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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 30 Σεπτεµβρίου 2002
για τη θέσπιση ειδικού προγράµµατος έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης: «Ολοκλήρωση
και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας» (2002-2006)
(2002/834/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(3)

Στο παρόν πρόγραµµα έχουν εφαρµογή οι κανόνες συµµετοχής επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστηµίων
και οι κανόνες διάδοσης των αποτελεσµάτων της έρευνας,
για την υλοποίηση του προγράµµατος-πλαισίου, (καλούµενοι εφεξής «κανόνες συµµετοχής και διάδοσης»).

(4)

Τα νέα µέσα (ολοκληρωµένα σχέδια και δίκτυα αριστείας)
αναγνωρίζονται ως κατ' εξοχήν µέσα προτεραιότητας για την
επίτευξη των στόχων της κρίσιµης µάζας, της απλοποιηµένης
διαχείρισης και της ευρωπαϊκής προστιθεµένης αξίας που
προσδίδει η κοινοτική έρευνα στις ήδη διεξαγόµενες σε
εθνικό επίπεδο δραστηριότητες, καθώς και του στόχου της
ολοκλήρωσης της ερευνητικής ικανότητας. Θα εξασφαλισθεί
η οµαλή µετάβαση από τις διαδικασίες που χρησιµοποιούνται στο πέµπτο πρόγραµµα-πλαίσιο σε εκείνες του έκτου
προγράµµατος-πλαισίου. Τα νέα µέσα θα χρησιµοποιηθούν
από την έναρξη του έκτου προγράµµατος-πλαισίου σε κάθε
θεµατικό πεδίο και, όπου κρίνεται σκόπιµο, ως µέσα
προτεραιότητας, ενώ ταυτόχρονα θα συνεχισθεί η χρήση
των ειδικών στοχοθετηµένων ερευνητικών σχεδίων και των
δράσεων συντονισµού. Tα νέα µέσα αναµένεται να
επιτρέψουν τη µείωση των δαπανών προσωπικού και των
διοικητικών δαπανών σε 6,0%, κατ' ανώτατο όριο, του
συνολικού ποσού που κρίνεται απαραίτητο για την υλοποίηση του προγράµµατος. Το 2004 θα διενεργηθεί, από
ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες, αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας καθενός από αυτά τα µέσα σε συνάρτηση
µε την εκτέλεση του προγράµµατος-πλαισίου.

(5)

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 170 της συνθήκης,
το παρόν πρόγραµµα είναι ανοικτό στη συµµετοχή χωρών
που έχουν συνάψει τις απαραίτητες προς τούτο συµφωνίες.
Είναι επίσης ανοικτό, σε επίπεδο σχεδίων και στη βάση του
αµοιβαίου οφέλους, στη συµµετοχή οντοτήτων από τρίτες
χώρες και διεθνών οργανισµών επιστηµονικής συνεργασίας.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως
το άρθρο 166,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 166 παράγραφος 3 της συνθήκης, η
απόφαση αριθ. 1513/2002/ΕΚ (4) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το έκτο πρόγραµµαπλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης
και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, µε σκοπό τη
συµβολή στη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας
και στην καινοτοµία (2002-2006) (καλούµενο εφεξής
«πρόγραµµα-πλαίσιο»), τίθεται σε εφαρµογή µέσω ειδικών
προγραµµάτων σε καθένα από τα οποία διευκρινίζονται οι
λεπτοµέρειες της υλοποίησής του, καθορίζεται η διάρκειά
του και προβλέπονται τα σχετικά µέσα που κρίνονται
απαραίτητα.

(2)

To πρόγραµµα-πλαίσιο διαρθρώνεται γύρω από τρεις βασικούς άξονες δράσεων : «Εστίαση και ολοκλήρωση της
κοινοτικής έρευνας», «∆όµηση του Ευρωπαϊκού Χώρου
Έρευνας» και «Ενίσχυση των θεµελίων του Ευρωπαϊκού
Χώρου Έρευνας»· ο πρώτος και ο τρίτος άξονας δράσεων
θα πρέπει να υλοποιηθούν, όσον αφορά τις έµµεσες δράσεις,
µέσω του παρόντος ειδικού προγράµµατος.

