠ)58 

εκατοµµύρια ευρώ (έως τρία δεκαδικά ψηφία) 

 

Είδος δαπάνης 

Τµήµ
α 

αριθ. 
  

2007 

 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 2013 

 

Σύνολο 

Επιχειρησιακές δαπάνες59          
Πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων (ΠΑΥ) 8.1 α 4.955,289 6.450,321 7.929,201 9.553,215 11.203,503 12.811,940 

14.568,94
6 67.472,416 

Πιστώσεις πληρωµών 
(ΠΠ) 

 β 1.982,116 4.066,715 6.097,835 7.985,639 9.578,238 11.189,390 26.572,48
260 

67.472,416 

∆ιοικητικές δαπάνες περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς61      
Τεχνική και 
διοικητική βοήθεια 
(Μ∆Π) 

8.2.
4 γ 

706,648 720,781 735,196 749,900 764,898 780,196 795,800 5.253,418 

ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΟΟ  ΠΠΟΟΣΣΟΟ  ΑΑΝΝΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑΣΣ  

Πιστώσεις 
ανάληψης 
υποχρεώσεων 

 α
+
γ 5.661,937 7.171,102 8.664,398 10.303,115 11.968,401 13.592,136 

15.364,74
6 72.725,834 

Πιστώσεις 
πληρωµών 

 β
+
γ 

2.688,764 4.787,496 6.833,031 8.735,539 10.343,136 11.969,586 27.368,28
262 

72.725,834 

∆ιοικητικές δαπάνες µη περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς63 

Ανθρώπινοι πόροι 
και συναφείς δαπάνες 
(Μ∆Π) 

8.2.
5 δ 11,633 11,866 12,103 12,345 12,592 12,844 13,101 86,483 

∆ιοικητικές δαπάνες, 
εκτός ανθρώπινων 
πόρων και συναφών 
δαπανών, µη 
περιλαµβανόµενες 
στο ποσό αναφοράς 
(Μ∆Π) 

8.2.
6 ε 

0,807 0,824 0,840 0,857 0,874 0,891 0,909 6,002 

                                                 
58 Τα εν λόγω αριθµητικά στοιχεία αναφέρονται στις δαπάνες για ολόκληρο το πρόγραµµα πλαίσιο ΕΚ 

(βλέπε COM(2005)119 τελικό). 
59 ∆απάνες εκτός Κεφαλαίου xx 01 του σχετικού Τίτλου xx. 
60 Οι πιστώσεις πληρωµών αφορούν το 2013 και τα επόµενα έτη. 
61 ∆απάνες του άρθρου xx 01 05 του Τίτλου xx. 
62 Οι πιστώσεις πληρωµών αφορούν το 2013 και τα επόµενα έτη. 
63 ∆απάνες Κεφαλαίου xx 01 εκτός των δαπανών των άρθρων xx 01 05. 
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Συνολικές ενδεικτικές δαπάνες της δράσης 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΥ, 
περιλαµβανοµένων των 
δαπανών για 
ανθρώπινους πόρους 

α+γ
+δ+
ε 

5.674,377 7.183,791 8.677,340 10.316,316 11.981,867 13.605,871 15.378,756 72.818,319 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΠ, 
περιλαµβανοµένων των 
δαπανών για 
ανθρώπινους πόρους 

β+γ
+δ+
ε 

2.701,204 4.800,186 6.845,974 8.748,741 10.356,602 11.983,321 27.382,292 72.818,319 

Λεπτοµέρειες σχετικά µε τη συγχρηµατοδότηση 

Εάν η πρόταση προβλέπει συγχρηµατοδότηση από τα κράτη µέλη ή από άλλους 
οργανισµούς (διευκρινίστε ποιους), ο κατωτέρω πίνακας πρέπει να περιλαµβάνει εκτίµηση 
του επιπέδου της συγχρηµατοδότησης (µπορούν να προστεθούν γραµµές εάν προβλέπεται 
ότι περισσότεροι οργανισµοί θα συµµετάσχουν στη συγχρηµατοδότηση): 

εκατοµµύρια ευρώ (έως τρία δεκαδικά ψηφία) 

Συγχρηµατοδοτών 
οργανισµός  

 

