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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Το σύνολο των προτάσεων για το πρόγραµµα «Ορίζοντας 2020» που καταρτιστήκαν 
ακολουθώντας εξ ολοκλήρου την ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Προϋπολογισµός για 
την Ευρώπη 2020»1 στηρίζει πλήρως τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», η οποία προσδιόρισε 
την έρευνα και την καινοτοµία ως κεντρικής σηµασίας για την επίτευξη των στόχων της 
έξυπνης, βιώσιµης και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξης. Το σύνολο περιλαµβάνει προτάσεις:  

(1) για ένα πρόγραµµα-πλαίσιο για το πρόγραµµα Ορίζοντας 2020 (συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - «ΣΛΕΕ»)·  

(2) για ένα ενιαίο σύνολο κανόνων όσον αφορά τη συµµετοχή και τη διάδοση (ΣΛΕΕ)· 

(3) για ένα ενιαίο ειδικό πρόγραµµα όσον αφορά την υλοποίηση του προγράµµατος 
Ορίζοντας 2020 (ΣΛΕΕ) καθώς και  

(4) µια ξεχωριστή πρόταση για τα τµήµατα του προγράµµατος Ορίζοντας 2020 που 
αντιστοιχούν στη συνθήκη της Ευρατόµ.  

Η συνολική πολιτική συζήτηση και το ιστορικό των εν λόγω νοµοθετικών προτάσεων 
περιέχονται σε ανακοίνωση της Επιτροπής που εκδίδεται ταυτόχρονα και καλύπτει σειρά 
σηµαντικών οριζόντιων θεµάτων όπως η απλοποίηση και ο τρόπος που ενισχύθηκε η 
προσέγγιση όσον αφορά την καινοτοµία.  

Το πρόγραµµα Ορίζοντας 2020 συµβάλλει άµεσα στην αντιµετώπιση των κύριων 
κοινωνιακών προκλήσεων που προσδιορίζονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και τις 
εµβληµατικές πρωτοβουλίες της. Θα συµβάλει επίσης στη δηµιουργία βιοµηχανικής 
υπεροχής στην Ευρώπη. Ακόµη, θα ενισχύσει την αριστεία της επιστηµονικής βάσης, η οποία 
είναι απαραίτητη για τη µακροπρόθεσµη ευµάρεια και ευηµερία της Ευρώπης. Για την 
επίτευξη των στόχων αυτών, οι προτάσεις περιλαµβάνουν ένα πλήρες φάσµα στήριξης που 
ενσωµατώνεται σε ολόκληρο τον κύκλο έρευνας και καινοτοµίας. Κατά συνέπεια, το 
πρόγραµµα Ορίζοντας 2020 συνδυάζει και ενισχύει δραστηριότητες που επί του παρόντος 
χρηµατοδοτούνται από το 7ο πρόγραµµα-πλαίσιο, τα τµήµατα καινοτοµίας του 
προγράµµατος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία και το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο Καινοτοµίας και Τεχνολογίας. Με τον τρόπο αυτό, οι προτάσεις έχουν επίσης 
σχεδιαστεί ώστε να εξασφαλίζουν σηµαντική απλοποίηση για τους συµµετέχοντες. 

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 
ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Για την προετοιµασία των τεσσάρων προτάσεων ελήφθησαν πλήρως υπ’ όψιν όλες οι 
απαντήσεις σε µια εκτεταµένη δηµόσια διαβούλευση βάσει της Πράσινης Βίβλου, «Από τις 
προκλήσεις στις ευκαιρίες: προς ένα κοινό πλαίσιο στρατηγικής για τη χρηµατοδότηση της 
έρευνας και της καινοτοµίας στην ΕΕ», COM(2011)48. Εκφράστηκαν γνώµες από το 

                                                 
1 COM(2011) 500 τελικό. 
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Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, τα κράτη µέλη και ένα ευρύ φάσµα παραγόντων της βιοµηχανίας, της 
ακαδηµαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών. 

Οι προτάσεις βασίζονται επίσης σε δύο εκ των προτέρων ολοκληρωµένες αξιολογήσεις 
επιπτώσεων, που στηρίζονται στις διαβουλεύσεις µε τους ενδιαφερόµενους, σε εσωτερικές 
και εξωτερικές εκτιµήσεις, καθώς και σε συνεισφορές διεθνών εµπειρογνωµόνων. Οι 
αξιολογήσεις κατέδειξαν ότι η επιλογή του προγράµµατος Ορίζοντας 2020 θα απέφερε 
περισσότερη σαφήνεια εστίασης, θα επιτύγχανε καλύτερα την απαραίτητη κρίσιµη µάζα 
προσπάθειας σε επίπεδο προγράµµατος και σε επίπεδο έργου και θα οδηγούσε σε µεγαλύτερο 
µεταγενέστερο αντίκτυπο όσον αφορά τους στόχους πολιτικής και την οικονοµία, την 
ανταγωνιστικότητα και τις κοινωνικές παροχές. Ταυτόχρονα θα συνέβαλλε στην απλοποίηση 
ζητηµάτων π.χ. στην απλούστευση του διοικητικού φόρτου για τους συµµετέχοντες, στον 
εξορθολογισµό των ισχυόντων κανόνων και διαδικασιών, στην εξασφάλιση της συνέπειας 
µεταξύ των µέσων, προµηνύοντας τέλος µια νέα ισόρροπη σχέση µεταξύ κινδύνου και 
εµπιστοσύνης.  

3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

3.1. Νοµική βάση 

Στην πρόταση ενσωµατώνονται απρόσκοπτα δραστηριότητες έρευνας και καινοτοµίας 
προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι πολιτικής.  

Γενικά, το πρόγραµµα Ορίζοντας 2020 θα βασίζεται στους τίτλους «Βιοµηχανία» και 
«Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και διάστηµα» της ΣΛΕΕ (Άρθρα 173 και 182). Οι 
σχετικοί κανόνες συµµετοχής και διάδοσης θα βασίζονται στους ίδιους τίτλους της ΣΛΕΕ 
(άρθρα 173, 183 και 188). Σε αµφότερες τις περιπτώσεις, η νοµική στήριξη στον τίτλο 
«Βιοµηχανία» θα σχετίζεται κυρίως µε το Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτοµίας και 
Τεχνολογίας (EIT), το οποίο θα χρηµατοδοτηθεί µέσω οικονοµικής συνεισφοράς από το 
πρόγραµµα Ορίζοντας 2020. Το ΕΙΤ δεν θα εµφανίζεται στο επίπεδο των ειδικών 
προγραµµάτων. 

Υπενθυµίζεται ότι οι δραστηριότητες καινοτοµίας συµπεριελήφθησαν ρητά σε διάφορα 
προγράµµατα-πλαίσια βάσει του τίτλου «Έρευνα» της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι τα υφιστάµενα προγράµµατα-πλαίσια περιλαµβάνουν επίσης 
ποικιλία δραστηριοτήτων καινοτοµίας. Συνεπώς, το ειδικό πρόγραµµα µε το οποίο θα 
υλοποιηθεί το πρόγραµµα Ορίζοντας 2020 θα στηριχτεί στον τίτλο «Έρευνα και τεχνολογική 
ανάπτυξη και διάστηµα» της ΣΛΕΕ (άρθρο 182) επειδή οι προβλεπόµενες σε αυτό 
δραστηριότητες θα εµπίπτουν σε εκείνες που καλύπτονται από τον εν λόγω τίτλο.  

Η πρόταση για το πρόγραµµα έρευνας και εκπαίδευσης Ευρατόµ που συµβάλλει στο 
πρόγραµµα 2020 στηρίζεται στο άρθρο 7 της συνθήκης Ευρατόµ.  

3.2. Αρχές επικουρικότητας και αναλογικότητας 

Οι προτάσεις έχουν σχεδιαστεί για τη µεγιστοποίηση της ενωσιακής προστιθέµενης αξίας και 
του αντίκτυπου, εστιάζοντας στους στόχους και τις δραστηριότητες οι οποίες δεν δύνανται να 
υλοποιηθούν αποτελεσµατικά από τα κράτη µέλη που δρουν αυτόνοµα. Η παρέµβαση σε 
επίπεδο ΕΕ είναι δυνατό να ενισχύσει το συνολικό πλαίσιο έρευνας και καινοτοµίας και να 
συντονίσει τις ερευνητικές προσπάθειες των κρατών µελών αποφεύγοντας µε τον τρόπο αυτό 
την επανάληψη, διατηρώντας την κρίσιµη µάζα σε βασικούς τοµείς και διασφαλίζοντας τη 
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βέλτιστη αξιοποίηση της κρατικής χρηµατοδότησης. Η παρέµβαση σε επίπεδο ΕΕ επιτρέπει 
στον ανταγωνισµό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο να επιλέξει τις καλύτερες προτάσεις, 
αυξάνοντας έτσι τα επίπεδα της αριστείας και παρέχοντας διαφάνεια για κορυφαία έρευνα και 
καινοτοµία. Επίσης, το επίπεδο της ΕΕ µπορεί λόγω θέσης να στηρίξει καλύτερα τη 
διακρατική κινητικότητα, βελτιώνοντας µε τον τρόπο αυτό την κατάρτιση και την ανάπτυξη 
της σταδιοδροµίας των ερευνητών. Ένα πρόγραµµα σε επίπεδο ΕΕ είναι πιο ικανό να 
αναλάβει µακροπρόθεσµη έρευνα και ανάπτυξη υψηλού κινδύνου, επιµερίζοντας έτσι τον 
κίνδυνο και διευρύνοντας το πεδίο εφαρµογής και τις οικονοµίες κλίµακας που δεν θα 
µπορούσαν να έχουν επιτευχθεί διαφορετικά. Η παρέµβαση σε επίπεδο ΕΕ µπορεί να 
µοχλεύσει πρόσθετες δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτοµία, να 
συµβάλει στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας µέσω του οποίου η γνώση, οι ερευνητές και η 
τεχνολογία κυκλοφορούν ελεύθερα, και τέλος να επιταχύνει την εµπορευµατοποίηση και τη 
διάχυση των καινοτοµιών σε ολόκληρη την Ενιαία Αγορά. Τα προγράµµατα σε επίπεδο 
Ένωσης απαιτούνται επίσης για την υποστήριξη της κατάρτισης πολιτικής καθώς και των 
στόχων που καθορίζονται από ποικιλία πολιτικών. Λεπτοµερείς αποδείξεις παρουσιάζονται 
στις συνοδευτικές αξιολογήσεις επιπτώσεων. 

4. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  

Ο προϋπολογισµός για όλες τις προτάσεις παρουσιάζεται σε τρέχουσες τιµές. Το νοµοθετικό 
δηµοσιονοµικό δελτίο που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόταση ορίζει και τις 
δηµοσιονοµικές επιπτώσεις, καθώς και τις επιπτώσεις σε ανθρώπινους και διοικητικούς 
πόρους. Με βάση ανάλυση της σχέσης κόστους/ωφέλειας, η Επιτροπή δύναται να προσφεύγει 
σε υφιστάµενους εκτελεστικούς οργανισµούς για την εφαρµογή του προγράµµατος Ορίζοντας 
2020, όπως ορίζεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συµβουλίου, περί θεσπίσεως 
του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισµών που είναι επιφορτισµένοι µε ορισµένα 
καθήκοντα σχετικά µε τη διαχείριση κοινοτικών προγραµµάτων.  
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2011/0402 (CNS) 

Πρόταση 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για τον καθορισµό του ειδικού προγράµµατος υλοποίησης του προγράµµατος Ορίζοντας 
2020 – Το πρόγραµµα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτοµία (2014 – 2020) 

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 
182 παράγραφος 4 αυτής,  

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Έπειτα από διαβίβαση του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου2,  

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής3,  

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών4, 

αποφασίζοντας σύµφωνα µε ειδική νοµοθετική διαδικασία,  

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Σύµφωνα µε το άρθρο 182 παράγραφος 3 της Συνθήκης, τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. [] 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της …, σχετικά µε τον Ορίζοντα 
2020 – το πρόγραµµα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτοµία («Ορίζοντας 
2020»)5 – πρέπει να υλοποιηθεί µέσω ενός ειδικού προγράµµατος που ορίζει τους 
συγκεκριµένους στόχους και τους κανόνες για την υλοποίησή τους, καθορίζει τη 
διάρκειά του και παρέχει τα µέσα που κρίνονται αναγκαία. 

(2) Το πρόγραµµα Ορίζοντας 2020 επιδιώκει τρεις στόχους, ήτοι την ανάπτυξη επιστήµης 
αριστείας («Επιστήµη αριστείας»), τη δηµιουργία βιοµηχανικής υπεροχής 
(«Βιοµηχανική υπεροχή») και την αντιµετώπιση των κοινωνιακών προκλήσεων 
(«Κοινωνιακές προκλήσεις»). Οι εν λόγω προτεραιότητες πρέπει να υλοποιηθούν 
µέσω τριών ειδικών προγραµµάτων που αποτελούνται από τρία µέρη που αφορούν 

                                                 
2 ΕΕ C .. της .., σ. . 
3 ΕΕ C .. της .., σ. . 
4 ΕΕ C .. της .., σ. . 
5 ΕΕ της , σ. . 
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έµµεσες δράσεις και ένα µέρος που αφορά τις άµεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου 
Ερευνών (ΚΚΕρ). 

(3) Στο πρόγραµµα Ορίζοντας 2020 καθορίζεται ο γενικός στόχος του εν λόγω 
προγράµµατος-πλαισίου, οι προτεραιότητες και οι αδρές γραµµές των ειδικών στόχων 
και δραστηριοτήτων που πρέπει να υλοποιηθούν ενώ στα ειδικά προγράµµατα 
καθορίζονται οι ειδικοί στόχοι και οι αδρές γραµµές των δραστηριοτήτων που 
χαρακτηρίζουν αποκλειστικά τα αντίστοιχα µέρη. Οι διατάξεις που καθορίζονται στο 
πρόγραµµα Ορίζοντας 2020 σχετικά µε την υλοποίηση συµπεριλαµβανοµένων και 
εκείνων που αναφέρονται στις αρχές δεοντολογίας, εφαρµόζονται πλήρως στα υπόψη 
ειδικά προγράµµατα. 

(4) Κάθε µέρος πρέπει να αλληλοσυµπληρώνει και να υλοποιείται κατά συνεκτικό τρόπο 
µε τα υπόλοιπα µέρη του ειδικού προγράµµατος. 

(5) Υφίσταται ανάγκη κρίσιµης σηµασίας να ενισχυθεί και να επεκταθεί η αριστεία της 
επιστηµονικής βάσης της Ένωσης και να εξασφαλιστεί η διάθεση έρευνας και 
ταλέντων διεθνών προδιαγραφών προκειµένου να εξασφαλιστεί η µακροπρόθεσµη 
ανταγωνιστικότητα και ευηµερία της Ευρώπης. Το µέρος Ι «Επιστήµη αριστείας» 
πρέπει να στηρίζει τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Έρευνας στους 
τοµείς της έρευνας αιχµής, των µελλοντικών και αναδυόµενων τεχνολογιών, των 
δράσεων Μαρία Κιουρί και των ευρωπαϊκών ερευνητικών υποδοµών. Οι εν λόγω 
δραστηριότητες πρέπει να στοχεύουν στη µακροπρόθεσµη αύξηση των ικανοτήτων, 
εστιάζοντας κυρίως στη επόµενη γενιά της επιστήµης, των συστηµάτων και των 
ερευνητών και στη στήριξη των ανερχόµενων ταλέντων από όλη την Ένωση και από 
τις συνδεδεµένες χώρες. Οι δραστηριότητες της Ένωσης για την στήριξη της 
αριστείας στην επιστήµη πρέπει να συµβάλλουν στην παγιοποίηση του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Έρευνας και να καταστήσουν το επιστηµονικό σύστηµα της Ένωσης 
ανταγωνιστικότερο και ελκυστικότερο σε παγκόσµια κλίµακα. 

(6) Οι δράσεις έρευνας που διεξάγονται στο πλαίσιο του µέρους Ι «Επιστήµη αριστείας» 
πρέπει να καθορίζονται σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις ευκαιρίες της επιστήµης, 
χωρίς προκαθορισµένες θεµατικές προτεραιότητες. Η θεµατολογία της έρευνας πρέπει 
να καθορίζεται σε στενή συνεργασία µε την επιστηµονική κοινότητα. Η έρευνα πρέπει 
να χρηµατοδοτείται βάσει της αριστείας. 

(7) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Έρευνας πρέπει να αντικαταστήσει και να διαδεχθεί το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Έρευνας που συστάθηκε µε την απόφαση της Επιτροπής 
2007/134/ΕΚ6. Το εν λόγω συµβούλιο πρέπει να λειτουργεί σύµφωνα µε τις αρχές της 
επιστηµονικής αριστείας, της αυτονοµίας, της αποτελεσµατικότητας και της 
διαφάνειας.  

(8) Προκειµένου να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η βιοµηχανική υπεροχή της Ένωσης 
υπάρχει επείγουσα ανάγκη τόνωσης των επενδύσεων του ιδιωτικού τοµέα στην 
έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτοµία, προώθησης της έρευνας και της 
καινοτοµίας µε θεµατολόγιο καθοριζόµενο από την επιχειρηµατικότητα και 
επιτάχυνση της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών που θα ενισχύσουν τις επιχειρήσεις του 
µέλλοντος και την οικονοµική µεγέθυνση. Στο πλαίσιο του µέρους ΙΙ «Βιοµηχανική 

                                                 
6 ΕΕ L 57 της 24.2.2007, σ. 14. 
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υπεροχή» πρέπει να υποστηριχτούν επενδύσεις σε έρευνα και καινοτοµία αριστείας σε 
βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρµογής και σε άλλες βιοµηχανικές τεχνολογίες, να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση καινοτόµων εταιρειών και έργων σε χρηµατοδότηση 
υψηλού κινδύνου και να παρασχεθεί πανευρωπαϊκή υποστήριξη για την καινοτοµία σε 
µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. 

(9) Η διαστηµική έρευνα και καινοτοµία, που αποτελεί συντρέχουσα αρµοδιότητα 
της Ένωσης, πρέπει να ενταχθεί ως συγκροτηµένο στοιχείο στο µέρος ΙΙ 
«Βιοµηχανική υπεροχή» ώστε να µεγιστοποιηθούν οι επιστηµονικές, οικονοµικές 
και κοινωνιακές επιπτώσεις και να εξασφαλιστεί αποτελεσµατική και αποδοτική 
ως προς το κόστος υλοποίηση. 

(10) Η αντιµετώπιση των µεγάλων κοινωνιακών προκλήσεων που έχουν εντοπιστεί στο 
πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 20207 απαιτεί µεγάλες επενδύσεις στην έρευνα και 
την καινοτοµία για την ανάπτυξη και την εγκατάσταση καινοτόµων και 
πρωτοποριακών λύσεων που να διαθέτουν την αναγκαία κλίµακα και έκταση. Οι εν 
λόγω προκλήσεις αντιπροσωπεύουν επίσης µείζονες οικονοµικές ευκαιρίες για 
καινοτόµες επιχειρήσεις και συνεπώς συµβάλλουν στην ενωσιακή ανταγωνιστικότητα 
και απασχόληση.  

(11) Το µέρος ΙΙΙ «Κοινωνιακές προκλήσεις» πρέπει να αυξήσει την αποτελεσµατικότητα 
της έρευνας και της καινοτοµίας ώστε να ανταποκρίνονται στις βασικές κοινωνιακές 
προκλήσεις µέσω της στήριξης δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτοµίας αριστείας. 
Οι εν λόγω δραστηριότητες πρέπει να υλοποιηθούν χρησιµοποιώντας µια προσέγγιση 
µε βάση προκλήσεις που να συγκεντρώνει πόρους και γνώση από διάφορους τοµείς, 
τεχνολογίες και επιστηµονικούς κλάδους. Η έρευνα στις κοινωνικές και τις 
ανθρωπιστικές επιστήµες αποτελεί σηµαντικό στοιχείο για την αντιµετώπιση όλων 
των προκλήσεων. Οι δραστηριότητες πρέπει να καλύπτουν όλο το εύρος της έρευνας 
και καινοτοµίας µε έµφαση στις δραστηριότητες που σχετίζονται µε την καινοτοµία 
όπως η δοκιµαστική εφαρµογή, η επίδειξη, οι κλίνες δοκιµών και η υποστήριξη των 
δηµόσιων προµηθειών, της προ-τυποποιητικής έρευνας και της δοκιµής προτύπων, 
καθώς και της διείσδυσης των καινοτοµιών στην αγορά. Οι δραστηριότητες πρέπει να 
στηρίζουν άµεσα τις αντίστοιχες αρµοδιότητες τοµεακής πολιτικής σε επίπεδο της 
Ένωσης. Όλες οι προκλήσεις πρέπει να συµβάλλουν στην επίτευξη του πρωταρχικού 
στόχου της αειφόρου ανάπτυξης. 

(12) Ως ενιαίο µέρος του προγράµµατος Ορίζοντας 2020, το Κοινό Κέντρο Ερευνών 
(ΚΚΕρ) πρέπει να συνεχίσει να συµβάλει στην παροχή ανεξάρτητης επιστηµονικής 
και τεχνικής υποστήριξης, προσαρµοσµένης στις ανάγκες των πελατών, για τη 
διατύπωση, την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των ενωσιακών 
πολιτικών. Προκειµένου να ανταποκριθεί στην αποστολή του το Κοινό Κέντρο 
Ερευνών πρέπει να διεξάγει έρευνα ανώτατης ποιότητας. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών, 
κατά τη διεξαγωγή των άµεσων δράσεων σύµφωνα µε την αποστολή του, πρέπει να 
δίδει ιδιαίτερη έµφαση στους τοµείς που απασχολούν ιδιαιτέρως την Ένωση, ήτοι την 
έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη, την ασφάλεια και την 
υπηκοότητα και την «Ευρώπη στον κόσµο». 

                                                 
7 COM(2010)2020. 
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(13) Οι άµεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών πρέπει να υλοποιούνται µε ευελιξία, 
αποτελεσµατικότητα και διαφάνεια, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις σχετικές ανάγκες του 
χρήστη του ΚΚΕρ και των πολιτικών της Ένωσης, τηρώντας παράλληλα το στόχο της 
προστασίας των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης. Αυτές οι ερευνητικές 
δράσεις πρέπει να προσαρµόζονται, όπου απαιτείται, στις εν λόγω ανάγκες και στις 
επιστηµονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και να αποσκοπούν στην επίτευξη 
επιστηµονικής αριστείας. 

(14) Το Κοινό Κέντρο Ερευνών πρέπει να συνεχίσει να αποδίδει πρόσθετους πόρους µέσω 
ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων, στις οποίες περιλαµβάνονται η συµµετοχή σε 
έµµεσες δράσεις του προγράµµατος Ορίζοντας 2020, σε εργασίες για λογαριασµό 
τρίτων και, σε µικρότερο βαθµό, σε αξιοποίηση της πνευµατικής ιδιοκτησίας. 

(15) Το ειδικό πρόγραµµα πρέπει να συµπληρώνει τις δράσεις που διεξάγονται στα κράτη 
µέλη καθώς και άλλες ενωσιακές δράσεις που απαιτούνται στο πλαίσιο της συνολικής 
στρατηγικής προσπάθειας για την υλοποίηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020, ιδίως µε 
δράσεις στους τοµείς πολιτικής της συνοχής, της γεωργίας και της ανάπτυξης της 
υπαίθρου, της εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης, της βιοµηχανίας, της 
δηµόσιας υγείας, της προστασίας των καταναλωτών, της απασχόλησης και της 
κοινωνικής πολιτικής, της ενέργειας, των µεταφορών, του περιβάλλοντος, της δράσης 
για το κλίµα, της ασφάλειας, της θαλάσσιας πολιτικής και της αλιείας, της 
αναπτυξιακής συνεργασίας και της πολιτικής διεύρυνσης και γειτονίας. 

(16) Για να διασφαλιστεί ότι οι αξιολογήσεις του προγράµµατος Ορίζοντας 2020 
αντικατοπτρίζουν σωστά τις τεχνολογικές εξελίξεις, και ότι οι ειδικοί όροι για τη 
χρήση των διευκολύνσεων χρηµατοδότησης αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες της 
αγοράς, η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις σύµφωνα µε το 
άρθρο 290 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να 
προσαρµόζει ή να βελτιώνει περαιτέρω τους δείκτες επιδόσεων που αντιστοιχούν 
στους ειδικούς στόχους του ειδικού προγράµµατος και στους ειδικούς όρους για τη 
χρήση των διευκολύνσεων χρηµατοδότησης. Έχει ιδιαίτερη σηµασία η Επιτροπή να 
διεξάγει τις κατάλληλες διαβουλεύσεις στο πλαίσιο των οικείων προπαρασκευαστικών 
εργασιών, συµπεριλαµβανοµένων και των εργασιών σε επίπεδο εµπειρογνωµόνων. 

Κατά την εκπόνηση και την κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή 
πρέπει να διασφαλίζει έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων 
στο Συµβούλιο. 

(17) Προκειµένου να διασφαλίζονται ενιαίοι όροι για την υλοποίηση του ειδικού 
προγράµµατος, πρέπει να εκχωρηθούν εκτελεστικές αρµοδιότητες στην Επιτροπή για 
την έγκριση των προγραµµάτων εργασιών όσον αφορά την υλοποίηση του ειδικού 
προγράµµατος.  

(18) Οι εκτελεστικές αρµοδιότητες που σχετίζονται µε τα προγράµµατα εργασιών για τα 
µέρη Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, εξαιρουµένων των δράσεων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Έρευνας 
για τις οποίες η Επιτροπή ακολουθεί τη θέση του επιστηµονικού συµβουλίου, πρέπει 
να ασκούνται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
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κανόνων και γενικών αρχών σχετικά µε τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη µέλη της 
άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων από την Επιτροπή8. 

(19) Το Συµβούλιο των ∆ιοικητών του Κοινού Κέντρου Ερευνών, το οποίο έχει συσταθεί 
µε την απόφαση 96/282/Ευρατόµ της Επιτροπής, της 10ης Απριλίου 1996, περί 
αναδιοργάνωσης του Κοινού Κέντρου Ερευνών9, έχει κληθεί να υποβάλει 
γνωµοδότηση σχετικά µε το επιστηµονικό και τεχνολογικό περιεχόµενο του ειδικού 
προγράµµατος όσον αφορά τις άµεσες δράσεις του ΚΚΕρ. 

(20) Για λόγους ασφάλειας δικαίου και σαφήνειας, η απόφαση 2006/971/ΕΚ του 
Συµβουλίου, της 19ης ∆εκεµβρίου 2006, σχετικά µε το ειδικό πρόγραµµα Συνεργασία 
για την εκτέλεση του 7ου προγράµµατος πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τις 
δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2007-2013)10, η 
απόφαση 2006/972/ΕΚ του Συµβουλίου, της 19ης ∆εκεµβρίου 2006, σχετικά µε το 
ειδικό πρόγραµµα Ιδέες µε το οποίο τίθεται σε εφαρµογή το 7ο πρόγραµµα-πλαίσιο 
δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας (2007-2013)11, η απόφαση 2006/973/ΕΚ του Συµβουλίου, της 19ης 
∆εκεµβρίου 2006 , σχετικά µε το ειδικό πρόγραµµα Άνθρωποι για την εκτέλεση του 
7ου προγράµµατος πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τις δραστηριότητες 
έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2007-2013)12, η απόφαση 
2006/974/ΕΚ του Συµβουλίου, της 19ης ∆εκεµβρίου 2006 , σχετικά µε το ειδικό 
πρόγραµµα Ικανότητες µε το οποίο τίθεται σε εφαρµογή το 7ο πρόγραµµα πλαίσιο 
δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας (2007-2013)13, και η απόφαση 2006/975/ΕΚ του Συµβουλίου, της 19ης 
∆εκεµβρίου 2006, περί του ειδικού προγράµµατος που θα υλοποιηθεί µε άµεσες 
δράσεις από το Κοινό Κέντρο Ερευνών µε το οποίο τίθεται σε εφαρµογή το 7ο 
πρόγραµµα πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013)14 πρέπει να καταργηθούν. 

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:  

                                                 
8 ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13. 
9 ΕΕ L 107 της 30.4.1996, σ. 12. 
10 ΕΕ L 400 της 30.12.2006, σ. 86. 
11 ΕΕ L 400 της 30.12.2006, σ. 243. 
12 ΕΕ L 400 της 30.12.2006, σ. 272. 
13 ΕΕ L 400 της 30.12.2006, σ. 299. 
14 ΕΕ L 400 της 30.12.2006, σ. 368. 
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ΤΙΤΛΟΣ I 

ΘΕΣΠΙΣΗ  

Άρθρο 1 
Αντικείµενο 

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται το ειδικό πρόγραµµα για την εφαρµογή του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. ΧΧ/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου15 και 
καθορίζονται οι ειδικοί στόχοι για την ενωσιακή στήριξη των δραστηριοτήτων έρευνας και 
καινοτοµίας που καθορίζονται στο άρθρο 1 του εν λόγω κανονισµού καθώς και οι κανόνες 
υλοποίησης. 

Άρθρο 2 
Θέσπιση του ειδικού προγράµµατος 

1. Το ειδικό πρόγραµµα για την υλοποίηση του προγράµµατος Ορίζοντας 2020 – του 
προγράµµατος-πλαισίου για την έρευνα και την καινοτοµία (2014-2020) (εφεξής «το 
ειδικό πρόγραµµα»), θεσπίζεται διά του παρόντος για την περίοδο από την 1η 
Ιανουαρίου 2014 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2020.  

2. Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. ΧΧ/2012 
[Ορίζοντας 2020], το ειδικό πρόγραµµα περιλαµβάνει τα ακόλουθα µέρη:  

α) Μέρος Ι «Επιστήµη αριστείας»·  

β) Μέρος ΙΙ «Βιοµηχανική υπεροχή»· 

γ) Μέρος ΙΙΙ «Κοινωνιακές προκλήσεις»· 

δ) Μέρος IV «Μη πυρηνικές άµεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών 
(ΚΚΕρ)». 

Άρθρο 3 
Ειδικοί στόχοι: 

1. Το µέρος Ι «Επιστήµη αριστείας» ενισχύει την αριστεία στην Ευρωπαϊκή έρευνα 
βάσει της προτεραιότητας «Επιστήµη αριστείας» που καθορίζεται στο άρθρο 5 
παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. ΧΧ/2012 [Ορίζοντας 2020] 
επιδιώκοντας την επίτευξη των εξής ειδικών στόχων:  

α) ενίσχυση της έρευνας αιχµής µέσω των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ)· 

                                                 
15  
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β) ενίσχυση της έρευνας σε µελλοντικές και αναδυόµενες τεχνολογίες· 

γ) ενίσχυση των δεξιοτήτων, της κατάρτισης και της ανάπτυξης της 
σταδιοδροµίας µέσω των δράσεων Μαρία Skłodowska-Κιουρί (εφεξής 
«δράσεις Μαρία Κιουρί»)· 

δ) ενίσχυση των ευρωπαϊκών ερευνητικών υποδοµών (συµπεριλαµβανοµένων 
των ηλ-υποδοµών)· 

Οι αδρές γραµµές των δραστηριοτήτων για τους εν λόγω ειδικούς στόχους 
καθορίζονται στο µέρος Ι του παραρτήµατος Ι. 

2. Το µέρος ΙΙ «Βιοµηχανική υπεροχή» ενισχύει τη βιοµηχανική υπεροχή και την 
ανταγωνιστικότητα σύµφωνα µε την προτεραιότητα «Βιοµηχανική υπεροχή» που 
καθορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 
ΧΧ/2012 [Ορίζοντας 2020] επιδιώκοντας την επίτευξη των εξής ειδικών στόχων: 

α) ενίσχυση της βιοµηχανικής υπεροχής της Ευρώπης µέσω έρευνας, 
τεχνολογικής ανάπτυξης, επίδειξης και καινοτοµίας στους ακόλουθους τοµείς 
τεχνολογιών γενικής εφαρµογής και βιοµηχανικών τεχνολογιών:  

(i) τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών· 

(ii) νανοτεχνολογίες· 

(iii) προηγµένα υλικά· 

(iv) βιοτεχνολογία· 

(v) προηγµένη µεταποίηση και κατεργασία· 

(vi) διάστηµα· 

β) βελτίωση της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση υψηλού κινδύνου για επενδύσεις 
στην έρευνα και την καινοτοµία· 

γ) διεύρυνση της καινοτοµίας στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις.  

Οι αδρές γραµµές των δραστηριοτήτων για τους εν λόγω ειδικούς στόχους 
καθορίζονται στο µέρος ΙΙ του παραρτήµατος Ι. Ισχύουν ειδικοί όροι για την χρήση 
των διευκολύνσεων χρηµατοδότησης στο πλαίσιο του ειδικού στόχου του στοιχείου 
β). Οι εν λόγω όροι καθορίζονται στο σηµείο 2 του µέρους ΙΙ του παραρτήµατος Ι. 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το 
άρθρο 10 για τον σκοπό της προσαρµογής των εν λόγω ειδικών όρων εάν οι 
οικονοµικές συνθήκες της αγοράς το απαιτούν ή σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της 
διευκόλυνσης για την εγγύηση δανείων του προγράµµατος για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία και του µέσου καταµερισµού κινδύνου της 
χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης καταµερισµού του κινδύνου του 7ου προγράµµατος 
πλαισίου.  
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3. Το µέρος ΙΙΙ «Κοινωνιακές προκλήσεις» συµβάλλει στην επίτευξη της 
προτεραιότητας «Κοινωνιακές προκλήσεις» που καθορίζεται στο άρθρο 5 
παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. ΧΧ/2012 [Ορίζοντας 2020] 
επιδιώκοντας δράσεις έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης, επίδειξης και καινοτοµίας 
που συµβάλλουν στην επίτευξη των εξής ειδικών στόχων:  

α) βελτίωση της διά βίου υγείας και ευηµερίας· 

β) εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων ασφαλών και υψηλής ποιότητας τροφίµων 
και άλλων βιοτεχνολογικών προϊόντων, µέσω της ανάπτυξης παραγωγικών και 
αποτελεσµατικών ως προς τη χρήση των πόρων συστηµάτων πρωτογενούς 
παραγωγής, ενίσχυσης των υπηρεσιών που σχετίζονται µε το οικοσύστηµα, 
παράλληλα µε ανταγωνιστικές βιοµηχανίες χαµηλών εκποµπών άνθρακα·  

γ) µετάβαση σε ένα αξιόπιστο, βιώσιµο και ανταγωνιστικό ενεργειακό σύστηµα, 
για την αντιµετώπιση της αυξανόµενης έλλειψης πόρων, των αυξανόµενων 
ενεργειακών αναγκών και της κλιµατικής αλλαγής· 

δ) δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήµατος µεταφορών που χρησιµοποιεί 
αποτελεσµατικά τους πόρους, είναι φιλικό προς το περιβάλλον, ασφαλές και 
λειτουργεί απρόσκοπτα για το όφελος των πολιτών, της οικονοµίας και της 
κοινωνίας· 

ε) δηµιουργία µιας αποδοτικής ως προς τους πόρους και ανθεκτικής στις 
κλιµατικές αλλαγές οικονοµίας και ενός βιώσιµου συστήµατος παροχής 
πρώτων υλών, προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι ανάγκες ενός αυξανόµενου 
παγκόσµιου πληθυσµού εντός των βιώσιµων ορίων των φυσικών πόρων του 
πλανήτη· 

στ) ενίσχυση των χωρίς αποκλεισµούς, καινοτόµων και ασφαλών ευρωπαϊκών 
κοινωνιών, σε ένα πλαίσιο πρωτοφανών µετασχηµατισµών και αυξανόµενων 
παγκόσµιων αλληλεξαρτήσεων. 

Οι αδρές γραµµές των δραστηριοτήτων για τους εν λόγω ειδικούς στόχους 
καθορίζονται στο µέρος ΙΙΙ του παραρτήµατος Ι. 

4. Το µέρος IV «Μη πυρηνικές άµεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών 
(ΚΚΕρ)» συµβάλλει στην επίτευξη όλων των προτεραιοτήτων που καθορίζονται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. ΧΧ/2012 [Ορίζοντας 2020] 
συµπεριλαµβανοµένου του ειδικού στόχου της παροχής επιστηµονικής και τεχνικής 
υποστήριξης προσαρµοσµένης στις ανάγκες των πελατών, για τις ενωσιακές 
πολιτικές. 

Οι αδρές γραµµές του εν λόγω ειδικού στόχου καθορίζονται στο µέρος IV του 
παραρτήµατος Ι.  

5 Το ειδικό πρόγραµµα αξιολογείται σε συνάρτηση µε τα αποτελέσµατα και τις 
επιπτώσεις όπως αυτά µετρώνται βάσει δεικτών επιδόσεων, που περιλαµβάνουν, 
όπου απαιτείται, δηµοσιεύσεις σε υψηλού αντίκτυπου περιοδικά, κυκλοφορία των 
ερευνητών, πρόσβαση σε ερευνητικές υποδοµές, επενδύσεις µέσω δανείων και 
κεφαλαίων υψηλού κινδύνου, ΜΜΕ που εισάγουν νέες καινοτοµίες στις αντίστοιχες 
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επιχειρήσεις ή στην αγορά, αναφορές των συναφών ερευνητικών δραστηριοτήτων σε 
έγγραφα πολιτικής καθώς και συγκεκριµένες επιπτώσεις σε πολιτικές. 

Περαιτέρω λεπτοµέρειες για τους βασικούς δείκτες επιδόσεων που αντιστοιχούν 
στους εδικούς στόχους οι οποίοι καθορίζονται στις παραγράφους 1 έως 4 του 
παρόντος άρθρου καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ. 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το 
άρθρο 10 για να προσαρµόζει του εν λόγω δείκτες βάσει νέων εξελίξεων ή 
προκειµένου να τους βελτιώσει περαιτέρω.  

Άρθρο 4 
Προϋπολογισµός 

1. Σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. ΧΧ/2012 
[Ορίζοντας 2020], η χρηµατοδότηση για την υλοποίηση του ειδικού προγράµµατος 
είναι 86.198 εκατοµµύρια ευρώ. 

2. Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 κατανέµεται στα τέσσερα µέρη που 
καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της παρούσας απόφασης σύµφωνα µε το 
άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. ΧΧ/2012 [Ορίζοντας 2020]. Η 
ενδεικτική κατανοµή του προϋπολογισµού για τους ειδικούς στόχους που 
καθορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης και το µέγιστο συνολικό ποσό 
της συµµετοχής στις δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών καθορίζονται στο 
παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. ΧΧ/2012 [Ορίζοντας 2020].  

3 Το πολύ 6% των ποσών που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. ΧΧ/2012 [Ορίζοντας 2020] για τα µέρη Ι, ΙΙ και ΙΙΙ των 
ειδικών προγραµµάτων διατίθεται για διοικητικές δαπάνες της Επιτροπής. 

4. Εάν απαιτείται, µπορούν να εγγραφούν πιστώσεις στον προϋπολογισµό πέρα από το 
2020 για την κάλυψη των τεχνικών και διοικητικών δαπανών που απαιτούνται για τη 
διαχείριση των δραστηριοτήτων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί µέχρι τις 31 
∆εκεµβρίου 2020. 
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ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Άρθρο 5  
Προγράµµατα εργασιών 

1. Τα ειδικά προγράµµατα υλοποιούνται µέσω προγραµµάτων εργασιών. 

2. Η Επιτροπή εγκρίνει κοινά ή χωριστά προγράµµατα εργασιών για την υλοποίηση 
των µερών Ι, II και ΙΙΙ του παρόντος ειδικού προγράµµατος που αναφέρονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και γ), πλην της υλοποίησης των δράσεων στο 
πλαίσιο του ειδικού στόχου «Ενίσχυση της επιστηµονικής βάσης της Ευρώπης στην 
έρευνα αιχµής». Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύµφωνα µε τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2. 

3. Τα προγράµµατα εργασιών για την υλοποίηση των δράσεων στο πλαίσιο του ειδικού 
στόχου «Ενίσχυση της επιστηµονικής βάσης της Ευρώπης στην έρευνα αιχµής» 
όπως θεσπίζονται από το επιστηµονικό συµβούλιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας 
βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 2 στοιχείο β) εγκρίνονται από την Επιτροπή µέσω 
εκτελεστικής πράξης. Η Επιτροπή δεν ακολουθεί το πρόγραµµα εργασιών που 
θέσπισε το επιστηµονικό συµβούλιο µόνο σε περίπτωση που κρίνει ότι δεν έχουν 
τηρηθεί οι διατάξεις της παρούσας απόφασης. Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή 
εγκρίνει το πρόγραµµα εργασιών µέσω εκτελεστικής πράξης που εκδίδεται σύµφωνα 
µε τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2. Η Επιτροπή 
αιτιολογεί δεόντως το εν λόγω µέτρο.  

4. Η Επιτροπή εγκρίνει µέσω εκτελεστικής πράξης χωριστό πολυετές πρόγραµµα 
εργασιών για το µέρος IV του ειδικού προγράµµατος σχετικά µε τις µη πυρηνικές 
άµεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών που αναφέρεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 2 στοιχείο δ). 

Το εν λόγω πρόγραµµα εργασιών λαµβάνει υπόψη την γνωµοδότηση του 
Συµβουλίου των ∆ιοικητών του ΚΚΕρ που αναφέρεται στην απόφαση 
96/282/Ευρατόµ. 

5. Τα προγράµµατα εργασιών λαµβάνουν υπ’ όψιν την κατάσταση της επιστήµης, της 
τεχνολογίας και της καινοτοµίας σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο, καθώς και 
τις σχετικές εξελίξεις στους τοµείς των πολιτικών, της αγοράς και της κοινωνίας. 
Περιλαµβάνουν πληροφορίες σχετικά µε το συντονισµό µε δραστηριότητες έρευνας 
και καινοτοµίας που διεξάγουν τα κράτη µέλη, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων 
σε τοµείς στους οποίους υπάρχουν πρωτοβουλίες κοινού προγραµµατισµού. Τα 
προγράµµατα επικαιροποιούνται όπου απαιτείται. 

6. Στα προγράµµατα εργασιών για την υλοποίηση των µερών Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και γ), καθορίζονται οι προς 
επίτευξη στόχοι, τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, η µέθοδος υλοποίησης και ο 
συνολικός τους προϋπολογισµός, συµπεριλαµβανοµένων, όπου απαιτείται, 
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ενδεικτικών πληροφοριών σχετικά µε τις δαπάνες που σχετίζονται µε το κλίµα. 
Περιλαµβάνουν επίσης περιγραφή των προς χρηµατοδότηση δράσεων, ένδειξη του 
ποσού που κατανέµεται σε κάθε δράση, ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, 
καθώς και πολυετή προσέγγιση και στρατηγικές κατευθύνσεις για τα επόµενα έτη 
υλοποίησης. Όσον αφορά τις επιχορηγήσεις, τα εν λόγω προγράµµατα 
περιλαµβάνουν τις προτεραιότητες, τα ουσιώδη κριτήρια αξιολόγησης και το 
µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης. Τα προγράµµατα εργασιών επιτρέπουν 
προσεγγίσεις από τη βάση προς την κορυφή που αντιµετωπίζουν τους στόχους µε 
καινοτόµες µεθόδους.  

Επιπλέον, τα εν λόγω προγράµµατα εργασιών περιλαµβάνουν τµήµα στο οποίο 
προσδιορίζονται οι οριζόντιες δράσεις, όπως αναφέρονται στο άρθρο 13 του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. ΧΧ/2012 [Ορίζοντας 2020] και καλύπτουν δύο ή 
περισσότερους ειδικούς στόχους τόσο στο πλαίσιο της ίδιας προτεραιότητας όσο και 
γενικά για δύο ή περισσότερες προτεραιότητες. Οι εν λόγω δράσεις υλοποιούνται 
κατά ενοποιηµένο τρόπο.  

Άρθρο 6  
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Έρευνας  

1. Η Επιτροπή προβαίνει στη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ), 
το οποίο είναι το κύριο όργανο υλοποίησης των δράσεων του µέρους Ι «Επιστήµη 
αριστείας» οι οποίες σχετίζονται µε τον ειδικό στόχο «Ενίσχυση της επιστηµονικής 
βάσης της Ευρώπης στην έρευνα αιχµής». Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Έρευνας 
αντικαθιστά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Έρευνας που συστάθηκε µε την απόφαση 
2007/134/ΕΚ.  

2. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Έρευνας αποτελείται από το ανεξάρτητο Επιστηµονικό 
Συµβούλιο που προβλέπεται στο άρθρο 7 και την ειδική εκτελεστική δοµή που 
προβλέπεται στο άρθρο 8. 

3. Το ΕΣΕ έχει πρόεδρο εκλεγόµενο µεταξύ έµπειρων επιστηµόνων διεθνούς κύρους. 

Ο πρόεδρος διορίζεται από την Επιτροπή βάσει διαδικασίας πρόσληψης που 
περιλαµβάνει ειδική επιτροπή αναζήτησης, για τετραετή θητεία η οποία µπορεί να 
ανανεωθεί άπαξ. Η διαδικασία πρόσληψης και ο επιλεγόµενος υποψήφιος 
λαµβάνουν την έγκριση του επιστηµονικού συµβουλίου. 

Ο πρόεδρος προεδρεύει του επιστηµονικού συµβουλίου, εξασφαλίζει την ηγεσία του 
και τη σχέση του µε την ειδική εκτελεστική δοµή, και το εκπροσωπεί στον κόσµο 
της επιστήµης. 

4. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Έρευνας λειτουργεί σύµφωνα µε τις αρχές της 
επιστηµονικής αριστείας, της αυτονοµίας, της αποδοτικότητας, της 
αποτελεσµατικότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Εξασφαλίζει τη συνέχεια 
των δράσεων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Έρευνας που διεξήχθηκαν βάσει της 
απόφασης 2006/972/ΕΚ του Συµβουλίου.  

5. Οι δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Έρευνας υποστηρίζουν την έρευνα 
που διεξάγεται σε όλους τους τοµείς από µεµονωµένες και διεθνικές οµάδες που 
ανταγωνίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι επιχορηγήσεις του Ευρωπαϊκού 
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Συµβουλίου Έρευνας για την έρευνα αιχµής διατίθενται µε µοναδικό κριτήριο την 
αριστεία. 

6. Η Επιτροπή ενεργεί ως εγγυητής της αυτονοµίας και της ακεραιότητας του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Έρευνας και διασφαλίζει την ορθή εκτέλεση των 
καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί. 

Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η υλοποίηση των δράσεων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 
Έρευνας συνάδει µε τις αρχές που ορίζονται στην παράγραφο 4 του παρόντος 
άρθρου, καθώς και µε τη συνολική στρατηγική του επιστηµονικού συµβουλίου που 
αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2.  

Άρθρο 7  
Επιστηµονικό Συµβούλιο 

1. Το επιστηµονικό συµβούλιο απαρτίζεται από επιστήµονες, µηχανικούς και 
ακαδηµαϊκούς υψίστου κύρους και κατάλληλης εξειδίκευσης οι οποίοι καλύπτουν 
ευρύ φάσµα ερευνητικών πεδίων και ενεργούν υπό την προσωπική τους ιδιότητα, 
ανεξάρτητα από ξένα συµφέροντα. 

Τα µέλη του επιστηµονικού συµβουλίου διορίζονται από την Επιτροπή µε 
ανεξάρτητη και διαφανή διαδικασία επιλογής που συµφωνείται από κοινού µε το 
επιστηµονικό συµβούλιο και η οποία περιλαµβάνει διαβουλεύσεις µε την 
επιστηµονική κοινότητα και έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο. 

Η θητεία τους περιορίζεται σε τέσσερα έτη, µε δυνατότητα άπαξ ανανέωσης µε εκ 
περιτροπής σύστηµα που εξασφαλίζει τη συνέχεια του έργου του επιστηµονικού 
συµβουλίου.  

2. Το επιστηµονικό συµβούλιο: 

α) καθορίζει τη συνολική στρατηγική του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Έρευνας· 

β) καταρτίζει το πρόγραµµα εργασιών για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων 
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Έρευνας·  

γ) καθορίζει τις µεθόδους και τις διαδικασίες εξέτασης από οµότιµους κριτές και 
αξιολόγησης των προτάσεων, βάσει των οποίων επιλέγονται οι προτάσεις προς 
χρηµατοδότηση· 

δ) διατυπώνει θέση επί κάθε ζητήµατος το οποίο, από επιστηµονική άποψη, 
δύναται να ενισχύσει τα επιτεύγµατα και τον αντίκτυπο του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου Έρευνας και να βελτιώσει την ποιότητα της διεξαγόµενης 
έρευνας· 

ε) θεσπίζει κώδικα δεοντολογίας µε σκοπό, µεταξύ άλλων, την αποτροπή 
συγκρούσεων συµφερόντων. 

Η Επιτροπή δεν ακολουθεί τις θέσεις που καθορίζει το επιστηµονικό συµβούλιο 
σύµφωνα µε τα στοιχεία α), γ), δ) και ε) της παρούσας παραγράφου µόνο σε 
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περίπτωση που κρίνει ότι δεν έχουν τηρηθεί οι διατάξεις της παρούσας απόφασης. 
Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή λαµβάνει µέτρα ώστε να διατηρήσει τη συνέχεια 
της υλοποίησης του ειδικού προγράµµατος και της επίτευξης των στόχων του, 
καθορίζοντας τα σηµεία στα οποία δεν ακολουθεί τις θέσεις του επιστηµονικού 
συµβουλίου και αιτιολογώντας δεόντως τα υπόψη µέτρα. 

3. Το επιστηµονικό συµβούλιο ενεργεί σύµφωνα µε την εντολή που καθορίζεται στο 
σηµείο 1.1, του µέρους Ι του παραρτήµατος I. 

4. Το επιστηµονικό συµβούλιο ενεργεί αποκλειστικά και µόνο µε γνώµονα την 
επίτευξη των στόχων του µέρους του ειδικού προγράµµατος που σχετίζονται µε τον 
ειδικό στόχο «Ενίσχυση της επιστηµονικής βάσης της Ευρώπης στην έρευνα 
αιχµής» σύµφωνα µε τις αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 4. 
Ενεργεί µε ακεραιότητα και εντιµότητα και εκτελεί το έργο του µε 
αποτελεσµατικότητα και τη µεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια. 

Άρθρο 8  
Ειδική εκτελεστική δοµή 

1. Η ειδική εκτελεστική δοµή ευθύνεται για την διοικητική υλοποίηση και την 
εκτέλεση του προγράµµατος, όπως περιγράφεται στο σηµείο 1.2 του µέρους Ι του 
παραρτήµατος Ι και υποστηρίζει το επιστηµονικό συµβούλιο στην εκτέλεση όλων 
των καθηκόντων του.  

2. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η ειδική εκτελεστική δοµή εξυπηρετεί απόλυτα, 
αποτελεσµατικά και µε την απαιτούµενη ευελιξία τους στόχους και τις απαιτήσεις 
αποκλειστικά του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Έρευνας.  
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ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ  

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 9  
∆ιαδικασία επιτροπής 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια 
του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/201116. 

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζεται το 
άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

3. Στις περιπτώσεις που η επιτροπή η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 2 πρέπει να 
γνωµοδοτήσει µε έγγραφη διαδικασία, η εν λόγω διαδικασία λύεται χωρίς 
αποτέλεσµα, εάν, εντός της προθεσµίας για την παροχή της γνωµοδότησης, ο 
πρόεδρος της επιτροπής λάβει σχετική απόφαση ή όταν µια απλή πλειοψηφία των 
µελών της επιτροπής καταθέσει σχετικό αίτηµα. 

Άρθρο 10 
Άσκηση της εξουσιοδότησης 

1. Η αρµοδιότητα για την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο. 

2. Η αρµοδιότητα για την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή επ’ αόριστον, αρχής γενοµένης από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας απόφασης. 

3. Η εξουσιοδότηση µπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγµή από το Συµβούλιο. Η 
απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν 
λόγω απόφαση. Η ανάκληση αρχίζει να εφαρµόζεται την εποµένη της δηµοσίευσης 
της απόφασης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
µεταγενέστερη ηµεροµηνία που καθορίζεται στην απόφαση. ∆εν επηρεάζει την 
εγκυρότητα κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ. 

4. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί στο 
Συµβούλιο. 

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη τίθεται σε ισχύ µόνον εάν δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις 
από το Συµβούλιο εντός προθεσµίας 2 µηνών από την κοινοποίηση της 
συγκεκριµένης πράξης στο Συµβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της ως άνω 
προθεσµίας, το Συµβούλιο ενηµερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα διατυπώσει 
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αντιρρήσεις. Η εν λόγω προθεσµία παρατείνεται κατά έναν µήνα µε πρωτοβουλία 
του Συµβουλίου. 

6. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενηµερώνεται για την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων από την Επιτροπή ή για τυχόν αντιρρήσεις κατ’ αυτών ή για την ανάκληση 
της εξουσιοδότησης από το Συµβούλιο. 

Άρθρο 11 
Κατάργηση και µεταβατικές διατάξεις 

1. Οι αποφάσεις 2006/971/ΕΚ, 2006/972/ ΕΚ, 2006/973/ ΕΚ, 2006/974/ ΕΚ και 
2006/975/ ΕΚ καταργούνται από την 1η Ιανουαρίου 2014. 

2. Ωστόσο, δράσεις οι οποίες έχουν αρχίσει να υλοποιούνται βάσει των αποφάσεων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και οι οικονοµικές υποχρεώσεις που 
σχετίζονται µε αυτές συνεχίζουν να διέπονται από τις εν λόγω αποφάσεις µέχρι την 
ολοκλήρωσή τους. Εάν απαιτηθεί, τα υπόλοιπα καθήκοντα των επιτροπών που 
συστάθηκαν βάσει των αποφάσεων της παραγράφου 1 µεταφέρονται στην επιτροπή 
του άρθρου 9 της παρούσας απόφασης. 

3. Οι πιστώσεις για το ειδικό πρόγραµµα µπορούν επίσης να καλύψουν δαπάνες για 
τεχνική και διοικητική βοήθεια που είναι αναγκαίες για να εξασφαλιστεί η µετάβαση 
µεταξύ του ειδικού προγράµµατος και των µέτρων που καλύπτονται από τις 
αποφάσεις αριθ. 2006/971/ΕΚ, 2006/972/ΕΚ, 2006/973/ΕΚ, 2006/974/ΕΚ και 
2006/975/ΕΚ. 

Άρθρο 12 
Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την τρίτη ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 13 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη. 

Βρυξέλλες, 

 Για το Συµβούλιο 
 Ο Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
Κατευθυντήριες γραµµές των δραστηριοτήτων 

Κοινά στοιχεία για τις έµµεσες δράσεις 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

1.1. Γενικά 

Ο κανονισµός (ΕΕ) αριθ. XX/2012 (Ορίζοντας 2020) παρέχει ένα σύνολο αρχών για την 
υποστήριξη µιας προσέγγισης όσον αφορά τον προγραµµατισµό µε βάση την οποία οι 
δραστηριότητες συµβάλλουν κατά στρατηγικό και ενοποιηµένο τρόπο στην επίτευξη των 
στόχων του, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται µεγάλου βαθµού συµπληρωµατικότητα µε άλλες 
συναφείς πολιτικές και προγράµµατα ανά την Ένωση. 

Οι έµµεσες δράσεις του προγράµµατος Ορίζοντας 2020 θα υλοποιούνται µέσω των µορφών 
χρηµατοδότησης που προβλέπονται στο δηµοσιονοµικό κανονισµό και ειδικότερα, 
επιδοτήσεις, βραβεία, δηµόσιες συµβάσεις και χρηµατοπιστωτικά µέσα. Όλες οι µορφές 
χρηµατοδότησης θα χρησιµοποιούνται µε ευελιξία σε όλο το φάσµα των γενικών και 
συγκεκριµένων στόχων του προγράµµατος Ορίζοντας 2020, ενώ η χρήση τους θα 
καθορίζεται µε βάση τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του συγκεκριµένου στόχου.  

Θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη διασφάλιση µιας ευρείας προσέγγισης στην καινοτοµία, η 
οποία δεν θα περιορίζεται µόνο στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών βάσει 
επιστηµονικών και τεχνολογικών καινοτοµιών, αλλά θα ενσωµατώνει και πτυχές όπως η 
χρήση των υφιστάµενων τεχνολογιών σε νεωτερικές εφαρµογές, η συνεχής βελτίωση, καθώς 
και η µη τεχνολογική και κοινωνική καινοτοµία. Μόνο µια ολιστική προσέγγιση της 
καινοτοµίας µπορεί να αντιµετωπίσει ταυτόχρονα τις κοινωνιακές προκλήσεις και να 
δηµιουργήσει νέες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και βιοµηχανίες. 

Ειδικότερα, όσον αφορά τις κοινωνιακές προκλήσεις, τις τεχνολογίες γενικής εφαρµογής και 
τις βιοµηχανικές τεχνολογίες, θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στις υποστηρικτικές δραστηριότητες 
που διεξάγονται κοντά στους τελικούς χρήστες και στην αγορά, όπως επίδειξη, δοκιµαστική 
εφαρµογή ή επικύρωση ιδέας. Επίσης, όπου απαιτείται, θα περιλαµβάνονται δραστηριότητες 
για τη στήριξη της κοινωνικής καινοτοµίας και παράπλευρων πτυχών της ζήτησης όπως 
τυποποίηση σε προκαταρκτικό στάδιο ή συµβάσεις προ εµπορικής προώθησης, συµβάσεις 
προµήθειας καινοτόµων λύσεων, τυποποίηση και άλλα µέτρα επικεντρωµένα στο χρήστη που 
θα συµβάλλουν στην επιτάχυνση της διάθεσης και της διανοµής καινοτόµων προϊόντων και 
υπηρεσιών στην αγορά. Επιπροσθέτως, θα υπάρχει επαρκής δυνατότητα για προσεγγίσεις από 
τη βάση προς την κορυφή και για ανοικτά, ελαφριά και ταχέα συστήµατα στο πλαίσιο όλων 
των προκλήσεων και των τεχνολογιών παρέχοντας την ευκαιρία στους καλύτερους ερευνητές 
και επιχειρηµατίες και στις καλύτερες επιχειρήσεις της Ευρώπης να προβάλουν καινοτόµες 
λύσεις της δικής τους επιλογής. 

Η αναλυτική θέσπιση προτεραιοτήτων κατά την υλοποίηση του προγράµµατος Ορίζοντας 
2020 θα απαιτήσει στρατηγική προσέγγιση του προγραµµατισµού της έρευνας, µε τη χρήση 
τρόπων διακυβέρνησης που να εναρµονίζονται στενά µε την ανάπτυξη πολιτικής, 
καταργώντας ωστόσο τα όρια των παραδοσιακών τοµεακών πολιτικών. Αυτό θα βασίζεται σε 
αξιόπιστα στοιχεία, αναλύσεις και προβλέψεις, ενώ η µέτρηση της προόδου θα βασίζεται σε 
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µια αξιόπιστη δέσµη δεικτών επιδόσεων. Η οριζόντια προσέγγιση του προγραµµατισµού και 
της διακυβέρνησης θα επιτρέψει τον αποτελεσµατικό συντονισµό µεταξύ όλων των ειδικών 
στόχων του προγράµµατος Ορίζοντας 2020 και θα επιτρέψει την αντιµετώπιση των 
οριζόντιων προκλήσεων που ενυπάρχουν σε όλους, όπως για παράδειγµα τη βιωσιµότητα, 
την κλιµατική αλλαγή ή τις επιστήµες και τις τεχνολογίες της θάλασσας. 

Επίσης, η θέσπιση προτεραιοτήτων θα βασίζεται σε ένα ευρύ φάσµα πληροφοριών και 
γνωµοδοτήσεων. Όπου απαιτείται, θα περιλαµβάνει οµάδες ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων 
που θα συγκροτούνται ειδικά για την παροχή συµβουλών σχετικά µε την υλοποίηση του 
προγράµµατος Ορίζοντας 2020 ή οποιουδήποτε από τους ειδικούς του στόχους. Οι εν λόγω 
οµάδες εµπειρογνωµόνων θα διαθέτουν το κατάλληλο επίπεδο εξειδίκευσης και γνώσης 
στους τοµείς που θα καλύπτουν και ποικιλία επαγγελµατικών υποβάθρων, 
συµπεριλαµβανοµένης της συµµετοχής τους στη βιοµηχανία και στην κοινωνία των πολιτών. 

Ο καθορισµός των προτεραιοτήτων µπορεί επίσης να λάβει υπόψη τα στρατηγικά ερευνητικά 
θεµατολόγια από τις ευρωπαϊκές τεχνολογικές πλατφόρµες ή στοιχεία από τις ευρωπαϊκές 
συµπράξεις καινοτοµίας. Όπου απαιτείται, οι συµπράξεις µεικτής δηµόσιας συµµετοχής και 
οι συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα που υποστηρίζονται από το πρόγραµµα 
Ορίζοντας 2020 θα συµβάλλουν και αυτές στη διαδικασία καθορισµού προτεραιοτήτων και 
υλοποίησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις που προβλέπει η απόφαση για το πρόγραµµα 
Ορίζοντας 2020. Ακόµη, οι τακτικές αλληλεπιδράσεις µε τους τελικούς χρήστες, τους πολίτες 
και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, µε κατάλληλες µεθοδολογίες, όπως 
διασκέψεις συναίνεσης, συµµετοχικές αξιολογήσεις τεχνολογιών ή άµεση εµπλοκή σε 
διαδικασίες έρευνας και καινοτοµίας, θα αποτελέσουν ακρογωνιαίο λίθο της διαδικασίας 
θέσπισης προτεραιοτήτων. 

Καθώς το πρόγραµµα Ορίζοντας 2020 είναι επταετές, το οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτικό 
πλαίσιο εντός του οποίου θα λειτουργεί, ενδέχεται να αλλάξει σηµαντικά κατά τη διάρκεια 
της ζωής του. Το πρόγραµµα Ορίζοντας 2020 πρέπει να µπορεί να προσαρµόζεται στις 
αλλαγές αυτές. Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο καθενός από τους ειδικούς στόχους, θα υπάρχει η 
δυνατότητα να περιλαµβάνεται η στήριξη δραστηριοτήτων πέραν των περιγραφών που 
ορίζονται παρακάτω, όπου αιτιολογείται δεόντως για την αντιµετώπιση σηµαντικών 
εξελίξεων, πολιτικών αναγκών ή απρόβλεπτων γεγονότων.  

1.2. Κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήµες 

Οι έρευνες των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστηµών θα ενσωµατωθούν πλήρως σε 
όλους τους γενικούς στόχους του προγράµµατος Ορίζοντας 2020. Θα περιλαµβάνονται 
άφθονες ευκαιρίες στήριξης αυτού του είδους ερευνών µέσω του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 
Έρευνας, των δράσεων «Μαρία Κιουρί» ή του ειδικού στόχου των ερευνητικών υποδοµών. 

Επίσης, οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήµες ενσωµατώνονται ως βασικό στοιχείο των 
δραστηριοτήτων που χρειάζονται για την αντιµετώπιση κάθε κοινωνιακής πρόκλησης ώστε 
να ενισχυθεί ο αντίκτυπός τους. Εδώ περιλαµβάνονται: η κατανόηση των καθοριστικών 
παραγόντων υγείας και η βελτιστοποίηση της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων υγείας, 
η στήριξη πολιτικών ενίσχυσης των αγροτικών περιοχών και προώθησης συνειδητών 
επιλογών των καταναλωτών, η αξιόπιστη λήψη αποφάσεων σχετικά µε την ενεργειακή 
πολιτική και τη διασφάλιση ενός φιλικού προς τον καταναλωτή ευρωπαϊκού ηλεκτρικού 
δικτύου, η στήριξη στοιχειοθετηµένης και προβλεπτικής πολιτικής µεταφορών, η στήριξη 
στρατηγικών αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής και µετριασµού των επιπτώσεών της, οι 
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πρωτοβουλίες και τα µέτρα για την αποδοτικότητα των πόρων για τη µετάβαση προς µια 
πράσινη και βιώσιµη οικονοµία. 

Επιπροσθέτως, ο ειδικός στόχος «Κοινωνίες χωρίς αποκλεισµούς, καινοτόµες και ασφαλείς» 
θα υποστηρίξει τις έρευνες των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστηµών σε θέµατα 
οριζόντιας φύσης, όπως η δηµιουργία έξυπνης και βιώσιµης ανάπτυξης, οι κοινωνικές 
µεταβολές στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, η κοινωνική καινοτοµία, η καινοτοµία στον δηµόσιο 
τοµέα ή η θέση της Ευρώπης ως παγκόσµιου παράγοντα. 

1.3. Μικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 

Το πρόγραµµα Ορίζοντας 2020 θα ενθαρρύνει και θα υποστηρίζει τη συµµετοχή των ΜΜΕ 
µε ενοποιηµένο τρόπο σε όλους τους ειδικούς στόχους. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 18 του προγράµµατος Ορίζοντας 2020, θα εφαρµοστούν στον ειδικό 
στόχο «Υπεροχή τεχνολογιών γενικής εφαρµογής και βιοµηχανικών τεχνολογιών» και στο 
µέρος ΙΙΙ «Κοινωνιακές προκλήσεις» ειδικά µέτρα όπως ορίζονται στον ειδικό στόχο 
«Καινοτοµία στις ΜΜΕ» (ειδικό µέσο ΜΜΕ). Αυτή η ενοποιηµένη προσέγγιση αναµένεται 
να έχει ως αποτέλεσµα το 15 % περίπου του συνολικού προϋπολογισµού τους να διατεθεί σε 
ΜΜΕ. 

1.4. Πρόσβαση σε χρηµατοδότηση υψηλού κινδύνου 

Το πρόγραµµα Ορίζοντας 2020 θα βοηθήσει εταιρείες και οργανισµούς άλλων τύπων να 
αποκτήσουν πρόσβαση σε δάνεια, εγγυήσεις και χρηµατοδοτήσεις µετοχικού κεφαλαίου 
µέσω δύο διευκολύνσεων.  

Η διευκόλυνση δανείων θα παρέχει δάνεια σε µεµονωµένους δικαιούχους για επενδύσεις σε 
έρευνα και καινοτοµία, εγγυήσεις σε ενδιάµεσους χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς που 
χορηγούν δάνεια σε δικαιούχους, συνδυασµούς δανείων και εγγυήσεων και εγγυήσεις ή 
τριτεγγυήσεις για εθνικά ή περιφερειακά σχέδια χρηµατοδότησης δανείων. Θα περιλαµβάνει 
θυρίδα ΜΜΕ µε στόχο την χορήγηση δανείων σε καθοδηγούµενες από έρευνα και 
καινοτοµία ΜΜΕ προκειµένου να συµπληρωθεί η χρηµατοδότηση µέσω της διευκόλυνσης 
για την εγγύηση δανείων του προγράµµατος για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία 
των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ. 

Η διευκόλυνση κεφαλαίου θα παρέχει κεφάλαια υψηλού κινδύνου ή/και ενδιάµεσα κεφάλαια 
σε µεµονωµένες επιχειρήσεις σε αρχικό στάδιο (θυρίδα εκκίνησης). Η διευκόλυνση θα έχει 
επίσης τη δυνατότητα επενδύσεων στη φάση της επέκτασης και της ανάπτυξης σε συνδυασµό 
µε τον µηχανισµό ιδίων κεφαλαίων για την ανάπτυξη του προγράµµατος για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ, 
συµπεριλαµβανοµένων και αµοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν σε άλλα κεφάλαια (funds-
of-funds).  

Οι εν λόγω διευκολύνσεις θα είναι ζωτικής σηµασίας για τον ειδικό στόχο «Πρόσβαση στη 
χρηµατοδότηση υψηλού κινδύνου» αλλά µπορούν, όπου απαιτείται, να χρησιµοποιηθούν και 
σε άλλους ειδικούς στόχους του προγράµµατος Ορίζοντας 2020. 