( 1)

ΕΕ C 181 E της 30.7.2002, σ. 1.
( 2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 12 Ιουνίου 2002 (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
( 3) ΕΕ C 221της 17.9.2002, σ. 97.
( 4) ΕΕ L 232 της 29.8.2002, σ. 1.
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(6)

Κατά την υλοποίηση του παρόντος προγράµµατος, θα
πρέπει να δοθεί έµφαση στην προώθηση της στρατηγικής
της αειφόρου ανάπτυξης, στην κινητικότητα των ερευνητών,
σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Επιτροπής «Μια στρατηγική κινητικότητας για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας»,
στην καινοτοµία, στις ανάγκες των ΜΜΕ και την ενθάρρυνση
της συµµετοχής τους καθώς και σε δραστηριότητες διεθνούς
συνεργασίας µε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισµούς.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις υποψήφιες χώρες.

(7)

Κατά τη διεξαγωγή των ερευνητικών δραστηριοτήτων που
θα αναληφθούν βάσει του παρόντος προγράµµατος, θα
πρέπει να τηρούνται οι θεµελιώδεις αρχές δεοντολογίας,
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που εκφράζονται στον Χάρτη
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(8)

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Επιτροπής µε τίτλο
«Γυναίκες και επιστήµη» και των ψηφισµάτων του Συµβουλίου της 20ής Μαΐου 1999 ( 1) και της 26ης Ιουνίου
2000 (2) καθώς και του ψηφίσµατος της 3ης Φεβρουαρίου
2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (3) σχετικά µε το θέµα
αυτό, έχει τεθεί σε εφαρµογή ένα σχέδιο δράσης µε σκοπό
την ενίσχυση και βελτίωση της θέσης και του ρόλου των
γυναικών στις επιστήµες και την έρευνα, είναι δε απαραίτητο
να ενισχυθεί περαιτέρω η σχετική δράση. H παράµετρος της
ισότιµης µεταχείρισης των φύλων στην έρευνα θα ληφθεί
υπόψη κατά την υλοποίηση του παρόντος προγράµµατος.

(9)

Για να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες του παρόντος
προγράµµατος, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η ενεργός συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων µερών, ιδίως δε των κρατών
µελών, των συνδεδεµένων υποψήφιων χωρών και των λοιπών
συνδεδεµένων χωρών, σε µια κοινή προσπάθεια ενίσχυσης
του συντονισµού των ερευνητικών δραστηριοτήτων που
διεξάγονται στην Ευρώπη, µεταξύ άλλων µέσω του ανοίγµατος και της δικτύωσης των εθνικών προγραµµάτων και µέσω
της ελεύθερης κυκλοφορίας των πληροφοριών που αφορούν
τις ερευνητικές δραστηριότητες σε όλα τα επίπεδα.

(10)

(11)

Η υλοποίηση του παρόντος προγράµµατος θα πρέπει
να χαρακτηρίζεται από ευελιξία, αποτελεσµατικότητα και
διαφάνεια, και να λαµβάνει υπόψη τα σχετικά συµφέροντα,
και ιδίως τα συµφέροντα της επιστηµονικής και της βιοµηχανικής κοινότητας, των χρηστών και των κέντρων χάραξης
πολιτικής· οι ερευνητικές δραστηριότητες που θα αναληφθούν βάσει του παρόντος προγράµµατος θα πρέπει ενδεχοµένως να αναπροσαρµόζονται ανάλογα µε τις ανάγκες των
κοινοτικών πολιτικών και τις επιστηµονικές και τεχνολογικές
εξελίξεις.
Θα πρέπει να διευκολυνθεί η συµµετοχή των εξόχως
απόκεντρων περιοχών σε κοινοτικές δράσεις Ε & ΤΑ µε τους
κατάλληλους για την ιδιαίτερη κατάστασή τους µηχανισµούς.

