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1.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Κατά το διάστηµα που έχει διαρρεύσει από τη δροµολόγηση του έβδοµου προγράµµατοςπλαισίου (7ο ΠΠ) µέχρι τώρα το οικονοµικό πλαίσιο έχει µεταβληθεί δραµατικά. Η ύφεση
που ξεκίνησε µε την οικονοµική κρίση του 2008 οδήγησε στη θέσπιση πακέτων τόνωσης για
να δοθεί νέα ώθηση στην οικονοµία. Ενώ ανακάµπτει αργά από την πτωτική της πορεία, η
Ευρώπη αντιµετωπίζει τώρα κρίση δηµόσιου χρέους και φοβάται για νέα ύφεση. Οι δηµόσιες
αρχές σε ολόκληρη την Ευρώπη πρέπει να δράσουν αποφασιστικά ώστε να ανταποκριθούν σε
αυτό το διαφορετικό περιβάλλον. Η πρωταρχική πρόκληση είναι να σταθεροποιηθεί το
χρηµατοδοτικό και οικονοµικό σύστηµα βραχυπρόθεσµα, µε ταυτόχρονη λήψη µέτρων για τη
δηµιουργία των οικονοµικών ευκαιριών του αύριο.
Η δηµοσιονοµική σταθεροποίηση και η διαρθρωτική µεταρρύθµιση είναι αναγκαία αλλά όχι
αποτελεσµατικά µέτρα για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στον κόσµο.
Οι έξυπνες επενδύσεις, κυρίως στην έρευνα και στην καινοτοµία, αποτελεί βασικό παράγοντα
για να διατηρηθούν υψηλά επίπεδα διαβίωσης µε ταυτόχρονη απόκριση στις πιεστικές
κοινωνιακές προκλήσεις όπως η κλιµατική αλλαγή, η γήρανση του πληθυσµού, η µετάβαση
προς κοινωνία µε αποδοτικότερη χρήση πόρων.
Η έρευνα και η καινοτοµία συµβάλλουν στην ανάπτυξη της απασχόλησης, στην ευηµερία,
στην ποιότητα ζωής και στην προσφορά δηµόσιων υπηρεσιών για όλους. Προκαλούν τις
επιστηµονικές και τεχνικές ρήξεις που απαιτούνται για την αντιµετώπιση των επειγουσών
προκλήσεων που αντιµετωπίζει η κοινωνία. Οι επενδύσεις σ’ αυτόν τον τοµέα οδηγούν
επίσης σε επιχειρηµατικές ευκαιρίες µε τη δηµιουργία καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών.
Αν και η Ένωση είναι παγκοσµίως πρωτοπόρος σε πολλές τεχνολογίες, αντιµετωπίζει
διαρκώς µεγαλύτερο ανταγωνισµό από παραδοσιακούς ανταγωνιστές και αναδυόµενες
οικονοµίες ταυτοχρόνως, οπότε πρέπει να βελτιώσει τις επιδόσεις της στον τοµέα της
καινοτοµίας.
Συνεπώς, η έρευνα και η καινοτοµία έχουν τοποθετηθεί στο επίκεντρο της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020»1 για την προώθηση έξυπνης, βιώσιµης και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξης.
Το σηµείο αυτό Το σηµείο αυτό περιλαµβάνει τον πρωταρχικό στόχο αύξησης των δαπανών
για Ε&Α στο 3% του ΑΕΠ µέχρι το έτος 2020. Η εµβληµατική πρωτοβουλία «Ένωση της
καινοτοµίας»2 προβλέπει συνολική δέσµη δράσεων για την αναβάθµιση των επιδόσεων
έρευνας και καινοτοµίας. Στο πλαίσιο αυτού του πολιτικού περιγράµµατος, οι προτάσεις της
Επιτροπής για τον προϋπολογισµό της Ένωσης µετά το έτος 20133 αντικατοπτρίζουν τη
φιλοδοξία της να επενδύσει στο µέλλον της Ευρώπης, διασφαλίζοντας ότι κάθε ευρώ παρέχει
το µέγιστο όφελος για τους ευρωπαίους πολίτες.
2.

«ΟΡΙΖΩΝ 2020»: ΦΥΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Το όνοµα του νέου χρηµατοδοτικού προγράµµατος της Ένωσης για έρευνα και καινοτοµία –
«Ορίζων 2020» – αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία παραγωγής ιδεών, ανάπτυξης και
απασχόλησης για το µέλλον. Το «Ορίζων 2020» θα αποτελέσει νευραλγικής σηµασίας
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COM(2010) 2020.
COM(2010) 546.
COM(2011) 500.
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εργαλείο για την υλοποίηση της εµβληµατικής πρωτοβουλίας που είναι η «Ένωση της
καινοτοµίας», οικοδοµώντας τις δεσµεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιό της και
ανταποκρινόµενο στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου
2011 και στο ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαΐου 2011 σχετικά µε την
Ένωση της καινοτοµίας4.
Με το «Ορίζων 2020» συναθροίζεται το σύνολο της υφιστάµενης χρηµατοδότησης της
Ένωσης για έρευνα και καινοτοµία, που περιλαµβάνει το Πρόγραµµα-πλαίσιο έρευνας, τις
σχετικές
µε
την
καινοτοµία
δραστηριότητες
του
Προγράµµατος-πλαισίου
ανταγωνιστικότητας και καινοτοµίας, και το Ευρωπαϊκό ινστιτούτο καινοτοµίας και
τεχνολογίας (EΤI)5. Αυτή η προσέγγιση αναγνωρίζεται ευρέως από τους συµφεροντούχους
ως οδός που οδηγεί στην πρόοδο6 ενώ έχει υποστηριχθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο
ψήφισµά του της 27ης Σεπτεµβρίου20117, από την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή8 και από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου9.
Η δέσµη προτάσεων για το «Ορίζων 2020» περιλαµβάνει:
•

πρόταση του «Ορίζων 2020»10, όπου περιγράφονται οι γενικοί στόχοι, το σκεπτικό
και η προστιθέµενη αξία της Ένωσης, το χρηµατοδοτικό κονδύλιο και διατάξεις
σχετικά µε τον έλεγχο, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση·

•

πρόταση ενιαίου ειδικού προγράµµατος εκτέλεσης του «Ορίζων 2020»11, όπου
ορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής και το περιεχόµενο όσον αφορά τις ευρείες
γραµµές των δραστηριοτήτων·

•

πρόταση ενιαίας σειράς κανόνων συµµετοχής και διάδοσης12, όπου καθορίζονται οι
τρόποι χρηµατοδότησης και απόδοσης δαπανών, οι προϋποθέσεις συµµετοχής, τα
κριτήρια επιλογής και απονοµής και οι κανόνες κυριότητας, εκµετάλλευσης και
διάδοσης των αποτελεσµάτων· και