Η διευκόλυνση κεφαλαίου και η θυρίδα ΜΜΕ της διευκόλυνσης δανείων θα υλοποιηθούν ως 
µέρος δύο ενωσιακών χρηµατοπιστωτικών µέσων που παρέχουν ίδια κεφάλαια ή δάνεια για 
την ενίσχυση της έρευνας, της καινοτοµία και της ανάπτυξης των ΜΜΕ, σε συνδυασµό µε τις 
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διευκολύνσεις ιδίων κεφαλαίων και δανείων στο πλαίσιο του προγράµµατος για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ. 

1.5. Κοινοποίηση και διάδοση 

Μια βασική προστιθέµενη αξία της έρευνας και καινοτοµίας που χρηµατοδοτείται σε 
ενωσιακό επίπεδο είναι η δυνατότητα διάδοσης και κοινοποίησης των αποτελεσµάτων σε 
κλίµακα ηπείρου ώστε να ενισχυθεί ο αντίκτυπός τους. Κατά συνέπεια, το πρόγραµµα 
Ορίζοντας 2020 θα περιλαµβάνει, σε όλους τους ειδικούς του στόχους, συγκεκριµένη στήριξη 
σε δράσεις διάδοσης (συµπεριλαµβανοµένης της ανοικτής πρόσβασης στα ερευνητικά 
αποτελέσµατα), κοινοποίησης και διαλόγου, µε ιδιαίτερη έµφαση στην κοινοποίηση 
αποτελεσµάτων στους τελικούς χρήστες, τους πολίτες, τις οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών, τη βιοµηχανία και τους φορείς χάραξης πολιτικής. Στο βαθµό αυτό, το πρόγραµµα 
Ορίζοντας 2020 ενδέχεται να χρησιµοποιεί δίκτυα για µεταφορά πληροφοριών. Οι 
δραστηριότητες κοινοποίησης στο πλαίσιο του προγράµµατος Ορίζοντας 2020 θα επιδιώκουν 
επίσης την ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά τη σηµασία της έρευνας και της 
καινοτοµίας µέσω εκδόσεων, εκδηλώσεων, αρχείων καταγραφής γνώσης, βάσεων δεδοµένων, 
διαδικτυακών τόπων ή στοχευµένης χρήσης των µέσων κοινωνικής δικτύωσης.  

2. ∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

Η διεθνής συνεργασία µε εταίρους σε τρίτες χώρες είναι απαραίτητη για την αποτελεσµατική 
αντιµετώπιση πολλών ειδικών στόχων που ορίζονται στο πρόγραµµα Ορίζοντας 2020 και 
ειδικότερα, εκείνων που σχετίζονται µε τις εξωτερικές πολιτικές και τις διεθνείς δεσµεύσεις 
της ΕΕ. Αυτό ισχύει για όλες τις παγκόσµιες κοινωνικές προκλήσεις που αντιµετωπίζει το 
πρόγραµµα Ορίζοντας 2020. Η διεθνής συνεργασία είναι επίσης σηµαντική για την έρευνα 
αιχµής και τη βασική έρευνα προκειµένου να αξιοποιηθούν τα οφέλη που προκύπτουν από 
αναδυόµενες ευκαιρίες στις επιστήµες και την τεχνολογία. Η προώθηση ερευνητών και η 
κινητικότητα του προσωπικού που ασχολείται µε την καινοτοµία σε διεθνή κλίµακα είναι, 
κατά συνέπεια, σηµαντική για την ενίσχυση αυτής της παγκόσµιας συνεργασίας. Οι 
δραστηριότητες σε διεθνές επίπεδο είναι εξίσου σηµαντικές για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας µε την προώθηση της διείσδυσης και της 
εµπορίας καινοτόµων τεχνολογιών, για παράδειγµα µέσω της ανάπτυξης προτύπων και 
κατευθυντηρίων γραµµών σε παγκόσµιο επίπεδο και µέσω της προώθησης της αποδοχής και 
της εγκατάστασης ευρωπαϊκών λύσεων εκτός Ευρώπης.  

Η εστίαση της διεθνούς συνεργασίας στο πρόγραµµα Ορίζοντας 2020 θα πραγµατοποιείται 
σε συνδυασµό µε τρεις µεγάλες οµάδες χωρών:  

(1) βιοµηχανοποιηµένες και αναδυόµενες οικονοµίες, 

(2) χώρες της διεύρυνσης και γειτονικές χώρες, και  

(3) αναπτυσσόµενες χώρες. 

Όπου απαιτείται, το πρόγραµµα Ορίζοντας 2020 θα προωθεί τη συνεργασία σε περιφερειακό 
ή πολυµερές επίπεδο. Η διεθνής συνεργασία στην έρευνα και την καινοτοµία αποτελεί 
βασική πτυχή των παγκόσµιων δεσµεύσεων της ΕΕ και διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην 
εταιρική σχέση της ΕΕ µε τις αναπτυσσόµενες χώρες, όπως η πρόοδος προς την επίτευξη των 
αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας. 
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Το άρθρο του προγράµµατος Ορίζοντας 2020 καθορίζει τις γενικές αρχές για τη συµµετοχή 
των οργανισµών τρίτων χωρών και διεθνών οργανισµών. Καθώς η έρευνα και η καινοτοµία 
εν γένει επωφελούνται σε µεγάλο βαθµό από ένα άνοιγµα προς τις τρίτες χώρες, στο 
πρόγραµµα Ορίζοντας 2020 θα συνεχίσει να ισχύει η αρχή του γενικού ανοίγµατος, µε 
ταυτόχρονη ενθάρρυνση της αµοιβαίας πρόσβασης στα προγράµµατα των τρίτων χωρών. Για 
ορισµένους τοµείς, ωστόσο, συνιστάται µια πιο συντηρητική προσέγγιση για τη διαφύλαξη 
του ευρωπαϊκού συµφέροντος. 

Επιπροσθέτως, υλοποιείται ποικιλία στοχευµένων δράσεων µε την υιοθέτηση στρατηγικής 
προσέγγισης στη διεθνή συνεργασία βάσει του κοινού συµφέροντος και του αµοιβαίου 
οφέλους και µε την προώθηση της συνεργασίας και των συνεργειών µε δραστηριότητες των 
κρατών µελών. Αυτό θα περιλαµβάνει ένα µηχανισµό στήριξης κοινών προσκλήσεων και τη 
δυνατότητα συγχρηµατοδότησης προγραµµάτων µαζί µε τρίτες χώρες ή διεθνείς 
οργανισµούς. 

Παραδείγµατα των τοµέων όπου ενδέχεται να αναπτυχθεί αυτή η στρατηγική διεθνής 
συνεργασία είναι τα εξής: 

α) Η συνέχιση της Σύµπραξης Ευρωπαϊκών και Αναπτυσσόµενων Χωρών για τις 
Κλινικές ∆οκιµές (EDCTP2) στον τοµέα των κλινικών δοκιµών για ιατρικές 
παρεµβάσεις κατά του HIV, της ελονοσίας και της φυµατίωσης, 

β) Υποστήριξη µέσω ετήσιας συνδροµής του Προγράµµατος Αιχµής για τις Επιστήµες 
του Ανθρώπου (HSFP) για να επιτραπεί στα κράτη µέλη της Ένωσης που δεν είναι 
µέλη του G7 να επωφεληθούν πλήρως από την χρηµατοδότηση που παρέχει το 
HSFP. 

γ) ∆ιεθνής κοινοπραξία για τις σπάνιες ασθένειες, µε ορισµένα κράτη µέλη και τρίτες 
χώρες. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η ανάπτυξη έως το 2020 διαγνωστικών 
δοκιµών για τις περισσότερες σπάνιες ασθένειες και 200 νέων θεραπειών για σπάνιες 
ασθένειες, 

δ) Υποστήριξη των δραστηριοτήτων του ∆ιεθνούς Φόρουµ για τη Βασισµένη στη 
Γνώση Βιο-οικονοµία και της Οµάδας ∆ράσης ΕΕ-ΗΠΑ για την έρευνα στη 
βιοτεχνολογία καθώς και των συνεργασιών µε συναφείς διεθνείς οργανισµούς και 
πρωτοβουλίες (όπως οι παγκόσµιες ερευνητικές συµµαχίες για τα θερµοκηπιακά 
αέρια της γεωργίας και την υγεία των ζώων). 

ε) Συνεισφορά σε πολυµερείς διαδικασίες και πρωτοβουλίες, όπως η ∆ιακυβερνητική 
Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίµατος (IPCC), η ∆ιακυβερνητική Πλατφόρµα για 
τη Βιοποικιλότητα και τις Οικοσυστηµικές Υπηρεσίες (IPBES), και η οµάδα 
γεωεπισκόπησης (GEO), 

στ) Οι ∆ιαστηµικοί ∆ιάλογοι ανάµεσα στην ΕΕ και τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, τα δύο κύρια 
κράτη που δραστηριοποιούνται στο διάστηµα, είναι εξαιρετικά πολύτιµοι και 
διαµορφώνουν τη βάση για την καθιέρωση της στρατηγικής συνεργασίας σε 
συµπράξεις στο διάστηµα όπως ο ∆ιεθνής ∆ιαστηµικός Σταθµός ή οι εκτοξεύσεις 
και η συνεργασία σε διαστηµικά προγράµµατα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης 
αιχµής. 
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3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ  

Το πρόγραµµα Ορίζοντας 2020 δοµείται γύρω από τους στόχους που ορίζονται ως προς τα 
τρία κύρια µέρη του: ανάπτυξη της επιστήµης αριστείας, δηµιουργία βιοµηχανικής υπεροχής 
και αντιµετώπιση των κοινωνιακών προκλήσεων. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη 
διασφάλιση επαρκούς συντονισµού µεταξύ των µερών αυτών και της πλήρους αξιοποίησης 
των συνεργειών µεταξύ όλων των ειδικών στόχων για τη µεγιστοποίηση του συνδυασµένου 
τους αντίκτυπου στους υψηλότερου επιπέδου στόχους πολιτικής της Ένωσης. Οι στόχοι του 
προγράµµατος Ορίζοντας 2020 θα επιδιωχθούν, εποµένως, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην 
εξεύρεση αποτελεσµατικών λύσεων, υπερβαίνοντας κατά πολύ τα όρια µιας προσέγγισης που 
βασίζεται απλά σε παραδοσιακούς κλάδους της επιστήµης και της τεχνολογίας και σε 
οικονοµικούς τοµείς.  

Θα προωθηθούν οριζόντιες δράσεις µεταξύ του µέρους «Επιστήµη Αριστείας» και των 
κοινωνιακών προκλήσεων και των τεχνολογιών γενικής εφαρµογής και των βιοµηχανικών 
τεχνολογιών για την από κοινού ανάπτυξη νέων γνώσεων, µελλοντικών και αναδυόµενων 
τεχνολογιών, ερευνητικών υποδοµών και βασικών δεξιοτήτων. Οι ερευνητικές υποδοµές θα 
αξιοποιηθούν επίσης για ευρύτερη χρήση στην κοινωνία, για παράδειγµα στις δηµόσιες 
υπηρεσίες, για την προώθηση της επιστήµης, της ασφάλειας των πολιτών και του πολιτισµού. 
Επιπροσθέτως, ο καθορισµός προτεραιοτήτων κατά την υλοποίηση των άµεσων δράσεων του 
Κοινού Κέντρου Ερευνών και των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
Καινοτοµίας και Τεχνολογίας (EIT) θα συντονίζεται επαρκώς µε τα άλλα µέρη του 
προγράµµατος Ορίζοντας 2020.  

Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις, η αποτελεσµατική συµβολή στους στόχους της Ευρώπης 
2020 και της «Ένωσης καινοτοµίας» θα απαιτήσει την ανάπτυξη λύσεων µε διεπιστηµονικά 
χαρακτηριστικά, οι οποίες θα καλύπτουν συνεπώς πολλαπλούς ειδικούς στόχους του 
προγράµµατος Ορίζοντας 2020. Ιδιαίτερη προσοχή θα αποδοθεί στην υπεύθυνη έρευνα και 
καινοτοµία. Η ισότητας των φύλων θα αντιµετωπιστεί ως οριζόντιο ζήτηµα προκειµένου να 
διορθωθούν οι ανισορροπίες µεταξύ γυναικών και ανδρών και προκειµένου να ενσωµατωθεί 
η διάσταση της ισότητας των φύλων στον προγραµµατισµό και το περιεχόµενο της έρευνας 
και καινοτοµίας. Το πρόγραµµα Ορίζοντας 2020 περιλαµβάνει ειδικές διατάξεις για την 
παροχή κινήτρων όσον αφορά τις εν λόγω οριζόντιες δράσεις, συµπεριλαµβανοµένης της 
αποτελεσµατικής οµαδοποίησης προϋπολογισµών. Περιλαµβάνονται επίσης, π.χ. η 
δυνατότητα χρήσης των διατάξεων για τα χρηµατοπιστωτικά µέσα και το ειδικό µέσο ΜΜΕ 
από τις κοινωνιακές προκλήσεις και τις τεχνολογίες γενικής εφαρµογής και τις βιοµηχανικές 
τεχνολογίες. 

Οι οριζόντιες δράσεις θα είναι επίσης ζωτικής σηµασίας για την προώθηση της 
αλληλεπίδρασης µεταξύ των κοινωνιακών προκλήσεων και των τεχνολογιών γενικής 
εφαρµογής και των βιοµηχανικών τεχνολογιών που απαιτούνται για τη δηµιουργία 
σηµαντικών τεχνολογικών καινοτοµιών. Στα παραδείγµατα όπου δύνανται να αναπτυχθούν 
τέτοιου είδους αλληλεπιδράσεις περιλαµβάνουν: τον τοµέα της ηλ-υγείας, τα ευφυή δίκτυα, 
τα ευφυή συστήµατα µεταφορών, την ενσωµάτωση της δράσης για το κλίµα, τη νανοϊατρική, 
τα προηγµένα υλικά για ελαφρά οχήµατα ή την ανάπτυξη βιοµηχανικών διαδικασιών και 
προϊόντων βιολογικής προέλευσης. Κατά συνέπεια, θα αναπτυχθούν έντονες συνέργειες 
µεταξύ των κοινωνιακών προκλήσεων και της ανάπτυξης τεχνολογιών γενικής εφαρµογής και 
βιοµηχανικών τεχνολογιών. Αυτό θα ληφθεί ρητά υπ' όψιν κατά την ανάπτυξη των πολυετών 
στρατηγικών και τον καθορισµό προτεραιοτήτων για κάθε έναν από τους ειδικούς αυτούς 
στόχους. Οι ενδιαφερόµενοι που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές απόψεις θα πρέπει να 
συµµετάσχουν πλήρως στην υλοποίηση και σε πολλές περιπτώσεις, θα χρειαστούν επίσης 
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δράσεις που θα συνδυάζουν τη χρηµατοδότηση από τις τεχνολογίες εφαρµογής και τις 
βιοµηχανικές τεχνολογίες και τις σχετικές κοινωνικές προκλήσεις.  

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί επίσης στο συντονισµό των δραστηριοτήτων που 
χρηµατοδοτούνται µέσω του προγράµµατος Ορίζοντας 2020 µε τις δραστηριότητες που 
υποστηρίζονται από άλλα χρηµατοδοτικά προγράµµατα της ΕΕ, όπως η Κοινή Γεωργική 
Πολιτική, η Κοινή Αλιευτική Πολιτική ή το πρόγραµµα Erasmus για όλους: το πρόγραµµα 
της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον Αθλητισµό ή το 
πρόγραµµα Υγεία για την Ανάπτυξη. Αυτό περιλαµβάνει την κατάλληλη συνάρθρωση µε τα 
ταµεία της πολιτικής για τη συνοχή, όπου η υποστήριξη στην ανάπτυξη ικανοτήτων για την 
έρευνα και την καινοτοµία σε περιφερειακό επίπεδο δύναται να αποτελέσει ένα «σκαλί προς 
την αριστεία», η σύσταση περιφερειακών κέντρων αριστείας δύναται να συµβάλλει στη 
µείωση του χάσµατος καινοτοµίας στην Ευρώπη ή η υποστήριξη µεγάλης κλίµακας 
προγραµµάτων επίδειξης και προγραµµάτων δοκιµαστικής εφαρµογής δύναται να συµβάλλει 
στην επίτευξη του στόχου της δηµιουργίας βιοµηχανικής υπεροχής στην Ευρώπη. 

4. ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ 

Προκειµένου να επιτευχθεί αειφόρος ανάπτυξη στην Ευρώπη, πρέπει να βελτιστοποιηθεί η 
συµβολή των δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων. Αυτό είναι απαραίτητο για την ενοποίηση του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και για την υλοποίηση της Ένωσης καινοτοµίας, του Ψηφιακού 
θεµατολογίου και άλλων εµβληµατικών πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020». Επιπροσθέτως, η υπεύθυνη έρευνα και καινοτοµία προϋποθέτουν την 
εξεύρεση βέλτιστων λύσεων από τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ των εταίρων οι οποίοι έχουν 
διαφορετικές απόψεις, αλλά κοινά συµφέροντα. 

Το πρόγραµµα Ορίζοντας 2020 περιλαµβάνει ένα πεδίο εφαρµογής και ένα σαφές σύνολο 
κριτηρίων για τη σύσταση συµπράξεων µεταξύ δηµόσιων φορέων και συµπράξεων µεταξύ 
δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων. Οι συµπράξεις µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα 
δύνανται να βασίζονται σε συµβατική συµφωνία µεταξύ δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων και 
δύνανται, σε λίγες περιπτώσεις, να αποτελέσουν θεσµικές συµπράξεις δηµόσιου και 
ιδιωτικού τοµέα (όπως οι Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες και οι Κοινές Επιχειρήσεις). 

Οι υφιστάµενες συµπράξεις µεταξύ δηµόσιων φορέων και µεταξύ δηµόσιων και ιδιωτικών 
φορέων δύνανται να ενισχυθούν από το πρόγραµµα Ορίζοντας 2020, υπό την προϋπόθεση ότι 
συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του εν λόγω προγράµµατος, ότι πληρούν τα κριτήρια 
που ορίζονται στην απόφαση για το πρόγραµµα και ότι έχουν πραγµατοποιήσει σηµαντική 
πρόοδο σε σχέση µε το έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο για την έρευνα, την τεχνολογική 
ανάπτυξη και την επίδειξη (ΠΠ7).  

Οι πρωτοβουλίες βάσει του άρθρου 185 της Συνθήκης που υποστηρίχτηκαν βάσει του ΠΠ6 
και του ΠΠ7 και για τις οποίες δύναται να δοθεί περαιτέρω ενίσχυση βάσει των παραπάνω 
όρων, είναι οι εξής: η Σύµπραξη Ευρωπαϊκών και Αναπτυσσοµένων Χωρών για τις Κλινικές 
∆οκιµές (EDCTP), η Αυτόνοµη ∆ιαβίωση Υποβοηθούµενη από το Περιβάλλον (AAL), το 
Πρόγραµµα έρευνας και ανάπτυξης στη Βαλτική Θάλασσα (BONUS), το Eurostars και το 
Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραµµα Μετρολογίας. Περαιτέρω στήριξη ενδέχεται να 
παρασχεθεί στον Ευρωπαϊκό Συνασπισµό Ενεργειακής Έρευνας (EERA) που συστήθηκε στο 
πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Ενεργειακών Τεχνολογιών (σχέδιο ΣΕΤ). 
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Οι Κοινές Επιχειρήσεις που θεσπίστηκαν στο ΠΠ7 βάσει του άρθρου 187 της Συνθήκης και 
για τις οποίες δύναται να δοθεί περαιτέρω ενίσχυση βάσει των παραπάνω όρων, είναι οι εξής: 
η Πρωτοβουλία για τα Καινοτόµα Φάρµακα (IMI), το Clean Sky, το ερευνητικό σχέδιο ΑΤΜ 
του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (SESAR), οι Κυψέλες καυσίµου και υδρογόνου (FCH) και 
τα ενσωµατωµένα συστήµατα υπολογιστών (ARTEMIS) και η νανοηλεκτρονική (ENIAC). 
Οι δύο τελευταίες µπορούν να συνδυαστούν σε µια ενιαία πρωτοβουλία. 

Άλλες συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα στις οποίες παρέχεται ενίσχυση από το ΠΠ7 
και για τις οποίες δύναται να δοθεί περαιτέρω ενίσχυση βάσει των παραπάνω όρων, είναι οι 
εξής: Εργοστάσια του Μέλλοντος, Ενεργειακώς αποδοτικά κτίρια, Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία 
πράσινων αυτοκινήτων, ∆ιαδίκτυο του Μέλλοντος. Περαιτέρω ενίσχυση µπορεί επίσης να 
παρασχεθεί στις Ευρωπαϊκές Βιοµηχανικές Πρωτοβουλιών που συγκροτήθηκαν βάσει του 
σχεδίου SET. 

Ακόµη, στο πλαίσιο του προγράµµατος Ορίζοντας 2020 µπορούν να ξεκινήσουν και άλλες 
συµπράξεις µεταξύ δηµόσιων φορέων και µεταξύ δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων εφόσον 
πληρούν τα καθορισµένα κριτήρια. Σε αυτές µπορούν να συµπεριλαµβάνονται συµπράξεις 
στον τοµέα των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών στους κλάδους της φωτονικής 
και της ροµποτικής, στο τοµέα των βιοµηχανιών βιώσιµων διεργασιών, στις βιοµηχανίες που 
βασίζονται στη βιοτεχνολογία και στον τοµέα των τεχνολογιών ασφαλείας για την επιτήρηση 
των θαλάσσιων συνόρων. 
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Μέρος Ι  

Επιστήµη αριστείας 

1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΈΡΕΥΝΑΣ 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) θα προωθήσει την έρευνα αιχµής παγκόσµιου 
επιπέδου. Η έρευνα στα όρια και πέραν των ορίων της σύγχρονης γνώσης έχει κρίσιµη 
σηµασία για την οικονοµική και κοινωνική ευηµερία και ταυτόχρονα αποτελεί εγγενώς 
επικίνδυνο εγχείρηµα, δεδοµένου ότι προχωρά σε νέους δρόµους γεµάτους προκλήσεις που 
καταργούν τα σύνορα µεταξύ επιστηµονικών κλάδων. 

Προκειµένου να δώσει ώθηση σε σηµαντικές εξελίξεις στα όρια της γνώσης, το ΕΣΕ θα 
υποστηρίξει µεµονωµένα έργα σε οποιοδήποτε πεδίο της βασικής επιστηµονικής και 
τεχνολογικής έρευνας εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του προγράµµατος Ορίζοντας 2020, 
συµπεριλαµβανοµένων της τεχνολογίας, των κοινωνικών και των ανθρωπιστικών επιστηµών. 
Εάν ωστόσο κριθεί σκόπιµο, είναι δυνατό να ληφθούν υπόψη ειδικά ερευνητικά αντικείµενα 
ή ειδικές ερευνητικές οµάδες-στόχοι (π.χ. νέα γενιά ερευνητών/νεοεµφανιζόµενες οµάδες) 
βάσει των στόχων του ΕΣΕ και των επιταγών αποτελεσµατικής υλοποίηση. Θα δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή σε νέα και ραγδαίως αναπτυσσόµενα πεδία έρευνας που σχηµατίζονται 
στα όρια της γνώσης και στη διεπαφή µεταξύ επιστηµονικών ή τεχνολογικών κλάδων. 

Θα υποστηριχθούν επίσης ανεξάρτητοι ερευνητές κάθε ηλικίας, συµπεριλαµβανοµένων των 
ερευνητών που ξεκινούν την αυτόνοµη πορεία τους ως ανεξάρτητοι επικεφαλείς έρευνας, από 
οποιαδήποτε χώρα του κόσµου, προκειµένου να διεξάγουν την έρευνά τους στην Ευρώπη.  

Θα ακολουθηθεί προσέγγιση µε βάση την πρωτοβουλία των ερευνητών. Αυτό σηµαίνει ότι το 
ΕΣΕ θα υποστηρίξει έργα που διεξάγονται από ερευνητές επί ερευνητικών αντικειµένων της 
επιλογής των ίδιων των ερευνητών, τα οποία εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Οι προτάσεις θα αξιολογούνται µε αποκλειστικό 
κριτήριο την υψηλή επιστηµονική τους ποιότητα («αριστεία») όπως αυτή θα κρίνεται από 
οµότιµους, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για προτάσεις που έχουν υποβληθεί από νέες 
ερευνητικές οµάδες, ερευνητές της νέας γενεάς ή από οµάδες καθιερωµένες στο χώρο τους. 
Κατά την αξιολόγηση, θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις προτάσεις έντονα πρωτοποριακού 
χαρακτήρα και συνεπώς υψηλού επιστηµονικού κινδύνου. 

Το ΕΣΕ, θα εξακολουθήσει το έργο του ως χρηµατοδοτικό όργανο στον τοµέα της επιστήµης, 
και θα απαρτίζεται από ένα Επιστηµονικό Συµβούλιο και µια ευέλικτη και αποτελεσµατική 
ως προς το κόστος ειδική εκτελεστική δοµή.  

Το επιστηµονικό συµβούλιο του ΕΣΕ θα διαµορφώνει τη γενική επιστηµονική στρατηγική 
και θα είναι πλήρως υπεύθυνο για τις αποφάσεις ως προς τον τύπο έρευνας που θα 
χρηµατοδοτηθεί.  

Το επιστηµονικό συµβούλιο θεσπίζει το πρόγραµµα εργασιών για να εκπληρώσει τους 
στόχους του ΕΣΕ βάσει της επιστηµονικής στρατηγικής του, όπως αναφέρεται παρακάτω. Θα 
ορίσει τις αναγκαίες διεθνείς πρωτοβουλίες συνεργασίας σύµφωνα µε την επιστηµονική 
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στρατηγική του, συµπεριλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων προβολής για την προώθηση 
της εικόνας του ΕΣΕ µεταξύ των καλύτερων ερευνητών από τον υπόλοιπο κόσµο. 

Το επιστηµονικό συµβούλιο θα παρακολουθεί διαρκώς τη λειτουργία του ΕΣΕ και θα 
εξετάζει τους καλύτερους τρόπους επίτευξης των ευρύτερων στόχων του. Θα αναπτύξει το 
µίγµα των µέτρων υποστήριξης του ΕΣΕ προκειµένου να καλυφθούν οι προκύπτουσες 
ανάγκες. 

Το ΕΣΕ θα έχει ως στόχο την αριστεία και για τις δικές του δραστηριότητες. Οι διοικητικές 
δαπάνες και οι δαπάνες προσωπικού του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Έρευνας που αφορούν το 
επιστηµονικό συµβούλιο και την ειδική εκτελεστική δοµή θα συµβαδίζουν µε µια φειδωλή 
και οικονοµικά αποδοτική διαχείριση. Οι διοικητικές δαπάνες θα περιοριστούν στο ελάχιστο, 
µε διασφάλιση των αναγκαίων πόρων για υψηλής ποιότητας εκτέλεση, ώστε να 
µεγιστοποιείται η χρηµατοδότηση για την έρευνα αιχµής.  

Θα δίδονται βραβεία ΕΣΕ καθώς και επιχορηγήσεις µε βάση απλές διαδικασίες που θα 
εστιάζονται στην αριστεία, θα ενθαρρύνουν την ανάληψη πρωτοβουλιών και θα συνδυάζουν 
την ευελιξία µε τη λογοδοσία. Το ΕΣΕ θα εξακολουθήσει να αναζητά περαιτέρω τρόπους για 
την απλοποίηση και βελτίωση των διαδικασιών του προκειµένου να διασφαλίζει την τήρηση 
των αρχών αυτών. 

∆εδοµένης της µοναδικής δοµής και του ρόλου του ΕΣΕ ως χρηµατοδοτικού οργάνου στον 
τοµέα της επιστήµης, η υλοποίηση και η διαχείριση των δραστηριοτήτων του ΕΣΕ θα 
εξετάζεται και θα αξιολογείται σε συνεχή βάση µε την πλήρη συµµετοχή του επιστηµονικού 
συµβουλίου για να αξιολογούνται τα επιτεύγµατά του και να προσαρµόζονται και να 
βελτιώνονται οι διαδικασίες και οι δοµές βάσει της εµπειρίας.  

1.1. Το επιστηµονικό συµβούλιο 

Για τη εκτέλεση των καθηκόντων του, όπως ορίζονται στο άρθρο 7, το επιστηµονικό 
συµβούλιο: 

(1) Επιστηµονική στρατηγική: 

– θα διαµορφώνει τη γενική επιστηµονική στρατηγική του ΕΣΕ, λαµβάνοντας 
υπόψη τις επιστηµονικές προοπτικές και τις ευρωπαϊκές επιστηµονικές ανάγκες, 

– σε µόνιµη βάση, και σύµφωνα µε την επιστηµονική στρατηγική, θα εξασφαλίζει 
την κατάρτιση του προγράµµατος εργασιών και τις αναγκαίες τροποποιήσεις, 
συµπεριλαµβανοµένων των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, των κριτηρίων 
αξιολόγησης των προτάσεων και, κατά περίπτωση, τον ορισµό συγκεκριµένων 
θεµάτων ή οµάδων-στόχων (π.χ. νέες/αναδυόµενες οµάδες), 

(2) Επιστηµονική διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος ποιότητας: 

– όπου κρίνεται σκόπιµο, από επιστηµονική άποψη, θα διαµορφώνει θέσεις για την 
εκτέλεση και διαχείριση των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, των κριτηρίων 
αξιολόγησης, των διαδικασιών αξιολόγησης από οµότιµους κριτές, όπου 
συµπεριλαµβάνονται η επιλογή των εµπειρογνωµόνων, οι µέθοδοι αξιολόγησης 
από οµότιµους κριτές και αξιολόγησης των προτάσεων και οι αναγκαίοι κανόνες 
και κατευθυντήριες γραµµές εφαρµογής, βάσει των οποίων θα προσδιορίζονται οι 
προς χρηµατοδότηση προτάσεις υπό την επιτήρηση του επιστηµονικού 
συµβουλίου· ταυτόχρονα θα αντιµετωπίζει κάθε άλλο ζήτηµα που επηρεάζει τα 
επιτεύγµατα και τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων του ΕΣΕ και την ποιότητα 
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της διεξαγόµενης έρευνας, συµπεριλαµβανοµένων των βασικών διατάξεων της 
πρότυπης συµφωνίας επιχορήγησης του ΕΣΕ· 

– θα παρακολουθεί την ποιότητα των δραστηριοτήτων και θα αξιολογεί την 
υλοποίηση και τα επιτεύγµατα του προγράµµατος, και θα διατυπώνει συστάσεις 
για διορθωτικά ή µελλοντικές δράσεις. 

(3) Κοινοποίηση και διάδοση: 

– θα εξασφαλίζει την κοινοποίηση στην επιστηµονική κοινότητα και σε 
ενδιαφερόµενους ζωτικής σηµασίας των δραστηριοτήτων και των επιτευγµάτων 
του ΕΣΕ· 

– θα υποβάλλει τακτικά στην Επιτροπή εκθέσεις σχετικά µε τις δραστηριότητές 
του. 

Το επιστηµονικό συµβούλιο είναι, πλήρως υπεύθυνο για τις αποφάσεις ως προς τον επιλέξιµο 
για χρηµατοδότηση τύπο έρευνας και θα εγγυάται την ποιότητα των δραστηριοτήτων από 
επιστηµονικής σκοπιάς. 

Κατά περίπτωση, το επιστηµονικό συµβούλιο διαβουλεύεται µε την κοινότητα των 
επιστηµόνων, µηχανικών και ακαδηµαϊκών. 

Τα µέλη του επιστηµονικού συµβουλίου αποζηµιώνονται για τα καθήκοντα που εκτελούν µε 
αµοιβή και όπου απαιτείται µε αποζηµίωση των εξόδων ταξιδίου και διαµονής. 

Ο πρόεδρος του ΕΣΕ εδρεύει στις Βρυξέλλες καθόλη τη διάρκεια της θητείας του και 
αφιερώνει τον περισσότερο χρόνο του/της στις εργασίες που αφορούν το ΕΣΕ17. Η 
αποζηµίωσή του ανέρχεται σε επίπεδα παρόµοια µε τα ανώτατα στελέχη της Επιτροπής. 

Το επιστηµονικό συµβούλιο εκλέγει τρεις αντιπροέδρους από τα µέλη του. Οι εν λόγω 
αντιπρόεδροι επικουρούν τον πρόεδρο στις εκπροσωπήσεις του και στην οργάνωση της 
εργασίας. Μπορούν επίσης να κατέχουν και τον τίτλο του αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου Έρευνας. 

Παρέχεται υποστήριξη στους τρεις αντιπροέδρους για να εξασφαλιστεί επαρκής τοπική 
διοικητική βοήθεια στα ιδρύµατα από τα οποία προέρχονται. 

1.2. Ειδική εκτελεστική δοµή 

Η ειδική εκτελεστική δοµή θα είναι υπεύθυνη για όλες τις πτυχές της διοικητικής εφαρµογής 
και της εκτέλεσης του προγράµµατος, όπως προβλέπεται στο πρόγραµµα εργασιών. Θα είναι 
ιδίως υπεύθυνη για την εφαρµογή των διαδικασιών αξιολόγησης, εξέτασης από οµότιµους 
κριτές και επιλογής κατά τρόπο σύµφωνο µε τη στρατηγική που θα έχει καθορίσει το 
επιστηµονικό συµβούλιο, καθώς και για τη χρηµατοοικονοµική και επιστηµονική διαχείριση 
των επιχορηγήσεων.  

Η ειδική εκτελεστική δοµή θα υποστηρίζει το επιστηµονικό συµβούλιο κατά την εκτέλεση 
όλων των καθηκόντων του όπως ορίζονται παραπάνω, θα παρέχει πρόσβαση στα αναγκαία 
έγγραφα και δεδοµένα που κατέχει και θα τηρεί ενήµερο το επιστηµονικό συµβούλιο σχετικά 
µε τις δραστηριότητές της. 

                                                 
17 Κατ’ αρχήν, τουλάχιστον 80% 
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Προκειµένου να διασφαλιστεί µια αποτελεσµατική σύνδεση µε την ειδική εκτελεστική δοµή 
σχετικά µε ζητήµατα στρατηγικής και λειτουργίας, η προεδρία του επιστηµονικού 
συµβουλίου και ο διευθυντής της ειδικής εκτελεστικής δοµής θα πραγµατοποιούν τακτικές 
συναντήσεις συντονισµού.  

Η διαχείριση του ΕΣΕ θα διεξάγεται από προσωπικό που θα προσληφθεί για το σκοπό αυτό, 
εάν απαιτηθεί, ακόµη και µεταξύ των υπαλλήλων των θεσµικών οργάνων της ΕΕ, και θα 
καλύπτει µόνον τις πραγµατικές διοικητικές ανάγκες για να εξασφαλισθεί η σταθερότητα και 
συνέχεια που απαιτούνται για µια αποτελεσµατική διοίκηση. 

1.3. Ρόλος της Επιτροπής 

Για την εκπλήρωση των αρµοδιοτήτων της όπως ορίζονται στα άρθρα 6, 7 και 8, η Επιτροπή: 

– θα εξασφαλίζει τη συνέχεια και την ανανέωση του επιστηµονικού συµβουλίου 
και θα παρέχει υποστήριξη σε µια µόνιµη επιτροπή επιλογής για τον εντοπισµό 
µελλοντικών µελών του επιστηµονικού συµβουλίου, 

– θα διασφαλίζει τη συνέχεια της ειδικής εκτελεστικής δοµής και την εκχώρηση 
καθηκόντων και αρµοδιοτήτων σε αυτή, λαµβάνοντας υπ' όψιν τις απόψεις του 
επιστηµονικού συµβουλίου, 

– θα διορίζει τον διευθυντή και τα ανώτατα στελέχη της ειδικής εκτελεστικής 
δοµής λαµβάνοντας υπόψη την άποψη του επιστηµονικού συµβουλίου, 

– θα διασφαλίσει την έγκαιρη έγκριση του προγράµµατος εργασιών, των θέσεων 
όσον αφορά τη µεθοδολογία υλοποίησης και τους αναγκαίους κανόνες 
εφαρµογής όπως προβλέπεται στους κανόνες υποβολής και στο υπόδειγµα της 
συµφωνίας επιχορήγησης του ΕΣΕ, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις θέσεις του 
επιστηµονικού συµβουλίου, 

– θα ενηµερώνει τακτικά την επιτροπή προγράµµατος σχετικά µε την υλοποίηση 
των δραστηριοτήτων του ΕΣΕ. 

2. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΥΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

Οι δραστηριότητες στον τοµέα των µελλοντικών και αναδυόµενων τεχνολογιών (FET) 
θα συγκεκριµενοποιούν διαφορετικές λογικές παρέµβασης, από πλήρως ανοικτές έως 
διαφορετικούς βαθµούς διάρθρωσης των θεµάτων, των κοινοτήτων και των 
χρηµατοδοτήσεων, βάσει τριών πυλώνων: 

2.1. Ανοικτές FET: προώθηση νέων ιδεών  

Για την επιτυχή αξιοποίηση νέων βάσεων για τις ριζικά νέες τεχνολογίες του µέλλοντος είναι 
απαραίτητη η υποστήριξη ενός µεγάλου συνόλου διορατικών ερευνητικών προγραµµάτων 
έρευνας και τεχνολογίας συνεργασίας υψηλού κινδύνου σε εµβρυακή κατάσταση. Η 
δραστηριότητα αυτή η οποία δεν είναι ούτε επίκαιρη ούτε εθιµική, αναγνωρίζει νέες ιδέες, 
όποτε προκύψουν και από όπου και αν προέρχονται, εντός του ευρύτερου δυνατού φάσµατος 
θεµάτων και επιστηµονικών τοµέων. Η υποβοήθηση της ανάπτυξης τέτοιων ευαίσθητων 
ιδεών προϋποθέτει µια ευέλικτη, τολµηρή και σε µεγάλο βαθµό διεπιστηµονική ερευνητική 
προσέγγιση, που υπερβαίνει τα αυστηρά τεχνολογικά όρια. Η προσέλκυση και η προώθηση 
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της συµµετοχής νέων φορέων υψηλού δυναµικού στην έρευνα και την καινοτοµία, όπως νέων 
ερευνητών και ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας, είναι επίσης σηµαντική για την ανάδειξη των 
επιστηµονικών και βιοµηχανικών ηγετών του µέλλοντος. 

2.2. Προδραστικές FET: µέριµνα για αναδυόµενα θέµατα και κοινότητες  

Οι καινοτόµοι τοµείς και τα θέµατα πρέπει να είναι ώριµα, µε εστίαση στην οικοδόµηση 
αναδυόµενων κοινοτήτων και στην υποστήριξη του σχεδιασµού και της ανάπτυξης 
µετασχηµατιστικών ερευνητικών θεµάτων. Τα κύρια οφέλη αυτής της διαρθρωτικής, αλλά 
και διερευνητικής προσέγγισης είναι η ανάδυση καινοτόµων τοµέων που δεν είναι ακόµη 
έτοιµοι να συµπεριληφθούν στους ερευνητικούς χάρτες πορείας της βιοµηχανίας καθώς και η 
δηµιουργία και διάρθρωση σχετικών ερευνητικών κοινοτήτων. Αποτελεί το βήµα από τις 
συνεργασίες µεταξύ ενός µικρού αριθµού ερευνητών, σε ένα σύνολο έργων που το καθένα 
καλύπτει πτυχές ενός ερευνητικού θέµατος, ανταλλάσσοντας αποτελέσµατα. 

2.3. Εµβληµατικές FET: αντιµετώπιση µεγαλόπνοων διεπιστηµονικών προκλήσεων 
επιστήµης και τεχνολογίας 

Οι ερευνητικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της πρόκλησης αυτής βασίζονται στην επιστήµη, 
είναι µεγάλης κλίµακας, διεπιστηµονικές και αφορούν ένα ιδεαλιστικό ενιαίο στόχο. 
Αντιµετωπίζουν µεγαλόπνοες επιστηµονικές και τεχνολογικές που απαιτούν συνεργασία 
µεταξύ διαφόρων επιστηµονικών πεδίων, κοινοτήτων και προγραµµάτων. Η επιστηµονική 
πρόοδος πρέπει να παρέχει µια ισχυρή και ευρεία βάση για τη µελλοντική τεχνολογική 
καινοτοµία και την οικονοµική αξιοποίηση, καθώς και καινοτόµα οφέλη για την κοινωνία. Η 
υπερισχύουσα φύση και το µέγεθος υποδηλώνουν ότι µπορούν να επιτευχθούν µόνο µέσω 
µιας ενωµένης και διαρκούς προσπάθειας (µε διάρκεια της τάξης της δεκαετίας).  

Οι δραστηριότητες στους τρεις πυλώνες των FET συµπληρώνονται από ένα ευρύ φάσµα 
δραστηριοτήτων δικτύωσης και δραστηριοτήτων που βασίζονται σε κοινότητες για τη 
δηµιουργία µιας γόνιµης και εύρωστης ευρωπαϊκής βάσης για την επιστηµονικά 
καθοριζόµενη έρευνα µε στόχο τις τεχνολογίες του µέλλοντος. Θα υποστηρίξουν τις 
µελλοντικές εξελίξεις των δραστηριοτήτων FET, θα ενισχύσουν το διάλογο σχετικά µε 
τις συνέπειες των νέων τεχνολογιών και θα επιταχύνουν τον αντίκτυπο. 

2.4. Ειδικές πτυχές υλοποίησης 

Ένα γνωµοδοτικό συµβούλιο FET θα εξασφαλίζει ότι οι ενδιαφερόµενοι θα συµβάλουν 
στη συνολική επιστηµονική στρατηγική και στον καθορισµό του προγράµµατος 
εργασιών. 

Οι FET θα εξακολουθήσουν να αποτελούν ένα πρόγραµµα καθοδηγούµενο από την 
επιστήµη, υποστηριζόµενο από µια ευέλικτη και αποδοτική εκτελεστική δοµή. Θα 
υιοθετηθούν απλές διοικητικές διαδικασίες προκειµένου να διατηρηθεί η εστίαση στην 
αριστεία όσον αφορά την τεχνολογική καινοτοµία που βασίζεται στην επιστήµη, να 
προωθηθεί η ανάληψη πρωτοβουλίας και να συνδυαστεί η ευελιξία µε τη λογοδοσία. Θα 
χρησιµοποιηθούν οι πλέον κατάλληλες προσεγγίσεις για την διερεύνηση του 
ερευνητικού τοπίου των FET (π.χ. για την ανάλυση χαρτοφυλακίου) και για τη 
συµµετοχή κοινοτήτων ενδιαφερόµενων (π.χ. για διαβουλεύσεις). Στόχος θα είναι η 
διαρκής βελτίωση και η αναζήτηση περαιτέρω τρόπων για την απλούστευση και βελτίωση 
των διαδικασιών προκειµένου να διασφαλίζεται η τήρηση των αρχών αυτών. Θα διεξάγονται 
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αξιολογήσεις της αποτελεσµατικότητας και του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων FET, 
συµπληρωµατικά προς τις αξιολογήσεις σε επίπεδο προγράµµατος. 

∆εδοµένης της αποστολής τους για την ανάπτυξη της επιστηµονικά καθοδηγούµενης 
έρευνας για τις τεχνολογίες του µέλλοντος, οι FET προσπαθούν να συνενώσουν φορείς 
από την επιστήµη, την τεχνολογία και την καινοτοµία. Οι FET πρέπει συνεπώς να 
διαδραµατίσουν έναν ενεργό και καταλυτικό ρόλο για την προώθηση νέων τρόπων 
σκέψης, νέων πρακτικών και νέων συνεργασιών.  

Οι Ανοικτές FET συγκεντρώνουν δραστηριότητες για µια έρευνα αποκλειστικά από τη βάση 
προς την κορυφή µε σκοπό την εξεύρεση πολλά υποσχόµενων νέων ιδεών. Ο υψηλότερος 
κίνδυνος που προκύπτει από κάθε τέτοια ιδέα αντισταθµίζεται από την αξιοποίηση πολλών εξ 
αυτών. Η αποδοτικότητα ως προς το χρόνο και τους πόρους, το χαµηλό κόστος ευκαιρίας για 
τους προτείνοντες και η αδιαµφισβήτητη θετική διάθεση προς µη συµβατικές και 
διεπιστηµονικές ιδέες αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά για τις δραστηριότητες αυτές. 
Με µικρά και γρήγορα και διαρκώς ανοιχτά σε υποβολή προτάσεων σχέδια θα αναζητηθούν 
υψηλού κινδύνου πολλά υποσχόµενες νέες ερευνητικές ιδέες και θα συµπεριληφθούν 
δυνατότητες για νέους φορείς καινοτοµίας υψηλού δυναµικού, όπως νέοι ερευνητές και 
ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας. Θα συµπληρωθούν µε δραστηριότητες για την έγκαιρη προώθηση 
δηµιουργικών και πρωτότυπων ιδεών.  

Προδραστικές FET: Η δραστηριότητα αυτή περιλαµβάνει τακτικές προσκλήσεις εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για υψηλού κινδύνου, υψηλού δυναµικού καινοτόµα θέµατα, τα οποία 
χρηµατοδοτούνται σε επίπεδο στο οποίο να είναι δυνατή η επιλογή αρκετών έργων. Τα εν 
λόγω έργα θα υποστηρίζονται από δράσεις συγκρότησης κοινοτήτων που προωθούν 
δραστηριότητες όπως κοινές εκδηλώσεις, ανάπτυξη νέων προγραµµάτων σπουδών και χάρτες 
πορείας για την έρευνα. Η επιλογή των θεµάτων θα λαµβάνει υπ’ όψιν την αριστεία στην 
καθοδηγούµενη από την επιστήµη έρευνα προς τις τεχνολογίες του µέλλοντος, το δυναµικό 
για τη δηµιουργία µιας κρίσιµης µάζας και τον αντίκτυπο στην επιστήµη και την τεχνολογία.  

Επίσης, θα υλοποιηθούν ορισµένες µεγάλης κλίµακας εστιασµένες πρωτοβουλίες 
(εµβληµατικές FET). Αυτές θα βασίζονται σε συµπράξεις που επιτρέπουν το συνδυασµό 
ενωσιακών, εθνικών και ιδιωτικών συνεισφορών, µε ισορροπηµένη διακυβέρνηση που θα 
επιτρέπει στους διαχειριστές του προγράµµατος να διαθέτουν την κατάλληλη επιρροή, καθώς 
και µεγάλο βαθµό αυτονοµίας και ευελιξίας κατά την υλοποίηση, επιτρέποντας παράλληλα 
στην εµβληµατική FET να ακολουθεί στενά έναν ευρέως υποστηριζόµενο ερευνητικό χάρτη 
πορείας. Η επιλογή θα λαµβάνει υπ’ όψιν τον ενιαίο στόχο, τον αντίκτυπο, την 
ενσωµάτωση των ενδιαφερόµενων και τους πόρους στο πλαίσιο ενός συνεκτικού 
ερευνητικού χάρτη πορείας καθώς και την υποστήριξη από ενδιαφερόµενους και 
εθνικά/περιφερειακά ερευνητικά προγράµµατα. 

3. ∆ΡΑΣΕΙΣ ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ 

3.1. Προώθηση νέων δεξιοτήτων µέσω της άριστης αρχικής κατάρτισης των 
ερευνητών  

Η Ευρώπη χρειάζεται µια ισχυρή και δηµιουργική βάση ανθρώπινων πόρων, µε δυνατότητα 
µετακίνησης µεταξύ χωρών και τοµέων, µε τον ορθό συνδυασµό δεξιοτήτων για την 
ανάπτυξη καινοτοµίας και τη µετατροπή των γνώσεων και των ιδεών σε νέα προϊόντα και 
υπηρεσίες προς όφελος της οικονοµίας και της κοινωνίας. 
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Αυτό θα επιτευχθεί ειδικότερα µε τη δηµιουργία και την υποστήριξη της αριστείας µέσω ενός 
σηµαντικού µεριδίου της υψηλής ποιότητας αρχικής κατάρτισης των νέων ερευνητών και των 
διδακτορικών φοιτητών σε όλα τα κράτη µέλη και τις συνδεδεµένες χώρες. Εφοδιάζοντας 
τους νέους ερευνητές µε διάφορες δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να αντιµετωπίσουν 
υφιστάµενες και µελλοντικές προκλήσεις, η νέα γενιά ερευνητών θα επωφεληθεί από 
βελτιωµένες προοπτικές σταδιοδροµίας τόσο στο δηµόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τοµέα, 
ενισχύοντας έτσι την προσέλκυση των νέων σε ερευνητικές σταδιοδροµίες.  

Η δράση θα υλοποιηθεί µέσω της υποστήριξης ανταγωνιστικών επιλεγµένων προγραµµάτων 
ερευνητικής κατάρτισης ανά την ΕΕ, τα οποία υλοποιούνται από συµπράξεις πανεπιστηµίων, 
ερευνητικών ιδρυµάτων, επιχειρήσεων, ΜΜΕ και άλλων κοινωνικοοικονοµικών φορέων από 
διαφορετικές χώρες σε όλη τη Ευρώπη καθώς και σε τρίτες χώρες. Θα υποστηριχθούν επίσης 
µεµονωµένα ιδρύµατα που δύνανται να παράσχουν το ίδιο εµπλουτισµένο περιβάλλον. Θα 
πρέπει να διασφαλίζεται η ευελιξία στην υλοποίηση των στόχων προκειµένου να 
αντιµετωπιστούν οι διάφορες ανάγκες. Συνήθως, οι επιτυχείς συµπράξεις θα έχουν τη µορφή 
δικτύων ερευνητικής κατάρτισης ή βιοµηχανικών διδακτορικών, ενώ τα µεµονωµένα 
ιδρύµατα θα συµµετέχουν συνήθως σε καινοτόµα διδακτορικά προγράµµατα. Στο πλαίσιο 
αυτό, προβλέπεται η υποστήριξη των καλύτερων νέων ερευνητών από κάθε χώρα ώστε να 
συµµετάσχουν σε αυτά τα προγράµµατα αριστείας. 

Τα εν λόγω προγράµµατα κατάρτισης θα έχουν ως αντικείµενο την ανάπτυξη και τη 
διεύρυνση βασικών ερευνητικών ικανοτήτων, εφοδιάζοντας παράλληλα τους ερευνητές µε 
δηµιουργική σκέψη, επιχειρηµατικό πνεύµα και δεξιότητες καινοτοµίας που θα 
ανταποκρίνονται στις µελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Τα προγράµµατα θα 
παρέχουν επίσης κατάρτιση σε µεταβιβάσιµες ικανότητες όπως οµαδική εργασία, ανάληψη 
κινδύνων, διαχείριση έργου, τυποποίηση, επιχειρηµατικότητα, δεοντολογία, δικαιώµατα 
διανοητικής ιδιοκτησίας, επικοινωνία και κοινωνιακές προεκτάσεις που είναι απαραίτητες για 
τη δηµιουργία, την ανάπτυξη, την εµπορική διάθεση και τη διάδοση της καινοτοµίας.  

3.2. Ανάπτυξη αριστείας µέσω της διασυνοριακής και της διατοµεακής 
κινητικότητας 

Η Ευρώπη πρέπει να καταστεί ελκυστική για τους νέους ερευνητές, Ευρωπαίους και µη. 
Αυτό θα επιτευχθεί ειδικότερα µε την υποστήριξη δελεαστικών ευκαιριών σταδιοδροµίας για 
έµπειρους ερευνητές τόσο στο δηµόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τοµέα και µε την ενθάρρυνση 
της µετακίνησής τους µεταξύ χωρών, τοµέων και επιστηµονικών πεδίων µε σκοπό τη 
βελτίωση του δυναµικού τους ως προς τη δηµιουργικότητα και την καινοτοµία.  

Θα χρηµατοδοτηθούν οι καλύτεροι ερευνητές και οι ερευνητές µε την πλέον υποσχόµενη 
εµπειρία, ανεξαρτήτως της εθνικότητάς τους, οι οποίοι θα θέλουν να αναπτύξουν τις 
ικανότητές τους µέσω µιας διεθνικής ή διεθνούς εµπειρίας κινητικότητας. Μπορούν να 
υποστηριχθούν σε όλα τα διαφορετικά στάδια της σταδιοδροµίας τους, 
συµπεριλαµβανοµένων των πιο νέων, ακριβώς µετά την απόκτηση του διδακτορικού τους 
τίτλου ή ισοδύναµης εµπειρίας. Οι ερευνητές αυτοί θα λάβουν χρηµατοδότηση υπό την 
προϋπόθεση ότι µετακινούνται από µία χώρα σε άλλη µε σκοπό τη διεύρυνση ή την 
εµβάθυνση των ικανοτήτων τους σε πανεπιστήµια, ερευνητικά ιδρύµατα, επιχειρήσεις, ΜΜΕ 
ή άλλους κοινωνικοοικονοµικούς φορείς της επιλογής τους και εργάζονται σε προγράµµατα 
έρευνας και καινοτοµίας που ανταποκρίνονται στις προσωπικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντά 
τους. Θα ενθαρρυνθούν επίσης να µετακινηθούν από το δηµόσιο στον ιδιωτικό τοµέα ή 
αντίστροφα µέσω της υποστήριξης προσωρινών θέσεων εργασίας. Οι ευκαιρίες µερικής 
απασχόλησης που επιτρέπουν συνδυασµένες θέσεις τόσο στο δηµόσιο, όσο και στον ιδιωτικό 
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τοµέα, θα υποστηρίζονται επίσης µε σκοπό τη βελτίωση της µεταφοράς γνώσεων µεταξύ των 
τοµέων και την προώθηση της δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων. Αυτές οι εξατοµικευµένες 
ερευνητικές ευκαιρίες θα βοηθήσουν τους υποσχόµενους ερευνητές να καταστούν πλήρως 
ανεξάρτητοι και θα προωθήσουν την αλλαγή σταδιοδροµίας από το δηµόσιο στον ιδιωτικό 
τοµέα. 

Προκειµένου να αξιοποιηθεί πλήρως το υφιστάµενο δυναµικό των ερευνητών, θα 
υποστηριχθούν επίσης ευκαιρίες για την εκ νέου έναρξη µιας σταδιοδροµίας στο χώρο της 
έρευνας µετά από διακοπή. 

3.3. Τόνωση της καινοτοµίας µέσω της σταυρογονιµοποίησης γνώσεων  

Οι κοινωνιακές προκλήσεις καθίστανται ολοένα και πιο παγκόσµιες και οι διασυνοριακές και 
διατοµεακές συνεργασίες είναι κρίσιµης σηµασίας για την επιτυχή αντιµετώπισή τους. Η 
ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών µεταξύ έρευνας και αγοράς είναι συνεπώς ζωτικής σηµασίας 
και µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσω της σύνδεσης των ανθρώπων. Αυτό θα προωθηθεί µέσω 
της υποστήριξης ευέλικτων ανταλλαγών προσωπικού έρευνας και καινοτοµίας υψηλής 
εξειδίκευσης µεταξύ τοµέων, χωρών και επιστηµονικών κλάδων. 

Η ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση θα υποστηρίξει βραχυπρόθεσµες ανταλλαγές προσωπικού 
έρευνας και καινοτοµίας στο πλαίσιο συνεργασιών µε πανεπιστήµια, ερευνητικά ιδρύµατα, 
επιχειρήσεις, ΜΜΕ και άλλους κοινωνικοοικονοµικούς φορείς στην Ευρώπη καθώς και 
µεταξύ της Ευρώπης και τρίτων χωρών για την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας. Θα είναι 
ανοικτή στο προσωπικό έρευνας και καινοτοµίας σε όλα τα επίπεδα σταδιοδροµίας, από τα 
χαµηλότερα (µετά το πτυχίο) έως τα υψηλότερα (διοίκηση), συµπεριλαµβανοµένου επίσης 
του διοικητικού και του τεχνικού προσωπικού.  

3.4. Αύξηση του διαρθρωτικού αντίκτυπου από τη συγχρηµατοδότηση των 
δραστηριοτήτων 

Η τόνωση περιφερειακών, εθνικών ή διεθνών προγραµµάτων για την προώθηση της 
αριστείας και τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών των δράσεων Μαρία Κιουρί ως προς τις 
πανευρωπαϊκές δυνατότητες κινητικότητας για την κατάρτιση των ερευνητών, την ανάπτυξη 
σταδιοδροµίας και την ανταλλαγή προσωπικού θα αυξήσει τον αριθµητικό και διαρθρωτικό 
αντίκτυπο των δράσεων Μαρία Κιουρί. Με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί επίσης η 
ελκυστικότητα των κέντρων αριστείας σε όλη την Ευρώπη. 

Αυτό θα επιτευχθεί µέσω της συγχρηµατοδότησης νέων ή υφιστάµενων περιφερειακών, 
εθνικών, ιδιωτικών και διεθνών προγραµµάτων για το άνοιγµα και την πρόβλεψη διεθνούς, 
διατοµεακής και διεπιστηµονικής ερευνητικής κατάρτισης καθώς και διασυνοριακής και 
διατοµεακής κινητικότητας του προσωπικού έρευνας και καινοτοµίας σε όλα τα επίπεδα της 
σταδιοδροµίας τους. 

Με τον τρόπο αυτό θα επιτραπεί η αξιοποίηση των συνεργιών µεταξύ των ενωσιακών 
δράσεων και των δράσεων σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, καταπολεµώντας τον 
κατακερµατισµό των στόχων, των µεθόδων αξιολόγησης και των εργασιακών συνθηκών των 
ερευνητών. 

3.5. Ειδικές δράσεις υποστήριξης και πολιτικής  

Για την αποτελεσµατική κάλυψη της πρόκλησης, θα είναι απαραίτητη η παρακολούθηση της 
προόδου. Το πρόγραµµα θα υποστηρίξει την ανάπτυξη δεικτών και την ανάλυση δεδοµένων 
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σχετικά µε την κινητικότητα, τις δεξιότητες και τις σταδιοδροµίες των ερευνητών µε σκοπό 
τον προσδιορισµό του κενών στις δράσεις Μαρία Κιουρί και την αύξηση του αντίκτυπου των 
εν λόγω δράσεων. Οι δραστηριότητες αυτές θα υλοποιηθούν αναζητώντας συνέργειες και 
στενή συνεργασία µε τις δράσεις υποστήριξης πολιτικών για τους ερευνητές, τους εργοδότες 
και τους χρηµατοδότες τους στο πλαίσιο του στόχου «Χωρίς αποκλεισµούς, καινοτόµες και 
ασφαλείς κοινωνίες». Θα χρηµατοδοτηθούν ειδικές δράσεις µε σκοπό την υποστήριξη 
πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση σχετικά µε τη σηµασία της σταδιοδροµίας στον 
τοµέα της έρευνας και τη διάδοση των αποτελεσµάτων της έρευνας και της καινοτοµίας που 
απορρέουν από εργασίες οι οποίες υποστηρίζονται από δράσεις Μαρία Κιουρί. 

Για την περαιτέρω αύξηση του αντίκτυπου των δράσεων Μαρία Κιουρί, η δικτύωση µεταξύ 
των ερευνητών Μαρία Κιουρί (υφιστάµενων και παλαιών) θα βελτιωθεί µέσω µιας 
στρατηγικής υπηρεσιών παλαιών αποφοίτων. Οι υπηρεσίες αυτές θα ποικίλλουν από την 
υποστήριξη ενός φόρουµ για επαφές και ανταλλαγές µεταξύ των ερευνητών, την παροχή 
δυνατοτήτων για τη διερεύνηση συνεργασιών και ευκαιριών απασχόλησης, έως την 
οργάνωση κοινών εκδηλώσεων και τη συµµετοχή των εταίρων σε δραστηριότητες προβολής 
ως πρεσβευτές των δράσεων Μαρία Κιουρί και του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. 

3.6. Ειδικές πτυχές υλοποίησης 

Οι δράσεις Μαρία Κιουρί θα είναι ανοικτές σε δραστηριότητες κατάρτισης και ανάπτυξης 
σταδιοδροµίας στο πλαίσιο όλων των τοµέων έρευνας και καινοτοµίας που καλύπτονται από 
τη Συνθήκη, από τη βασική έρευνα έως την εµπορική αξιοποίηση και τις υπηρεσίες 
καινοτοµίας. Τα πεδία έρευνας και καινοτοµίας όπως επίσης οι τοµείς θα επιλέγονται 
ελεύθερα από τους αιτούντες. 

Για να επωφεληθούν από την παγκόσµια βάση γνώσεων, οι δράσεις Μαρία Κιουρί θα είναι 
ανοικτές σε ερευνητές και προσωπικό καινοτοµίας καθώς και σε πανεπιστήµια, ερευνητικά 
ιδρύµατα, επιχειρήσεις και άλλους κοινωνικοοικονοµικούς φορείς από όλες τις χώρες, 
συµπεριλαµβανοµένων τρίτων χωρών, υπό τους όρους που καθορίζονται στον κανονισµό 
(ΕΕ) ΧΧ/2012 (κανόνες συµµετοχής). 

Σε όλες τις δραστηριότητες που περιγράφονται παραπάνω, θα δίδεται προσοχή στην 
ενθάρρυνση της ενεργού συµµετοχής των επιχειρήσεων, ειδικότερα των ΜΜΕ, καθώς και 
άλλων κοινωνικοοικονοµικών φορέων για την επιτυχή υλοποίηση και αντίκτυπο των 
δράσεων Μαρία Κιουρί. Μέσω όλων των δράσεων Μαρία Κιουρί προωθείται µια 
µακροπρόθεσµη συνεργασία µεταξύ της ανώτατης εκπαίδευσης, ερευνητικών οργανισµών 
και του ιδιωτικού τοµέα, λαµβάνοντας υπ’ όψιν την προστασία των δικαιωµάτων 
πνευµατικής ιδιοκτησίας.  

∆ιατηρείται η δυνατότητα, εάν προκύψουν ιδιαίτερες ανάγκες, να επικεντρωθούν ορισµένες 
δραστηριότητες του προγράµµατος σε συγκεκριµένες κοινωνιακές προκλήσεις, τύπους 
ιδρυµάτων έρευνας και καινοτοµίας ή γεωγραφικές περιοχές ώστε να υπάρξει ανταπόκριση 
στην εξέλιξη των ευρωπαϊκών απαιτήσεων από πλευράς δεξιοτήτων, ερευνητικής 
κατάρτισης, ανάπτυξης σταδιοδροµιών και κοινής χρήσης γνώσεων. 

Προκειµένου να είναι ανοικτές σε όλες τις πηγές ταλέντων, θα διασφαλίζονται γενικά µέτρα 
για την αποφυγή τυχόν προβληµάτων στην πρόσβαση των χρηµατοδοτήσεων, π.χ. 
ενθαρρύνοντας τις ίσες ευκαιρίες σε όλες τις δράσεις Μαρία Κιουρί και προχωρώντας σε 
συγκριτική αξιολόγηση της συµµετοχής των δύο φύλων. Ακόµη, µε τις δράσεις Μαρία 
Κιουρί θα υποστηριχθεί η εγκατάσταση ερευνητών στο πλαίσιο µιας πιο σταθερής 
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σταδιοδροµίας και θα διασφαλιστεί ότι θα πετύχουν µια ορθή ισορροπία 
εργασίας/προσωπικής ζωής, λαµβάνοντας υπ’ όψιν την οικογενειακή τους κατάσταση και 
προκειµένου να συµβάλλουν στην προώθηση της εκ νέου έναρξης µιας ερευνητικής 
σταδιοδροµίας µετά από διακοπή. Θα πρέπει να υιοθετηθούν και να εφαρµοστούν από όλους 
τους χρηµατοδοτούµενους συµµετέχοντες οι αρχές της Ευρωπαϊκής Χάρτας του Ερευνητή 
και του Κώδικα δεοντολογίας για την πρόσληψη ερευνητών µε τις οποίες προωθείται η 
ανοικτή πρόσληψη και οι ελκυστικές συνθήκες εργασίας.  

Για την περαιτέρω βελτίωση της διάδοσης και της συµµετοχής του κοινού, οι δικαιούχοι των 
δράσεων Μαρία Κιουρί θα απαιτηθεί να σχεδιάζουν κατάλληλες δραστηριότητες προβολής 
στο ευρύ κοινό. Το σχέδιο αυτό θα αξιολογείται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
αξιολόγησης, καθώς επίσης κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης του έργου. 

4. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 

Οι δραστηριότητες θα έχουν ως στόχο την ανάπτυξη ευρωπαϊκών ερευνητικών υποδοµών για 
το 2020 και µετά, την προώθηση του δυναµικού τους ως προς την καινοτοµία και το 
ανθρώπινο δυναµικό και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής. Θα επιδιωχθεί ο 
συντονισµός µε τις χρηµατοδοτικές πηγές συνοχής προκειµένου να διασφαλιστούν οι 
συνέργειες και µια συνεκτική προσέγγιση για την ανάπτυξη των ερευνητικών υποδοµών.  

4.1. Ανάπτυξη των ευρωπαϊκών ερευνητικών υποδοµών για το 2020 και µετά 

4.1.1. Ανάπτυξη νέων ερευνητικών υποδοµών παγκόσµιας κλάσης18  

Στόχος είναι η διασφάλιση της υλοποίησης, της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας και της 
αποτελεσµατικής λειτουργίας των ερευνητικών υποδοµών όπως προσδιορίζονται από το 
Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Φόρουµ Ερευνητικών Υποδοµών (ESFRI) και άλλες παγκόσµιας 
κλάσης ερευνητικές υποδοµές οι οποίες θα βοηθήσουν την Ευρώπη να ανταποκριθεί στις 
µεγάλες προκλήσεις στην επιστήµη, τη βιοµηχανία και την κοινωνία. Ο στόχος αυτός θα 
καλύψει συγκεκριµένα τις υποδοµές εκείνες που διαµορφώνουν ή έχουν ήδη διαµορφώσει 
τη διαχείρισή τους, π.χ. βάσει της κοινοπραξίας ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδοµής 
(ERIC) ή άλλης ισοδύναµης δοµής σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο. 

Η ενωσιακή χρηµατοδότηση θα συµβάλλει, ανάλογα µε την περίπτωση στα ακόλουθα:  

α) την προπαρασκευαστική φάση των µελλοντικών υποδοµών (π.χ. λεπτοµερή σχέδια 
κατασκευής, νοµικές διευθετήσεις, πολυετής προγραµµατισµός),  

β) την φάση υλοποίησης (π.χ. εργασίες Ε&Α και τεχνολογικές από κοινού µε την 
βιοµηχανία και τους χρήστες, ανάπτυξη περιφερειακών εταιρικών εγκαταστάσεων 
µε στόχο την πιο ισόρροπη ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας), ή/και  

                                                 
18 Ο οδικός χάρτης ESFRI περιλαµβάνει περίπου πενήντα υποδοµές καθοριστικής σχέσης για την Ευρώπη 

(µε εκτιµώµενο ετήσιο λειτουργικό κόστος δύο δισεκατοµµύρια ευρώ) καλύπτοντας όλα τα 
επιστηµονικά πεδία. Άλλες ευρωπαϊκές, παγκόσµιας κλάσης εγκαταστάσεις περιλαµβάνουν υποδοµές 
όπως το GÉANT ή αυτές του CERN (Ευρωπαϊκός Οργανισµός Πυρηνικών Ερευνών). Σε όλες τις 
περιπτώσεις είναι απαραίτητη η συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών και η µακροπρόθεσµη 
δέσµευση για την υλοποίησή τους. 



 

EL 38   EL 

γ) την φάση λειτουργίας (π.χ. δραστηριότητες πρόσβασης, διαχείρισης δεδοµένων, 
προβολής, κατάρτισης και διεθνούς συνεργασίας).  

Στο πλαίσιο της εν λόγω δραστηριότητας θα υποστηριχτούν επίσης µελέτες σχεδιασµού για 
νέες ερευνητικές υποδοµές µέσω προσέγγισης από τη βάση προς την κορυφή. 

4.1.2. Ενοποίηση και άνοιγµα υφιστάµενων εθνικών ερευνητικών υποδοµών πανευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος  

Στόχος είναι οι εθνικών ερευνητικές υποδοµές ζωτικής σηµασίας να ανοίξουν σε όλους τους 
ευρωπαίους ερευνητές, από το ακαδηµαϊκό περιβάλλον και από την βιοµηχανία, και να 
εξασφαλιστεί η βέλτιστη χρήση τους και η κοινή τους ανάπτυξη.  