( 1) ΕΕ C 201 της 16.7.1999, σ. 1.
( 2) ΕΕ C 199 της 14.7.2001, σ. 1.
( 3) ΕΕ C 309 της 27.10.2000, σ. 57.
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(12)

Η συµµετοχή στις δραστηριότητες του παρόντος προγράµµατος θα ενθαρρύνεται µε τη δηµοσίευση των αναγκαίων
πληροφοριών σχετικά µε το περιεχόµενο των δραστηριοτήτων και τις αντίστοιχες προϋποθέσεις και διαδικασίες· οι
πληροφορίες αυτές θα είναι πλήρεις και θα τίθενται εγκαίρως
στη διάθεση των δυνητικών συµµετεχόντων, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που προέρχονται από τις συνδεδεµένες
υποψήφιες χώρες και τις λοιπές συνδεδεµένες χώρες. Θα
αναληφθούν ειδικές δραστηριότητες προς υποστήριξη της
συµµετοχής επιστηµόνων και οργανισµών από αναπτυσσόµενες χώρες, από χώρες της Μεσογείου, περιλαµβανοµένων
των ∆υτικών Βαλκανίων, καθώς και από τη Ρωσία και τα Νέα
Ανεξάρτητα Κράτη (ΝΑΚ).

(13)

∆εδοµένου ότι τα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας
απόφασης συνιστούν κυρίως µέτρα διαχείρισης και συνεπώς
θα πρέπει να θεσπισθούν µε την διαδικασία της διαχειριστικής επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 4 της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999
για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (4). ∆εδοµένου από την άλλη πλευρά, ότι η έρευνα που συνεπάγεται
την χρησιµοποίηση ανθρώπινων εµβρύων και ανθρώπινων
εµβρυικών βλαστικών κυττάρων πρέπει να εγκριθεί µε ηθικές
παραµέτρους που θα ορισθούν σύµφωνα µε την εξέλιξη της
επιστηµονικής γνώσης, την γνώµη της Ευρωπαϊκής οµάδας
για τη δεοντολογία και, όπου δει, µε εθνικούς και διεθνείς
κανόνες και νοµοθεσία δεοντολογίας, και συνεπώς τα µέτρα
για την χρηµατοδότηση τέτοιων σχεδίων θα πρέπει να
θεσπισθούν µε την διαδικασία της διαχειριστικής επιτροπής
που προβλέπεται στο άρθρο 5 της απόφασης 1999/468/ΕΚ
του Συµβουλίου.

(14)

Η Επιτροπή θα µεριµνήσει, εν ευθέτω χρόνω, για τη
διενέργεια ανεξάρτητης αξιολόγησης των δράσεων που
έχουν υλοποιηθεί στα πεδία που καλύπτει το παρόν πρόγραµµα, βάσει συνολικών δεδοµένων εφαρµογής και λαµβανοµένης υπόψη της συµβολής του προγράµµατος στη
δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας· κατά την
αξιολόγηση αυτή θα επιδειχθεί πνεύµα ανοίγµατος προς
όλους τους ενδιαφερόµενους συντελεστές.

(15)

Για κάθε θεµατικό πεδίο προτεραιότητας θα πρέπει να
προβλέπεται ξεχωριστή γραµµή του προϋπολογισµού στον
γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

(16)

Ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής Επιστηµονικής και Τεχνικής Έρευνας (CREST) σχετικά µε το επιστηµονικό και
τεχνολογικό περιεχόµενο του προγράµµατος,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
1.
Σύµφωνα µε το πρόγραµµα-πλαίσιο, θεσπίζεται ειδικό πρόγραµµα «Ολοκλήρωση και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου
Έρευνας» (καλούµενο εφεξής «ειδικό πρόγραµµα») για την περίοδο
από τις 30 Σεπτεµβρίου 2002 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2006.
(4 ) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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2.
Οι στόχοι και οι επιστηµονικές και τεχνολογικές προτεραιότητες του ειδικού προγράµµατος παρατίθενται στο παράρτηµα I.