•

ξεχωριστή πρόταση για το µέρος του «Ορίζων 2020» που αντιστοιχεί στη Συνθήκη
Ευρατόµ13.
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P7 TA(2011)0236.
Οι δραστηριότητες στον τοµέα της πυρηνικής ενέργειας συνιστούν αναπόσπαστο µέρος του «Ορίζων
2020», αν και αποτελούν το αντικείµενο ξεχωριστής πρότασης µε βάση τη Συνθήκη Ευρατόµ. Η
χρηµατοδότηση του ITER εκφεύγει του προϋπολογισµού της ΕΕ και αποτελεί το αντικείµενο
συµπληρωµατικού προγράµµατος.
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/consultation-conference/summary_analysis.pdf
P7 TA(2011)0401.
CESE 1163/2011.
ERAC 1210/11.
Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το «Ορίζων
2020» – Πρόγραµµα-πλαίσιο έρευνας και καινοτοµίας (2014-2020), COM(2011) 809.
Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε τη θέσπιση του ειδικού προγράµµατος εκτέλεσης του
«Ορίζων 2020» – Πρόγραµµα-πλαίσιο έρευνας και καινοτοµίας (2014-2020), COM(2011) 811.
Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη θέσπιση των
κανόνων συµµετοχής και διάδοσης στο «Ορίζων 2020» – Πρόγραµµα-πλαίσιο έρευνας και καινοτοµίας
(2014-2020), COM(2011) 810.
Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου σχετικά µε πρόγραµµα έρευνας και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας (2014-2018), συµπληρωµατικό του «Ορίζων 2020» – Πρόγραµµαπλαίσιο έρευνας και καινοτοµίας, COM(2011) 812.
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Αυτές οι προτάσεις συνοδεύονται από τις αναγκαίες εκ των προτέρων εκτιµήσεις
επιπτώσεων14. Συµπληρωµατικά προς αυτή τη δέσµη υπάρχει επίσης ξεχωριστή πρόταση
αναθεώρησης του κανονισµού του ΕΤΙ.
Ουσιώδεις νεωτερισµοί:
Το «Ορίζων 2020» περιλαµβάνει ορισµένα νέα στοιχεία που το καθιστούν κατάλληλο για την
προώθηση της ανάπτυξης και για την απόκριση σε κοινωνιακές προκλήσεις. Τα στοιχεία
αυτά περιλαµβάνουν:
•

Σηµαντική απλούστευση µε απλούστερη αρχιτεκτονική προγράµµατος, ενιαία σειρά
κανόνων, λιγότερες απαγορεύσεις µέσω εύχρηστου υποδείγµατος για την απόδοση
δαπανών, ένα µοναδικό σηµείο πρόσβασης για τους συµµετέχοντες, µικρότερο όγκο
εγγράφων σε χαρτί κατά την κατάρτιση προτάσεων, λιγότερους διαχειριστικούς και
άλλους ελέγχους, µε συνολικό στόχο τη µείωση του µέσου χρόνου ανά επιχορήγηση
κατά 100 ηµέρες·

•

Συνοπτική προσέγγιση για νέους συµµετέχοντες, όπου περιλαµβάνονται εκείνοι µε
ιδέες εκτός πεπατηµένης, µε την οποία διασφαλίζεται η δυνατότητα συµµετοχής
άριστων ερευνητών και καινοτόµων από ολόκληρη την Ευρώπη και εκτός Ευρώπης·

•

Την ολοκλήρωση έρευνας και καινοτοµίας µε την πρόβλεψη απρόσκοπτης και
συνεκτικής χρηµατοδότησης από την ιδέα έως την αγορά·

•

Μεγαλύτερη στήριξη στην καινοτοµία και σε δραστηριότητες που προσεγγίζουν την
αγορά, συντελώντας σε άµεση οικονοµική τόνωση·

•

Έντονη εστίαση στη δηµιουργία επιχειρηµατικών ευκαιριών µε αφετηρία την
απόκρισή µας στα βασικά µελήµατα που είναι κοινά στον πληθυσµό της Ευρώπης
και εκτός Ευρώπης, δηλαδή στις «κοινωνιακές προκλήσεις»·

•

Περισσότερες δυνατότητες προώθησης των ιδεών τους και χρηµατοδότησης για
νεοεισερχόµενους και νέους, φερέλπιδες επιστήµονες.

3.

ΕΣΤΙΑΣΗ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΝΕΥΡΑΛΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Το «Ορίζων 2020» θα εστιάσει πόρους σε τρεις διακριτές, αλληλοενισχυόµενες
προτεραιότητες, στις οποίες υπάρχει σαφής προστιθέµενη αξία της Ένωσης. Αυτές οι
προτεραιότητες αντιστοιχούν σε εκείνες της «Ευρώπη 2020» και της «Ένωσης της
καινοτοµίας».
(1)
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Επιστήµη αριστείας. Με αυτήν θα ανέλθει το επίπεδο αριστείας στην επιστηµονική
βάση της Ευρώπης και θα διασφαλιστεί σταθερή ροή έρευνας παγκοσµίου επιπέδου
ώστε να διασφαλιστεί µακροπρόθεσµα η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Θα
στηριχθούν οι καλύτερες ιδέες, θα αναπτυχθούν ταλέντα στην Ευρώπη, θα δοθεί
στους ερευνητές πρόσβαση σε υποδοµή για έρευνα µε προτεραιότητα και θα
καταστεί η Ευρώπη ελκυστικός τόπος για τους καλύτερους ερευνητές του κόσµου.

SEC(2011) 1427 και SEC(2011) 1428.
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Στο πλαίσιο αυτό θα:

(2)

•

στηριχθούν τα πλέον προικισµένα και δηµιουργικά άτοµα και οι οµάδες τους
,ώστε να εκτελέσουν έρευνα αιχµής της υψηλότερης δυνατής ποιότητας,
οικοδοµώντας στην επιτυχία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου έρευνας·

•

χρηµατοδοτηθεί συνεργατική έρευνα ώστε να ανοιχθούν νέοι και υποσχόµενοι
τοµείς έρευνας και καινοτοµίας µέσω στήριξης Τεχνολογιών του Μέλλοντος και
Αναδυόµενων (ΤΜΑ - FET)·

•

δοθούν στους ερευνητές µε εξαιρετική κατάρτιση και σταδιοδροµία
αναπτυξιακές ευκαιρίες µέσω των δράσεων Marie Skłodowska-Curie15
(«δράσεις Marie Curie»)·

•

διασφαλιστεί η διαθέσιµότητα στην Ευρώπη παγκόσµιας κλάσης ερευνητικών
υποδοµών (περιλαµβανόµενων των ηλε-υποδοµών), όπου θα έχουν πρόσβαση
όλοι οι ερευνητές της Ευρώπης και εκτός Ευρώπης..

Βιοµηχανική υπεροχή. Με αυτήν επιδιώκεται να καταστεί η Ευρώπη
ελκυστικότερος τόπος επένδυσης σε έρευνα και καινοτοµία (περιλαµβανόµενης της
οικοκαινοτοµίας), µε προώθηση δραστηριοτήτων στις οποίες το θεµατολόγιο
ορίζουν οι επιχειρήσεις. Θα προκύψουν µεγάλες επενδύσεις σε νευραλγικής
σηµασίας βιοµηχανικές τεχνολογίες, θα µεγιστοποιηθεί το αναπτυξιακό δυναµικό
των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων µε την παροχή σε αυτές επαρκούς χρηµατοδότησης
και θα βοηθηθούν καινοτόµες ΜΜΕ να αναπτυχθούν σε εταιρίες µε παγκόσµια
πρωτοπορία.
Στο πλαίσιο αυτό θα:

(3)

15

EL

•

οικοδοµηθεί η υπεροχή σε ικανοδοτικές και βιοµηχανικές τεχνολογίες, µε
αποκλειστική στήριξη για ΤΠΕ, νανοτεχνολογίες, προηγµένα υλικά,
βιοτεχνολογία, προηγµένη παραγωγή και διεργασίες, και διαστηµική, µε
ταυτόχρονη παροχή στήριξης σε διατέµνουσες δράσεις για να συλλεχθούν τα
συσσωρευµένα οφέλη που παρέχει ο συνδυασµός διαφόρων θεµελιώδους
σηµασίας ικανοδοτικών τεχνολογιών·

•

διευκολυνθεί η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση µε επικινδυνότητα·

•

δοθεί στην Ένωση ευρείας στήριξη για καινοτοµία σε ΜΜΕ.