Έτο
ς n 

 

n + 1 

 

n + 2 

 

n + 3 

 

n + 4 

n + 5 
και 
επόµ
ενα 

 

Σύνολ
ο 

…………………… στ        

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΥ 
περιλαµβανοµένης 
της 
συγχρηµατοδότησης 

α+γ
+δ+
ε+σ
τ 

       

 

4.1.2. Συµβατότητα µε τον δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό 

⌧ Η πρόταση είναι συµβατή µε τον επόµενο δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό 
(ανακοίνωση της Επιτροπής (Φεβρουάριος 2004) για τις δηµοσιονοµικές 
προοπτικές 2007-2013 (COM (2004) 101).  

 Η πρόταση απαιτεί επαναπρογραµµατισµό του σχετικού τοµέα των 
δηµοσιονοµικών προοπτικών. 

 Η πρόταση ενδέχεται να απαιτήσει την εφαρµογή των διατάξεων της 
∆ιοργανικής Συµφωνίας64 (σχετικά µε το µέσο ευελιξίας ή µε την αναθεώρηση 
των δηµοσιονοµικών προοπτικών). 

4.1.3. ∆ηµοσιονοµική επίπτωση στα έσοδα 

 Η πρόταση δεν έχει δηµοσιονοµική επίπτωση στα έσοδα 

                                                 
64 Βλέπε σηµεία 19 και 24 της διοργανικής συµφωνίας. 
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⌧ Η πρόταση έχει δηµοσιονοµική επίπτωση – η επίπτωση στα έσοδα είναι η 
ακόλουθη: 

Ορισµένα συνδεδεµένα κράτη ενδέχεται να συµβάλουν στη χρηµατοδότηση των 
προγραµµάτων πλαισίων. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 161 του ∆ηµοσιονοµικού Κανονισµού, το Κοινό Κέντρο Ερευνών 
µπορεί να εισπράττει έσοδα από διαφόρων τύπων ανταγωνιστικές δραστηριότητες και από 
άλλες υπηρεσίες παρεχόµενες από εξωτερικούς φορείς. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 18 του ∆ηµοσιονοµικού Κανονισµού, ορισµένα έσοδα µπορούν να 
χρησιµοποιούνται για τη χρηµατοδότηση ειδικών δαπανών. 

εκατοµµύρια ευρώ (µέχρι πρώτου δεκαδικού) 

  Κατάσταση µετά τη δράση 

Γραµµή 
προϋπολ
ογισµού 

Έσοδα 

Πριν 
από τη 
δράση 
[Έτος 
n-1] 

[Έτο
ς n] 

[n+1] [n+2] [n+3
] 

[n+4] [n+5]

α) Έσοδα σε απόλυτες 
τιµές         

β) Μεταβολή εσόδων  ∆       

4.2. Ανθρώπινοι πόροι (FTE=ΙΠΑ) (περιλαµβανοµένων των µονίµων υπαλλήλων 
και του έκτακτου και εξωτερικού προσωπικού) – βλέπε λεπτοµέρειες στο 
σηµείο 8.2.1. 

  

 

Ετήσιες ανάγκες 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

Σύνολο ανθρώπινων 
πόρων65 

1.848 1.848 1.848 1.848 1.848 1.848 1.848 

 

5. ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

5.1. Ανάγκη που πρέπει να καλυφθεί βραχυπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα 

Το ειδικό πρόγραµµα “Συνεργασία” ανταποκρίνεται στην ανάγκη ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας και υποστήριξης των πολιτικών της ΕΕ, µέσω της διασφάλισης 

                                                 
65 Τα αριθµητικά στοιχεία του πίνακα αναφέρονται µόνο σε προσωπικό που χρηµατοδοτείται µέσω του 