Η Ένωση θα υποστηρίξει δίκτυα που συγκεντρώνουν και ενοποιούν, σε ευρωπαϊκή κλίµακα, 
εθνικές ερευνητικές υποδοµές ζωτικής σηµασίας. Θα δοθεί χρηµατοδότηση για την 
υποστήριξη, ειδικότερα, της διεθνικής και εικονικής πρόσβασης των ερευνητών και της 
εναρµόνισης και της βελτίωσης των υπηρεσιών που παρέχουν οι υποδοµές. Περίπου εκατό 
δίκτυα υποδοµών σε όλα τα πεδία της επιστήµης και της τεχνολογίας θα απαιτούσαν την εν 
λόγω υποστήριξη, ενώ έως είκοσι χιλιάδες ερευνητές θα επωφελούνταν ετησίως από την 
πρόσβαση στις εν λόγω εγκαταστάσεις. 

4.1.3. Ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία ηλ-υποδοµών που βασίζονται στις ΤΠΕ19 

Στόχος είναι να επιτευχθεί έως το 2020 ένας ενιαίος και ανοικτός ευρωπαϊκός χώρος για την 
επιγραµµική έρευνα, όπου οι ερευνητές θα απολαµβάνουν κορυφαίες, πανταχού παρούσες 
και αξιόπιστες υπηρεσίες δικτύωσης και πληροφορικής και απρόσκοπτη και ανοικτή 
πρόσβαση σε περιβάλλοντα ηλ-επιστήµης και σε παγκόσµιους πόρους δεδοµένων. 

Για την επίτευξη του εν λόγω στόχου θα υποστηριχτούν τα ακόλουθα: παγκόσµια δίκτυα 
έρευνας και εκπαίδευσης που παρέχουν προηγµένες, τυποποιηµένες και µεταβλητής κλίµακας 
διατοµεακές υπηρεσίες κατ’ απαίτηση, υποδοµές δικτύου και νέφους που παρέχουν 
ουσιαστικά απεριόριστη υπολογιστική ικανότητα και ικανότητα επεξεργασίας δεδοµένων, 
ένα οικοσύστηµα εγκαταστάσεων υπερυπολογιστών, που πλησιάζουν την κλίµακα exa, 
υποδοµή λογισµικού και υπηρεσιών, π.χ. για προσοµοίωση και οπτικοποίηση, εργαλεία 
συνεργασίας σε πραγµατικό χρόνο και µια διαλειτουργική, ανοικτή και αξιόπιστη υποδοµή 
επιστηµονικών δεδοµένων.  

                                                 
19 Καθώς όλη η έρευνα έχει επικεντρωθεί πλέον στη χρήση υπολογιστών και δεδοµένων, η πρόσβαση σε 

υψηλής τεχνολογίας ηλ-υποδοµές έχει καταστεί απαραίτητη για όλους τους ερευνητές. Παραδείγµατος 
χάρη, το GÉANT συνδέει 40 εκατοµµύρια χρήστες σε περισσότερα από 8.000 ιδρύµατα σε 40 χώρες, 
ενώ η ευρωπαϊκή υποδοµή δικτύων είναι η µεγαλύτερη κατανεµηµένη υπολογιστική υποδοµή του 
κόσµου µε περισσότερες από 290 εγκαταστάσεις σε 50 χώρες. Η αδιάκοπη πρόοδος στις ΤΠΕ και οι 
αυξηµένες ανάγκες της επιστήµης για υπολογισµούς και επεξεργασία µεγάλων όγκων δεδοµένων θέτει 
µείζονες χρηµατοοικονοµικές και οργανωτικές προκλήσεις για τη διασφάλιση απρόσκοπτων 
υπηρεσιών προς τους ερευνητές. 
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4.2. Προώθηση του δυναµικού καινοτοµίας των ερευνητικών υποδοµών και του 
ανθρώπινου κεφαλαίου τους 

4.2.1. Αξιοποίηση του δυναµικού καινοτοµίας των ερευνητικών υποδοµών 

Στόχος είναι η τόνωση της καινοτοµίας τόσο στις ίδιες τις υποδοµές, όσο και στη βιοµηχανία 
που τις τροφοδοτεί και τις χρησιµοποιεί.  

Για το σκοπό αυτό θα παρέχεται υποστήριξη σε:  

α) συµπράξεις Ε&Α µε τη βιοµηχανία για την ανάπτυξη των ικανοτήτων της Ένωσης 
και τη βιοµηχανική παροχή σε τοµείς υψηλής τεχνολογίας όπως τα επιστηµονικά 
όργανα ή οι ΤΠΕ,  

β) προ-εµπορική ανάθεση συµβάσεων από φορείς ερευνητικών υποδοµών για την 
προώθηση της καινοτοµίας και την πρώιµη υιοθέτηση των τεχνολογιών,  

γ) τόνωση της χρήσης των ερευνητικών υποδοµών από τη βιοµηχανία, π.χ. ως 
πειραµατικές εγκαταστάσεις δοκιµών ή κέντρα βάσης γνώσεων, και  

δ) προώθηση της ενσωµάτωσης των ερευνητικών υποδοµών σε τοπικά, περιφερειακά 
και παγκόσµια οικοσυστήµατα καινοτοµίας. 

Οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επηρεάσουν επίσης τη χρήση των ερευνητικών 
υποδοµών, ειδικότερα των ηλ-υποδοµών, από δηµόσιες υπηρεσίες, στην κοινωνική 
καινοτοµία, τον πολιτισµό και την εκπαίδευση.  

4.2.2. Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου των ερευνητικών υποδοµών 

Η πολυπλοκότητα των ερευνητικών υποδοµών και η αξιοποίηση του πλήρους δυναµικού τους 
απαιτεί επαρκείς δεξιότητες από τους οικείους διαχειριστές, τους µηχανικούς και τους 
τεχνικούς, καθώς και από τους χρήστες. 

Με την ενωσιακή χρηµατοδότηση θα υποστηριχτεί η κατάρτιση του προσωπικού διαχείρισης 
και η λειτουργία ερευνητικών υποδοµών πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, η ανταλλαγή 
προσωπικού και βέλτιστων πρακτικών µεταξύ των εγκαταστάσεων, και η επαρκής προσφορά 
ανθρώπινων πόρων σε βασικά επιστηµονικά πεδία, συµπεριλαµβανοµένης της ανάδυσης 
ειδικών επιστηµονικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων.  

4.3. Ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής ερευνητικών υποδοµών και της διεθνούς 
συνεργασίας 

4.3.1. Ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τις ερευνητικές υποδοµές 

Στόχος είναι η αξιοποίηση των συνεργιών µεταξύ εθνικών και ενωσιακών πρωτοβουλιών µε 
την συγκρότηση συµπράξεων µεταξύ αρµόδιων χάραξης πολιτικών και χρηµατοδοτικών 
φορέων (π.χ. ESFRI, e-Infrastructure Reflection Group (e-IRG), οργανισµοί EIROforum, 
εθνικές δηµόσιες αρχές), την ανάπτυξη συµπληρωµατικότητας και συνεργασίας µεταξύ 
ερευνητικών υποδοµών και δραστηριοτήτων υλοποίησης άλλων πολιτικών της Ένωσης (όπως 
η περιφερειακή πολιτική, η πολιτική συνοχής, η βιοµηχανική πολιτική, η πολιτική υγείας, η 
πολιτική απασχόλησης ή η αναπτυξιακή πολιτική) και η διασφάλιση του συντονισµού µεταξύ 
διαφορετικών χρηµατοδοτικών πηγών της Ένωσης. Οι δράσεις της Ένωσης θα υποστηρίξουν 
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επίσης την έρευνα, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των ερευνητικών υποδοµών σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σχετικές µελέτες πολιτικής και επικοινωνιακές 
δράσεις. 

4.3.2. ∆ιευκόλυνση της στρατηγικής διεθνούς συνεργασίας 

Στόχος είναι η προώθηση της ανάπτυξης των παγκόσµιων ερευνητικών υποδοµών, δηλαδή, 
ερευνητικών υποδοµών που απαιτούν χρηµατοδότηση και συµφωνίες σε παγκόσµια κλίµακα. 
Ακόµη, στόχος είναι η προώθηση της συνεργασίας των ευρωπαϊκών ερευνητικών 
υποδοµών µε τους µη Ευρωπαίους εταίρους τους, διασφαλίζοντας την παγκόσµια 
διαλειτουργικότητα και εµβέλειά τους και η επιδίωξη σύναψης διεθνών συµφωνιών 
σχετικά µε την αµοιβαία χρήση, το άνοιγµα ή τη συγχρηµατοδότηση των υποδοµών. 
Από αυτή την άποψη θα ληφθούν δεόντως υπόψη οι συστάσεις της οµάδας Carnegie των 
ανώτερων υπαλλήλων για τις παγκόσµιες ερευνητικές υποδοµές. Θα δοθεί επίσης προσοχή 
στη διασφάλιση της επαρκούς συµµετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο συντονισµό µε 
διεθνείς φορείς όπως τα Ηνωµένα Έθνη ή ο ΟΟΣΑ. 

4.4. Ειδικές πτυχές υλοποίησης 

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, θα ζητηθεί η γνώµη ανεξάρτητων οµάδων 
εµπειρογνωµόνων, καθώς και ενδιαφερόµενων και συµβουλευτικών οργάνων όπως το ESFRI 
και το e-IRG.  

Η υλοποίηση θα ακολουθήσει µια τρισχιδή προσέγγιση: από τη βάση προς την κορυφή όπου 
το ακριβές περιεχόµενο και η σύµπραξη έργων δεν είναι γνωστά, στοχευµένη στις 
περιπτώσεις που οι ειδικές ερευνητικές υποδοµές ή/και οι σχετικές κοινότητες έχουν 
καθοριστεί επακριβώς και επώνυµοι δικαιούχοι, π.χ. όταν στον φορέα των υποδοµών (ή την 
κοινοπραξία των φορέων) παρέχεται συνεισφορά όσον αφορά τις λειτουργικές δαπάνες. 

Η επίτευξη των στόχων στο πλαίσιο των δύο τελευταίων δραστηριοτήτων θα επιδιωχθεί µέσω 
των ίδιων ειδικών δράσεων, και όπου απαιτείται, µέσω δράσεων στο πλαίσιο της πρώτης 
δραστηριότητας. 
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Μέρος II 

Βιοµηχανική υπεροχή 

1. ΥΠΕΡΟΧΗ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

Γενικά 

Η επιτυχηµένη τιθάσευση και εγκατάσταση τεχνολογιών γενικής εφαρµογής από την 
ευρωπαϊκή βιοµηχανία αποτελεί βασικό παράγοντα ενίσχυσης της ευρωπαϊκής 
παραγωγικότητας και της ικανότητας της Ευρώπης στην καινοτοµία, καθώς και παράγοντα 
διασφάλισης της προηγµένης, βιώσιµης και ανταγωνιστικής οικονοµίας της Ευρώπης, της 
παγκόσµιας ηγετικής θέσης σε τοµείς εφαρµογής υψηλής τεχνολογίας και της ικανότητας 
ανάπτυξης µοναδικών λύσεων για την αντιµετώπιση των κοινωνιακών προκλήσεων. Οι 
δραστηριότητες καινοτοµίας θα συνδυαστούν µε την Ε&Α ως ενιαίο µέρος της 
χρηµατοδότησης. 

Ενοποιηµένη προσέγγιση των βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρµογής  

Μια σηµαντική συνιστώσα της «Υπεροχής στις τεχνολογίες γενικής εφαρµογής και τις 
βιοµηχανικές τεχνολογίες» είναι οι βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρµογής (ΒΤΓΕ), 
συµπεριλαµβανοµένων των εξής: µικρο- και νανοηλεκτρονική, φωτονική, νανοτεχνολογία, 
βιοτεχνολογία, προηγµένα υλικά και συστήµατα προηγµένης µεταποίησης20. Πολλά 
καινοτόµα προϊόντα ενσωµατώνουν ταυτόχρονα αρκετές από αυτές τις τεχνολογίες, ως 
µεµονωµένα ή ενσωµατωµένα µέρη. Ενώ κάθε τεχνολογία προσφέρει τεχνολογική 
καινοτοµία, το συσσωρευµένο όφελος από το συνδυασµό πολλών τεχνολογιών γενικής 
εφαρµογής είναι επίσης δυνατό να οδηγήσει σε τεχνολογικά άλµατα. Η αξιοποίηση 
οριζόντιων βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρµογής θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα 
και τον αντίκτυπο των προϊόντων. Συνεπώς θα αξιοποιηθούν οι πολυάριθµες 
αλληλεπιδράσεις των εν λόγω τεχνολογιών. Θα παρασχεθεί συγκεκριµένη στήριξη για 
µεγαλύτερης κλίµακας έργα δοκιµαστικής εφαρµογής και επίδειξης.  

Θα περιλαµβάνονται οριζόντιες δραστηριότητες που συγκεντρώνουν και ενοποιούν διάφορες 
µεµονωµένες τεχνολογίες, µε αποτέλεσµα την επικύρωση της τεχνολογίας σε βιοµηχανικό 
περιβάλλον µε ένα πλήρες και εξειδικευµένο σύστηµα, έτοιµο για την αγορά. Η εκτεταµένη 
συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα σε αυτές τις δραστηριότητες θα αποτελεί προαπαιτούµενο 
και, κατά συνέπεια, οι δραστηριότητες θα υλοποιούνται κυρίως µέσω συµπράξεων µεταξύ 
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Προς τούτο και µέσω ειδικής δοµής διακυβέρνησης, θα 
καταρτιστεί κοινό πρόγραµµα εργασιών για οριζόντιες δραστηριότητες όσον αφορά τις 
βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρµογής. Λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της αγοράς και τις 
απαιτήσεις των κοινωνιακών προκλήσεων, το εν λόγω πρόγραµµα θα έχει στόχο να 
εξασφαλίσει γενικά δοµικά στοιχεία βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρµογής για διάφορους 
τοµείς εφαρµογών συµπεριλαµβανοµένων και των κοινωνιακών προκλήσεων.  

                                                 
20 COM(2009)512. 
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Ειδικές πτυχές υλοποίησης 

Οι δραστηριότητες καινοτοµίας θα περιλαµβάνουν την ενοποίηση µεµονωµένων 
τεχνολογιών, επιδείξεις της ικανότητας παραγωγής και παράδοσης καινοτόµων προϊόντων 
και υπηρεσιών, δοκιµαστικές εφαρµογές µε χρήστες και πελάτες για να αποδειχτεί η 
δυνατότητα υλοποίησης και η προστιθέµενη αξία, για επιδείξεις µεγάλης κλίµακας για να 
διευκολυνθεί η υιοθέτηση των αποτελεσµάτων της έρευνας από την αγορά. 

Θα ενοποιηθούν διάφορες µεµονωµένες τεχνολογίες µε αποτέλεσµα την επικύρωση της 
τεχνολογίας σε βιοµηχανικό περιβάλλον µε ένα πλήρες και εξειδικευµένο σύστηµα, έτοιµο 
για την αγορά. Η εκτεταµένη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα σε αυτές τις δραστηριότητες θα 
αποτελεί προαπαιτούµενο, κυρίως µέσω συµπράξεων µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. 

Η τεχνολογική ώθηση και οι πρωτοβουλίες καινοτοµίας θα συµπληρωθούν από δράσεις στην 
πλευρά της ζήτησης. Αυτές περιλαµβάνουν την βέλτιστη χρήση της δηµόσιας προµήθειας 
καινοτοµίας, την κατάρτιση κατάλληλων τεχνικών προτύπων, την ιδιωτική ζήτηση και την 
στρατολόγηση των χρηστών για την δηµιουργία περισσότερων φιλικών προς την καινοτοµία 
αγορών. 

Για την νανοτεχνολογία και την βιοτεχνολογία ειδικότερα, η συνεργασία µε τους 
ενδιαφερόµενους και το κοινό θα έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά µε τα οφέλη 
και τους κινδύνους. Θα αντιµετωπιστούν συστηµατικά η αξιολόγηση της ασφάλειας και η 
διαχείριση του συνολικού κινδύνου κατά την εγκατάσταση των εν λόγω τεχνολογιών. 

Οι εν λόγω δραστηριότητες θα συµπληρώσουν την στήριξη της έρευνας και της καινοτοµίας 
στον τοµέα των τεχνολογιών γενικής εφαρµογής που ενδέχεται να διατίθενται από εθνικές ή 
περιφερειακές αρχές στο πλαίσιο των ταµείων της πολιτικής για τη συνοχή, για στρατηγικές 
ευφυούς εξειδίκευσης. 

Θα επιδιώκονται στρατηγικές πρωτοβουλίες διεθνούς συνεργασίας µε τις ηγετικές χώρες 
εταίρους σε τοµείς αµοιβαίου ενδιαφέροντος και οφέλους. Ειδικού, αλλά όχι αποκλειστικού, 
ενδιαφέροντος για τις τεχνολογίες γενικής εφαρµογής και τις βιοµηχανικές τεχνολογίες είναι 
τα εξής: 

– η ανάπτυξη παγκόσµιων προτύπων, 

– η άρση των σηµείων συµφόρησης όσον αφορά την βιοµηχανική εκµετάλλευση 
και τους όρους εµπορίας, 

– η ασφάλεια των προϊόντων που βασίζονται στη νανοτεχνολογία και στη 
βιοτεχνολογία, 

– η ανάπτυξη υλικών και µεθόδων για τον περιορισµό της κατανάλωσης 
ενέργειας και πόρων, 

– οι διεθνείς πρωτοβουλίες συνεργασίας της βιοµηχανίας εντός του 
κατασκευαστικού κλάδου, και 

– η διαλειτουργικότητα των συστηµάτων. 
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1.1. Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

Ορισµένοι τοµείς δραστηριοτήτων θα επικεντρώνονται στις προκλήσεις της βιοµηχανικής και 
τεχνολογικής υπεροχής στον τοµέα των ΤΠΕ και θα καλύπτουν τις γενικές θεµατολογίες 
έρευνας και καινοτοµίας στον τοµέα των ΤΠΕ, συµπεριλαµβανοµένων κυρίως των 
παρακάτω: 

1.1.1. Μια νέα γενιά επιµέρους στοιχείων και συστηµάτων: τεχνολογία προηγµένων και 
ευφυών ενσωµατωµένων επί µέρους στοιχείων και συστηµάτων  

Στόχος είναι η διατήρηση και ενίσχυση της ευρωπαϊκής υπεροχής στις τεχνολογίες που 
σχετίζονται µε ενσωµατωµένα επιµέρους στοιχεία και συστήµατα. Περιλαµβάνει επίσης 
µικρο- νανο- βιο- συστήµατα, οργανικά ηλεκτρονικά, µεγάλης κλίµακας ενοποίηση, βασικές 
τεχνολογίες για το ∆ιαδίκτυο των πραγµάτων (∆τΠ)21 συµπεριλαµβανοµένων και υποδοµών 
υποστήριξης της παροχής προηγµένων υπηρεσιών, ευφυών ενοποιηµένων συστηµάτων, 
υπερσυστηµάτων (systems of systems) και τεχνολογιών πολύπλοκων συστηµάτων. 

1.1.2. Υπολογιστές επόµενης γενιάς: προηγµένα υπολογιστικά συστήµατα και τεχνολογίες  

Στόχος είναι η µόχλευση των ευρωπαϊκών πλεονεκτηµάτων στους τοµείς της αρχιτεκτονικής 
επεξεργαστών και συστηµάτων, των τεχνολογιών διασύνδεσης και εντοπισµού δεδοµένων, 
του υπολογιστικού νέφους, της παράλληλης σύνδεσης υπολογιστών και του λογισµικού 
προσοµοίωσης για όλα τα τµήµατα της αγοράς υπολογιστών. 

1.1.3. ∆ιαδίκτυο του Μέλλοντος: υποδοµές, τεχνολογίες και υπηρεσίες  

Στόχος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας στην 
ανάπτυξη, τιθάσευση και διαµόρφωση του ∆ιαδικτύου νέας γενιάς που θα αντικαταστήσει 
βαθµιαία τον υπάρχοντα Ιστό, τις υποδοµές σταθερών και κινητών δικτύων και υπηρεσιών, 
καθώς και η εξασφάλιση της διασύνδεσης τρισεκατοµµυρίων συσκευών (∆τΠ) µεταξύ 
διαφόρων φορέων εκµετάλλευσης και τοµέων που θα αλλάξουν τον τρόπο µε τον οποίο 
επικοινωνούµε, έχουµε πρόσβαση και χρησιµοποιούµε τη γνώση. Περιλαµβάνονται Ε&Κ σε 
δίκτυα, λογισµικό και υπηρεσίες, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ιδιωτικότητα και 
εµπιστοσύνη, ασύρµατη22 επικοινωνία και όλα τα οπτικά δίκτυα, παρεµβατικά διαδραστικά 
πολυµέσα και όσον αφορά την συνδεδεµένη επιχείρηση του µέλλοντος. 

1.1.4. Τεχνολογίες περιεχοµένου και διαχείριση πληροφοριών: ΤΠΕ για το ψηφιακό 
περιεχόµενο και τη δηµιουργικότητα  

Στόχος είναι η παροχή νέων εργαλείων σε επαγγελµατίες και πολίτες για τη δηµιουργία, 
εκµετάλλευση και διατήρηση όλων των µορφών ψηφιακού περιεχοµένου σε όλες τις γλώσσες 
και η διαµόρφωση, ανάλυση και οπτικοποίηση µεγάλων ποσοτήτων δεδοµένων, 
συµπεριλαµβανοµένων των συνδεδεµένων δεδοµένων. Συµπεριλαµβάνονται νέες τεχνολογίες 
για τη γλώσσα, τη µάθηση, τη διάδραση, την ψηφιακή διατήρηση, την πρόσβαση σε 
περιεχόµενο και αναλύσεις, έξυπνα συστήµατα διαχείρισης πληροφοριών που βασίζονται σε 
τεχνολογίες προηγµένης εξαγωγής δεδοµένων, νοηµοσύνης των µηχανών, στατιστικής 
ανάλυσης και οπτικών υπολογισµών. 

                                                 
21 Το ∆ιαδίκτυο των πραγµάτων θα συντονίζεται ως οριζόντιο ζήτηµα 
22 Συµπεριλαµβανοµένων των διαστηµικών δικτύων 
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1.1.5. Προηγµένες διεπαφές και ροµπότ: ροµποτική και έξυπνοι χώροι  

Στόχος είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής επιστηµονικής και βιοµηχανικής υπεροχής στη 
ροµποτική στους τοµείς της βιοµηχανίας και των υπηρεσιών, τα γνωστικά συστήµατα, τις 
προηγµένες διεπαφές και τους έξυπνους χώρους και τις µηχανές µε δυνατότητα αντίληψης, µε 
βάση βελτιώσεις της απόδοσης και της προόδου υπολογιστών και δικτύων όσον αφορά την 
ικανότητα κατασκευής συστηµάτων που να µπορούν να µαθαίνουν, να προσαρµόζονται και 
να αντιδρούν. 

1.1.6. Μικρο- και νάνο-ηλεκτρονική και φωτονική 

Στόχος είναι η εκµετάλλευση της ευρωπαϊκής αριστείας σε αυτή την βασική τεχνολογία 
γενικής εφαρµογής και η υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας και της ηγετικής θέσης στην 
αγορά της οικείας βιοµηχανίας. Οι δραστηριότητες θα περιλαµβάνουν επίσης έρευνα και 
καινοτοµία στον σχεδιασµό, τις προηγµένες διεργασίες, τις πιλοτικές γραµµές παραγωγής, τις 
συναφείς τεχνολογίες παραγωγής και δράσεις επίδειξης για την επικύρωση των τεχνολογικών 
εξελίξεων και των καινοτόµων επιχειρηµατικών µοντέλων. 

Οι παραπάνω έξη µείζονες τοµείς δραστηριοτήτων αναµένεται ότι θα καλύψουν ολόκληρο το 
φάσµα των αναγκών. Θα περιλαµβάνουν βιοµηχανική ηγετική θέση στις γενικές λύσεις, τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες µε βάση ΤΠΕ που απαιτούνται για την αντιµετώπιση µεγάλων 
κοινωνιακών προκλήσεων καθώς και κατευθυνόµενα από τις εφαρµογές θεµατολόγια 
έρευνας και καινοτοµίας στον τοµέα των ΤΠΕ που θα υποστηριχτούν σε συνδυασµό µε την 
συναφή κοινωνιακή πρόκληση.  

Επίσης, σε καθέναν από τους έξι µείζονες τοµείς δραστηριοτήτων περιλαµβάνονται 
ερευνητικές υποδοµές που αφορούν ειδικά της ΤΠΕ, όπως τα ζωντανά εργαστήρια για 
µεγάλης κλίµακας πειραµατισµούς και οι υποδοµές για βασικές καίριας σηµασίας 
τεχνολογίες γενικής εφαρµογής και η ενσωµάτωσή τους σε προηγµένα προϊόντα και 
καινοτόµα έξυπνα συστήµατα, που περιλαµβάνουν εξοπλισµό, εργαλεία, υπηρεσίες 
υποστήριξης, καθαρά δωµάτια και πρόσβαση σε χυτήρια κατασκευής πρωτοτύπων.  

1.2. Νανοτεχνολογίες 

1.2.1. Ανάπτυξη νανοϋλικών, νανοσυσκευών και νανοσυστηµάτων επόµενης γενιάς  

Η ανάπτυξη και η ενσωµάτωση της γνώσης στο σηµείο τοµής διαφορετικών επιστηµονικών 
κλάδων µε στόχο ουσιαστικά νέα προϊόντα που θα επιτρέπουν βιώσιµες λύσεις γενικής 
εφαρµογής για ένα ευρύ φάσµα τοµέων.  

1.2.2. ∆ιασφάλιση της ασφαλούς ανάπτυξης και εφαρµογής νανοτεχνολογιών 

Προώθηση της επιστηµονικής γνώσης σχετικά µε τον δυνητικό αντίκτυπο στην υγεία ή στο 
περιβάλλον για προληπτική, βασισµένη στην επιστήµη διαχείριση των νανοτεχνολογιών και 
παροχή επικυρωµένων επιστηµονικών εργαλείων και πλατφορµών για την αξιολόγηση και 
διαχείριση απειλών, έκθεσης και κινδύνων κατά τη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ζωής 
των νανοϋλικών και των νανοσυστηµάτων. 
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1.2.3. Ανάπτυξη της κοινωνιακής διάστασης της νανοτεχνολογίας 

Αντιµετώπιση των αναγκών για ανθρώπινες και φυσικές υποδοµές όσον αφορά την 
εγκατάσταση της νανοτεχνολογίας και εστίαση στη διαχείριση της νανοτεχνολογίας προς 
όφελος της κοινωνίας. 

1.2.4. Αποτελεσµατική σύνθεση και κατασκευή νανοϋλικών, επιµέρους στοιχείων και 
συστηµάτων  

Εστίαση σε νέες, ευέλικτες, µεταβλητής κλίµακας και αναπαραγώγιµες επιµέρους 
λειτουργίες, έξυπνη ενσωµάτωση νέων και υφιστάµενων διαδικασιών, καθώς και αναβάθµιση 
για να επιτευχθεί η µαζική παραγωγή προϊόντων και εργοστασιακές µονάδες πολλαπλών 
χρήσεων που θα διασφαλίζουν την αποτελεσµατική µεταφορά γνώσης στη βιοµηχανική 
καινοτοµία. 

1.2.5. Ανάπτυξη τεχνικών ενίσχυσης ικανοτήτων, µεθόδων µέτρησης και εξοπλισµού 

Εστίαση στις τεχνολογίες υποστήριξης, στήριξη της ανάπτυξης και της διάθεσης στην αγορά 
σύνθετων νανοϋλικών και νανοσυστηµάτων, συµπεριλαµβανοµένου του χαρακτηρισµού και 
της διαχείρισης της ύλης στη νανοκλίµακα, της ανάπτυξης µοντέλων, της υπολογιστικής 
σχεδίασης και της προηγµένης τεχνολογίας σε ατοµική κλίµακα.  

1.3. Προηγµένα υλικά 

1.3.1 Οριζόντιες τεχνολογίες και τεχνολογίες υλικών γενικής εφαρµογής  

Έρευνα σε λειτουργικά υλικά, πολυλειτουργικά υλικά, όπως αυτοεπισκευαζόµενα ή 
βιοσυµβατά υλικά και δοµικά υλικά, για καινοτοµία σε όλους τους τοµείς της βιοµηχανίας 
και ειδικότερα για αγορές υψηλής αξίας.  

1.3.2. Ανάπτυξη και µετασχηµατισµός υλικών  

Έρευνα και ανάπτυξη για τη διασφάλιση αποτελεσµατικής και βιώσιµης αναβάθµισης για τη 
βιοµηχανική κατασκευή µελλοντικών προϊόντων, π.χ. στη µεταλλουργία ή τη χηµική 
βιοµηχανία. 

1.3.3. ∆ιαχείριση επιµέρους στοιχείων υλικών  

Έρευνα και ανάπτυξη για νέες και καινοτόµες τεχνικές και συστήµατα, ένωση, συγκόλληση, 
διαχωρισµό, συναρµολόγηση, αυτοσυναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση, αποσύνθεση και 
αποδόµηση.  

1.3.4. Υλικά για µια βιώσιµη βιοµηχανία  

Ανάπτυξη νέων προϊόντων και εφαρµογών και καταναλωτικής συµπεριφοράς που µειώνει τις 
ενεργειακές απαιτήσεις και διευκολύνει τον περιορισµό των εκποµπών άνθρακα, καθώς και 
εντατικοποίηση διαδικασιών, ανακύκλωση, απορρύπανση και υλικά υψηλής προστιθέµενης 
αξίας από απόβλητα και ανακατασκευή. 
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1.3.5. Υλικά για δηµιουργικές βιοµηχανίες  

Εφαρµογή σχεδίασης και ανάπτυξη συγκλινουσών τεχνολογιών για τη δηµιουργία νέων 
επιχειρηµατικών ευκαιριών, συµπεριλαµβανοµένης της διατήρησης των υλικών της Ευρώπης 
µε ιστορική ή πολιτιστική αξία. 

1.3.6. Μετρολογία, χαρακτηρισµός, τυποποίηση και έλεγχος ποιότητας  

Προώθηση τεχνολογιών, όπως ο χαρακτηρισµός, η µη καταστροφική αξιολόγηση και η 
ανάπτυξη µοντέλων πρόγνωσης των επιδόσεων για επίτευξη προόδου στην επιστήµη και την 
τεχνολογία των υλικών.  

1.3.7. Βελτιστοποίηση της χρήσης υλικών  

Έρευνα και ανάπτυξη για τη διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων όσον αφορά τη χρήση υλικών 
και καινοτόµες προσεγγίσεις για επιχειρηµατικά µοντέλα. 

1.4. Βιοτεχνολογία 

1.4.1. Τόνωση βιοτεχνολογιών αιχµής ως µελλοντικών κινητήριων δυνάµεων καινοτοµίας  

Στόχος είναι να τεθούν οι βάσεις για να παραµείνει η ευρωπαϊκή βιοµηχανία στην πρώτη 
γραµµή της καινοτοµίας, τόσο µεσοπρόθεσµα όσο και µακροπρόθεσµα. Επίσης, εµπεριέχει 
την ανάπτυξη αναδυόµενων εργαλείων, όπως συνθετική βιολογία, βιοπληροφορική, 
συστηµική βιολογία και εκµετάλλευση της σύγκλισης µε άλλες τεχνολογίες γενικής 
εφαρµογής, όπως η νανοτεχνολογία (π.χ. βιονανοτεχνολογία) και οι ΤΠΕ (π.χ. 
βιοηλεκτρονική). Σε αυτά και άλλα πεδία αιχµής αξίζει να ληφθούν κατάλληλα µέτρα από 
την άποψη της έρευνας και ανάπτυξης για τη διευκόλυνση της αποτελεσµατικής µεταβίβασης 
και υλοποίησης σε νέες εφαρµογές (συστήµατα χορήγησης φαρµάκων, βιοαισθητήρες, 
βιοµικροκυκλώµατα κ.λπ.). 

1.4.2. Βιοµηχανικές διαδικασίες βασισµένες στη βιοτεχνολογία  

Ο στόχος είναι διττός: αφενός να δοθεί η δυνατότητα στην ευρωπαϊκή βιοµηχανία (π.χ. στους 
κλάδους της χηµείας, της υγείας, της εξόρυξης, της ενέργειας, του χαρτοπολτού και του 
χάρτου, της κλωστοϋφαντουργίας, της παραγωγής αµύλου, της επεξεργασίας τροφίµων) να 
αναπτύξει νέα προϊόντα και διαδικασίες που να ανταποκρίνονται τις απαιτήσεις της 
βιοµηχανίας και της κοινωνίας και να είναι ανταγωνιστικές και βελτιωµένες εναλλακτικές 
λύσεις βασισµένες στη βιοτεχνολογία για την αντικατάσταση των καθιερωµένων. Αφετέρου, 
τιθάσευση του δυναµικού της βιοτεχνολογίας για ανίχνευση, παρακολούθηση, πρόληψη και 
εξάλειψη της ρύπανσης. Περιλαµβάνονται Ε&Κ σε ενζυµικές και µεταβολικές οδούς, 
σχεδίαση βιοδιεργασιών, προηγµένη ζύµωση, πρωτογενή και δευτερογενή επεξεργασία, 
κατανόηση της δυναµικής των µικροβιακών κοινοτήτων. Θα εµπεριέχει επίσης την ανάπτυξη 
πρωτότυπων για την αξιολόγηση της τεχνοοικονοµικής εφικτότητας των προϊόντων και 
διαδικασιών που θα αναπτυχθούν. 

1.4.3. Καινοτόµες και ανταγωνιστικές τεχνολογίες πλατφορµών  

Στόχος είναι η ανάπτυξη τεχνολογιών πλατφορµών (π.χ. γονιδιωµατική, µετα-γονιδιωµατική, 
πρωτεϊνωµατική, µοριακά εργαλεία) που εξασφαλίζουν υπεροχή και ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα σε έναν ευρύ αριθµό τοµέων της οικονοµίας. Περιλαµβάνονται πτυχές, όπως η 
υποστήριξη της ανάπτυξης βιο-πόρων µε βελτιστοποιηµένες ιδιότητες και εφαρµογών πέρα 
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από τις συµβατικές εναλλακτικές λύσεις, η δυνατότητα διερεύνησης, κατανόησης και 
εκµετάλλευσης µε βιώσιµο τρόπο της επίγειας και θαλάσσιας βιοποικιλότητας για νεωτερικές 
εφαρµογές και η υποστήριξη της ανάπτυξης των βασισµένων στη βιοτεχνολογία λύσεων στον 
τοµέα της περίθαλψης (π.χ. διαγνωστική, βιολογικά προϊόντα, βιοϊατρικές συσκευές). 

1.5. Προηγµένη µεταποίηση και κατεργασία 

1.5.1. Τεχνολογίες για τα εργοστάσια του µέλλοντος  

Προώθηση βιώσιµης, βιοµηχανικής ανάπτυξης διευκολύνοντας µια στρατηγική αλλαγή στην 
Ευρώπη από τη βασισµένη στο κόστος κατασκευή σε µία προσέγγιση βασισµένη στη 
δηµιουργία υψηλής προστιθέµενης αξίας. Απαιτείται αντιµετώπιση της πρόκλησης της 
αύξησης της παραγωγής, µε κατανάλωση λιγότερων υλικών, µε χρήση λιγότερης ενέργειας 
και µε τη δηµιουργία λιγότερων αποβλήτων και ρύπανσης. Θα υπάρξει εστίαση στην 
ανάπτυξη και ενσωµάτωση των προσαρµοστικών συστηµάτων παραγωγής του µέλλοντος, µε 
ιδιαίτερη έµφαση στις ανάγκες των ευρωπαϊκών ΜΜΕ, προκειµένου να επιτευχθούν 
προηγµένα και βιώσιµα συστήµατα και διαδικασίες κατασκευής.  

1.5.2. Τεχνολογίες για την κατασκευή ενεργειακώς αποδοτικών κτιρίων  

Μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα µε την 
ανάπτυξη και εγκατάσταση τεχνολογιών βιώσιµων κατασκευών, την εφαρµογή και 
αναπαραγωγή µέτρων για αυξηµένη διείσδυση ενεργειακώς αποδοτικών συστηµάτων και 
υλικών σε νέα, ανακαινισµένα και µετασκευασµένα κτίρια. Οι εκτιµήσεις για τον κύκλο ζωής 
και η αυξανόµενη σηµασία των εννοιών σχεδίαση-κατασκευή-λειτουργία θα είναι βασικές 
για την αντιµετώπιση της πρόκλησης της µετάβασης σε κτίρια µε σχεδόν µηδενική 
κατανάλωση ενέργειας στην Ευρώπη έως το 2020 και την υλοποίηση ενεργειακώς 
αποδοτικών περιφερειών µέσω της εµπλοκής σε µια ευρεία κοινότητα ενδιαφερόµενων.  

1.5.3. Βιώσιµες τεχνολογίες χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα σε ενεργοβόρες 
βιοµηχανίες µεταποίησης  

Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των µεταποιητικών βιοµηχανιών, όπως αυτές των χηµικών, 
του χαρτοπολτού και χάρτου, του γυαλιού ή των µη σιδηρούχων µετάλλων και χάλυβα, µε 
δραστική βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων και της ενέργειας και µείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτών των βιοµηχανικών δραστηριοτήτων. Εστίαση στην 
ανάπτυξη και επικύρωση των τεχνολογιών γενικής εφαρµογής για καινοτόµες ουσίες, υλικά 
και τεχνολογικές λύσεις για προϊόντα χαµηλών εκποµπών άνθρακα και λιγότερο ενεργοβόρες 
διαδικασίες και υπηρεσίες σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα, καθώς και στην υιοθέτηση 
τεχνολογιών παραγωγής εξαιρετικά χαµηλών εκποµπών άνθρακα και τεχνικών για την 
επίτευξη συγκεκριµένων µειώσεων της έντασης των εκποµπών θερµοκηπιακών αερίων. 

1.5.4. Νέα, βιώσιµα επιχειρηµατικά µοντέλα  

Η διατοµεακή συνεργασία σε έννοιες και µεθοδολογίες για «βασισµένη στη γνώση» και 
εξειδικευµένη παραγωγή δύναται να τονώσει τη δηµιουργικότητα και την καινοτοµία 
εστιάζοντας σε επιχειρηµατικά µοντέλα µε προσαρµοσµένες προσεγγίσεις, των οποίων είναι 
εφικτή η προσαρµογή στις απαιτήσεις των παγκοσµιοποιηµένων αξιακών αλυσίδων και 
δικτύων, στην αλλαγή αγορών και τις αναδυόµενες και µελλοντικές βιοµηχανίες 
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1.6. ∆ιάστηµα 

1.6.1. Ανάπτυξη ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, µη εξάρτηση και καινοτοµία στις 
διαστηµικές δραστηριότητες  

Στόχος είναι η διατήρηση παγκόσµιου ηγετικού ρόλου στο διάστηµα διασφαλίζοντας και 
αναπτύσσοντας ανταγωνιστική διαστηµική βιοµηχανία και ερευνητική κοινότητα και 
ενισχύοντας την καινοτοµία στον τοµέα του διαστήµατος. 

1.6.1.1. ∆ιασφάλιση ανταγωνιστικής διαστηµικής βιοµηχανίας και ερευνητικής κοινότητας 

Η Ευρώπη διαδραµατίζει ηγετικό ρόλο στη διαστηµική έρευνα και την ανάπτυξη 
διαστηµικών τεχνολογιών και έχει αναπτύξει δικές της διαστηµικές υποδοµές (π.χ. Galileo). 
Στην πραγµατικότητα, η ευρωπαϊκή βιοµηχανία έχει καθιερωθεί ως εξαγωγέας δορυφόρων 
έξοχης ποιότητας. Σηµαντικές προκλήσεις αποτελούν εντούτοις, ο κατακερµατισµένος 
χαρακτήρας των ευρωπαϊκών αγορών και των ερευνητικών ιδρυµάτων, ο ανταγωνισµός των 
µεγάλων δυνάµεων που δραστηριοποιούνται στο διάστηµα, οι οποίες επωφελούνται από τις 
µεγάλες εγχώριες αγορές και οι περιορισµένες συστηµατικές επενδύσεις στη διαστηµική 
έρευνα και τεχνολογία καθώς και η ανάπτυξη ικανοτήτων στην Ευρώπη. Η ανάπτυξη µιας 
ερευνητικής βάσης µε την εξασφάλιση συνέχειας στα διαστηµικά ερευνητικά προγράµµατα, 
π.χ. µε µια σειρά µικρότερων και συχνότερων διαστηµικών προγραµµάτων επίδειξης. Αυτό 
θα δώσει στην Ευρώπη τη δυνατότητα να αναπτύξει τη δική της βιοµηχανική βάση και 
διαστηµική κοινότητα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, συµβάλλοντας στη µη εξάρτησή 
της από εισαγωγές τεχνολογιών κρίσιµης σηµασίας. 

1.6.1.2. Τόνωση καινοτοµίας ανάµεσα στους διαστηµικούς και µη διαστηµικούς τοµείς 

Ορισµένες προκλήσεις των διαστηµικών τεχνολογιών είναι παράλληλες προς τις επίγειες 
προκλήσεις, για παράδειγµα στα πεδία της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, της 
εκµετάλλευσης φυσικών πόρων, της ροµποτικής, της ασφάλειας και της υγείας. Οι 
οµοιότητες αυτές προσφέρουν ευκαιρίες για έγκαιρη από κοινού ανάπτυξη και ειδικότερα 
από τις ΜΜΕ, τεχνολογιών σε όλες τις διαστηµικές και µη διαστηµικές κοινότητες, οι οποίες 
δυνητικά θα οδηγήσουν σε επαναστατικές καινοτοµίες πιο γρήγορα σε σχέση µε τα 
αναµενόµενα αποτελέσµατα σε µεταγενέστερα στάδια. Η αξιοποίηση των υφιστάµενων 
ευρωπαϊκών διαστηµικών υποδοµών πρέπει να τονωθεί µέσω της προώθησης της ανάπτυξης 
καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών βασισµένων στην τηλεπισκόπηση και τον 
γεωεντοπισµό. Η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει περαιτέρω τη διαφαινόµενη ανάπτυξη του 
επιχειρηµατικού διαστηµικού τοµέα µε προσεκτικά στοχευµένα µέτρα. 

1.6.2. Πρόοδος στις διαστηµικές τεχνολογίες  

Στόχος είναι η διασφάλιση της ικανότητας πρόσβασης στο διάστηµα και χειρισµού 
διαστηµικών συστηµάτων προς όφελος της ευρωπαϊκής κοινωνίας στις επόµενες δεκαετίες. 

Η ικανότητα πρόσβασης στο διάστηµα και διατήρησης και χειρισµού ευρωπαϊκών ή διεθνών 
διαστηµικών συστηµάτων σε γήινη τροχιά και πέρα από αυτή είναι ζωτικής σηµασίας για το 
µέλλον της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Οι απαραίτητες ικανότητες απαιτούν σταθερές επενδύσεις 
σε πληθώρα διαστηµικών τεχνολογιών (π.χ. εκτοξευτήρες, δορυφόροι, ροµποτική, όργανα και 
αισθητήρες) και σε επιχειρησιακές έννοιες από την αρχική ιδέα έως την επίδειξη στο 
διάστηµα. Επί του παρόντος, η Ευρώπη είναι µία από τις τρεις ηγετικές δυνάµεις που 
δραστηριοποιούνται στο διάστηµα, αλλά σε σχέση µε το επίπεδο επενδύσεων στις διαστηµική 
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Ε&Α στις ΗΠΑ (π.χ. περίπου 20 % του συνολικού προϋπολογισµού της NASA), το 
ευρωπαϊκό επίπεδο επενδύσεων σε µελλοντικές διαστηµικές τεχνολογίες είναι ανεπαρκές 
(λιγότερο του 10 % των συνολικών δαπανών στον τοµέα του διαστήµατος) και πρέπει να 
ενισχυθεί κατά µήκος ολόκληρης της αλυσίδας:  

α) θεµελιώδης τεχνολογική έρευνα, συχνά στηριζόµενη σε µεγάλο βαθµό σε βασικές 
τεχνολογίες γενικής εφαρµογής, µε τη δυνατότητα ανάπτυξης καινοτόµων 
τεχνολογιών µε επίγειες εφαρµογές,  

β) βελτίωση υφιστάµενων τεχνολογιών, π.χ. µέσω µικροτεχνίας, µεγαλύτερης 
ενεργειακής αποδοτικότητας και µεγαλύτερης ευαισθησίας των αισθητήρων, 

γ) επίδειξη και επικύρωση νέων τεχνολογιών και εννοιών στο διάστηµα και σε επίγεια 
αναλογικά περιβάλλοντα, 

δ) πλαίσιο αποστολής, π.χ. ανάλυση διαστηµικού περιβάλλοντος, επίγειοι σταθµοί, 
προστασία διαστηµικών συστηµάτων από συγκρούσεις µε συντρίµµια και τις 
συνέπειες ηλιακών εκρήξεων (Επαγρύπνηση για την κατάσταση που επικρατεί στο 
διάστηµα, SSA), ανάπτυξη καινοτόµων δεδοµένων και υποδοµής αρχειοθέτησης 
δειγµάτων, 

ε) Προηγµένες τεχνολογίες πλοήγησης και τηλεπισκόπησης, οι οποίες καλύπτουν την 
έρευνα που είναι σηµαντική για τις µελλοντικές γενιές διαστηµικών συστηµάτων της 
ΕΕ (π.χ. Galileo).  

1.6.3. Ανάπτυξη αξιοποίησης διαστηµικών δεδοµένων  

Στόχος είναι η διασφάλιση πιο εκτεταµένης χρήσης στον επιστηµονικό, δηµόσιο και 
εµπορικό τοµέα των διαστηµικών δεδοµένων από υφιστάµενες και µελλοντικές ευρωπαϊκές 
διαστηµικές αποστολές. 

Τα διαστηµικά συστήµατα παράγουν πληροφορίες, οι οποίες συχνά δεν είναι δυνατό να 
αποκτηθούν µε κανένα άλλο τρόπο. Παρά τις ευρωπαϊκές διαστηµικές αποστολές παγκόσµιας 
κλάσης, οι αριθµοί δηµοσιεύσεων αποδεικνύουν ότι η χρήση των δεδοµένων από ευρωπαϊκές 
αποστολές είναι λιγότερο διαδεδοµένη σε σχέση µε τη χρήση δεδοµένων από αµερικανικές 
αποστολές. Σηµαντική αύξηση της εκµετάλλευσης δεδοµένων θα µπορούσε να επιτευχθεί µε 
εναρµονισµένες προσπάθειες συντονισµού και οργάνωσης της επεξεργασίας, επικύρωσης και 
τυποποίησης των διαστηµικών δεδοµένων από ευρωπαϊκές αποστολές. Οι καινοτοµίες στην 
απόκτηση και επεξεργασία δεδοµένων, τη συγχώνευση και τη διάδοση δεδοµένων, 
αξιοποιώντας επίσης καινοτόµες µορφές συνεργασίας ΤΠΕ µπορούν να διασφαλίσουν 
υψηλότερη απόδοση των επενδύσεων σε διαστηµικές υποδοµές. Η βαθµονόµηση και 
επικύρωση διαστηµικών δεδοµένων (για µεµονωµένα όργανα, ανάµεσα σε όργανα και 
αποστολές και σε σχέση µε επιτόπου αντικείµενα) είναι καίριας σηµασίας για την 
αποτελεσµατική χρήση των διαστηµικών δεδοµένων σε όλους τους τοµείς, αλλά έχουν 
επηρεαστεί από την έλλειψη φορέων ή ιδρυµάτων σε επίπεδο ΕΕ εξουσιοδοτηµένων να 
διασφαλίσουν την τυποποίηση των δεδοµένων που προέρχονται από το διάστηµα και τα 
πλαίσια αναφοράς. Η πρόσβαση σε δεδοµένα και η εκµετάλλευση των διαστηµικών 
αποστολών είναι ζήτηµα που απαιτεί παγκόσµια συνεργασία. Για τα δεδοµένα 
γεωεπισκόπησης, εναρµονισµένες προσεγγίσεις και ορθές πρακτικές επιτυγχάνονται εν µέρει 
σε συνεργασία µε τη διακυβερνητική οργάνωση Οµάδα γεωεπισκόπησης, στόχος της οποίας 
είναι ένα παγκόσµιο δίκτυο συστηµάτων γεωεπισκόπησης, στο οποίο συµµετέχει η ΕΕ. 
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1.6.4. Ανάπτυξη ευρωπαϊκής έρευνας για την υποστήριξη διεθνών συµπράξεων στο διάστηµα 

Στόχος είναι η υποστήριξη της συνεισφοράς της ευρωπαϊκής έρευνας και καινοτοµίας σε 
µακροπρόθεσµες διεθνείς συµπράξεις στο διάστηµα. 

Αν και οι πληροφορίες που προέρχονται από το διάστηµα παρέχουν µεγάλα τοπικά οφέλη, οι 
διαστηµικοί οργανισµοί έχουν βασικά παγκόσµιο χαρακτήρα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σαφές για 
τις κοσµικές απειλές προς τη γη και τα διαστηµικά συστήµατα. Η απώλεια δορυφόρων λόγω 
των καιρικών συνθηκών στο διάστηµα και των διαστηµικών συντριµµιών εκτιµάται ότι είναι 
της τάξης των 100 εκατοµµυρίων ευρώ ετησίως. Παγκόσµιες δραστηριότητες είναι επίσης και 
ο ∆ιεθνής ∆ιαστηµικός Σταθµός (∆∆Σ), τον οποίο έχουν κατασκευάσει και λειτουργούν η 
Ευρώπη, οι Ηνωµένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Ρωσία, καθώς και η ροµποτική 
επιστήµη του διαστήµατος και οι δραστηριότητες εξερεύνησης. Η διαστηµική τεχνολογία 
αιχµής αναπτύσσεται ολοένα και περισσότερο εντός τέτοιων διεθνών πλαισίων, καθιστώντας 
την πρόσβαση σε τέτοια διεθνή προγράµµατα σηµαντικό παράγοντα επιτυχίας για τους 
Ευρωπαίους ερευνητές και την ευρωπαϊκή βιοµηχανία. Η συµβολή της Ένωσης σε τέτοιες 
παγκόσµιες διαστηµικές προσπάθειες χρειάζεται να οριστεί σε µακροπρόθεσµους 
στρατηγικούς χάρτες πορείας (10 έτη και παραπάνω), σε εναρµόνιση µε τις προτεραιότητες 
των διαστηµικών πολιτικών της ΕΕ και σε συντονισµό µε τους εσωτερικούς Ευρωπαίους 
εταίρους, όπως η ESA, µε διεθνείς εταίρους, όπως η COSPAR, η UNOOSA και µε τις 
διαστηµικές υπηρεσίες κρατών που δραστηριοποιούνται στο διάστηµα, όπως η NASA και η 
ROSCOSMOS.  

1.6.5. Ειδικές πτυχές υλοποίησης 

Οι προτεραιότητες υλοποίησης της διαστηµικής έρευνας και καινοτοµίας βάσει του 
προγράµµατος Ορίζοντας 2020 ευθυγραµµίζονται µε τις προτεραιότητες της διαστηµικής 
πολιτικής της Ένωσης όπως αυτές καθορίζονται από το Συµβούλιο ∆ιαστήµατος και την 
ανακοίνωση µε τίτλο «Προς µια διαστηµική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 
υπηρεσία του πολίτη»23. Η υλοποίηση θα προχωρήσει σε συνεργασία µε ενδιαφερόµενους 
από την ευρωπαϊκή διαστηµική βιοµηχανία, τις ΜΜΕ, την πανεπιστηµιακή κοινότητα και τα 
τεχνολογικά ιδρύµατα, που εκπροσωπούνται από την συµβουλευτική οµάδα διαστήµατος και 
µε σηµαντικούς εταίρους όπως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ∆ιαστήµατος (ESA) και οι εθνικές 
υπηρεσίες διαστήµατος. Όσον αφορά τη συµµετοχή σε διεθνείς επιχειρήσεις, το θεµατολόγιο 
έρευνας και καινοτοµίας θα καθοριστεί σε συνεργασία µε διεθνείς εταίρους (π.χ. NASA, 
ROSCOSMOS, JAXA).  

2. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

Το πρόγραµµα Ορίζοντας 2020 θα δηµιουργήσει δύο διευκολύνσεις (την «διευκόλυνση 
κεφαλαίου» και την «διευκόλυνση δανείων») που αποτελούνται από διάφορες θυρίδες. Η 
διευκόλυνση κεφαλαίου και η θυρίδα ΜΜΕ της διευκόλυνσης δανείων θα υλοποιηθούν ως 
δύο ενωσιακά χρηµατοδοτικά µέσα που θα παρέχουν κεφάλαια ή δάνεια για την υποστήριξη 
της έρευνας και της καινοτοµίας και της µεγέθυνσης των ΜΜΕ. 

Η διευκόλυνση κεφαλαίου και η διευκόλυνση δανείων µπορούν, όπου απαιτείται, να 
επιτρέψουν την οµαδοποίηση οικονοµικών πόρων µε τα κράτη µέλη τα οποία επιθυµούν να 
συνεισφέρουν µέρος των διαρθρωτικών ταµείων που τους έχουν διατεθεί, σύµφωνα µε το 

                                                 
23 COM(2011)152. 
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άρθρο 31 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισµού του Συµβουλίου για τα διαρθρωτικά 
ταµεία. 

Η Επιτροπή, αντί να παρέχει δάνεια, εγγυήσεις ή κεφάλαιο κ.λπ. κατευθείαν στους τελικούς 
δικαιούχους, θα αναθέσει σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα την παροχή στήριξης και 
ειδικότερα µέσω επιµερισµού των κινδύνων, συστηµάτων εγγύησης και επενδύσεων ιδίων 
κεφαλαίων και οιονεί ιδίων κεφαλαίων. 

2.1. ∆ιευκόλυνση δανείων  

Η διευκόλυνση δανείων θα χορηγεί δάνεια σε µεµονωµένους δικαιούχους για επενδύσεις σε 
έρευνα και καινοτοµία, εγγυήσεις σε χρηµατοπιστωτικούς ενδιάµεσους που χορηγούν δάνεια 
σε δικαιούχους, συνδυασµούς δανείων και εγγυήσεων, και εγγυήσεις ή/και τριτεγγυήσεις για 
εθνικά ή περιφερειακά συστήµατα δανειοδότησης. Η διευκόλυνση δανείων θα αναλαµβάνει 
δραστηριότητες ενίσχυσης της ωριµότητας και θα στηρίζει το ειδικό µέσο ΜΜΕ (βλέπε 
µέρος ΙΙ, τµήµα «3. Καινοτοµία στις ΜΜΕ» του παρόντος παραρτήµατος). Επιτρέπεται ο 
συνδυασµός παροχών από τη διευκόλυνση δανείων, µε πιθανή προσθήκη επιχορηγήσεων 
(συµπεριλαµβανοµένων κατ’ αποκοπή ποσών), µε παροχές του χρηµατοπιστωτικού µέσου 
κεφαλαίων σε ένα ή περισσότερα ολοκληρωµένα σχήµατα. Επίσης, ενδέχεται να χορηγούνται 
δάνεια µε ευνοϊκό επιτόκιο και µετατρέψιµα δάνεια. 

Εκτός από την παροχή δανείων και εγγυήσεων σύµφωνα µε την αρχή της προτεραιότητας που 
υπαγορεύει η αγορά, η διευκόλυνση δανείων θα επικεντρώνεται, βάσει µίας σειράς 
τµηµάτων, σε συγκεκριµένες πολιτικές και τοµείς. Οι οριοθετηµένες εισφορές από τον 
προϋπολογισµό για το σκοπό αυτό είναι δυνατό να προέρχονται από: 

α) άλλα µέρη του προγράµµατος Ορίζοντας 2020, κυρίως από το µέρος ΙΙΙ 
«Κοινωνιακές προκλήσεις», 

β) άλλα πλαίσια, προγράµµατα και γραµµές του ενωσιακού προϋπολογισµού,  

γ) συγκεκριµένες περιφέρειες και κράτη µέλη που επιθυµούν να συνεισφέρουν µε 
διαθέσιµους πόρους από τα ταµεία της πολιτικής για τη συνοχή, 

δ) συγκεκριµένους φορείς (όπως το Eureka ή οι Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες) ή 
πρωτοβουλίες. 

Αυτές οι πιστώσεις ενδέχεται να καταβάλλονται ή να συµπληρώνονται ανά πάσα στιγµή κατά 
τη διάρκεια του προγράµµατος Ορίζοντας 2020. 

Ο επιµερισµός των κινδύνων και άλλες παράµετροι ενδέχεται να ποικίλουν εντός των 
τµηµάτων της πολιτικής ή του τοµέα, υπό την προϋπόθεση ότι οι αξίες ή οι καταστάσεις τους 
συµµορφώνονται µε τους κοινούς κανόνες για τα µέσα δανειοδότησης. Επιπροσθέτως, τα 
τµήµατα ενδέχεται να έχουν συγκεκριµένες στρατηγικές επικοινωνίας στα πλαίσια της 
συνολικής εκστρατείας προώθησης για τη διευκόλυνση δανείων. Ακόµη, ενδέχεται να 
χρησιµοποιούνται εξειδικευµένοι µεσάζοντες σε εθνικό επίπεδο, αν απαιτείται συγκεκριµένη 
εξειδίκευση για την αξιολόγηση υποψήφιων δανείων στον τοµέα ενός συγκεκριµένου 
τµήµατος. 

Η θυρίδα ΜΜΕ της διευκόλυνσης δανείων επικεντρώνεται σε καθοδηγούµενες από έρευνα 
και καινοτοµία ΜΜΕ και µεσαίες επιχειρήσεις για τη χορήγηση δανείων που δεν 
υπερβαίνουν τα 150.000 ευρώ, συµπληρώνοντας έτσι τη χρηµατοδότηση της ΜΜΕ µέσω της 
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διευκόλυνσης για την εγγύηση δανείων του προγράµµατος για την ανταγωνιστικότητα και 
την καινοτοµία των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ.  

Ο συντελεστής µόχλευσης της διευκόλυνσης δανείων — ορίζεται ως η συνολική 
χρηµατοδότηση (δηλαδή η χρηµατοδότηση της ΕΕ συν τη συνεισφορά άλλων 
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων) διαιρούµενη µε τη χρηµατοδοτική συνεισφορά της ΕΕ — 
αναµένεται να ποικίλει κατά µέσο όρο από 1,5 έως 6,5, ανάλογα µε τον τύπο των διαδικασιών 
(επίπεδο κινδύνου, δικαιούχοι-στόχοι και το συγκεκριµένο χρηµατοπιστωτικό µέσο της 
διευκόλυνσης δανείων). Το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα — ορίζεται ως το σύνολο των 
επενδύσεων που πραγµατοποιούνται από τους υποστηριζόµενους δικαιούχους, διαιρούµενο 
µε την χρηµατοδοτική συνεισφορά της ΕΕ — αναµένεται να είναι από 5 έως 20 και εξαρτάται 
από τον τύπο των σχετικών διαδικασιών. 

2.2. ∆ιευκόλυνση κεφαλαίου  

Η διευκόλυνση κεφαλαίου θα εστιάζεται σε πιστώσεις για κεφάλαια υψηλού κινδύνου 
αρχικού σταδίου που θα παρέχουν κεφάλαια υψηλού κινδύνου ή/και ενδιάµεσα κεφάλαια σε 
µεµονωµένες επιχειρήσεις χαρτοφυλακίου. Επιπλέον, οι εν λόγω επιχειρήσεις ενδέχεται να 
επιδιώκουν χρηµατοδότηση µέσω δανείων από ενδιάµεσους χρηµατοπιστωτικούς 
οργανισµούς που υλοποιούν την διευκόλυνση δανείων. 

Η διευκόλυνση θα έχει επίσης τη δυνατότητα να πραγµατοποιεί επενδύσεις κατά τη φάση 
επέκτασης ή ανάπτυξης σε συνδυασµό µε τον µηχανισµό ιδίων κεφαλαίων για την ανάπτυξη 
του προγράµµατος για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία των επιχειρήσεων και των 
ΜΜΕ, (περιλαµβάνει επενδύσεις σε αµοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε άλλα κεφάλαια 
(funds-of-funds) µε ευρεία βάση επενδυτών και περιλαµβάνει ιδιώτες, θεσµικούς και 
στρατηγικούς επενδυτές καθώς και εθνικά δηµόσια και ηµικρατικά χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα). Στην δεύτερη περίπτωση οι επενδύσεις από τη διευκόλυνση κεφαλαίου του 
προγράµµατος Ορίζοντας 2020 δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής επένδυσης της ΕΕ πλην 
περιπτώσεων κεφαλαίων πολλαπλών σταδίων όπου η χρηµατοδότηση από τον µηχανισµό 
ιδίων κεφαλαίων για την ανάπτυξη και την διευκόλυνση κεφαλαίου για έρευνα, ανάπτυξη και 
καινοτοµία παρέχεται κατ' αναλογία βάσει της επενδυτικής πολιτικής των κεφαλαίων. Η 
διευκόλυνση κεφαλαίου, όπως και ο µηχανισµός ιδίων κεφαλαίων για την ανάπτυξη 
αποφεύγουν της εξαγορά ή την αντικατάσταση κεφαλαίων που προορίζονται για την διάλυση 
εξαγορασµένης επιχείρησης. Η Επιτροπή µπορεί να αποφασίσει να τροποποιήσει το ανώτατο 
όριο του 20% βάσει των αλλαγών στις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. 

Οι παράµετροι επενδύσεων θα καθορίζονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατό να 
επιτευχθούν συγκεκριµένοι στόχοι πολιτικής, συµπεριλαµβανοµένης της στοχοποίησης 
ειδικών οµάδων υποψήφιων δικαιούχων, µε παράλληλη διατήρηση της προσέγγιση του 
υπόψη µέσου µε βάση την αγορά και τη ζήτηση. 

Η διευκόλυνση κεφαλαίου µπορεί να υποστηρίζεται από πιστώσεις από άλλα µέρη του 
προγράµµατος Ορίζοντας 2020, άλλα πλαίσια, προγράµµατα και γραµµές του 
προϋπολογισµού της ΕΕ, συγκεκριµένες περιφέρειες και κράτη µέλη και συγκεκριµένες 
οντότητες ή πρωτοβουλίες. 

Ο συντελεστής µόχλευσης της διευκόλυνσης κεφαλαίου — ορίζεται ως η συνολική 
χρηµατοδότηση (δηλαδή η χρηµατοδότηση της ΕΕ συν τη συνεισφορά άλλων 
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων) διαιρούµενη µε την χρηµατοδοτική συνεισφορά της ΕΕ — 
αναµένεται να είναι 6 περίπου, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες της αγοράς, µε αναµενόµενο 
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πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα — ορίζεται ως το σύνολο των επενδύσεων που 
πραγµατοποιούνται από τους υποστηριζόµενους δικαιούχους, διαιρούµενο µε τη 
χρηµατοδοτική συνεισφορά της ΕΕ — κατά µέσο όρο 18. 

2.3. Ειδικές πτυχές υλοποίησης 

Η υλοποίηση των δύο διευκολύνσεων θα ανατεθεί στον όµιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ, ΕΤΑΕ) ή/και σε άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα στα οποία µπορεί να 
ανατεθεί η υλοποίηση χρηµατοπιστωτικών µέσων σύµφωνα µε τον δηµοσιονοµικό 
κανονισµό. Η σχεδίαση και η εφαρµογή τους θα εναρµονίζεται µε τις γενικές διατάξεις για τα 
χρηµατοπιστωτικά µέσα που καθορίζονται στον δηµοσιονοµικό κανονισµό και µε τις 
ιδιαίτερες απαιτήσεις λειτουργίας που θα καθοριστούν σε οδηγίες της Επιτροπής. 

Επιτρέπεται ο συνδυασµός των στοιχείων τους, µε πιθανή προσθήκη επιχορηγήσεων 
(συµπεριλαµβανοµένων κατ’ αποκοπή ποσών), σε ένα ή περισσότερα ολοκληρωµένα 
σχήµατα που στηρίζουν ειδικές κατηγορίες δικαιούχων ή σχέδια ειδικού στόχου, όπως ΜΜΕ 
και µεσαίες επιχειρήσεις µε δυνατότητες ανάπτυξης ή µεγάλης κλίµακας επίδειξη καινοτόµων 
τεχνολογιών. 

Η υλοποίησή τους θα υποστηρίζεται από ένα σύνολο συνοδευτικών µέτρων. Αυτά ενδέχεται 
να περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων µέτρων, τεχνική βοήθεια για ενδιάµεσους 
χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς που εµπλέκονται στην αξιολόγηση της επιλεξιµότητας των 
αιτήσεων δανειοδότησης ή της αξίας του πνευµατικού κεφαλαίου, προγράµµατα επενδυτικής 
ετοιµότητας που καλύπτουν την επώαση, την καθοδήγηση και την εποπτεία των ΜΜΕ και 
την υποστήριξη της αλληλεπίδρασής µε υποψήφιους επενδυτές, µέτρα για την 
ευαισθητοποίηση εταιρειών κεφαλαίων υψηλού κινδύνου και επιχειρηµατικών αγγέλων 
σχετικά µε το δυναµικό ανάπτυξης καινοτόµων ΜΜΕ που συµµετέχουν σε προγράµµατα που 
χρηµατοδοτούνται από την ΕΕ, προγράµµατα προσέλκυσης ιδιωτών επενδυτών για την 
υποστήριξη της ανάπτυξης καινοτόµων ΜΜΕ και µεσαίων επιχειρήσεων, προγράµµατα 
ενθάρρυνσης φιλανθρωπικών ιδρυµάτων και ατόµων να υποστηρίξουν την έρευνα και την 
καινοτοµία, και προγράµµατα υποστήριξης εταιρικών επιχειρηµατικών κεφαλαίων και 
ενθάρρυνσης δραστηριοτήτων οικογενειακών επιχειρήσεων και επιχειρηµατικών αγγέλων. 

Θα εξασφαλιστεί η συµπληρωµατικότητα µε τις διευκολύνσεις του προγράµµατος για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ.  

3. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΜΜΕ 

3.1. Ενσωµάτωση υποστήριξης ΜΜΕ  

Οι ΜΜΕ θα υποστηρίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος Ορίζοντας 2020. Για το 
σκοπό αυτό, ένα ειδικό µέσο ΜΜΕ επικεντρώνεται σε όλους τους τύπους καινοτόµων ΜΜΕ 
που επιδεικνύουν ισχυρή φιλοδοξία για ανάπτυξη, εξέλιξη και διεθνοποίηση. Το µέσο αυτό 
θα διατίθεται για όλους τους τύπους καινοτοµίας, συµπεριλαµβανοµένων των µη 
τεχνολογικών καινοτοµιών και των καινοτοµιών υπηρεσιών. Στόχος είναι να ενισχυθεί η 
συµπλήρωση του κενού στη χρηµατοδότηση για έρευνα και καινοτοµία υψηλού κινδύνου στα 
πρώιµα στάδια, η προώθηση επαναστατικών καινοτοµιών και η αύξηση της 
εµπορευµατοποίησης των αποτελεσµάτων της έρευνας από τον ιδιωτικό τοµέα.  

Όλες οι κοινωνιακές προκλήσεις και οι τεχνολογίες γενικής εφαρµογής και οι βιοµηχανικές 
τεχνολογίες θα εφαρµόσουν το ειδικό µέσο ΜΜΕ και θα διαθέσουν ένα ποσό σε αυτό.  
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Μόνο οι ΜΜΕ επιτρέπεται να υποβάλλουν αίτηση για χρηµατοδότηση και στήριξη. Μπορούν 
να διαµορφώσουν συνεργασίες σύµφωνα µε τις ανάγκες τους, συµπεριλαµβανοµένης της 
υπεργολαβίας εργασιών έρευνας και ανάπτυξης. Τα σχέδια πρέπει να έχουν σαφές 
ενδιαφέρον και δυνητικό όφελος για τις ΜΜΕ και να διαθέτουν διακριτή ευρωπαϊκή 
διάσταση. 