Κοινωνιακές προκλήσεις. Αυτή η προτεραιότητα αντικατοπτρίζει τις πολιτικές
προτεραιότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και αντιµετωπίζει σηµαντικά
µελήµατα των πολιτών στην Ευρώπη και αλλού. Με προσέγγιση βασιζόµενη στις
προκλήσεις θα συναθροιστούν πόροι και γνώσεις σε διάφορους τοµείς, τεχνολογίες
και επιστήµες, περιλαµβανόµενων των κοινωνικών επιστηµών και των επιστηµών
του ανθρώπου. Έτσι θα καλύπτονται δραστηριότητες από την έρευνα µέχρι την
αγορά, µε νέα εστίαση σε δραστηριότητες σχετιζόµενες µε την τεχνολογία, όπως
πιλοτικές εφαρµογές, επίδειξη, κλίνες δοκιµών, και στήριξη σε δηµόσιες προµήθειες
Με αυτή την ονοµασία η Επιτροπή τιµά αυτή την εξέχουσα βραβευµένη µε Νόµπελ επιστήµονα και την
αξιοσηµείωτη συµβολή της στην πρόοδο της επιστήµης στην Ευρώπη.
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και αφοµοίωση από την αγορά. Θα περιλαµβάνει τη σύναψη δεσµών µε τις
δραστηριότητες των Ευρωπαϊκών Συµπράξεων Καινοτοµίας.
Η χρηµατοδότηση θα εστιάζεται στις ακόλουθες προκλήσεις:
•

Υγεία, δηµογραφική µεταβολή και ευηµερία·

•

Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιµη γεωργία, έρευνα για τη θάλασσα και τη
ναυτιλία, και βιοοικονοµία·

•

Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια·

•

Έξυπνες, περιβαλλοντικά φιλικές και ολοκληρωµένες µεταφορές·

•

∆ράση για το κλίµα, απόδοση πόρων και πρώτες ύλες·

•

Κοινωνίες χωρίς αποκλεισµούς, καινοτόµες και ασφαλείς.

Η βιώσιµη ανάπτυξη θα αποτελεί δεσπόζοντα στόχο του «Ορίζων 2020». Η αποκλειστικά
διατιθέµενη χρηµατοδότηση για δράση για το κλίµα και την απόδοση πόρων θα
συµπληρώνεται µέσω των υπόλοιπων ειδικών στόχων του «Ορίζων 2020», µε αποτέλεσµα
τουλάχιστον 60% του συνολικού προϋπολογισµού του «Ορίζων 2020» να σχετίζεται µε τη
βιώσιµη ανάπτυξη, ενώ το µέγιστο µέρος αυτής της δαπάνης θα συµβάλλει σε αµοιβαία
ενίσχυση των κλιµατικών και περιβαλλοντικών στόχων. Αναµένεται ότι περίπου 35% του
προϋπολογισµού του «Ορίζων 2020» θα είναι δαπάνες σχετιζόµενες µε το κλίµα.
Το ΕΤΙ θα παίξει σηµαντικό ρόλο µε συνδυασµό έρευνας αριστείας, εκπαίδευσης και
καινοτοµίας, συµπληρώνοντας έτσι το τρίγωνο της γνώσης. Το ΕΤΙ θα ενεργεί πρωταρχικά
µέσω των κοινοτήτων γνώσης και καινοτοµίας (ΚΓΚ - KIC). Επιπλέον θα διασφαλίζει τον
καταµερισµό δαπανών πέραν των ΚΓΚ µέσω µέτρων που στοχεύουν στη διάδοση και
διανοµή της γνώσης.
Οι δραστηριότητες του Κοινού Κέντρου Ερευνών θα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του
«Ορίζων 2020», µε παροχή σθεναρής, βασιζόµενης σε αποδείξεις στήριξης των πολιτικών της
Ένωσης. Το ΚΚΕρ θα οδηγείται από ανάγκες πελατών τις οποίες θα συµπληρώνουν
δραστηριότητες µε µελλοντική προοπτική.
Η έρευνα και καινοτοµία στον τοµέα της πυρηνικής ενέργειας, που θα στηρίζεται στη
Συνθήκης Ευρατόµ, θα παρέχει στην Ένωση τη δυνατότητα ανάπτυξης, προς το συµφέρον
όλων των κρατών µελών, των πλέον προηγµένων τεχνολογιών για την πυρηνική ασφάλεια,
την προστασία, την ακτινοπροστασία και τη µη διάδοση.
Ο τρόπος κατανοµής του προϋπολογισµού του «Ορίζων 2020» στους στρατηγικούς στόχους
του αντικατοπτρίζει εξίσου τον τρόπο µε τον οποίο έχει προσαρµοστεί ώστε να λειτουργήσει
σε διαφοροποιηµένο περιβάλλον. Η κατανοµή του προϋπολογισµού στο «Ορίζων 2020»:
•

EL

συµβαδίζει πλήρως µε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», δηµιουργώντας την Ένωση
της καινοτοµίας και παρέχοντας προτεραιότητα στο ψηφιακό θεµατολόγιο, στην
άρση αποκλεισµών, στην ενέργεια, στην απόδοση πόρων, στις βιοµηχανικές
τεχνολογίες, στην κλιµατική δράση, και συµβάλλοντας στις εξωτερικές πολιτικές της
Ένωσης·
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•

παρέχει προτεραιότητα σε δαπάνες µε άµεση επίδραση στην ανάπτυξη και την
απασχόληση µέσω σηµαντικών επενδύσεων σε χρηµατοδότηση µε επικινδυνότητα,
ΜΜΕ και µεγάλα πιλοτικά έργα και έργα επίδειξης για νευραλγικής σηµασίας
τεχνολογίες·

•

εξακολουθεί να επενδύει στο µέλλον της Ευρώπης παρέχοντας έντονη ώθηση στο
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Έρευνας, ενδυναµώνοντας την έρευνα για Τεχνολογίες του
Μέλλοντος και Αναδυόµενες (ΤΜΑ), αυξάνοντας τις δυνατότητες κατάρτισης,
κινητικότητας και ανάπτυξης σταδιοδροµίας για προικισµένους νέους και
αναθέτοντας σηµαντικό ρόλο στο ΕΤΙ·

•

µοχλεύει άλλους δηµόσιους και ιδιωτικούς πόρους χρηµατοδότησης ώστε να
µεγιστοποιούνται οι επιδράσεις τους στην πορεία προς τον στόχο του 3%.

Το «Ορίζων 2020» θα είναι πρόγραµµα επταετούς διάρκειας, και ενδέχεται να υπάρξουν
σηµαντικές µεταπτώσεις στο ευρύτερο οικονοµικό και πολιτικό πλαίσιο κατά την πορεία του
προγράµµατος. Συνεπώς, η διασφάλιση της συνεχούς επικαιροποίησης του «Ορίζων 2020»
θα απαιτήσει επίσης την προσαρµογή προτεραιοτήτων και πόρων, όπως και όποτε είναι
αναγκαίο. Υπό αυτό το πρίσµα έχουν περιληφθεί στην πρόταση ρήτρες ευελιξίας.
Επίσης, η υλοποίηση του «Ορίζων 2020» θα αναλάβει στρατηγική προσέγγιση για τον
προγραµµατισµό έρευνας και καινοτοµίας, µε χρήση κοινών δράσεων και τρόπων
διακυβέρνησης που ακολουθούν εκ του σύνεγγυς την ανάπτυξη πολιτικής που υπερβαίνει τα
όρια των παραδοσιακών τοµεακών πολιτικών. Αυτό θα βασίζεται σε ορθά αποδεικτικά
στοιχεία, αναλύσεις και προβλέψεις, µε µέτρηση της προόδου χρησιµοποιώντας συνεκτική
δέσµη δεικτών.
Όσον αφορά τη χρηµατοδότηση δραστηριοτήτων έρευνας στην οποία χρησιµοποιούνται
ανθρώπινα εµβρυακά βλαστοκύτταρα, η νοµοθετική δέσµη του «Ορίζων 2020» συµβαδίζει
πλήρως µε την προσέγγιση που υποστηρίχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο όταν θέσπισαν τη νοµοθεσία του 7ου ΠΠ, όπως ορίζεται στη δήλωση της
Επιτροπής του έτους 200616.
4.