πίνακα προσωπικού για όλες τις έµµεσες δράσεις η ευθύνη των οποίων ανήκει στις Γενικές 
∆ιευθύνσεις RTD (Ε&ΤΑ), INFSO, TREN, ENTR και FISH. Κατά συνέπεια, τα εν λόγω αριθµητικά 
στοιχεία δεν καλύπτουν τις θέσεις του πίνακα προσωπικού από τον προϋπολογισµό λειτουργίας, ούτε 
τις θέσεις από τον πίνακα προσωπικού του ΚΚΕρ (βλ. έγγραφα COM(2005) 439 και 445 τελικό). 
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ηγετικού ρόλου σε καίριους επιστηµονικούς και τεχνολογικούς τοµείς. Η εν λόγω ανάγκη 
θα καλυφθεί υποστηρίζοντας τη συνεργασία στον τοµέα της έρευνας στον υψηλότερο 
βαθµό αριστείας µεταξύ πανεπιστηµίων, βιοµηχανίας, ερευνητικών κέντρων και δηµοσίων 
αρχών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και στον υπόλοιπο κόσµο. 

5.2. Προστιθέµενη αξία της κοινοτικής συµµετοχής, συνέπεια της πρότασης µε 
άλλα δηµοσιονοµικά µέσα και δυνατή συνέργεια 

Η προστιθέµενη αξία της ενίσχυσης που παρέχεται στο παρόν ειδικό πρόγραµµα “θα είναι 
αυτή της συνένωσης των πόρων, των επιστηµονικών κλάδων και της επιστηµονικής 
αριστείας, επιτυγχάνοντας µε αυτό τον τρόπο κρίσιµη µάζα, γνώσεις και συνέργεια που δεν 
θα µπορούσαν να επιτευχθούν σε εθνικό επίπεδο’’. Η καλύτερη ενοποίηση της ευρωπαϊκής 
Ε&Α θα επιτευχθεί µέσω της βελτίωσης του συντονισµού των εθνικών πολιτικών, της 
διάδοσης των αποτελεσµάτων σε ολόκληρη την ΕΕ, της δηµιουργίας πανευρωπαϊκών 
ερευνητικών οµάδων και δικτύων, και της αντιµετώπισης πανευρωπαϊκών πολιτικών 
προκλήσεων. 

5.3. Στόχοι, αναµενόµενα αποτελέσµατα και συναφείς δείκτες της πρότασης στο 
πλαίσιο της ∆ιαχείρισης Βάσει ∆ραστηριοτήτων (∆Β∆) 

Πρωταρχικός στόχος είναι η συµβολή στην αειφόρο ανάπτυξη, στο πλαίσιο της προώθησης 
της έρευνας στο πλέον υψηλό επίπεδο αριστείας. Στόχος είναι η υποστήριξη της 
διακρατικής συνεργασίας σε πολλούς θεµατικούς τοµείς που αντιστοιχούν σε µείζονες 
τοµείς προόδου των γνώσεων και της τεχνολογίας, στους οποίους η έρευνα πρέπει να 
υποστηριχθεί και να ενισχυθεί, ούτως ώστε να αντιµετωπιστούν οι κοινωνικές, 
οικονοµικές, περιβαλλοντικές και βιοµηχανικές προκλήσεις στην Ευρώπη. 

Οι εννέα θεµατικοί τοµείς που ορίστηκαν για ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ είναι οι 
ακόλουθοι: 

(1) Υγεία· 

(2) Τρόφιµα, γεωργία και βιοτεχνολογία· 

(3) Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών· 

(4) Νανοεπιστήµες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής· 

(5) Eνέργεια· 

(6) Περιβάλλον (συµπεριλαµβανοµένης της αλλαγής του κλίµατος)· 

(7) Μεταφορές (συµπεριλαµβανοµένης της αεροναυτικής)· 

(8) Κοινωνικοοικονοµικές και ανθρωπιστικές επιστήµες· 

(9) Ασφάλεια και διάστηµα. 

Οι λεπτοµερέστεροι στόχοι κάθε θεµατικού τοµέα ορίζονται στο παράρτηµα Ι της 
νοµοθετικής πρότασης. 

Οι δείκτες επιδόσεων θα αναπτυχθούν σε τρία επίπεδα: 



 

EL 102   EL 

– Ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες που δείχνουν το δρόµο ή την κατεύθυνση της 
επιστηµονικής και τεχνικής προόδου, όπως νέα πρότυπα και εργαλεία, επιστηµονικές 
τεχνικές, εφαρµογές διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και συµφωνίες αδειοδότησης, νέα 
προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες. 