Το µέσο ΜΜΕ καλύπτει όλα τα πεδία της επιστήµης, της τεχνολογίας και της καινοτοµίας µε 
προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή στο πλαίσιο συγκεκριµένης κοινωνιακής 
πρόκλησης ή τεχνολογίας γενικής εφαρµογής έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα 
χρηµατοδότησης κάθε είδους φιλόδοξων ιδεών, κυρίως διατοµεακών και διακλαδικών 
σχεδίων.  

Το µέσο για τις ΜΜΕ παρέχει απλοποιηµένη και σταδιακή υποστήριξη. Οι τρεις φάσεις του 
καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο καινοτοµίας. Η µετάβαση από τη µία φάση στην επόµενη θα 
είναι απρόσκοπτη, υπό την προϋπόθεση ότι το έργο της ΜΜΕ έχει αποδείξει ότι αξίζει 
περαιτέρω χρηµατοδότηση κατά τη διάρκεια της προηγούµενης φάσης. Ταυτόχρονα, κάθε 
φάση θα είναι ανοικτή σε όλες τις ΜΜΕ:  

– Φάση 1: Αξιολόγηση έννοιας και εφικτότητας:  

Οι ΜΜΕ λαµβάνουν χρηµατοδότηση για τη διερεύνηση της επιστηµονικής ή 
τεχνικής εφικτότητας και του εµπορικού δυναµικού µιας νέας ιδέας (επικύρωση της 
ιδέας) προκειµένου να αναπτύξουν ένα έργο καινοτοµίας. Ένα θετικό αποτέλεσµα 
αυτής της αξιολόγησης επιτρέπει τη χρηµατοδότηση της επόµενης φάσης (ή 
φάσεων). 

– Φάση 2: Ε&Α, επίδειξη, εµπορική αξιοποίηση:  

Η έρευνα και η ανάπτυξη υποστηρίζονται µε ιδιαίτερη εστίαση σε δραστηριότητες 
επίδειξης (δοκιµή, πρωτότυπο, µελέτες κλιµάκωσης, σχεδίαση, δοκιµαστικές 
καινοτόµες διαδικασίες, προϊόντα και υπηρεσίες, επαλήθευση επιδόσεων κ.λπ.) και 
εµπορική αξιοποίηση.  

– Φάση 3: Εµπορευµατοποίηση:  

Η φάση αυτή δεν παρέχει άµεση χρηµατοδότηση, παρά µόνο υποστηρικτικές 
δραστηριότητες, αλλά επιδιώκει τη διευκόλυνση της πρόσβασης στο ιδιωτικό 
κεφάλαιο και σε περιβάλλοντα που ευνοούν την καινοτοµία. Προβλέπονται δεσµοί 
µε τα χρηµατοπιστωτικά µέσα (βλέπε µέρος ΙΙ τµήµα 2 «Πρόσβαση στη 
χρηµατοδότηση υψηλού κινδύνου» του παρόντος παραρτήµατος), για παράδειγµα 
δίνοντας προτεραιότητα στις ΜΜΕ που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις φάσεις 1 
ή/και 2 χωρίς να ξεπεράσουν συγκεκριµένο ύψος οικονοµικών πόρων. Οι ΜΜΕ θα 
επωφεληθούν επίσης από µέτρα υποστήριξης, όπως δικτύωση, εκπαίδευση, 
καθοδήγηση και συµβουλευτική. Επιπλέον, το µέρος αυτό ενδέχεται να συνδέεται µε 
µέτρα προώθησης προ-εµπορικής ανάθεσης συµβάσεων και συµβάσεων προµήθειας 
καινοτόµων λύσεων. 

Η ενιαία προώθηση, υλοποίηση και παρακολούθηση του µέσου ΜΜΕ κατά τη διάρκεια του 
προγράµµατος Ορίζοντας 2020 θα διασφαλίζει στις ΜΜΕ εύκολη πρόσβαση. Με βάση 
υφιστάµενα δίκτυα υποστήριξης ΜΜΕ θα δηµιουργηθεί ένα πρόγραµµα συνοδευτικής 
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εποπτείας για τις δικαιούχους ΜΜΕ για να επιταχυνθούν οι θετικές επιπτώσεις από την 
παρεχόµενη υποστήριξη.  

Θα συγκροτηθεί ένας ειδικός φορέας ενδιαφερόµενων και εµπειρογνωµόνων σε θέµατα 
έρευνας και καινοτοµίας των ΜΜΕ µε σκοπό να προωθήσει και να συνοδεύσει τα ειδικά 
µέτρα για τις ΜΜΕ του προγράµµατος Ορίζοντας 2020.  

3.2. Ειδική στήριξη 

3.2.1. Υποστήριξη ΜΜΕ έντασης έρευνας  

Μια ειδική δράση θα προωθήσει την καινοτοµία µε επίκεντρο την αγορά των ΜΜΕ που 
δραστηριοποιούνται στην Ε&A. Στοχεύει ΜΜΕ έντασης έρευνας σε τοµείς υψηλής 
τεχνολογίας που επίσης πρέπει να επιδείξουν την ικανότητά τους να εκµεταλλευτούν 
εµπορικά τα αποτελέσµατα των έργων. 

Η δράση θα καλύπτει όλα τα πεδία της επιστήµης και της τεχνολογίας µε προσέγγιση από τη 
βάση προς την κορυφή για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ΜΜΕ που 
δραστηριοποιούνται στην Ε&A.  

Η δράση θα υλοποιηθεί µε πρωτοβουλία του άρθρου 185 της ΣΛΕΕ αξιοποιώντας το κοινό 
πρόγραµµα Eurostars και επαναπροσανατολίζοντάς το µε βάση τα όσα αναφέρονται στην 
ενδιάµεση αξιολόγησή του. 

3.2.2. Ενίσχυση της ικανότητας καινοτοµίας των ΜΜΕ  

Θα υποστηριχτούν οι δραστηριότητες που βοηθούν την υλοποίηση και συµπληρώνουν τα 
ειδικά µέτρα για ΜΜΕ σε όλο το πρόγραµµα Ορίζοντας 2020, κυρίως για την ενίσχυση της 
ικανότητας καινοτοµίας των ΜΜΕ. Οι δραστηριότητες ενδέχεται να περιλαµβάνουν 
ευαισθητοποίηση, πληροφόρηση και διάδοση, δραστηριότητες εκπαίδευσης και 
κινητικότητας, δικτύωση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, ανάπτυξη µηχανισµών 
υποστήριξης καινοτοµίας υψηλής ποιότητας µε υψηλή ενωσιακή προστιθέµενη αξία (π.χ. 
διαχείριση διανοητικής ιδιοκτησίας και καινοτοµίας, µεταφορά γνώσεων, καινοτόµος χρήση 
ΤΠΕ και ηλε-δεξιότητες σε ΜΜΕ), καθώς και παροχή βοήθειας στις ΜΜΕ για να συνδεθούν 
µε εταίρους έρευνας και καινοτοµίας ανά την ΕΕ, επιτρέποντάς τους να αξιοποιήσουν την 
τεχνολογία και να αναπτύξουν τη δική τους ικανότητα καινοτοµίας. Ενδιάµεσοι οργανισµοί 
που εκπροσωπούν οµάδες καινοτόµων ΜΜΕ θα κληθούν να διεξάγουν διατοµεακές και 
διαπεριφερειακές δραστηριότητες καινοτοµίας µε ΜΜΕ που διαθέτουν αλληλοενισχυόµενες 
ικανότητες ώστε να αναπτυχθούν νέες βιοµηχανικές αξιακές αλυσίδες. 

Θα επιδιώκονται συνέργειες µε την πολιτική συνοχής της ΕΕ στο πλαίσιο των εθνικών και 
περιφερειακών στρατηγικών καινοτοµίας για έξυπνη εξειδίκευση. 

Προβλέπεται η δηµιουργία ενισχυµένου δεσµού µε το ευρωπαϊκό επιχειρηµατικό δίκτυο (στο 
πλαίσιο του προγράµµατος για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία των επιχειρήσεων 
και των ΜΜΕ). Η υποστήριξη είναι δυνατό να ποικίλει από υπηρεσίες βελτιωµένης 
πληροφόρησης και συµβουλευτικής µέσω εποπτείας, καθοδήγησης και εταιρικών 
δραστηριοτήτων έρευνας για ΜΜΕ που επιθυµούν την ανάπτυξη διασυνοριακών έργων 
καινοτοµίας, µέχρι την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης καινοτοµίας. Με τις παραπάνω 
δράσεις θα παγιωθεί η προσέγγιση «υπηρεσίας µίας στάσης» του ευρωπαϊκού 
επιχειρηµατικού δικτύου για την υποστήριξη των ΜΜΕ, µαζί µε ισχυρή περιφερειακή και 
τοπική παρουσία του δικτύου. 
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3.2.3. Υποστήριξη καινοτοµίας που υπαγορεύει η αγορά  

Θα υποστηριχτεί καινοτοµία που υπαγορεύεται από την αγορά µε στόχο την ενίσχυση της 
ικανότητας καινοτοµίας των επιχειρήσεων µέσω της βελτίωσης των όρων πλαισίωσης της 
καινοτοµίας, καθώς και µέσω της αντιµετώπισης των συγκεκριµένων φραγµών που 
εµποδίζουν την ανάπτυξη των καινοτόµων επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ και των 
επιχειρήσεων µεσαίου µεγέθους µε δυνατότητες ταχείας ανάπτυξης. Θα υποστηριχτεί η 
εξειδικευµένη υποστήριξη της καινοτοµίας (σχετικά µε π.χ. την εκµετάλλευση της 
διανοητικής ιδιοκτησίας, τα δίκτυα παραγωγών, την υποστήριξη γραφείων µεταφοράς 
τεχνολογίας, τον στρατηγικό σχεδιασµό) και η αναθεώρηση των δηµόσιων πολιτικών που 
σχετίζονται µε την καινοτοµία. 
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Μέρος III 

Κοινωνιακές προκλήσεις 

1. ΥΓΕΙΑ, ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ 

Η αποτελεσµατική προαγωγή της υγείας, η οποία υποστηρίζεται από µια αξιόπιστη βάση 
τεκµηρίωσης, προλαµβάνει τις νόσους, βελτιώνει την ευηµερία και είναι αποτελεσµατική από 
πλευράς κόστους. Η προαγωγή της υγείας και η πρόληψη των νόσων εξαρτώνται επίσης από 
την κατανόηση των καθοριστικών παραγόντων της υγείας, τα αποτελεσµατικά εργαλεία 
πρόληψης, όπως είναι τα εµβόλια, την αποτελεσµατική επιτήρηση της υγείας και των νόσων 
και την ετοιµότητα, καθώς και από τα αποτελεσµατικά προγράµµατα διαγνωστικών 
εξετάσεων.  

Επιτυχηµένες προσπάθειες για πρόληψη, διαχείριση, αντιµετώπιση και θεραπεία νόσων, 
αναπηρίας και µειωµένης κινητικότητας ενισχύονται από τη βασική κατανόηση των αιτίων, 
διαδικασιών και επιπτώσεών τους, καθώς και των παραγόντων βασικής καλής υγείας και 
ευηµερίας. Η αποτελεσµατική ανταλλαγή δεδοµένων και η σύνδεση των δεδοµένων αυτών µε 
µεγάλης κλίµακας µελέτες κοόρτης του πραγµατικού κόσµου είναι επίσης σηµαντική, όπως 
και η µετάφραση των ευρηµάτων της έρευνας στην κλινική πρακτική ιδίως µέσω της 
διεξαγωγής κλινικών δοκιµών.  

Η αυξανόµενη επιβάρυνση των νόσων και της αναπηρίας στο πλαίσιο της γήρανσης του 
πληθυσµού θέτει περαιτέρω απαιτήσεις στους τοµείς υγείας και φροντίδας. Για να διατηρηθεί 
η αποτελεσµατική υγεία και φροντίδα σε όλες τις ηλικίες, απαιτούνται προσπάθειες για τη 
βελτίωση της λήψης αποφάσεων στην πρόληψη και την θεραπευτική αντιµετώπιση, τον 
προσδιορισµό και την υποστήριξη της διάδοσης βέλτιστων πρακτικών στον τοµέα της 
περίθαλψης και την υποστήριξη ολοκληρωµένης φροντίδας και την διείσδυση τεχνολογικών, 
οργανωτικών και κοινωνικών καινοτοµιών που παρέχουν δυνατότητες ιδίως στα µεγαλύτερα 
σε ηλικία άτοµα να παραµείνουν ενεργά και ανεξάρτητα. Οι προσπάθειες αυτές θα 
συµβάλλουν στην αύξηση και επιµήκυνση της διάρκειας της σωµατικής, κοινωνικής και 
πνευµατικής ευηµερίας τους. 

Όλες αυτές οι δραστηριότητες θα αναληφθούν µε τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχουν υποστήριξη 
καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου έρευνας και καινοτοµίας, ενισχύοντας την 
ανταγωνιστικότητα των βιοµηχανιών µε βάση την ΕΕ και την ανάπτυξη νέων ευκαιριών στην 
αγορά. 

Οι ειδικές δραστηριότητες περιγράφονται κατωτέρω.  

1.1. Κατανόηση των καθοριστικών παραγόντων της υγείας, βελτίωση της 
προαγωγής της υγείας και πρόληψη νόσων 

Για την παροχή τεκµηρίων όσον αφορά την αποτελεσµατική προαγωγή της υγείας και την 
πρόληψη νόσων απαιτείται καλύτερη κατανόηση των καθοριστικών για την υγεία 
παραγόντων, η οποία θα επιτρέψει και την ανάπτυξη ολοκληρωµένων δεικτών υγείας και 
ευηµερίας στην ΕΕ. Θα µελετηθούν περιβαλλοντικοί, συµπεριφορικοί 
(συµπεριλαµβανοµένου και του τρόπου ζωής), κοινωνικοοικονοµικοί και γενετικοί 
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παράγοντες, υπό τις ευρύτερες έννοιές τους. Οι προσεγγίσεις θα περιλαµβάνουν τη 
µακροπρόθεσµη µελέτη κοορτών και τη σύνδεσή τους µε δεδοµένα που αντλούνται από την 
έρευνα σε τοµείς «-ωµατικής» και άλλες µεθόδους.  

Ειδικότερα, για την καλύτερη κατανόηση του περιβάλλοντος ως καθοριστικού παράγοντα της 
υγείας θα απαιτηθούν ολοκληρωµένες µοριακές βιολογικές, επιδηµιολογικές και 
τοξικολογικές προσεγγίσεις για τη διερεύνηση των σχέσεων υγείας-περιβάλλοντος, 
συµπεριλαµβανοµένων µελετών των τρόπων δράσης των χηµικών ουσιών, των 
συνδυασµένων εκθέσεων στη ρύπανση και άλλων περιβαλλοντικών και σχετικών µε το κλίµα 
παραγόντων καταπόνησης, ολοκληρωµένες τοξικολογικές δοκιµές, καθώς και εναλλακτικές 
λύσεις για τις δοκιµές σε ζώα. Χρειάζονται καινοτόµες προσεγγίσεις της αξιολόγησης της 
έκθεσης µε τη χρήση νέας γενιάς βιοδεικτών βασισµένων σε κλάδους «-ωµατικής» και 
επιγενετική, ανθρώπινη βιοπαρακολούθηση, αξιολογήσεις προσωπικής έκθεσης και ανάπτυξη 
µοντέλων για την κατανόηση συνδυασµένων, σωρευτικών και αναδυόµενων εκθέσεων, µε 
την ενσωµάτωση κοινωνικοοικονοµικών και συµπεριφορικών παραγόντων. Θα 
υποστηριχτούν βελτιωµένοι σύνδεσµοι µε τα περιβαλλοντικά δεδοµένα χρησιµοποιώντας 
προηγµένα συστήµατα πληροφοριών. 

Με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατή η αξιολόγηση των υφιστάµενων και σχεδιασµένων 
πολιτικών και προγραµµάτων και η παροχή υποστήριξης στις πολιτικές. Παροµοίως, είναι 
δυνατή η ανάπτυξη βελτιωµένων συµπεριφορικών παρεµβάσεων, προγραµµάτων πρόληψης 
και εκπαίδευσης, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν τις στοιχειώδεις γνώσεις περί 
υγείας στους τοµείς της διατροφής, του εµβολιασµού και άλλων παρεµβάσεων πρωτοβάθµιας 
φροντίδας.  

1.2. Ανάπτυξη αποτελεσµατικών προγραµµάτων διαγνωστικών εξετάσεων και 
βελτίωση της αξιολόγησης της προδιάθεσης σε νόσους 

Η ανάπτυξη των προγραµµάτων διαγνωστικών εξετάσεων εξαρτάται από τον εντοπισµό 
πρώιµων βιοδεικτών εκδήλωσης κινδύνου και νόσου και η διάθεση τους εξαρτάται από τη 
δοκιµή και επικύρωση των µεθόδων και των προγραµµάτων διαγνωστικών εξετάσεων. Ο 
εντοπισµός ατόµων και πληθυσµών υψηλού κινδύνου προσβολής από νόσους θα επιτρέψει 
εξατοµικευµένες, στρωµατοποιηµένες και συλλογικές στρατηγικές για την αποτελεσµατική 
και την αποδοτική από οικονοµικής άποψης πρόληψη των νόσων.  

1.3. Βελτίωση εποπτείας και ετοιµότητας 

Οι ανθρώπινοι πληθυσµοί απειλούνται από νέες και αναδυόµενες µολύνσεις 
(συµπεριλαµβανοµένων αυτών που προκύπτουν από την κλιµατική αλλαγή), από την 
ανθεκτικότητα των υφιστάµενων παθογόνων στα φάρµακα και από άλλες άµεσες και έµµεσες 
συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής. Για την ανάπτυξη µοντέλων των επιδηµιών, την 
αποτελεσµατική αντιµετώπιση των πανδηµιών, την αντιµετώπιση των µη λοιµωδών νόσων 
που οφείλονται στην κλιµατική αλλαγή, απαιτούνται βελτιωµένες µέθοδοι επιτήρησης, 
δίκτυα έγκαιρης προειδοποίησης, οργανισµοί υπηρεσιών υγείας και εκστρατείες ετοιµότητας, 
καθώς επίσης προσπάθειες για τη διατήρηση και βελτίωση των ικανοτήτων καταπολέµησης 
των λοιµωδών ασθενειών µε ανθεκτικότητα στα φάρµακα. 

1.4. Κατανόηση της νόσου 

Υπάρχει ανάγκη για βελτιωµένη κατανόηση της υγείας και της νόσου, σε άτοµα όλων των 
ηλικιών, προκειµένου να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη νέων και καλύτερων µέτρων 
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πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας. Η διεπιστηµονική, µεταγραφική έρευνα σχετικά µε την 
παθοφυσιολογία των ασθενειών είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της κατανόησης όλων των 
πτυχών των διεργασιών των νόσων, συµπεριλαµβανοµένης µιας εκ νέου ταξινόµησης των 
φυσιολογικών παραλλαγών και των νόσων βάσει µοριακών δεδοµένων και για την 
αξιολόγηση και χρήση των αποτελεσµάτων της έρευνας σε κλινικές εφαρµογές. 

Η έρευνα υποστήριξης θα περιλαµβάνει και θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη και τη χρήση νέων 
εργαλείων και προσεγγίσεων για την παραγωγή βιοϊατρικών δεδοµένων και θα περιλαµβάνει 
διάφορους κλάδους «-ωµατικής», προσεγγίσεις υψηλής απόδοσης και ιατρικών συστηµάτων. 
Οι δραστηριότητες αυτές θα απαιτήσουν στενή σύνδεση µεταξύ θεµελιώδους και κλινικής 
έρευνας και µε µακροπρόθεσµες µελέτες κοόρτης (και των αντίστοιχων ερευνητικών 
τοµέων), όπως περιγράφηκε παραπάνω. Θα απαιτηθούν επίσης στενοί δεσµοί µε τις 
ερευνητικές και ιατρικές υποδοµές (βάσεις δεδοµένων, βιοτράπεζες κ.λπ.) για την 
τυποποίηση, τη φύλαξη, την κοινή χρήση και την πρόσβαση στα δεδοµένα, τα οποία είναι 
όλα απαραίτητα για τη µεγιστοποίηση της χρησιµότητας των δεδοµένων και την προώθηση 
πιο καινοτόµων και αποτελεσµατικών τρόπων ανάλυσης και συνδυασµού των συνόλων 
δεδοµένων.  

1.5. Ανάπτυξη καλύτερων προληπτικών εµβολίων  

Υπάρχει ανάγκη για πιο αποτελεσµατικά προληπτικά εµβόλια (ή εναλλακτικές προληπτικές 
επεµβάσεις) και προγράµµατα εµβολιασµών βάσει αποδείξεων για ένα µεγάλο φάσµα νόσων. 
Η ανάγκη αυτή εξαρτάται από την καλύτερη κατανόηση των νόσων και των διαδικασιών που 
σχετίζονται µε αυτές και των επακόλουθων επιδηµιών και από το γεγονός ότι πρέπει να 
ξεκινήσουν κλινικές δοκιµές και σχετικές µελέτες.  

1.6. Βελτίωση διάγνωσης  

Για την ανάπτυξη νέων και αποτελεσµατικότερων διαγνώσεων απαιτείται βελτιωµένη 
κατανόηση της υγείας, των νόσων και των διεργασιών που συνδέονται µε αυτές σε όλες τις 
ηλικίες. Θα αναπτυχθούν καινοτόµες και υφιστάµενες τεχνολογίες µε στόχο τη σηµαντική 
βελτίωση της έκβασης της νόσου, µέσω εγκαιρότερης, ακριβέστερης διάγνωσης και 
προβλέποντας µια πιο προσαρµοσµένη στον ασθενή θεραπεία.  

1.7. Χρήση υπολογιστικής (in-silico) ιατρικής για τη βελτίωση της διαχείρισης και 
της πρόβλεψης των νόσων 

Η προσοµοίωση σε υπολογιστή µε χρήση συγκεκριµένων δεδοµένων των ασθενών και η 
αξιοποίηση συστηµικών ιατρικών προσεγγίσεων καθώς και η ανάπτυξη µοντέλων 
φυσιολογίας µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την πρόβλεψη των κινδύνων προσβολής από 
µια νόσο, την εξέλιξη της νόσου και την πιθανή επιτυχία των ιατρικών θεραπειών. Η 
προσοµοίωση βάσει µοντέλων µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την υποστήριξη κλινικών 
δοκιµών, προβλεψιµότητας της ανταπόκρισης στη θεραπεία και βελτιστοποίηση της 
θεραπείας. 

1.8. Θεραπεία νόσων 

Υπάρχει ανάγκη υποστήριξης της βελτίωσης τεχνολογιών οριζόντιας υποστήριξης για τα 
φάρµακα, τα εµβόλια και άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις, συµπεριλαµβανοµένων της 
µεταµόσχευσης και της γονιδιακής και κυτταρικής θεραπείας, για την αύξηση της επιτυχίας 
της διαδικασίας ανάπτυξης φαρµάκων και εµβολίων (συµπεριλαµβανοµένων εναλλακτικών 
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µεθόδων για την αντικατάσταση των κλασικών δοκιµών ασφάλειας και 
αποτελεσµατικότητας, π.χ. την ανάπτυξη νέων µεθόδων), για την ανάπτυξη προσεγγίσεων 
αναγεννητικής ιατρικής, συµπεριλαµβανοµένων προσεγγίσεων βάσει βλαστοκυττάρων, για 
την ανάπτυξη βελτιωµένων ιατρικών και βοηθητικών συσκευών και συστηµάτων, για την 
διατήρηση και βελτίωση της ικανότητάς µας για την καταπολέµηση των µεταδοτικών, 
σπάνιων, σηµαντικών και χρόνιων ασθενειών και την ανάληψη ιατρικών παρεµβάσεων που 
εξαρτώνται από τη διαθεσιµότητα αποτελεσµατικών αντιµικροβιακών φαρµάκων, και για την 
ανάπτυξη συνολικών προσεγγίσεων αντιµετώπισης των συνοδών νοσηροτήτων σε όλες τις 
ηλικίες. Οι βελτιώσεις αυτές θα διευκολύνουν την ανάπτυξη νέων, αποδοτικότερων, 
αποτελεσµατικότερων και πιο βιώσιµων θεραπειών και τη διαχείριση των αναπηριών. 

1.9. Μετάδοση γνώσεων στην κλινική πρακτική και κλιµακούµενες δράσεις 
καινοτοµίας 

Οι κλινικές δοκιµές είναι το µέσο µεταφοράς βιοϊατρικής γνώσης στην πράξη σε ασθενείς, 
και πρόκειται να δοθεί υποστήριξη τόσο στις δοκιµές αυτές, όσο και για τη βελτίωση της 
πρακτικής εφαρµογής τους. Ως παραδείγµατα αναφέρονται η ανάπτυξη καλύτερων 
µεθοδολογιών που θα επιτρέψουν στις δοκιµές να εστιαστούν σε σχετικές πληθυσµιακές 
οµάδες, συµπεριλαµβανοµένων των ασθενών άλλων συνακόλουθων νόσων οι οποίοι 
βρίσκονται ήδη σε θεραπεία, στον καθορισµό της συγκριτικής αποτελεσµατικότητας των 
παρεµβάσεων και των λύσεων, καθώς και στη βελτίωση της χρήσης των βάσεων δεδοµένων 
και των ηλεκτρονικών µητρώων υγείας ως πηγών δεδοµένων για δοκιµές και µεταφορά 
γνώσεων. Οµοίως, θα δοθεί υποστήριξη για τη µεταφορά άλλων τύπων παρεµβάσεων όπως 
αυτών που σχετίζονται µε την ανεξάρτητη διαβίωση σε πραγµατικά περιβάλλοντα. 

1.10. Καλύτερη χρήση των δεδοµένων υγείας 

Η ενσωµάτωση υποδοµών και δοµών και πηγών πληροφόρησης (συµπεριλαµβανοµένων 
όσων προκύπτουν από µελέτες κοόρτης, πρωτόκολλα, συλλογές δεδοµένων, δείκτες, κ.λπ.) 
καθώς και η τυποποίηση, η διαλειτουργικότητα, η φύλαξη, η κοινή χρήση και η πρόσβαση σε 
δεδοµένα θα υποστηριχθούν για την καταλληλότερη αξιοποίηση των δεδοµένων αυτών. 
Πρέπει να δοθεί προσοχή στην επεξεργασία των δεδοµένων, στη διαχείριση των γνώσεων, 
στην ανάπτυξη µοντέλων και στην οπτικοποίηση. 

1.11. Βελτίωση επιστηµονικών εργαλείων και µεθόδων για την υποστήριξη της 
χάραξης πολιτικών και των ρυθµιστικών αναγκών 

Υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης επιστηµονικών εργαλείων, µεθόδων και στατιστικών για 
γρήγορη, ακριβή και προληπτική αξιολόγηση της ασφάλειας, της αποτελεσµατικότητας και 
της ποιότητας των τεχνολογιών υγείας, συµπεριλαµβανοµένων των νέων φαρµάκων, των 
βιολογικών, των προηγµένων θεραπειών και των ιατρικών συσκευών. Αυτό αφορά 
ειδικότερα τις νέες εξελίξεις σε τοµείς όπως τα εµβόλια, οι θεραπείες βάσει κυττάρων/ιστών 
και γονιδίων, τα όργανα και οι µεταµοσχεύσεις, οι ειδικές κατασκευές, οι βιοτράπεζες, οι νέες 
ιατρικές συσκευές, οι διαδικασίες διάγνωσης/θεραπείας, οι γενετικές δοκιµές, η 
διαλειτουργικότητα και ηλ-υγεία, συµπεριλαµβανοµένων των πτυχών της ιδιωτικότητας. 
Οµοίως, απαιτείται υποστήριξη των βελτιωµένων µεθοδολογιών εκτίµησης κινδύνων, καθώς 
και των δοκιµών και των στρατηγικών που σχετίζονται µε το περιβάλλον και την υγεία. 
Υπάρχει επίσης ανάγκη υποστήριξης της ανάπτυξης των σχετικών µεθόδων για την ενίσχυση 
της αξιολόγησης των θεµάτων δεοντολογίας στους παραπάνω τοµείς. 
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1.12. Ενεργός γήρανση, ανεξάρτητη και υποβοηθούµενη διαβίωση 

Η διεπιστηµονική προηγµένη και εφαρµοσµένη έρευνα και καινοτοµία µε επιστήµες της 
συµπεριφοράς, του γήρατος, ψηφιακές και άλλες επιστήµες είναι απαραίτητες για την 
εξεύρεση αποδοτικών ως προς το κόστος και φιλικών προς το χρήστη λύσεων για την ενεργή, 
ανεξάρτητη και υποβοηθούµενη καθηµερινή διαβίωση (στο σπίτι, στο χώρο εργασίας κλπ) 
του γηράσκοντος πληθυσµού και των ατόµων µε αναπηρίες. Αυτό ισχύει για διάφορες 
συνθήκες και για τεχνολογίες, συστήµατα και υπηρεσίες που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής 
και τις ανθρώπινες λειτουργίες, συµπεριλαµβανοµένης της κινητικότητας, των έξυπνων 
εξατοµικευµένων τεχνολογιών υποβοήθησης, της ροµποτικής υπηρεσιών και της κοινωνικής 
ροµποτικής και των περιβαλλόντων υποβοηθούµενης διαβίωσης. Θα υποστηριχθούν πιλοτικά 
προγράµµατα έρευνας και καινοτοµίας για την αξιολόγηση της υλοποίησης και της ευρείας 
διείσδυσης λύσεων.  

1.13. Ατοµική ενδυνάµωση για την αυτοδιαχείριση της υγείας 

Η ενδυνάµωση των ατόµων προκειµένου να βελτιώσουν και να διαχειριστούν την υγεία τους 
καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους θα έχει ως αποτέλεσµα οικονοµίες στα συστήµατα υγείας, 
επιτρέποντας τη διαχείριση των χρόνιων νόσων εκτός νοσοκοµείων και τη βελτίωση της 
έκβασης της υγείας. Για το λόγο αυτό απαιτείται έρευνα σε συµπεριφορικά και κοινωνικά 
µοντέλα, κοινωνικές στάσεις και φιλοδοξίες σε σχέση µε εξατοµικευµένες τεχνολογίες 
υγείας, κινητά ή/και φορητά εργαλεία, νέους διαγνωστικούς ελέγχους και εξατοµικευµένες 
υπηρεσίες που προωθούν τον υγιεινό τρόπο ζωής, την ευηµερία, την αυτοεξυπηρέτηση, τη 
βελτιωµένη επαγγελµατική διάδραση πολιτών/επαγγελµατιών της υγείας, τα εξατοµικευµένα 
προγράµµατα διαχείρισης των νόσων και των αναπηριών καθώς και την υποστήριξη για τις 
υποδοµές γνώσεων.  

1.14. Προώθηση ολοκληρωµένης φροντίδας  

Η υποστήριξη της εξωνοσοκοµειακής διαχείρισης χρόνιων νόσων εξαρτάται επίσης από τη 
βελτιωµένη συνεργασία µεταξύ των παρόχων υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών ή 
ανεπίσηµης φροντίδας. Θα υποστηρίζονται εφαρµογές έρευνας και καινοτοµίας για τη λήψη 
αποφάσεων βάσει των κατανεµηµένων πληροφοριών και για την παροχή αποδείξεων για 
µεγάλης κλίµακας εγκαταστάσεις και την εµπορική αξιοποίηση καινοτόµων λύσεων, 
συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών τηλε-υγείας και τηλε-φροντίδας. Θα υποστηριχτεί 
επίσης η έρευνα και καινοτοµία για την βελτίωση της παροχής µακροχρόνιας περίθαλψης. 

1.15. Βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας των 
συστηµάτων περίθαλψης και µείωση των ανισοτήτων βάσει λήψης αποφάσεων 
και διάδοσης βέλτιστων πρακτικών που στηρίζονται σε δεδοµένα και βάσει 
καινοτόµων τεχνολογιών και προσεγγίσεων. 

Υπάρχει ανάγκη υποστήριξης της ανάπτυξης της αξιολόγησης της τεχνολογίας και των 
οικονοµικών της υγείας, καθώς και συγκέντρωσης αποδείξεων και διάδοσης βέλτιστων 
πρακτικών και καινοτόµων τεχνολογιών και προσεγγίσεων στον τοµέα της περίθαλψης, 
συµπεριλαµβανοµένων των ΤΠΕ και των εφαρµογών της ηλ-υγείας. Θα υποστηριχθούν 
συγκριτικές αναλύσεις της µεταρρύθµισης των συστηµάτων δηµόσιας υγείας στην Ευρώπη 
και σε τρίτες χώρες και αξιολογήσεις των µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων 
οικονοµικών και κοινωνικών τους επιπτώσεων. Ακόµη, χρειάζονται αναλύσεις του 
µελλοντικού εργατικού δυναµικού στον τοµέα της υγείας ως προς τους αριθµούς και τις 
απαιτούµενες δεξιότητες σε σχέση µε τις νέες µορφές περίθαλψης. Τέλος, θα υποστηριχθεί η 
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έρευνα όσον αφορά την εξέλιξη των ανισοτήτων στον τοµέα της υγείας, της αλληλεπίδρασής 
τους µε άλλες οικονοµικές και κοινωνικές ανισότητες και όσον αφορά την 
αποτελεσµατικότητα των πολιτικών µε στόχο τη µείωσή τους στην Ευρώπη και εκτός αυτής. 
Τέλος, υφίσταται ανάγκη υποστήριξης της αξιολόγησης των λύσεων σχετικά µε την ασφάλεια 
των ασθενών και τα συστήµατα διασφάλισης ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένου του ρόλο των 
ασθενών όσον αφορά την ασφάλεια και την ποιότητα της περίθαλψης. 

1.16. Ειδικές πτυχές υλοποίησης 

Η παρεχόµενη υποστήριξη θα καλύψει όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων από την µεταφορά 
γνώσεων και τεχνολογίας µέχρι δράσεις επίδειξης µεγάλης κλίµακας που θα οδηγήσουν σε 
µεταβλητής κλίµακας λύσεις για την Ευρώπη και περάν αυτής. 

2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
ΚΑΙ ΒΙΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

2.1. Αειφόρος γεωργία και δασοκοµία 

Οι κατάλληλες γνώσεις, τα εργαλεία, οι υπηρεσίες και οι καινοτοµίες είναι απαραίτητα για 
την υποστήριξη παραγωγικότερων, αποδοτικότερων ως προς τους πόρους και 
ανθεκτικότερων γεωργικών και δασικών συστηµάτων που παρέχουν επαρκή τρόφιµα, 
ζωοτροφές, βιοµάζα και άλλες πρώτες ύλες και παρέχουν υπηρεσίες οικοσυστηµάτων και 
ταυτόχρονα υποστηρίζουν την ανάπτυξη ευνοϊκών συνθηκών ζωής των αγροτών. Η έρευνα 
και η καινοτοµία θα παράσχουν επιλογές για την ενσωµάτωση των αγρονοµικών και 
περιβαλλοντικών στόχων σε βιώσιµη παραγωγή ήτοι: αυξάνοντας την παραγωγικότητα και 
την αποδοτικότητα των πόρων της γεωργίας, µειώνοντας τις εκποµπές θερµοκηπιακών 
αερίων της γεωργίας, µειώνοντας την έκπλυση των θρεπτικών ουσιών από τις καλλιεργήσιµες 
γαίες σε εδαφικά και υδάτινα περιβάλλοντα, περιορίζοντας την εξάρτηση από διεθνείς 
εισαγωγές φυτικής πρωτεΐνης στην Ευρώπη, αυξάνοντας το επίπεδο της βιοποικιλότητας στα 
συστήµατα πρωτογενούς παραγωγής. 

2.1.1. Αύξηση αποδοτικότητας παραγωγής και αντιµετώπιση κλιµατικής αλλαγής, 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα βιωσιµότητα και ανθεκτικότητα 

Οι δραστηριότητες θα βελτιώσουν την παραγωγικότητα, καθώς και την προσαρµοστική 
ικανότητα των φυτών, των ζώων και των συστηµάτων παραγωγής για να αντιµετωπίσουν τις 
ταχύτατα µεταβαλλόµενες περιβαλλοντικές/κλιµατικές συνθήκες και τους ολοένα και πιο 
σπάνιους φυσικούς πόρους. Οι απορρέουσες καινοτοµίες θα συµβάλλουν στην µετακίνηση 
προς µια οικονοµία χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας, χαµηλών εκποµπών και χαµηλών 
αποβλήτων, κατά µήκος όλης της αλυσίδας εφοδιασµού τροφίµων και ζωοτροφών. Πέραν της 
συµβολής στην επισιτιστική ασφάλεια, θα δηµιουργηθούν νέες ευκαιρίες για την χρήση 
βιοµάζας και υποπροϊόντων από τη γεωργία και τη δασοκοµία για ένα µεγάλο εύρος µη 
διατροφικών εφαρµογών.  

Με τις διεπιστηµονικές προσεγγίσεις θα επιχειρηθεί η βελτίωση της απόδοσης των φυτών, 
των ζώων, των µικροοργανισµών, διασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσµατική χρήση 
των πόρων (νερό, θρεπτικές ουσίες, ενέργεια) και την οικολογική ακεραιότητα των 
αγροτικών περιοχών. Θα δοθεί έµφαση σε ολοκληρωµένα και ποικίλα συστήµατα παραγωγής 
και γεωπονικές πρακτικές, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης τεχνολογιών ακριβείας και 
προσεγγίσεων οικολογικής εντατικοποίησης προς όφελος τόσο της συµβατικής, όσο και της 
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βιολογικής γεωργίας. Για την γενετική βελτίωση φυτών και ζώων ως προς τα χαρακτηριστικά 
προσαρµογής και παραγωγικότητας θα απαιτηθούν όλες οι συµβατικές και σύγχρονες 
προσεγγίσεις εκτροφής και η βέλτιστη χρήση των γενετικών πόρων. Ιδιαίτερη προσοχή θα 
δοθεί στην αγροτική διαχείριση του εδάφους για την αύξηση της γονιµότητας του εδάφους ως 
βάση για την παραγωγικότητα των καλλιεργειών. Θα προωθηθεί η υγεία των ζώων και των 
φυτών και θα αναπτυχθούν περαιτέρω τα ολοκληρωµένα µέτρα καταπολέµησης 
ασθενειών/παρασίτων. Θα εφαρµοστούν στρατηγικές για την εξάλειψη των ασθενειών των 
ζώων συµπεριλαµβανοµένων των ζωονόσων καθώς και έρευνα για την αντιµικροβιακή 
αντοχή. Η µελέτη των αποτελεσµάτων των πρακτικών ευηµερίας των ζώων θα συµβάλλει 
στην αντιµετώπιση των κοινωνικών ανησυχιών. Οι τοµείς που αναφέρθηκαν παραπάνω θα 
υποστηριχτούν από πιο θεµελιώδη έρευνα για την αντιµετώπιση συναφών βιολογικών 
θεµάτων καθώς και για να υποστηριχτεί η ανάπτυξη και εφαρµογή ενωσιακών πολιτικών.  

2.1.2. Παροχή υπηρεσιών οικοσυστήµατος και δηµόσιων αγαθών  

Η γεωργία και η δασοκοµία είναι µοναδικά συστήµατα που παρέχουν εµπορικά προϊόντα, 
καθώς επίσης και ευρύτερα κοινωνικά δηµόσια αγαθά (µε πολιτιστική και ψυχαγωγική αξίας) 
και σηµαντικές οικολογικές υπηρεσίες όπως λειτουργική και επιτόπια βιοποικιλότητα, 
επικονίαση, ρύθµιση του νερού, τοπία, µείωση της διάβρωσης και παγίδευση του άνθρακα / 
µετριασµός των επιπτώσεων των θερµοκηπιακών αερίων. Οι ερευνητικές δραστηριότητες θα 
υποστηρίξουν τις παροχές αυτών των δηµόσιων αγαθών και υπηρεσιών, µέσω της απόδοσης 
λύσεων διαχείρισης, εργαλείων υποστήριξης της λήψης αποφάσεων και εκτίµησης της µη 
αγοραίας αξίας τους. Ειδικά ζητήµατα προς αντιµετώπιση είναι µεταξύ άλλων ο καθορισµός 
των αγροτικών/δασικών συστηµάτων και των µορφών τοπίου που πιθανώς θα επιτύχουν τους 
στόχους αυτούς. Οι µετακινήσεις όσον αφορά την ενεργό διαχείριση των γεωργικών 
συστηµάτων – συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης τεχνολογιών και της αλλαγής των 
πρακτικών – θα αυξήσουν τον µετριασµό των επιπτώσεων των θερµοκηπιακών αερίων και 
την ικανότητα προσαρµογής του γεωργικού τοµέα στις δυσµενείς επιπτώσεις της κλιµατικής 
αλλαγής. 

2.1.3. Ενδυνάµωση αγροτικών περιοχών, υποστήριξη πολιτικών και αγροτικής καινοτοµίας 

Οι ευκαιρίες ανάπτυξης για τις αγροτικές κοινότητες θα κινητοποιηθούν µε την ενίσχυση της 
ικανότητάς τους για πρωτογενή παραγωγή και τη διάθεση υπηρεσιών οικοσυστήµατος καθώς 
και µε το άνοιγµα διόδων για την παραγωγή νέων και διαφοροποιηµένων προϊόντων 
(τρόφιµα, ζωοτροφές, υλικά, ενέργεια), τα οποία ανταποκρίνονται στην αυξανόµενη ζήτηση 
για συστήµατα διάθεσης χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα βραχείας αλυσίδας. Η 
κοινωνικοοικονοµική έρευνα σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη νέων εννοιών και θεσµικών 
καινοτοµιών είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της συνοχής των αγροτικών περιοχών και την 
πρόληψη της οικονοµικής και κοινωνικής περιθωριοποίησης, την προώθηση της 
διαφοροποίησης των οικονοµικών δραστηριοτήτων (συµπεριλαµβανοµένου του τοµέα των 
υπηρεσιών), τη διασφάλιση των κατάλληλων σχέσεων µεταξύ αγροτικών και αστικών 
περιοχών, καθώς και τη διευκόλυνση των ανταλλαγών γνώσεων, της επίδειξης, της 
καινοτοµίας και της διάδοσης καθώς και της ενίσχυσης της συµµετοχικής διαχείρισης των 
πόρων. Επίσης, υπάρχει ανάγκη αναζήτησης τρόπων µε τους οποίους τα δηµόσια αγαθά στις 
αγροτικές περιοχές µπορούν να µετατραπούν σε τοπικά/περιφερειακά κοινωνικοοικονοµικά 
οφέλη. Οι ανάγκες καινοτοµίας που έχουν οριστεί στα περιφερειακά και τοπικά επίπεδα θα 
συµπληρωθούν από τις οριζόντιες ερευνητικές δράσεις σε διαπεριφερειακό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Παρέχοντας τα αναγκαία αναλυτικά εργαλεία, δείκτες, µοντέλα και προβλέψεις, οι 
ερευνητικές δραστηριότητες θα παράσχουν υποστήριξη στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής 
και σε άλλους παράγοντες όσον αφορά την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την 
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αξιολόγηση σχετικών στρατηγικών, πολιτικών και νοµοθεσιών, όχι µόνο για τις αγροτικές 
περιοχές αλλά και για το σύνολο της βιο-οικονοµίας.. Είναι επίσης απαραίτητα εργαλεία και 
δεδοµένα για την πρόβλεψη τα ορθής αξιολόγησης δυνητικών συµβιβασµών µεταξύ 
διαφόρων τύπων χρήσης πόρων (γη, νερό κ.ά.) και βιο-οικονοµικών προϊόντων. Θα 
πραγµατοποιηθεί κοινωνικοοικονοµική και συγκριτική αξιολόγηση των αγροτικών/δασικών 
συστηµάτων και των επιδόσεών τους ως προς τη βιωσιµότητα. 

2.2. Βιώσιµος και ανταγωνιστικός τοµέας γεωργικών προϊόντων διατροφής για 
ασφαλή και υγιεινή διατροφή  

Οι ανάγκες των καταναλωτών για ασφαλή, υγιή και οικονοµικά τρόφιµα πρέπει να 
καλυφθούν, λαµβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της συµπεριφοράς όσον αφορά την 
κατανάλωση τροφίµων και της παραγωγής τροφίµων και ζωοτροφών στην υγεία του 
ανθρώπου και στο συνολικό οικοσύστηµα. Θα καλυφθούν επίσης η ασφάλεια τροφίµων και 
ζωοτροφών, η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας γεωργικών προϊόντων 
διατροφής και η βιωσιµότητα της παραγωγής τροφίµων και της προµήθειας, καλύπτοντας όλη 
την αλυσίδα συµβατικών ή βιολογικών τροφίµων και τις συναφείς υπηρεσίες, από την 
πρωτογενή παραγωγή έως την κατανάλωση. Η προσέγγιση αυτή θα συµβάλει (α) στην 
επίτευξη επισιτιστικής ασφάλειας για όλους τους Ευρωπαίους και την εξάλειψη της πείνας 
στον κόσµο (β) στη µείωση της επιβάρυνσης που οφείλεται στις ασθενειών που σχετίζονται 
µε τα τρόφιµα και τη διατροφή µε την προώθηση της µετάβαση προς πιο υγιή και βιώσιµη 
διατροφή, µέσω της εκπαίδευσης των καταναλωτών και των καινοτοµιών στη βιοµηχανία 
τροφίµων (γ) στη µείωση της κατανάλωσης νερού και ενέργειας κατά την µεταποίηση, τη 
µεταφορά και τη διανοµή των τροφίµων και (δ) στον περιορισµό των αποβλήτων των 
τροφίµων κατά 50 % έως το 2030. 

2.2.1. Ενηµερωµένες επιλογές καταναλωτών 

Οι προτιµήσεις των καταναλωτών, οι στάσεις , οι ανάγκες, η συµπεριφορά, ο τρόπος ζωής 
και η εκπαίδευση θα ληφθούν υπόψη, ενώ θα ενισχυθούν η επικοινωνία µεταξύ των 
καταναλωτών και της ερευνητικής κοινότητας της διατροφικής αλυσίδας και των φορέων της 
προκειµένου να βελτιωθεί η ενηµερωµένη επιλογή, η βιώσιµη κατανάλωση και οι επιπτώσεις 
τους στην παραγωγή, στη χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη και στην ποιότητα ζωής, ιδίως για 
τις ευπαθείς οµάδες. Η κοινωνική καινοτοµία θα ανταποκριθεί στις κοινωνικές προκλήσεις, 
ενώ τα µοντέλα καινοτοµίας και οι µεθοδολογίες της επιστήµης του καταναλωτή θα 
αποφέρουν συγκρίσιµα δεδοµένα και θα αποτελέσουν τη βάση για την αντιµετώπιση των 
αναγκών των τοµέων πολιτικής της ΕΕ.  

2.2.2. Υγιεινά και ασφαλή τρόφιµα και διατροφή για όλους 

Θα εξεταστούν οι διατροφικές ανάγκες και οι επιπτώσεις των τροφίµων στις φυσιολογικές 
λειτουργίες, στη σωµατική και διανοητική απόδοση καθώς και η σχέση µεταξύ της 
διατροφής, της γήρανσης, των χρόνιων νόσων και διαταραχών και των διατροφικών 
προτύπων. Θα προσδιοριστούν διατροφικές λύσεις και καινοτοµίες που οδηγούν σε 
βελτιώσεις της υγείας και της ευηµερίας. Η χηµική και µικροβιακή µόλυνση των τροφίµων 
και των ζωοτροφών, οι κίνδυνοι και οι εκθέσεις θα αξιολογούνται, θα παρακολουθούνται, θα 
ελέγχονται και θα εντοπίζονται σε όλη την αλυσίδα εφοδιασµού των τροφίµων και του 
πόσιµου ύδατος από την παραγωγή και τη φύλαξη έως την µεταποίηση, τη συσκευασία, τη 
διανοµή, την τροφοδοσία και την προετοιµασία στο σπίτι. Οι καινοτοµίες ως προς την 
ασφάλεια των τροφίµων, τα βελτιωµένα εργαλεία ενηµέρωσης σχετικά µε τον κίνδυνο και τα 
βελτιωµένα πρότυπα επισιτιστικής ασφάλειας θα οδηγήσουν σε βελτιωµένη εµπιστοσύνη και 
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προστασία του καταναλωτή στην Ευρώπη. Τα παγκόσµια βελτιωµένα πρότυπα επισιτιστικής 
ασφάλειας θα συµβάλουν επίσης στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
βιοµηχανίας τροφίµων. 

2.2.3. Μια βιώσιµη και ανταγωνιστική βιοµηχανία γεωργικών προϊόντων διατροφής  

Οι ανάγκες της βιοµηχανίας τροφίµων και ζωοτροφών να ανταποκριθεί στις κοινωνικές, 
περιβαλλοντικές, κλιµατικές και οικονοµικές αλλαγές από το τοπικό στο παγκόσµιο επίπεδο 
θα αντιµετωπιστούν σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής τροφίµων και ζωοτροφών, 
συµπεριλαµβανοµένου του σχεδιασµού, της µεταποίησης, της συσκευασίας, του ελέγχου των 
τροφίµων, της µείωσης των αποβλήτων, της αξιοποίησης των υποπροϊόντων και της 
ασφαλούς απόρριψης των ζωικών υποπροϊόντων. Θα δηµιουργηθούν καινοτόµες και 
βιώσιµες αποδοτικές ως προς τους πόρους διαδικασίες, και διαφοροποιηµένα, ασφαλή, 
οικονοµικά και υψηλής ποιότητας προϊόντα. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί το δυναµικό 
καινοτοµίας της ευρωπαϊκής αλυσίδας διάθεσης τροφίµων, θα ενισχυθεί η 
ανταγωνιστικότητά της, θα δηµιουργηθεί οικονοµική ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης και 
θα µπορέσει η ευρωπαϊκή βιοµηχανία τροφίµων να ανταποκριθεί στις αλλαγές. Άλλες πτυχές 
που πρέπει να εξεταστούν είναι η ιχνηλασιµότητα, η εφοδιαστική και οι υπηρεσίες, οι 
κοινωνικοοικονοµικοί παράγοντες, η ανθεκτικότητα της επισιτιστικής αλυσίδας έναντι των 
περιβαλλοντικών και κλιµατικών αλλαγών και ο περιορισµός του αρνητικού αντίκτυπου των 
δραστηριοτήτων της επισιτιστικής αλυσίδας και της µεταβαλλόµενης διατροφής και των 
συστηµάτων παραγωγής στο περιβάλλον.  

2.3. Απελευθέρωση του δυναµικού των ζώντων υδρόβιων πόρων 

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των ζώντων υδρόβιων πόρων είναι ότι είναι ανανεώσιµοι 
και ότι η βιώσιµη εκµετάλλευσή τους έγκειται στην εις βάθος κατανόηση και σε ένα υψηλό 
βαθµό ποιότητας και παραγωγικότητας των υδάτινων οικοσυστηµάτων. Ο συνολικός στόχος 
είναι η βιώσιµη εκµετάλλευση των ζώντων υδρόβιων πόρων για τη µεγιστοποίηση των 
κοινωνικών και οικονοµικών ωφελειών/αποδόσεων από τους ωκεανούς και τις θάλασσες της 
Ευρώπης. Συµπεριλαµβάνεται η ανάγκη βελτιστοποίησης της βιώσιµης συνεισφοράς της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στην επισιτιστική ασφάλεια στο πλαίσιο της παγκόσµιας 
οικονοµίας και µείωσης της ισχυρής εξάρτησης της Ένωσης από τις εισαγωγές αλιευτικών 
προϊόντων διατροφής (περίπου 60 % της συνολικής ευρωπαϊκής κατανάλωσης αλιευτικών 
προϊόντων διατροφής εξαρτάται από την εισαγωγή και η ΕΕ είναι ο µεγαλύτερος εισαγωγέας 
αλιευτικών προϊόντων) καθώς και η ανάγκη προώθησης των θαλάσσιων βιοτεχνολογιών για 
την ενίσχυση της «µπλε» ανάπτυξης. Σύµφωνα µε το υφιστάµενο πλαίσιο πολιτικής, οι 
ερευνητικές δραστηριότητες θα υποστηρίξουν την προσέγγιση µε βάση το οικοσύστηµα για 
την διαχείριση και την αξιοποίηση των φυσικών πόρων και τον «οικολογικό 
προσανατολισµό» των εµπλεκόµενων τοµέων. 

2.3.1. Ανάπτυξη βιώσιµης και φιλικής προς το περιβάλλον αλιείας  

Η νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική, η οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική και η 
στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα προβλέπουν πιο βιώσιµη, ανταγωνιστικότερη και 
φιλικότερη προς το περιβάλλον ευρωπαϊκή αλιεία. Η κατεύθυνση προς µια προσέγγιση µε 
βάση το οικοσύστηµα για τη διαχείριση της αλιείας θα καταστήσει απαραίτητη την σε βάθος 
κατανόηση των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων. Θα αναπτυχθούν νέες απόψεις, νέα εργαλεία 
και µοντέλα προκειµένου να βελτιωθεί η κατανόηση του τι καθιστά τα θαλάσσια 
οικοσυστήµατα υγιέστερα και παραγωγικότερα και να εκτιµηθεί, να αξιολογηθεί και να 
µετριαστεί ο αντίκτυπος της αλιείας στα θαλάσσια οικοσυστήµατα (συµπεριλαµβανοµένων 
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των βαθέων υδάτων). Θα αναπτυχθούν νέες στρατηγικές αλίευσης που θα εξυπηρετούν την 
κοινωνία διατηρώντας ταυτόχρονα υγιή θαλάσσια οικοσυστήµατα. Θα µετρηθούν οι 
κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις των εναλλακτικών τρόπων διαχείρισης. Θα διερευνηθούν 
επίσης οι επιπτώσεις και η προσαρµογή στις περιβαλλοντικές αλλαγές, 
συµπεριλαµβανοµένης της κλιµατικής αλλαγής, από κοινού µε τα νέα εργαλεία διαχείρισης 
για την αντιµετώπιση του κινδύνου και της αβεβαιότητας. Οι δραστηριότητες θα 
υποστηρίξουν την έρευνα όσον αφορά τη βιολογία, τη γενετική και τη δυναµική των 
ιχθυοπληθυσµών, το ρόλο των βασικών ειδών στα οικοσυστήµατα, τις αλιευτικές 
δραστηριότητες και την παρακολούθησή τους, τις συµπεριφορές στον αλιευτικό τοµέα και 
την προσαρµογή στις νέες αγορές, π.χ. οικολογική σήµανση και συµµετοχή του αλιευτικού 
κλάδου στη λήψη αποφάσεων. Θα ληφθούν επίσης υπόψη η κοινή χρήση του θαλάσσιου 
χώρου µε άλλες δραστηριότητες, ειδικότερα στην παράκτια ζώνη, και ο 
κοινωνικοοικονοµικός της αντίκτυπος.  

2.3.2. Ανάπτυξη ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας 

Η υδατοκαλλιέργεια διαθέτει µεγάλο δυναµικό για την ανάπτυξη υγιεινών, ασφαλών και 
ανταγωνιστικών προϊόντων προσαρµοσµένων στις καταναλωτικές ανάγκες και προτιµήσεις, 
καθώς και για περιβαλλοντικές υπηρεσίες (βιοαποκατάσταση, διαχείριση γης και υδάτων 
κ.λπ.) και παραγωγή ενέργειας, αλλά χρειάζεται να αξιοποιηθεί πλήρως στην Ευρώπη. Κατά 
συνέπεια, η γνώση και οι τεχνολογίες θα ενισχύονται σε όλες τις πτυχές της εξηµέρωσης 
καθιερωµένων ειδών και της διαφοροποίησης νέων ειδών, λαµβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη 
τις αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στην υδατοκαλλιέργεια και τα υδάτινα οικοσυστήµατα και τις 
συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής και πως µπορεί ο κλάδος να προσαρµοστεί σε αυτές. Θα 
προαχθεί επίσης η καινοτοµία για βιώσιµα συστήµατα παραγωγής στην ενδοχώρα, την 
παράκτια ζώνη και στην ανοικτή θάλασσα. Έµφαση θα δίνεται και στην κατανόηση των 
κοινωνικών και οικονοµικών διαστάσεων του τοµέα για να ενισχυθεί η αντιστοίχιση της 
οικονοµικής και της ενεργειακώς αποδοτικής παραγωγής µε τις απαιτήσεις των καταναλωτών 
και της αγοράς, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ανταγωνιστικότητα και ελκυστικές προοπτικές 
για επενδυτές και παραγωγούς.  

2.3.3. Τόνωση θαλάσσιας καινοτοµίας µέσω της βιοτεχνολογίας 

Περισσότερο από 90 % της θαλάσσιας βιοποικιλότητας παραµένει ανεξερεύνητο, 
προσφέροντας τεράστιο δυναµικό για την ανακάλυψη νέων ειδών και εφαρµογών στο πεδίο 
των θαλάσσιων βιοτεχνολογιών, το οποίο προβλέπεται να δηµιουργήσει 10 % της ετήσιας 
ανάπτυξης στον εν λόγω τοµέα. Θα παρέχεται υποστήριξη για την περαιτέρω εξερεύνηση και 
αξιοποίηση του µεγάλου δυναµικού που προσφέρει η θαλάσσια βιοποικιλότητα και η υδάτινη 
βιοµάζα µε σκοπό την εισαγωγή νέων καινοτόµων διαδικασιών, προϊόντων και υπηρεσιών 
στις αγορές µε δυνητικές εφαρµογές σε τοµείς, συµπεριλαµβανοµένων της χηµικής 
βιοµηχανίας και της βιοµηχανίας υλικών, της φαρµακευτικής βιοµηχανίας, της αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, της προµήθειας ενέργειας και των καλλυντικών. 

2.4. Βιώσιµες και ανταγωνιστικές βιοµηχανίες που βασίζονται στη βιοτεχνολογία  

Συνολικός στόχος είναι η επιτάχυνση της µετατροπής των ευρωπαϊκών βιοµηχανιών που 
βασίζονται στα ορυκτά καύσιµα σε χαµηλών εκποµπών άνθρακα, βιώσιµες βιοµηχανίες, οι 
οποίες χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά τους πόρους. Η έρευνα και η καινοτοµία θα παρέχουν 
τα µέσα µείωσης της εξάρτησης της Ένωσης από τα ορυκτά καύσιµα και θα συµβάλλουν 
στην εκπλήρωση των στόχων πολιτικής της στους τοµείς της ενέργειας και της κλιµατικής 
αλλαγής για το 2020 (10 % των καυσίµων για τις µεταφορές από ανανεώσιµες πηγές και 20 
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% µείωση των εκποµπών θερµοκηπιακών αερίων). Οι εκτιµήσεις καταλήγουν στο 
συµπέρασµα ότι µε η µετακίνηση σε βιολογικές πρώτες ύλες και µεθόδους βιολογικής 
επεξεργασίας είναι δυνατόν να εξοικονοµηθούν έως 2,5 δισεκατοµµύρια τόνοι ισοδύναµου 
διοξειδίου του άνθρακα ετησίως έως το 2030, αυξάνοντας αρκετές φορές τις αγορές πρώτων 
υλών βιολογικής προέλευσης και νέων καταναλωτικών προϊόντων. Τα αποτελέσµατα των εν 
λόγω δυνατοτήτων καθιστούν αναγκαία τη δηµιουργία µιας ευρείας γνωσιακής βάσης και την 
ανάπτυξη σχετικών (βιο)τεχνολογιών, που θα εστιάζονται κυρίως σε τρία βασικά στοιχεία: α) 
µετασχηµατισµός υφιστάµενων διαδικασιών που βασίζονται σε ορυκτά καύσιµα σε 
διαδικασίες που βασίζονται στην ενεργειακώς αποδοτική βιοτεχνολογία που χρησιµοποιεί 
αποτελεσµατικά τους πόρους, β) καθορισµός αξιόπιστων και κατάλληλων αλυσίδων 
προµήθειας βιοµάζας και ροών αποβλήτων και ευρέος δικτύου βιοδιυλιστηρίων σε ολόκληρη 
την Ευρώπη, και γ) ) υποστήριξη ανάπτυξης της αγοράς προϊόντων και διαδικασιών 
βιολογικής προέλευσης. Θα επιδιώκονται συνέργειες µε το ειδικό στόχο «Υπεροχή στις 
τεχνολογίες γενικής εφαρµογής και τις βιοµηχανικές τεχνολογίες».  

2.4.1. Προώθηση της βιοοικονοµίας για βιοµηχανίες που βασίζονται στη βιοτεχνολογία  

Η σηµαντική πρόοδος προς τις χαµηλών εκποµπών άνθρακα, βιώσιµες βιοµηχανίες που 
χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά τους πόρους θα υποστηριχτεί µέσω της ανακάλυψης και 
αξιοποίησης επίγειων και υδάτινων πόρων βιολογικής προέλευσης, µειώνοντας ταυτόχρονα 
τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Θα εξεταστούν επίσης οι δυνητικοί συµβιβασµοί 
ανάµεσα στις διάφορες χρήσεις της βιοµάζας. Στόχος θα είναι η ανάπτυξη προϊόντων 
βιολογικής προέλευσης και βιολογικά ενεργών συνδυασµών για βιοµηχανίες και 
καταναλωτές µε καινοτόµες ιδιότητες, λειτουργικότητες και βελτιωµένη βιωσιµότητα. Η 
οικονοµική αξία ανανεώσιµων πόρων, των βιολογικών αποβλήτων και των υποπροϊόντων θα 
µεγιστοποιηθεί µέσω νέων διαδικασιών που χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά τους πόρους. 

2.4.2. Ανάπτυξη ολοκληρωµένων βιοδιυλιστηρίων  

Θα υποστηριχτούν δραστηριότητες για την τόνωση βιώσιµων βιολογικών προϊόντων, 
ενδιάµεσων και βιοενέργεια/βιοκαύσιµα, εστιάζοντας κατά κύριο λόγο στην κλιµακωτή 
προσέγγιση, δίνοντας προτεραιότητα στη δηµιουργία προϊόντων υψηλής προστιθέµενης 
αξίας. Θα αναπτυχθούν τεχνολογίες και στρατηγικές για τη διασφάλιση της προµήθειας 
πρώτων υλών. Η ενίσχυση του εύρους των τύπων βιοµάζας για χρήση σε δεύτερης και τρίτης 
γενιάς βιοδιυλιστήρια, συµπεριλαµβανοµένης της δασοκοµίας, των βιολογικών αποβλήτων 
και των βιοµηχανικών υποπροϊόντων, θα συµβάλλει στην αποφυγή συγκρούσεων µεταξύ 
τροφίµων και καυσίµων και θα στηρίξει την οικονοµική ανάπτυξη αγροτικών και παράκτιων 
περιοχών στην Ένωση.  

2.4.3. Υποστήριξη ανάπτυξης της αγοράς προϊόντων και διαδικασιών βιολογικής προέλευσης  

Μέτρα από την πλευρά της ζήτησης θα ανοίξουν νέες αγορές για καινοτοµίες στον τοµέα της 
βιοτεχνολογίας. Η τυποποίηση σε ενωσιακό και διεθνές επίπεδο είναι αναγκαία, µεταξύ 
άλλων, για τον καθορισµό του περιεχοµένου βιολογικής προέλευσης, των λειτουργικοτήτων 
του προϊόντος και της βιοαποδοµησιµότητας. Οι µεθοδολογίες και οι προσεγγίσεις της 
ανάλυσης του κύκλου ζωής πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω και να προσαρµόζονται 
διαρκώς στις επιστηµονικές και βιοµηχανικές εξελίξεις. Οι δραστηριότητες έρευνας που 
υποστηρίζουν την τυποποίηση του προϊόντος και της διαδικασίας και οι ρυθµιστικές 
δραστηριότητες στο πεδίο της βιοτεχνολογίας θεωρούνται σηµαντικές για την υποστήριξη της 
δηµιουργίας νέων αγορών και την αξιοποίηση των εµπορικών ευκαιριών.  
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2.5. Ειδικές πτυχές υλοποίησης 

Εκτός από τις εξωτερικές πηγές γνωµοδοτήσεων θα πραγµατοποιηθούν ειδικές διαβουλεύσεις 
µε την Μόνιµη επιτροπή γεωργικής έρευνας (ΜΕΓΕ) επί σειράς θεµάτων, που 
περιλαµβάνουν στρατηγικές πτυχές µέσω της δραστηριότητας πρόβλεψης και συντονισµό της 
γεωργικής έρευνας µεταξύ εθνικού και ενωσιακού επιπέδου. Θα δηµιουργηθούν ειδικοί 
δεσµοί µε τις δράσεις µε την ευρωπαϊκή σύµπραξη καινοτοµίας µε τίτλο «παραγωγικότητα 
και βιωσιµότητα του γεωργικού τοµέα». 

Οι επιπτώσεις και η διάδοση των αποτελεσµάτων της έρευνας θα υποστηριχτούν ενεργά 
µέσω ειδικών δράσεων στους τοµείς της επικοινωνίας, της ανταλλαγής γνώσεων και µε τη 
συµµετοχή διάφορων φορέων καθόλη τη διάρκεια των έργων. Η υλοποίηση θα περιλαµβάνει 
σειρά δραστηριοτήτων, συµπεριλαµβανοµένων ουσιαστικών δραστηριοτήτων επίδειξης και 
δοκιµαστικής εφαρµογής. Θα ενισχυθεί η εύκολη και ανοικτή πρόσβαση στα ερευνητικά 
αποτελέσµατα και στις βέλτιστες πρακτικές, όπου απαιτείται, µέσω βάσεων δεδοµένων. 

Η ειδική στήριξη των ΜΜΕ θα επιτρέψει την αυξηµένη συµµετοχή γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων, αλιέων και άλλων τύπων µικρών επιχειρήσεων στις δραστηριότητες 
έρευνας και επίδειξης. Θα ληφθούν υπόψη, οι ιδιαίτερες ανάγκες για υπηρεσίες υποστήριξης 
της καινοτοµίας και για δοµές προσέγγισης του τοµέα της πρωτογενούς παραγωγής. Η 
υλοποίηση θα συνδυάσει µεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων που θα περιλαµβάνουν δράσεις 
ανταλλαγής γνώσεων όπου η συµµετοχή των αγροτών και των ενδιάµεσων θα επιδιωχθεί 
ενεργά προκειµένου να συνοψιστούν οι ερευνητικές ανάγκες των τελικών χρηστών. Θα 
ενισχυθεί η εύκολη και ανοικτή πρόσβαση στα ερευνητικά αποτελέσµατα και στις βέλτιστες 
πρακτικές. 

Θα χρησιµοποιηθούν η ενίσχυση και η τυποποίηση για την επιτάχυνση της διάθεσης στην 
αγορά για καινοτόµα προϊόντα και υπηρεσίες µε βάση τη βιοτεχνολογία.  

Θα εξεταστεί το ενδεχόµενο να δοθεί στήριξη στις κοινές προγραµµατικές πρωτοβουλίες κ 
συµπεριλαµβανοµένης και εκείνων µε τίτλο: «Γεωργία, επισιτιστική ασφάλεια και κλιµατική 
αλλαγή», «Υγιεινή διατροφή για υγιεινή ζωή», και «Υγιείς και παραγωγικές θάλασσες και 
ωκεανοί» και στην υλοποίηση ενδεχόµενων συµπράξεων δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα στον 
τοµέα των βιοµηχανιών µε βάση τη βιοτεχνολογία. 

Θα επιδιωχθούν συνέργειες µε την περαιτέρω εγκατάσταση από άλλα ενωσιακά ταµεία που 
σχετίζονται µε την παρούσα κοινωνιακή πρόκληση όπως τα Ταµεία Αγροτικής Ανάπτυξης κι 
τα ταµεία αλιείας. 