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Το «Ορίζων 2020» πρέπει να προσελκύει τους άριστους ερευνητές και τις πλέον καινοτόµες
επιχειρήσεις. Προς το σκοπό αυτό απαιτείται περαιτέρω απλούστευση κανόνων και
διαδικασιών για τους συµµετέχοντες. Η έκθεση ενδιάµεσης αξιολόγησης του 7ου ΠΠ
κατέληγε στο συµπέρασµα ότι ήταν αναγκαία η λήψη σηµαντικών µέτρων προς περαιτέρω
απλούστευση, µε προσέγγιση βασιζόµενη σε επαρκή ισορροπία µεταξύ ανάληψης
επικινδυνότητας και εµπιστοσύνης στους συµµετέχοντες17.
Το «Ορίζων 2020» θα βασίζεται στην ώθηση που δόθηκε µε την Ανακοίνωση για την
απλούστευση18 και στην απόφαση της Επιτροπής σχετικά µε τρία µέτρα για την απλούστευση

16
17

18
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ΕΕ L412 της 30ής ∆εκεµβρίου 2006.
http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/fp7
_interim_evaluation_expert_group_report.pdf
COM(2010)0187.

7

EL

της υλοποίησης του 7ου ΠΠ19 µε εισαγωγή σηµαντικών νέων στοιχείων, όπως ζητήθηκε και
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισµά του της 11ης Νοεµβρίου 201020.
Η απλούστευση στο «Ορίζων 2020» θα στοχεύει τρεις εξέχοντες στόχους: µείωση των
διοικητικών δαπανών των συµµετεχόντων· επιτάχυνση όλων των διαδικασιών για τη
διαχείριση προτάσεων και επιχορηγήσεων και µείωση του ποσοστού οικονοµικού
σφάλµατος.
Η απλούστευση θα επιτευχθεί σε διάφορες διαστάσεις:
•

•

•

19
20
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Η διαρθρωτική απλούστευση επιτυγχάνεται µέσω:
–

απλούστερης αρχιτεκτονικής προγράµµατος επικεντρωµένης σε τρεις στόχους
στρατηγικής, µε διευκόλυνση των συµµετεχόντων ώστε να γνωρίζουν πού
υπάρχουν ευκαιρίες χρηµατοδότησης·

–

ενιαίας δέσµης κανόνων συµµετοχής, για θέµατα όπως επιλεξιµότητα, κρίση ή
∆∆Υ, εφαρµοζόµενων σε όλα τα στοιχεία του «Ορίζων 2020», µε αποκλίσεις
δυνατές µόνον σε περιπτώσεις δικαιολογούµενες λόγω ειδικών αναγκών.

Οι απλούστεροι κανόνες χρηµατοδότησης, που λαµβάνουν υπόψη προτίµηση των
συµφεροντούχων για απόδοση πραγµατικών δαπανών, θα περιλαµβάνουν:
–

απλούστερη απόδοση άµεσων δαπανών, µε ευρύτερη αποδοχή συνήθων
λογιστικών πρακτικών των δικαιούχων·

–

τη δυνατότητα χρήσης µοναδιαίων δαπανών προσωπικού (µέσες δαπάνες
προσωπικού), περιλαµβανόµενων δαπανών για ιδιοκτήτες ΜΜΕ οι οποίοι δεν
λαµβάνουν µισθοδοσία·

–

απλούστευση της καταγραφής χρόνου µε πρόβλεψη σαφούς και απλής σειράς
ελάχιστων προϋποθέσεων. Μεταξύ άλλων, κατάργηση υποχρεώσεων
καταγραφής χρόνου για προσωπικό εργαζόµενο αποκλειστικά για έργο του
«Ορίζων 2020»·

–

κάλυψη έµµεσων δαπανών µε ενιαίο σταθερό ποσοστό εφαρµοζόµενο στις
άµεσες δαπάνες κατά γενικό κανόνα – άρση σηµαντικής πηγής οικονοµικών
σφαλµάτων και πολυπλοκότητας·

–

ενιαίο ποσοστό απόδοσης για όλους τους συµµετέχοντες και όλες τις
δραστηριότητες στο ίδιο έργο·

–

εφάπαξ ποσά, έπαθλα, αποτελέσµατα βάσει χρηµατοδότησης για ειδικούς
τοµείς στους οποίους αυτά τα µέσα έχουν αποδειχθεί κατάλληλα.

Η αναθεωρηµένη στρατηγική ελέγχου θα επιτύχει νέα ισορροπία µεταξύ
εµπιστοσύνης και ελέγχου και µεταξύ ανάληψης επικινδυνότητας και αποφυγής
επικινδυνότητας µέσω:

C(2011) 174 της 24ης Ιανουαρίου 2011.
P7 TA(2011)0401.
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–

επέκτασης του ταµείου εγγυήσεων σε όλες τις δράσεις του «Ορίζων 2020» και
περιορισµού των ελέγχων χρηµατοοικονοµικής ικανότητας µόνο σε
συντονιστές·

–

µείωσης του πλήθους πιστοποιητικών για οικονοµικά στοιχεία και απαίτησης
µόνο ενός από αυτά τα πιστοποιητικά ανά δικαιούχο στο τέλος τους έργου·

–

µείωσης του ελεγκτικού φόρτου για συµµετέχοντες µέσω στρατηγικής εκ των
υστέρων ελέγχου, στην οποία δίδεται έµφαση σε έλεγχο βάσει επικινδυνότητας
και ανίχνευση απάτης, εφαρµογής ενιαίων ελεγκτικών αρχών και µείωσης των
χρονικών ορίων για εκ των υστέρων διαχειριστικούς ελέγχους από πέντε σε
τέσσερα έτη.

–

Αυτή η αναθεωρηµένη προσέγγιση πρέπει να αφορά κατ’ ανώτατο όριο το 7%
των δικαιούχων του «Ορίζων 2020» που υπόκεινται σε διαχειριστικό έλεγχο
κατά τη διάρκεια ολόκληρης της περιόδου προγραµµατισµού.

Παραλλήλως, η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να βελτιώνει, να εναρµονίζει και να επιταχύνει
διαδικασίες και µεθόδους συνδεόµενες µε την εκτέλεση προγράµµατος και έργων. Αυτό θα
περιλαµβάνει ανανεωµένη προσέγγιση επιτροπολογίας µε έντονη εστίαση στη συµµετοχή
επιτροπών προγράµµατος σε συζητήσεις για στρατηγικό σχεδιασµό και για την εξασφάλιση
δεσµών µε δραστηριότητες χρηµατοδοτούµενες σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον η Επιτροπή θα
βασιστεί στην επιτυγχανόµενη πρόοδο όσον αφορά την αύξηση ποιότητας, της απόδοσης και
της συνεκτικότητας της υλοποίησης, µέσω ενιαίου πλατυβάθρου ΤΠ φιλικού προς το χρήστη,
µε παροχή εξυπηρέτησης µιας στάσης στους συµµετέχοντες (ηλε-Ορίζων 2020») και µέσω
περαιτέρω µέτρων προς την εξωτερίκευση της έρευνας της Ένωσης και της χρηµατοδότησης
καινοτοµίας. Σε αυτό το πλαίσιο, θα βελτιστοποιηθεί η χρήση των υφιστάµενων
εκτελεστικών υπηρεσιών, περιλαµβανόµενης της χρήσης τους µε ενδεχόµενη ανακατανοµή
καθηκόντων ώστε να επιτευχθεί µεγαλύτερη εξειδίκευση.
Μέσω όλων αυτών των στοιχείων η Επιτροπή θεωρεί δυνατή τη µείωση του µέσου χρόνου
επιχορήγησης κατά 100 ηµέρες για το «Ορίζων 2020» σε σύγκριση µε την τρέχουσα
κατάσταση.
Επίσης θα συνεχιστούν οι προσεγγίσεις σύµπραξης µε βάση τα άρθρα185 και 187 της
Συνθήκης. Ακόµη, σηµαντικό µέρος της προσπάθειας εξωτερίκευσης θα είναι η εκτενέστερη
χρήση χρηµατοπιστωτικών µέσων µε βάση τα πλατύβαθρα χρέους και µετοχικού κεφαλαίου
που έχουν ήδη συσταθεί επί του παρόντος. Μέσω προσεκτικού σχεδιασµού των
δραστηριοτήτων του, το ΕΤΙ θα ευθυγραµµίσει τις εργασίες του σχολαστικά µε τις
προτεραιότητες του «Ορίζων 2020». Με αύξηση του πλήθους των ΚΓΚ και µε ανάληψη
δραστηριοτήτων σχετιζόµενων µε τη διάδοση και τη διανοµή της γνώσης, θα υπάρχει
δυνατότητα διαχείρισης µεγαλύτερου προϋπολογισµού σε σχέση µε τον τρέχοντα.
5.

ΕΥΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η εµβληµατική πρωτοβουλία «Ένωση της καινοτοµίας» δίδει έµφαση στην ανάγκη να
αναπτύξει η Ευρώπη ειδική προσέγγιση για την καινοτοµία βασιζόµενη στο µοναδικό της
σύστηµα αξιών. Το «Ορίζων 2020» υιοθετεί ευρεία προσέγγιση προς την καινοτοµία, η οποία
δεν περιορίζεται στην ώθηση νέων προϊόντων προς την αγορά αλλά καλύπτει και διεργασίες,
συστήµατα ή άλλες προσεγγίσεις, µεταξύ άλλων µε αναγνώριση των πλεονεκτηµάτων της
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Ευρώπης στο σχεδιασµό, την παροχή υπηρεσιών και της σηµασίας της κοινωνικής
καινοτοµίας. Η εδραίωση αυτών των δραστηριοτήτων θα συνδυάζεται µε τη στήριξη στην
έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη.
Θα δοθεί ισχυρότερη στήριξη στην αφοµοίωση της καινοτοµίας από την αγορά,
περιλαµβανόµενου και του δηµόσιου τοµέα. Το σηµείο αυτό θα περιλαµβάνει σοβαρότερη
εξέταση εφικτότητας, πιλοτικές εφαρµογές και επίδειξη. Θα προβλέπει καλύτερη χρήση του
δυναµικού υποδοµών για έρευνα, καθώς και σύνταξη τεχνικών προτύπων, προεµπορικές
προµήθειες και ενισχυµένη δανειακή και µετοχική χρηµατοδότηση. Με νέες προσεγγίσεις,
όπως έπαθλα παρακίνησης, που αµείβουν την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων, θα
ενθαρρυνθεί η συµµετοχή ευρύτερου φάσµατος καινοτοµούντων. Οι Ευρωπαϊκές Συµπράξεις
Καινοτοµίας θα αναλάβουν ως έργο την αντιµετώπιση εθνικών, νοµοθετικών και
επιχειρησιακών εµποδίων για την καινοτοµία στην Ευρώπη, µε σύναψη κατά τον τρόπο αυτό
στερεών δεσµών µεταξύ µέτρων προς την πλευρά της προσφοράς και µέτρων προς την
πλευρά της ζήτησης.
Συχνά µείζονες καινοτοµίες προέρχονται από απρόβλεπτες εντυπωσιακές ανακαλύψεις ή από
τη νέα εφαρµογή υφιστάµενων ή αναδυοµένων τεχνολογιών. Το «Ορίζων 2020» θα επιτρέψει
στα λαµπρότερα και δηµιουργικότερα πνεύµατα της Ευρώπης να επεκτείνουν τα σύνορα της
γνώσης µε ενίσχυση δραστηριοτήτων από τη βάση προς την κορυφή, όπως δράσεων του EΣΕ
και ΤΜΑ, των δράσεων Marie Curie και του αποκλειστικού µέσου για τις ΜΜΕ. Επιπλέον,
για καθεµία από τις κοινωνιακές προκλήσεις, οι περιγραφές θεµάτων στις προσκλήσεις
υποβολής προτάσεων θα προσφέρουν στους υποψήφιους, σε µεγαλύτερο βαθµό σε σχέση µε
το παρελθόν, ευρύτερο πεδίο για την πρόταση καινοτόµων λύσεων της δικής τους επιλογής.
Το «Ορίζων 2020» θα προωθεί την ανταλλαγή ιδεών και προοπτικών µε εξάπλωση οµαλής
προσέγγισης σε όλα τα συστατικά µέρη του. Θα εφαρµόζονται οι ίδιοι κανόνες, παρέχοντας
στους συµµετέχοντες τη δυνατότητα να κινούνται ταχέως µεταξύ διάφορων µερών. Θα
προβλεφθεί η γεφύρωση δράσεων ώστε να έρχονται σε επαφή έργα και αποτελέσµατα ενός
µέρους µε σχετικά έργα άλλων µερών.
Θα χρειαστούν κοινές δραστηριότητες µεταξύ των διαφόρων µερών του «Ορίζων 2020»,
µεταξύ άλλων για να εξασφαλιστεί απρόσκοπτη σύνδεση µεταξύ στήριξης στις ικανοδοτικές
και βιοµηχανικές τεχνολογίες και των εφαρµογών τους σε κοινωνιακές προκλήσεις. Έχουν
γίνει ειδικές προβλέψεις ώστε να ενδυναµωθεί αυτή η προσέγγιση και να δοθούν κίνητρα για
διατέµνουσες δράσεις, περιλαµβανόµενης της ικανότητας συνδυασµού προϋπολογισµών κατά
τρόπο αποτελεσµατικό.
Σε συνέχεια των συστάσεων από την υψηλού επιπέδου οµάδα για Νευραλγικής σηµασίας
Ικανοδοτικές Τεχνολογίες (ΝΙΤ - KET)21, η «Πρωτοπορία σε ικανοδοτικές και βιοµηχανικές
τεχνολογίες» θα επιτρέψει την αντιµετώπιση των ΝΙΤ ως νευραλγικής σηµασίας
προτεραιότητας του «Ορίζων 2020», παρέχοντας έµφαση στη σηµασία τους για την ανάπτυξη
και την απασχόληση. Εδώ περιλαµβάνονται αποκλειστικός προϋπολογισµός 6.663
εκατοµµυρίων ευρώ για τις ΝΙΤ φωτονικής, µικρο- και νανοηλεκτρονικής, νανοτεχνολογιών,
προηγµένων υλικών, βιοτεχνολογίας και προηγµένων τεχνικών παραγωγής και διεργασιών.
Στο πλαίσιο αυτής της ολοκληρωµένης προσέγγισης για τις ΝΙΤ θα δοθεί αποκλειστική
στήριξη σε δραστηριότητες που εκµεταλλεύονται τα σωρευµένα οφέλη που προκύπτουν µε

21
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http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/files/kets/hlg_report_final_en.pdf
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συνδυασµό διάφορων ΝΙΤ, ειδικότερα µέσω στήριξης µεγάλων πιλοτικών έργων συνήθων
και επιδεικτικών.
6.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΜΕ

Η εµβληµατική πρωτοβουλία «Ένωση της καινοτοµίας» περιλαµβάνει δέσµευση για την
εξασφάλιση ευρείας συµµετοχής ΜΜΕ στο «Ορίζων 2020». Οι ΜΜΕ διαθέτουν σηµαντικό
δυναµικό καινοτοµίας και έχουν την ευελιξία που επιτρέπει να προσφέρουν στην αγορά
επαναστατικές τεχνολογικές εξελίξεις και καινοτοµίες στην παροχή υπηρεσιών. Η ενίσχυση
της προσέγγισης για τις ΜΜΕ, περιλαµβανόµενης της ενίσχυσης της συµµετοχής πολύ
µικρών επιχειρήσεων, είναι ζωτικής σηµασίας εάν είναι επιθυµητό να συµβάλει το «Ορίζων
2020» στην εξέλιξη ταχέως αναπτυσσόµενων εταιριών σήµερα σε πολυεθνικές του
µέλλοντος.
Το «Ορίζων 2020» υιοθετεί ολοκληρωµένη προσέγγιση όσον αφορά τις ΜΜΕ. Μέσω αυτής
της προσέγγισης αναµένεται ότι περίπου το 15% του συνολικού συνδυασµένου
προϋπολογισµού για όλες τις κοινωνιακές προκλήσεις και τις ικανοδοτικές και βιοµηχανικές
τεχνολογίες θα κατευθυνθεί προς ΜΜΕ. Κάποιες καινοτοµίες στο πλαίσιο του «Ορίζων
2020» θα ενθαρρύνουν τη συµµετοχή ΜΜΕ.
Η απλούστευση θα είναι ιδιαίτερα επωφελής για τις ΜΜΕ, οι οποίες συχνά στερούνται των
πόρων για να ανταποκριθούν στο σηµαντικό διοικητικό φόρτο. Στο σηµείο αυτό
περιλαµβάνεται η δηµιουργία σηµείου µιας στάσης για ΜΜΕ οι οποίες επιθυµούν να
συµµετέχουν στο «Ορίζων 2020». Οµοίως, η αυξηµένη έµφαση στις δραστηριότητες
καινοτοµίας θα αυξήσει τη συµµετοχή ΜΜΕ, επειδή αυτές οι δραστηριότητες σχετίζονται
άµεσα µε αυτές.
Τα προαναφερθέντα οριζόντια µέτρα θα συµπληρώνονται µε δράσεις ειδικές για ΜΜΕ, µε τις
οποίες συγκεντρώνεται σε µια βελτιωµένη σειρά µέσων η στήριξη η οποία προηγουµένως
ήταν κατεσπαρµένη σε διάφορα προγράµµατα.
Πρώτον, ένα νέο µέσο για τις ΜΜΕ, βασιζόµενο στο πρωτότυπο της SBIR22, οι αρχές της
οποίας περιγράφονται στο έγγραφο «Καινοτοµία στις ΜΜΕ», θα χρησιµοποιηθεί µε συνέπεια
σε όλες τις κοινωνιακές προκλήσεις καθώς και για τις ικανοδοτικές και βιοµηχανικές
τεχνολογίες. Το µέσο αυτό θα δώσει στις ΜΜΕ τη δυνατότητα να προωθήσουν τις πλέον
καινοτόµες ιδέες τους για να ανταποκριθούν σε προκλήσεις επιπέδου Ένωσης. Το µέσο θα
καλύπτει τις ανάγκες όλων των ΜΜΕ που προσφέρουν καινοτόµες λύσεις σε συγκεκριµένες
προκλήσεις, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για καινοτοµίες υψηλής τεχνολογίας και µε επίκεντρο
την έρευνα ή για κοινωνικές καινοτοµίες και καινοτοµίες µε επίκεντρο τις υπηρεσίες, µε τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
–

Μόνο οι ΜΜΕ θα επιτρέπεται να υποβάλλουν αίτηση για χρηµατοδότηση. Μπορούν
να συνοδεύονται από άλλους εταίρους, αλλά µία από τις σηµαντικότερες
καινοτοµίες αυτού του µέσου είναι ότι προσφέρεται για έργα µε έναν συµµετέχοντα·

–

Η στήριξη παρέχεται σε διάφορες φάσεις. Η φάση σκοπιµότητας θα δώσει τη
δυνατότητα αξιολόγησης του δυναµικού του έργου. Με µια βασική επιχορήγηση θα
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δίδεται στη ΜΜΕ η δυνατότητα να αναλάβει το έργο, να διατηρήσει την κυριότητα
των ∆∆Υ και να εξωπορίσει εργασίες στις περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο. Η
στήριξη για την εκ των υστέρων παρακολούθηση θα παρέχεται εµµέσως µέσω
υπηρεσιών όπως η παροχή βοήθειας για πρόσβαση σε επιχειρηµατικό κεφάλαιο,
ενίσχυση σε καινοτοµία ή δηµόσια προµήθεια.
∆εύτερο, στο «Καινοτοµία στις ΜΜΕ» περιλαµβάνεται αποκλειστική δραστηριότητα για
ΜΜΕ εντάσεως έρευνας. Αυτή η δραστηριότητα θα στηρίζει την επόµενη φάση στο σχήµα
Eurostars23 που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης µε κράτη µέλη24. Θα
συνοδεύεται από µέτρα για την οικοδόµηση ικανότητας καινοτοµίας των ΜΜΕ, όπως
δικτύωση και µεσιτεία, καθώς επίσης θα δώσει στις ΜΜΕ τη δυνατότητα «αξιοποίησης»
τεχνολογίας µε σύνδεση προς ερευνητές και καινοτόµους σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Τρίτον, η «Πρόσβαση σε χρηµατοδότηση µε επικινδυνότητα» θα εστιάζει έντονα σε ΜΜΕ,
όπως ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Για τη διευκόλυνση χρέους, η εστίαση σε
ΜΜΕ θα ενισχυθεί σε συνεργασία µε µεσολαβητές χρηµατοδότησης σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο. Η διευκόλυνση µετοχικού κεφαλαίου θα εστιάζει σε πρώιµου σταδίου
επενδύσεις, µε ταυτόχρονη διατήρηση της δυνατότητας επέκτασης επενδύσεων σταδίου
ανάπτυξης σε συνδυασµό µε τη διευκόλυνση µετοχικού κεφαλαίου στο πλαίσιο του
προγράµµατος για την ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων και ΜΜΕ.
Η διευκόλυνση για µετοχικό κεφάλαιο και το συστατικό στοιχείο το σχετιζόµενο µε ΜΜΕ
της διευκόλυνση για χρέη θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των δύο χρηµατοδοτικών µέσων της
ΕΕ που προβλέπουν στήριξη µετοχικού κεφαλαίου και δανειακή στήριξη Ε&Κ και ανάπτυξης
ΜΜΕ, σε συνδυασµό µε διευκολύνσεις µετοχικού κεφαλαίου και χρέους στο πλαίσιο του
προγράµµατος για την ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων και ΜΜΕ.
7.

∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Η διεθνής συνεργασία µε τρίτες χώρες είναι αναγκαία για την αποτελεσµατική επίτευξη
πολλών ειδικών στόχων που ορίζονται στο «Ορίζων 2020». Μεταξύ άλλων αυτό συµβαίνει
για όλες τις κοινωνιακές προκλήσεις που διαλαµβάνονται στο «Ορίζων 2020», και οι οποίες
πρέπει να αντιµετωπιστούν σε παγκόσµιο επίπεδο.
Επίσης η διεθνής συνεργασία είναι ουσιώδες στοιχείο για την έρευνα αιχµής και τη βασική
έρευνα προκειµένου να συλλεχθούν τα οφέλη από αναδυόµενες ευκαιρίες επιστήµης και
τεχνολογίας. Η προώθηση της διεθνούς κινητικότητας ερευνητών και προσωπικού που
ασχολείται µε καινοτοµία αποτελεί κρίσιµο στοιχείο για τη διεύρυνση αυτής της παγκόσµιας
συνεργασίας. Οι δραστηριότητες σε διεθνές επίπεδο είναι εξίσου σηµαντικές για την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας µε προώθηση της
αφοµοίωσης και της εµπορίας καινοτόµων τεχνολογιών, για παράδειγµα µέσω της ανάπτυξης
παγκοσµίων προτύπων και κατευθυντηρίων γραµµών και µε προώθηση της αποδοχής και της
εξάπλωσης λύσεων εκτός Ευρώπης.
Ο στόχος της διεθνούς συνεργασίας στο «Ορίζων 2020» θα είναι η ενίσχυση της αριστείας
και της ελκυστικότητας της Ένωσης όσον αφορά την έρευνα, η αντιµετώπιση παγκόσµιων
προκλήσεων από κοινού και η στήριξη των εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης. Η εστίαση
23
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του «Ορίζων 2020» στη διεθνή συνεργασία θα πραγµατοποιηθεί σε συνεργασία µε τρεις
σηµαντικές οµάδες χωρών:
(1) βιοµηχανοποιηµένες και αναδυόµενες οικονοµίες·
(2) χώρες διεύρυνσης και γειτονικές χώρες· και
(3) αναπτυσσόµενες χώρες.
Εφόσον απαιτείται, το «Ορίζων 2020» θα προωθεί τη συνεργασία σε περιφερειακό ή
πολυµερές επίπεδο. Η διεθνής συνεργασία στην έρευνα και την καινοτοµία αποτελεί
πρωταρχική παράµετρο των δεσµεύσεων της Ένωσης παγκοσµίως και έχει να διαδραµατίσει
σηµαντικό ρόλο στη σύµπραξη της Ένωσης µε αναπτυσσόµενες χώρες, οι οποίες συχνά
πλήττονται δυσανάλογα από παγκόσµιες προκλήσεις. Αυτή η συνεργασία θα προωθήσει τη
χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη και την πρόοδο προς την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων
της εκατονταετηρίδας και άλλων στόχων οι οποίοι έχουν συµφωνηθεί στο πλαίσιο της
διεθνούς βιώσιµης ανάπτυξης.
Το «Ορίζων 2020» θα συνεχίσει να ακολουθεί την αρχή του γενικού ανοίγµατος, µε
ταυτόχρονη ενθάρρυνση της αµοιβαίας πρόσβασης σε προγράµµατα τρίτων χωρών.
Επιπλέον, θα υλοποιηθούν σειρά στοχευµένων δράσεων µε υιοθέτηση στρατηγικής
προσέγγισης στη διεθνή συνεργασία σε βάση κοινού συµφέροντος και αµοιβαίου οφέλους και
µε προώθηση του συντονισµού και συνεργειών µε δραστηριότητες κρατών µελών. Στην
πρόκληση «Κοινωνίες χωρίς αποκλεισµούς, καινοτόµες και ασφαλείς» περιλαµβάνονται
αποκλειστικά µέτρα στήριξης για την ενίσχυση της στρατηγικής προσέγγισης και της
διαδικασίας καθορισµού προτεραιοτήτων.
8.

ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το «Ορίζων 2020» θα εξακολουθήσει να παρέχει χρηµατοδότηση µε βάση ανταγωνιστικές
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και µέσω ανεξάρτητης και βασιζόµενης στην αξία
οµότιµης κρίσης, µε επιλογή µόνο των καλύτερων έργων, χωρίς συνεκτίµηση γεωγραφικής
κατανοµής.
Ωστόσο αυτή η προσέγγιση πρέπει να συµπληρώνεται µε µέτρα που να διασφαλίζουν ότι το
«Ορίζων 2020» είναι ανοικτό σε ευρεία σειρά συµµετεχόντων, περιλαµβανόµενων
νεοεισερχόµενων, και ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση προέχει η αριστεία. Συνεπώς, το
ταλέντο πρέπει να γαλουχείται και να υποστηρίζεται, ώστε να αναπτύσσεται σε περιβάλλον
αριστείας, µε παροχή στους ερευνητές και στους καινοτόµους σε ολόκληρη την Ευρώπη της
δυνατότητας να επωφελούνται από µέσα, δίκτυα και χρηµατοδότηση του «Ορίζων 2020».
Στο σηµείο περιλαµβάνεται η σφυρηλάτηση στενών σχέσεων µε δραστηριότητες στον τοµέα
της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ιδίως του προγράµµατος Erasmus, για όλα τα προγράµµατα
και τις συµπράξεις γνώσης.
Η χρηµατοδότηση από την Ένωση έχει συνδράµει στην ανάπτυξη και στην εξάπλωση της
αριστείας στην Ευρώπη µέσω του 7ου ΠΠ και κονδυλίων της πολιτικής για τη συνοχή. Οι
δραστηριότητες «Περιφέρειες γνώσης» και «Ερευνητικό δυναµικό» του ειδικού
προγράµµατος Ικανότητες του 7ου ΠΠ έγιναν δεκτές µε µεγάλο ενδιαφέρον, αλλά υπάρχουν
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ενδείξεις ότι το αποτέλεσµα θα ήταν καλύτερο αν είχαν επιδιωχθεί ανάλογες δράσεις στο
πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή25.
Συνεπώς, η Επιτροπή προτείνει σαφέστερη κατανοµή εργασίας µεταξύ του «Ορίζων 2020»
και των διαρθρωτικών ταµείων, µε ταυτόχρονη ενίσχυση των διαδράσεων. Η παροχή
στήριξης σε περιφέρειες για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους στον τοµέα της έρευνας και
καινοτοµίας θα προσφερθεί µέσω της πολιτικής για τη συνοχή, η οποία θα προωθήσει την
ιδέα της έξυπνης εξειδίκευσης και θα περιλαµβάνει µέτρα µε τα οποία θα δοθεί η δυνατότητα
στους ερευνητές και τους καινοτόµους σε ολόκληρη την Ευρώπη να εξελίσσονται σε
περιβάλλον αριστείας.
Συµπληρωµατικά µέτρα στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020» θα στοχεύουν στη διεύρυνση της
συµµετοχής στο σύνολο του προγράµµατος. Στο σηµείο αυτό θα περιλαµβάνονται η
βελτίωση του συντονισµού, της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των
δύο χρηµατοδοτικών προγραµµάτων της Ένωσης. Επίσης, στήριξη θα παρέχεται στην
πρωτοβουλία «χωρίς αποκλεισµούς», «καινοτόµες και ασφαλείς κοινωνίες», στην πολιτική
για τη µάθηση και στην παροχή συµβουλών µε σκοπό την αναµόρφωση των πολιτικών για
την έρευνα και την καινοτοµία. Στο σηµείο αυτό επίσης περιλαµβάνονται σχήµατα δικτύωσης
και αδελφοποίησης, µε τα οποία ενισχύονται οι δεσµοί µεταξύ ερευνητών και καινοτόµων σε
όλα τα κράτη µέλη και τις περιφέρειες. Με τον τρόπο αυτό, η ώθηση στην αριστεία, η οποία
αποτελεί σφραγίδα του «Ορίζων 2020», συνδυαζόµενη µε στοιχεία για την ανάπτυξη
ικανότητας από τα διαρθρωτικά ταµεία, θα επιτρέψει την ανάδυση θυλάκων αριστείας και τη
µεγέθυνσή τους σε αναπτυσσόµενες περιφέρειες. Έτσι θα αυξηθεί η διεθνής ελκυστικότητα
των αυτών των περιφερειών και θα δηµιουργηθούν εστίες για την περαιτέρω οικονοµική τους
ανάπτυξη. Στο σηµείο αυτό πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι ειδικές περιστάσεις των
εξόχως αποµακρυσµένων περιφερειών.
9.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας (ΕΧΕ - ERA) είναι επειγόντως αναγκαία για
την αποφυγή δαπανηρών επικαλύψεων και περιττών επαναλήψεων δραστηριοτήτων.
Συνεπάγεται τη συγκρότηση γνήσιας ενιαίας αγοράς για γνώση, έρευνα και καινοτοµία, που
θα παρέχει τη δυνατότητα σε ερευνητές, ερευνητικά ινστιτούτα και επιχειρήσεις να
κυκλοφορούν, να ανταγωνίζονται και να συνεργάζονται διασυνοριακά. Τα κενά που
παραµένουν θα αντιµετωπιστούν µέσω του πλαισίου του ΕΧΕ, που θα υποβληθεί από την
Επιτροπή το έτος 2012.
Το «Ορίζων 2020» θα ενισχύσει τη στήριξη που δίδεται στην προώθηση της σταδιοδροµίας
και της κινητικότητας ερευνητών (µεταξύ άλλων µέσω δράσεων Marie Curie) και στη
διασφάλιση της δικτύωσης και του ανοίγµατος µεγάλων υποδοµών έρευνας καθώς και στην
επίτευξη επιγραµµικού ΕΧΕ («Υποδοµές έρευνας»). Για να συµβάλει στην ελκυστικότητα
της σταδιοδροµίας στην έρευνα, το «Ορίζων 2020» θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην
Ευρωπαϊκή χάρτα του ερευνητή και στον Κώδικα δεοντολογίας για την πρόσληψη
ερευνητών, σε συνδυασµό µε άλλα συναφή πλαίσια αναφοράς που καθορίζονται στο
περίγραµµα του ΕΧΕ, µε ταυτόχρονο σεβασµό του προαιρετικού χαρακτήρα τους. Θα
ληφθούν περαιτέρω µέτρα προς την ανοικτή πρόσβαση, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα
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ερευνητικά αποτελέσµατα θα είναι διαθέσιµα σε εκείνους που τα χρειάζονται. Επίσης θα
περιλαµβάνονται δράσεις για την άρση κωλυµάτων που εµποδίζουν τις γυναίκες να
ακολουθήσουν επιτυχή επιστηµονική σταδιοδροµία. Η Επιτροπή δεσµεύεται να επιτύχει το
στόχο συµµετοχής 40% γυναικών στους συµβουλευτικούς της µηχανισµούς και θα
διασφαλίσει ότι οι διαφορές φύλων θα αντικατοπτρίζονται στο περιεχόµενο των
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και στις διαδικασίες κρίσης, στις περιπτώσεις που αυτό
είναι. σκόπιµο. Η αυξηµένη συµµετοχή γυναικών θα βελτιώσει την ποιότητα της έρευνας και
καινοτοµίας, βοηθώντας ταυτόχρονα στην αντιµετώπιση του υφιστάµενου ελλείµµατος
επιστηµόνων µε υψηλά προσόντα και πείρα για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής
ανταγωνιστικότητας και της οικονοµικής ανάπτυξης.
Η πρόκληση «Κοινωνίες χωρίς αποκλεισµούς, καινοτόµες και ασφαλείς» θα στηρίξει το
συντονισµό της πολιτικής σε ολόκληρη την Ευρώπη, µε παροχή ισχυρής βάσης ώστε να
βοηθηθούν τα κράτη µέλη στην υλοποίηση κατάλληλων µειγµάτων πολιτικής. Ως καινοτόµο
µέτρο, τα προγράµµατα εργασίας θα περιέχουν πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο
εξασφάλισης συντονισµού µε εθνική χρηµατοδότηση έρευνας και καινοτοµίας, θέτοντας το
στοιχείο αυτό ως στοιχείο συζήτησης στις επιτροπές προγράµµατος.
Το «Ορίζων 2020» θα στηρίζει προσεγγίσεις µε σκοπό τη συνάθροιση και τη µόχλευση
άλλων πόρων χρηµατοδότησης µέσω απλουστευµένου σχήµατος ΕΧΕ-NET, παρέχοντας
στήριξη εκτεινόµενη από το συντονισµό εθνικών προγραµµάτων µέχρι τη συγχρηµατοδότηση
κοινών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Με σαφή σειρά κριτηρίων για κοινά
προγράµµατα στο πλαίσιο του άρθρου 185 και για κοινές επιχειρήσεις στο πλαίσιο του
άρθρου 187 θα δοθεί η δυνατότητα προώθησης σθεναρής σειράς πρωτοβουλιών,
λαµβανόµενων υπόψη της πείρας και των αξιολογήσεων στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ, καθώς και
των αναθεωρήσεων των δηµοσιονοµικών κανονισµών.
Οι Κοινές Πρωτοβουλίες Προγραµµατισµού (ΚΠΠ – JPI) υπήρξαν σηµαντική εξέλιξη στη
συνάθροιση πόρων για την παραγωγή κρίσιµης µάζας µε σκοπό την αντιµετώπιση κοινών
προκλήσεων που απαντούν σε κράτη µέλη. Το «Ορίζων 2020» θα βοηθήσει τις ΚΠΠ στην
ανάπτυξη των στρατηγικών τους θεµατολογίων έρευνας. Σε περίπτωση που η
αντιµετωπιζόµενη πρόκληση από ΚΠΠ συµβαδίζει µε τις προτεραιότητες του «Ορίζων 2020»
είναι δυνατή η χρησιµοποίηση του ΕΧΕ-NET ή συγχρηµατοδότησης για την παροχή
περαιτέρω στήριξης. Νέες πρωτοβουλίες του άρθρου 185 θα εξετάζονται µόνον εφόσον
υφίσταται σαφής δέσµευση από τα κράτη µέλη και εφόσον η ΚΠΠ έχει καταδείξει την
ικανότητά της να συνεργάζεται κατάλληλα και ανάλογα µε το µέγεθος και το πεδίο
εφαρµογής που απαιτούνται για τη στήριξη πλήρους ολοκλήρωσης εθνικών προγραµµάτων.
Βασιζόµενο στην πείρα των συµπράξεων δηµόσιου–ιδιωτικού τοµέα στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού σχεδίου οικονοµικής ανάκαµψης, θα διευρυνθεί το πεδίο για σύσταση
συµπράξεων αυτού του είδους χωρίς προσφυγή σε νέες νοµοθετικές διαδικασίες. Με αυτό τον
τρόπο θα δοθεί η δυνατότητα υλοποίησης των υπόψη πρωτοβουλιών κατά τρόπο βελτιωµένο,
µε ταυτόχρονη διασφάλιση µεγαλύτερης διαφάνειας ρόλων και αρµοδιοτήτων.
10.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΦΙΛΟ∆ΟΞΙΩΝ