– ∆είκτες διαχείρισης για την παρακολούθηση των επιδόσεων εσωτερικά και για την 
υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων από τα ανώτατα διοικητικά στελέχη. 
Στους εν λόγω δείκτες µπορούν να συµπεριληφθούν το επίπεδο εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού, ο χρόνος σύναψης σύµβασης και ο χρόνος πληρωµής. 

– ∆είκτες αποτελέσµατος (επιπτώσεων) για την εκτίµηση της συνολικής 
αποτελεσµατικότητας της έρευνας µε κριτήριο στόχους υψηλού επιπέδου. Στους εν 
λόγω δείκτες µπορεί να συµπεριληφθεί η εκτίµηση του προγράµµατος πλαισίου στο 
σύνολό του (π.χ. οι επιπτώσεις στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας, του 
Goeteborg, της Βαρκελώνης και άλλων στόχων), και η εκτίµηση σε επίπεδο ειδικού 
προγράµµατος (π.χ. συµβολή της ΕΕ στην E&T και οικονοµικές επιδόσεις). 

5.4. Μέθοδος υλοποίησης (ενδεικτική) 

Αναφέρατε κατωτέρω τη µέθοδο ή τις µεθόδους που επιλέχθηκαν για την υλοποίηση της 
δράσης. 

⌧ Κεντρική διαχείριση 

⌧ Απ’ ευθείας από την Επιτροπή 

⌧ Εµµέσως µε ανάθεση σε: 

⌧ Από εκτελεστικούς οργανισµούς 

⌧ Οργανισµούς που έχουν συσταθεί από τις Κοινότητες σύµφωνα 
µε το άρθρο185 του ∆ηµοσιονοµικού Κανονισµού 

⌧ Από εθνικούς δηµόσιους οργανισµούς/οργανισµούς µε αποστολή 
δηµόσιας υπηρεσίας 

 Επιµερισµένη ή αποκεντρωµένη διαχείριση ٱ

 Με τα κράτη µέλη ٱ

 Με τρίτες χώρες ٱ

 Από κοινού διαχείριση µε διεθνείς οργανισµούς (να προσδιοριστούν) ٱ

Σχετικές παρατηρήσεις: 

Η Επιτροπή προτείνει µια κεντρική διαχείριση του παρόντος προγράµµατος, τόσο απ’ 
ευθείας από την Επιτροπή, όσο και εµµέσως µε ανάθεση σε εκτελεστικό οργανισµό ή σε 
φορείς που συγκροτήθηκαν για την εκτέλεση των προγραµµάτων έρευνας και ανάπτυξης τα 
οποία διεξάγονται από ορισµένα κράτη µέλη (άρθρο 169 της συνθήκης) ή σε κοινές 
επιχειρήσεις ή άλλους φορείς (άρθρο 171 της συνθήκης). 
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Για δράσεις βάσει του άρθρου 169 και του άρθρου 171, οι φορείς διαχείρισης 
αποφασίζονται µετά από κατά περίπτωση εξέταση, σύµφωνα µε τα ειδικά χαρακτηριστικά 
της σχετικής δράσης. Οι εν λόγω δράσεις συµπεριλαµβάνουν τη διαχείριση που δεν 
διεξάγεται από τις υπηρεσίες της Επιτροπής. 