Θα αναληφθούν δραστηριότητες πρόβλεψης σε όλους τους τοµείς της βιο-οικονοµίας, 
συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης βάσεων δεδοµένων, δεικτών, και µοντέλων που θα 
καλύπτουν παγκόσµιες, ενωσιακές, εθνικές και περιφερειακές διαστάσεις. Θα δηµιουργηθεί 
ένα ευρωπαϊκό παρατηρητήριο για την βιο-οικονοµία ώστε να χαρτογραφήσει και να 
παρακολουθεί τις παγκόσµιες δραστηριότητες έρευνας και καινοτοµίας, να αναπτύσσει 
βασικούς δείκτες επιδόσεων και να παρακολουθεί τις πολιτικές καινοτοµίας στην βιο-
οικονοµία.  
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3. ΑΣΦΑΛΗΣ, ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

3.1. Μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και του αποτυπώµατος άνθρακα µέσω 
της έξυπνης και βιώσιµης χρήσης  

Οι πηγές ενέργειας και τα πρότυπα κατανάλωσης των βιοµηχανιών, των συστηµάτων 
µεταφορών, των κτιρίων, των µικρών και µεγάλων πόλεων της Ευρώπης είναι σε µεγάλο 
βαθµό µη βιώσιµα και οδηγούν σε σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την κλιµατική 
αλλαγή. Η ανάπτυξη κτιρίων µε σχεδόν µηδενικές εκποµπές άνθρακα, βιοµηχανιών υψηλής 
αποδοτικότητας και η µαζική υιοθέτηση ενεργειακώς αποδοτικών προσεγγίσεων από 
εταιρείες, άτοµα, κοινότητες και πόλεις θα απαιτήσουν όχι µόνο τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά 
και µη τεχνολογικές λύσεις, όπως νέες υπηρεσίες συµβουλευτικής, χρηµατοδότησης και 
διαχείρισης της ζήτησης. Με τον τρόπο αυτό, η ενεργειακή αποδοτικότητα ενδέχεται να 
παρέχει έναν από τους πιο οικονοµικούς τρόπους µείωσης της ενεργειακής ζήτησης, 
ενισχύοντας την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού, µειώνοντας τις περιβαλλοντικές και 
κλιµατικές επιπτώσεις και τονώνοντας την ανταγωνιστικότητα.  

3.1.1. Εισαγωγή στη µαζική αγορά τεχνολογιών και υπηρεσιών για έξυπνη και αποδοτική 
χρήση ενέργειας  

Η µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και η εξάλειψη των ενεργειακών αποβλήτων, καθώς 
και η παροχή αναγκαίων για την κοινωνία και την οικονοµία υπηρεσιών, απαιτεί όχι µόνο την 
εισαγωγή στη µαζική αγορά περισσότερων, αποδοτικών, ανταγωνιστικών σε σχέση µε το 
κόστος, φιλικών προς το περιβάλλον και πιο έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και 
την ενσωµάτωση στοιχείων και συσκευών µε τέτοιο τρόπο ώστε να συνεργάζονται για τη 
βελτιστοποίηση της συνολικής χρήσης της ενέργειας κτιρίων, υπηρεσιών και βιοµηχανιών.  

Για να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές θα υιοθετήσουν και θα επωφεληθούν πλήρως 
(συµπεριλαµβανοµένης της δυνατότητας να παρακολουθήσουν τη δική τους κατανάλωση), οι 
ενεργειακές επιδόσεις των εν λόγω τεχνολογιών και υπηρεσιών πρέπει να προσαρµόζονται 
και να βελτιστοποιούνται για τα περιβάλλοντα εφαρµογής τους και µέσα σε αυτά. Αυτό 
απαιτεί όχι µόνο έρευνα, ανάπτυξη και δοκιµή καινοτόµων τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τεχνικών παρακολούθησης και ελέγχου, αλλά και µεγάλης κλίµακας 
προγράµµατα επίδειξης και προ-εµπορικές δραστηριότητες ανάπτυξης για τη διασφάλιση 
διαλειτουργικότητας και κλιµάκωσης. Τα προγράµµατα αυτά πρέπει να επιδιώκουν την 
ανάπτυξη κοινών διαδικασιών για τη συλλογή, αντιπαραβολή και ανάλυση της ενεργειακής 
κατανάλωσης και των δεδοµένων για τις εκποµπές ώστε να βελτιωθεί η µετρησιµότητα, η 
διαφάνεια, η κοινωνική αποδοχή, ο προγραµµατισµός και η ορατότητα της χρήσης της 
ενέργειας και των περιβαλλοντικών επιπτώσεών της.  

3.1.2. Αποδέσµευση του δυναµικού για αποδοτικά και ανανεώσιµα συστήµατα θέρµανσης-
ψύξης 

Ένα σηµαντικό µερίδιο ενέργειας καταναλώνεται για σκοπούς θέρµανσης ή ψύξης σε 
ολόκληρη την Ένωση και η ανάπτυξη οικονοµικών και αποδοτικών τεχνολογιών, τεχνικών 
ενσωµάτωσης συστηµάτων, π.χ. συνδεσιµότητα δικτύου µε τυποποιηµένες γλώσσες και 
υπηρεσίες στο συγκεκριµένο τοµέα θα είχε σηµαντικό αντίκτυπο στη µείωση της ενεργειακής 
ζήτησης. Αυτό απαιτεί έρευνα και επίδειξη νέων συστηµάτων και στοιχείων τόσο για 
βιοµηχανικές όσο και για οικιακές εφαρµογές, π.χ. στην αποκεντρωµένη και περιφερειακή 
παροχή ζεστού νερού, θέρµανσης και ψύξη χώρων. Τα παραπάνω πρέπει να περιλαµβάνουν 
διαφορετικές τεχνολογίες: ηλιακή θερµική, γεωθερµική, βιοµάζα, αντλίες θερµότητας, 
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συµπαραγωγή θέρµανσης και ηλεκτρισµού κ.λπ. και να πληρούν τις απαιτήσεις για κτήρια 
και περιοχές µε σχεδόν µηδενική κατανάλωση ενέργειας. Χρειάζονται περισσότερες 
καινοτοµίες και ειδικότερα στην αποθήκευση θερµότητας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 
και προώθηση της ανάπτυξης και εγκατάστασης αποδοτικών συνδυασµών υβριδικών 
συστηµάτων θέρµανσης και ψύξης, για κεντρικές και αποκεντρωµένες εφαρµογές.  

3.1.3. Ενίσχυση των ευρωπαϊκών έξυπνων πόλεων και κοινοτήτων 

Οι αστικές περιοχές είναι ένας από τους µεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας στην Ένωση 
και αντίστοιχα εκπέµπουν µεγάλο µερίδιο αερίων θερµοκηπίου, ενώ παράγουν σηµαντική 
ποσότητα αέριων ρύπων. Ταυτόχρονα, οι αστικές περιοχές επηρεάζονται από τη υποβάθµιση 
της ποιότητας του αέρα και την κλιµατική αλλαγή και πρέπει να αναπτύξουν τις δικές τους 
στρατηγικές αντιµετώπισης και µετριασµού των επιπτώσεων της. Η εξεύρεση καινοτόµων 
ενεργειακών λύσεων (ενεργειακή αποδοτικότητα, συστήµατα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, 
θέρµανσης και ψύξης), ενσωµατωµένων στις µεταφορές, στην επεξεργασία των αποβλήτων 
και των υδάτων, καθώς και η εξεύρεση λύσεων ΤΠΕ για το αστικό περιβάλλον είναι, κατά 
συνέπεια, σηµαντικές για τη µετάβαση προς µία κοινωνία χαµηλών εκποµπών άνθρακα. 
Πρέπει να προβλεφθούν επικεντρωµένες πρωτοβουλίες υποστήριξης της σύγκλισης σε 
βιοµηχανικές αξιακές αλυσίδες των κλάδων της ενέργειας, των µεταφορών και των ΤΠΕ για 
έξυπνες εφαρµογές αστικών περιοχών. Ταυτόχρονα, πρέπει να αναπτυχθούν και να 
δοκιµαστούν σε πλήρη κλίµακα νέα τεχνολογικά, οργανωτικά, προγραµµατικά και 
επιχειρηµατικά µοντέλα ανάλογα µε τις ανάγκες και τα µέσα των πόλεων και των 
κοινοτήτων. Επίσης, χρειάζεται έρευνα για την κατανόηση των κοινωνικών, οικονοµικών και 
πολιτιστικών ζητηµάτων που εµπλέκονται στον εν λόγω µετασχηµατισµό.  

3.2. Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας χαµηλού κόστους και χαµηλών εκποµπών 
άνθρακα  

Η ηλεκτρική ενέργεια θα διαδραµατίσει κεντρικό ρόλο στην καθιέρωση περιβαλλοντικά 
βιώσιµης οικονοµίας χαµηλών εκποµπών άνθρακα. Η διείσδυση της παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας χαµηλών εκποµπών άνθρακα προχωρά µε πολύ αργούς ρυθµούς λόγω του υψηλού 
σχετικού κόστους. Υπάρχει πιεστική ανάγκη εξεύρεσης λύσεων σηµαντικής µείωσης του 
κόστους, µε βελτιωµένες επιδόσεις και βιωσιµότητα, για την επιτάχυνση της διάθεσης στην 
αγορά της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χαµηλών εκποµπών άνθρακα. Ειδικότερα: 

3.2.1. Ανάπτυξη του πλήρους δυναµικού της αιολικής ενέργειας 

Στόχος της αιολικής ενέργειας είναι η µείωση του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από επάκτιο και υπεράκτιο άνεµο κατά το πολύ 20 % περίπου έως το 2020 σε σχέση µε το 
2010, η αυξανόµενη υπεράκτια µετακίνηση και η διευκόλυνση της σωστής ενσωµάτωσης στο 
ηλεκτρικό δίκτυο. Θα δοθεί έµφαση στην ανάπτυξη, τη δοκιµή και την επίδειξη συστηµάτων 
µετατροπής αιολικής ενέργειας νέας γενιάς µε αποδοτικότητα µετατροπής µεγαλύτερης 
κλίµακας, υψηλότερης αποδοτικότητας και διαθεσιµότητας τόσο για την ξηρά όσο και για τη 
θάλασσα (συµπεριλαµβανοµένων αποµακρυσµένων περιοχών και δυσµενών από άποψη 
καιρού περιβαλλόντων), καθώς και σε διαδικασίες νέων σειρών παραγωγής.  

3.2.2. Ανάπτυξη αποδοτικών, αξιόπιστων και οικονοµικών συστηµάτων ηλιακής ενέργειας 

Το κόστος της ηλιακής ενέργειας, των φωτοβολταϊκών (Φ/Β) και των συστηµάτων 
συγκέντρωσης ηλιακής ενέργειας (ΣΗΕ) πρέπει να µειωθεί κατά το ήµισυ έως το 2020 σε 
σχέση µε το 2010, προκειµένου να κερδίσει µερίδιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.  
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Όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά, θα χρειαστεί µακροπρόθεσµη έρευνα σε καινοτόµες έννοιες 
και συστήµατα, επίδειξη και δοκιµή µαζικής παραγωγής µε στόχο την εγκατάσταση µεγάλης 
κλίµακας.  

Όσον αφορά τα συστήµατα συγκέντρωσης ηλιακής ενέργειας, θα δοθεί έµφαση σε τρόπους 
ανάπτυξης για την αύξηση της αποδοτικότητας, µε παράλληλη µείωση του κόστους και των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, επιτρέποντας τη βιοµηχανική αναβάθµιση των τεχνολογιών 
που έχουν επιδειχθεί µε την κατασκευή πρώτων στο είδος τους µονάδων ηλεκτροπαραγωγής. 
Θα δοκιµαστούν λύσεις για τον αποτελεσµατικό συνδυασµό της παραγωγής ηλιακής 
ηλεκτρικής ενέργειας µε την αφαλάτωση ύδατος. 

3.2.3. Ανάπτυξη ανταγωνιστικών και περιβαλλοντικά ασφαλών τεχνολογιών για δέσµευση, 
µεταφορά και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα 

Η δέσµευση και αποθήκευση άνθρακα (∆ΑΑ) αποτελεί βασική επιλογή που πρέπει να 
αναπτυχθεί ευρέως σε εµπορική κλίµακα σε παγκόσµιο επίπεδο για να αντιµετωπιστεί η 
πρόκληση της απαλλαγµένης από άνθρακα παραγωγής ενέργειας και της βιοµηχανίας 
χαµηλών εκποµπών άνθρακα έως το 2050. Στόχος είναι η µείωση του επιπλέον κόστους της 
∆ΑΑ στον τοµέα της ενέργειας για µονάδες ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν µε άνθρακα 
και µονάδες ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν µε αέριο σε σχέση µε ισοδύναµες µονάδες 
χωρίς ∆ΑΑ και ενεργοβόρες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις.  

Ειδικότερα, θα υποστηριχτεί η επίδειξη ολόκληρης της αλυσίδας ∆ΑΑ για ένα 
αντιπροσωπευτικό συνδυασµό διαφορετικών τεχνολογικών επιλογών δέσµευσης, µεταφοράς 
και αποθήκευσης. Η επίδειξη θα συνοδεύεται από έρευνα για περαιτέρω ανάπτυξη των εν 
λόγω τεχνολογιών και παραγωγή ανταγωνιστικότερων τεχνολογιών δέσµευσης, βελτιωµένων 
επιµέρους στοιχείων, ενσωµατωµένων συστηµάτων και διαδικασιών, ασφαλούς γεωλογικής 
αποθήκευσης και ορθολογικών λύσεων για τη µεγάλης κλίµακας επαναχρησιµοποίηση 
δεσµευµένου διοξειδίου του άνθρακα, ώστε να είναι εφικτή η εµπορική ανάπτυξη 
τεχνολογιών ∆ΑΑ για µονάδες ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτά καύσιµα και άλλες 
βιοµηχανίες υψηλών εκποµπών άνθρακα που θα τεθούν σε λειτουργία µετά το 2020.  

3.2.4. Ανάπτυξη γεωθερµικής, υδραυλικής, θαλάσσιας και άλλων τύπων ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας  

Η γεωθερµική, η υδραυλική και η θαλάσσια ενέργεια, καθώς και άλλες ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας δύνανται να συµβάλλουν στην απαλλαγή από άνθρακα της ευρωπαϊκής παροχής 
ενέργειας, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ευελιξία της σε µεταβλητή παραγωγή και χρήση 
ενέργειας. Στόχος είναι να αποκτήσουν οι οικονοµικές και βιώσιµες τεχνολογίες εµπορική 
ωριµότητα που να επιτρέπει µεγάλης κλίµακας διάθεση σε βιοµηχανικό επίπεδο, 
συµπεριλαµβανοµένης της ενσωµάτωσης στο δίκτυο. Η ενέργεια από τους ωκεανούς όπως η 
ενέργεια από τις παλίρροιες και τα κύµατα αποτελεί πράγµατι προβλέψιµη ενέργεια 
µηδενικών εκποµπών. Οι ερευνητικές δραστηριότητες πρέπει να περιλαµβάνουν καινοτόµο 
εργαστηριακή έρευνα για αξιόπιστα επιµέρους στοιχεία και υλικά χαµηλού κόστους σε 
περιβάλλοντα υψηλής διάβρωσης και βιολογικών εναποθέσεων καθώς και επιδείξεις υπό τις 
διάφορες συνθήκες που απαντώνται στα ευρωπαϊκά ύδατα. 

3.3. Εναλλακτικά καύσιµα και κινητές πηγές ενέργειας  

Η επίτευξη των στόχων µείωσης της ενέργειας και του διοξειδίου του άνθρακα στην Ευρώπη 
απαιτεί επίσης την ανάπτυξη νέων καυσίµων και κινητών πηγών ενέργειας. Αυτό είναι 
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ιδιαίτερα σηµαντικό για την αντιµετώπιση της πρόκλησης που θέτουν τα έξυπνα, οικολογικά 
και ενοποιηµένα συστήµατα µεταφοράς. Οι αξιακές αλυσίδες για τις τεχνολογίες αυτές και τα 
εναλλακτικά καύσιµα δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς και πρέπει να επιταχυνθούν ως την 
κλίµακα επίδειξης. 

3.3.1. Παραγωγή ανταγωνιστικής και βιώσιµης βιοενέργειας 

Στόχος της βιοενέργειας είναι να αποκτήσουν εµπορική ωριµότητα οι πλέον ελπιδοφόρες 
τεχνολογίες, για να επιτραπεί η µεγάλης κλίµακας, βιώσιµη παραγωγή προηγµένων 
βιοκαυσίµων δεύτερης γενιάς διαφορετικών αξιακών αλυσίδων για τις µεταφορές και την 
υψηλής αποδοτικότητας συνδυασµένη παραγωγή θέρµανσης και ηλεκτρισµού από βιοµάζα, 
συµπεριλαµβανοµένης της ∆ΑΑ. Στόχος είναι η ανάπτυξη και επίδειξη της τεχνολογίας για 
διαφορετικές µορφές βιοενέργειας σε διαφορετικές κλίµακες, λαµβάνοντας υπόψη τις 
διαφορετικές γεωγραφικές και κλιµατικές συνθήκες και τους υλικοτεχνικούς περιορισµούς. Η 
µακροπρόθεσµη έρευνα θα υποστηρίζει την ανάπτυξη βιώσιµης βιοµηχανίας παραγωγής 
βιοενέργειας µετά το 2020. Οι εν λόγω δραστηριότητες θα συµπληρώνουν ερευνητικές 
δραστηριότητες στον εφοδιασµό (πρώτες ύλες, βιο-πόροι) και στην χρησιµοποίηση 
(ενσωµάτωση σε στόλους οχηµάτων) που διεξάγονται στο πλαίσιο άλλων συναφών 
κοινωνιακών προκλήσεων. 

3.3.2. Μείωση του χρόνου διάθεσης στην αγορά των τεχνολογιών κυψελών καυσίµου και 
υδρογόνου 

Οι κυψέλες καυσίµου και το υδρογόνο έχουν µεγάλη δυνατότητα συνεισφοράς στην 
αντιµετώπιση των ενεργειακών προκλήσεων που αντιµετωπίζει η Ευρώπη. Προκειµένου οι εν 
λόγω τεχνολογίες να διατεθούν ανταγωνιστικά στην αγορά, πρέπει να µειωθεί σηµαντικά το 
κόστος. Ενδεικτικά, το κόστος των συστηµάτων κυψέλης καυσίµου για τις µεταφορές θα 
πρέπει να υποδεκαπλασιαστεί κατά την επόµενη δεκαετία. Για να γίνει αυτό, θα 
υποστηριχθούν µεγάλης κλίµακας επιδείξεις και προ-εµπορικές δραστηριότητες ανάπτυξης 
για φορητές, µόνιµες και εφαρµογές στις µεταφορές και συναφείς υπηρεσίες, καθώς και για 
µακροπρόθεσµη έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, ώστε να συγκροτηθεί ανταγωνιστική 
αλυσίδα κυψέλης καυσίµου και βιώσιµη παραγωγή και υποδοµή για το υδρογόνο σε 
ολόκληρη την Ένωση. Χρειάζεται έντονη εθνική και διεθνής συνεργασία για να αναπτυχθούν 
εµπορικές καινοτοµίες επαρκούς κλίµακας, συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης 
κατάλληλων προτύπων.  

3.3.3. Νέα εναλλακτικά καύσιµα  

Υπάρχει ποικιλία νέων επιλογών µε µακροπρόθεσµες δυνατότητες, όπως µεταλλικό καύσιµο 
σε σκόνη, καύσιµο από φωτοσυνθετικούς µικροοργανισµούς (σε υδάτινα και επίγεια 
περιβάλλοντα) και από τεχνητές αποµιµήσεις φωτοσύνθεσης. Οι νέες αυτές ατραποί 
ενδέχεται να προσφέρουν δυνατότητες αποδοτικότερης µετατροπής ενέργειας, 
οικονοµικότερων και πιο βιώσιµων τεχνολογιών και σχεδόν ουδέτερων διαδικασιών 
εκποµπής «αερίων θερµοκηπίου» µη ανταγωνιστικών ως προς τις γεωργικές εκτάσεις. Θα 
υποστηριχτεί κυρίως η µεταφορά αυτών των νέων αλλά και άλλων πιθανών τεχνολογιών από 
τα εργαστήρια σε κλίµακα µεγέθους επίδειξης, µε στόχο την προ-εµπορική επίδειξη έως το 
2020. 
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3.4. Ενιαίο, έξυπνο ευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο 

Τα δίκτυα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να ανταποκρίνονται σε τρεις 
αλληλένδετες προκλήσεις για τη δηµιουργία ενός φιλικού προς τον καταναλωτή, ολοένα και 
πιο απαλλαγµένου από το διοξείδιο του άνθρακα συστήµατος ηλεκτρικής ενέργειας: 
δηµιουργία πανευρωπαϊκής αγοράς, ενσωµάτωση µαζικής αύξησης ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας, και διαχείριση των αλληλεπιδράσεων ανάµεσα σε εκατοµµύρια προµηθευτές και 
πελάτες (όπου τα νοικοκυριά θα αντιστοιχούν ολοένα και περισσότερο και στους δύο 
χαρακτηρισµούς), συµπεριλαµβανοµένων των ιδιοκτητών ηλεκτρικών οχηµάτων. Τα 
µελλοντικά ηλεκτρικά δίκτυα θα διαδραµατίσουν βασικό ρόλο στη µετάβαση σε ένα πλήρως 
απαλλαγµένο από το διοξείδιο του άνθρακα σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας, παρέχοντας 
ταυτόχρονα πρόσθετη ευελιξία και οικονοµικά οφέλη στους καταναλωτές. Επιτακτικός 
στόχος έως το 2020 είναι η µεταφορά και διανοµή 35 % περίπου της ηλεκτρικής ενέργειας 
από κατανεµηµένες και συγκεντρωµένες ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. 

Μια ιδιαίτερα ολοκληρωµένη προσπάθεια έρευνας και επίδειξης θα υποστηρίξει την 
ανάπτυξη νέων επιµέρους στοιχείων και τεχνολογιών, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις 
ιδιαιτερότητες από την πλευρά τόσο της µεταφοράς όσο και της διανοµής του δικτύου, καθώς 
και όσον αφορά την αποθήκευση.  

Πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι εναλλακτικές επιλογές για επιτυχηµένη εξισορρόπηση 
προσφοράς και ζήτησης ενέργειας, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι εκποµπές και το κόστος. 
Πρέπει να διερευνηθούν και να ενσωµατωθούν στο δίκτυο µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
νέες τεχνολογίες συστηµάτων ηλεκτρικής ενέργειας και υποδοµές αµφίδροµης ψηφιακής 
επικοινωνίας. Αυτό θα συµβάλλει στη βελτίωση του σχεδιασµού, της παρακολούθησης, του 
ελέγχου και της ασφαλούς λειτουργίας των δικτύων σε κανονικές και έκτακτες συνθήκες, 
καθώς και στη διαχείριση των αλληλεπιδράσεων ανάµεσα σε προµηθευτές και πελάτες και 
στη µεταφορά, διαχείριση και εµπορία της ροής ενέργειας Για την εγκατάσταση µελλοντικών 
υποδοµών, οι δείκτες και οι αναλύσεις κόστους-ωφέλειας, πρέπει να λαµβάνουν υπόψη 
ζητήµατα που αφορούν όλο το ενεργειακό σύστηµα. Επιπροσθέτως, θα µεγιστοποιηθούν οι 
συνέργειες ανάµεσα σε έξυπνα δίκτυα και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, προκειµένου να 
αποφευχθεί η επανάληψη επενδύσεων και να επιταχυνθεί η διείσδυση έξυπνων ενεργειακών 
υπηρεσιών.  

Καινοτόµα µέσα αποθήκευσης ενέργειας (συµπεριλαµβανοµένων τόσο των µέσων µεγάλης 
κλίµακας, όσο και των µπαταριών) και συστήµατα οχηµάτων θα παρέχουν την απαιτούµενη 
ευελιξία ανάµεσα στην παραγωγή και τη ζήτηση. Οι βελτιωµένες τεχνολογίες ΤΠΕ θα 
αυξήσουν περαιτέρω την ευελιξία της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας παρέχοντας στους 
πελάτες (βιοµηχανικούς, εµπορικούς και οικιακούς) τα απαραίτητα εργαλεία 
αυτοµατοποίησης.  

Νέα σχέδια όσον αφορά τον προγραµµατισµό, τις αγορές και τη ρύθµιση πρέπει να ωθήσουν 
τη συνολική απόδοση και αποδοτικότητα ως προς το κόστος της αλυσίδας παροχής 
ηλεκτρικής ενέργειας και της διαλειτουργικότητας των υποδοµών, καθώς και της ανάδυσης 
µιας ανοικτής και ανταγωνιστικής αγοράς για τεχνολογίες, προϊόντα και υπηρεσίες έξυπνου 
δικτύου. Χρειάζονται µεγάλης κλίµακας προγράµµατα επίδειξης για δοκιµή και επικύρωση 
λύσεων και αξιολόγηση των ωφελειών για το σύστηµα και για τους µεµονωµένους 
ενδιαφερόµενους, πριν από την εγκατάστασή τους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι εν λόγω 
λύσεις πρέπει να συνοδεύονται από έρευνα για την κατανόηση του τρόπου αντίδρασης 
πελατών και επιχειρήσεων σε οικονοµικά κίνητρα, µεταβολές συµπεριφοράς, υπηρεσίες 
πληροφόρησης και άλλες καινοτόµες ευκαιρίες που παρέχονται από τα έξυπνα δίκτυα. 
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3.5. Νέες γνώσεις και τεχνολογίες 

Μακροπρόθεσµα θα απαιτούνται καινοτόµες, πιο αποδοτικές και ανταγωνιστικές ως προς το 
κόστος τεχνολογίες. Θα πρέπει να επιταχυνθεί η πρόοδος µέσω διεπιστηµονικής έρευνας για 
την επίτευξη επιστηµονικών καινοτοµιών σε έννοιες που σχετίζονται µε την ενέργεια και µε 
τεχνολογίες γενικής εφαρµογής (π.χ. νανοεπιστήµη, επιστήµη υλικών, φυσική στερεάς φύσης, 
ΤΠΕ, βιοεπιστήµη, πληροφορική, διάστηµα), καθώς και η ανάπτυξη καινοτοµιών σε 
µελλοντικές και αναδυόµενες τεχνολογίες. 

Θα χρειαστεί επίσης προηγµένη έρευνα για την παροχή λύσεων για την προσαρµογή των 
ενεργειακών συστηµάτων στις µεταβαλλόµενες κλιµατικές συνθήκες. Οι προτεραιότητες 
ενδέχεται να προσαρµόζονται σε νέες επιστηµονικές και τεχνολογικές ανάγκες και ευκαιρίες 
ή σε φαινόµενα που παρατηρούνται για πρώτη φορά και που θα µπορούσαν να υποδηλώνουν 
υποσχόµενες εξελίξεις ή κινδύνους για την κοινωνία και που ενδέχεται να αναδυθούν κατά τη 
διάρκεια της υλοποίησης του προγράµµατος Ορίζοντας 2020. 

3.6. Έγκυρες διαδικασίες λήψης αποφάσεων και συµµετοχή του κοινού 

Η έρευνα στον τοµέα της ενέργειας πρέπει να υποστηρίζει την ενεργειακή πολιτική και να 
εναρµονίζεται πλήρως µαζί της. Η εκτεταµένη γνώση τεχνολογιών και υπηρεσιών ενέργειας, 
οι υποδοµές, οι αγορές (συµπεριλαµβανοµένων των κανονιστικών πλαισίων) και η 
καταναλωτική συµπεριφορά απαιτείται να παρέχουν αξιόπιστες αναλύσεις στους υπεύθυνους 
χάραξης πολιτικής. Θα παρασχεθεί ενίσχυση, ιδίως στο πλαίσιο του πληροφορικού 
συστήµατος για το σχέδιο SET της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη έγκυρων και 
διαφανών εργαλείων, µεθόδων και µοντέλων για την αξιολόγηση των κύριων οικονοµικών 
και κοινωνικών ζητηµάτων που σχετίζονται µε την ενέργεια, για την κατασκευή βάσεων 
δεδοµένων και σεναρίων για µια διευρυµένη Ένωση και την εκτίµηση των επιπτώσεων της 
ενεργειακής πολιτικής και τον συναφών προς την ενέργεια πολιτικών στην ασφάλεια του 
εφοδιασµού, το περιβάλλον και την κλιµατική αλλαγή, την κοινωνία και την 
ανταγωνιστικότητα του ενεργειακού κλάδου, και για την διεξαγωγή κοινωνικοοικονοµικών 
ερευνών. 

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο και οι τεχνολογίες κοινωνικής 
δικτύωσης, θα µελετηθούν η συµπεριφορά των καταναλωτών συµπεριλαµβανοµένων και 
ευάλωτων καταναλωτών όπως τα άτοµα µε αναπηρία και οι αλλαγές συµπεριφοράς σε 
ανοικτές καινοτόµες πλατφόρµες όπως τα ζωντανά εργαστήρια και τα συστήµατα επίδειξης 
µεγάλης κλίµακας για καινοτόµες υπηρεσίες. 

3.7. ∆ιείσδυση ενεργειακών καινοτοµιών στην αγορά που παρέχουν νέες 
δυνατότητες στις αγορές και στους καταναλωτές 

Η καινοτόµος διείσδυση στην αγορά και οι λύσεις αναπαραγωγής είναι ουσιαστικής 
σηµασίας για την έγκαιρη εγκατάσταση νέων ενεργειακών τεχνολογιών µέσω υλοποίηση που 
είναι αποδοτικής ως προς το κόστος. Εκτός από την έρευνα και την επίδειξη που βασίζονται 
στην τεχνολογία, απαιτούνται δράσεις µε καθαρή προστιθέµενη ενωσιακή αξία µε στόχο την 
ανάπτυξη, εφαρµογή, κοινή χρήση και αξιοποίηση µη τεχνολογικών καινοτοµιών µε υψηλό 
συντελεστή µόχλευσης στις ενωσιακές αγορές βιώσιµης ενέργειας που να καλύπτουν όλους 
τους επιστηµονικούς κλάδους και τα επίπεδα διακυβέρνησης.  

Τέτοιες καινοτοµίες θα εστιάζονται στη δηµιουργία ευνοϊκών συνθηκών στην αγορά σε 
κανονιστικό, διοικητικό και οικονοµικό επίπεδο για ανανεώσιµες και ενεργειακώς αποδοτικές 
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τεχνολογίες και λύσεις µε χαµηλές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα. Θα υποστηρίζονται 
µέτρα που διευκολύνουν την εφαρµογή της ενεργειακής πολιτικής, προετοιµάζοντας το 
έδαφος για την πραγµατοποίηση επενδύσεων, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη ικανοτήτων και 
τη δράση µε δηµόσια αποδοχή. 

Η έρευνα και η ανάλυση επιβεβαιώνουν κατ’ επανάληψη το σηµαντικό ρόλο του ανθρώπινου 
παράγοντα στην επιτυχία ή την αποτυχία των πολιτικών βιώσιµης ενέργειας. Θα 
ενθαρρύνονται οι καινοτόµες οργανωτικές δοµές, η διάδοση και η ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών και ειδικές δράσεις εκπαίδευσης και ανάπτυξης ικανοτήτων. 

3.8. Ειδικές πτυχές υλοποίησης 

Ο καθορισµός προτεραιοτήτων για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων στην παρούσα 
πρόκληση οδηγείται από την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής διάστασης της έρευνας και 
της καινοτοµίας στον τοµέα της ενέργειας. Κύριος στόχος θα είναι η υποστήριξη της 
υλοποίησης της θεµατολογίας έρευνας και καινοτοµίας του Στρατηγικού Σχεδίου 
Ενεργειακών Τεχνολογιών (Σχέδιο SET)24 για την επίτευξη των στόχων πολιτικής της 
Ένωσης σχετικά µε την ενέργεια και την κλιµατική µεταβολή. Κατά συνέπεια, οι χάρτες 
πορείας του σχεδίου SET και των σχεδίων υλοποίησης θα συµβάλλουν σηµαντικά στην 
ανάπτυξη των προγραµµάτων εργασιών. Στο πλαίσιο αυτό, η δοµή της διακυβέρνησης του 
σχεδίου SET θα χρησιµοποιείται ως κύρια βάση για το στρατηγικό καθορισµό 
προτεραιοτήτων και το συντονισµό της έρευνας και καινοτοµίας στον τοµέα της ενέργειας σε 
ολόκληρη την Ένωση. 

Η µη τεχνολογική θεµατολογία θα βασίζεται στην ενεργειακή πολιτική και στη νοµοθεσία 
της Ένωσης. Θα υποστηριχτεί η δηµιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την µαζική 
εγκατάσταση των δυνάµενων να επιδειχθούν λύσεων, διαδικασιών και πολιτικών 
πρωτοβουλιών στους τοµείς της τεχνολογίας και της παροχής υπηρεσιών για τεχνολογίες 
χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και ενεργειακής απόδοσης ανά την Ένωση Αυτό 
ενδέχεται να απαιτήσει υποστήριξη της παροχής τεχνικής βοήθειας για την ανάπτυξη και την 
προσφορά επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 

Η συνεργασία µε ευρωπαϊκούς εταίρους θα είναι σηµαντική για την από κοινού χρήση πόρων 
και υλοποίηση. Ενδέχεται να προβλεφθεί, για κάθε περίπτωση ξεχωριστά, ότι οι υφιστάµενες 
Ευρωπαϊκές Βιοµηχανικές Πρωτοβουλίες του σχεδίου SET θα µετατραπούν σε επίσηµες 
συµπράξεις δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο, για να αυξηθεί το 
επίπεδο και η συνέπεια της εθνικής χρηµατοδότησης και να τονωθούν οι κοινές 
δραστηριότητες έρευνας και καινοτοµίας µεταξύ των κρατών µελών. Θα εξεταστεί επίσης η 
δυνατότητα παροχής στήριξης, µαζί και µε τα κράτη µέλη, σε συµµαχίες δηµόσιων 
ερευνητικών φορέων, ιδίως στον Ευρωπαϊκό Συνασπισµό Ενεργειακής Έρευνας που έχει 
ιδρυθεί στο πλαίσιο του σχεδίου SET για την οµαδοποίηση δηµόσιων ερευνητικών πόρων και 
υποδοµών προκειµένου να αντιµετωπιστούν κρίσιµοι τοµείς έρευνας ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος. Οι προτεραιότητες του σχεδίου SET θα υποστηριχτούν από δράσεις διεθνούς 
συντονισµού σύµφωνα µε την αρχή της µεταβλητής γεωµετρίας, λαµβανοµένων υπόψη των 
δυνατοτήτων και των ιδιαιτεροτήτων των χωρών. 

Το σύστηµα πληροφόρησης του σχεδίου ΣΕΤ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα κινητοποιηθεί 
για την ανάπτυξη, σε συνδυασµό µε τους ενδιαφερόµενους, βασικών δεικτών επιδόσεων για 

                                                 
24 COM(2007)723. 
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την παρακολούθηση της προόδου της υλοποίησης και οι οποίες θα αναθεωρούνται σε τακτική 
βάση για να ληφθούν υπόψη οι τελευταίες εξελίξεις. Γενικότερα, η υλοποίηση στο πλαίσιο 
της παρούσας Πρόκλησης θα επιδιώξει την βελτίωση του συντονισµού των συναφών 
ενωσιακών προγραµµάτων, πρωτοβουλιών και πολιτικών, όπως η πολιτική για τη συνοχή, 
ιδίως µέσω των εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών για την έξυπνη εξειδίκευση και των 
µηχανισµών του συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπών, για παράδειγµα όσον αφορά 
την υποστήριξη έργων επίδειξης. 

4. ΈΞΥΠΝΑ, ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

4.1. Αποδοτικά ως προς τους πόρους συστήµατα µεταφορών που σέβονται το 
περιβάλλον 

Η Ευρώπη έχει ορίσει ως στόχο πολιτικής την επίτευξη µείωσης κατά 60 % του διοξειδίου 
του άνθρακα έως το 2050. Στόχος είναι η µείωση κατά το ήµισυ της χρήσης αυτοκινήτων 
«που κινούνται µε συµβατικά καύσιµα» στις πόλεις και η επίτευξη ουσιαστικά 
απελευθερωµένης από το διοξείδιο του άνθρακα υλικοτεχνικής υποδοµής πόλεων σε µεγάλα 
αστικά κέντρα έως το 2030. Έως το 2050 τα καύσιµα χαµηλών εκποµπών άνθρακα στις 
αεροµεταφορές πρέπει να ανέλθουν στο 40 % και οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα από 
καύσιµα πλοίων πρέπει να µειωθούν κατά 40 %. 

Η έρευνα και η καινοτοµία θα συµβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη και υλοποίηση των 
απαραίτητων λύσεων για όλα τα µέσα µεταφοράς, οι οποίες θα µειώσουν δραστικά τις 
επιβλαβείς για το περιβάλλον εκποµπές των συστηµάτων µεταφορών (όπως CO2, NOx, και 
SOx), θα µειώσουν την εξάρτησή τους από ορυκτά καύσιµα και κατά συνέπεια, θα µειώσουν 
τον αντίκτυπο των συστηµάτων µεταφορών στη βιοποικιλότητα και θα διατηρήσουν τους 
φυσικούς πόρους. 

Αυτό θα γίνει µέσω εργασιών για τις ακόλουθες συγκεκριµένες δραστηριότητες: 

4.1.1. Πιο καθαρά και αθόρυβα αεροσκάφη, οχήµατα και σκάφη που θα βελτιώσουν την 
περιβαλλοντική απόδοση και θα µειώσουν το θόρυβο και τη δόνηση που γίνονται 
αντιληπτά  

Οι δραστηριότητες στον εν λόγω τοµέα θα εστιάζονται στα τελικά προϊόντα, αλλά επίσης θα 
καλύψουν διαδικασίες φειδωλής και οικολογικής σχεδίασης και κατασκευής, µε 
ενσωµατωµένη στη φάση σχεδίασης τη δυνατότητα ανακύκλωσης.  

α) Η ανάπτυξη και επιτάχυνση της διείσδυσης καθαρότερων τεχνολογιών πρόωσης 
είναι σηµαντική για τη µείωση ή εξάλειψη του διοξειδίου του άνθρακα και της 
ρύπανσης από τις µεταφορές. Χρειάζονται νέες και καινοτόµες λύσεις, βασισµένες 
στους ηλεκτρικούς κινητήρες και τους συσσωρευτές, τις κυψέλες καυσίµου ή την 
υβριδική πρόωση. Οι τεχνολογικές καινοτοµίες θα βοηθήσουν επίσης στη βελτίωση 
της περιβαλλοντικής απόδοσης των παραδοσιακών συστηµάτων πρόωσης.  

β) Η εξερεύνηση εναλλακτικών επιλογών για τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας 
χαµηλών εκποµπών θα συµβάλλει στη µείωση της κατανάλωσης ορυκτών καυσίµων. 
Αυτό περιλαµβάνει τη χρήση βιώσιµων καυσίµων και ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιµες πηγές σε όλα τα µέσα µεταφοράς, συµπεριλαµβανοµένων των 
αεροµεταφορών, τη µείωση της κατανάλωσης καυσίµου µέσω συγκοµιδής ενέργειας 
ή διαφοροποιηµένης παροχής ενέργειας και άλλες καινοτόµες λύσεις. Θα 
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επιδιώκονται νέες ολιστικές προσεγγίσεις που εµπεριέχουν οχήµατα, αποθήκευση 
ενέργειας και υποδοµές παροχής ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένων διεπαφών 
οχήµατος-προς-δίκτυο και καινοτόµων λύσεων για τη χρήση εναλλακτικών 
καυσίµων. 

γ) Η µείωση του βάρους των αεροσκαφών, των σκαφών και των οχηµάτων, καθώς και 
της αεροδυναµικής και της υδροδυναµικής αντίστασης και της αντίστασης κύλισης 
µε τη χρήση ελαφρύτερων υλικών, πιο λιτών δοµών και καινοτόµου σχεδίασης θα 
συµβάλλει στη χαµηλότερη κατανάλωση καυσίµου. 

4.1.2. Ανάπτυξη έξυπνου εξοπλισµού, υποδοµών και υπηρεσιών 

Η δραστηριότητα αυτή θα συµβάλλει στη βελτιστοποίηση των εργασιών µεταφορών και στη 
µείωση της κατανάλωσης πόρων. Έµφαση θα δίδεται στην αποδοτική χρήση και διαχείριση 
αεροδροµίων, λιµένων, πλατφορµών εφοδιαστικής και υποδοµών επίγειων συστηµάτων 
µεταφορών, καθώς και στη χρήση αυτόνοµων και αποδοτικών συστηµάτων συντήρησης και 
επιθεώρησης. Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στην κλιµατική ανθεκτικότητα των υποδοµών, σε 
οικονοµικές λύσεις που βασίζονται σε προσέγγιση κύκλου ζωής και στην ευρύτερη 
υιοθέτηση νέων υλικών που επιτρέπουν την αποδοτικότερη και οικονοµικότερη συντήρηση. 
Επίσης, θα δίδεται προσοχή στην προσβασιµότητα και την κοινωνική ένταξη. 

4.1.3. Βελτίωση των µεταφορών και της κινητικότητας στις αστικές περιοχές 

Η βελτίωση αυτή θα ωφελήσει ένα µεγάλο και αυξανόµενο µερίδιο του πληθυσµού, το οποίο 
ζει και εργάζεται στις πόλεις ή τις χρησιµοποιεί για υπηρεσίες και αναψυχή. Πρέπει να 
αναπτυχθούν και να δοκιµαστούν νέες έννοιες κινητικότητας, οργάνωσης µεταφορών, 
εφοδιαστικής και σχεδίασης, οι οποίες θα συµβάλλουν στη µείωση της ατµοσφαιρικής 
ρύπανσης και του θορύβου και θα βελτιώσουν την αποδοτικότητα. Πρέπει να αναπτυχθούν οι 
δηµόσιες και µη µηχανοκίνητες µεταφορές, καθώς και άλλες επιλογές µεταφορών που 
χρησιµοποιούν αποδοτικά τους πόρους ως πραγµατική εναλλακτική δυνατότητα έναντι της 
χρήσης ιδιωτικών µηχανοκίνητων οχηµάτων, υποστηριζόµενες από ευρύτερη χρήση ευφυών 
συστηµάτων µεταφορών, καθώς και από καινοτόµο διαχείριση της ζήτησης. 

4.2. Καλύτερη κινητικότητα, λιγότερη κυκλοφοριακή συµφόρηση, περισσότερη 
ασφάλεια και προστασία από έκνοµες ενέργειες 

Οι σχετικοί στόχοι της ευρωπαϊκής πολιτικής µεταφορών επιδιώκουν τη βελτιστοποίηση της 
απόδοσης και της αποδοτικότητας ενόψει της αυξανόµενης ζήτησης για κινητικότητα, ώστε 
να καταστεί η Ευρώπη η ασφαλέστερη περιοχή για τις αεροµεταφορές και να κινηθεί προς 
τον στόχο των µηδενικών θανατηφόρων ατυχηµάτων στις οδικές µεταφορές έως το 2050. 
Έως το 2030, το 30 % των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών άνω των 300 χιλιοµέτρων 
πρέπει να στραφεί σε σιδηροδροµικές και πλωτές µεταφορές. Η συνεχής και αποτελεσµατική 
πανευρωπαϊκή µεταφορά ανθρώπων και αγαθών, η οποία επίσης εσωτερικεύει το εξωτερικό 
κόστος, απαιτεί ένα νέο ευρωπαϊκό σύστηµα διαχείρισης, πληροφοριών και πληρωµών για τις 
πολυτροπικές µεταφορές.  

Η έρευνα και η καινοτοµία θα συµβάλουν σηµαντικά σε αυτούς τους φιλόδοξους στόχους 
πολιτικής µέσω δραστηριοτήτων στις ακόλουθες ειδικές δραστηριότητες: 



 

EL 78   EL 

4.2.1. Ουσιαστική µείωση της κυκλοφοριακής συµφόρησης 

Η µείωση αυτή είναι δυνατό να επιτευχθεί υλοποιώντας ένα σύστηµα εξ ολοκλήρου 
διατροπικών µεταφορών «από πόρτα σε πόρτα» και αποφεύγοντας την περιττή χρήση 
µεταφορικών µέσων. Αυτό σηµαίνει προώθηση µεγαλύτερης ενοποίησης µεταξύ τρόπων 
µεταφορών, βελτιστοποίηση των αλυσίδων µεταφορών και καλύτερα ενοποιηµένες υπηρεσίες 
µεταφορών. Τέτοιες καινοτόµες λύσεις θα διευκολύνουν επίσης την προσβασιµότητα, 
συµπεριλαµβανοµένων του γηραιότερου πληθυσµού και των ευάλωτων χρηστών.  

4.2.2. Ουσιαστικές βελτιώσεις στην κινητικότητα ατόµων και εµπορευµάτων 

Η δραστηριότητα αυτή είναι δυνατό να επιτευχθεί µέσω της ανάπτυξης και της διαδεδοµένης 
χρήσης ευφυών εφαρµογών µεταφορών και συστηµάτων διαχείρισης. Αυτό συνεπάγεται: τη 
σχεδίαση, τη διαχείριση της ζήτησης, τα συστήµατα πληροφοριών και πληρωµών που είναι 
διαλειτουργικά σε όλη την Ευρώπη, και την πλήρη ενοποίηση των ροών πληροφοριών, των 
συστηµάτων διαχείρισης, των δικτύων υποδοµών και των υπηρεσιών κινητικότητας σε νέο 
κοινό πολυτροπικό πλαίσιο βασισµένο σε ανοικτές τεχνολογικές πλατφόρµες. Επίσης, θα 
διασφαλίζεται η ευελιξία και η ταχεία αντιµετώπιση των κρίσεων και των ακραίων καιρικών 
συνθηκών µε την αναδιαµόρφωση της µετακίνησης µε όλους τους τρόπους µεταφοράς. Νέες 
εφαρµογές γεωεντοπισµού, πλοήγησης και χρονοµέτρησης που έχουν καταστεί δυνατές µέσω 
των συστηµάτων δορυφορικής πλοήγησης Galileo και EGNOS θα είναι καίριας σηµασίας για 
την επίτευξη το εν λόγω στόχου. 

α) Οι καινοτόµες τεχνολογίες διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας θα συµβάλουν σε 
άρδην αλλαγή στην ασφάλεια και την αποδοτικότητα µε ταχέως αυξανόµενη 
ζήτηση, ώστε να επιτύχουν βελτιωµένη ακρίβεια ως προς την εκτέλεση των 
δροµολογίων, µείωση του χρόνου που ξοδεύεται σε διαδικασίες σχετικές µε τη 
µετακίνηση στα αεροδρόµια και να επιτύχουν την ανθεκτικότητα του συστήµατος 
αεροµεταφορών. Η υλοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη του προγράµµατος «Ενιαίος 
Ευρωπαϊκός Ουρανός» θα υποστηρίζεται µε λύσεις για αυξηµένη αυτοµατοποίηση 
και αυτονοµία στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και του ελέγχου 
αεροσκαφών, καλύτερη ενοποίηση των εναέριων και επίγειων συνιστωσών και 
καινοτόµες λύσεις για την αποτελεσµατική και απρόσκοπτη διαχείριση επιβατών και 
εµπορευµάτων σε ολόκληρο το σύστηµα µεταφορών. 

β) Για τις πλωτές µεταφορές, οι βελτιωµένες και ενοποιηµένες τεχνολογίες σχεδίασης 
και διαχείρισης θα συµβάλουν στην καθιέρωση «Γαλάζιας Ζώνης» στις θάλασσες 
γύρω από την Ευρώπη, βελτιώνοντας τις λειτουργίες των λιµένων και σε ένα 
κατάλληλο πλαίσιο για τις εσωτερικές πλωτές µεταφορές. 

γ) Για τις σιδηροδροµικές και οδικές µεταφορές, η βελτιστοποίηση της διαχείρισης 
δικτύου θα βελτιώσει την αποτελεσµατική χρήση των υποδοµών και θα διευκολύνει 
τις διασυνοριακές εργασίες. Θα αναπτυχθούν ολοκληρωµένα συνεργατικά 
συστήµατα διαχείρισης της οδικής κυκλοφορίας και πληροφοριών που θα 
βασίζονται στην επικοινωνία «όχηµα προς όχηµα» και «όχηµα προς υποδοµή». 

4.2.3. Ανάπτυξη και εφαρµογή νέων ιδεών στις εµπορευµατικές µεταφορές και την 
εφοδιαστική 

Η συγκεκριµένη δραστηριότητα µπορεί να µειώσει την πίεση στο σύστηµα µεταφορών και να 
βελτιώσει την ασφάλεια και τη δυναµικότητα µεταφοράς εµπορευµάτων. Για παράδειγµα, 
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είναι εφικτός ο συνδυασµός οχηµάτων υψηλών επιδόσεων και χαµηλών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων µε έξυπνα, ασφαλούς επιβίβασης και βασισµένα στις υποδοµές συστήµατα (π.χ. 
οδικοί συρµοί). Οι δραστηριότητες θα υποστηρίζουν επίσης την ανάπτυξη του οράµατος 
ηλεκτρονικών εµπορευµατικών µεταφορών, µιας διαδικασίας µεταφοράς εµπορευµάτων 
χωρίς γραφειοκρατία, όπου ηλεκτρονικές ροές πληροφοριών, υπηρεσίες και πληρωµές 
συνδέονται µε φυσικές ροές εµπορευµάτων σε όλους τους τρόπους µεταφορών. 

4.2.4. Μείωση συχνότητας ατυχηµάτων και θανάσιµων τραυµατισµών και βελτίωση 
ασφάλειας 

Η συγκεκριµένη δραστηριότητα θα επιτευχθεί µε την αντιµετώπιση εγγενών πτυχών της 
οργάνωσης, διαχείρισης και παρακολούθησης των επιδόσεων και των κινδύνων των 
συστηµάτων µεταφορών, και εστιάζοντας στη σχεδίαση και τις επιχειρησιακές λειτουργίες 
αεροσκαφών, οχηµάτων και σκαφών, υποδοµών και τερµατικών σταθµών. Θα υπάρξει 
εστίαση στην παθητική και ενεργητική ασφάλεια, την προληπτική ασφάλεια και τις 
διαδικασίες ενισχυµένης αυτοµατοποίησης και εκπαίδευσης για τη µείωση των επιπτώσεων 
των ανθρώπινων σφαλµάτων. Για την καλύτερη προετοιµασία, πρόσβαση και τον µετριασµό 
των επιπτώσεων του καιρού και άλλων φυσικών απειλών, θα επινοηθούν ειδικά εργαλεία και 
τεχνικές. Οι δραστηριότητες θα εστιαστούν επίσης στην ενοποίηση των πτυχών ασφαλείας 
στη σχεδίαση και διαχείριση των ροών επιβατών και εµπορευµάτων, όσον αφορά αεροσκάφη, 
οχήµατα και σκάφη, τη διαχείριση της κυκλοφοριακής συµφόρησης και των συστηµάτων και 
τη σχεδίαση των τερµατικών σταθµών.  

4.3. Παγκόσµια υπεροχή για την ευρωπαϊκή βιοµηχανία µεταφορών 

∆ιατηρώντας προβάδισµα στις νέες τεχνολογίες και µειώνοντας το κόστος των υφιστάµενων 
διαδικασιών κατασκευής, η έρευνα και η καινοτοµία θα συµβάλουν στην ανάπτυξη και τη 
δηµιουργία θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης στην ευρωπαϊκή βιοµηχανία µεταφορών, 
ενόψει του εντεινόµενου ανταγωνισµού. ∆ιακυβεύεται η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας 
ενός µεγάλου οικονοµικού τοµέα που αντιπροσωπεύει άµεσα το 6,3 % του ΑΕΠ της ΕΕ και 
απασχολεί περίπου 13 εκατοµµύρια άτοµα στην Ευρώπη. Ειδικοί στόχοι περιλαµβάνουν την 
ανάπτυξη της νέας γενιάς καινοτόµων µέσων µεταφορών και προετοιµάζουν το έδαφος για 
την επόµενη, µε εργασία σε καινοτόµες έννοιες και σχέδια, έξυπνα συστήµατα ελέγχου και 
αποδοτικές διαδικασίες παραγωγής. Η Ευρώπη επιδιώκει να γίνει παγκόσµιος ηγέτης στην 
αποδοτικότητα και την ασφάλεια σε όλους τους τρόπους µεταφορών.  

Η έρευνα και η καινοτοµία εστιάζονται στις ακόλουθες ειδικές δραστηριότητες: 

4.3.1. Ανάπτυξη της νέας γενιάς µέσων µεταφορών ως τον τρόπο εξασφάλισης µεριδίου 
αγοράς στο µέλλον  

Θα ενισχύσει την ευρωπαϊκή υπεροχή στα αεροσκάφη, τους συρµούς υψηλής ταχύτητας, την 
(προ)αστ(ι)ακή σιδηροδροµική µεταφορά, τα οδικά οχήµατα, την ηλεκτροκίνηση, τα 
επιβατηγά πλοία της ακτοπλοΐας, τα οχηµαταγωγά και τα πλοία εξειδικευµένης υψηλής 
τεχνολογίας και τις θαλάσσιες εξέδρες. Επίσης, θα ωθήσει την ανταγωνιστικότητα των 
ευρωπαϊκών βιοµηχανιών στις επικείµενες τεχνολογίες και συστήµατα, και θα υποστηρίξει τη 
διαφοροποίησή τους προς τις νέες αγορές, συµπεριλαµβανοµένων των τοµέων εκτός των 
µεταφορών. Περιλαµβάνεται η ανάπτυξη καινοτόµων ασφαλών αεροσκαφών, οχηµάτων και 
σκαφών που περιλαµβάνουν αποδοτικές µονάδες πρόωσης, υψηλές επιδόσεις και ευφυή 
συστήµατα ελέγχου. 
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4.3.2. Έξυπνα εποχούµενα συστήµατα ελέγχου  

Τα εν λόγω συστήµατα χρειάζονται για την επίτευξη υψηλότερων επιπέδων επιδόσεων και 
την ενοποίηση συστηµάτων στις µεταφορές. Θα αναπτυχθούν κατάλληλες διεπαφές για 
επικοινωνίες ανάµεσα σε αεροσκάφη, οχήµατα, σκάφη και υποδοµές σε όλους τους σχετικούς 
συνδυασµούς, προκειµένου να οριστούν κοινά επιχειρησιακά πρότυπα.  

4.3.3. Προηγµένες διαδικασίες παραγωγής 

Οι συγκεκριµένες διαδικασίες θα επιτρέπουν την παραµετροποίηση, το χαµηλότερο κόστος 
κύκλου ζωής και περιθώρια χρόνου για την ανάπτυξη, και διευκολύνουν την τυποποίηση και 
πιστοποίηση αεροσκαφών, οχηµάτων και σκαφών, και των συναφών υποδοµών. Οι 
δραστηριότητες στον συγκεκριµένο τοµέα θα αναπτύξουν ταχείες και οικονοµικές τεχνικές 
σχεδίασης και κατασκευής, συµπεριλαµβανοµένων της συναρµολόγησης, της κατασκευής, 
της συντήρησης και της ανακύκλωσης µέσω ψηφιακών εργαλείων και αυτοµατοποίησης, και 
της ικανότητας ενοποίησης σύνθετων συστηµάτων. Αυτό θα ενισχύσει τις ανταγωνιστικές 
αλυσίδες εφοδιασµού να παραδίδουν µε σύντοµο χρόνο διάθεσης στην αγορά και µειωµένο 
κόστος.  

4.3.4. ∆ιερεύνηση νέων ιδεών στις µεταφορές 

Η δραστηριότητα αυτή θα βοηθήσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της Ευρώπης µε 
µακροπρόθεσµη προοπτική. Οι δραστηριότητες στρατηγικής έρευνας και επικύρωσης της 
ιδέας πραγµατεύονται καινοτόµα συστήµατα µεταφορών και υπηρεσιών, 
συµπεριλαµβανοµένων πλήρως αυτοµατοποιηµένων και άλλων νέων τύπων αεροσκαφών, 
οχηµάτων και σκαφών µε µακροπρόθεσµες δυνατότητες. 

4.4. ∆ραστηριότητες κοινωνικοοικονοµικών ερευνών και µακροπρόθεσµες 
δραστηριότητες για χάραξη πολιτικής 

Οι δράσεις υποστήριξης της ανάλυσης και ανάπτυξης πολιτικής, συµπεριλαµβανοµένων των 
κοινωνικοοικονοµικών πτυχών των µεταφορών, είναι απαραίτητες για την προώθηση της 
καινοτοµίας και την εκπλήρωση των προκλήσεων που εγείρουν οι µεταφορές. Οι 
δραστηριότητες θα επιδιώκουν την ανάπτυξη και υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών 
έρευνας και καινοτοµίας για τις µεταφορές, µελετών προοπτικών και τεχνολογικών 
προβλέψεων, και την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. 

Η κατανόηση της συµπεριφοράς του χρήστη, της κοινωνικής αποδοχής, των επιπτώσεων των 
µέτρων πολιτικής, των προτύπων κινητικότητας και των επιχειρηµατικών µοντέλων και των 
συνεπειών τους είναι υψίστης σηµασίας για την εξέλιξη του ευρωπαϊκού συστήµατος 
µεταφορών. Θα αναπτυχθεί σενάριο που θα λαµβάνει υπόψη τις κοινωνικές τάσεις, τους 
στόχους πολιτικής και τις τεχνολογικές προβλέψεις µε προοπτική έως το 2050. Από την 
άποψη της καλύτερης κατανόησης των συνδέσεων ανάµεσα στην χωροταξία και το 
ευρωπαϊκό σύστηµα µεταφορών, χρειάζονται αξιόπιστα µοντέλα σύµφωνα µε τα οποία είναι 
να δυνατό να ληφθούν ορθές αποφάσεις πολιτικής. 

Η έρευνα θα εστιάσει στον τρόπο αποφυγής των κοινωνικών ανισοτήτων µε πρόσβαση στην 
κινητικότητα και στον τρόπο βελτίωσης της θέσης των ευάλωτων χρηστών των οδικών 
υποδοµών. Πρέπει επίσης να αντιµετωπιστούν τα οικονοµικά ζητήµατα, εστιάζοντας σε 
τρόπους εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους από όλους τους τρόπους µεταφορών, καθώς 
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και σε µοντέλα φορολογίας και τιµολόγησης. Για την αξιοποίηση µελλοντικών απαιτήσεων 
για δεξιότητες και θέσεις εργασίας χρειάζεται µελλοντολογική έρευνα. 

4.5. Ειδικές πτυχές υλοποίησης 

Κατά τον καθορισµό των προτεραιοτήτων στο πρόγραµµα εργασιών, εκτός της συµβολής 
εξωτερικών ανεξάρτητων συµβουλών και των διαφόρων ευρωπαϊκών τεχνολογικών βάθρων, 
θα λαµβάνεται υπόψη η εργασία που διεξάγεται στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου για τις 
Τεχνολογίες Μεταφορών. 

5. ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ, ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 

5.1. Καταπολέµηση και προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή 

Οι τρέχουσες συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατµόσφαιρα είναι σχεδόν 
40 % υψηλότερες από αυτές στην αρχή τα βιοµηχανικής επανάστασης και βρίσκονται στα 
υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 2 εκατοµµυρίων ετών. Τα αέρια του θερµοκηπίου εκτός 
του CO2 συµβάλλουν στην κλιµατική αλλαγή και διαδραµατίζουν έναν όλο και πιο 
σηµαντικό ρόλο. Χωρίς αποφασιστική δράση, η κλιµατική µεταβολή θα µπορούσε να 
κοστίζει τουλάχιστον 5 % του ΑΕΠ κάθε έτος και έως 20 % βάσει ορισµένων σεναρίων. 
Αντίθετα, µέσω της έγκαιρης και αποτελεσµατικής δράσης, το καθαρό κόστος θα µπορούσε 
να περιοριστεί σε περίπου 1 % του ΑΕΠ κατ’ έτος. Η επίτευξη του στόχου των 2°C και η 
αποφυγή των χειρότερων συνεπειών της κλιµατικής αλλαγής θα καταστήσει αναγκαία για 
ορισµένες χώρες τη µείωση των εκποµπών των αερίων θερµοκηπίου κατά 80-95 % έως το 
2050 έναντι των επιπέδων του 1990. 

Ο στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι συνεπώς η ανάπτυξη και αξιολόγηση καινοτόµων, 
αποδοτικών ως προς το κόστος και βιώσιµων µέτρων προσαρµογής και µετριασµού, των 
επιπτώσεων εστιάζοντας στις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου τόσο CO2 όσο και άλλων, πλην 
CO2, και δίνοντας έµφαση σε τεχνολογικές και µη τεχνολογικές οικολογικώς ορθές λύσεις, 
µέσω της δηµιουργίας αποδείξεων για την τεκµηριωµένη, έγκαιρη και αποτελεσµατική δράση 
της δικτύωσης των απαιτούµενων ικανοτήτων. 

Για την επίτευξη των παραπάνω, η έρευνα και καινοτοµία θα πρέπει να εστιάσουν στα 
ακόλουθα: 

5.1.1. Βελτίωση της κατανόησης της κλιµατικής αλλαγής και παροχή αξιόπιστων κλιµατικών 
προβλέψεων 

Η καλύτερη κατανόηση των αιτιών και της εξέλιξης της κλιµατικής αλλαγής και οι 
ακριβέστερες κλιµατικές προβλέψεις είναι σηµαντικές για την προστασία των ζωών, των 
εµπορευµάτων και των υποδοµών στην κοινωνία καθώς και για τη διασφάλιση της 
αποτελεσµατικής λήψης αποφάσεων. Είναι απαραίτητη για την περαιτέρω κατανόηση της 
επιστηµονικής βάσης των κλιµατικών παραγόντων, διαδικασιών, µηχανισµών και 
αντιδράσεων που σχετίζονται µε τη λειτουργία των ωκεανών, των εδαφικών οικοσυστηµάτων 
και της ατµόσφαιρας. Οι βελτιωµένες κλιµατικές προβλέψεις σε συναφείς κλίµακες από 
πλευράς χρόνου και χώρου θα υποστηρίζονται µέσω της ανάπτυξης πιο επακριβών σεναρίων 
και µοντέλων, συµπεριλαµβανοµένων των πλήρως συνδυασµένων µοντέλων του γήινου 
συστήµατος. 
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5.1.2. Εκτίµηση επιπτώσεων, τρωτά σηµεία και ανάπτυξη καινοτόµου, αποδοτικής ως προς 
το κόστος προσαρµογής και µέτρων πρόληψης κινδύνων:  

Υπάρχει ανεπάρκεια γνώσεων ως προς την ικανότητα της κοινωνίας και της οικονοµίας για 
προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή. Τα αποτελεσµατικά, ισόρροπα και κοινωνικά αποδεκτά 
µέτρα προς ένα περιβάλλον και µια κοινωνία που είναι ανθεκτικά ως προς τις αλλαγές του 
κλίµατος καθιστούν αναγκαία την ολοκληρωµένη ανάλυση των υφιστάµενων και 
µελλοντικών επιπτώσεων, τρωτών σηµείων, εκθέσεων του πληθυσµού, κινδύνων, κόστους 
και ευκαιριών που συνδέονται µε την κλιµατική αλλαγή και την ποικιλότητα, λαµβάνοντας 
υπόψη ακραία γεγονότα και απειλές που προκαλούνται από το κλίµα και την επανάληψή 
τους. Η ανάλυση αυτή θα αναπτυχθεί επίσης ως προς τον αρνητικό αντίκτυπο της κλιµατικής 
αλλαγής στη βιοποικιλότητα, τα οικοσυστήµατα και τις υπηρεσίες οικοσυστήµατος, στις 
υποδοµές, τους οικονοµικούς και φυσικούς πόρους. Θα δοθεί έµφαση στα φυσικά 
οικοσυστήµατα και στα δοµηµένα περιβάλλοντα υψηλότερης αξίας, καθώς επίσης στους 
βασικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και οικονοµικούς τοµείς σε όλη την Ευρώπη. Θα 
πραγµατοποιηθούν δράσεις που θα διερευνήσουν τις επιπτώσεις και τους αυξανόµενους 
κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία που προκύπτουν από την κλιµατική αλλαγή και τις 
αυξηµένες συγκεντρώσεις αερίων του θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα. Η έρευνα θα 
αξιολογήσει καινοτόµες, ισοδύναµα κατανεµηµένες και αποδοτικές ως προς το κόστος 
επεµβάσεις προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή, συµπεριλαµβανοµένης της προστασίας και 
της προσαρµογής των φυσικών πόρων και οικοσυστηµάτων και των σχετικών 
αποτελεσµάτων, για την ενηµέρωση και υποστήριξη της ανάπτυξης και της υλοποίησής τους 
σε όλα τα επίπεδα και τις κλίµακες. Θα περιλαµβάνονται επίσης ο πιθανός αντίκτυπος, το 
κόστος και οι κίνδυνοι των επιλογών της γεωµηχανικής. Θα διερευνηθούν επίσης οι σύνθετες 
διασυνδέσεις, οι συγκρούσεις και οι συνέργειες των επιλογών πολιτικής προσαρµογής και 
πρόληψης κινδύνων σε σχέση µε άλλες κλιµατικές και τοµεακές πολιτικές, 
συµπεριλαµβανοµένων των αντίκτυπων στην απασχόληση και στα επίπεδα διαβίωσης των 
ευάλωτων οµάδων. 

5.1.3. Υποστήριξη πολιτικών µετριασµού των επιπτώσεων 

Η µετάβαση της ΕΕ σε µια ανταγωνιστική, αποδοτική ως προς τους πόρους και ανθεκτική ως 
προς την κλιµατική αλλαγή οικονοµία έως το 2050 απαιτεί το σχεδιασµό αποτελεσµατικών, 
µακροπρόθεσµων στρατηγικών χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και σηµαντικών 
εξελίξεων στην ικανότητά µας για καινοτοµία. Η έρευνα θα αξιολογήσει τους 
περιβαλλοντικούς και κοινωνικοοικονοµικούς κινδύνους, τις ευκαιρίες και τον αντίκτυπο των 
επιλογών µετριασµού των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής. Η έρευνα θα υποστηρίξει την 
ανάπτυξη και την αξιολόγηση των νέων µοντέλων κλίµατος-ενέργειας-οικονοµίας, 
λαµβάνοντας υπόψη τα οικονοµικά µέσα και τους σχετικούς εξωγενείς παράγοντες, µε στόχο 
τον έλεγχο των επιλογών πολιτικής µετριασµού των επιπτώσεων και τεχνολογικές λύσεις 
χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα σε διάφορες κλίµακες και για τους βασικούς 
οικονοµικούς και κοινωνικούς τοµείς στην ΕΕ και σε παγκόσµιο επίπεδο. Οι δράσεις θα 
προωθήσουν την τεχνολογική, θεσµική και κοινωνικοοικονοµική καινοτοµία βελτιώνοντας 
τις συνδέσεις µεταξύ έρευνας και εφαρµογής και µεταξύ επιχειρηµατιών, τελικών χρηστών, 
ερευνητών και ιδρυµάτων γνώσης. 

5.2. Βιώσιµη διαχείριση φυσικών πόρων και οικοσυστηµάτων 

Οι κοινωνίες αντιµετωπίζουν µια σηµαντική πρόκληση ως προς την επίτευξη µια βιώσιµης 
ισορροπίας µεταξύ των ανθρώπινων αναγκών και του περιβάλλοντος. Οι περιβαλλοντικοί 
πόροι, συµπεριλαµβανοµένων των υδάτων, του αέρα, της βιοµάζας, της βιοποικιλότητας, των 
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οικοσυστηµάτων και των υπηρεσιών που παρέχουν, υποστηρίζουν τη λειτουργία της 
ευρωπαϊκής και παγκόσµιας οικονοµίας και της ποιότητας ζωής. Οι παγκόσµιες 
επιχειρηµατικές ευκαιρίες που σχετίζονται µε τους φυσικούς πόρους αναµένεται να ανέλθουν 
σε περισσότερα από 2 τρισεκατοµµύρια ευρώ έως το 205025. Εντούτοις, τα οικοσυστήµατα 
στην Ευρώπη και παγκοσµίως υποβαθµίζονται πέραν της ικανότητας της φύσης για την 
ανανέωσή τους, ενώ οι περιβαλλοντικοί πόροι υποβάλλονται σε υπερβολική εκµετάλλευση. 
Παραδείγµατος χάρη, κάθε χρόνο στην ΕΕ χάνονται 1000 km² ορισµένων από τα πιο γόνιµα 
εδάφη και πολύτιµα οικοσυστήµατα, ενώ σπαταλιέται το ένα τέταρτο του πόσιµου ύδατος. Η 
συνέχιση των παραπάνω δεν αποτελεί επιλογή. Η έρευνα πρέπει να συµβάλει στην 
αντιστροφή των τάσεων που βλάπτουν το περιβάλλον και να διασφαλίσει ότι τα 
οικοσυστήµατα θα εξακολουθήσουν να παρέχουν τους πόρους, τα αγαθά και τις υπηρεσίες 
που είναι αναγκαία για την ευηµερία και την οικονοµική ευµάρεια. 