Οι φορολογούµενοι της Ευρώπης έχουν δικαίωµα να γνωρίζουν τον τρόπο µε τον οποίο
επενδύονται τα χρήµατά τους. Επειδή η έρευνα και η καινοτοµία έχουν ζωτική σηµασία για
το µέλλον των ανθρώπων, είναι σηµαντικό να φέρονται σε γνώση του ευρέως κοινού οι
δραστηριότητες έρευνας και καινοτοµίας που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του «Ορίζων
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2020», µε ιδιαίτερη έµφαση στην προστιθέµενη αξία της δράσης σε επίπεδο Ένωσης. Με τον
τρόπο αυτό θα βελτιωθούν η κατανόηση, η συµµετοχή και η συζήτηση στο κοινό. Συνεπώς,
αναπόσπαστο µέρος της εκτέλεσης του «Ορίζων 2020» θα αποτελέσουν τα µέτρα
ενηµέρωσης και επικοινωνίας.
Αυτά τα µέτρα, περιλαµβανόµενης της προώθησης της ανοικτής πρόσβασης, θα εστιάζουν
επίσης στην ανακοίνωση των αποτελεσµάτων έρευνας σε πολιτικούς ιθύνοντες, επιχειρήσεις,
καινοτόµους και άλλους ερευνητές.
Η εκπλήρωση των κοινών µας φιλοδοξιών, οι οποίες κατέχουν κεντρική θέση στη στρατηγική
«Ευρώπη 2020» και στην «Ένωση της καινοτοµίας», απαιτούν φιλόδοξες πολιτικές. Η
Επιτροπή έχει πειστεί ότι η πρότασή της για το «Ορίζων 2020» και οι ριζικές αλλαγές που
συνεπάγεται θα δώσουν τη δυνατότητα στον προϋπολογισµό της Ένωσης να διαδραµατίσει
πρωταρχικό ρόλο στην καθοδήγηση της αλλαγής βηµατισµού για την επίτευξη της έρευνας
και καινοτοµίας που χρειάζεται η Ευρώπη. Το «Ορίζων 2020» προορίζεται να διατηρηθεί
µέχρι το τέλος τη παρούσας δεκαετίας. Τα έργα του θα συνεχίσουν να εκτελούνται επί αρκετό
διάστηµα εντός της προσεχούς δεκαετίας, και η επίδραση της χρηµατοδότησής του
αναµένεται ότι θα παραµένει αισθητή πέραν αυτών των ορίων. Συνεπώς αποτελεί πράγµατι
επένδυση για το µέλλον.
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