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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
σχετικά µε την υλοποίηση της προπαρασκευαστικής δράσης για την ενίσχυση του
ευρωπαϊκού βιοµηχανικού δυναµικού έρευνας στον τοµέα της ασφάλειας
Προς ένα πρόγραµµα προώθησης της ευρωπαϊκής ασφάλειας µέσω της έρευνας και της
τεχνολογίας
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Εισαγωγή
Η Ευρώπη έχει εισέλθει σε µια νέα φάση της ιστορίας της, η οποία χαρακτηρίζεται από
µείζονες πολιτικές, δηµογραφικές, κοινωνικές και οικονοµικές εξελίξεις. Η πρόκληση που
οφείλει να αντιµετωπίσει η EΕ των 25 είναι να προσαρµοσθεί και να ευηµερήσει σε αυτό το
µεταβαλλόµενο περιβάλλον, παραµένοντας ταυτόχρονα συνεπής προς τις θεµελιώδεις αξίες
και στόχους της Ένωσης.
Η ασφάλεια, η οποία ήρθε προσφάτως στο προσκήνιο λόγω των διεθνών γεγονότων και των
κοινωνικών αλλαγών, αποτελεί µια ιδιαίτερα σοβαρή πρόκληση σε παγκόσµιο επίπεδο. Η
Ευρώπη θα πρέπει να επενδύσει στην καλλιέργεια µιας νέας νοοτροπίας έναντι της ασφάλειας
µε την οποία θα κινητοποιηθεί το σχετικά ανεκµετάλλευτο δυναµικό της "βιοµηχανίας
ασφάλειας" και της ερευνητικής κοινότητας ώστε να αντιµετωπισθούν κατά αποτελεσµατικό
και καινοτόµο τρόπο οι σηµερινές και µελλοντικές προκλήσεις στον τοµέα της ασφάλειας.
Η Επιτροπή, υποστηριζόµενη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, και τη
βιοµηχανία1, δροµολογεί τώρα µια “προπαρασκευαστική δράση”2 σχετικά µε την έρευνα
στον τοµέα της ασφάλειας, µε σκοπό τη θέσπιση ενός σφαιρικού προγράµµατος µετά το
2007.
Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι να διευκρινίσει τους λόγους για τους οποίους
απαιτείται σήµερα ανάληψη δράσης σε κοινοτικό επίπεδο και να προσδιορίσει τα ζητήµατα
που είναι σκόπιµο να διερευνηθούν κατά το αρχικό στάδιο (την προπαρασκευαστική δράση)
και τις εφαρµοστέες διαδικασίες (πρόγραµµα εργασίας και κανόνες συµµετοχής).
Η προπαρασκευαστική δράση αποτελεί συνεπώς µια συνεισφορά της Επιτροπής στις
γενικότερες προγραµµατικές επιδιώξεις της ΕΕ για την αντιµετώπιση των προκλήσεων και
απειλών για την Ευρώπη, όπως αυτές καθορίζονται, µεταξύ άλλων, στην ευρωπαϊκή
στρατηγική για την ασφάλεια που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον ∆εκέµβριο
του 2003. Έρχεται να συµπληρώσει τις δράσεις και τις προσπάθειες που αναπτύσσουν τα
κράτη µέλη και τα άλλα θεσµικά όργανα της ΕΕ στον συγκεκριµένο τοµέα. Η
προπαρασκευαστική δράση εστιάζεται ιδίως στον προσδιορισµό προγραµµατικών
προτεραιοτήτων για την έρευνα στον τοµέα της προηγµένης ασφάλειας και θα λάβει υπόψη
τις αποφάσεις που θα ληφθούν στο πλαίσιο του Συµβουλίου και κατά τη ∆ιακυβερνητική
∆ιάσκεψη µε αντικείµενο τη σύσταση διακυβερνητικού οργανισµού αρµόδιου για την
ανάπτυξη των αµυντικών ικανοτήτων, την αµυντική έρευνα, τις αµυντικές προµήθειες και
τους αµυντικούς εξοπλισµούς.
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Ψήφισµα 172 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Απρίλιος 2002), συµπεράσµατα της προεδρίας του
Εαρινού Συµβουλίου Βρυξελλών (21 Μαρτίου 2003), συµπεράσµατα του Συµβουλίου
"Ανταγωνιστικότητα" (13 Μαΐου 2003), συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της
Θεσσαλονίκης (20-21 Ιουνίου 2003), έκθεση STAR 21 (Στρατηγική ανάλυση της αεροδιαστηµικής
βιοµηχανίας για τον XXIο αιώνα).
Στόχος των προπαρασκευαστικών δράσεων, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 49, παράγραφος 2,
στοιχείο β), του δηµοσιονοµικού κανονισµού αριθ. 1605/2002 και στο άρθρο 32, παράγραφος 2, των
κανόνων εφαρµογής του δηµοσιονοµικού κανονισµού (αριθ. 2342/2002), είναι η προετοιµασία
προτάσεων για την έγκριση µελλοντικών κοινοτικών δράσεων.
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Ευρωπαϊκές προκλήσεις
Η ασφάλεια είναι µια εξελισσόµενη έννοια και θέτει για την ΕΕ των 25 διάφορες προκλήσεις
οι οποίες έχουν αντίκτυπο σε ένα ευρύ φάσµα καθιερωµένων και νέων πολιτικών της ΕΕ3,
στα µελήµατα των πολιτών, συµπεριλαµβανοµένης της προστασίας από τροµοκρατικές
απειλές, και στην αναπροσαρµογή των δοµών διακυβέρνησης για την αποτελεσµατική
αντιµετώπιση αυτών των ζητηµάτων.
Στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια, µε τίτλο “Μια ασφαλής Ευρώπη σε έναν
καλύτερο κόσµο”, η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από τον Γενικό
Γραµµατέα/Ύπατο Εκπρόσωπο στο Συµβούλιο της Θεσσαλονίκης τον Ιούνιο του 2003 και
έλαβε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου τον ∆εκέµβριο του 2003,
σκιαγραφούνται οι γενικές προκλήσεις και οι κυριότερες απειλές. Η Ένωση καλείται πλέον
να διατηρήσει και να αναπτύξει την ικανότητα αντιµετώπισης των ζητηµάτων ασφάλειας που
παρουσιάζουν γενικό ενδιαφέρον για τους ευρωπαίους πολίτες και το σύνολο της Ευρώπης4.
Στο εν λόγω έγγραφο προσδιορίζονται τρεις στρατηγικοί στόχοι για την Ένωση:
i.