Ο στόχος της δράσης αυτής είναι συνεπώς η παροχή γνώσεων για τη διαχείριση των 
φυσικών πόρων, επιτυγχάνοντας µια βιώσιµη ισορροπία µεταξύ των περιορισµένων πόρων 
και των αναγκών της κοινωνίας και της οικονοµίας. 

Για την επίτευξη των παραπάνω, η έρευνα και η καινοτοµία θα εστιάσουν στα ακόλουθα: 

5.2.1. Προώθηση της κατανόησης της λειτουργίας των οικοσυστηµάτων, των 
αλληλεπιδράσεών τους µε τα κοινωνικά συστήµατα και των ρόλων τους στη 
υποστήριξη της οικονοµίας και της ανθρώπινης ευηµερίας. 

Οι ενέργειες της κοινωνίας ενέχουν τον κίνδυνο να επιφέρουν µεταβολές στο περιβάλλον, οι 
οποίες θα είναι µη αναστρέψιµες και θα µεταβάλλουν το χαρακτήρα των οικοσυστηµάτων. Η 
πρόβλεψη των κινδύνων αυτών µέσω της αξιολόγησης, της παρακολούθησης και της 
πρόβλεψης των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και των 
περιβαλλοντικών αλλαγών στην ευηµερία του ανθρώπου είναι ζωτικής σηµασίας. Η έρευνα 
στα θαλάσσια οικοσυστήµατα (από τις παράκτιες ζώνες έως τα βαθέα ύδατα), στα 
οικοσυστήµατα γλυκών υδάτων, στα επίγεια και στα αστικά οικοσυστήµατα 
συµπεριλαµβανοµένων των οικοσυστηµάτων που εξαρτώνται από τα υπόγεια ύδατα, θα 
βελτιώσει την κατανόηση των σύνθετων αλληλεπιδράσεων µεταξύ των φυσικών πόρων και 
των κοινωνικών, οικονοµικών και οικολογικών συστηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των 
φυσικών «σηµείων ανατροπής της ισορροπίας» και την ανθεκτικότητα ή την ευπάθεια των 
ανθρώπινων βιολογικών συστηµάτων. Θα εξετάσει τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργούν και 
αλληλεπιδρούν τα οικοσυστήµατα µε τις ανθρωπογενείς επιπτώσεις, τον τρόπο 
αποκατάστασής τους και τον τρόπο µε τον οποίο θα επηρεάσουν τις οικονοµίες και την 
ευηµερία των ανθρώπων. Θα διερευνήσει επίσης τις λύσεις για την αντιµετώπιση των 
προκλήσεων ως προς τους πόρους. Ακόµη, θα συµβάλει στις πολιτικές και τις πρακτικές που 
διασφαλίζουν ότι οι κοινωνικές και οικονοµικές δραστηριότητες λειτουργούν εντός των 
ορίων της βιωσιµότητας και της προσαρµοστικότητας των οικοσυστηµάτων και της 
βιοποικιλότητας.  

                                                 
25 Οι εκτιµήσεις διατυπώθηκαν από την PricewaterhouseCoopers για τις σχετικές µε τη βιωσιµότητα 

παγκόσµιες επιχειρηµατικές ευκαιρίες ως προς τους φυσικούς πόρους (συµπεριλαµβανοµένων της 
ενέργειας, της δασοκοµίας, των τροφίµων και της γεωργίας, του ύδατος και των µετάλλων)» και 
WBCSD (2010) Vision 2050: The New Agenda for Business, World Business Council for Sustainable 
Development: Γενεύη, URL: http://www.wbcsd.org/web/projects/BZrole/Vision2050-
FullReport_Final.pdf 
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5.2.2. Παροχή γνώσεων και εργαλείων για την αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων και τη 
συµµετοχή του κοινού 

Τα κοινωνικά και οικονοµικά συστήµατα και τα συστήµατα διακυβέρνησης εξακολουθούν να 
µην αντιµετωπίζουν ταυτόχρονα τη µείωση των πόρων και τη ζηµιά στα οικοσυστήµατα. Η 
έρευνα και η καινοτοµία θα ενισχύσουν τις αποφάσεις πολιτικής που είναι αναγκαίες για τη 
διαχείριση των φυσικών πόρων και των οικοσυστηµάτων ώστε να αποτραπεί ή να 
προσαρµοστεί, η επιβλαβής κλιµατική και περιβαλλοντική αλλαγή και να προωθηθεί η 
θεσµική, οικονοµική, συµπεριφορική και τεχνολογική µεταβολή που διασφαλίζουν τη 
βιωσιµότητα. Θα δοθεί έµφαση στα κρίσιµα από πλευράς πολιτικής οικοσυστήµατα και στις 
υπηρεσίες οικοσυστήµατος, όπως το πόσιµο νερό, οι θάλασσες και οι ωκεανοί, η ποιότητα 
της ατµόσφαιρας, η βιοποικιλότητα, η χρήση της γης και το έδαφος. Η ανθεκτικότητα των 
κοινωνιών και των οικοσυστηµάτων σε καταστροφικά συµβάντα, συµπεριλαµβανοµένων των 
φυσικών απειλών θα υποστηρίζεται µέσω βελτιωµένων ικανοτήτων πρόβλεψης, έγκαιρης 
προειδοποίησης και αξιολόγησης των τρωτών σηµείων και των επιπτώσεων, 
συµπεριλαµβανοµένης της διάστασης των πολλαπλών κινδύνων. Η έρευνα και η καινοτοµία 
θα παράσχουν συνεπώς υποστήριξη για τις περιβαλλοντικές πολιτικές και τις πολιτικές 
αποδοτικότητας πόρων καθώς και επιλογές για την αποτελεσµατική διακυβέρνηση βάσει 
στοιχείων εντός ασφαλών ορίων λειτουργίας. Θα αναπτυχθούν καινοτόµοι τρόποι για την 
αύξηση της συνοχής των πολιτικών, την επίλυση των συµβιβασµών και τη διαχείριση των 
συγκρουόµενων συµφερόντων και τη βελτίωση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τα 
αποτελέσµατα της έρευνας και της συµµετοχής των πολιτών στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων. 

5.3. ∆ιασφάλιση της βιώσιµης παροχής µη ενεργειακών και µη αγροτικών πρώτων 
υλών 

Τοµείς όπως οι κατασκευές, η χηµική βιοµηχανία, η αυτοκινητοβιοµηχανία, η 
αεροναυπηγική, τα µηχανήµατα και ο εξοπλισµός οι οποίοι έχουν συνδυασµένη 
προστιθεµένη αξία που υπερβαίνει τα 1.000 δισεκατοµµύρια ευρώ και παρέχουν απασχόληση 
σε περισσότερα από 30 εκατοµµύρια άτοµα, εξαρτώνται από την πρόσβαση στις πρώτες ύλες. 
Η Ένωση είναι αυτάρκης σε δοµικά υλικά από ορυκτές πρώτες ύλες. Εντούτοις, ενώ η Ένωση 
είναι ένας από τους µεγαλύτερους παραγωγούς ορισµένων βιοµηχανικών ορυκτών πρώτων 
υλών στον κόσµο, παραµένει ένας καθαρός εισαγωγέας των περισσότερων από αυτές. 
Ακόµη, η Ένωση εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις εισαγωγές µεταλλικών ορυκτών 
πρώτων υλών και εξαρτάται πλήρως από τις εισαγωγές για ορισµένες πρώτες ύλες κρίσιµης 
σηµασίας. 

Οι πρόσφατες τάσεις καταδεικνύουν ότι η ζήτηση πρώτων υλών θα εξαρτάται από την 
ανάπτυξη των αναδυόµενων οικονοµιών και από την ταχύτατη διάδοση σηµαντικών 
τεχνολογιών γενικής εφαρµογής. Η Ευρώπη πρέπει να διασφαλίσει µια βιώσιµη διαχείριση 
και να προστατεύσει µια βιώσιµη παροχή πρώτων υλών εντός και εκτός των συνόρων της για 
όλους τους τοµείς που εξαρτώνται από την πρόσβαση στις πρώτες ύλες. Οι στόχοι πολιτικής 
για πρώτες ύλες κρίσιµης σηµασίας παρουσιάζονται στην πρωτοβουλία της Επιτροπής για τις 
πρώτες ύλες26. 

Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι συνεπώς η βελτίωση της γνωσιακής βάσης σχετικά 
µε τις πρώτες ύλες και η ανάπτυξη καινοτόµων λύσεων για την αποδοτική ως προς το κόστος 

                                                 
26 COM(2008)699. 



 

EL 85   EL 

και τη φιλική προς το περιβάλλον εξερεύνηση, εξόρυξη, επεξεργασία, ανακύκλωση και 
ανάκτηση πρώτων υλών και για την αντικατάστασή τους από οικονοµικά δελεαστικές 
εναλλακτικές λύσεις µε µικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο. 

Για την επίτευξη των παραπάνω, η έρευνα και η καινοτοµία θα εστιάσουν στα ακόλουθα: 

5.3.1. Βελτίωση της γνωσιακής βάσης σχετικά µε τη διαθεσιµότητα των πρώτων υλών 

Θα βελτιωθούν η αξιολόγηση της µακροπρόθεσµης διαθεσιµότητας των παγκόσµιων και 
ενωσιακών πόρων, συµπεριλαµβανοµένης της πρόσβασης σε αστικά ορυχεία (χώροι 
υγειονοµικής ταφής και απόβλητα ορυχείων), πόρους βαθέων υδάτων (π.χ. εξόρυξη ορυκτών 
σπάνιων γαιών από τον θαλάσσιο πυθµένα) και οι σχετικές αβεβαιότητες. Η γνώση αυτή θα 
βοηθήσει την κοινωνία να επιτύχει µια πιο αποτελεσµατική χρήση, ανακύκλωση και 
επαναχρησιµοποίηση σπάνιων ή επιβλαβών για το περιβάλλον πρώτων υλών. Θα αναπτύξει 
επίσης παγκόσµιους κανόνες, πρακτικές και πρότυπα που θα διέπουν την οικονοµικά 
βιώσιµη, περιβαλλοντικά ορθή και κοινωνικά αποδεκτή εκµετάλλευση, εξόρυξη και 
επεξεργασία πόρων, συµπεριλαµβανοµένων των πρακτικών όσον αφορά τη χρήση γης και το 
θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό. 

5.3.2. Προώθηση της βιώσιµης παροχής και χρήσης πρώτων υλών που να καλύπτει την 
εξερεύνηση την εξόρυξη, την επεξεργασία, την ανακύκλωση και την ανάκτηση  

Η έρευνα και η καινοτοµία είναι αναγκαίες σε όλο τον κύκλο ζωής των υλικών προκειµένου 
να διασφαλιστεί η προσιτή, αξιόπιστη και βιώσιµη παροχή και διαχείριση πρώτων υλών που 
είναι αναγκαίες για τις ευρωπαϊκές βιοµηχανίες. Η ανάπτυξη και η εφαρµογή οικονοµικά 
βιώσιµων, κοινωνικά αποδεκτών και φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών εξερεύνησης, 
εξόρυξης και επεξεργασίας θα προωθήσουν την αποτελεσµατική χρήση των πόρων. Με τον 
τρόπο αυτό θα αξιοποιηθεί το δυναµικό των αστικών ορυχείων. Οι νέες και οικονοµικά 
βιώσιµες τεχνολογίες ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών, τα επιχειρηµατικά µοντέλα και 
διαδικασίες θα συµβάλλουν επίσης στη µείωση της εξάρτησης της Ένωσης από την παροχή 
πρωτογενών πρώτων υλών. Θα περιλαµβάνεται η ανάγκη για πιο µακροχρόνια χρήση, 
υψηλής ποιότητας ανακύκλωση και ανάκτηση και η ανάγκη για δραστική µείωση της 
σπατάλης των πόρων. Θα αναληφθεί µια προσέγγιση ολόκληρου του κύκλου ζωής, από την 
παροχή διαθέσιµων πρώτων υλών έως το τέλος της διάρκειας ζωής, µε ελάχιστες απαιτήσεις 
ως προς την ενέργεια και τους πόρους.  

5.3.3. Εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων για τις πρώτες ύλες κρίσιµης σηµασίας 

Προβλέποντας την πιθανή µειωµένη παγκόσµια διαθεσιµότητα ορισµών υλικών, λόγω π.χ. 
εµπορικών περιορισµών, θα διερευνηθούν και θα αναπτυχθούν βιώσιµα υποκατάστατα και 
εναλλακτικές λύσεις µε παρόµοια λειτουργική απόδοση για τις πρώτες ύλες κρίσιµης 
σηµασίας. Με τον τρόπο αυτό θα µειωθεί η εξάρτηση της Ένωσης από τις πρωτογενείς 
πρώτες ύλες και θα βελτιωθεί ο αντίκτυπος στο περιβάλλον. 

5.3.4. Βελτίωση κοινωνικής ενηµέρωσης και δεξιοτήτων σχετικά µε τις πρώτες ύλες 

Η αναγκαία µετάβαση σε µια πιο αυτόνοµη και αποδοτική ως προς τους πόρους οικονοµία θα 
απαιτεί πολιτιστικές, συµπεριφορικές, κοινωνικοοικονοµικές και θεσµικές µεταβολές. 
Προκειµένου να αντιµετωπιστεί το αυξανόµενο πρόβληµα της έλλειψης δεξιοτήτων στον 
τοµέα των πρώτων υλών της Ένωσης (συµπεριλαµβανοµένης της ευρωπαϊκής εξορυκτικής 
βιοµηχανίας), θα προωθηθούν αποτελεσµατικότερες συµπράξεις µεταξύ πανεπιστηµίων και 
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γεωλογικών ερευνών και της βιοµηχανίας. Θα είναι επίσης απαραίτητη η υποστήριξη της 
ανάπτυξης καινοτόµων πράσινων δεξιοτήτων. Επιπροσθέτως, υπάρχει περιορισµένη 
ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε τη σηµασία των εγχώριων πρώτων υλών για την 
ευρωπαϊκή οικονοµία. Για να διευκολυνθούν οι αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές, η έρευνα 
και η καινοτοµία θα έχουν ως στόχο την ενίσχυση των πολιτών, των υπευθύνων χάραξης 
πολιτικών, των επαγγελµατικών και των ιδρυµάτων. 

5.4. Προώθηση της µετάβασης σε µια πράσινη οικονοµία µέσω της οικολογικής 
καινοτοµίας 

Η Ένωση δεν µπορεί να ευηµερήσει σε ένα κόσµο µε διαρκώς αυξανόµενη κατανάλωση 
πόρων, υποβάθµιση του περιβάλλοντος και απώλεια βιοποικιλότητας. Η αποσύνδεση της 
ανάπτυξης από τη χρήση φυσικών πόρων απαιτεί διαρθρωτικές αλλαγές στον τρόπο χρήσης, 
επαναχρησιµοποίησης και διαχείρισης των πόρων αυτών, διασφαλίζοντας παράλληλα το 
περιβάλλον µας. Οι οικολογικές καινοτοµίες θα µας επιτρέψουν να µειώσουµε την πίεση στο 
περιβάλλον, να αυξήσουµε την αποδοτικότητα των πόρων και να θέσουµε την Ένωση στο 
δρόµο µιας οικονοµίας αποδοτικής ως προς τους πόρους και την ενέργεια. Η οικολογική 
καινοτοµία δηµιουργεί επίσης σηµαντικές ευκαιρίες για ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης 
και αυξάνει την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα στο πλαίσιο της παγκόσµιας αγοράς, η οποία 
αναµένεται να αυξηθεί σε µια αγορά ενός τρισεκατοµµυρίου ευρώ µετά το 201527. Ήδη, 45 % 
των εταιρειών έχουν εισάγει κάποιο είδος οικολογικής καινοτοµίας. Έχει υπολογιστεί ότι 4 % 
περίπου των οικολογικών καινοτοµιών οδήγησαν σε µείωση της χρήσης υλικών ανά µονάδα 
απόδοσης µεγαλύτερη από 40 %,28 κάτι που υπογραµµίζει τις µεγάλες µελλοντικές 
δυνατότητες. 

Ο στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι συνεπώς η προώθηση όλων των µορφών 
οικολογικής καινοτοµίας που επιτρέπουν τη µετάβαση σε µια πράσινη οικονοµία. 

Για την επίτευξη των παραπάνω, η έρευνα και η καινοτοµία θα εστιάσουν στα ακόλουθα: 

5.4.1. Ενίσχυση τεχνολογιών, διαδικασιών, υπηρεσιών και προϊόντων οικολογικής 
καινοτοµίας και προώθηση της διείσδυσης στην αγορά  

Θα υποστηριχθούν όλες οι µορφές καινοτοµίας, τόσο η προοδευτική, όσο και η ριζική, οι 
οποίες συνδυάζουν τεχνολογική, οργανωτική, κοινωνική, συµπεριφορική, επιχειρηµατική και 
πολιτική καινοτοµία και ενισχύουν τη συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Με τον τρόπο 
αυτό θα υποστηριχθεί µια πιο κυκλική οικονοµία, µειώνοντας παράλληλα τον περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο και λαµβάνοντας υπόψη τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
Περιλαµβάνονται τα επιχειρηµατικά µοντέλα, η βιοµηχανική συµβίωση, τα συστήµατα 
υπηρεσιών προϊόντων, ο σχεδιασµός προϊόντων, ο πλήρης κύκλος ζωής και οι προσεγγίσεις 
«από την πηγή στην πηγή». Στόχος θα είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων 
µειώνοντας, σε απόλυτους όρους, τις εισαγωγές, τα απόβλητα και την απελευθέρωση 
επιβλαβών ουσιών κατά µήκος όλης της αξιακής αλυσίδας καθώς και η προώθηση της 
επαναχρησιµοποίησης, της ανακύκλωσης και της υποκατάστασης των πόρων. Θα δοθεί 
έµφαση στην προώθηση της µετάβασης από την έρευνα στην αγορά, συµπεριλαµβάνοντας τη 

                                                 
27 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «Τµήµα πολιτικής Οικονοµική και Επιστηµονική Πολιτική, Οικολογική 

καινοτοµία – θέτοντας την ΕΕ στο δρόµο µιας οικονοµίας αποδοτικής ως προς τους πόρους και την 
ενέργεια, Μελέτη και συνοπτικές σηµειώσεις», Μάρτιος 2009 

28 Παρατηρητήριο οικολογικής καινοτοµίας «Η πρόκληση της οικολογικής καινοτοµίας – Πορεία προς 
µια αποδοτική ως προς τους πόρους Ευρώπη - Ετήσια Έκθεση 2010», Μάιος 2011 
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βιοµηχανία και κυρίως τις ΜΜΕ από την ανάπτυξη πρωτοτύπων µέχρι την εισαγωγή τους 
στην αγορά και την αναπαραγωγή τους. Η δικτύωση µεταξύ των οικο-καινοτόµων θα 
επιδιώξει επίσης να ενισχύσει τη διάδοση των γνώσεων και την καλύτερη διασύνδεση της 
προσφοράς µε τη ζήτηση. 

5.4.2. Υποστήριξη καινοτόµων πολιτικών και κοινωνικών αλλαγών 

Για την προώθηση της µετάβασης προς µια πράσινη οικονοµία απαιτούνται διαρθρωτικές και 
θεσµικές αλλαγές. Η έρευνα και η καινοτοµία θα διαπραγµατευτούν τα κύρια εµπόδια για την 
αλλαγή τα κοινωνίας και της αγοράς και θα έχουν ως στόχο την δώσουν τη δυνατότητα στους 
καταναλωτές, τους επικεφαλής επιχειρήσεων και στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να 
υιοθετήσουν µια καινοτόµο και βιώσιµη συµπεριφορά. Θα αναπτυχθούν ακριβή και διαφανή 
εργαλεία, µέθοδοι και µοντέλα για την αξιολόγηση και την προώθηση των κύριων 
οικονοµικών, κοινωνικών και θεσµικών αλλαγών που απαιτούνται για να αναπτυχθεί τη 
αλλαγή στάσης προς µια πράσινη οικονοµία. Θα διερευνηθεί ο τρόπος προώθησης βιώσιµων 
προτύπων κατανάλωσης, συµπεριλαµβανοµένης της κοινωνικοοικονοµικής έρευνας, της 
επιστήµης των συµπεριφορών, της συµµετοχής των χρηστών και της δηµόσιας αποδοχής της 
καινοτοµίας, και θα υποστηριχτούν δραστηριότητες για τη βελτίωση της επικοινωνίας και της 
ενηµέρωσης του κοινού. Θα χρησιµοποιηθούν πλήρως οι δράσεις επίδειξης. 

5.4.3. Μέτρηση και αξιολόγηση της προόδου µετάβασης προς µια πράσινη οικονοµία 

Είναι απαραίτητη η ανάπτυξη επακριβών δεικτών σε όλες τις κατάλληλες κλίµακες χώρου 
που είναι συµπληρωµατικές του ΑΕΠ, µεθόδων και συστηµάτων για την υποστήριξη και την 
αξιολόγηση της µετάβασης προ µια πράσινη οικονοµία και της αποτελεσµατικότητας των 
σχετικών επιλογών πολιτικής. Καθοδηγούµενες από µια προσέγγιση µε βάση τον κύκλο 
ζωής, η έρευνα και η καινοτοµία θα βελτιώσουν την ποιότητα και τη διαθεσιµότητα των 
δεδοµένων, τις µεθόδους και τα συστήµατα µέτρησης σχετικά µε την αποδοτικότητα των 
πόρων και την οικολογική καινοτοµία και θα προωθήσουν την ανάπτυξη καινοτόµων σχεδίων 
αντιστάθµισης. Η κοινωνικοοικονοµική έρευνα θα παράσχει µια καλύτερη κατανόηση των 
βασικών αιτιών της συµπεριφοράς των παραγωγών και των καταναλωτών και θα συµβάλει µε 
αυτό τον τρόπο στο σχεδιασµό αποτελεσµατικότερων µέσων πολιτικής, διευκολύνοντας τη 
µετάβαση προς µια οικονοµία αποδοτική ως προς τους πόρους και ανθεκτική στην κλιµατική 
αλλαγή. Ακόµη, θα αναπτυχθούν µεθοδολογίες τεχνολογικής αξιολόγησης και ανάπτυξης 
ενοποιηµένων µοντέλων προς υποστήριξη της αποδοτικότητας των πόρων και των πολιτικών 
οικολογικής καινοτοµίας σε όλα τα επίπεδα, αυξάνοντας παράλληλα τη συνοχή των 
πολιτικών και επιλύοντας συµβιβασµούς. Τα αποτελέσµατα θα επιτρέψουν την 
παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τη µείωση των υλικών και των ροών ενέργειας που 
ενέχονται στην παραγωγή και την κατανάλωση και θα επιτρέπει στους υπευθύνους χάραξης 
πολιτικής και στις επιχειρήσεις να ενσωµατώνουν το περιβαλλοντικό κόστος και τους 
εξωτερικούς παράγοντες στις δράσεις και τις αποφάσεις τους. 

5.4.4. Προώθηση της αποδοτικότητας ως προς τους πόρους µέσω ψηφιακών συστηµάτων 

Οι καινοτοµίες στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών δύνανται να αποτελέσουν 
ένα βασικό εργαλείο υποστήριξης της αποδοτικότητας ως προς τους πόρους. Για την επίτευξη 
του στόχου αυτού, οι σύγχρονες και καινοτόµες ΤΠΕ θα συµβάλουν σε σηµαντικά κέρδη 
αποδοτικότητας στην παραγωγικότητα, κυρίως µέσω αυτοµατοποιηµένων διαδικασιών, 
παρακολούθησης σε πραγµατικό χρόνο και συστηµάτων υποστήριξης λήψης αποφάσεων. Η 
χρήση των ΤΠΕ θα επιδιώξει την επιτάχυνση µιας προοδευτικής αποϋλοποίησης της 
οικονοµίας, αυξάνοντας τη µετάβαση προς τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και την προώθηση 
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των αλλαγών όσον αφορά τις καταναλωτικές συµπεριφορές και τα επιχειρηµατικά µοντέλα 
µέσω της χρήσης των ΤΠΕ του µέλλοντος. 

5.5. Ανάπτυξη αναλυτικών και βιώσιµων παγκόσµιων συστηµάτων περιβαλλοντικής 
παρατήρησης και πληροφοριών 

Τα ολοκληρωµένα συστήµατα περιβαλλοντικής παρατήρησης και πληροφοριών είναι 
αναγκαία για τη διασφάλιση της διάθεσης των µακροπρόθεσµων δεδοµένων και των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την αντιµετώπιση της πρόκλησης αυτής. Τα συστήµατα 
αυτά θα χρησιµοποιηθούν για την αξιολόγηση και την πρόβλεψη των όρων, της κατάστασης 
και των τάσεων του κλίµατος, των φυσικών πόρων, συµπεριλαµβανοµένων των πρώτων 
υλών, των οικοσυστηµάτων και των υπηρεσιών οικοσυστήµατος, καθώς και για την 
αξιολόγηση τν πολιτικών και των εναλλακτικών επιλογών για τον περιορισµό των εκποµπών 
του διοξειδίου του άνθρακα και την άµβλυνση των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής σε 
όλους τους τοµείς της οικονοµίας. Οι πληροφορίες και οι γνώσεις από τα συστήµατα αυτά θα 
χρησιµοποιηθούν για την προώθηση της έξυπνης χρήσης των στρατηγικών πόρων, για την 
υποστήριξη της ανάπτυξης των πολιτικών που βασίζονται σε στοιχεία, την προώθηση νέων 
περιβαλλοντικών και κλιµατικών υπηρεσιών και την ανάπτυξη νέων ευκαιριών στις 
παγκόσµιες αγορές.  

Οι ικανότητες, οι τεχνολογίες και οι υποδοµές δεδοµένων γεωσκόπησης πρέπει να βασίζονται 
τις εξελίξεις στις ΤΠΕ, στις δορυφορικές τεχνολογίες και στα δίκτυα γενικής εφαρµογής, στις 
παρατηρήσεις τηλεπισκόπησης, σε καινοτόµους επιτόπιους αισθητήρες, στις υπηρεσίες 
κινητής τηλεφωνίας, στα δίκτυα επικοινωνιών, στα συµµετοχικά εργαλεία υπηρεσιών ιστού 
και στις βελτιωµένες υπηρεσίες πληροφορικής και ανάπτυξης µοντέλων, µε στόχο τη συνεχή 
παροχή έγκαιρης και ακριβούς πληροφόρησης και προβλέψεων. Θα προωθηθεί η ελεύθερη, 
ανοικτή και απεριόριστη πρόσβαση σε διαλειτουργικά δεδοµένα και πληροφορίες καθώς και 
η αποτελεσµατική αποθήκευση, διαχείριση και διάδοση των αποτελεσµάτων της έρευνας.  

5.6. Ειδικές πτυχές υλοποίησης 

∆ραστηριότητες όπως η ∆ιακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιµατική Αλλαγή (IPCC), η 
∆ιακυβερνητική Επιτροπή για τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστήµατος (IPBES), 
και η οµάδα γεωσκόπησης (GEO) θα ενισχύσουν τη συµµετοχή της ΕΕ και την οικονοµική 
συνεισφορά σε πολυµερείς διαδικασίες και πρωτοβουλίες. Η συνεργασία µε άλλους µείζονες 
κρατικούς και ιδιωτικούς χρηµατοδότες ερευνών θα βελτιώσει την παγκόσµια και ευρωπαϊκή 
ερευνητική αποδοτικότητα και θα συµβάλει στην παγκόσµια διαχείριση της έρευνας. 

Η συνεργασία Ε&Τ θα συµβάλει στον παγκόσµιο τεχνολογικό µηχανισµό UNFCCC και θα 
διευκολύνει την τεχνολογική ανάπτυξη, την καινοτοµία και τη µεταφορά τεχνολογίας προς 
υποστήριξη της κλιµατικής προσαρµογής και του µετριασµού των εκποµπών θερµοκηπιακών 
αερίων. 

Αξιοποιώντας τα συµπεράσµατα της συνόδου των Ηνωµένων Εθνών Rio+20, θα διερευνηθεί 
η δυνατότητα ανάπτυξης ενός µηχανισµού για τη συστηµατική συλλογή, ταξινόµηση και 
ανάλυση επιστηµονικών και τεχνολογικών γνώσεων σχετικά µε βασικά ζητήµατα βιώσιµης 
ανάπτυξης και πράσινης οικονοµίας, που θα περιλαµβάνει ένα πλαίσιο για τη µέτρηση της 
προόδου. Με τον τρόπο αυτό θα συµπληρωθούν οι υπάρχουσες επιστηµονικές οµάδες και 
φορείς και θα αναζητηθούν συνέργειες µε αυτούς. 
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Οι ερευνητικές δράσεις στο πλαίσιο της πρόκλησης αυτής θα συµβάλουν στις επιχειρησιακές 
υπηρεσίες της Παγκόσµιας Παρακολούθησης του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας 
(GMES) παρέχοντας µια αναπτυξιακή βάση γνώσεων για το GMES. 

Ειδικά µέτρα θα διασφαλίσουν ότι τα αποτελέσµατα από την έρευνα και την καινοτοµία της 
Ένωσης στα πεδία του κλίµατος, της αποδοτικότητας των πόρων και των πρώτων υλών 
χρησιµοποιούνται µεταγενέστερα από άλλα προγράµµατα της Ένωσης, όπως το πρόγραµµα 
LIFE +, τα περιφερειακά και διαρθρωτικά ταµεία και τα προγράµµατα εξωτερικής 
συνεργασίας. 

Μπορεί να συσταθεί ένα Συµβουλευτικό ∆ίκτυο Ινστιτούτων το οποίο θα παρέχει: διαρκή 
ανάλυση της επιστηµονικής και τεχνολογικής προόδου στην Ένωση και στις κύριες χώρες και 
περιφέρεις εταίρους της, δυνατότητες έγκαιρης διερεύνησης της αγοράς για νέες 
περιβαλλοντικές τεχνολογίες και πρακτικές, και προβλέψεις για έρευνα και καινοτοµία και 
πολιτική 

6. ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ 

6.1. Κοινωνίες χωρίς αποκλεισµούς 

Οι υφιστάµενες τάσεις στις ευρωπαϊκές κοινωνίες δηµιουργούν όχι µόνο ευκαιρίες για µια 
πιο ενωµένη Ευρώπη, αλλά και κινδύνους. Οι εν λόγω ευκαιρίες και κίνδυνοι χρειάζεται να 
γίνουν κατανοητοί και να προβλεφθούν, προκειµένου η Ευρώπη να εξελιχθεί µε επαρκή 
αλληλεγγύη και συνεργασία σε κοινωνικό, οικονοµικό, πολιτικό και πολιτιστικό επίπεδο, 
λαµβάνοντας υπ’ όψιν έναν ολοένα και περισσότερο διασυνδεδεµένο κόσµο. 

Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος είναι η ενίσχυση της κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτικής 
ένταξης, η καταπολέµηση της φτώχιας, η ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της 
ψηφιακής κοινωνικής ένταξης, της ισότητας, της αλληλεγγύης και της διαπολιτισµικής 
δυναµικής µε την υποστήριξη διεπιστηµονικής έρευνας, δεικτών, τεχνολογικών εξελίξεων, 
οργανωτικών λύσεων και νέων µορφών συνεργασίας και συν-δηµιουργίας. Η έρευνα και 
άλλες δραστηριότητες θα υποστηρίξουν την υλοποίηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020, 
καθώς και άλλων σχετικών εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ. Οι ανθρωπιστικές επιστήµες 
ενδέχεται να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο. Ο προσδιορισµός, η 
παρακολούθηση και αξιολόγηση των στόχων των ευρωπαϊκών στρατηγικών και πολιτικών θα 
απαιτήσουν επικεντρωµένη έρευνα σε υψηλής ποιότητας στατιστικά συστήµατα 
πληροφοριών και την ανάπτυξη προσαρµοσµένων οργάνων που θα επιτρέψουν στους 
διαµορφωτές πολιτικής να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις και την αποτελεσµατικότητα των 
προβλεπόµενων µέτρων ιδίως υπέρ της κοινωνικής ένταξης. 

Θα επιδιωχθεί η επίτευξη των κάτωθι ειδικών στόχων: 

6.1.1. Προώθηση έξυπνης, βιώσιµης και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξης 

Η διαρκής επιδίωξη της οικονοµικής ανάπτυξης συνδέεται µε σηµαντικό ανθρώπινο, 
κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονοµικό κόστος. Η έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς 
αποκλεισµούς ανάπτυξη στην Ευρώπη συνεπάγεται ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο που 
ορίζονται, µετρώνται (συµπεριλαµβανοµένης της µέτρησης της προόδου περά από τον 
συνήθως χρησιµοποιούµενο δείκτη του ΑΕΠ), δηµιουργούνται και διατηρούνται η ανάπτυξη 
και η ευηµερία µε την πάροδο του χρόνου. Η έρευνα θα αναλύσει την ανάπτυξη βιώσιµων 
τρόπων ζωής και κοινωνικοοικονοµικών συµπεριφορών και αξιών και τον τρόπο που 
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σχετίζονται µε παραδείγµατα, πολιτικές και τη λειτουργία ιδρυµάτων, αγορών, εταιρειών, 
συστηµάτων διακυβέρνησης και πεποιθήσεων στην Ευρώπη. Θα αναπτύξει εργαλεία για 
καλύτερη αξιολόγηση των συναφών και αµοιβαίων επιπτώσεων τέτοιων εξελίξεων και 
επιλογών πολιτικής σε τοµείς, όπως η απασχόληση, η φορολογία, οι ανισότητες, η φτώχεια, η 
κοινωνική ένταξη, η εκπαίδευση, η κοινωφελής κοινωνική εργασία και οι δεξιότητες, η 
ανταγωνιστικότητα και η εσωτερική αγορά. Επίσης, θα αναλύσει τον τρόπο µε τον οποίο 
εξελίσσονται οι εθνικές οικονοµίες και ποιες µορφές διακυβέρνησης σε ευρωπαϊκό και 
διεθνές επίπεδο θα µπορούσαν να βοηθήσουν στην αποφυγή µακροοικονοµικών 
ανισορροπιών, νοµισµατικών δυσκολιών, φορολογικού ανταγωνισµού, προβληµάτων 
ανεργίας και απασχόλησης και άλλων µορφών οικονοµικών και χρηµατοπιστωτικών 
διαταραχών. Θα λάβει υπόψη τις αυξανόµενες αλληλεξαρτήσεις ανάµεσα στην Ένωση και τις 
παγκόσµιες οικονοµίες, αγορές και τα χρηµατοπιστωτικά συστήµατα.  

6.1.2. Ανάπτυξη ανθεκτικών και χωρίς αποκλεισµούς κοινωνιών στην Ευρώπη 

Η κατανόηση των κοινωνικών µετασχηµατισµών στην Ευρώπη απαιτεί την ανάλυση των 
µεταβαλλόµενων δηµοκρατικών πρακτικών και προσδοκιών, καθώς και της ιστορικής 
εξέλιξης ταυτοτήτων, πολυµορφίας, εδαφών, θρησκειών, πολιτισµών και αξιών. Στα 
παραπάνω περιλαµβάνεται η καλή κατανόηση της ιστορίας της ευρωπαϊκής ενοποίησης. 
Εξάλλου, η κατανόηση των εντάσεων και ευκαιριών που προκύπτουν από την διείσδυση 
ΤΠΕ, τόσο σε ατοµικό όσο και συλλογικό επίπεδο, είναι σηµαντική προκειµένου να 
δηµιουργηθούν νέες ευκαιρίες για χωρίς αποκλεισµούς καινοτοµία. Είναι σηµαντική η 
εξεύρεση τρόπων προσαρµογής και βελτίωσης των ευρωπαϊκών συστηµάτων κοινωνικής 
προστασίας, των δηµόσιων υπηρεσιών και της ευρύτερης διάστασης κοινωνικής ασφάλισης 
των πολιτικών, προκειµένου να επιτευχθεί συνοχή και να προωθείται περισσότερη κοινωνική 
και οικονοµική ισότητα και αλληλεγγύη µεταξύ των γενεών. Η έρευνα θα αναλύσει τον 
τρόπο µε τον οποίο οι κοινωνίες και οι πολιτικές γίνονται πιο ευρωπαϊκές, υπό την ευρεία 
έννοια, µέσω εξελίξεων ταυτοτήτων, πολιτισµών και αξιών, της κυκλοφορίας ιδεών και 
πεποιθήσεων και των συνδυασµών αρχών και πρακτικών αµοιβαιότητας, οµοιότητας και 
ισότητας. Θα αναλύσει τον τρόπο µε τον οποίο ευάλωτοι πληθυσµοί δύνανται να 
συµµετέχουν πλήρως στην κοινωνία και τη δηµοκρατία, κυρίως µέσω της απόκτησης 
διαφόρων δεξιοτήτων και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Εποµένως, 
ιδιαίτερη σηµασία έχει η ανάλυση του τρόπου µε τον οποίο τα πολιτικά συστήµατα 
ανταποκρίνονται ή όχι σε τέτοιες κοινωνικές εξελίξεις και µετασχηµατίζονται. Η έρευνα θα 
καλύψει επίσης την εξέλιξη των κύριων συστηµάτων που παρέχουν βασικές µορφές 
κοινωνικών δεσµών και βοηθούν στην καταπολέµηση της φτώχειας, όπως η οικογένεια, η 
εργασία, η εκπαίδευση και η απασχόληση. Θα λάβει υπ’ όψιν τη σηµασία της µετανάστευσης 
και της δηµογραφίας στη µελλοντική ανάπτυξη των ευρωπαϊκών πολιτικών.  

∆εδοµένης της αυξανόµενης κοινωνικοοικονοµικής σηµασίας της ψηφιακής ένταξης, οι 
δράσεις έρευνας και µεγάλης κλίµακας καινοτοµίας θα προωθήσουν τις χωρίς αποκλεισµούς 
λύσεις ΤΠΕ και την αποτελεσµατική απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων που οδηγούν στην 
αύξηση των δυνατοτήτων των πολιτών και σε ανταγωνιστικό εργατικό δυναµικό. Θα δοθεί 
έµφαση στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις που θα επιτρέψουν τη ριζοσπαστική βελτίωση της 
εξατοµίκευσης, της φιλικότητα προς το χρήστη και της προσβασιµότητας µέσω της 
καλύτερης κατανόησης των συµπεριφορών και των αξιών των πολιτών, των καταναλωτών 
και των χρηστών, συµπεριλαµβανοµένων των ατόµων µε αναπηρίες. Αυτό θα απαιτήσει µια 
προσέγγιση έρευνας και καινοτοµίας µε «συµµετοχή βάσει σχεδιασµού».  
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6.1.3. Ενίσχυση του ρόλου της Ευρώπης ως παγκόσµιου παράγοντα.  

Το διακριτό ιστορικό, πολιτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό σύστηµα της Ευρώπης έρχεται 
αντιµέτωπο ολοένα και περισσότερο τις επιπτώσεις των παγκόσµιων αλλαγών. Η Ευρώπη, 
προκειµένου να αναπτύξει περαιτέρω την εξωτερική δράση της στη γειτονιά της και πέρα από 
αυτή, αλλά και το ρόλο της ως παγκόσµιου παράγοντα, πρέπει να βελτιώσει τις ικανότητές 
της για ορισµό, ιεράρχηση, επεξήγηση, αξιολόγηση και προώθηση των στόχων πολιτικής της 
µε άλλες περιοχές του κόσµου και κοινωνίες για περαιτέρω συνεργασία ή αποφυγή ή επίλυση 
συγκρούσεων. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει επίσης να βελτιώσει τις ικανότητές της για 
πρόβλεψη και αντίδραση στην εξέλιξη και τις επιπτώσεις της παγκοσµιοποίησης. Αυτό 
απαιτεί µεγαλύτερη κατανόηση της ιστορίας, των πολιτισµών και των πολιτικοοικονοµικών 
συστηµάτων άλλων περιοχών του κόσµου, καθώς και του ρόλου και της επιρροής 
διακρατικών παραγόντων. Τέλος, η Ευρώπη πρέπει επίσης να συµβάλει αποτελεσµατικά στην 
παγκόσµια διαχείριση σε βασικούς τοµείς, όπως το εµπόριο, η ανάπτυξη, η εργασία, η 
οικονοµική συνεργασία, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η άµυνα και η ασφάλεια. Αυτό 
συνεπάγεται τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων ικανοτήτων είτε στον τοµέα των εργαλείων, των 
συστηµάτων και των οργάνων ανάλυσης είτε στον τοµέα της διπλωµατίας στην επίσηµη και 
ανεπίσηµη διεθνή σκηνή µε κυβερνητικούς και µη κυβερνητικούς παράγοντες. 

6.1.4. Μείωση του χάσµατος έρευνας και καινοτοµίας στην Ευρώπη  

Υπάρχουν σηµαντικές τοπικές διαφορές ανά την Ευρώπη ως προς τις επιδόσεις στον τοµέα 
της έρευνας και καινοτοµίας, οι οποίες χρειάζεται να αντιµετωπιστούν. Τα µέτρα θα 
στοχεύσουν στην αποδέσµευση της αριστείας και της καινοτοµίας και θα είναι διακριτά, 
συµπληρωµατικά και συνεργικά µε πολιτικές και δράσεις των ταµείων πολιτικής για τη 
συνοχή. Περιλαµβάνουν τα εξής: 

– Σύνδεση νεοεµφανιζόµενων ιδρυµάτων, κέντρων αριστείας και καινοτόµων 
συνόλων σε λιγότερο ανεπτυγµένες περιοχές µε διεθνείς ηγετικούς εταίρους σε 
άλλες περιοχές στην Ευρώπη. Περιλαµβάνονται συνεργασία ερευνητικών 
ιδρυµάτων αριστείας και λιγότερο αναπτυγµένων περιοχών, ανταλλαγές 
προσωπικού, συµβουλές και βοήθεια ειδικών και η ανάπτυξη κοινών 
στρατηγικών για την δηµιουργία κέντρων αριστείας που ενδέχεται να 
υποστηρίζονται από τα ταµεία της πολιτικής για τη συνοχή σε λιγότερο 
ανεπτυγµένες περιοχές. Θα εξεταστεί η δυνατότητα δηµιουργίας δεσµών µε 
καινοτόµες οµάδες και αναγνώρισης της αριστείας σε λιγότερο ανεπτυγµένες 
περιοχές, επίσης µέσω εξετάσεων από οµότιµους κριτές και απονοµών τίτλων 
αριστείας στα ιδρύµατα εκείνα που πληρούν τα διεθνή πρότυπα.  

– Η δηµιουργία «εδρών ΕΧΕ» για να προσελκυστούν εξέχοντες πανεπιστηµιακοί 
σε ιδρύµατα µε σαφή δυνατότητα για αριστεία στην έρευνα, προκειµένου να 
βοηθήσουν τα εν λόγω ιδρύµατα να απελευθερώσουν πλήρως το δυναµικό 
τους και να αναπτύξουν ισότιµους όρους ανταγωνισµού για την έρευνα και την 
καινοτοµία στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Η δραστηριότητα αυτή θα 
περιλαµβάνει θεσµική υποστήριξη για τη δηµιουργία ανταγωνιστικού 
περιβάλλοντος έρευνας και τις απαραίτητες προϋποθέσεις-πλαίσιο για την 
προσέλκυση, διατήρηση και ανάπτυξη κορυφαίων ταλέντων στον τοµέα της 
έρευνας εντός αυτών των ιδρυµάτων. 

– Υποστήριξη της πρόσβασης σε διεθνή δίκτυα για άριστους ερευνητές και 
νεωτεριστές που δεν εµπλέκονται επαρκώς σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα. 
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Περιλαµβάνεται υποστήριξη που παρέχεται µέσω της Ευρωπαϊκής 
Συνεργασίας στους τοµείς της Επιστήµης και της Τεχνολογίας (COST) και των 
Εθνικών Σηµείων Επαφής. 

– Υποστήριξη της ανάπτυξης και παρακολούθησης έξυπνων στρατηγικών 
εξειδίκευσης. Θα αναπτυχθεί ένας µηχανισµός υποστήριξης πολιτικής και θα 
διευκολυνθεί η εκπαίδευση σε θέµατα πολιτικής σε περιφερειακό επίπεδο 
µέσω διεθνούς αξιολόγησης από οµότιµους κριτές και ανταλλαγής βέλτιστων 
πρακτικών. 

6.2. Καινοτόµες κοινωνίες 

Το συρρικνούµενο µερίδιο της Ένωσης στην παραγωγή παγκόσµιας γνώσης υπογραµµίζει την 
ανάγκη µεγιστοποίησης των κοινωνικοοικονοµικών επιπτώσεων και της αποτελεσµατικότητας 
των πολιτικών έρευνας και καινοτοµίας και ουσιαστικής αύξησης των διεθνικών συνεργειών 
πολιτικής και συνοχής. Η καινοτοµία θα αντιµετωπιστεί υπό µία ευρεία έννοια, 
συµπεριλαµβανοµένης της καινοτοµίας για πολιτική µεγάλης κλίµακας και της καινοτοµίας µε 
επίκεντρο το χρήστη και την αγορά. Οι εν λόγω δραστηριότητες θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη 
και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και ειδικότερα των εµβληµατικών 
πρωτοβουλιών της στρατηγικής Ευρώπη 2020 υπέρ της «Ένωσης καινοτοµίας» και του 
«Ψηφιακού θεµατολογίου για την Ευρώπη». 

Θα επιδιωχθεί η επίτευξη των κάτωθι στόχων: 

6.2.1. Ενίσχυση της βάσης τεκµηρίωσης και υποστήριξης για την Ένωση καινοτοµίας και τον 
Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας 

Προκειµένου να αξιολογηθούν και να ιεραρχηθούν οι επενδύσεις και να ενισχυθεί η Ένωση 
καινοτοµίας και ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας, θα υποστηριχτεί η ανάλυση των πολιτικών, 
των συστηµάτων και των παραγόντων έρευνας και καινοτοµίας στην Ευρώπη και τις τρίτες 
χώρες, καθώς και η ανάπτυξη δεικτών, υποδοµών δεδοµένων και πληροφοριών. Επίσης, θα 
απαιτηθούν µακροπρόθεσµες δραστηριότητες και πιλοτικές πρωτοβουλίες, οικονοµική 
ανάλυση, παρακολούθηση πολιτικής, αµοιβαία εκµάθηση, εργαλεία και δραστηριότητες 
συνεργασίας και η ανάπτυξη µεθοδολογιών για αξιολόγηση και εκτίµηση επιπτώσεων, 
αξιοποιώντας τις άµεσες αντιδράσεις φορέων έρευνας, επιχειρήσεων, δηµόσιων αρχών και 
πολιτών.  

Προκειµένου να διασφαλιστεί η ενιαία αγορά για την έρευνα και καινοτοµία, θα 
εφαρµοστούν µέτρα για την παροχή κινήτρων συµβατής µε τον ΕΧΕ συµπεριφοράς. Θα 
υποστηριχτούν δραστηριότητες ενίσχυσης πολιτικών που σχετίζονται µε την ποιότητα της 
εκπαίδευσης στον τοµέα της έρευνας, της κινητικότητας και της ανάπτυξης σταδιοδροµίας 
των ερευνητών, συµπεριλαµβανοµένων πρωτοβουλιών για την παροχή υπηρεσιών 
κινητικότητας, ανοικτής πρόσληψης, δικαιωµάτων ερευνητών και συνδέσεων µε παγκόσµιες 
ερευνητικές κοινότητες. Οι δραστηριότητες αυτές θα υλοποιούνται αναζητώντας συνέργειες 
και στενή συνεργασία µε τις δράσεις Μαρία Κιουρί υπό τη «Επιστήµη αριστείας». Θα 
υποστηριχτούν τα ιδρύµατα που παρουσιάζουν καινοτόµες έννοιες για την ταχεία υλοποίηση 
των αρχών του ΕΧΕ, συµπεριλαµβανοµένης της Ευρωπαϊκής Χάρτας του Ερευνητή και του 
Κώδικα δεοντολογίας για την πρόσληψη ερευνητών. 

Όσον αφορά τη συνεργασία των τοµέων πολιτικής, θα συγκροτηθεί µηχανισµός για την 
παροχή συµβουλών πολιτικής στις εθνικές αρχές από εµπειρογνώµονες κατά τον καθορισµό 
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των δικών τους εθνικών προγραµµάτων µεταρρυθµίσεων και στρατηγικών έρευνας και 
καινοτοµίας. 

Για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας «Ένωση καινοτοµίας», απαιτείται επίσης η υποστήριξη 
καινοτοµίας (στον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα) που να βασίζεται στην αγορά 
προκειµένου να ενισχυθεί η ικανότητα καινοτοµίας των επιχειρήσεων και η ανάπτυξη της 
ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Αυτό θα απαιτήσει βελτίωση των συνολικών 
προϋποθέσεων-πλαίσιο για την καινοτοµία, καθώς και αντιµετώπιση των συγκεκριµένων 
εµποδίων που αποτρέπουν την ανάπτυξη καινοτόµων εταιρειών. Θα υποστηριχτούν ισχυροί 
µηχανισµοί υποστήριξης καινοτοµίας (π.χ. για βελτιωµένη διαχείριση οµάδων, συµπράξεις 
µεταξύ δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων και δικτυακή συνεργασία), υπηρεσίες υποστήριξης 
υψηλής εξειδίκευσης καινοτοµίας (π.χ. για διαχείριση/αξιοποίηση δικαιωµάτων διανοητική 
ιδιοκτησίας, διαχείριση καινοτοµίας, δίκτυα προµηθευτών) και επανεξετάσεις δηµόσιων 
πολιτικών όσον αφορά την καινοτοµία. Θα υποστηριχτούν ζητήµατα που αφορούν ιδιαίτερα 
τις ΜΜΕ στο πλαίσιο του ειδικού στόχου «Καινοτοµία στις ΜΜΕ». 

6.2.2. Αξιοποίηση νέων µορφών καινοτοµίας, συµπεριλαµβανοµένης της κοινωνικής 
καινοτοµίας και δηµιουργικότητας  

Η κοινωνική καινοτοµία παράγει νέα αγαθά, υπηρεσίες, διαδικασίες και µοντέλα που 
ανταποκρίνονται στις κοινωνικές ανάγκες και δηµιουργούν νέες κοινωνικές σχέσεις. Είναι 
σηµαντική η κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο η κοινωνική καινοτοµία και 
δηµιουργικότητα ενδέχεται να οδηγήσουν στην αλλαγή υφιστάµενων δοµών και πολιτικών 
και του τρόπου µε τον οποίο µπορούν να ενθαρρυνθούν και να αναβαθµιστούν. Οι 
στοιχειώδεις, ηλεκτρονικές και κατανεµηµένες πλατφόρµες δικτύωσης πολιτών, οι οποίες 
τους επιτρέπουν να συνεργάζονται και να συν-δηµιουργούν λύσεις που βασίζονται σε 
εκτεταµένη ευαισθητοποίηση του κοινωνικού, πολιτικού και περιβαλλοντικού πλαισίου, είναι 
δυνατό να αποτελέσουν ένα ισχυρό εργαλείο υποστήριξης των στόχων της Ευρώπης 2020. 
Επίσης, θα υποστηριχτούν η δικτύωση και ο πειραµατισµός της χρήσης ΤΠΕ για τη βελτίωση 
των διαδικασιών µάθησης, καθώς και δίκτυα κοινωνικών νεωτεριστών και κοινωνικών 
επιχειρηµατιών.  

Είναι σηµαντική η προώθηση της καινοτοµίας, προκειµένου να ενισχυθούν οι αποδοτικές, 
ανοικτές και µε επίκεντρο τον πολίτη δηµόσιες υπηρεσίες (ηλεκτρονική διακυβέρνηση). Αυτό 
θα απαιτήσει διεπιστηµονική έρευνα στον τοµέα των νέων τεχνολογιών και της µεγάλης 
κλίµακας καινοτοµίας που σχετίζεται ειδικότερα µε την ψηφιακή ιδιωτικότητα, τη 
διαλειτουργικότητα, την προσωποποιηµένη ηλεκτρονική ταυτοποίηση, τα ανοικτά δεδοµένα, 
τις δυναµικές διεπαφές χρηστών, τη διαµόρφωση και ενοποίηση των δηµόσιων υπηρεσιών µε 
επίκεντρο τον πολίτη και την καινοτοµία µε επίκεντρο τους χρήστες, συµπεριλαµβανοµένων 
των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστηµών. Επίσης, τέτοιες δράσεις θα καλύψουν τη 
δυναµική των συστηµάτων κοινωνικής δικτύωσης την αξιοποίηση των πόρων του πλήθους 
(crowd-sourcing) και της ευφυΐας (smart-sourcing) για συµπαραγωγή λύσεων που 
αντιµετωπίζουν τα κοινωνικά προβλήµατα, βάσει συνόλων ανοικτών δεδοµένων. Θα 
συµβάλλουν στη διαχείριση της λήψης σύνθετων αποφάσεων και ειδικότερα στη διαχείριση 
και ανάλυση τεράστιων ποσοτήτων δεδοµένων για ανάπτυξη µοντέλων πολιτικής 
συνεργασίας, προσοµοίωση λήψης αποφάσεων, τεχνικές οπτικοποίησης, ανάπτυξη µοντέλων 
διαδικασιών και συµµετοχικά συστήµατα, καθώς και ανάλυση των µεταβαλλόµενων σχέσεων 
ανάµεσα στους πολίτες και το δηµόσιο τοµέα.  
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6.2.3. ∆ιασφάλιση εµπλοκής της κοινωνίας στην έρευνα και καινοτοµία.  

Η παροχή της δυνατότητας σε όλους τους κοινωνικούς φορείς να αλληλεπιδράσουν στο 
πλαίσιο του κύκλου καινοτοµίας αυξάνει την ποιότητα, τη συνάφεια, την αποδοχή και την 
βιωσιµότητα των αποτελεσµάτων της καινοτοµίας ενσωµατώνοντας τα ενδιαφέροντα και τις 
αξίες της κοινωνίας. Αυτό απαιτεί την ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων, γνώσεων και 
ικανοτήτων σε ατοµικό και οργανωτικό, καθώς και σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο. Η 
επιστηµονικά εγγράµµατη, υπεύθυνη και δηµιουργική κοινωνία θα καλλιεργηθεί µέσω της 
προώθησης των κατάλληλων επιστηµονικών µεθόδων εκπαίδευσης και µέσω της έρευνας 
στον τοµέα αυτό. Η ισότητα των φύλων θα προωθηθεί ιδιαίτερα από τις υποστηριζόµενες 
αλλαγές στην οργάνωση των ερευνητικών ιδρυµάτων και στο περιεχόµενο και τη σχεδίαση 
των ερευνητικών δραστηριοτήτων. Για τη βελτίωση της κυκλοφορίας της γνώσης εντός της 
επιστηµονικής κοινότητας και του ευρύτερου κοινού θα αναπτυχθεί περαιτέρω η 
προσβασιµότητα και η χρήση των αποτελεσµάτων δηµόσια χρηµατοδοτούµενης έρευνας. Θα 
προωθηθεί ένα πλαίσιο δεοντολογίας για την έρευνα και καινοτοµία, βασισµένο στις βασικές 
αρχές δεοντολογίας, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αντανακλώνται στο Χάρτη των 
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων και σε όλους τους σχετικούς νόµους και συµβάσεις της Ένωσης, 
σε συνεργασία µε τους σχετικούς διεθνείς οργανισµούς.  

6.2.4. Προώθηση συνεκτικής και αποτελεσµατικής συνεργασίας µε τρίτες χώρες.  

Οι οριζόντιες δραστηριότητες θα διασφαλίσουν τη στρατηγική ανάπτυξη διεθνούς 
συνεργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος Ορίζοντας 2020 και θα 
διαπραγµατευτούν οριζόντιους στόχους πολιτικής. Οι δραστηριότητες υποστήριξης διµερών, 
πολυµερών και διαπεριφερειακών διαλόγων πολιτικής στην έρευνα και την καινοτοµία µε 
τρίτες χώρες, περιοχές, διεθνή φόρα και οργανισµούς θα διευκολύνουν την ανταλλαγή 
πολιτικών, την αµοιβαία µάθηση και τον καθορισµό προτεραιοτήτων, θα προωθήσουν την 
αµοιβαία πρόσβαση σε προγράµµατα και εξασφαλίσουν την παρακολούθηση των 
επιπτώσεων της συνεργασίας. Οι δραστηριότητες δικτύωσης και αδελφοποίησης θα 
διευκολύνουν τη βέλτιστη σύµπραξη ανάµεσα στους παράγοντες έρευνας και καινοτοµίας και 
από τις δύο πλευρές και θα βελτιώσουν τις δεξιότητες και την ικανότητα συνεργασίας σε 
λιγότερο ανεπτυγµένες τρίτες χώρες. Οι δραστηριότητες θα προωθήσουν τη συνεργασία 
ανάµεσα στις εθνικές και τις ενωσιακές πολιτικές και τα προγράµµατα συνεργασίας, καθώς 
και τις κοινές δράσεις των κρατών µελών και των συνδεδεµένων χωρών µε τρίτες χώρες 
προκειµένου να ενισχύσουν το συνολικό τους αντίκτυπο. Τέλος, η ευρωπαϊκή «παρουσία» 
στον τοµέα της έρευνας και καινοτοµίας σε τρίτες χώρες θα παγιωθεί και θα ενισχυθεί, 
κυρίως µε την προώθηση της δηµιουργίας ευρωπαϊκών «οίκων επιστήµης και καινοτοµίας», 
παροχής υπηρεσιών των ευρωπαϊκών οργανισµών για να επεκτείνουν τις δραστηριότητές 
τους σε τρίτες χώρες και µε το άνοιγµα ερευνητικών κέντρων που θα ιδρυθούν από κοινού µε 
τρίτες χώρες σε οργανισµούς ή ερευνητές από άλλα κράτη µέλη και συνδεδεµένες χώρες. 

6.3. Ασφαλείς κοινωνίες 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πολίτες και οι διεθνείς εταίροι της αντιµετωπίζουν ένα εύρος 
απειλών κατά της ασφάλειας, όπως εγκληµατικότητα, τροµοκρατία και µαζικές καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης λόγω ανθρωπογενών ή φυσικών καταστροφών. Οι απειλές αυτές δύνανται 
να επεκτείνονται πέραν των συνόρων και να στοχεύουν φυσικούς στόχους ή τον 
κυβερνοχώρο. Για παράδειγµα, οι επιθέσεις εναντίον των ιστότοπων δηµόσιων αρχών και 
ιδιωτικών φορέων, όχι µόνο υπονοµεύουν την εµπιστοσύνη των πολιτών αλλά ενδέχεται να 
επηρεάζουν σηµαντικά βασικούς τοµείς όπως η ενέργεια, οι µεταφορές, η υγεία, η οικονοµία 
ή οι τηλεπικοινωνίες. 
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Για την αντιµετώπιση, αποτροπή και διαχείριση αυτών των απειλών, είναι απαραίτητη η 
ανάπτυξη και εφαρµογή καινοτόµων τεχνολογιών, λύσεων, εργαλείων και γνώσεων 
πρόβλεψης, η τόνωση της συνεργασίας ανάµεσα σε παρόχους και χρήστες, η εύρεση µη 
στρατιωτικών λύσεων ασφαλείας, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
ασφάλειας, των ΤΠΕ και των βιοµηχανιών υπηρεσιών και η αποτροπή και καταπολέµηση της 
παραβίασης της ιδιωτικότητας και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο 
∆ιαδίκτυο. 

Ο συντονισµός και βελτίωση της έρευνας στον τοµέα της ασφάλειας θα αποτελέσουν 
συνεπώς σηµαντικό στοιχείο και θα συµβάλλουν στη χαρτογράφηση των σηµερινών 
ερευνητικών προσπαθειών, συµπεριλαµβανοµένων των προβλέψεων και στη βελτίωση του 
συναφούς νοµικού περιβάλλοντος και των διαδικασιών για συνεργασία, 
συµπεριλαµβανοµένων των προκανονιστικών δραστηριοτήτων. 

Οι δραστηριότητες θα ακολουθήσουν µια προσέγγιση µε επίκεντρο την αποστολή και θα 
ενσωµατώνουν τις σχετικές κοινωνικές διαστάσεις. Θα υποστηρίξουν τις πολιτικές της 
Ένωσης για εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια, τις αµυντικές πολιτικές και τη σχετική νέα 
πρόβλεψη της Συνθήκης της Λισαβόνας και θα διασφαλίσουν την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο, την εµπιστοσύνη και την ιδιωτικότητα στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Θα 
επιδιωχθεί η επίτευξη των κάτωθι στόχων:  

6.3.1. Καταπολέµηση της εγκληµατικότητας και της τροµοκρατίας.  

Φιλοδοξία είναι τόσο η αποφυγή ενός περιστατικού όσο και ο µετριασµός των πιθανών 
συνεπειών του. Απαιτούνται νέες τεχνολογίες και ικανότητες (συµπεριλαµβανοµένων 
εναντίον του εγκλήµατος και της τροµοκρατίας στον κυβερνοχώρο) για την υποστήριξη των 
τοµέων της υγείας, των τροφίµων, των υδάτων και της περιβαλλοντικής ασφάλειας που είναι 
σηµαντικά για την καλή λειτουργία της κοινωνίας και της οικονοµίας. Οι νέες τεχνολογίες 
και οι ειδικές ικανότητες θα συµβάλλουν στην προστασία υποδοµών κρίσιµης σηµασίας, 
συστηµάτων και υπηρεσιών (συµπεριλαµβανοµένων των επικοινωνιών, των µεταφορών, της 
υγείας, των τροφίµων, των υδάτων, της ενέργειας, της αλυσίδας υλικοτεχνικής υποστήριξης 
και εφοδιασµού και του περιβάλλοντος). Περιλαµβάνονται η ανάλυση και ασφάλεια 
δηµόσιων και ιδιωτικών δικτυωµένων υποδοµών κρίσιµης σηµασίας και υπηρεσιών κάθε 
τύπου απειλών. 

6.3.2. Ενίσχυση της ασφάλειας µέσω της διαχείρισης των συνόρων  

Απαιτούνται επίσης τεχνολογίες και ικανότητες για την ενίσχυση συστηµάτων, εξοπλισµών, 
εργαλείων, διαδικασιών και µεθόδων ταχείας αναγνώρισης για τη βελτίωση της ασφάλειας 
των συνόρων, συµπεριλαµβανοµένων ζητηµάτων που αφορούν τόσο τον έλεγχο όσο και την 
παρακολούθηση, αξιοποιώντας ταυτόχρονα το πλήρες δυναµικό του EUROSUR. Τα 
παραπάνω θα αναπτυχθούν και θα δοκιµαστούν λαµβάνοντας υπ’ όψιν την 
αποτελεσµατικότητα, τη συµµόρφωσή τους µε νοµικές και ηθικές αρχές, την αναλογικότητα, 
την κοινωνική αποδοχή και τον σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων. Επιπλέον, η έρευνα 
θα υποστηρίξει την υλοποίηση της ενοποιηµένης διαχείρισης των ευρωπαϊκών συνόρων, που 
περιλαµβάνει επίσης την αυξηµένη συνεργασία µε υποψήφιες και δυνητικά υποψήφιες χώρες 
και χώρες που συµµετέχουν στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας. 
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6.3.3. Παροχή ασφάλειας στον κυβερνοχώρο 

Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αποτελεί προαπαιτούµενο για άτοµα, επιχειρήσεις και 
δηµόσιες υπηρεσίες, προκειµένου να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που προσφέρονται από 
το ∆ιαδίκτυο. Απαιτείται η παροχή ασφάλειας για συστήµατα, δίκτυα, συσκευές πρόσβασης 
και λογισµικό και υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένου του υπολογιστικού νέφους, 
λαµβάνοντας ταυτόχρονα υπ’ όψιν τη διαλειτουργικότητα πολλών τεχνολογιών. Η έρευνα θα 
αφορά την πρόληψη, τον εντοπισµό και τη διαχείριση σε πραγµατικό χρόνο απειλών στον 
κυβερνοχώρο σε πολλούς τοµείς και δικαιοδοσίες και την προστασία υποδοµές ΤΠΕ κρίσιµης 
σηµασίας. Η ψηφιακή κοινωνία βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη µε συνεχώς µεταβαλλόµενες 
χρήσεις και καταχρήσεις του ∆ιαδικτύου, νέους τρόπους κοινωνικής αλληλεπίδρασης, νέες 
κινητές υπηρεσίες και υπηρεσίες γεωεντοπισµού και την εµφάνιση του ∆ιαδικτύου των 
πραγµάτων. Αυτό απαιτεί ένα νέο τύπο έρευνας που πρέπει να ενεργοποιείται από τις 
αναδυόµενες εφαρµογές, τη χρήση και τις κοινωνιακές τάσεις. Θα αναληφθούν εύστροφες 
ερευνητικές πρωτοβουλίες, συµπεριλαµβανοµένων προληπτικών Ε&Α για ταχεία αντίδραση 
σε νέες σύγχρονες εξελίξεις στον τοµέα της εµπιστοσύνης και της ασφάλειας. 

6.3.4. Αύξηση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης σε περιπτώσεις κρίσεων και καταστροφών  

Αυτό απαιτεί την ανάπτυξη ειδικών τεχνολογιών και ικανοτήτων για την υποστήριξη 
διαφορετικών τύπων επιχειρήσεων διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων (όπως πολιτική 
προστασία και πυρόσβεση, θαλάσσια ρύπανση, ανθρωπιστική βοήθεια, πολιτική άµυνα, 
αποφυγή συγκρούσεων, ανάπτυξη αποστολών διάσωσης και υποδοµών πληροφοριών 
ιατρικής µέριµνας και σταθεροποίησης µετά την κρίση), καθώς και αποστολών επιβολής του 
νόµου. Η έρευνα θα καλύψει ολόκληρη την αλυσίδα διαχείρισης κρίσεων και την κοινωνιακή 
ανθεκτικότητα και θα υποστηρίξει την δηµιουργία ευρωπαϊκής ικανότητας επέµβασης σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.  

Οι δραστηριότητες σε όλους τους τοµείς αποστολών θα καλύψουν επίσης την ενοποίηση και 
διαλειτουργικότητα συστηµάτων και υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων πτυχών, όπως η 
επικοινωνία, οι κατανεµηµένες αρχιτεκτονικές και οι ανθρώπινοι παράγοντες. Αυτό απαιτεί 
επίσης την ενοποίηση πολιτικών και στρατιωτικών ικανοτήτων σε αποστολές που ποικίλουν, 
από την πολιτική προστασία έως την ανθρωπιστική βοήθεια, τη διαχείριση των συνόρων ή τη 
διατήρηση της ειρήνης. Θα περιληφθεί τεχνολογική ανάπτυξη στον ευαίσθητο τοµέα των 
τεχνολογιών διπλής χρήσης για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας ανάµεσα στην 
πολιτική προστασία και τις στρατιωτικές δυνάµεις και τις δυνάµεις πολιτικής προστασίας σε 
παγκόσµιο επίπεδο, καθώς και η αξιοπιστία, η οργάνωση, οι νοµικές και ηθικές πτυχές, τα 
ζητήµατα εµπορίου, η προστασία του απορρήτου και της ακεραιότητας των πληροφοριών και 
η ιχνηλασιµότητα όλων των συναλλαγών και της επεξεργασίας.  