Για τα άλλα µέρη του προγράµµατος, όπου είναι σαφής η σχέση µεταξύ της λεπτοµερούς 
παρακολούθησης των σηµερινών χρηµατοδοτούµενων έργων και της ανάπτυξης πολιτικής 
για την Ε&T, η διοικητική διεκπεραίωση των προσκλήσεων και των αξιολογήσεων θα 
ανατεθεί σε έναν εκτελεστικό οργανισµό· ο εν λόγω οργανισµός θα εκτελεί καθήκοντα 
όπως η παραλαβή και η διοικητική διαχείριση των προτάσεων που υποβάλλονται, η 
πρόσκληση και η πληρωµή των ειδικών αξιολογητών (που επιλέγονται από την Επιτροπή), 
η παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης για την αξιολόγηση των προτάσεων και άλλα πιθανά 
καθήκοντα, όπως ο έλεγχος της οικονοµικής βιωσιµότητας και η εκπόνηση στατιστικών. 
∆εν αποκλείεται να εξακολουθήσει να υπάρχει η δυνατότητα να ανατίθενται υπεργολαβικά 
ειδικά καθήκοντα σε ιδιωτικές εταιρείες (π.χ. για την ανάπτυξη, λειτουργία και υποστήριξη 
εργαλείων της τεχνολογίας των πληροφοριών). Η αξιολόγηση, η σύναψη συµβάσεων και η 
διαχείριση των έργων διεξάγεται εν γένει από τις υπηρεσίες της Επιτροπής προκειµένου να 
διατηρηθεί η στενή σχέση µεταξύ των εν λόγω δραστηριοτήτων και της διαµόρφωσης 
πολιτικής. Ωστόσο, σε ορισµένους τοµείς του προγράµµατος, τα εν λόγω καθήκοντα 
µπορούν επίσης να ανατίθενται σε εκτελεστικό οργανισµό. 

6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Οι πτυχές παρακολούθησης και αξιολόγησης περιλαµβάνονται στο Νοµοθετικό 
∆ηµοσιονοµικό ∆ελτίο της πρότασης για το 7ο πρόγραµµα πλαίσιο, COM(2005) 
119 τελικό. 

7. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ 

Πρέπει να ληφθούν κατάλληλα µέτρα για την πρόληψη των παρατυπιών και της απάτης, 
και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την ανάκτηση των απωλεσθέντων, των 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ή των κακώς χρησιµοποιηθέντων κονδυλίων, σύµφωνα µε 
τον κανονισµό (EΚ, Eυρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, 
για τη θέσπιση του δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται στο γενικό 
προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων66, τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 
2342/2002 της Επιτροπής, της 23ης ∆εκεµβρίου 2002, για τη θέσπιση των κανόνων 
εφαρµογής του κανονισµού (EK, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου67, τον 
κανονισµό (EK, Ευρατόµ) αριθ. 2988/95 του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 1995, 
σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων68, 
και τον κανονισµό (EΚ, Eυρατόµ) αριθ. 2185/96 του Συµβουλίου, της 11ης Νοεµβρίου 
1996, σχετικά µε τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή µε 
σκοπό την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και 
λοιπές παρατυπίες69, και τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού 

                                                 
66 ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ.1 
67 ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 1 
68 ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1 
69 ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2 
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Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, σχετικά µε τις έρευνες που πραγµατοποιούνται από την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF) 70. 

                                                 
70 ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 1 
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8. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΩΝ 

8.1. Στόχοι της πρότασης από πλευράς δηµοσιονοµικού κόστους 

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατοµµύρια ευρώ (έως τρία δεκαδικά ψηφία) 

Έτος 2007 Έτος 2008 Έτος 2009 Έτος 2010 Έτος 2011 Έτος 2012  Έτος 2013 ΣΥΝΟΛΟ (Ονοµασίες 
στόχων, 
δράσεων 
και 
υλοποιήσεω
ν) 

Α
ρι
θ. 
υ
λ
ο
π
οι
ή
σ
ε
ω
ν 

Συνολι
κό 
κόστος 

Α
ρι
θ. 
υ
λ
ο
π
οι
ή
σ
ε
ω
ν 

Συνολικ
ό 
κόστος 

Α
ρ
ι
θ
. 
υ
λ
ο
π
ο
ι
ή
σ
ε
ω
ν 

Συνολικό 
κόστος 

Α
ρι
θ. 
υ
λ
ο
π
οι
ή
σ
ε
ω
ν 

Συνολικ
ό κόστος 

Α
ρι
θ. 
υλ
οπ
οι
ήσ
εω
ν 

Συνολικ
ό 
κόστος 

Α
ρι
θ. 
υ
λ
ο
π
οι
ή
σ
ε
ω
ν 

Συνολικ
ό κόστος 

Α
ρι
θ. 
υλ
οπ
οι
ήσ
εω
ν 

Συνολικ
ό κόστος 

Α
ρι
θ. 
υ
λ
ο
π
οι
ή
σ
ε
ω
ν 

Συνολικό 
κόστος 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ
ΙΑΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 
αριθ. 1 71 