Aντιµετώπιση των απειλών: η Ένωση πρέπει να χρησιµοποιήσει µια σειρά
µηχανισµών ώστε να αντιµετωπίσει τις σύγχρονες απειλές όπως η τροµοκρατία, η
εξάπλωση των όπλων µαζικής καταστροφής, τα αποτυχηµένα κράτη, οι
περιφερειακές συγκρούσεις και το οργανωµένο έγκληµα.

ii.

Ενίσχυση της ασφάλειας στις γείτονες περιφέρειες: η διαδικασία της διεύρυνσης θα
οδηγήσει σε εδαφική αύξηση κατά 34% και η ΕΕ των 25 θα συνορεύει άµεσα µε
περιφέρειες που χαρακτηρίζονται από λιγότερη εσωτερική σταθερότητα. H EE θα
πρέπει να κατοχυρώσει τη διατήρηση συνεχώς υψηλού επιπέδου ασφάλειας στο
σύνολο της νέας και πιο διαφοροποιηµένης επικράτειάς της.

iii.

Μια διεθνής τάξη βασιζόµενη σε αποτελεσµατικό πολυµερισµό: σε έναν κόσµο
παγκόσµιων απειλών, αγορών και µέσων µαζικής ενηµέρωσης, η ασφάλεια και η
ευηµερία εξαρτώνται από την ουσιαστική πολυµερή συνεργασία. Καµία
µεµονωµένη ευρωπαϊκή χώρα δεν είναι, ούτε θα είναι σε θέση να αντιµετωπίσει
εντελώς µόνη της τα σύγχρονα ή µελλοντικά σοβαρά και πολύπλοκα προβλήµατα
ασφάλειας.

Για να επιτύχει αυτούς τους στόχους, η Ένωση θα πρέπει να διαθέτει τους πιο τεχνολογικώς
προηγµένους µηχανισµούς, αφενός, πρόβλεψης των νέων απειλών για την ασφάλεια και,
αφετέρου, αντιµετώπισης των απειλών αυτών κατά τρόπο σύµφωνο µε τα συµφέροντά της
και συνεπή προς τις αξίες της.
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Στις πολιτικές αυτές συγκαταλέγονται οι πολιτικές στους τοµείς της ανταγωνιστικότητας
(COM(2003) 704), των µεταφορών, του περιβάλλοντος, της ενέργειας, της υγείας, της προστασίας των
καταναλωτών, της οικονοµίας, του εµπορίου, του διαστήµατος και των τηλεπικοινωνιών, καθώς και η
κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και η ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και
άµυνας (ΕΠΑΑ), αλλά και η πολιτική στους τοµείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων.
Η τελική έκδοση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ασφάλεια εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο στις 12 ∆εκεµβρίου 2003 και αποτελεί τη βάση για την καλλιέργεια µιας νέας ευρωπαϊκής
νοοτροπίας έναντι των θεµάτων ασφάλειας – καθώς και για την ανάπτυξη ενός πλαισίου που θα διέπει
την ευρωπαϊκή έρευνα στον τοµέα της ασφάλειας, σε µια διευρυµένη Ευρώπη.
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Η Ευρώπη έχει µεν να επιδείξει συγκριτικά τεχνολογικά πλεονεκτήµατα σε πολλούς τοµείς
(συµπεριλαµβανοµένων των τεχνολογιών διττής χρήσης) και ιδιαίτερα σε τοµείς
συνδεόµενους µε την ασφάλεια, αλλά παρουσιάζει:
i.

σηµαντικό βαθµό αλληλοεπικάλυψης και κατακερµατισµού των δοµών και των
προγραµµάτων,

ii.

σηµαντικά προβλήµατα διαλειτουργικότητας και οικονοµικής αποδοτικότητας των
συστηµάτων και υποδοµών ασφάλειας,

iii.

ανεκµετάλλευτο δυναµικό αµοιβαίας και αµφίδροµης αξιοποίησης των ιδεών και
των αποτελεσµάτων της έρευνας στα πεδία της στρατιωτικής και της µη
στρατιωτικής ασφάλειας,

iv.

αποδεδειγµένη ανεπάρκεια επενδύσεων στην ΕΤΑ σε αυτόν τον τοµέα σε σύγκριση
µε άλλες περιφέρειες του κόσµου.

Η Ευρώπη καλείται τώρα να κεφαλαιοποιήσει τα τεχνολογικά της πλεονεκτήµατα,
υιοθετώντας µια συντονισµένη και συνεκτική προσέγγιση στις οικείες πολιτικές καινοτοµίας
και έρευνας. Κατ’αυτό τον τρόπο θα προωθήσει τους στόχους που τέθηκαν στη Βαρκελώνη
για αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα και την ανάπτυξη στο 3% του ΑΕΠ της µέχρι το
2010. Τυχόν αδράνεια µπορεί να έχει απαράδεκτα υψηλό κόστος, τόσο σε πολιτικό επίπεδο
όσο και για τους ευρωπαίους πολίτες.
I.