6.3.5. ∆ιασφάλιση της ιδιωτικότητας και της ελευθερίας στο διαδίκτυο και ενίσχυση της 
κοινωνιακής διάστασης της ασφάλειας 

Η διασφάλιση του ανθρώπινου δικαιώµατος της ιδιωτικότητας στην ψηφιακή κοινωνία θα 
απαιτήσει την ανάπτυξη πλαισίων και τεχνολογιών «ιδιωτικότητας βάσει σχεδιασµού» από το 
στάδιο της σύλληψης ιδέας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Θα αναπτυχθούν τεχνολογίες 
που θα επιτρέπουν στους χρήστες να ελέγχουν τα προσωπικά τους δεδοµένα και τη χρήση 
τους από τρίτους, καθώς και εργαλεία για τον εντοπισµό και αποκλεισµό παράνοµου 
περιεχοµένου, των παραβιάσεων δεδοµένων και την διαδικτυακή προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων αποτρέποντας τον περιορισµό των συµπεριφορών µεµονωµένων ατόµων ή 
οµάδων από έκνοµη αναζήτηση και ανάλυσης των χαρακτηριστικών των χρηστών (profiling).  
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Κάθε νέα λύση ασφαλείας και τεχνολογίας πρέπει να είναι αποδεκτή από την κοινωνία, να 
συµµορφώνεται µε το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο, να είναι αποτελεσµατική και 
αναλογική όσον αφορά τον προσδιορισµό και την αντιµετώπιση της απειλής κατά της 
ασφάλειας. Κατά συνέπεια, είναι σηµαντική η καλύτερη κατανόηση των 
κοινωνικοοικονοµικών, πολιτιστικών και ανθρωπολογικών διαστάσεων της ασφάλειας, των 
αιτίων της ανασφάλειας, του ρόλου των µέσων και της επικοινωνίας καθώς και των 
αντιλήψεων των πολιτών. Θα εξεταστούν ηθικά ζητήµατα και η προστασία των ανθρωπίνων 
αξιών και των θεµελιωδών δικαιωµάτων.  

6.3.6. Ειδικές πτυχές υλοποίησης 

Παρόλο που η έρευνα θα έχει προσανατολισµό µη στρατιωτικής ασφάλειας, θα επιδιωχθεί ο 
ενεργός συντονισµός µε τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Άµυνας (ΕΟΑ) 
προκειµένου να ενισχυθεί η συνεργασία µε τον ΕΟΑ, ιδίως µέσω του ήδη θεσπισθέντος 
ευρωπαϊκού πλαισίου συνεργασίας που αναγνωρίζει την ύπαρξη τοµέων τεχνολογίας διπλής 
χρήσης που σχετίζονται µε στρατιωτικές και µη στρατιωτικές εφαρµογές. Θα ενισχυθούν 
περαιτέρω οι µηχανισµοί συντονισµού µε σχετικές υπηρεσίες της Ένωσης όπως π.χ. η 
FRONTEX, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας (EMSA) και η Ευροπόλ 
προκειµένου να ενισχυθεί ο συντονισµός των ενωσιακών προγραµµάτων και πολιτικών στον 
τοµέα της εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας και άλλων ενωσιακών πρωτοβουλιών.  

Λαµβανοµένης υπόψη της ιδιαίτερης φύσης της ασφάλειας θα θεσπιστούν ειδικές 
διευθετήσεις όσον αφορά τον προγραµµατισµό και την διαχείριση, συµπεριλαµβανοµένων 
διευθετήσεων µε την επιτροπή του άρθρου 9 της παρούσας απόφασης. Οι διαβαθµισµένες ή 
άλλων ευαίσθητες πληροφορίες που σχετίζονται µε την ασφάλεια θα προστατευθούν και 
ενδέχεται να καθοριστούν στα προγράµµατα εργασιών ιδιαίτερες απαιτήσεις και κριτήρια για 
τη διεθνή συνεργασία. Αυτό θα αντανακλάται επίσης και στις διευθετήσεις όσον αφορά τον 
προγραµµατισµό και τη διαχείριση για τις Ασφαλείς Κοινωνίες (συµπεριλαµβανοµένων και 
των πτυχών που αφορούν την επιτροπολογία). 
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ΜΕΡΟΣ IV 

Μη πυρηνικές άµεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών 
(ΚΚΕρ) 

1. EΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ  

Το ΚΚΕρ θα διεξάγει έρευνα µε σκοπό τη βελτίωση της επιστηµονικής βάσης αποδείξεων για 
τη χάραξη πολιτικής, την προώθηση της κατανόησης των φυσικών διεργασιών που ενέχουν 
κοινωνιακές προκλήσεις και την εξέταση αναδυόµενων πεδίων επιστήµης και τεχνολογίας, 
συµπεριλαµβανοµένου µέσω ενός διερευνητικού προγράµµατος έρευνας.  

2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ  

Το ΚΚΕρ θα συµβάλει στην καινοτοµία και την ανταγωνιστικότητα: 

α) Εξακολουθώντας να συµβάλει στον στρατηγικό προσανατολισµό και το 
επιστηµονικό θεµατολόγιο των σχετικών οργάνων έµµεσης έρευνας, όπως οι 
ευρωπαϊκές συµπράξεις καινοτοµίας, καθώς και οι συµπράξεις ιδιωτικού και 
δηµόσιου τοµέα και οι συµπράξεις µεταξύ δηµόσιων φορέων.  

β) Υποστηρίζοντας τη µεταφορά γνώσεων και τεχνολογίας µέσω του καθορισµού 
κατάλληλων πλαισίων δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας για διαφορετικά 
όργανα έρευνας και καινοτοµίας, και την προώθηση της συνεργασίας κατά τη 
µεταφορά γνώσεων και τεχνολογίας µεταξύ µεγάλων δηµόσιων ερευνητικών 
οργανισµών. 

γ) Συµβάλλοντας στη διευκόλυνση της χρήσης, της τυποποίησης και της επικύρωσης 
διαστηµικών τεχνολογιών και δεδοµένων, ειδικότερα για την αντιµετώπιση των 
κοινωνιακών προκλήσεων. 

3. ΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

3.1. Υγεία, δηµογραφική µεταβολή και ευηµερία  

Το ΚΚΕρ θα συµβάλει στην εναρµόνιση µεθόδων, προτύπων και πρακτικών που 
υποστηρίζουν τη νοµοθεσία της ΕΕ, µε στόχο την προστασία της υγείας και των 
καταναλωτών µέσω: 

α) Αξιολόγησης των κινδύνων και των ευκαιριών από νέες τεχνολογίες και χηµικές 
ουσίες, συµπεριλαµβανοµένων των νανοϋλικών, στα τρόφιµα, στις ζωοτροφές και 
στα καταναλωτικά προϊόντα, της ανάπτυξης και της επικύρωσης εναρµονισµένων 
µεθόδων µέτρησης, ταυτοπoίησης και ποσοτικοποίησης, ενοποιηµένων στρατηγικών 
δοκιµών και εργαλείων υπερσύγχρονης τεχνολογίας για την εκτίµηση τοξικολογικών 
κινδύνων, συµπεριλαµβανοµένων εναλλακτικών µεθόδων έναντι των δοκιµών σε 
ζώα, της εκτίµησης των συνεπειών της περιβαλλοντικής ρύπανσης στην υγεία. 
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β) Της ανάπτυξης και της διασφάλισης ποιότητας των πρακτικών ιατρικών εξετάσεων 
και ανίχνευσης ασθενειών, συµπεριλαµβανοµένων των γενετικών δοκιµών και της 
ανίχνευσης του καρκίνου. 

3.2. Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιµη γεωργία, έρευνα στον τοµέα της θάλασσας και 
της ναυτιλίας, και βιοοικονοµία 

Το ΚΚΕρ θα υποστηρίξει την ανάπτυξη, υλοποίηση και παρακολούθηση των ευρωπαϊκών 
πολιτικών γεωργίας και αλιείας, συµπεριλαµβανοµένης της επισιτιστικής ασφάλειας και της 
ανάπτυξης τη βιοοικονοµίας, µέσω: 

α) Της θέσπισης ενός παγκόσµιου συστήµατος και εργαλείων πρόβλεψης της εσοδείας 
και παρακολούθησης της παραγωγικότητας των καλλιεργειών, της υποστήριξης για 
τη βελτίωση των βραχυπρόθεσµων και µεσοπρόθεσµων προοπτικών των γεωργικών 
εµπορικών προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόµενων συνεπειών της 
κλιµατικής αλλαγής·  

β) Της συµβολής στη βιοτεχνολογική καινοτοµία και στη βελτιωµένη απόδοση των 
πόρων ώστε να παράγονται «περισσότερα µε λιγότερα» µέσω τεχνικοοικονοµικών 
αναλύσεων και της εκπόνησης µοντέλων. 

γ) Της κατάρτισης µοντέλων σεναρίων για τη λήψη αποφάσεων σε γεωργικές πολιτικές 
και αναλύσεων των επιπτώσεων της ασκούµενης πολιτικής σε 
µακροοικονοµικό/περιφερειακό/µικροοικονοµικό επίπεδο, της ανάλυσης 
επιπτώσεων της «ΚΓΠ προς το 2020» για τις αναπτυσσόµενες/αναδυόµενες 
οικονοµίες. 

δ) Της περαιτέρω ανάπτυξης µεθόδων για τον έλεγχο και την επιβολή των κανόνων της 
αλιείας, και την ιχνηλασιµότητα ψαριών και αλιευτικών προϊόντων· της ανάπτυξης 
άρτιων δεικτών υγείας του οικοσυστήµατος και βιοοικονοµικών µοντέλων για την 
καλύτερη κατανόηση των άµεσων συνεπειών (π.χ. αλιεία) και των έµµεσων 
συνεπειών (κλιµατική αλλαγή) των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στη δυναµική του 
ιχθυοαποθέµατος, στο θαλάσσιο περιβάλλον και τον κοινωνικοοικονοµικό τους 
αντίκτυπο.  

3.3. Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια  

Το ΚΚΕρ θα εστιάσει στους κλιµατικούς και ενεργειακούς στόχους 20/20/20 και στη 
µετάβαση της Ένωσης σε µια ανταγωνιστική οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του 
άνθρακα έως το 2050 µε έρευνα για τις τεχνολογικές και κοινωνικοοικονοµικές πτυχές: 

α) Της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού, ειδικότερα όσον αφορά τις 
διασυνδέσεις και τις αλληλεξαρτήσεις µε τις προµήθειες ενέργειας από πηγές εκτός 
Ευρώπης και τα συστήµατα µεταφοράς· της χαρτογράφησης των εγχώριων 
πρωτογενών και εξωτερικών ενεργειακών πηγών και υποδοµών από τις οποίες 
εξαρτάται η Ευρώπη. 

β) Των δικτύων µεταφοράς ενέργειας/ηλεκτρισµού, ειδικότερα της εκπόνησης 
µοντέλων και της προσοµοίωσης των διευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων, της 
ανάλυσης των τεχνολογιών έξυπνων διασυνδεδεµένων δικτύων/υπερδικτύων και της 
προσοµοίωσης σε πραγµατικό χρόνο των συστηµάτων ηλεκτρισµού. 
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γ) Της ενεργειακής απόδοσης, ειδικότερα των µεθοδολογιών για την παρακολούθηση 
και την αξιολόγηση των επιτευγµάτων των µέσων άσκησης πολιτικής ενεργειακής 
απόδοσης, της τεχνικοοικονοµικής ανάλυσης της χρήσης ενεργειακά αποδοτικών 
τεχνολογιών και µέσων, και έξυπνων διασυνδεδεµένων δικτύων. 

δ) Των τεχνολογιών χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα 
(συµπεριλαµβανοµένης της ασφάλειας της πυρηνικής ενέργειας στο πρόγραµµα 
Ευρατόµ), ειδικότερα της αξιολόγησης επιδόσεων και της προκανονιστικής έρευνας 
τεχνολογιών χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα µε προοπτικές· της 
ανάλυσης και της εκπόνησης µοντέλων κινητήριων δυνάµεων και εµποδίων στην 
ανάπτυξη και αξιοποίησή τους, της αξιολόγησης ανανεώσιµων πηγών και 
στενώσεων, όπως πρώτων υλών κρίσιµης σηµασίας, στην αλυσίδα παροχής 
τεχνολογιών χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, της συνεχούς ανάπτυξης 
του συστήµατος πληροφοριών του στρατηγικού σχεδίου ενεργειακών τεχνολογιών 
(SETIS) και των σχετικών δραστηριοτήτων. 

3.4. Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιηµένες µεταφορές 

Το ΚΚΕρ θα υποστηρίξει τις επιδιώξεις, για το 2050, ενός ανταγωνιστικού, έξυπνου, 
αποδοτικού ως προς τους πόρους και ενοποιηµένου συστήµατος µεταφορών για την ασφαλή 
µεταφορά προσώπων και αγαθών µέσω εργαστηριακών µελετών, κατάρτισης µοντέλων και 
προσεγγίσεων παρακολούθησης µε αντικείµενο τα εξής: 

α) Στρατηγικές τεχνολογίες µεταφορών χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα για 
όλους τους τρόπους µεταφορών, συµπεριλαµβανοµένων της ηλεκτροκίνησης οδικών 
µεταφορών και αεροσκαφών/πλοίων/οχηµάτων που χρησιµοποιούν εναλλακτικά 
καύσιµα, και περαιτέρω ανάπτυξη ενός κέντρου εσωτερικού συµψηφισµού της 
Επιτροπής για τη συγκέντρωση και διάδοση πληροφοριών σχετικά µε τις συναφείς 
τεχνολογίες· διαθεσιµότητα και κόστος µη ορυκτών καυσίµων και ενεργειακών 
πηγών, συµπεριλαµβανοµένων των επιπτώσεων των ηλεκτροκίνητων οδικών 
µεταφορών στα διασυνδεδεµένα δίκτυα ηλεκτρισµού και στην ηλεκτροπαραγωγή. 

β) Καθαρά και αποδοτικά οχήµατα, ειδικότερα καθορισµό εναρµονισµένων 
διαδικασιών ελέγχου και αξιολόγηση καινοτόµων τεχνολογιών ως προς τις 
εκποµπές, την απόδοση και ασφάλεια συµβατικών και εναλλακτικών καυσίµων, 
ανάπτυξη βελτιωµένων µεθοδολογιών για τις µετρήσεις εκποµπών και τους 
υπολογισµούς των πιέσεων στο περιβάλλον· συντονισµό και εναρµόνιση των 
δραστηριοτήτων απογραφής και παρακολούθησης εκποµπών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

γ) Έξυπνα συστήµατα µεταφορών για την επίτευξη ασφαλούς, έξυπνης και 
ενοποιηµένης κινητικότητας, συµπεριλαµβανοµένης της τεχνικοοικονοµικής 
αξιολόγησης των νέων συστηµάτων και κατασκευαστικών στοιχείων µεταφορών, 
εφαρµογές για βελτιωµένη διαχείριση της κυκλοφορίας και συµβολή στον 
σχεδιασµό ολοκληρωµένης προσέγγισης για τη ζήτηση και τη διαχείριση των 
µεταφορών. 

δ) Ολοκληρωµένη ασφάλεια µεταφορών, ειδικότερα την παροχή εργαλείων και 
υπηρεσιών για τη συγκέντρωση, την κοινή χρήση και την ανάλυση πληροφοριών για 
συµβάντα και ατυχήµατα στην αεροπορία, τις θαλάσσιες και τις χερσαίες µεταφορές· 
βελτίωση της πρόληψης ατυχηµάτων µέσω ανάλυσης και µαθηµάτων διατροπικής 
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ασφάλειας, συµβάλλοντας παράλληλα στην εξοικονόµηση χρηµάτων και αύξηση της 
απόδοσης. 

3.5. ∆ράση για το κλίµα, απόδοση πόρων και πρώτες ύλες 

Το ΚΚΕρ θα συµβάλει στο να καταστεί η Ευρώπη φιλικότερη προς το περιβάλλον, στην 
ασφάλεια του εφοδιασµού µε πόρους και σε µια παγκόσµια βιώσιµη διαχείριση των φυσικών 
πόρων: 

α) Επιτρέποντας την πρόσβαση σε διαλειτουργικά περιβαλλοντικά δεδοµένα και 
πληροφορίες µέσω της περαιτέρω ανάπτυξης προτύπων και συµφωνιών 
διαλειτουργικότητας, γεωδιαστηµικών εργαλείων και καινοτόµων υποδοµών 
τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών, όπως η Υποδοµή για τις 
διαστηµικές πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (INSPIRE) και άλλες 
πρωτοβουλίες στην Ένωση και σε παγκόσµια κλίµακα.  

β) Μετρώντας και παρακολουθώντας βασικές περιβαλλοντικές µεταβλητές και 
αξιολογώντας την κατάσταση και µεταβολή των φυσικών πόρων αναπτύσσοντας 
περαιτέρω δείκτες και συστήµατα πληροφοριών, συµβάλλοντας στις 
περιβαλλοντικές υποδοµές. Αξιολογώντας υπηρεσίες οικοσυστηµάτων 
συµπεριλαµβανοµένων της αποτίµησής τους και των συνεπειών της κλιµατικής 
αλλαγής. 

γ) Αναπτύσσοντας ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο εκπόνησης µοντέλων για την 
αξιολόγηση της βιωσιµότητας βάσει θεµατικών µοντέλων, όπως το έδαφος, οι 
χρήσεις γης, το νερό, η ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα, οι εκποµπές αερίων 
θερµοκηπίου, η δασοκοµία, η γεωργία, η ενέργεια και οι µεταφορές, 
αντιµετωπίζοντας επίσης τις συνέπειες και τις αποκρίσεις στην κλιµατική αλλαγή.  

δ) Υποστηρίζοντας τους στόχους της πολιτικής ανάπτυξης της Ένωσης µέσω της 
προώθησης της µεταφοράς τεχνολογίας, παρακολουθώντας βασικούς πόρους (όπως 
τα δάση, τα εδάφη, ο εφοδιασµός τροφίµων), και έρευνα για τον περιορισµό των 
επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής και των περιβαλλοντικών συνεπειών της 
χρήσης πόρων, και για την επίλυση συµβιβασµών «µε ανταλλάγµατα» κατά τον 
ανταγωνισµό εξασφάλισης γης για να παράγει τροφές ή ενέργεια έναντι γης για π.χ. 
βιοποικιλότητα.  

ε) Ενοποιηµένη αξιολόγηση σχετικά µε τις βιώσιµες πολιτικές παραγωγής και 
κατανάλωσης, συµπεριλαµβανοµένων της ασφάλειας του εφοδιασµού µε 
στρατηγικές πρώτες ύλες, της απόδοσης ως προς τους πόρους, των διεργασιών και 
τεχνολογιών χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και καθαρής παραγωγής, 
της ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών, των καταναλωτρικών συνηθειών και της 
εµπορίας. Περαιτέρω ανάπτυξη και ενοποίηση σε αναλύσεις πολιτικής της 
αξιολόγησης του κύκλου ζωής.  

στ) Ολοκληρωµένη ανάλυση επιπτώσεων επιλογών για το µετριασµό της κλιµατικής 
αλλαγής και/ή προσαρµογή βάσει της ανάπτυξης ενός συνόλου ποσοτικών 
εργαλείων µοντέλων σε περιφερειακή και παγκόσµια κλίµακα, από το τοµεακό στο 
µακροοικονοµικό επίπεδο. 
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3.6. Χωρίς αποκλεισµούς, καινοτόµες και ασφαλείς κοινωνίες  

Το ΚΚΕρ θα συµβάλει στους στόχους της Ένωσης καινοτοµίας, της Ασφάλειας και 
Ιθαγένειας και της Ευρώπης στον κόσµο µέσω των ακόλουθων δραστηριοτήτων:  

α) Ολοκληρωµένες αναλύσεις κινητήριων δυνάµεων και εµποδίων στην έρευνα και 
καινοτοµία, και ανάπτυξη πλατφόρµας µοντέλων για την αξιολόγηση των µικρο- και 
µακρο-οικονοµικών επιπτώσεών τους.  

β) Συµβολή στην παρακολούθηση της υλοποίησης της Ένωσης καινοτοµίας µέσω 
πινάκων αποτελεσµάτων, ανάπτυξης δεικτών κλπ. και της λειτουργίας ενός 
δηµόσιου συστήµατος πληροφοριών και ενηµέρωσης που θα περιέχει σχετικά 
δεδοµένα και πληροφορίες.  

γ) Λειτουργία µιας δηµόσιας πλατφόρµας πληροφοριών και ενηµέρωσης για την 
υποβοήθηση εθνικών και περιφερειακών αρχών µε έξυπνη εξειδίκευση· ποσοτική 
οικονοµική ανάλυση της χωρικής εµφάνισης της οικονοµικής δραστηριότητας, 
ειδικότερα αντιµετώπιση οικονοµικών, κοινωνικών και εδαφικών ανισοτήτων και 
αλλαγών στον τρόπο ανταπόκρισης στις τεχνολογικές εξελίξεις. 

δ) Οικονοµετρική και µακροοικονοµική ανάλυση της µεταρρύθµισης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος ώστε να υπάρξει συµβολή στη διατήρηση ενός 
αποτελεσµατικού πλαισίου της Ένωσης για τη διαχείριση χρηµατοπιστωτικών 
κρίσεων, συνέχιση της παροχής µεθοδολογικής στήριξης για την παρακολούθηση 
των δηµοσιονοµικών θέσεων των κρατών µελών ως προς το Σύµφωνο Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης. 

ε) Παρακολούθηση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) και 
ανάλυση των κινητήριων δυνάµεων και εµποδίων σε ορισµένα βασικά στοιχεία του 
(όπως κινητικότητα ερευνητών, άνοιγµα εθνικών ερευνητικών προγραµµάτων) και 
πρόταση σχετικών επιλογών πολιτικής· συνέχιση σηµαντικής επίδρασης στον ΕΧΕ 
µέσω της δικτύωσης, της κατάρτισης, του ανοίγµατος των εγκαταστάσεων και 
βάσεων δεδοµένων του στους χρήστες των κρατών µελών, των υποψήφιων και των 
συνδεδεµένων χωρών.  

στ) Ανάπτυξη ποσοτικής οικονοµικής ανάλυσης της ψηφιακής οικονοµίας· διεξαγωγή 
έρευνας σχετικά µε τον αντίκτυπο που έχουν οι τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνιών στις επιδιώξεις της Ψηφιακής Κοινωνίας· µελέτη του αντίκτυπου των 
ευαίσθητων θεµάτων ασφαλείας στις ζωές των ατόµων (Ψηφιακή ∆ιαβίωση).  

ζ) Εστίαση στον προσδιορισµό και την αξιολόγηση της τρωτότητας των κρίσιµων 
υποδοµών (συµπεριλαµβανοµένων των συστηµάτων παγκόσµιας πλοήγησης, των 
χρηµαταγορών), βελτίωση των εργαλείων καταπολέµησης της απάτης κατά του 
προϋπολογισµού της Ένωσης και της θαλάσσιας επιτήρησης· καθώς και αξιολόγηση 
επιχειρησιακών επιδόσεων των τεχνολογιών για την προσωπική ταυτότητα (ψηφιακή 
ταυτότητα) ή που την θίγουν. 

η) Βελτίωση της ικανότητας της Ένωσης για περιορισµό του κινδύνου καταστροφών 
και διαχείριση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών κυρίως µέσω της 
ανάπτυξης παγκόσµιων, πολλαπλών κινδύνων, συστηµάτων πληροφοριών έγκαιρης 
προειδοποίησης και διαχείρισης κινδύνων, µε τη χρήση τεχνολογιών γεωσκόπησης.  
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θ) Συνέχιση της παροχής εργαλείων για την αξιολόγηση και τη διαχείριση παγκόσµιων 
προκλήσεων ασφαλείας όπως η τροµοκρατία και η µη διάδοση (χηµικών, 
βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών όπλων (στο πρόγραµµα Ευρατόµ)), οι 
απειλές λόγω κοινωνικοπολιτικής αστάθειας και µεταδοτικών ασθενειών. Ορισµένοι 
νέοι τοµείς που πρέπει να αντιµετωπιστούν είναι η τρωτότητα και η ανθεκτικότητα 
στις αναδυόµενες ή υβριδικές απειλές, π.χ. προσβασιµότητα στις πρώτες ύλες, 
πειρατεία, ανεπάρκεια/ανταγωνισµός πόρων και συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής 
στην εκδήλωση φυσικών καταστροφών.  

4. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Σύµφωνα µε τις προτεραιότητες της πρωτοβουλίας «Η Ευρώπη στον κόσµο», το ΚΚΕρ θα 
ενισχύσει την επιστηµονική συνεργασία µε βασικούς διεθνείς οργανισµούς και τρίτες χώρες 
(π.χ. όργανα των Ηνωµένων Εθνών, ΟΟΣΑ, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ρωσία, Κίνα, Βραζιλία, Ινδία) σε 
τοµείς µε ισχυρή παγκόσµια διάσταση, όπως κλιµατική αλλαγή, η επισιτιστική ασφάλεια ή οι 
νανοτεχνολογίες.  

Προκειµένου να παρασχεθεί µια βελτιωµένη υπηρεσία στην χάραξη πολιτικών, το ΚΚΕρ θα 
αναπτύξει περαιτέρω την ικανότητά του για ανάλυση και παροχή διατοµεακών επιλογών 
πολιτικής µε σκοπό τη διεξαγωγή σχετικών αξιολογήσεων επιπτώσεων. Η ικανότητα αυτή θα 
υποστηριχτεί ειδικότερα µέσω της ενίσχυσης: 

α) Της ανάπτυξης µοντέλων σε βασικούς τοµείς (π.χ. ενέργεια και µεταφορές, γεωργία, 
κλίµα, περιβάλλον, οικονοµία). Θα δοθεί έµφαση τόσο στα τοµεακά, όσο και στα 
ολοκληρωµένα µοντέλα (για τις αξιολογήσεις βιωσιµότητας) και θα καλυφθούν οι 
επιστηµονικές-τεχνικές και οι οικονοµικές πτυχές. 

β) Μελετών µελλοντικών συνθηκών για την παροχή αναλύσεων τάσεων και συµβάντων 
στην επιστήµη την τεχνολογία και την κοινωνία και τον τρόπο µε τον οποίο δύνανται 
να επηρεάσουν τις δηµόσιες πολιτικές, να επηρεάσουν την καινοτοµία, να 
ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιµη ανάπτυξη. Με τον τρόπο αυτό το 
ΚΚΕρ θα µπορέσει να επιστήσει την προσοχή σε ζητήµατα που ενδέχεται να 
χρειάζονται µελλοντική παρέµβαση πολιτικής και να προβλέψει τις ανάγκες των 
πελατών. 

Το ΚΚΕρ θα ενισχύσει την υποστήριξή του στη διαδικασία τυποποίησης και στα πρότυπα ως 
οριζόντιο στοιχείο της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας που πρέπει να υποστηριχτεί. Οι 
δραστηριότητες θα περιλαµβάνουν προκανονιστική έρευνα, ανάπτυξη υλικών και µετρήσεων 
αναφοράς, και εναρµόνιση µεθοδολογιών. Έχουν προσδιοριστεί πέντε κοµβικοί τοµείς 
(ενέργεια, µεταφορές, Ψηφιακό θεµατολόγιο, ασφάλεια και προστασία από έκνοµες ενέργειες 
(συµπεριλαµβανοµένης της πυρηνικής ενέργειας στο πρόγραµµα Ευρατόµ), προστασία των 
καταναλωτών). Επιπλέον, το ΚΚΕρ θα συνεχίσει την προώθηση της διάδοσης των 
αποτελεσµάτων του και την παροχή στήριξης στα θεσµικά όργανα και τους φορείς της 
Ένωσης όσον αφορά τη διαχείριση των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας. 

Το ΚΚΕρ θα αναπτύξει ικανότητα στις συµπεριφορικές επιστήµες προς υποστήριξη της 
ανάπτυξης αποτελεσµατικότερων κανονιστικών ρυθµίσεων, συµπληρώνοντας τις 
δραστηριότητες του ΚΚΕρ σε επιλεγµένους τοµείς όπως η διατροφή, η αποδοτικότητα της 
ενέργειας και οι πολιτικές προϊόντων. 
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Η κοινωνικοοικονοµική έρευνα θα αποτελέσει µέρος των δραστηριοτήτων σε συναφείς 
τοµείς όπως το Ψηφιακό θεµατολόγιο, η βιώσιµη παραγωγή και κατανάλωση ή η δηµόσια 
υγεία. 

Προκειµένου το ΚΚΕρ να εκπληρώσει την αποστολή του ως κέντρο αναφοράς για την 
Ένωση, να εξακολουθήσει να διαδραµατίζει ένα ζωτικής σηµασίας ρόλο στον ΕΧΕ και να 
εισέλθει σε νέα πεδία έρευνας, είναι αναγκαίο να διαθέτει κορυφαίας τεχνολογίας υποδοµές. 
Το ΚΚΕρ θα συνεχίσει το πρόγραµµα ανανέωσης και αποκατάστασης για τη διασφάλιση της 
συµµόρφωσης µε τους ισχύοντες κανονισµούς στους τοµείς του περιβάλλοντος, της 
ασφαλείας και της προστασίας από έκνοµες ενέργειες και θα επενδύσει στην επιστηµονική 
υποδοµή, συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης πλατφορµών µοντέλων, εγκαταστάσεων για 
νέους τοµείς όπως οι γενετικές δοκιµές, κ.λπ. Οι επενδύσεις αυτές θα πραγµατοποιηθούν σε 
στενή συνεργασία µε τον χάρτη πορείας του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Φόρουµ Ερευνητικών 
Υποδοµών (ESFRI) και θα λαµβάνουν υπόψη τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις στα κράτη 
µέλη. 
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Παράρτηµα II 
∆είκτες επιδόσεων 

Ο ακόλουθος πίνακας καθορίζει έναν περιορισµένο αριθµό βασικών δεικτών για την 
αξιολόγηση αποτελεσµάτων και επιπτώσεων για τους γενικούς και ειδικούς στόχους του 
προγράµµατος Ορίζοντας 2020.  

1. ΜΕΡΟΣ Ι. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ»· 

Ειδικοί στόχοι: 

• Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Έρευνας 

– Μερίδιο δηµοσιεύσεων έργων χρηµατοδοτούµενων από το ΕΣΕ, οι οποίες 
συγκαταλέγονται στο ανώτατο 1% των δηµοσιεύσεων µε τις περισσότερες 
παραποµπές 

– Αριθµός µέτρων θεσµικής πολιτικής και εθνικής/περιφερειακής πολιτικής που 
απορρέουν από τη χρηµατοδότηση του ΕΣΕ 

• Μελλοντικές και αναδυόµενες τεχνολογίες 

– ∆ηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά υψηλού αντικτύπου οι οποίες 
υποβλήθηκαν στην κρίση οµοτίµων 

– Αιτήσεις κατοχύρωσης διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας στις µελλοντικές και 
αναδυόµενες τεχνολογίες  

• ∆ράσεις Μαρία Κιουρί σε δεξιότητες, εκπαίδευση και ανάπτυξη σταδιοδροµίας 

– ∆ιατοµεακή και διακρατική κυκλοφορία ερευνητών, συµπεριλαµβανοµένων 
των υποψηφίων ∆ιδακτόρων 

• Ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδοµές (συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών 
υποδοµών) 

– Υποδοµές έρευνας που καθίστανται προσβάσιµες σε όλους τους ερευνητές 
στην Ευρώπη και πέραν αυτής µέσω της στήριξης της Ένωσης 

2. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ»·  

Ειδικοί στόχοι: 

• Υπεροχή σε τεχνολογίες γενικής εφαρµογής και βιοµηχανικές τεχνολογίες (ΤΠΕ, 
νανοτεχνολογίες, προηγµένα υλικά, βιοτεχνολογίες, προηγµένη µεταποίηση και 
διάστηµα) 

– Αιτήσεις κατοχύρωσης διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας σε διαφορετικές γενικής 
εφαρµογής και βιοµηχανικές τεχνολογίες  
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• Πρόσβαση στη χρηµατοδότηση υψηλού κινδύνου 

– Συνολικές επενδύσεις που προσελκύστηκαν µέσω χρηµατοδότησης µε 
δανειακά κεφάλαια και επενδύσεις επιχειρηµατικών κεφαλαίων 

• Καινοτοµία στις ΜΜΕ 

– Αναλογία των συµµετεχουσών ΜΜΕ που εισάγουν καινοτοµίες για την 
επιχείρηση ή την αγορά (καλύπτουν την περίοδο του έργου συν µία τριετία)  

3. ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ»· 

Ειδικοί στόχοι: 

Για καθεµία από τις προκλήσεις, η πρόοδος αξιολογείται µε βάση τη συµβολή στους 
ακόλουθους ειδικούς στόχους που παρατίθενται λεπτοµερώς στο παράρτηµα Ι του 
προγράµµατος «Ορίζοντας 2020», µαζί µε περιγραφή της ουσιαστικής προόδου που 
απαιτείται για την επίτευξη των δεικτών σχετικά µε τις προκλήσεις και την πολιτική: 

– Βελτίωση της διά βίου υγείας και ευηµερίας του συνόλου του πληθυσµού 

– Εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων ασφαλών και υψηλής ποιότητας τροφίµων 
και άλλων βιοτεχνολογικών προϊόντων, µέσω της ανάπτυξης παραγωγικών και 
αποτελεσµατικών ως προς τη χρήση των πόρων συστηµάτων πρωτογενούς 
παραγωγής, ενίσχυση των υπηρεσιών που σχετίζονται µε το οικοσύστηµα, 
παράλληλα µε ανταγωνιστικές χαµηλών εκποµπών άνθρακα αλυσίδες 
τροφοδοσίας.  

– ∆ιασφάλιση της µετάβασης σε ένα αξιόπιστο, βιώσιµο και ανταγωνιστικό 
ενεργειακό σύστηµα, ενόψει της αυξανόµενης σπανιότητας των πόρων, των 
αυξανόµενων ενεργειακών αναγκών και της αλλαγής του κλίµατος.  

– Επίτευξη ενός ευρωπαϊκού συστήµατος µεταφορών που χρησιµοποιεί 
αποτελεσµατικά τους πόρους, είναι φιλικό προς το περιβάλλον, ασφαλές και 
λειτουργεί απρόσκοπτα προς όφελος των πολιτών, της οικονοµίας και της κοινωνίας 

– Επίτευξη µιας οικονοµίας αποδοτικής ως προς τη χρήση πόρων και ανθεκτικής στην 
αλλαγή του κλίµατος, και ενός βιώσιµου εφοδιασµού πρώτων υλών, προκειµένου να 
καλυφθούν οι ανάγκες ενός αυξανόµενου παγκόσµιου πληθυσµού εντός των 
βιώσιµων ορίων των φυσικών πόρων του πλανήτη.  

– Προώθηση καινοτόµων και ασφαλών ευρωπαϊκών κοινωνιών χωρίς αποκλεισµούς, 
σε ένα πλαίσιο πρωτοφανών µετασχηµατισµών και αυξανόµενων παγκόσµιων 
αλληλεξαρτήσεων. 

Πρόσθετοι δείκτες επιδόσεων είναι οι εξής: 

∆ηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά υψηλού αντικτύπου οι οποίες υποβλήθηκαν στην 
κρίση οµότιµων, στο πεδίο διαφορετικών κοινωνιακών προκλήσεων 
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– Αιτήσεις κατοχύρωσης διπλώµατος ευρεσιτεχνίας στο πεδίο των διαφόρων 
κοινωνιακών προκλήσεων  

– Αριθµός νοµοθετικών πράξεων της Ένωσης που αφορούν δραστηριότητες που 
στηρίζονται στο πεδίο διαφόρων κοινωνιακών προκλήσεων 

4. ΜΕΡΟΣ IV ΜΗ ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ 
(ΚΚΕΡ) 

Ειδικοί στόχοι: 

• Παροχή επιστηµονικής και τεχνικής στήριξης στις πολιτικές της Ένωσης µε 
βάση τις ανάγκες των πελατών  

– Αριθµός περιπτώσεων απτού ειδικού αντικτύπου στις ευρωπαϊκές πολιτικές 
που προκύπτουν από την τεχνική και επιστηµονική στήριξη των πολιτικών που 
παρέχει το Κοινό Κέντρο Ερευνών 

– Αριθµός δηµοσιεύσεων µε αξιολόγηση από οµότιµους 
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  

 1.1. Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας  

 1.2. Σχετικός(-οί) τοµέας(-είς) πολιτικής στη δοµή ∆Β∆/ΠΒ∆ 

 1.3. Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας  

 1.4. Στόχος(οι)  

 1.5. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας  

 1.6. ∆ιάρκεια και δηµοσιονοµικός αντίκτυπος  

 1.7. Προβλεπόµενος(οι) τρόπος(οι) διαχείρισης  

2. ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

 2.1. Κανόνες για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων  

 2.2. Σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου  

 2.3. Μέτρα για την πρόληψη της απάτης και των παρατυπιών  

3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  

 3.1. Τοµέας(είς) του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και γραµµή(ές) δαπανών 
του προϋπολογισµού που επηρεάζονται  

 3.2. Εκτιµώµενες επιπτώσεις στις δαπάνες  

 3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση της εκτιµώµενης επίπτωσης στις δαπάνες  

 3.2.2. Εκτιµώµενη επίπτωση στις επιχειρησιακές πιστώσεις  

 3.2.3. Εκτιµώµενη επίπτωση στις πιστώσεις διοικητικής φύσης 

 3.2.4. Συµβατότητα µε το ισχύον πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο 

 3.2.5. Συµµετοχή τρίτων στη χρηµατοδότηση  

 3.3. Εκτιµώµενη επίπτωση στα έσοδα
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  

1.1. Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας  

Ειδικό πρόγραµµα υλοποίησης του Ορίζοντα 2020 – Το πρόγραµµα-πλαίσιο για την 
έρευνα και την καινοτοµία (2014 – 2020) 

1.2. Σχετικός(οί) τοµέας(είς) πολιτικής που αφορά(ούν) τη δοµή ∆Β∆/ΠΒ∆29  

-08 - Έρευνα και Καινοτοµία 

- 09 - Κοινωνία των Πληροφοριών και Μέσα Ενηµέρωσης 

-02 - Επιχειρήσεις και Βιοµηχανία 

- 05 - Γεωργία 

- 32 - Ενέργεια 

- 06 - Κινητικότητα και µεταφορές 

- 15 - Εκπαίδευση και Πολιτισµός 

- 07 - Περιβάλλον και δράση για το κλίµα  

-101 - Κοινό Κέντρο Ερευνών 

1.3. Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας  

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση  

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση έπειτα από πιλοτικό έργο/προπαρασκευαστική 
δράση30.  

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά την επέκταση υφιστάµενης δράσης  

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά δράση αναπροσανατολισµένη προς νέα δράση  

1.4. Στόχοι 

1.4.1. Ο(οι) πολυετής(είς) στρατηγικός(οί) στόχος(οι) της Επιτροπής που αφορά η 
πρόταση/πρωτοβουλία  

Το ειδικό πρόγραµµα υλοποίησης του Ορίζοντα 2020 – Το πρόγραµµα-πλαίσιο για 
την έρευνα και την καινοτοµία (2014 – -2020) (ΕΠ) επιδιώκει την επίτευξη του 
γενικού στόχου του Ορίζοντα 2020 – του προγράµµατος-πλαισίου για την έρευνα 

                                                 
29 ∆Β∆: ∆ιαχείριση βάσει δραστηριότητας – ΠΒ∆: Προϋπολογισµός βάσει δραστηριότητας. 
30 Όπως αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 6 στοιχεία α) ή β) του δηµοσιονοµικού κανονισµού. 
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και την καινοτοµία (2014 – -2020) («Πρόγραµµα Ορίζοντας 2020») που είναι να 
συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, 
συµπεριλαµβανοµένης της ολοκλήρωσης του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας µε την 
υποστήριξη της ευφυούς, βιώσιµης και χωρίς αποκλεισµούς οικονοµικής 
µεγέθυνσης: 

- Ευφυής µεγέθυνση – ανάπτυξη οικονοµίας που βασίζεται στη γνώση και την 
καινοτοµία (υλοποίηση της εµβληµατικής πρωτοβουλίας Ένωση Καινοτοµίας). 

- Βιώσιµη ανάπτυξη – προώθηση µιας αποτελεσµατικότερης στη χρησιµοποίηση 
των πόρων, οικολογικότερης και πιο ανταγωνιστικής οικονοµίας. 

- Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς – ενίσχυση µιας οικονοµίας µε υψηλό ποσοστό 
απασχόλησης που εξασφαλίζει οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. 

1.4.2. Ειδικός(οί) στόχος(οι) και δραστηριότητα(ες) ∆Β∆/ΠΒ∆  

- Μέρος I: Προτεραιότητα «Επιστήµη αριστείας» 

- Μέρος IΙ: Προτεραιότητα «Βιοµηχανική υπεροχή» 

- Μέρος IΙΙ: Προτεραιότητα «Κοινωνιακές προκλήσεις» 

- Μέρος IV: Μη πυρηνικές άµεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών 

Σχετική(-ές) δραστηριότητα(-ες) ∆Β∆/ΠΒ∆ 

-08 - Έρευνα και Καινοτοµία 

- 09 - Κοινωνία των Πληροφοριών και Μέσα Ενηµέρωσης 

-02 - Επιχειρήσεις και Βιοµηχανία 

- 05 - Γεωργία 

- 32 - Ενέργεια 

- 06 - Κινητικότητα και µεταφορές 

- 15 - Εκπαίδευση και Πολιτισµός 

- 07 - Περιβάλλον και δράση για το κλίµα  

-101 - Κοινό Κέντρο Ερευνών 
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1.4.3. Προσδοκώµενα αποτελέσµατα και επιπτώσεις 

Να προσδιοριστούν τα αποτελέσµατα που αναµένεται να έχει η πρόταση/πρωτοβουλία όσον αφορά τους(τις) 
στοχοθετηµένους(-ες) δικαιούχους/οµάδες. 

Το ΕΠ θα καλύψει το σηµαντικότερο µέρος του προγράµµατος Ορίζοντας 2020. 
Εκτιµάται ότι µέχρι το 2030 το πρόγραµµα Ορίζοντας 2020 αναµένεται να 
συµβάλλει σε πρόσθετο ΑΕΠ κατά 0,92%, πρόσθετες εξαγωγές 1,37%, µείωση των 
εισαγωγών κατά 0,15% και αύξηση της απασχόλησης κατά 0,40%.  

Περισσότερες πληροφορίες περιλαµβάνονται στο έγγραφο των υπηρεσιών της 
Επιτροπής σχετικά µε την εκτίµηση των επιπτώσεων του προγράµµατος Ορίζοντας 
2020 που συνοδεύει την παρούσα νοµοθετική πρόταση.  

1.4.4. ∆είκτες αποτελεσµάτων και επιπτώσεις  

Να προσδιοριστούν οι δείκτες για την παρακολούθηση της υλοποίησης της πρότασης/πρωτοβουλίας. 

Στον ακόλουθο πίνακας καθορίζεται για τους γενικούς και ειδικούς στόχους του ΕΠ 
περιορισµένος αριθµός βασικών δεικτών για την αξιολόγηση αποτελεσµάτων και 
επιπτώσεων.  

Πρόσθετοι – συµπεριλαµβανοµένων αυτών που αναπτύσσονται για πρώτη φορά – 
δείκτες θα χρησιµοποιηθούν για τη συµπερίληψη διαφόρων τύπων αποτελεσµάτων 
και επιπτώσεων για τις διαφορετικές ειδικές δραστηριότητες. 

Γενικός στόχος: 

Συµβολή στους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και στην ολοκλήρωση του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας 

- Στόχος Ε&Α της στρατηγικής Ευρώπη 2020 (3% του ΑΕΠ) 

Σηµερινή τιµή: 2,01 % του ΑΕΠ (ΕΕ των 27, 2009) 

Στόχος 3 % του ΑΕΠ (2020) 

- Βασικός δείκτης καινοτοµίας της στρατηγικής Ευρώπη 2020 

Σηµερινή τιµή: Νέα προσέγγιση 

Στόχος: Σηµαντικό βάρος των ταχέως αναπτυσσόµενων καινοτόµων 
επιχειρήσεων στην οικονοµία 

Μέρος I: Προτεραιότητα «Επιστήµη αριστείας» 

Ειδικοί στόχοι 

* Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Έρευνας 

- Μερίδιο δηµοσιεύσεων από χρηµατοδοτούµενα από το ΕΣΕ έργα που να 
βρίσκονται ανάµεσα στο κορυφαίο 1 % των ιδιαίτερα αναφερόµενων 
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Σηµερινή τιµή: 0,8 % (δηµοσιεύσεις της ΕΕαπό το 2004 έως το 2006, 
αναφερόµενες µέχρι το 2008) 

Στόχος: 1,6 % (δηµοσιεύσεις ΕΣΕ 2014 - 2020) 

- Αριθµός θεσµικών µέτρων πολιτικής και εθνικής/περιφερειακής πολιτικής που των 
οποίων η έµπνευση προέρχεται από χρηµατοδότηση του ΕΣΕ 

Σηµερινή τιµή: 20 (εκτίµηση 2007 – 2013) 

Στόχος: 100 (2014 – 2020) 

* Μελλοντικές και αναδυόµενες τεχνολογίες 

- ∆ηµοσιεύσεις σε υψηλού αντίκτυπου περιοδικά µε αξιολόγηση από οµότιµους 

Σηµερινή τιµή: Νέα προσέγγιση 

Στόχος: 25 δηµοσιεύσεις ανά χρηµατοδότηση 10 εκατ. ευρώ (2014 - 2020) 

- Αιτήσεις ευρεσιτεχνίας σε Μελλοντικές και αναδυόµενες τεχνολογίες  

Σηµερινή τιµή: Νέα προσέγγιση 

Στόχος: 1 αίτηση ευρεσιτεχνίας ανά χρηµατοδότηση 10 εκατ. ευρώ (2014 - 
2020) 

* ∆ράσεις Μαρία Κιουρί σε δεξιότητες, εκπαίδευση και ανάπτυξη 
σταδιοδροµίας 

- ∆ιατοµεακή και διακρατική κυκλοφορία ερευνητών, συµπεριλαµβανοµένων 
υποψηφίων ∆ιδακτόρων 

Σηµερινή τιµή: 50.000, 20 % περίπου υποψήφιοι διδάκτορες (2007 - 2013) 

Στόχος: 65.000, 40 % περίπου υποψήφιοι διδάκτορες (2014 - 2020)  

* Ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδοµές (συµπεριλαµβανοµένων των ηλ-υποδοµών) 

- Ερευνητικές υποδοµές που καθίστανται προσβάσιµες σε όλους τους ερευνητές 
στην Ευρώπη και πέρα από αυτή µέσω της υποστήριξης της ΕΕ 

Σηµερινή τιµή: 650 (2012) 

Στόχος: 1000(2020) 

Μέρος II: Προτεραιότητα «Βιοµηχανική υπεροχή» 

Ειδικοί στόχοι 

* Υπεροχή σε τεχνολογίες γενικής εφαρµογής και βιοµηχανικές τεχνολογίες 
(ΤΠΕ, νανοτεχνολογίες, προηγµένα υλικά, βιοτεχνολογίες, προηγµένη µεταποίηση 
και διάστηµα) 
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- Αιτήσεις για διπλώµατα ευρεσιτεχνίας που έχουν αποκτηθεί στις διαφορετικές 
τεχνολογίες γενικής εφαρµογής και τις βιοµηχανικές τεχνολογίες  

Σηµερινή τιµή: Νέα προσέγγιση 

Στόχος: 3 αιτήσεις διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας ανά χρηµατοδότηση 10 εκατ. 
ευρώ (2014 - 2020) 

* Πρόσβαση σε χρηµατοδότηση υψηλού κινδύνου 

- Συνολικές επενδύσεις που κινητοποιήθηκαν µέσω χρηµατοδότησης δανείων και 
επενδύσεων κεφαλαίων υψηλού κινδύνου 

Σηµερινή τιµή: Νέα προσέγγιση 

Στόχος: συνολικές επενδύσεις 100 εκατοµ. ευρώ ανά 10 εκατοµ. ευρώ 
ενωσιακή συνεισφορά (2014 - 2020) 

* Καινοτοµία στις ΜΜΕ 

- Μερίδιο των συµµετεχουσών ΜΜΕ που εισάγουν νέες καινοτοµίες για την 
εταιρεία ή την αγορά (καλύπτεται η περίοδος του έργου συν µια τριετία) 

Σηµερινή τιµή: Νέα προσέγγιση 

Στόχος: 50 % 

Μέρος III: Προτεραιότητα «Κοινωνιακές προκλήσεις» 

Ειδικοί στόχοι 

Για καθεµία από τις προκλήσεις, αξιολογείται η πρόοδος σε σχέση µε τη συµβολή 
στους ακόλουθους ειδικούς στόχους που παρουσιάζονται λεπτοµερώς στο 
Παράρτηµα I του προγράµµατος Ορίζοντας 2020 µαζί µε τις περιγραφές της 
σηµαντικής εξέλιξης που χρειάζεται για την επίτευξη των δεικτών σχετικά µε τις 
προκλήσεις και την πολιτική: 

- Βελτίωση της διά βίου υγείας και ευηµερίας του συνόλου του πληθυσµού 

- Εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων ασφαλών και υψηλής ποιότητας τροφίµων και 
άλλων βιοτεχνολογικών προϊόντων, µέσω της ανάπτυξης παραγωγικών και 
αποτελεσµατικών ως προς τη χρήση των πόρων συστηµάτων πρωτογενούς 
παραγωγής, ενίσχυση των υπηρεσιών που σχετίζονται µε το οικοσύστηµα, 
παράλληλα µε ανταγωνιστικές αλυσίδες χαµηλών εκποµπών άνθρακα·  

- ∆ιασφάλιση της µετάβασης σε ένα αξιόπιστο, βιώσιµο και ανταγωνιστικό 
ενεργειακό σύστηµα, για την αντιµετώπιση της αυξανόµενης έλλειψης πόρων, των 
αυξανόµενων ενεργειακών αναγκών και της κλιµατικής αλλαγής  

- ∆ηµιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήµατος µεταφορών που χρησιµοποιεί 
αποτελεσµατικά τους πόρους, είναι φιλικό προς το περιβάλλον, ασφαλές και 
λειτουργεί απρόσκοπτα προς όφελος των πολιτών, της οικονοµίας και της κοινωνίας 
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- Επίτευξη µιας αποδοτικής ως προς τους πόρους και ανθεκτικής στις κλιµατικές 
αλλαγές οικονοµίας και ενός βιώσιµου συστήµατος εφοδιασµού µε πρώτες ύλες, 
προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι ανάγκες ενός αυξανόµενου παγκόσµιου 
πληθυσµού εντός των βιώσιµων ορίων των φυσικών πόρων του πλανήτη·  

- Ενίσχυση των χωρίς αποκλεισµούς, καινοτόµων και ασφαλών ευρωπαϊκών 
κοινωνιών, σε ένα πλαίσιο πρωτοφανών µετασχηµατισµών και αυξανόµενων 
παγκόσµιων αλληλεξαρτήσεων. 

Πρόσθετοι δείκτες επιδόσεων είναι οι εξής: 

- ∆ηµοσιεύσεις σε υψηλού αντίκτυπου περιοδικά που έχουν εξεταστεί από 
οµότιµους στους τοµείς των διαφορετικών κοινωνιακών προκλήσεων 

Σηµερινή τιµή: Νέα προσέγγιση (για το ΠΠ7 (2007-2010), 8149 δηµοσιεύσεις 
συνολικά – προκαταρκτικά στοιχεία) 

Στόχος: Κατά µέσο όρο, 20 δηµοσιεύσεις ανά χρηµατοδότηση 10 εκατ. ευρώ 
(2014 - 2020) 

- Αιτήσεις για διπλώµατα ευρεσιτεχνίας στον τοµέα των διαφορετικών κοινωνιακών 
προκλήσεων  

Σηµερινή τιµή: 153 (πρόγραµµα συνεργασίας ΠΠ7 2007-10, προκαταρκτικά 
στοιχεία) 

Στόχος: Κατά µέσο όρο, 2 αιτήσεις για διπλώµατα ευρεσιτεχνίας ανά 
χρηµατοδότηση 10 εκατ. ευρώ (2014 - 2020) 

- Αριθµός νοµοθετηµάτων της ΕΕ που αναφέρονται σε υποστηριζόµενες 
δραστηριότητες στον τοµέα των διαφορετικών κοινωνιακών προκλήσεων 

Σηµερινή τιµή: Νέα προσέγγιση 

Στόχος: Κατά µέσο όρο, 1 ανά χρηµατοδότηση 10 εκατ. ευρώ (2014 - 2020) 

Μέρος IV: Μη πυρηνικές άµεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών  

Παροχή επιστηµονικής και τεχνικής υποστήριξης προσαρµοσµένης στις ανάγκες των 
πελατών, για την υποστήριξη των ενωσιακών πολιτικών.  

- Αριθµός απτών συγκεκριµένων επιπτώσεων στις ευρωπαϊκές πολιτικές που 
προκύπτουν από την τεχνική και επιστηµονική υποστήριξη πολιτικής που παρέχει το 
Κοινό Κέντρο Ερευνών 

Σηµερινή τιµή: 175 (2010) 

Στόχος: 230 (2020) 

- Αριθµός δηµοσιεύσεων που έχουν αξιολογηθεί από οµότιµους κριτές  

Σηµερινή τιµή: 430 (2010) 
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Στόχος: 500 (2020) 

1.5. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας  

1.5.1. Βραχυπρόθεσµη ή µακροπρόθεσµη κάλυψη αναγκών  

- Βελτίωση της συµβολής της έρευνας και της καινοτοµίας στην επίλυση ζωτικών 
κοινωνιακών προκλήσεων.  

- Τόνωση της βιοµηχανικής ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης µέσω της προώθησης 
της τεχνολογικής ηγετικής θέσης και την µεταφορά των καλών ιδεών στην αγορά. 

- Ενίσχυση της επιστηµονικής βάσης της Ευρώπης. 

- ∆ηµιουργία του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας και αύξηση της αποτελεσµατικότητάς 
του (οριζόντιοι στόχοι).  

- Περισσότερες πληροφορίες περιλαµβάνονται στο έγγραφο των υπηρεσιών της 
Επιτροπής σχετικά µε την εκτίµηση των επιπτώσεων του προγράµµατος Ορίζοντας 
2020 που συνοδεύει την παρούσα νοµοθετική πρόταση. 

1.5.2. Προστιθέµενη αξία παρέµβασης της ΕΕ 

Υφίστανται σαφείς λόγοι για την δηµόσια παρέµβαση ώστε να αντιµετωπιστούν τα 
προβλήµατα που σκιαγραφούνται στην παράγραφο 1.5.1 ανωτέρω. Από µόνες τους 
οι αγορές δεν πρόκειται να εξασφαλίσουν την ηγετική θέση της Ευρώπης στο νέο 
τεχνοοικονοµικό παράδειγµα. Θα απαιτηθεί δηµόσια παρέµβαση µεγάλης κλίµακας 
µέσω µέτρων προσφοράς και ζήτησης για να αντιµετωπιστούν οι αστοχίες της 
αγοράς που συνδέονται µε τις συστηµικές µετακινήσεις στον τοµέα των βασικών 
τεχνολογιών. 

Ωστόσο, τα κράτη µέλη ενεργώντας µεµονωµένα δεν θα είναι σε θέση να κάνουν τις 
απαιτούµενες δηµόσιες παρεµβάσεις. Οι επενδύσεις τους σε έρευνα και καινοτοµία 
είναι σχετικά χαµηλές, κατακερµατισµένες και ανεπαρκείς – και αυτό αποτελεί 
σηµαντικό εµπόδιο όταν αναφερόµαστε σε µετατοπίσεις του τεχνολογικού 
παραδείγµατος. Τα κράτη µέλη από µόνα τους δυσκολεύονται να επιταχύνουν την 
τεχνολογική ανάπτυξη σε ευρεία ποικιλία τεχνολογιών ή να αντιµετωπίσουν την 
έλλειψη διακρατικού συντονισµού. 

Όπως υπογραµµίστηκε στην πρόταση για το επόµενο πολυετές δηµοσιονοµικό 
πλαίσιο, η Ένωση βρίσκεται σε καλή θέση προκειµένου να εξασφαλίσει 
προστιθέµενη αξία γιατί διαθέτει µεγάλης κλίµακας επενδύσεις σε βασική έρευνα 
αιχµής, σε στοχευµένη εφαρµοσµένη έρευνα και ανάπτυξη, και στην συναφή 
εκπαίδευση, κατάρτιση και υποδοµές που θα συµβάλλουν στην ενίσχυση των 
επιδόσεων σε θεµατικά εστιασµένη Ε&Α και σε τεχνολογίες γενικής εφαρµογής, 
γιατί υποστηρίζει της προσπάθειες των επιχειρήσεων να εκµεταλλευτούν τα 
ερευνητικά αποτελέσµατα και να τα µετατρέψουν σε εµπορεύσιµα προϊόντα, 
διεργασίες και υπηρεσίες, και γιατί προωθεί την διείσδυση των εν λόγω 
καινοτοµιών. Μια σειρά διασυνοριακών δράσεων – σχετικά µε τον συντονισµό 
εθνικής χρηµατοδότησης της έρευνας, τον πανευρωπαϊκό ανταγωνισµό για την 
χρηµατοδότηση ερευνών, την κινητικότητα και την κατάρτιση των ερευνητών, τον 
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συντονισµό των ερευνητικών υποδοµών, την διακρατική συνεργασία στην έρευνα 
και την καινοτοµία και την υποστήριξη της καινοτοµίας – οργανώνονται 
αποδοτικότερα και αποτελεσµατικότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα στοιχεία από εκ 
των υστέρων αξιολογήσεις έχουν αποδείξει πειστικά ότι τα προγράµµατα έρευνας 
και καινοτοµίας της Ένωσης υποστηρίζουν έρευνα και άλλες δραστηριότητες 
µεγάλης στρατηγικής σηµασίας για τους συµµετέχοντες, και ότι η ενωσιακή στήριξη 
απλώς δεν πρέπει να εκλείψει. µε άλλα λόγια δεν υπάρχουν υποκατάστατα της 
στήριξης σε επίπεδο Ένωσης.  

Από στοιχεία προκύπτει επίσης η ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία των δράσεων 
υποστήριξης πολιτικής που προκύπτει από την συγχώνευση γνώσεων και εµπειρίας 
από διαφορετικά περιβάλλοντα, την υποστήριξη διακρατικών συγκρίσεων εργαλείων 
και εµπειριών της πολιτικής της καινοτοµίας και την παροχή της ευκαιρίας 
προσδιορισµού, προώθησης και δοκιµής πρακτικών από τον ευρύτερο δυνατό τοµέα. 

Οι άµεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ) παρέχουν ευρωπαϊκή 
προστιθέµενη αξία λόγω της µοναδικής ευρωπαϊκής τους διάστασης. Τα οφέλη αυτά 
κυµαίνονται από την κάλυψη των αναγκών της Επιτροπής για την εσωτερική 
πρόσβαση σε επιστηµονικά στοιχεία ανεξάρτητα από τα εθνικά ή τα ιδιωτικά 
συµφέροντα µέχρι τα άµεσα οφέλη για τους πολίτες της Ένωσης µέσω της 
τροφοδότησης πολιτικών µε αποτέλεσµα βελτιωµένες οικονοµικές, περιβαλλοντικές 
και κοινωνικές συνθήκες.  

Περισσότερες πληροφορίες περιλαµβάνονται στο έγγραφο των υπηρεσιών της 
Επιτροπής σχετικά µε την εκτίµηση των επιπτώσεων του προγράµµατος Ορίζοντας 
2020 που συνοδεύει την παρούσα νοµοθετική πρόταση. 

1.5.3. ∆ιδάγµατα από ανάλογες εµπειρίες του παρελθόντος 

Το πρόγραµµα στηρίζεται στην συσσωρευµένη εµπειρία από προηγούµενα 
προγράµµατα-πλαίσια για έρευνα και τεχνολογική επίδειξη (ΠΠ), το πρόγραµµα για 
την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία (CIP) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Καινοτοµίας και Τεχνολογίας (EIT).  

Επί περίοδο αρκετών δεκαετιών, τα προγράµµατα της Ένωσης:  

- έχουν πετύχει τη συµµετοχή των καλύτερων ερευνητών και ιδρυµάτων της 
Ευρώπης,  

- έχουν διαρθρωτικές επιπτώσεις µεγάλης κλίµακας, επιστηµονικές, τεχνολογικές και 
καινοτοµικές επιπτώσεις, µικροοικονοµικά οφέλη, και µεταγενέστερες 
µακροοικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις για όλα τα κράτη 
µέλη.  

Εκτός από την επιτυχία υπάρχουν και σηµαντικά διδάγµατα που προκύπτουν από το 
παρελθόν: 

- Η έρευνα, η καινοτοµία και η εκπαίδευση πρέπει να αντιµετωπίζονται µε πιο 
συντονισµένο τρόπο. 
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- Ερευνητικά αποτελέσµατα καλύτερα διανεµηµένα και αξιοποιηµένα σε νέα 
προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες. 

- Η λογική της παρέµβασης πρέπει να είναι πιο εστιασµένη, συγκεκριµένη, 
λεπτοµερής και διαφανής. 

- Η πρόσβαση στο πρόγραµµα πρέπει να βελτιωθεί και να αυξηθεί η συµµετοχή 
νεοσυσταθέντων επιχειρήσεων, ΜΜΕ, βιοµηχανίας, κράτη µέλη περιορισµένων 
επιδόσεων και χώρες εκτός ΕΕ. 

- Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση του προγράµµατος πρέπει να ενισχυθούν. 

Οι συστάσεις για τις άµεσες δράσεις στις πρόσφατες εκθέσεις αξιολόγησης 
σηµειώνουν µεταξύ άλλων ότι µπορούν: 

- να προωθήσουν την εντονότερη ενοποίηση στην παραγωγή γνώσης στην Ένωση,  

- να καθιερώσουν αναλύσεις επιπτώσεων και µελέτες αποδοτικότητας σε σχέση µε 
το κόστος για συγκεκριµένες εργασίες,  

- να ενισχύσουν τη συνεργασία µε την βιοµηχανία για να ενισχυθούν τα 
αποτελέσµατα υπέρ της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονοµίας. 

Περισσότερες πληροφορίες περιλαµβάνονται στο έγγραφο των υπηρεσιών της 
Επιτροπής σχετικά µε την εκτίµηση των επιπτώσεων του προγράµµατος Ορίζοντας 
2020 που συνοδεύει την παρούσα νοµοθετική πρόταση. 

1.5.4. Συνοχή και ενδεχόµενη συνέργεια µε άλλα συναφή µέσα 

Στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων για την Ευρώπη 2020, θα δηµιουργηθούν και 
θα αναπτυχθούν συνέργιες µε άλλα προγράµµατα της Ένωσης όπως το Κοινό 
Στρατηγικό Πλαίσιο για Οικονοµική, Κοινωνική και Εδαφική Συνοχή και το 
πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητας και ΜΜΕ. 
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1.6. ∆ιάρκεια και δηµοσιονοµικός αντίκτυπος  

 Πρόταση/πρωτοβουλία περιορισµένης διάρκειας  

–  Πρόταση /πρωτοβουλία από την 01/01/2014 έως τις 31/12/2020 

–  ∆ηµοσιονοµικές επιπτώσεις από το 2014 µέχρι το 2026 

 Πρόταση /πρωτοβουλία απεριόριστης διάρκειας 

– Περίοδος σταδιακής εφαρµογής από το ΕΕΕΕ µέχρι το ΕΕΕΕ, 

– και στη συνέχεια λειτουργία µε κανονικό ρυθµό. 

1.7. Προβλεπόµενος(-οι) τρόπος(-οι) διαχείρισης31 

 Κεντρική άµεση διαχείριση από την Επιτροπή  

 Κεντρική έµµεση διαχείριση µε ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης σε: 

–  Εκτελεστικούς οργανισµούς  

–  Φορείς που έχουν συστήσει οι Κοινότητες32 

–  Εθνικοί δηµόσιοι φορείς / φορείς µε αποστολή δηµόσιας υπηρεσίας  

–  Πρόσωπα επιφορτισµένα µε την εκτέλεση συγκεκριµένων δράσεων δυνάµει 
του τίτλου V της Συνθήκης για την για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως 
προσδιορίζονται στην αντίστοιχη βασική πράξη κατά την έννοια του άρθρου 49 
του δηµοσιονοµικού κανονισµού  

 Επιµερισµένη διαχείριση µε τα κράτη µέλη  

 Αποκεντρωµένη διαχείριση µε τρίτες χώρες  

 Κοινή διαχείριση µε διεθνείς οργανισµούς, συµπεριλαµβανοµένου της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας ∆ιαστήµατος 

Αν αναφέρονται περισσότεροι τρόποι διαχείρισης, να διευκρινιστούν στο τµήµα «Παρατηρήσεις». 

Παρατηρήσεις  

Η Επιτροπή προτίθεται να χρησιµοποιήσει ποικιλία τρόπων διαχείρισης για την 
υλοποίηση της παρούσας δραστηριότητας, αξιοποιώντας τους τρόπους διαχείρισης 
που χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο των υφιστάµενων δηµοσιονοµικών προοπτικών. 
Οι εν λόγω τρόποι διαχείρισης περιλαµβάνουν κεντρική και κοινή διαχείριση.  

                                                 
31 Λεπτοµέρειες σχετικά µε τους τρόπους διαχείρισης και παραποµπές στο δηµοσιονοµικό κανονισµό 

υπάρχουν στον ιστότοπο BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html 
32 Όπως προβλέπεται στο άρθρο 185 του δηµοσιονοµικού κανονισµού. 

http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
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Η διαχείριση θα εξασφαλιστεί µέσω των υπηρεσιών της Επιτροπής, µέσω των 
υφιστάµενων εκτελεστικών οργανισµών της Επιτροπής µε ανανέωση και επέκταση 
της εντολής που τους έχει ανατεθεί κατά εξισορροπηµένο τρόπο και µέσω άλλων 
φορέων εξωτερικής ανάθεσης όπως οι οντότητες που έχουν συσταθεί βάσει των 
άρθρων 187 (π.χ. κοινές επιχειρήσεις µε ανανεωµένες εντολές µετά από αξιολόγηση 
και νέες οντότητες που θα συσταθούν για την υλοποίηση π.χ. του µέρους που αφορά 
τις «Κοινωνιακές προκλήσεις»), 185 (προγράµµατα που έχουν αναληφθεί από 
κοινού µε αρκετά κράτη µέλη, όπου θα διαδραµατίσουν ρόλο εθνικοί φορείς του 
δηµόσιου τοµέα / φορείς µε αποστολή δηµόσιας υπηρεσίας) της συνθήκης της 
Λισαβόνας καθώς και µέσω χρηµατοπιστωτικών µέσων.  

Οι δραστηριότητες που έχουν ήδη ανατεθεί σε εξωτερικούς φορείς βάσει των 
υφιστάµενων δηµοσιονοµικών προοπτικών (π.χ. Έρευνα Αιχµής, δράσεις Μαρία 
Κιουρί, δράσεις ΜΜΕ) που θα συνεχίσουν βάσει του παρόντος ειδικού 
προγράµµατος, θα υλοποιηθούν µε διατήρηση του υφιστάµενου καθεστώτος 
εξωτερίκευσης. Αυτό ενδέχεται να συνεπάγεται την περαιτέρω εξειδίκευση και 
απλοποίηση της διαχείρισης των αντίστοιχων εξωτερικευµένων φορέων και τη 
µετατροπή τους σε φορείς συγκρίσιµου λειτουργικού µεγέθους.  

Η εξωτερίκευση περαιτέρω δραστηριοτήτων του ειδικού προγράµµατος µε 
προσφυγή σε υφιστάµενους εκτελεστικούς οργανισµούς της Επιτροπής, προβλέπεται 
εφόσον συνάδει µε την διατήρηση των βασικών πολιτικών αρµοδιοτήτων στο 
πλαίσιο των υπηρεσιών της Επιτροπής. Τα µέσα εξωτερίκευσης που θα υιοθετηθούν 
για την υλοποίηση των εν λόγω δραστηριοτήτων θα επιλεγούν µε βάση την 
αποδεδειγµένη αποτελεσµατικότητα και απόδοσή τους. Ταυτόχρονα, το προσωπικό 
που έχει διατεθεί στους εκτελεστικούς οργανισµούς της Επιτροπής θα πρέπει να 
αυξηθεί ανάλογα µε το τµήµα του προϋπολογισµού που αντιστοιχεί στις 
εξωτερικευµένες δραστηριότητες και λαµβάνοντας υπόψη τη δέσµευση για τη 
στελέχωση που έχει αναλάβει η Επιτροπή (Προϋπολογισµός για την Ευρώπη 2020, 
COM(2011) 500). 