 

636,272 

 

812,466 

 

986,760 

 

1.178,084 

 

1.372,497 

 

1.562,004 

 

1.768,704 

 

8.316,788 

                                                 
71 Όπως περιγράφεται στο Τµήµα 5.3 
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ΥΓΕΙΑ 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ
ΙΑΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 
αριθ. 2 71 

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙ
Α, ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ 

ΓΕΩΡΓΙΑ 

 

187,852 

 

239,871 

 

291,329 

 

347,815 

 

405,213 

 

461,163 

 

522,189 

 

2.455,433 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ
ΙΑΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 
αριθ. 371 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

 

969,315 

 

1.237,734 

 

1.503,259 

 

1.794,727 

 

2.090,901 

 

2.379,602 

 

2.694,495 

 

12.670,033 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ
ΙΑΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 
αριθ. 471 

NΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΕ
Σ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

 

369,644 

 

472,004 

 

573,261 

 

684,411 

 

797,355 

 

907,450 

 

1.027,533 

 

4.831,658 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ
ΙΑΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 
αριθ. 571 

EΝΕΡΓΕΙΑ 

 

224,210 

 

286,298 

 

347,716 

 

415,134 

 

483,642 

 

550,421 

 

623,258 

 

2.930,678 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ
ΙΑΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 
αριθ. 671 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

193,912 

 

247,609 

 

300,727 

 

359,035 

 

418,285 

 

476,039 

 

539,034 

 

2.534,640 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ
ΙΑΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 
αριθ. 771 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

 

454,480 

 

580,333 

 

704,829 

 

841,489 

 

980,355 

 

1.115,717 

 

1.263,290 

 

5.940,493 

 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ
ΙΑΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 
αριθ. 871 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΡΕΥΝΑ 

 

60,597 

 

77,378 

 

93,977 

 

112,198 

 

130,714 

 

148,762 

 

168,448 

 

792,075 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ
ΙΑΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 
αριθ. 971 

∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 

302,987 

 

386,889 

 

469,886 

 

560,992 

 

653,570 

 

743,812 

 

842,240 

 

3.960,375 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Ο ΚΟΣΤΟΣ 

 

3.399,269  4.340,582  5.271,744  6.293,886  7.332,531 

 

8.344,970 

 

9.449,190 

 

44.432,173 
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8.2. ∆ιοικητικές δαπάνες 

8.2.1. Αριθµός και είδος ανθρώπινων πόρων 

Κατηγορία 
θέσεων 

 Προσωπικό που θα διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης 
από διαθέσιµους ή/και συµπληρωµατικούς ανθρώπινους 

πόρους (αριθµός θέσεων/ΙΠΑ) 

  Έτος 
2007 

Έτος 
2008 

Έτος 
2009 

Έτος 
2010 

Έτος 
2011 

Έτος 
2012 

Έτος 
2013 

A*/AD        Μόνιµοι ή 
έκτακτοι 

υπάλληλοι72 
(XX 01 01) 

B*, 
C*/AST        

Προσωπικό που 
χρηµατοδοτείται73 βάσει 
του άρθρου XX 01 02 

       

A*/AD 

        

Λοιπό 
προσωπικό74 που 
χρηµατοδοτείται 
βάσει του άρθρου 
XX 01 05 

B*, 
C*/AST  

      

ΣΥΝΟΛΟ75 1.848 1.848 1.848 1.848 1.848 1.848 1.848 

8.2.2. Περιγραφή των καθηκόντων που απορρέουν από τη δράση 

Υλοποίηση του προγράµµατος πλαισίου 

8.2.3. Πηγές ανθρώπινων πόρων (κανονισµός υπηρεσιακής κατάστασης) 

(Εάν αναφέρονται περισσότερες της µιας πηγές ανθρώπινων πόρων, διευκρινίστε τον αριθµό 
θέσεων που προέρχονται από καθεµία από τις πηγές αυτές) 

⌧ Θέσεις που έχουν διατεθεί για τη διαχείριση του προγράµµατος και πρέπει να 
αντικατασταθούν ή να παραταθούν 