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι απειλές που καλείται να αντιµετωπίσει σήµερα η Ευρώπη είναι πιο διαφοροποιηµένες,
λιγότερο ορατές και λιγότερο προβλέψιµες. Για τον λόγο αυτό, απαιτούνται νέες
συµπεριφορές και πιο καινοτόµα µέσα αντιµετώπισης πολύπλοκων καταστάσεων ούτως ώστε
να εξασφαλισθεί µια σφαιρική προσέγγιση της ασφάλειας (“σφαιρική ασφάλεια”).
Η Ευρώπη πρέπει να αξιοποιήσει τα τεχνολογικά της πλεονεκτήµατα ώστε να αναπτύξει
ικανότητα κινητοποίησης σηµαντικών πόρων για δραστηριότητες ειρήνευσης, ανθρωπιστικής
βοήθειας και ανόρθωσης και ανασυγκρότησης κρατών, είτε µόνη της είτε στα πλαίσια
διεθνών συµµαχιών5. Αυτό προϋποθέτει βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων και ανάπτυξη των
βιοµηχανικών ικανοτήτων της Ευρώπης.
Σε έναν κόσµο που βασίζεται όλο και περισσότερο στην τεχνολογία και τη γνώση, η
ικανότητα αντιµετώπισης των νέων προκλήσεων που τίθενται για την ασφάλεια εξαρτάται
από την αριστεία στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (ΕΤΑ). Ο αποτελεσµατικότερος
συντονισµός και εναρµόνιση των απαιτήσεων και η συνεκτική προσέγγιση, σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, των δραστηριοτήτων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων ΕΤΑ, είναι δυνατό να
προσδώσουν σηµαντική προστιθέµενη αξία και να συµβάλουν στην ανάπτυξη οικονοµιών
κλίµακας στον τοµέα της έρευνας επί της ασφάλειας.
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Οι λεγόµενες "αποστολές εΠέτερσµπουργκ" προβλέπονται ρητώς στο άρθρο 17 της συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και
άµυνας (ΕΠΑΑ).
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Η εικοσαετής πείρα εφαρµογής της "κοινοτικής µεθόδου" για την υλοποίηση των
ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραµµάτων απέδειξε την αποτελεσµατικότητα των
συνεργατικών δραστηριοτήτων ΕΤΑ και την αξία των εκτελούµενων στο πλαίσιο
συνεργασίας έργων για τη συνένωση των προσπαθειών της βιοµηχανίας και την επίτευξη
αριστείας και καλής αναλογίας απόδοσης/κόστους στην έρευνα, µέσω της προώθησης
αληθινού ανταγωνισµού και συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος των
δραστηριοτήτων έρευνας στον τοµέα της ασφάλειας που προτείνονται στην παρούσα
ανακοίνωση δεν είναι να αντικαταστήσουν τις προσπάθειες των κρατών µελών στον
συγκεκριµένο τοµέα, αλλά αντίθετα, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, να
υποστηρίξουν, να ενισχύσουν και να συµπληρώσουν αυτές τις εθνικές προσπάθειες,
προσφέροντας παράλληλα ένα συνεκτικό πλαίσιο αναφοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι υπόψη
δραστηριότητες θα διεξαχθούν σε συνέργεια και συµπληρωµατικά προς τις εργασίες ΕΤΑ και
το πολιτικό έργο που επιτελούνται σήµερα στα πλαίσια των κοινοτικών προγραµµάτων.
Η προπαρασκευαστική δράση
Η προπαρασκευαστική δράση έχει στόχο να εκτιµήσει την αναγκαιότητα ανάληψης µιας
περαιτέρω πρωτοβουλίας η οποία θα συµπληρώνει και θα συνδέει τα τρέχοντα και
µελλοντικά διακυβερνητικά προγράµµατα, θα είναι ανοικτή σε όλα τα µέλη της ΕΕ, θα
στηρίζεται στις κοινοτικές αρχές και θα συµβάλλει στη γεφύρωση του σηµερινού χάσµατος
µεταξύ της έρευνας γενικής εφαρµογής για µη στρατιωτικούς σκοπούς (όπως αυτή
υποστηρίζεται από τα κοινοτικά προγράµµατα πλαίσια) και των εθνικών και
διακυβερνητικών προγραµµάτων που εστιάζονται σε αµυντικές ανάγκες.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι η προπαρασκευαστική δράση θα προσδιορίσει επίσης, σε επίπεδο
ΕΕ, και προσδίδοντας ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία, τρόπους αντιµετώπισης των ζητηµάτων
που συνδέονται µε την εξυπηρέτηση µιας κοινότητας τελικών χρηστών, απαρτιζόµενης επί το
πλείστον από οργανισµούς δηµόσιων υπηρεσιών και, ιδίως, κυβερνητικές υπηρεσίες,
οργανισµούς ασφάλειας, µη κυβερνητικούς οργανισµούς, φορείς του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα και επιχειρήσεις.
Σε συνέχεια της πρότασης της Επιτροπής, η αρµόδια επί του προϋπολογισµού αρχή
παραχώρησε6 ποσό ύψους 15 εκατοµµυρίων ευρώ7 για τη δροµολόγηση, το 2004, µιας
προπαρασκευαστικής δράσης µε τίτλο ‘Ενίσχυση του ευρωπαϊκού βιοµηχανικού δυναµικού
έρευνας στον τοµέα της ασφάλειας 2004-2006’8, η οποία θα έχει στόχο να συµβάλει στη
βελτίωση της ασφάλειας των ευρωπαίων πολιτών και να ανταποκριθεί στις διατάξεις του
άρθρου 1579 της συνθήκης ΕΚ. Προβλέπεται ότι η προπαρασκευαστική δράση θα έχει τριετή
διάρκεια και εκτιµώµενο συνολικό προϋπολογισµό ύψους 65 εκατοµµυρίων ευρώ (υπό την
επιφύλαξη της απόφασης της αρµόδιας επί του προϋπολογισµού αρχής).
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∆ηµοσιονοµική απόφαση, ολοµέλεια ∆εκεµβρίου 2003.
9 εκατ. ευρώ για την ΕΕ-15 συν 6 εκατ. ευρώ για την EΕ-10 πρόκειται να εγκριθούν µε διορθωτικό
προϋπολογισµό.
Στην ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2003) 113) µε τίτλο ‘Για να χαραχθεί µια πολιτική της ΕΕ
στον τοµέα του αµυντικού εξοπλισµού’ προτείνεται η ανάληψη µιας προπαρασκευαστικής δράσης για
την προηγµένη έρευνα στον τοµέα της παγκόσµιας ασφάλειας.
Άρθρο 157, παράγραφος 1, 4η παύλα, της συνθήκης ΕΚ: ‘να βελτιώσει την εκµετάλλευση του
βιοµηχανικού δυναµικού των πολιτικών στους τοµείς της καινοτοµίας, της έρευνας και της
τεχνολογικής ανάπτυξης’.
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Μια επιτυχής προπαρασκευαστική δράση θα θέσει τις βάσεις για την έκδοση, εκ µέρους του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, απόφασης θέσπισης, µετά το 2006, ενός
ευρωπαϊκού προγράµµατος έρευνας στον τοµέα της ασφάλειας, προσδιορίζοντας τη βέλτιστη
προστιθέµενη κοινοτική αξία και τις δέουσες προτεραιότητες ενός τέτοιου προγράµµατος. Με
την έκδοση της παρούσας ανακοίνωσης θα ξεκινήσει επισήµως η εκπόνηση ενός ευρωπαϊκού
προγράµµατος έρευνας στον τοµέα της ασφάλειας, η οποία αναµένεται να ολοκληρωθεί µέχρι
τη λήξη της προπαρασκευαστικής δράσης. Η νοµική βάση αυτού του προγράµµατος θα
καθοριστεί και θα εφαρµοσθεί βάσει της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, λαµβανοµένων υπόψη των εξελίξεων όσον αφορά, µεταξύ άλλων, τη µελλοντική
συνταγµατική συνθήκη, τη σύσταση διακυβερνητικού οργανισµού αρµόδιου για την
ανάπτυξη των αµυντικών ικανοτήτων, την αµυντική έρευνα, τις αµυντικές προµήθειες και
τους αµυντικούς εξοπλισµούς, το έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο έρευνας και άλλα σηµαντικά
ζητήµατα.
II.

Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ

1.

ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΣ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ

∆ΡΑΣΗΣ

Η προπαρασκευαστική δράση προσφέρει µια ευκαιρία ανάληψης δραστηριοτήτων µε σκοπό
τον προσδιορισµό και την αντιµετώπιση καίριων ζητηµάτων ώστε να τεθούν οι βάσεις για
ένα σφαιρικό ευρωπαϊκό πρόγραµµα έρευνας στον τοµέα της ασφάλειας από το 2007 και
µετά.
Προς εφαρµογή της εν λόγω δράσης, θα αναληφθούν σε κοινοτικό επίπεδο µια σειρά
πρόδροµων δραστηριοτήτων (έργα και δραστηριότητες υποστήριξης), οι οποίες θα
καθορισθούν κατόπιν ευρέων διαβουλεύσεων µε τα κράτη µέλη, τη βιοµηχανία και τους
ερευνητικούς φορείς και οι οποίες θα αναφέρονται, θα συµπληρώνουν και θα στηρίζονται σε
έργα και µελέτες ΕΤΑ που έχουν ήδη αναληφθεί σε ευρωπαϊκό, περιφερειακό, εθνικό και
διακυβερνητικό επίπεδο.
Στόχος των έργων θα είναι να επιδείξουν τις δυνατότητες αντιµετώπισης των άµεσων
προκλήσεων που αντιµετωπίζει η Ευρώπη στον τοµέα της ασφάλειας και να διερευνήσουν
διάφορα τεχνικά και σιασυµβατικά ζητήµατα και ζητήµατα υλοποίησης που θα µπορούσαν
να αναπτυχθούν για το µελλοντικό πρόγραµµα. Ετησίως θα χρηµατοδοτείται περιορισµένος
αριθµός έργων (µεταξύ 6 και 8), και ιδίως:
•

έργα µε αποστολή, εστιαζόµενα στην παραγωγή απτών αποτελεσµάτων σε
επιλεγµένα πεδία προτεραιότητας εντός της διάρκειας της δραστηριότητας·

•

προ-τυποποιητικά έργα σε πεδία που συνδέονται µε τα πρότυπα και τα διεθνώς
διαλειτουργικά συστήµατα, ιδίως µεταξύ των αµυντικών οργανισµών και άλλων
οργανισµών ασφάλειας·

•

έργα µε αντικείµενο την κατανόηση των ανθρώπινων παραγόντων, των κοινωνικών
και ηθικών αξιών, συµπεριλαµβανοµένων των κοινωνικών αντιλήψεων, που έχουν
σχέση µε τις απειλές και τα µέτρα ασφάλειας, καθώς και την απόκτηση των
απαραίτητων δεξιοτήτων αντιµετώπισης αυτών των ζητηµάτων.
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Στόχος των δραστηριοτήτων υποστήριξης θα είναι η αποκατάσταση του κατακερµατισµού
των δοµών στην Ευρώπη, η ολοκλήρωση ετερογενών δικτύων, η καλύτερη κατανόηση των
δραστηριοτήτων που διεξάγονται σε συγκεκριµένους τοµείς, η διεξαγωγή
κοινωνικοοικονοµικών µελετών και µελετών αγοράς, η εκπόνηση χαρτών πορείας, η
ανάπτυξη σεναρίων µε ανάλυση απειλών, και η τεχνολογική προοπτική διερεύνηση. Οι
δραστηριότητες αυτές θα συµβάλλουν επίσης στην εκµετάλλευση και αξιοποίηση των
αποτελεσµάτων. Κατόπιν προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και προσκλήσεων υποβολής
προσφορών, θα αναληφθεί περιορισµένος αριθµός δραστηριοτήτων υποστήριξης οι οποίες θα
αποβλέπουν ιδίως:
•

στην ανάπτυξη συνθηκών ικανών να ενισχύσουν την αποδοχή και υιοθέτηση των
αποτελεσµάτων από την κοινότητα των χρηστών, συµπεριλαµβανοµένης της
ανάπτυξης διεπαφών µε τους τελικούς χρήστες, και ιδίως τις κυβερνητικές
υπηρεσίες, τους οργανισµούς ασφάλειας, τους µη κυβερνητικούς οργανισµούς, τον
ευρύτερο δηµόσιο τοµέα και τη βιοµηχανία·

•

στη δικτύωση των άµεσα και έµµεσα ενδιαφεροµένων, και στη συγκριτική
αξιολόγηση των υφιστάµενων δραστηριοτήτων και µελετών·

•

στον προσδιορισµό των τεχνολογιών που θα είναι απαραίτητες για τις µελλοντικές
επενδύσεις της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας·

•

επιπλέον, στην ανάπτυξη µιας πλατφόρµας διαβουλεύσεων και επίτευξης
συναίνεσης µε τους άµεσα και έµµεσα ενδιαφεροµένους, σύµφωνα µε τις
σχεδιαστικές αρχές της ευρωπαϊκής τεχνολογικής πλατφόρµας που ήδη
χρησιµοποιείται σε µια σειρά τοµέων όπως η αεροναυτική και έχει την υποστήριξη
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου10. Στόχος της δραστηριότητας αυτής θα είναι η
διαµόρφωση ενός µακρόπνοου οράµατος και µιας στρατηγικής ατζέντας για την
έρευνα στον τοµέα της ασφάλειας.

2.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΟΥ

ΕΧΟΥΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΣΤΗΝ

Στο παρόν κεφάλαιο εκτίθενται το πρόγραµµα εργασίας και οι διαδικασίες που έχουν
εφαρµογή στην προπαρασκευαστική δράση. Προς τα τέλη Μαρτίου 2004 θα δηµοσιευθεί
πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Η επιλογή των έργων και η υπογραφή των συµβάσεων θα
λάβουν χώρα εντός του δεύτερου εξαµήνου του 2004.
Το πρόγραµµα εργασίας ακολουθεί µια προσέγγιση εστιαζόµενη σε συγκεκριµένες
αποστολές. Οι δραστηριότητες που προβλέπει έχουν τη µορφή πολυεπιστηµονικών έργων µε
συµµετοχή πλειόνων άµεσα και έµµεσα ενδιαφερόµενων µερών, τα οποία προσεγγίζουν µεν
τα υπό εξέταση θεµατικά πεδία υπό µια ευρεία στρατηγική προοπτική, αλλά επιδιώκουν να
παράγουν απτά αποτελέσµατα που θα αποτελέσουν τη βάση για το µελλοντικό πρόγραµµα
έρευνας στον τοµέα της ασφάλειας.