Στις περιπτώσεις που είναι δυνατόν να επιτευχθούν µεγαλύτερες µοχλεύσεις, 
ενδέχεται να συµµετάσχει στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων του προγράµµατος 
Ορίζοντας 2020 που σχετίζονται µε το διάστηµα και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
∆ιαστήµατος. 
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2. ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

Απλούστευση 

Το ειδικό πρόγραµµα πρέπει να προσελκύσει τους καλύτερους από τους άριστους 
ερευνητές και τις πλέον καινοτόµες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Αυτό µπορεί να 
επιτευχθεί µόνο µε ένα πρόγραµµα µε τον λιγότερο δυνατό διοικητικό φόρτο για 
τους συµµετέχοντες και µε τους κατάλληλους όρους χρηµατοδότησης. Η 
απλοποίηση του ειδικού προγράµµατος θα επικεντρωθεί σε τρεις υπερισχύοντες 
στόχους: µείωση των διοικητικών δαπανών των συµµετεχόντων, επιτάχυνση όλων 
των διαδικασιών υποβολής προτάσεων και διαχείρισης επιχορηγήσεων και µείωση 
του ποσοστού δηµοσιονοµικών σφαλµάτων. Επιπλέον, απλοποίηση της 
χρηµατοδότησης της έρευνας και της καινοτοµίας θα προκύψει επίσης από την 
αναθεώρηση του δηµοσιονοµικού κανονισµού (π.χ. κατάργηση των έντοκων 
λογαριασµών για την προχρηµατοδότηση, επιλέξιµος ΦΠΑ, περιορισµός της 
παρέκτασης των συστηµατικών σφαλµάτων). 

Η απλοποίηση του ειδικού προγράµµατος θα επιτευχθεί σε αρκετές διαστάσεις.  

∆ιαρθρωτικές απλοποιήσεις µέσω 

- Ενοποίηση των ενωσιακών µέσων χρηµατοδότησης που σχετίζονται µε την έρευνα 
και την καινοτοµία στο παρόν ειδικό πρόγραµµα, 

- Το παρόν ενιαίο ειδικό πρόγραµµα για την υλοποίηση του προγράµµατος 
Ορίζοντας 2020, 

- Ένα ενιαίο σύνολο κανόνων συµµετοχής που καλύπτει όλες τις συνιστώσες του 
προγράµµατος Ορίζοντας 2020. 

Η µεγάλη απλοποίηση των κανόνων χρηµατοδότησης θα καταστήσει την κατάρτιση 
των προτάσεων και την διαχείριση των έργων ευκολότερη. Ταυτόχρονα θα 
προκαλέσουν µείωση των δηµοσιονοµικών σφαλµάτων. Προτείνεται η ακόλουθη 
προσέγγιση: 

Κύρια µορφή χρηµατοδότησης για επιχορηγήσεις: 

- Απλοποιηµένη επιστροφή των πραγµατικών άµεσων δαπανών, µε ευρύτερη 
αποδοχή της συνηθισµένης λογιστικής των δικαιούχων, συµπεριλαµβανοµένης της 
επιλεξιµότητας ορισµένων φόρων και επιβαρύνσεων,  

- ∆υνατότητα χρήσης δαπάνης µονάδας προσωπικού (µέση δαπάνη προσωπικού) για 
δικαιούχους για τους οποίους αυτή είναι η συνήθης λογιστική µέθοδος και για τους 
ιδιοκτήτες ΜΜΕ χωρίς µισθό, 

- Απλοποίηση της καταγραφής του χρόνου µε την παροχή ενός σαφούς και απλού 
συνόλου ελάχιστων κανόνων, ιδίως κατάργηση των υποχρεώσεων καταγραφής του 
χρόνου για το προσωπικό που εργάζεται αποκλειστικά σε ένα έργο της Ένωσης, 



 

EL 121   EL 

- Ένα ενιαίο ποσοστό αποζηµίωσης για όλους τους συµµετέχοντες αντί τριών 
διαφορετικών ποσοστών ανά τύπο συµµετέχοντος, 

- Ένα ενιαίο κατ' αποκοπή ποσοστό για την κάλυψη των έµµεσων δαπανών αντί για 
4 µεθόδους υπολογισµού των έµµεσων δαπανών, κατά γενικό κανόνα: 

- ∆ιατήρηση του συστήµατος του µοναδιαίου κόστους και του κατ' αποκοπή 
ποσοστού για τις δράσεις κινητικότητας και κατάρτισης (Μαρία Κιουρί), 

- Χρηµατοδότηση µε βάση τα αποτελέσµατα µε κατ' αποκοπή ποσά για ολόκληρα 
έργα σε συγκεκριµένους τοµείς. 

Ο διοικητικός φόρτος για τους συµµετέχοντες θα µειωθεί περαιτέρω µε µια 
αναθεωρηµένη στρατηγική ελέγχου, όπως περιγράφεται στο τµήµα 2.2.2, µε την 
οποία επιτυγχάνεται νέα ισορροπία µεταξύ εµπιστοσύνης και ελέγχου.  

Εκτός από τους απλοποιηµένους κανόνες και ελέγχους, όλες οι διαδικασίες και οι 
διεργασίες για την υλοποίηση των έργων θα εξορθολογιστούν. Σε αυτές 
περιλαµβάνονται οι λεπτοµερείς διατάξεις σχετικά µε το περιεχόµενο και την µορφή 
των προτάσεων, οι διεργασίες µετατροπής των προτάσεων σε έργα, οι απαιτήσεις για 
την υποβολή εκθέσεων και την παρακολούθηση, καθώς και τα σχετικά έγγραφα 
οδηγιών και οι υπηρεσίες υποστήριξης. Σηµαντική συµβολή στη µείωση των 
διοικητικών δαπανών συµµετοχής θα προέλθει από µια ενιαία φιλική προς τον 
χρήστη πλατφόρµα πληροφορικής µε βάση την Πύλη για Συµµετέχοντες του 
έβδοµου προγράµµατος-πλαισίου για Ε&Α της ΕΕ (2007-2013) (ΠΠ7). 

2.1. Κανόνες για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων  

Να προσδιοριστούν η συχνότητα και οι όροι των διατάξεων αυτών. 

Για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των έµµεσων δράσεων του ειδικού 
προγράµµατος θα αναπτυχθεί ένα νέο σύστηµα. Θα στηρίζεται σε λεπτοµερή, 
έγκαιρη και εναρµονισµένη στρατηγική, ιδιαίτερα εστιασµένη στην 
διεκπεραιωτικότητα, την απόδοση, τα αποτελέσµατα και τις επιπτώσεις. Θα 
υποστηρίζεται από ένα κατάλληλο αρχείο δεδοµένων, εµπειρογνώµονες, 
εξειδικευµένη ερευνητική δραστηριότητα και αυξηµένη συνεργασία µε τα κράτη 
µέλη και τις συνδεδεµένες χώρες και θα αξιοποιηθεί µέσω κατάλληλης διάδοσης και 
υποβολής εκθέσεων. Για τις άµεσες δράσεις το ΚΚΕρ θα συνεχίσει να βελτιώνει το 
οικείο σύστηµα παρακολούθησης προσαρµόζοντας περαιτέρω τους δείκτες 
µέτρησης απόδοσης και επιπτώσεων. 

Το σύστηµα θα περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε οριζόντια θέµατα όπως η 
βιωσιµότητα και η κλιµατική αλλαγή. Οι σχετιζόµενες µε το κλίµα δαπάνες θα 
υπολογίζονται σύµφωνα µε το σύστηµα παρακολούθησης που στηρίζεται στους 
δείκτες του Ρίο. 

2.2. Σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου  

Στον τοµέα των ερευνητικών επιχορηγήσεων θεσπίστηκε όριο σφαλµάτων 2% ως 
κύριος δείκτης όσον αφορά την νοµιµότητα και την κανονικότητα των πράξεων. 
Ωστόσο, αυτό προκάλεσε σειρά απρόβλεπτων και ανεπιθύµητων παρενεργειών. 
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Μεταξύ των δικαιούχων καθώς και µεταξύ της νοµοθετικής αρχής υπάρχει έντονη η 
εντύπωση ότι η επιβάρυνση του ελέγχου έχει αυξηθεί υπέρµετρα. Αυτό εµπεριέχει 
τον κίνδυνο να µειωθεί η ελκυστικότητα του ερευνητικού προγράµµατος της 
έρευνας και έτσι να επηρεαστεί αρνητικά η έρευνα και η καινοτοµία στην Ένωση. 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011 συµπέρανε ότι «Έχει ζωτική 
σηµασία να απλουστευθούν τα µέσα της ΕΕ που αποσκοπούν στην προαγωγή της 
έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτοµίας (ΕΑΚ) προκειµένου να διευκολυνθεί η 
αποδοχή τους από τους καλύτερους επιστήµονες και τις πιο καινοτόµες επιχειρήσεις· 
βασικό προς τούτο είναι να συµφωνηθεί µεταξύ των αρµοδίων θεσµικών οργάνων 
µια νέα ισορροπία µεταξύ εµπιστοσύνης και ελέγχου, καθώς και µεταξύ της 
ανάληψης κινδύνων και της αποφυγής κινδύνων.» (βλέπε EUCO 2/1/11 REV1, 
Βρυξέλλες 8 Μαρτίου 2011). 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισµα της 11ης Νοεµβρίου 2010 σχετικά µε την 
απλοποίηση της εκτέλεσης των προγραµµάτων-πλαισίων έρευνας 
(P7_TA(2010)0401) υποστηρίζει ρητά µεγαλύτερο κίνδυνο λαθών για την 
χρηµατοδότηση της έρευνας και «Εκφράζει την ανησυχία του ότι το σηµερινό 
σύστηµα και η πρακτική διαχείρισης του ΠΠ7 είναι υπερβολικά προσανατολισµένα 
στους ελέγχους, οδηγώντας έτσι σε σπατάλη πόρων, µικρότερη συµµετοχή και 
λιγότερο ελκυστικά ερευνητικά τοπία· επισηµαίνει µε ανησυχία ότι το σηµερινό 
σύστηµα διαχείρισης «µηδενικής ανοχής στους κινδύνους» φαίνεται πως αποφεύγει 
αντί να διαχειρίζεται τους κινδύνους». 

Η απότοµη αύξηση του αριθµού των λογιστικών ελέγχων και η επακόλουθη 
παρέκταση των αποτελεσµάτων προκάλεσε επίσης κύµα διαµαρτυριών από τον 
κόσµο της έρευνας (π.χ. την πρωτοβουλία «Εµπιστευθείτε τους Ερευνητές»33 µε 
πάνω από 13.800 υπογραφές µέχρι σήµερα). 

Κατά συνέπεια οι ενδιαφερόµενοι και τα θεσµικά όργανα φαίνεται ότι αποδέχονται 
πως η σηµερινή κατάσταση πρέπει να αναθεωρηθεί. Υπάρχουν άλλοι στόχοι και 
συµφέροντα, ιδίως η επιτυχία της ερευνητικής πολιτικής, η διεθνής 
ανταγωνιστικότητα και η επιστηµονική αριστεία που θα πρέπει επίσης να ληφθούν 
υπόψη. Ταυτόχρονα, υπάρχει σαφής ανάγκη διαχείρισης του προϋπολογισµού κατά 
αποδοτικά και αποτελεσµατικό τρόπο και πρόληψης της απάτης και της σπατάλης. 
Αυτές είναι οι προκλήσεις που αντιµετωπίζει το ειδικό πρόγραµµα. 

Απώτατος στόχος της Επιτροπής παραµένει η επίτευξη ποσοστού παραµενόντων 
σφαλµάτων κάτω του 2% της συνολικής δαπάνης για όλη τη διάρκεια ζωής του 
προγράµµατος και προς το σκοπό αυτό εισήγαγε σειρά µέτρων απλοποίησης. 
Ωστόσο, πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλοι στόχοι όπως η ελκυστικότητα και η 
επιτυχία της ενωσιακής ερευνητικής πολιτικής, η διεθνής ανταγωνιστικότητα, η 
επιστηµονική αριστεία και ιδίως το κόστος των ελέγχων (βλέπε σηµείο 2.2.2). 

Συνεκτιµώντας µε ισορροπηµένο τρόπο αυτά τα στοιχεία, προτείνεται οι Γενικές 
∆ιευθύνσεις που είναι επιφορτισµένες µε την εκτέλεση του προϋπολογισµού έρευνας 
και καινοτοµίας να θεσπίσουν ένα αποτελεσµατικό ως προς το κόστος εσωτερικό 
σύστηµα ελέγχου που θα εξασφαλίσει εύλογη διασφάλιση ότι ο κίνδυνος σφάλµατος 

                                                 
33 http://www.trust-researchers.eu/ 
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κατά τη διάρκεια της πολυετούς περιόδου των δαπανών θα βρίσκεται, σε ετήσια 
βάση, εντός των ορίων 2-5% µε τελικό στόχο να επιτευχθεί ποσοστό παραµενόντων 
σφαλµάτων όσο το δυνατό πλησιέστερα στο 2% κατά το κλείσιµο των πολυετών 
προγραµµάτων όταν θα έχουν συνεκτιµηθεί οι δηµοσιονοµικές επιπτώσεις όλων των 
λογιστικών ελέγχων, διορθώσεων και µέτρων ανάκτησης. 

2.2.1. Πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου  

Το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου για τις επιχορηγήσεις στηρίζεται στα ακόλουθα: 

- εφαρµογή των προτύπων εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής, 

- διαδικασίες για την επιλογή των καλύτερων έργων και µετατροπής τους σε νοµικά 
µέσα, 

- διαχείριση έργων και συµβάσεων καθόλη τη διάρκεια ζωής κάθε έργου, 

- εκ των προτέρων έλεγχοι του 100% των αιτηµάτων πληρωµής, 
συµπεριλαµβανοµένης και της λήψης πιστοποιητικών λογιστικού ελέγχου και εκ των 
προτέρων πιστοποιητικών για τις µεθοδολογίες κοστολόγησης,  

- εκ των υστέρων λογιστικοί έλεγχοι δειγµάτων των αιτήσεων πληρωµής, 

- και επιστηµονική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των έργων.  

Για τις άµεσες δράσεις, τα χρηµατοοικονοµικά κυκλώµατα περιλαµβάνουν εκ των 
προτέρων ελέγχους για τις προµήθειες και εκ των υστέρων ελέγχους. Οι κίνδυνοι 
εκτιµώνται ετησίως και η πρόοδος της εκτέλεσης των εργασιών και της 
κατανάλωσης των πόρων παρακολουθείται τακτικά, βάσει των καθορισµένων 
στόχων και δεικτών. 

2.2.2. Κόστος και όφελος των ελέγχων  

Το κόστος του συστήµατος εσωτερικών ελέγχων των Γενικών ∆ιευθύνσεων που 
είναι επιφορτισµένες µε την εκτέλεση του προϋπολογισµού έρευνας και καινοτοµίας 
εκτιµάται σε 267 εκατ. ευρώ ετησίως (βάσει της διαδικασίας για τον Αποδεκτό 
Κίνδυνο Σφάλµατος του 2009). Έχει επίσης ως αποτέλεσµα σηµαντικό φόρτο για 
τους δικαιούχους και τις υπηρεσίες της Επιτροπής.  

Το 43% του συνολικού κόστους των ελέγχων των υπηρεσιών της Επιτροπής (χωρίς 
να περιλαµβάνεται το κόστος για τον δικαιούχο) καλύπτεται κατά τη φάση της 
διαχείρισης του έργου, το 18% κατά την επιλογή των προτάσεων και το 16% κατά 
την διαπραγµάτευση των συµβάσεων (16%). Οι εκ των υστέρων λογιστικοί έλεγχοι 
και οι συνεπαγόµενες εφαρµογές ανήλθαν στο 23% (61 εκατ. ευρώ) του συνόλου. 

Ωστόσο, η εν λόγω σηµαντική ελεγκτική προσπάθεια δεν κατόρθωσε να πετύχει 
πλήρως των τεθέντα στόχο. Το εκτιµώµενο ποσοστό «παραµενόντων» σφαλµάτων 
για το ΠΠ6, αφού ληφθούν υπόψη όλες οι ανακτήσεις και διορθώσεις που έχουν 
εφαρµοστεί ή θα εφαρµοστούν στο µέλλον παραµένει πάνω από 2%. Το υφιστάµενο 
ποσοστό σφαλµάτων από τους λογιστικούς ελέγχους του ΠΠ7 που διεξήγαγε η 
Γενική ∆ιεύθυνση Έρευνας και Καινοτοµίας είναι γύρω στο 5%, και παρόλο που 
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αυτό θα µειωθεί ως αποτέλεσµα των λογιστικών ελέγχων, και είναι κάπως 
µεροληπτικό επειδή επικεντρώνεται σε δικαιούχους που δεν είχαν ελεγχθεί 
προηγουµένως, είναι απίθανο να επιτευχθεί ποσοστό παραµενόντων σφαλµάτων 2%. 
Το ποσοστό σφαλµάτων που έχει εντοπίσει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 
βρίσκεται στα ίδια επίπεδα.  

2.2.3. Αποδεκτό επίπεδο κινδύνου µη συµµόρφωσης  

Σηµείο εκκίνησης είναι η υπάρχουσα κατάσταση που στηρίζεται σε λογιστικούς 
ελέγχους που διεξήχθησαν µέχρι τώρα στο ΠΠ7. Το προκαταρκτικό 
αντιπροσωπευτικό ποσοστό σφαλµάτων είναι κοντά στο 5% (για την Γενική 
∆ιεύθυνση Έρευνας και Καινοτοµίας). Η πλειοψηφία των λαθών που εντοπίστηκαν 
προκύπτουν επειδή το σηµερινό σύστηµα χρηµατοδότησης της έρευνας στηρίζεται 
στην επιστροφή των πραγµατικών δαπανών για το ερευνητικό έργο που δηλώνει ο 
συµµετέχων. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τεράστια πολυπλοκότητα όσον αφορά την 
εκτίµηση των επιλέξιµων δαπανών. 

Από την ανάλυση των ποσοστών σφαλµάτων που διεξήχθη για τους λογιστικούς 
ελέγχους του ΠΠ7 που έχουν γίνει στην Γενική ∆ιεύθυνση Έρευνας και Καινοτοµίας 
προκύπτει ότι:  

- 27% περίπου όσον αφορά τον αριθµό και 35% όσον αφορά το ποσό, αφορούν 
σφάλµατα στην καταχώρηση των δαπανών προσωπικού. Συνήθη προβλήµατα που 
εντοπίστηκαν είναι η χρέωση µέσων ή προϋπολογισθέντων δαπανών (αντί για τις 
πραγµατικές δαπάνες), µη τήρηση επαρκών αρχείων για τον χρόνο που 
καταναλώθηκε στο πρόγραµµα, χρέωση µη επιλέξιµων δαπανών. 

- 40% περίπου όσον αφορά τον αριθµό και 37% όσον αφορά τη αξία, αφορούν άλλες 
άµεσες δαπάνες (πλην προσωπικού). Συνήθη προβλήµατα που εντοπίστηκαν είναι ο 
συνυπολογισµός του ΦΠΑ, η έλλειψη σαφούς σχέσης µε το έργο, η ,η υποβολή 
τιµολογίων ή αποδείξεων πληρωµής και ο εσφαλµένος υπολογισµός της απόσβεσης 
µε χρέωση όλης της δαπάνης για εξοπλισµό αντί για την αποσβεσθείσα αξία, 
υπεργολαβία χωρίς προηγούµενη έγκριση, ή χωρίς τη τήρηση των κανόνων για τη 
σχέση ποιότητας/τιµής κλπ. 

- 33% περίπου όσον αφορά τον αριθµό και 28% όσον αφορά το ποσό, αφορούν 
σφάλµατα στις έµµεσες δαπάνες. Ισχύουν οι ίδιοι κίνδυνοι µε εκείνους που 
διαπιστώθηκαν για τις δαπάνες προσωπικού, µε τον επιπλέον κίνδυνο ανακριβούς ή 
αθέµιτης κατανοµής των γενικών εξόδων στα έργα της Ένωσης. 

Σε αρκετές περιπτώσεις οι έµµεσες δαπάνες αποτελούν κατ' αποκοπή ποσοστό των 
άµεσων δαπανών και έτσι το σφάλµα στις έµµεσες δαπάνες είναι ανάλογο µε το 
σφάλµα στις άµεσες δαπάνες. 

Το πρόγραµµα Ορίζοντας 2020 εισάγει πολυάριθµα σηµαντικά µέτρα απλοποίησης 
(βλέπε σηµείο 2 παραπάνω) που εφαρµόζονται στο παρόν ειδικό πρόγραµµα και τα 
οποία θα µειώσουν το ποσοστό των σφαλµάτων για όλες τις κατηγορίες σφαλµάτων. 
Ωστόσο, η διαβούλευση µε τους ενδιαφερόµενους και θεσµικά όργανα σχετικά µε 
περαιτέρω απλοποίηση, και η αξιολόγηση των επιπτώσεων του προγράµµατος 
Ορίζοντας 2020, δείχνουν σαφώς ότι η προτιµώµενη επιλογή είναι η συνέχιση του 
µοντέλου χρηµατοδότησης που στηρίζεται στην επιστροφή των πραγµατικών 
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δαπανών. Η συστηµατική προσφυγή στην χρηµατοδότηση µε βάση τα 
αποτελέσµατα, κατ' αποκοπή ποσοστά ή ποσά φαίνεται πρώιµη στο παρόν στάδιο 
δεδοµένου ότι το εν λόγω σύστηµα δεν έχει δοκιµαστεί σε προηγούµενα 
προγράµµατα. Η διατήρηση ενός συστήµατος που στηρίζεται στην επιστροφή των 
πραγµατικών δαπανών σηµαίνει εντούτοις ότι θα συνεχίσουν να γίνονται σφάλµατα. 

Μια ανάλυση των σφαλµάτων που εντοπίστηκαν στους λογιστικούς ελέγχους του 
ΠΠ7 δείχνει ότι το 25-35% περίπου των σφαλµάτων µπορεί να αποφευχθεί µε τα 
προτεινόµενα µέτρα απλοποίησης. Το ποσοστό σφάλµατος στη συνέχεια αναµένεται 
να µειωθεί κατά 1,5 %, δηλαδή από σχεδόν 5 % σε περίπου 3,5 %, ποσοστό που 
αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Επίτευξη της σωστής ισορροπίας 
µεταξύ διοικητικού κόστους των ελέγχων και κινδύνου σφαλµάτων». 

Συνεπώς, η Επιτροπή θεωρεί ότι για τις ερευνητικές δαπάνες στο πλαίσιο του 
προγράµµατος πλαισίου «Ορίζοντας 2020», ο κίνδυνος σφάλµατος, σε ετήσια βάση, 
που κυµαίνεται από 2% έως 5% αποτελεί ρεαλιστικό στόχο, λαµβάνοντας υπόψη το 
κόστος των ελέγχων, τα µέτρα απλούστευσης που προτείνονται για τη µείωση της 
πολυπλοκότητας των κανόνων και τους συναφείς εγγενείς κινδύνους που συνδέονται 
µε την επιστροφή δαπανών του ερευνητικού έργου. Ο απώτερος στόχος για το 
ποσοστό εναποµενόντων σφαλµάτων κατά το κλείσιµο των προγραµµάτων, αφού 
ληφθεί υπόψη ο δηµοσιονοµικός αντίκτυπος όλων των λογιστικών ελέγχων, των 
µέτρων διόρθωσης και ανάκτησης, είναι να επιτευχθεί ένα επίπεδο όσο το δυνατόν 
πλησιέστερα στο 2%.  

Η εκ των υστέρων στρατηγική λογιστικού ελέγχου για τις δαπάνες του 
προγράµµατος «Ορίζοντας 2020» λαµβάνει υπόψη τον εν λόγω στόχο. Θα βασίζεται 
στον δηµοσιονοµικό έλεγχο ενός ενιαίου αντιπροσωπευτικού δείγµατος δαπανών 
ολόκληρου του προγράµµατος, το οποίο θα συµπληρώνεται από δείγµα που 
συγκεντρώνεται βάσει αναλύσεων κινδύνου.  

Ο συνολικός αριθµός των εκ των υστέρων λογιστικών ελέγχων θα περιορίζεται 
στους απολύτους αναγκαίους για την επίτευξη του εν λόγω στόχου και της 
στρατηγικής. Η διακυβέρνηση των εκ των υστέρων δραστηριοτήτων λογιστικού 
ελέγχου θα διασφαλίσει την ελαχιστοποίηση του βάρος του λογιστικού ελέγχου για 
τους συµµετέχοντες. Κατά κανόνα, η Επιτροπή θεωρεί ότι ένα ανώτατο ποσοστό 7% 
των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα «Ορίζοντας 2020» θα υπόκεινται σε λογιστικό 
έλεγχο καθ’ όλη την περίοδο προγραµµατισµού. Η εµπειρία του παρελθόντος δείχνει 
ότι οι δαπάνες που υπόκεινται σε λογιστικό έλεγχο είναι σηµαντικά υψηλότερες.  

Η στρατηγική των εκ των υστέρων λογιστικών ελέγχων όσον αφορά τη νοµιµότητα 
και την κανονικότητα θα συµπληρωθεί από ενισχυµένες επιστηµονικές αξιολογήσεις 
και τη στρατηγική για την καταπολέµηση της απάτης (βλ. σηµείο 2.3 κατωτέρω). 

Το ανωτέρω σενάριο βασίζεται στην παραδοχή ότι τα µέτρα απλοποίησης δεν θα 
υποστούν σηµαντικές τροποποιήσεις κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Σηµ.: η παρούσα ενότητα αφορά αποκλειστικά τη διαδικασία διαχείρισης 
επιχορηγήσεων· για διοικητικές και λειτουργικές δαπάνες που υλοποιούνται µέσω 
διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων, ως αποδεκτός κίνδυνος σφάλµατος θα 
ισχύει ως ανώτατο όριο το 2%.  
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2.3. Μέτρα για την πρόληψη της απάτης και των παρατυπιών  

Να προσδιοριστούν τα ισχύοντα ή τα προβλεπόµενα µέτρα πρόληψης και προστασίας. 

Οι Γενικές ∆ιευθύνσεις που είναι επιφορτισµένες µε την εκτέλεση του 
προϋπολογισµού έρευνας και καινοτοµίας είναι αποφασισµένες να καταπολεµήσουν 
την απάτη σε όλα τα στάδια της διαδικασίας διαχείρισης επιχορηγήσεων. Έχουν 
αναπτύξει και εφαρµόζουν στρατηγικές καταπολέµησης της απάτης, 
συµπεριλαµβανοµένης της αυξηµένης χρήσης πληροφοριών, ειδικά 
χρησιµοποιώντας προηγµένα εργαλεία της τεχνολογίας των πληροφοριών, καθώς και 
κατάρτιση και ενηµέρωση του προσωπικού. Έχουν θεσπιστεί κυρώσεις για την 
αποτροπή της απάτης και επιβάλλονται κατάλληλες ποινές εάν διαπιστωθεί απάτη. 
Οι εν λόγω προσπάθειες θα συνεχιστούν. Οι προτάσεις για το πρόγραµµα 
«Ορίζοντας 2020» έχουν υποβληθεί σε εξέταση της θωράκισής τους από την απάτη 
και σε εκτίµηση του αντικτύπου τους. Συνολικά, τα προτεινόµενα µέτρα πρέπει να 
έχουν θετικό αντίκτυπο στην καταπολέµηση της απάτης, ειδικότερα πρέπει να δοθεί 
µεγαλύτερη έµφαση στον λογιστικό έλεγχο µε βάση τον κίνδυνο και στην 
ενισχυµένη επιστηµονική αξιολόγηση και έλεγχο. 

Υπογραµµίζεται ότι οι διαπιστωθείσες απάτες είναι ελάχιστες σε αναλογία προς το 
σύνολο των δαπανών, ωστόσο οι Γενικές ∆ιευθύνσεις που είναι επιφορτισµένες µε 
την εκτέλεση του προϋπολογισµού έρευνας εξακολουθούν να δεσµεύονται για την 
καταπολέµησή τους.  

Κατά την υλοποίηση δράσεων που χρηµατοδοτούνται δυνάµει του παρόντος 
κανονισµού, η Επιτροπή λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για να εξασφαλίζει την 
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης, µε την εφαρµογή 
προληπτικών µέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνοµης 
δραστηριότητας, µε τη διενέργεια αποτελεσµατικών ελέγχων και µε την ανάκτηση, 
σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρατυπίες, των αχρεωστήτως καταβληθέντων 
ποσών, καθώς επίσης, οσάκις κρίνεται σκόπιµο, µε την επιβολή αποτελεσµατικών, 
αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων. 

Η Επιτροπή ή οι αντιπρόσωποί της και το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν την εξουσία να 
ελέγχουν, βάσει δικαιολογητικών καθώς και επιτόπιων ελέγχων, όλους τους 
δικαιούχους επιχορηγήσεων, τους εργολάβους και τους υπεργολάβους που έχουν 
λάβει πόρους της Ένωσης κατ’ εφαρµογή του παρόντος προγράµµατος. 

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF) δύναται να διενεργεί 
επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις στους οικονοµικούς παράγοντες που έχουν 
σχέση, άµεσα ή έµµεσα, µε τη χρηµατοδότηση αυτή, σύµφωνα µε τις διαδικασίες 
που καθορίζονται στον κανονισµό (Ευρατόµ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, µε στόχο τη 
διαπίστωση τυχόν απάτης, δωροδοκίας ή οποιασδήποτε άλλης παράνοµης ενέργειας 
εις βάρος των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης σε σχέση µε συµφωνία ή 
απόφαση επιχορήγησης ή µε σύµβαση που αφορά χρηµατοδότηση από µέρους της 
Ένωσης. 

Με την επιφύλαξη των προηγούµενων παραγράφων, στις συµφωνίες συνεργασίας µε 
τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισµούς, στις συµφωνίες και αποφάσεις επιχορήγησης 
και στις συµβάσεις που απορρέουν από την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, η 
Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και η OLAF εξουσιοδοτούνται ρητώς να 
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διενεργούν τέτοιους διαχειριστικούς ελέγχους, επιτόπιους ελέγχους και 
επιθεωρήσεις.  
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3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  

3.1. Τοµέας(είς) του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και γραµµή(ές) δαπανών του 
προϋπολογισµού που επηρεάζονται  

• Υφιστάµενες γραµµές προϋπολογισµού για δαπάνες (Άνευ αντικειµένου) 

Σύµφωνα µε τη σειρά των τοµέων του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και των 
γραµµών του προϋπολογισµού. 

Γραµµή προϋπολογισµού Είδος  
δαπάνης Συµµετοχή  

Τοµέας 
πολυετούς 
δηµοσιονο

µικού 
πλαισίου 

Αύξων αριθµός 
[Περιγραφή………………………...……….] 

∆Π/Μη-∆Π
(34) 

 

χωρών 
ΕΖΕΣ35 

 

από 
υποψήφιες 
χώρες36 

 

από 
τρίτες 
χώρες 

Κατά την έννοια του 
άρθρου 18.1.α α του 
δηµοσιονοµικού 
κανονισµού  

 
[XX.YY.YY.YY] 

 
∆Π/Μ∆Π ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ 

• Νέες γραµµές του προϋπολογισµού των οποίων έχει ζητηθεί η δηµιουργία  

Σύµφωνα µε τη σειρά των τοµέων του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και των γραµµών του 
προϋπολογισµού. 

Γραµµή προϋπολογισµού Είδος 
δαπάνης Συµµετοχή  

Τοµέας 
του 

πολυετούς 
δηµοσιονο

µικού 
πλαισίου 

Αύξων αριθµός 
[Τοµέας 1 – Έξυπνη ανάπτυξη χωρίς 
αποκλεισµούς] 

∆Π/Μ∆Π απ χώρες 
ΖΕΣ 

από 
υποψήφιες 
χώρες 

από 
τρίτες 
χώρες 

Κατά την 
έννοια του 
άρθρου 

18.1.α α του 
δηµοσιονοµι

κού 
κανονισµού 

 

∆ιοικητικές δαπάνες  

Έµµεση έρευνα:  

XX 01 05 01 ∆απάνες σχετικές µε το 
προσωπικό της έρευνας 

XX 01 05 02 Εξωτερικό προσωπικό της 

Μ∆Π ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

                                                 
34 ∆Π= ∆ιαχωριζόµενες πιστώσεις / Μ∆Π= Μη διαχωριζόµενες πιστώσεις 
35 ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών  
36 Υποψήφιες χώρες και, ανάλογα µε την περίπτωση, δυνητικά υποψήφιες χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων. 
37 Το ΚΚΕρ ζητά µια νέα γραµµή του προϋπολογισµού για επενδύσεις σε υποδοµές. Οι περισσότερες 

εγκαταστάσεις του ΚΚΕρ χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1960 και 1970, και δεν συµβαδίζουν πλέον µε 
την εξέλιξη της επιστήµης. Κατά συνέπεια, οι νέες εγκαταστάσεις και η αναβάθµιση της υπάρχουσας 
υποδοµής είναι αναγκαίες ώστε το ΚΚΕρ να εκτελέσει το πολυετές πρόγραµµα εργασίας σε συµµόρφωση µε 
τα ενωσιακά πρότυπα ασφάλειας και προστασίας, καθώς και µε τους περιβαλλοντικούς στόχους 20/20/20 της 
ΕΕ. Το ΚΚΕρ έχει θεσπίσει δικό του «Πρόγραµµα ανάπτυξης υποδοµών 2014 – 2020», στο οποίο 
εντοπίζονται οι επενδυτικές ανάγκες µέχρι το 2020 για όλους τους τόπους του ΚΚΕρ οι οποίοι 
αντικατοπτρίζονται στην προτεινόµενη νέα γραµµή του προϋπολογισµού. 
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έρευνας 

XX 01 05 03 Άλλες δαπάνες διαχείρισης της 
έρευνας 

Άµεση έρευνα: 

10 01 05 01 ∆απάνες σχετικές µε το 
ερευνητικό προσωπικό 

10 01 05 02 Εξωτερικό προσωπικό της 
έρευνας 

10 01 05 03 Άλλες δαπάνες διαχείρισης της 
έρευνας 

10 01 05 04 Άλλες δαπάνες για µείζονες 
ερευνητικές υποδοµές37 

 

 

Επιχειρησιακές δαπάνες 

XX 02 01 01 Οριζόντιες δράσεις 

 

Επιστήµη αριστείας 

08 02 02 01 Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Έρευνας 

15 02 02 00 ∆ράσεις «Μαρία Κιουρί» για τις 
δεξιότητες, την κατάρτιση και την εξέλιξη της 
σταδιοδροµίας 

08 02 02 02 Ευρωπαϊκές ερευνητικές 
υποδοµές (συµπεριλαµβανοµένων των 
ηλεκτρονικών υποδοµών) 

09 02 02 01 Ευρωπαϊκές ερευνητικές 
υποδοµές (συµπεριλαµβανοµένων των 
ηλεκτρονικών υποδοµών) 

08 02 02 03 Μελλοντικές και 
νεοεµφανιζόµενες τεχνολογίες 

09 02 02 02 Μελλοντικές και 
νεοεµφανιζόµενες τεχνολογίες 

 

Βιοµηχανική υπεροχή  

08 02 03 01 Υπεροχή στις ευρείας εφαρµογής 
και βιοµηχανικές τεχνολογίες 

09 02 03 00 Υπεροχή στις ευρείας εφαρµογής 
και βιοµηχανικές τεχνολογίες 

02 02 02 01 Υπεροχή στις ευρείας εφαρµογής 
και βιοµηχανικές τεχνολογίες 

08 02 03 02 Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου 

∆Π ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
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02 02 02 02 Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου 

08 02 03 03 Καινοτοµία στις ΜΜΕ 

02 02 02 03 Καινοτοµία στις ΜΜΕ 

 

Κοινωνιακές προκλήσεις 

08 02 04 01 Υγεία, δηµογραφική αλλαγή και 
ευεξία 

08 02 04 02 Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιµη 
γεωργία, έρευνα στον τοµέα της θάλασσας 
και της ναυτιλίας, και βιοοικονοµία· 

05 02 01 00 Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιµη 
γεωργία, έρευνα στον τοµέα της θάλασσας 
και της ναυτιλίας, και βιοοικονοµία 

08 02 04 03 Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική 
ενέργεια· 

32 02 02 00 Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική 
ενέργεια 

08 02 04 04 Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική 
ενέργεια 

06 02 02 00 Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική 
ενέργεια  

08 02 04 05 ∆ράση για το κλίµα, 
αποδοτικότητα πόρων και πρώτες ύλες 

07 02 02 00 ∆ράση για το κλίµα, 
αποδοτικότητα πόρων και πρώτες ύλες 

02 02 03 01 ∆ράση για το κλίµα, 
αποδοτικότητα πόρων και πρώτες ύλες 

08 02 04 06 Καινοτόµες και ασφαλείς 
κοινωνίες χωρίς αποκλεισµούς 

02 02 03 02 Καινοτόµες και ασφαλείς 
κοινωνίες χωρίς αποκλεισµούς 

09 02 04 00 Καινοτόµες και ασφαλείς 
κοινωνίες χωρίς αποκλεισµούς 

10 02 01 00 Μη πυρηνικές άµεσες δράσεις 
του Κοινού Κέντρου Ερευνών 
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3.2. Εκτιµώµενες επιπτώσεις στις δαπάνες  

3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση της εκτιµώµενης επίπτωσης στις δαπάνες  

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) 

Τοµέας πολυετούς δηµοσιονοµικού 
πλαισίου:  

Αύξων 
αριθµός [Τοµέας 1 – Έξυπνη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς] 

 

Γ∆: Έρευνας και Καινοτοµίας / 
Κοινωνίας της Πληροφορίας και 

Μέσων Επικοινωνίας/ 
Εκπαίδευσης και Πολιτισµού/ 
Επιχειρήσεων και Βιοµηχανίας/ 

Γεωργίας και Αγροτικής 
Ανάπτυξης/ Ενέργειας/ 

Κινητικότητας και Μεταφορών/ 
Άµεσης Έρευνας ΚΚΕρ/ 

Περιβάλλοντος 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ≥2021 ΣΥΝΟΛ
Ο 

 Επιχειρησιακές πιστώσεις   

Οριζόντιες δράσεις 
Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

(1a) pm pm pm pm pm pm pm pm  XX 02 01 01 
Πληρωµές (2a) pm pm pm pm pm pm pm pm  
Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

(1b) 1640,417 1753,575 1879,819 2009,349 2144,525 2284,826 2427,130  14139,641 08 02 02 01 
Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο 
Έρευνας 

Πληρωµές (2b) 204,154 1055,485 1335,717 1661,563 1868,955 2063,161 2199,449 3751,158 14139,641 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

(1c) 199,794 211,723 225,177 238,964 253,364 268,311 283,451  1680,784 08 02 02 02 
Ευρωπαϊκές 
ερευνητικές 

Πληρωµές (2c) 24,865 128,015 161,107 199,448 223,066 244,699 259,212 440,372 1680,784 
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υποδοµές 
(συµπεριλαµβα
νοµένων των 
ηλεκτρονικών 
υποδοµών) 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

(1d) 283,318 300,310 320,217 469,448 606,917 642,722 678,989  3301,921 08 02 02 03 
Μελλοντικές 
και 
νεοεµφανιζόµεν
ες τεχνολογίες 
** 

09 02 02 02 
Μελλοντικές 
και 
νεοεµφανιζόµεν
ες 
τεχνολογίες** 

Πληρωµές (2d) 48,847 251,487 316,496 391,819 438,217 480,715 509,225 865,115 3301,921 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

(1e) 545,193 577,744 614,457 652,078 691,372 732,159 773,472  4586,474 08 02 03 01 
Υπεροχή στις 
ευρείας 
εφαρµογής και 
βιοµηχανικές 
τεχνολογίες 

Πληρωµές (2e) 67,851 349,323 439,624 544,249 608,697 667,728 707,329 1201,673 4586,474 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

(1f) 447,955 474,700 504,865 535,776 568,062 601,574 635,520  3768,450 08 02 03 02 
Πρόσβαση σε 
κεφάλαια 
κινδύνου ** 

02 02 02 02 
Πρόσβαση σε 
κεφάλαια 
κινδύνου ** 

Πληρωµές (2f) 447,955 474,700 504,865 535,776 568,062 601,574 635,520 0 3768,450 
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Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

(1g) 78,373 83,053 88,330 93,738 99,387 105,250 111,189  659,320 08 02 03 03 
Καινοτοµία στις 
ΜΜΕ** 

02 02 02 03 
Καινοτοµία στις 
ΜΜΕ** 

Πληρωµές (2g) 9,754 50,216 63,197 78,238 87,502 95,988 101,681 172,744 659,320 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

(1h) 1030,952 1051,848 1073,128 950,146 1398,959 1481,491 1565,088  8551,612 08 02 04 01 
Υγεία, 
δηµογραφική 
αλλαγή και 
ευεξία 

Πληρωµές (2h) 126,578 651,675 820,134 1015,317 1135,546 1245,671 1319,549 2237,142 8551,612 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

(1i) 525,695 557,082 592,481 628,757 666,645 705,974 745,810  4422,444 08 02 04 02 
Επισιτιστική 
ασφάλεια, 
βιώσιµη 
γεωργία, έρευνα 
στον τοµέα της 
θάλασσας και 
της ναυτιλίας, 
και 
βιοοικονοµία** 

05 02 01 00 
Επισιτιστική 
ασφάλεια, 
βιώσιµη 
γεωργία, έρευνα 
στον τοµέα της 
θάλασσας και 
της ναυτιλίας, 
και 
βιοοικονοµία** 

Πληρωµές (2i) 65,424 336,830 423,901 524,785 586,927 643,848 682,032 1158,697 4422,444 
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Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

(1j) 732,073 775,781 825,079 875,596 928,359 983,126 1038,601  6158,614 08 02 04 03 
Ασφαλής, 
καθαρή και 
αποδοτική 
ενέργεια·** 

32 02 02 00 
Ασφαλής, 
καθαρή και 
αποδοτική 
ενέργεια** 

Πληρωµές (2j) 91,108 469,063 590,317 730,805 817,344 896,610 949,786 1613,580 6158,614 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

(1k) 861,218 912,637 970,631 1030,059 1092,129 1156,559 1221,820  7245,052 08 02 04 04 
Ασφαλής, 
καθαρή και 
αποδοτική 
ενέργεια** 

32 02 02 00 
Ασφαλής, 
καθαρή και 
αποδοτική 
ενέργεια**  

Πληρωµές (2k) 107,180 551,811 694,454 859,727 961,532 1054,781 1117,337 1898,231 7245,052 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

(1l) 400,096 423,983 450,925 478,534 507,370 537,302 567,620  3365,830 08 02 04 05 
∆ράση για το 
κλίµα, 
αποδοτικότητα 
πόρων και 
πρώτες ύλες** 

02 02 03 01 
∆ράση για το 
κλίµα, 
αποδοτικότητα 
πόρων και 

Πληρωµές (2l) 49,793 256,354 322,622 399,403 446,698 490,019 519,081 881,860 3365,830 
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πρώτες ύλες ** 

07 02 02 00 
∆ράση για το 
κλίµα, 
αποδοτικότητα 
πόρων και 
πρώτες ύλες ** 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

(1m) 483,533 512,402 544,963 578,329 613,179 649,353 685,994  4067,754 08 02 04 06 
Καινοτόµες και 
ασφαλείς 
κοινωνίες χωρίς 
αποκλεισµούς*
* 

09 02 04 
Καινοτόµες και 
ασφαλείς 
κοινωνίες χωρίς 
αποκλεισµούς*
* 

02 02 03 02 
Καινοτόµες και 
ασφαλείς 
κοινωνίες χωρίς 
αποκλεισµούς*
* 

Πληρωµές (2m) 60,177 309,815 389,903 482,696 539,855 592,210 627,332 1065,767 4067,754 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

(1n) 113,951 120,755 128,428 136,291 144,504 153,029 161,664  958,622 09 02 02 01 
Ευρωπαϊκές 
ερευνητικές 
υποδοµές 
(συµπεριλαµβα
νοµένων των 
ηλεκτρονικών 

Πληρωµές (2n) 14,181 73,012 91,886 113,754 127,224 139,562 147,839 251,163 958,622 



 

EL 136   EL 

υποδοµών) 
Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

(1o) 1005,176 1065,189 1132,878 1202,241 1274,686 1349,886 1426,056  8456,112 09 02 03 00 
Υπεροχή στις 
ευρείας 
εφαρµογής και 
βιοµηχανικές 
τεχνολογίες 

Πληρωµές (2o) 125,096 644,049 810,537 1003,436 1122,258 1231,095 1304,108 2215,533 8456,112 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

(1p) 194,477 206,088 219,184 232,604 246,620 261,169 275,907  1636,048 02 02 02 01 
Υπεροχή στις 
ευρείας 
εφαρµογής και 
βιοµηχανικές 
τεχνολογίες 

Πληρωµές (2p) 24,203 124,608 156,819 194,140 217,129 238,186 252,313 428,651 1636,048 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

(1q) 728,274 771,756 820,798 871,052 923,542 978,025 1033,212  6126,659 15 02 02 00 
∆ράσεις 
«Μαρία 
Κιουρί» για τις 
δεξιότητες, την 
κατάρτιση και 
την εξέλιξη της 
σταδιοδροµίας 

Πληρωµές (2q) 90,635 466,629 587,254 727,013 813,103 891,958 944,858 1605,208 6126,659 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

(1r) 32,459 33,108 33,771 34,445 35,134 35,838 36,554  241,311 10 02 01 00 Μη 
πυρηνικές 
άµεσες δράσεις 
του Κοινού 
Κέντρου 
Ερευνών 

Πληρωµές (2r) 12,325 27,672 31,582 33,891 34,568 35,261 35,965 30,048 241,311 

* Ένα επιπλέον ποσό 1628,002 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για τα έτη 2018-2020 κατ’ αναλογία από τους προϋπολογισµούς για τις «Κοινωνιακές 
προκλήσεις» και την «Υπεροχή στις ευρείας εφαρµογής και βιοµηχανικές τεχνολογίες» σε ενδεικτική βάση και θα υπόκειται στην επανεξέταση που 
προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1. 
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** Η κατανοµή µεταξύ Γ∆ δεν έχει καθοριστεί σε αυτό το στάδιο.  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ≥2021 ΣΥΝΟΛΟ 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων (4) 9302,954 9831,734 10425,13 11017,41 12194,75 12926,59 13668,08 

0 
79366,65  ΣΥΝΟΛΟ 

επιχειρησιακών 
πιστώσεων  Πληρωµές (5) 1570,126 6220,744 7740,415 9496,06 10596,68 11613,07 12312,62 19816,94 79366,65 

 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικής φύσεως που 
χρηµατοδοτούνται από το κονδύλιο 
συγκεκριµένων προγραµµάτων  

(6)  

XX 01 05 01 ∆απάνες σχετικές µε το ερευνητικό 
προσωπικό * (6a) 225,330 229,437 234,401 239,375 244,140 249,023 254,004  1675,710 

XX 01 05 02 Εξωτερικό προσωπικό της 
έρευνας* (6b) 163,655 226,831 250,789 281,464 307,748 333,028 367,472  1930,987 

XX 01 05 03 Άλλες δαπάνες διαχείρισης της 
έρευνας* (6c) 136,441 160,039 170,285 182,771 193,866 204,350 218,071  1265,823 

10 01 05 01 ∆απάνες σχετικές µε το ερευνητικό 
προσωπικό (6d) 151,686 156,996 162,490 168,178 174,064 180,156 186,461  1180,031 

10 01 0,5 02 Εξωτερικό προσωπικό της έρευνας (6e) 34,280 35,052 35,840 36,647 37,471 38,314 39,176  256,781 

10 01 05 03 Άλλες δαπάνες διαχείρισης της 
έρευνας (6f) 65,312 66,618 67,950 69,309 70,695 72,109 73,551  485,545 

10 01 05 04 Άλλες δαπάνες για µείζονες 
ερευνητικές υποδοµές (6g) 6,551 6,682 6,816 6,952 7,091 7,233 7,378  48,703 

 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικής φύσεως  (6) 783,255 881,655 928,571 984,696 1035,075 1084,213 1146,113  6843,58 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

=4+ 
6 

10086,21 10713,39 11353,70 12002,11 13229,83 14010,8 14814,19  86210,23 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων  
του ΤΟΜΕΑ 1 
του πολυετούς 

δηµοσιονοµικού πλαισίου Πληρωµές =5+ 
6 2353,381 7102,399 8668,986 10480,76 11631,76 12697,28 13458,73 19816,94 86210,23 
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* Τα εν λόγω στοιχεία βασίζονται στη σχεδόν πλήρη χρήση των εγκεκριµένων µέγιστων διοικητικών δαπανών που προβλέπονται στη νοµική βάση. 
Παρατίθενται ενδεικτικά για τον αριθµό του προσωπικού που θα µπορούσε να απασχοληθεί µε τα εν λόγω ποσά. 

Αν η πρόταση/πρωτοβουλία επηρεάζει περισσότερους από έναν τοµείς: 
Αναλήψεις 
υποχρεώσεων (4) ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. 

 ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων  
Πληρωµές (5) ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. 

 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικής φύσης που 
χρηµατοδοτούνται από το κονδύλιο συγκεκριµένων 
προγραµµάτων  

(6) ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων =4+ 6 ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων  

των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 4 
του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου 

(Ποσό αναφοράς) Πληρωµές =5+ 6 ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. 
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Τοµέας πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου:  5 «∆ιοικητικές δαπάνες» 

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) 

 
  

Έτος 
N 

Έτος 
N+1 

Έτος 
N+2 

Έτος 
N+3 

Εισάγονται όσα έτη χρειάζονται, 
ώστε να αντικατοπτρίζεται η 

διάρκεια του αντίκτυπου (Πρβλ. 
σηµείο 1.6)  

ΣΥΝΟΛΟ 

Γ∆: <…….> 
 Ανθρώπινο δυναµικό  ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. 
 Άλλες διοικητικές δαπάνες  ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. 

ΣΥΝΟΛΟ Γ∆ <….> Πιστώσεις  ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. 

 

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων 
στον ΤΟΜΕΑ 5 

του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου  

(Σύνολο αναλήψεων 
υποχρεώσεων  
= Σύνολο πληρωµών) 

ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. 

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)   Έτος 
2014 

Έτος 
2015 

Έτος 
2016 

Έτος 
2017 

Έτος 
2018 

Έτος  
2019 

Έτος  
2020 

Έτος 
≥2021 ΣΥΝΟΛΟ 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 10086,21 10713,39 11353,7 12002,11 13229,83 14010,80 14814,19 

0 
86210,23 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων  

των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 5 
του πολυετούς δηµοσιονοµικού 

πλαισίου  Πληρωµές 2353,381 7102,399 8668,986 10480,76 11631,76 12697,28 13458,73 19816,94 86210,23 
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3.2.2. Εκτιµώµενη επίπτωση στις επιχειρησιακές πιστώσεις  

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων  

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων, όπως εξηγείται κατωτέρω: 

Πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων σε εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία / τρέχουσες τιµές) 

  Έτος 
2014 

Έτος 
2015 

Έτος 
2016 

Έτος 
2017 

Έτος 
2018 

Έτος  
2019 

Έτος  
2020 ΣΥΝΟΛΟ 

AΠOTEΛΕΣΜATA (outputs) 

Να 
προσδιορ
ιστούν οι 
στόχοι 
και τα 

αποτελέσ
µατα  

 

 

Είδος 
αποτελ
έσµατο
ς38 

 

Μέσο 
κόστος 
του 

αποτελέ
σµατος Α

ύξ
ω
ν 
αρ
ιθ

µό
ς 

απ
οτ
ελ
εσ

µά
τω
ν 

Κόστος 

Α
ύξ
ω
ν 
αρ
ιθ

µό
ς 

απ
οτ
ελ
εσ

µά
τω
ν 

Κόσ
τος 

Α
ύξ
ω
ν 
αρ
ιθ

µό
ς 

απ
οτ
ελ
εσ

µά
τω
ν 

Κόστος 

Α
ύξ
ω
ν 
αρ
ιθ

µό
ς 

απ
οτ
ελ
εσ

µά
τω
ν 

Κόστος 

Α
ύξ
ω
ν 
αρ
ιθ

µό
ς 

απ
οτ
ελ
εσ

µά
τω
ν 

Κόστος 

Α
ύξ
ω
ν 
αρ
ιθ

µό
ς 

απ
οτ
ελ
εσ

µά
τω
ν 

Κόστος 

Α
ύξ
ω
ν 
αρ
ιθ

µό
ς 

απ
οτ
ελ
εσ

µά
τω
ν 

Κόστος 

Συ
νο
λι
κό
ς α

ρι
θµ
ός

 
απ
οτ
ελ
εσ

µά
τω
ν Σύνολο  

κόστους 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 139 
Επιστήµη αριστείας  

 

 

- 
Αποτελέσ

µατα 

                  

- 
Αποτελέσ

µατα 

                  

                                                 
38 Τα αποτελέσµατα είναι προϊόντα και υπηρεσίες που θα παρασχεθούν (π.χ.: αριθµός ανταλλαγών φοιτητών που χρηµατοδοτήθηκαν, αριθµός χιλιοµέτρων οδών που 

κατασκευάστηκαν, κ.λπ.). 
39 Όπως περιγράφεται στο Τµήµα 1.4.2. «Ειδικός(οι) στόχος (οι)…» 
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- 
Αποτελέσ

µατα 

                  

Μερικό σύνολο για τον ειδικό 
στόχο αριθ. 1 Επιστήµη 

αριστείας  

 2965,755  3158,119  3374,440  3725,105  4072,852  4326,913  4584,446  26207,628 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 2 
Βιοµηχανική υπεροχή                  

- 
Αποτελέσ

µατα 

                  

Μερικό σύνολο για τον ειδικό 
στόχο αριθ. 2 Βιοµηχανική 

υπεροχή  

 2271,175  2406,774  2559,714  2716,437  2880,127  3050,036  3222,143  19106,407 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 3 
Κοινωνιακές προκλήσεις                 

- 
Αποτελέσ

µατα 

                  

Μερικό σύνολο για τον ειδικό 
στόχο αριθ. 3 Κοινωνιακές 

προκλήσεις 

 4033,56
5 

 4233,73
1 

 4457,207  4541,423  5206,640  5513,803  5824,934  33811,304 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 4. 
Παροχή ενοποιηµένης και 
έγκαιρης επιστηµονικής και 
τεχνικής υποστήριξης στη 

διαδικασία χάραξης 
ευρωπαϊκής πολιτικής Κοινό 

Κέντρο Ερευνών  

                

- 
Αποτελέσ

µατα 
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Μερικό σύνολο για τον ειδικό 
στόχο αριθ. 4. Παροχή 

ενοποιηµένης και έγκαιρης 
επιστηµονικής και τεχνικής 
υποστήριξης στη διαδικασία 

χάραξης ευρωπαϊκής 
πολιτικής Κοινό Κέντρο 

Ερευνών  

 

32,459 

 

33,108 

 

33,771 

 

34,445 

 

35,134 

 

35,838 

 

36,554  241,311 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  9302,95
4 

0 9831,7
32 

0 10425,1
3 

0 11017,4
1 

0 12194,7
5 

0 12926,5
9 

0 13668,0
8 

0 79366,6
5 
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3.2.3. Εκτιµώµενη επίπτωση στις πιστώσεις διοικητικής φύσης 

3.2.3.1. Εκτενής περίληψη  

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν απαιτεί τη χρήση διοικητικών πιστώσεων  

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση πιστώσεων 
διοικητικού χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω: 

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) 

 Έτος 
2014 40 

Έτος 
2015 

Έτος 
2016 

Έτος 
2017 

Έτος 
2018 

Έτος 
2019 

Έτος 
2020 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

 

ΤΟΜΕΑΣ 5 
του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού 

πλαισίου 

ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. 

Ανθρώπινο 
δυναµικό  ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. 

Άλλες διοικητικές 
δαπάνες  ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. 

Μερικό σύνολο του 
ΤΟΜΕΑ 5 

του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού 

πλαισίου  

ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. 

Εκτός ΤΟΜΕΑ 541 του 
πολυετούς 

δηµοσιονοµικού 
πλαισίου  

 

        

Ανθρώπινοι πόροι*  574,951 648,316 683,520 725,664 763,423 800,521 847,113 5043,509 

Λοιπές δαπάνες  
διοικητικού 
χαρακτήρα* 

208,304 233,339 245,051 259,032 271,652 283,692 299 1800,071 

Υποσύνολο  
εκτός του ΤΟΜΕΑ 5 

του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού 

πλαισίου  

783,255 881,655 928,571 984,696 1035,075 1084,213 1146,113 6843,58 

ΣΥΝΟΛΟ** 783,255 881,655 928,571 984,696 1035,075 1084,213 1146,113 6843,58

                                                 
40 Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρµογής της πρότασης/πρωτοβουλίας. 
41 Τεχνική ή/και διοικητική συνδροµή και δαπάνες για την υλοποίηση των προγραµµάτων ή/και των 

δράσεων ΕΕ (πρώην γραµµές «ΒΑ») έµµεση έρευνα, άµεση έρευνα. 
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* Τα εν λόγω στοιχεία βασίζονται στη σχεδόν πλήρη χρήση των εγκεκριµένων µέγιστων διοικητικών 
δαπανών που προβλέπονται στη νοµική βάση. Παρατίθενται ενδεικτικά για τον αριθµό του προσωπικού 
που θα µπορούσε να απασχοληθεί µε τα εν λόγω ποσά. 
** Τα εν λόγω στοιχεία µπορούν να αναπροσαρµοστούν ως αποτέλεσµα της προβλεπόµενης διαδικασίας 
εξωτερικής ανάθεσης.  
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3.2.3.2. Εκτιµώµενες απαιτήσεις σε ανθρώπινους πόρους  

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρήση ανθρώπινων πόρων  

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση ανθρωπίνων πόρων 
της Επιτροπής, όπως εξηγείται παρακάτω: 

Εκτίµηση η οποία πρέπει να διατυπωθεί σε ακέραιο αριθµό (ή το πολύ µε ένα δεκαδικό ψηφίο) 

 Έτος 
2014 

Έτος 
2015 

Έτος 
2016 

Έτος 
2017 

Έτος 
2018 

Έτος 
2019 

Έτος 
2020 

 Θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις µόνιµων και έκτακτων υπαλλήλων) 
XX 01 01 01 (Στην 
έδρα ή στα γραφεία 
αντιπροσωπείας της 
Επιτροπής) 

100 100 100 100 100 100 100 

XX 01 01 02 (Σε 
αντιπροσωπείες)        

XX 01 05 01 
(Έµµεση έρευνα)** 1677.5 1677.5 1677.5 1677.5 1677.5 1677.5 1677.

5 

10 01 05 01 (Άµεση 
έρευνα) 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 

 Εξωτερικό προσωπικό (σε µονάδα ισοδυνάµου πλήρους απασχόλησης: ΙΠΑ)42 
 

XX 01 02 01 (ΣΥ, 
ΠΠ, ΑΕΕ από το 
«συνολικό 
κονδύλιο») 

       

XX 01 02 02 (ΣΥ, 
ΠΠ, ΝΕΑ, TΥ και 
ΑΕΕ στις 
αντιπροσωπείες) 

       

XX 
01 
04 
εε43 
 

- στην 
έδρα44 
 

       

 
- σε 
αντιπροσω
πείες  

       

XX 01 05 02 (ΣΥ, 
ΠΠ, ΑΕΕ - Έµµεση 
έρευνα)* 

865 865 865 865 865 865 865 

                                                 
42 ΣΥ = συµβασιούχος υπάλληλος· INT= προσωρινό προσωπικό ("Intérimaire")· JED= "Jeune Expert en 

Délégation" (Νεαρός εµπειρογνώµονας σε αντιπροσωπεία)· ΤΥ = τοπικός υπάλληλος· ΑΕΕ = 
αποσπασµένος εθνικός εµπειρογνώµονας·  

43 Επιµέρους ανώτατο όριο εξωτερικού προσωπικού βάσει επιχειρησιακών πιστώσεων (πρώην γραµµές 
«BA»). 

44 Κυρίως για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ). 
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10 01 05 02 (ΣΥ, 
ΠΠ, ΑΕΕ – Άµεση 
έρευνα) 

593 593 593 593 593 593 593 

Άλλες γραµµές του 
προϋπολογισµού (να 
προσδιοριστούν) 

       

ΣΥΝΟΛΟ 4625.5 4625.5 4625.5 4625.5 4625.5 4625.5 4625.5 

* Τα παραπάνω στοιχεία θα αναπροσαρµοστούν σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της προβλεπόµενης 
διαδικασίας εξωτερικής ανάθεσης. 

** Ο φόρτος εργασίας που αντιστοιχεί στην υλοποίηση του ΕΙΚΤ και της Καινοτοµίας εκτιµάται σε 
περίπου 100 θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού της Επιτροπής. 

XX είναι ο τοµέας πολιτικής ή ο σχετικός τίτλος του προϋπολογισµού 

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της Γ∆ που έχει ήδη 
διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης ή/και που έχει ανακατανεµηθεί στο πλαίσιο της ίδιας 
της Γ∆ και θα συµπληρωθούν, ενδεχοµένως, από όλα τα συµπληρωµατικά κονδύλια που 
µπορεί να διατεθούν στην αρµόδια για τη διαχείριση της δράσης Γ∆ στο πλαίσιο της ετήσιας 
διαδικασίας χορήγησης και µε βάση τους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς. 

Περιγραφή των καθηκόντων προς εκτέλεση: 

Μόνιµοι και έκτακτοι υπάλληλοι Ο συνολικός αριθµός των µονίµων και εκτάκτων υπαλλήλων που θα χρησιµοποιηθούν 
για να συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του προγράµµατος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020» καθ’ όλη τη διαδικασία, από την προετοιµασία του προγράµµατος 
εργασίας έως την τελική διάδοση των αποτελεσµάτων κατά τα έτη 2014-2020. Οι εν 
λόγω ανθρώπινοι πόροι καλύπτουν όλες τις ανάγκες των διαφόρων τρόπων 
διαχείρισης, όπως αναφέρεται στο σηµείο 1.7 του νοµοθετικού δηµοσιονοµικού 
δελτίου. 

Εξωτερικό προσωπικό Ο συνολικός αριθµός του εξωτερικού προσωπικού που θα συνεπικουρήσει τους 
µόνιµους και έκτακτους υπαλλήλους για να συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
του προγράµµατος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» καθ’ όλη τη διαδικασία, από την 
προετοιµασία του προγράµµατος εργασίας έως την τελική διάδοση των 
αποτελεσµάτων κατά τα έτη 2014-2020. Οι εν λόγω ανθρώπινοι πόροι καλύπτουν όλες 
τις ανάγκες των διαφόρων τρόπων διαχείρισης, όπως αναφέρεται στο σηµείο 1.7 του 
νοµοθετικού δηµοσιονοµικού δελτίου. 

3.2.4. Συµβατότητα µε το ισχύον πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο  

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία είναι συµβατή µε τον ισχύον πολυετές 
δηµοσιονοµικό πλαίσιο. 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί αναπρογραµµατισµό του σχετικού τοµέα του 
πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου. 

∆εν έχει εφαρµογή 

. 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί εφαρµογή του µέσου ευελιξίας ή 
αναθεώρηση του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου45. 

                                                 
45 Βλέπε σηµεία 19 και 24 της διοργανικής συµφωνίας. 
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∆εν έχει εφαρµογή 

. 

3.2.5. Συνεισφορές τρίτων  

– Η πρόταση/πρωτοβουλία προβλέπει τη χρηµατοδότηση που εκτιµάται παρακάτω: 

Πιστώσεις σε εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

 Έτος 
2014 

Έτος 
2015 

Έτος 
2016 

Έτος 
2017 

Έτος 
2018 

Έτος 
2019 

Έτος 
2020 Σύνολο 

Να προσδιοριστεί ο 
οργανισµός 
συγχρηµατοδότησης  

Τρίτες χώρες συνδεδεµένες µε το πρόγραµµα  

ΣΥΝΟΛΟ 
συγχρηµατοδοτούµενων 
πιστώσεων * 

pm 

* Οι διµερείς συµφωνίες σύνδεσης δεν έχουν συναφθεί ακόµη και αυτός είναι ο λόγος για τον 
οποίο θα προστεθούν σε µεταγενέστερο στάδιο. 
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3.3. Εκτιµώµενη επίπτωση στα έσοδα  

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει κανένα δηµοσιονοµικό αντίκτυπο στα 
έσοδα. 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τον δηµοσιονοµικό αντίκτυπο που περιγράφεται 
κατωτέρω: 

–  στους ιδίους πόρους  

–  στα διάφορα έσοδα  

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) 

Επιπτώσεις της πρότασης/πρωτοβουλίας46 

 Γραµµή 
προϋπολογισµού 

∆ιαθέσιµες 
πιστώσεις για 
το τρέχον 

οικονοµικό έτος Έτος 
2014 

Έτος 
2015 

Έτος 
2016 

Έτος 
2017 

Έτος 
2018 

Έτος 
2019 

Έτος 
2020 

Άρθρο 6011 
Άρθρο 6012 
Άρθρο 6013 
Άρθρο 6031 

 pm pm pm pm pm pm pm 

 

* Οι διµερείς συµφωνίες σύνδεσης δεν έχουν συναφθεί ακόµη και αυτός είναι ο 
λόγος για τον οποίο θα προστεθούν σε µεταγενέστερο στάδιο. 

Για τα διάφορα έσοδα «για ειδικό προορισµό», να προσδιοριστεί(-ούν) η(οι) γραµµή(-ές) δαπανών 
του προϋπολογισµού που έχει(-ουν) επηρεαστεί. 

02 03 01 Πιστώσεις προερχόµενες από τη συµµετοχή τρίτων µερών 

05 03 01 Πιστώσεις προερχόµενες από τη συµµετοχή τρίτων µερών 

06 03 01 Πιστώσεις προερχόµενες από τη συµµετοχή τρίτων µερών 

07 03 01 Πιστώσεις προερχόµενες από τη συµµετοχή τρίτων µερών 

08 04 01 Πιστώσεις προερχόµενες από τη συµµετοχή τρίτων µερών 

09 03 01 Πιστώσεις προερχόµενες από τη συµµετοχή τρίτων µερών 

10 02 02 Πιστώσεις προερχόµενες από τη συµµετοχή τρίτων µερών 

15 03 01 Πιστώσεις προερχόµενες από τη συµµετοχή τρίτων µερών 

                                                 
46 Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (δασµούς, εισφορές ζάχαρης), τα αναγραφόµενα ποσά 

πρέπει να είναι καθαρά ποσά, δηλ. τα ακαθάριστα ποσά µετά την αφαίρεση του 25 % για έξοδα 
είσπραξης. 
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32 03 01 Πιστώσεις προερχόµενες από τη συµµετοχή τρίτων µερών 

Να προσδιοριστεί η µέθοδος υπολογισµού του αντίκτυπου στα έσοδα. 

Ορισµένα συνδεδεµένα κράτη ενδέχεται να συµβάλλουν στη συµπληρωµατική 
χρηµατοδότηση του προγράµµατος πλαισίου µέσω συµφωνιών σύνδεσης. Η µέθοδος 
υπολογισµού πρέπει να συνοµολογηθεί στις εν λόγω συµφωνίες σύνδεσης και δεν 
είναι αναγκαστικά η ίδια σε όλες τις συµφωνίες. Οι υπολογισµοί βασίζονται κυρίως 
στο ΑΕΠ του συνδεδεµένου κράτους σε σύγκριση µε το ΑΕΠ των κρατών µελών, 
εφαρµόζοντας συγχρόνως το ποσοστό αυτό στο συνολικό προϋπολογισµό που 
ψηφίστηκε.  

 