⌧ Θέσεις που έχουν διατεθεί εκ των προτέρων στο πλαίσιο της διαδικασίας 
ΕΣΠ/ΠΣΠ (Ετήσιας Στρατηγικής Πολιτικής/Προσχεδίου Προϋπολογισµού) για το 
έτος 2006 

                                                 
72 Των οποίων το κόστος ∆ΕΝ καλύπτεται από το ποσό αναφοράς. 
73 Των οποίων το κόστος ∆ΕΝ καλύπτεται από το ποσό αναφοράς. 
74 Των οποίων το κόστος περιλαµβάνεται στο ποσό αναφοράς. 
75 Τα αριθµητικά στοιχεία του πίνακα αναφέρονται µόνο σε προσωπικό που χρηµατοδοτείται µέσω του 

πίνακα προσωπικού για όλες τις έµµεσες δράσεις η ευθύνη των οποίων ανήκει στις Γ∆ RTD (Ε&ΤΑ), 
INFSO, TREN, ENTR και FISH. Κατά συνέπεια, τα εν λόγω αριθµητικά στοιχεία δεν καλύπτουν τις 
θέσεις του πίνακα προσωπικού από τον προϋπολογισµό λειτουργίας, ούτε τις θέσεις από τον πίνακα 
προσωπικού του ΚΚΕρ (βλ. έγγραφα COM(2005) 439 και 445 τελικό). 
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 Θέσεις που θα ζητηθούν στο πλαίσιο της επόµενης διαδικασίας ΕΣΠ/ΠΣΠ 

⌧ Θέσεις προς αναδιάταξη µε χρησιµοποίηση υφιστάµενων πόρων στη σχετική 
υπηρεσία (εσωτερική αναδιάταξη) 

 Θέσεις που απαιτούνται για το έτος n αλλά δεν προβλέπονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας ΕΣΠ/ΠΣΠ του σχετικού οικονοµικού έτους  

8.2.4. Άλλες διοικητικές δαπάνες περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς (XX 01 05 – 
∆απάνες διοικητικής διαχείρισης)76 

εκατοµµύρια ευρώ ( έως τρία δεκαδικά ψηφία) 

Γραµµή προϋπολογισµού 

 

(αριθµός και ονοµασία) 

Έτος 

2007 

Έτος 

2008 

Έτος 

2009 

Έτος 

2010 

Έτος 

2011 

Έτος 

2012  

Έτος 

2013 ΣΥΝΟΛΟ 

Μόνιµο και λοιπό 
προσωπικό 

xx.01 05 01 304,222 310,306 316,513 322,843 329,300 335,886 342,603 2.261,673 

Εξωτερικό προσωπικό 

xx.01 05 02 205,478 209,587 213,779 218,055 222,415 226,863 231,401 1.527,577 

Άλλες διοικητικές δαπάνες 

xx.01 05 03 196,948 200,888 204,904 209,002 213,183 217,447 221,796 1.464,167 

Σύνολο τεχνικής και 
διοικητικής βοήθειας 706,648 720,781 735,196 749,900 764,898 780,196 795,800 5.253,418 

                                                 
76 Τα εν λόγω αριθµητικά στοιχεία αναφέρονται στις δαπάνες για ολόκληρο το πρόγραµµα πλαίσιο ΕΚ 

(βλέπε COM(2005) 119 τελικό). 
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8.2.5. ∆ηµοσιονοµικές δαπάνες για ανθρώπινους πόρους και συναφείς δαπάνες που δεν 
περιλαµβάνονται στο ποσό αναφοράς 

εκατοµµύρια ευρώ (έως τρία δεκαδικά ψηφία)  

Κατηγορία ανθρώπινων 
πόρων 

Έτος 

2007 

Έτος 

2008 

Έτος 

2009 

Έτος 

2010 

Έτος 

2011 

Έτος 

2012  

Έτος 

2013 
ΣΥΝΟΛΟ 

Μόνιµοι και έκτακτοι 
υπάλληλοι (08 0101 και ) 11,633 11,866 12,103 12,345 12,592 12,844 13,101 86,483 

Προσωπικό που 
χρηµατοδοτείται βάσει του 
άρθρου XX 01 02 
(επικουρικοί υπάλληλοι, 
αποσπασµένοι εθνικοί 
υπάλληλοι, συµβασιούχοι, 
κ.λπ.) 