10

Συµπεράσµατα της προεδρίας, Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, 20-21 Mαρτίου 2003.
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Οι δραστηριότητες θα διευκολύνουν τη συγκρότηση µιας κρίσιµης µάζας τεχνολογιών,
γνώσεων και πόρων για την παροχή επικυρωµένων λύσεων αντιµετώπισης των
συγκεκριµένων προκλήσεων που τίθενται για την ασφάλεια. Επιπλέον, θα διερευνήσουν και
θα προωθήσουν συνθήκες ικανές να δηµιουργήσουν ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την
ενίσχυση των ευρωπαϊκών επιστηµονικών, τεχνολογικών και βιοµηχανικών ικανοτήτων
έρευνας στον τοµέα της ασφάλειας.
Οι δραστηριότητες συνεκτιµούν τις τρέχουσες κοινοτικές νοµοθετικές και κανονιστικές
πρωτοβουλίες σε διάφορους τοµείς όπως η δικαιοσύνη και οι εσωτερικές υποθέσεις, η
φορολογία και τα τελωνεία, οι εξωτερικές σχέσεις, οι µεταφορές και η ενέργεια, η γεωργία, η
υγεία, κ.ά., που έχουν αναληφθεί µε στόχο την υποστήριξη τεχνολογιών και τεχνικών
λύσεων. Οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να συνεκτιµούν επίσης τα τυχόν συναφή
προγράµµατα ώστε να εξασφαλισθεί συµπληρωµατικότητα και να αποφευχθεί η
αλληλοεπικάλυψη των εργασιών, καθώς και τις τρέχουσες εργασίες τυποποίησης.
2.1.

ΠΕ∆ΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι δραστηριότητες θα πρέπει να υποστηρίζουν τις πολιτικές και πρωτοβουλίες της ΕΕ, να
είναι συνεπείς προς τις πολιτικές και τις αξίες της ΕΕ, και ιδίως να ανταποκρίνονται στα
κύρια µελήµατα των πολιτών της ΕΕ όσον αφορά την ασφάλεια και την ιδιωτική ζωή καθώς
και στα ζητήµατα κοινού ενδιαφέροντος για µια Ευρώπη εντασσόµενη σε ένα παγκόσµιο
πλαίσιο. Θα πρέπει επίσης να ανταποκρίνονται στις ακόλουθες ευρύτερες αρχές:
i.

συνάφεια των δραστηριοτήτων προς τους στόχους της προπαρασκευαστικής δράσης
και δυνατότητες εισαγωγής απτών και ευαπόδεικτων βελτιώσεων στην ασφάλεια,
ικανών να “ωριµάσουν” εντός των χρονικών ορίων της προπαρασκευαστικής
δράσης·

ii.

βελτίωση των συνθηκών της αγοράς και ανάπτυξη καινοτόµων µηχανισµών παροχής
συγκριτικού πλεονεκτήµατος στην ευρωπαϊκή βιοµηχανία·

iii.

ικανότητα της κοινοπραξίας να φέρει σε αίσιο πέρας τις δραστηριότητες και να
εξασφαλίσει τη διαχείριση της πνευµατικής ιδιοκτησίας και, κατά περίπτωση, τον
κατάλληλο χειρισµό των διαβαθµισµένων πληροφοριών·

iv.

ανάπτυξη µακροπρόθεσµων και αποτελεσµατικών εταιρικών σχέσεων, δικτύων και
µεθόδων εργασίας µεταξύ των (δηµόσιων) χρηστών, της βιοµηχανίας και των
ερευνητικών οργανισµών.

Κατόπιν διαβουλεύσεων µε τις εθνικές αρχές, τη βιοµηχανία και µια Οµάδα
Προσωπικοτήτων (ενότητα III), καθορίστηκαν οι εξής αποστολές προτεραιότητας:
-

βελτίωση της ικανότητας αντίληψης των καταστάσεων·

-

βελτιστοποίηση της ασφάλειας και της προστασίας των δικτυωµένων συστηµάτων·

-

προστασία από την τροµοκρατία (συµπεριλαµβάνονται η βιοτροµοκρατία και τα
συµβάντα στα οποία ενέχονται βιολογικές, χηµικές και άλλες ουσίες)·

-

βελτίωση της διαχείρισης των κρίσεων (συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρήσεων
εκκένωσης, αναζήτησης και διάσωσης, ελέγχου των ενεργών παραγόντων και
αποκατάστασης)·
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-

εξασφάλιση διαλειτουργικών και ολοκληρωµένων συστηµάτων πληροφοριών και
επικοινωνίας.

Οι δραστηριότητες που µπορεί να τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της
προπαρασκευαστικής δράσης θα είναι έργα και δραστηριότητες υποστήριξης που καλύπτουν
τις καθορισµένες προτεραιότητες, ενδεχοµένως και κατά περίπτωση σε συντονισµό µε τις
συναφείς εργασίες των ευρωπαϊκών οργανισµών τυποποίησης. Θα αναληφθούν κατόπιν
σπροκλήσεων υποβολής προτάσεων και προσκλήσεων υποβολής προσφορών. Ο κατάλογος
προτεραιοτήτων δεν αποκλείει το ενδεχόµενο επιλογής πρόσθετων έργων σε δικαιολογηµένες
περιπτώσεις. Οι προτεραιότητες της προπαρασκευαστικής δράσης θα αναθεωρούνται σε
ετήσια βάση.
2.2.

ΈΡΓΑ

A.

Βελτίωση της ικανότητας αντίληψης των καταστάσεων

Στόχος: προσδιορισµός των βασικών κινδύνων που µπορεί να απειλήσουν την Ευρώπη, και
ιδίως τα χερσαία και θαλάσσια σύνορα και τα περιουσιακά στοιχεία γενικού ενδιαφέροντος,
µέσω της συλλογής, ερµηνείας, ολοκλήρωσης και διάδοσης κατάλληλων δεδοµένων ενόψει
της από κοινού χρήσης των πληροφοριών. Συµπεριλαµβάνεται η ανάπτυξη και επίδειξη
τεχνικών λύσεων και αρχών και τεχνολογιών που βελτιώνουν την ικανότητα αντίληψης των
καταστάσεων στα κατάλληλα επίπεδα.
Αντικείµενο των έργων:
- Επίδειξη τεχνικών λύσεων και αρχών, τεχνολογιών και ικανοτήτων για συστήµατα
αντίληψης καταστάσεων, µε σκοπό τη βελτίωση της επιτήρησης των χερσαίων και
θαλάσσιων συνόρων, και ιδίως των νέων χερσαίων συνόρων της ΕΕ των 25, και των
περιουσιακών στοιχείων γενικού ενδιαφέροντος.
- Επίδειξη της καταλληλότητας και του αποδεκτού διατάξεων σήµανσης, ιχνηλάτησης και
εντοπισµού, εξοπλισµένων µε πολλαπλούς στατικούς και κινητούς αισθητήρες, που
βελτιώνουν την ικανότητα εντοπισµού, αναγνώρισης και παρακολούθησης των κινήσεων των
κινητών περιουσιακών στοιχείων, των αγαθών και των προσώπων, συµπεριλαµβανοµένων
των τεχνικών "έξυπνης" τεκµηρίωσης (π.χ. βιοµετρία, αυτόµατα τσιπ προσδιορισµού θέσης)
και ανάλυσης δεδοµένων (εξ αποστάσεως έλεγχος και πρόσβαση).
B.

Βελτιστοποίηση της ασφάλειας και της προστασίας των δικτυωµένων
συστηµάτων

Στόχος: ανάλυση της ασφάλειας χρήσης και των προβληµάτων ασφάλειας υφιστάµενων και
µελλοντικών δικτυωµένων συστηµάτων, όπως συστηµάτων επικοινωνίας, υπηρεσιών κοινής
ωφελείας ή εξυπηρέτησης µεταφορών, ή δικτύων (ηλεκτρονικού) εµπορίου και επιχειρείν,
και προσδιορισµός των µεταξύ τους αλληλεξαρτήσεων, µε σκοπό την επίδειξη µεθόδων
εφαρµογής µέτρων προστασίας από ηλεκτρονικές και φυσικές απειλές.
Αντικείµενο των έργων:
- Ανάπτυξη τυποποιηµένων µεθόδων και εργαλείων λήψης αποφάσεων που να επιτρέπουν
την εκτίµηση της φύσης των δυνητικών απειλών για τις δικτυωµένες υποδοµές καίριας
σηµασίας και των αντίστοιχων τρωτών σηµείων.
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- Επίδειξη µέτρων ενισχυµένης προστασίας και κατοχύρωσης των στοιχείων που έχουν
κρίσιµη σηµασία για τις δηµόσιες, τις ιδιωτικές και τις κυβερνητικές υποδοµές, µε σκοπό τη
διατήρηση της ασφάλειας σε µια διευρυµένη Ευρώπη.
- Ανάπτυξη ικανοτήτων ανίχνευσης, πρόληψης, απόκρισης και συναγερµού για την ενίσχυση
των συστηµάτων πληροφοριών και ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένης, κατά περίπτωση, της
χρήσης των διαστηµικών πόρων καθώς και των σταθερών και ασύρµατων επίγειων
συστηµάτων.
Γ.

Προστασία από την τροµοκρατία (συµπεριλαµβάνονται η βιοτροµοκρατία και
τα συµβάντα στα οποία ενέχονται βιολογικές, χηµικές και άλλες ουσίες)

Στόχος: προσδιορισµός και κατάταξη κατά σειρά προτεραιότητας των αναγκών των
κυβερνήσεων, των φορέων και των δηµόσιων αρχών σε υλικό και σε πληροφορίες για την
καταπολέµηση της τροµοκρατίας και την προστασία από αυτή, και παροχή τεχνολογικών
λύσεων για την ανίχνευση, αναγνώριση, προστασία και εξουδετέρωση των απειλών καθώς
και για τον περιορισµό και τη διάθεση επικίνδυνων ουσιών (βιολογικών, χηµικών και
πυρηνικών) και όπλων µαζικής καταστροφής.
Αντικείµενο των έργων:
- Επίδειξη της αποτελεσµατικής ολοκλήρωσης τεχνικών βασιζόµενων σε ενεργούς και
παθητικούς αισθητήρες, κατάλληλων για ένα ευρύ φάσµα πλατφορµών, και τεχνικών
συσχέτισης δεδοµένων για συστήµατα ανίχνευσης και αναγνώρισης.
- Ανάπτυξη µοντέλων διασποράς ευρείας κλίµακας, σε εκτενείς περιοχές και µέσω
πολλαπλών οδών, παθογόνων παραγόντων υψηλού κινδύνου (ευλογιά, άνθρακας, βοτυλικό
κλοστρίδιο, πανωλική παστερέλλα, ιοί αιµορραγικού πυρετού, τουλαραιµική παστερέλλα και
γενετικά τροποποιηµένοι οργανισµοί) για την παραγωγή επικυρωµένου µοντέλου προς χρήση
από τις δηµόσιες αρχές.
- Επίδειξη της βιωσιµότητας τεχνολογιών και πρωτοκόλλων απολύµανσης προσωπικού,
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού από βιολογικές, χηµικές ή άλλες ουσίες.
- Εκτίµηση και προσδιορισµός των συνολικών αναγκών µιας διευρυµένης Ευρώπης σε
εργαστήρια βιοασφάλειας επιπέδου 4 µε σκοπό να εξασφαλισθεί βέλτιστη
συµπληρωµατικότητα και η ανάπτυξη µιας αποτελεσµατικής µεθοδολογίας δικτύωσης.
∆.

Βελτίωση της διαχείρισης των κρίσεων (συµπεριλαµβανοµένων των
επιχειρήσεων εκκένωσης, αναζήτησης και διάσωσης, ελέγχου των ενεργών
παραγόντων και αποκατάστασης)

Στόχος: εξέταση των επιχειρησιακών και τεχνολογικών ζητηµάτων από τρεις απόψεις:
πρόληψη των κρίσεων, επιχειρησιακή ετοιµότητα και διαχείριση των κρίσεων.
Αντικείµενο των έργων:
- Ανάπτυξη εργαλείων και µοντέλων από κοινού διαχείρισης των πληροφοριών ώστε να
διευκολυνθεί η αποτελεσµατική ολοκλήρωση διαφόρων υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και
διαχείρισης, µε έµφαση ιδίως στα εξής: οργανωτικές δοµές, συντονισµός και επικοινωνία
µεταξύ οργανισµών· κατανεµηµένες αρχιτεκτονικές και ανθρώπινοι παράγοντες.
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E.