        

Συνολικές δαπάνες για 
ανθρώπινους πόρους και 
συναφείς δαπάνες (ΜΗ 
περιλαµβανόµενες στο 

ποσό αναφοράς) 11,633 11,866 12,103 12,345 12,592 12,844 13,101 86,483 

 

Υπολογισµός – ∆ιοικητικές δαπάνες 

Υπολογίστηκαν µε βάση τις παρακάτω υποθέσεις: 

– ο αριθµός των µόνιµων υπαλλήλων στο πρώην µέρος A του προϋπολογισµού παραµένει στα 
επίπεδα του 2006 

– ετήσια αύξηση δαπανών κατά 2% µε βάση τον προβλεπόµενο πληθωρισµό όπως εµφαίνεται 
στη Fiche 1 REV (έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά µε τις 
δηµοσιονοµικές προοπτικές), 

– πρόβλεψη 108 000 € για κάθε µόνιµο υπάλληλο και 70 000 € για το εξωτερικό προσωπικό 
(τιµές 2004) 

Υπολογισµός – Προσωπικό που χρηµατοδοτείται βάσει του άρθρου XX 01 02 

Να γίνει παραποµπή στο σηµείο 8.2.1, κατά περίπτωση 
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8.2.6 Άλλες διοικητικές δαπάνες που δεν περιλαµβάνονται στο ποσό αναφοράς77 

εκατοµµύρια ευρώ (έως τρία δεκαδικά ψηφία) 

 Έτος
2007 

Έτος
2008 

Έτος
2009 

Έτος
2010 

Έτος
2011 

Έτος 

2012 
και 

2013 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

 

XX 01 02 11 01 – Αποστολές 0,320 0,326 0,333 0,339 0,346 0,713 
 
2,376 

XX 01 02 11 02 – Συνεδριάσεις και διασκέψεις 0,010 0,010 0,011 0,011 0,011 0,023 
 
0,076 

XX 01 02 11 03 – Επιτροπές78  0,478 0,487 0,497 0,507 0,517 1,065 
 
3,550 

XX 01 02 11 04 – Μελέτες και παροχή 
συµβουλών 

       

XX 01 02 11 05 - Συστήµατα πληροφοριών        

 2 Σύνολο άλλων δαπανών διαχείρισης 
(XX 01 02 11) 

       

3 Άλλες δαπάνες διοικητικής φύσης (να 
προσδιοριστούν και να αναφερθεί η 
σχετική γραµµή του προϋπολογισµού) 

       

Σύνολο διοικητικών δαπανών εκτός των 
ανθρώπινων πόρων και των συναφών 
δαπανών (που ∆ΕΝ περιλαµβάνονται 

στο ποσό αναφοράς) 0,807 0,824 0,840 0,857 0,874 1,801 6,002 

Υπολογισµός – Άλλες διοικητικές δαπάνες που δεν περιλαµβάνονται στο ποσό αναφοράς 

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν εκτίµηση µε βάση τις αιτήσεις της Γ∆ Ε&ΤΑ για το 2006 
αυξηµένα κατά 2% σύµφωνα µε τον ετήσιο προβλεπόµενο πληθωρισµό. (Fiche 1 REV) 

Οι ανάγκες για ανθρώπινους και διοικητικούς πόρους θα καλυφθούν µε την επιχορήγηση που 
παρέχεται στη διαχειρίστρια Γενική ∆ιεύθυνση στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας 
κατανοµής. Για την κατανοµή θέσεων θα πρέπει να συνεκτιµηθεί ενδεχόµενη ανακατανοµή 
θέσεων µεταξύ υπηρεσιών µε βάση τις νέες δηµοσιονοµικές προοπτικές. 

                                                 
77 Τα εν λόγω αριθµητικά στοιχεία αναφέρονται στις δαπάνες για ολόκληρο το πρόγραµµα πλαίσιο ΕΚ 

(βλέπε COM(2005) 119 τελικό). 
78 Επιτροπή EURAB. 