Εξασφάλιση διαλειτουργικών και ολοκληρωµένων συστηµάτων πληροφοριών
και επικοινωνίας

Στόχος: ανάπτυξη και επίδειξη τεχνικών λύσεων και αρχών διαλειτουργικότητας για
(κληρονοµηµένα) συστήµατα πληροφοριών στον τοµέα της ασφάλειας, που να επιτρέπουν
την οµαδοποίηση των υφιστάµενων και νέων πόρων µε σκοπό τη βελτίωση των επιδόσεων
και την ενίσχυση της προσαρµοστικής λειτουργικότητας. Προς υποστήριξη της
διαλειτουργικότητας, οι παροχείς συστήµατος θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη συµµετοχή
τελικών χρηστών και οργανισµών τυποποίησης.
Αντικείµενο των έργων:
- Ανάπτυξη και επίδειξη, σε υφιστάµενες και δυνητικές κατηγορίες χρηστών, τεχνικών
λύσεων και αρχιτεκτονικών για διεθνώς διαλειτουργικά συστήµατα και πρότυπα (π.χ.
συστήµατα ελέγχου/εντολών, συστήµατα επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών). Θα
πρέπει επίσης να δοθεί προσοχή στα θέµατα αξιοπιστίας, οργάνωσης, και προστασίας της
εµπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των πληροφοριών.
2.3.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Προβλέπεται ότι ετησίως θα διεξάγεται περιορισµένος αριθµός (κατ'ανώτατο όριο 10)
δραστηριοτήτων υποστήριξης επί επιλεγµένων θεµάτων, οι οποίες θα εστιάζονται ιδίως στη
σύνταξη χαρτών πορείας της ΕΤΑ, στην τυποποίηση ή την ανάλυση απαιτήσεων, και στη
διάδοση, δικτύωση και τον συντονισµό. Οι δραστηριότητες αυτές θα ανταποκρίνονται στην
ανάγκη βελτίωσης της ασφάλειας των ευρωπαίων πολιτών και της ευρωπαϊκής κοινωνίας και
θα έχουν ως αντικείµενο, µεταξύ άλλων, τα εξής:
•

ανάπτυξη σεναρίων εκτίµησης απειλών και αντιληπτών κινδύνων για τους χώρους
και πόρους στρατηγικής σηµασίας·

•

προσδιορισµός των κρίσιµων παραµέτρων και παραγόντων (κοινωνικών,
ψυχολογικών, στρατηγικών, πληροφοριακών) για τη µείωση των κινδύνων και της
τρωτότητας·

•

µελέτες τεχνικής και οικονοµικής σκοπιµότητας ενός ευρωπαϊκού συστήµατος
πληροφοριών ασφάλειας (συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης διαστηµικών πόρων)·

•

µελέτη των ορθών πρακτικών προληπτικού ελέγχου (αγαθών και προσώπων) στα
κράτη µέλη και σε άλλες περιφέρειες, η οποία θα περιλαµβάνει αξιολόγηση της
οικονοµικής βιωσιµότητας (κόστους και αποδοτικότητας) των δραστηριοτήτων και
της δυνατότητας µεταφοράς των συστηµάτων και ικανοτήτων στο σύνολο της
διευρυµένης ΕΕ·

•

ανάπτυξη διαδικασιών και ορθών πρακτικών για τον καθορισµό, σε επίπεδο ΕΕ,
κατάλληλων νέων τεχνολογιών και ικανοτήτων µε βάση τις ανάγκες των διάφορων
δηµόσιων υπηρεσιών.
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2.4.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Την ευθύνη της διαχείρισης και της εκτέλεσης της προπαρασκευαστικής δράσης και όλων
των δραστηριοτήτων προπαρασκευής του προγράµµατος θα έχουν οι υπηρεσίες της
Επιτροπής.
Παρότι υπάρχουν σαφείς διαφορές µε το τρέχον έκτο πρόγραµµα πλαίσιο, ιδίως σε ό,τι
αφορά την εστιαζόµενη σε συγκεκριµένες αποστολές προσέγγιση, τους κανόνες που διέπουν
τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και τους κανόνες συµµετοχής, η διαχείριση των
δραστηριοτήτων της προπαρασκευαστικής δράσης θα βασίζεται στις δοκιµασµένες
διαδικασίες και µηχανισµούς που εφαρµόζονται σήµερα στα κοινοτικά ερευνητικά
προγράµµατα.
Με βάση το πρόγραµµα εργασίας που θα εκδοθεί κατόπιν διαβουλεύσεων µε τους άµεσα και
έµµεσα ενδιαφεροµένους, θα δηµοσιευθούν στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και προσκλήσεις υποβολής προσφορών.
Τα έργα θα αποτελέσουν αντικείµενο συµβάσεων επιχορήγησης οι οποίες θα βασίζονται στα
υποδείγµατα τυποποιηµένων συµφωνιών επιχορήγησης της Επιτροπής και, όταν είναι
σκόπιµο και αναγκαίο, θα περιλαµβάνουν στοιχεία των συµβάσεων του έκτου προγράµµατος
πλαισίου· οι συµβάσεις αυτές θα συναφθούν σύµφωνα µε τις αρχές που καθορίζονται στο
παράρτηµα της παρούσας ανακοίνωσης. Οι δραστηριότητες υποστήριξης θα αποτελέσουν
αντικείµενο σύµβασης επιχορήγησης εάν έχουν επιλεγεί κατόπιν πρόσκλησης υποβολής
προτάσεων, ή σύµβασης παροχής υπηρεσιών εάν έχουν επιλεγεί κατόπιν πρόσκλησης
υποβολής προσφορών. Θα καταβληθούν ιδιαίτερες προσπάθειες για να εξασφαλισθεί
απλότητα και ευελιξία κατά την υλοποίηση της προπαρασκευαστικής δράσης, ώστε να
καταστεί δυνατή η βέλτιστη ήδοκιµασία των εννοιών που σκιαγραφούνται ανωτέρω. Η
Επιτροπή θα τηρήσει τους κανονισµούς της ΕΕ που αφορούν τις διαβαθµισµένες και
εµπιστευτικές πληροφορίες. Συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε την υλοποίηση της
προπαρασκευαστικής δράσης παρέχονται στο παράρτηµα της απόφασης της Επιτροπής
σχετικά µε την υλοποίηση της προπαρασκευαστικής δράσης για την ενίσχυση του
ευρωπαϊκού βιοµηχανικού δυναµικού έρευνας στον τοµέα της ασφάλειας.
2.5.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή θα ενηµερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και τα κράτη
µέλη σχετικά µε τα αποτελέσµατα και την πρόοδο υλοποίησης της προπαρασκευαστικής
δράσης. Η σχετική τακτική έκθεση θα αναφέρεται στα εξής:
•

τα συγκεκριµένα τεχνολογικά αποτελέσµατα και άλλα επιτεύγµατα και παραδοτέα
στοιχεία της πρωτοβουλίας·

•

τον βαθµό συνδιάθεσης δεξιοτήτων και συναίνεσης των αµεσότερα ενδιαφερόµενων
φορέων επί µιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την έρευνα στον τοµέα της ασφάλειας·

•

τις µελλοντικές ανάγκες έρευνας στον τοµέα της ασφάλειας µε σκοπό την
υποστήριξη των πολιτικών της ΕΕ σε συγκεκριµένους τοµείς και την αντιµετώπιση
των νέων προκλήσεων που τίθενται για την ασφάλεια σε ένα µεταβαλλόµενο κόσµο.
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III.

ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΈΣ

Συµπληρωµατικά προς αυτές τις δραστηριότητες και προκειµένου να δοθεί ένα πιο
µακρόπνοο όραµα στην έρευνα στον τοµέα της ασφάλειας, έχει συγκροτηθεί µια “Οµάδα
Προσωπικοτήτων” υψηλού επιπέδου, της οποίας προεδρεύουν οι Επίτροποι Busquin και
Liikanen (αρµόδιοι για την έρευνα και την κοινωνία της πληροφορίας, αντιστοίχως) και στην
οποία µετέχουν διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων και ερευνητικών ιδρυµάτων, κορυφαίες
ευρωπαϊκές πολιτικές προσωπικότητες, µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
παρατηρητές από διακυβερνητικούς οργανισµούς.
Η Οµάδα Προσωπικοτήτων θα επιχειρήσει ιδίως να συλλάβει ένα όραµα και να προτείνει µια
βάση για τον προσδιορισµό, αφενός, των µελλοντικών κοινοτικών αναγκών ΕΤΑ στον τοµέα
της ασφάλειας και, αφετέρου, των δυνητικών µέσων και προοπτικών συµβολής στην
αντιµετώπιση των νέων προκλήσεων που τίθενται για την ασφάλεια σε έναν µεταβαλλόµενο
κόσµο.
Η Οµάδα Προσωπικοτήτων θα εκπονήσει µια έκθεση πολιτικού προσανατολισµού σχετικά µε
το όραµά της για την έρευνα στον τοµέα της ασφάλειας στην Ευρώπη, έκθεση η οποία θα
αποτελέσει αντικείµενο ανακοίνωσης της Επιτροπής την άνοιξη του 2004.
IV.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Με την παρούσα ανακοίνωση, η Επιτροπή ανταποκρίνεται σε επανειληµµένα αιτήµατα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της βιοµηχανίας. Η ανακοίνωση συνιστά
συγκεκριµένη απάντηση στα συµπεράσµατα της προεδρίας του Συµβουλίου
"Ανταγωνιστικότητα" της 13ης Μαΐου 2003.
Η δροµολόγηση της προπαρασκευαστικής δράσης αποτελεί έγκαιρη αντίδραση στις
αυξανόµενες προκλήσεις που αντιµετωπίζει η Ευρώπη στον τοµέα της ασφάλειας, όπως
αυτές εκτίθενται, µεταξύ άλλων, στην προσφάτως εγκριθείσα ευρωπαϊκή στρατηγική για την
ασφάλεια. Η προπαρασκευαστική δράση αποτελεί µια συνεισφορά της Επιτροπής στις
γενικότερες προγραµµατικές επιδιώξεις της ΕΕ για την αντιµετώπιση των προκλήσεων και
απειλών για την Ευρώπη. Έρχεται να συµπληρώσει τις δράσεις και τις προσπάθειες που
αναπτύσσουν τα κράτη µέλη και τα άλλα θεσµικά όργανα της ΕΕ στον συγκεκριµένο τοµέα.
Η προπαρασκευαστική δράση εστιάζεται ιδίως στον προσδιορισµό προγραµµατικών
προτεραιοτήτων για την έρευνα στον τοµέα της προηγµένης ασφάλειας και θα λάβει υπόψη
τις αποφάσεις που θα ληφθούν στο πλαίσιο του Συµβουλίου και κατά τη ∆ιακυβερνητική
∆ιάσκεψη µε αντικείµενο τη σύσταση διακυβερνητικού οργανισµού αρµόδιου για την
ανάπτυξη των αµυντικών ικανοτήτων, την αµυντική έρευνα, τις αµυντικές προµήθειες και
τους αµυντικούς εξοπλισµούς. Η προπαρασκευαστική δράση επίσης συµβάλλει στην
πρωτοβουλία για την οικονοµική µεγέθυνση (συµπεράσµατα του Συµβουλίου της ΕΕ, 16-17
Οκτωβρίου 2003) προσφέροντας µια ευκαιρία ενίσχυσης του ευρωπαϊκού τεχνολογικού και
βιοµηχανικού δυναµικού στον συγκεκριµένο τοµέα.
Στην ανακοίνωση εκτίθενται οι βασικοί στόχοι της προπαρασκευαστικής δράσης και
σκιαγραφούνται τα αρχικά µέτρα που η Επιτροπή προτίθεται να λάβει καθώς και οι
διαδικασίες υλοποίησης της προπαρασκευαστικής δράσης.
Τα κράτη µέλη, η βιοµηχανία και η ερευνητική κοινότητα είναι και θα παραµείνουν βασικοί
εταίροι της Επιτροπής κατά το διάστηµα επεξεργασίας του νέου προγράµµατος. Κατά το
προπαρασκευαστικό αυτό στάδιο, η υπόψη δράση θα εστιασθεί µεν στις τεχνολογικές
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παραµέτρους, αλλά θα καλυφθούν επίσης και ζητήµατα κοινωνικοοικονοµικού χαρακτήρα,
απόκτησης δεξιοτήτων και ευαισθητοποίησης του κοινού.
Η προπαρασκευαστική δράση αναµένεται να οδηγήσει στη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού
προγράµµατος έρευνας στον τοµέα της ασφάλειας το οποίο θα τεθεί σε εφαρµογή το 2007. Η
πείρα και οι γνώσεις που θα αποκοµιστούν από το προπαρασκευαστικό αυτό στάδιο θα
συµβάλουν στον βέλτιστο σχεδιασµό του µελλοντικού προγράµµατος έρευνας από τα
αρµόδια θεσµικά όργανα της ΕΕ, και στη διάθεση επαρκούς προϋπολογισµού, ούτως ώστε το
πρόγραµµα να προωθήσει την τεχνολογική αριστεία και την τεχνολογική ικανότητα της
Ευρώπης να προάγει την ειρήνη, την ασφάλεια και την ευηµερία τόσο εντός όσο και εκτός
της Ευρώπης.
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