(β)

την έγκριση της χρηµατοδότησης:
(i)

Άρθρο 2
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δράσεων ΕΤΑ που συνεπάγονται δίκτυα αριστείας και
ολοκληρωµένα σχέδια,

(ii) δράσεων ΕΤΑ στους ακόλουθους θεµατικούς τοµείς
προτεραιότητας:

Σύµφωνα µε το παράρτηµα II του προγράµµατος-πλαισίου, το
ποσό που κρίνεται απαραίτητο για την εκτέλεση του ειδικού
προγράµµατος ανέρχεται σε 12 905 εκατοµµύρια ΕUR, περιλαµβανοµένου µέγιστου ποσοστού 6,0 % για τις διοικητικές δαπάνες
της Επιτροπής. Στο παράρτηµα ΙΙ παρατίθεται ενδεικτική κατανοµή
του ως άνω ποσού.

«βιολογικές επιστήµες, γονιδιωµατική και βιοτεχνολογία στην υπηρεσία της υγείας»,
«τεχνολογίες της κοινωνίας των πληροφοριών»,
«νανοτεχνολογίες και νανοεπιστήµες, πολυλειτουργικά
υλικά βασισµένα στη γνώση και νέες διεργασίες και
διατάξεις παραγωγής»,

Άρθρο 3
Όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες που αναλαµβάνονται βάσει
του ειδικού προγράµµατος πρέπει να διεξάγονται σύµφωνα µε τις
θεµελιώδεις αρχές δεοντολογίας.

«Αεροναυπηγική και διάστηµα»,
«Ποιότητα και ασφάλεια των τροφίµων»

Άρθρο 4

«Βιώσιµη ανάπτυξη, πλανητική µεταβολή και οικοσυστήµατα»,

1.
Οι λεπτοµερείς κανόνες χρηµατοδοτικής συµµετοχής της
Κοινότητας στο ειδικό πρόγραµµα είναι εκείνοι που αναφέρονται
στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του προγράµµατος-πλαισίου.

όταν το εκτιµώµενο ποσό της κοινοτικής συνεισφοράς
δυνάµει του παρόντος προγράµµατος ανέρχεται σε
1,5 εκατοµµύρια ΕUR τουλάχιστον.

2.
Το ειδικό πρόγραµµα υλοποιείται µε χρήση των µέσων που
ορίζονται στο παράρτηµα ΙΙΙ του προγράµµατος-πλαισίου και
περιγράφονται στο παράρτηµα ΙΙΙ.

(iii) δράσεων ΕΤΑ εκτός των αναφεροµένων στα σηµεία (i)
και (ii), όταν το εκτιµώµενο ποσό της κοινοτικής
συνεισφοράς δυνάµει του παρόντος προγράµµατος
ανέρχεται σε 0,6 εκατοµµύρια. EUR τουλάχιστον,

3.
Στο ειδικό πρόγραµµα εφαρµόζονται οι κανόνες συµµετοχής
και διάδοσης.

Άρθρο 5
1.
Η Επιτροπή εκπονεί πρόγραµµα εργασίας για την εκτέλεση
του ειδικού προγράµµατος, όπου προσδιορίζει λεπτοµερέστερα
τους στόχους και τις επιστηµονικές και τεχνολογικές προτεραιότητες που καθορίζονται στο παράρτηµα Ι, καθώς και το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του ειδικού προγράµµατος.
2.
Το πρόγραµµα εργασίας συνεκτιµά τις συναφείς ερευνητικές
δραστηριότητες των κρατών µελών, των συνδεδεµένων κρατών και
των ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισµών και ενηµερώνεται κατά
περίπτωση.

(γ)

την εκπόνηση των γενικών όρων της εξωτερικής αξιολόγησης
που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 του προγράµµατος-πλαισίου,

(δ)

οιαδήποτε αναπροσαρµογή της ενδεικτικής κατανοµής του
ποσού που καθορίζεται στο παράρτηµα ΙΙ.

3.
Η διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος 3 εφαρµόζεται για
τη λήψη των ακόλουθων µέτρων:
—

λεπτοµερών διατάξεων εφαρµογής για τις ερευνητικές
δραστηριότητες που συνεπάγονται την χρησιµοποίηση
ανθρώπινων εµβρύων και ανθρώπινων εµβρυικών βλαστικών
κυττάρων,

—

δράσεων ΕΤΑ που συνεπάγονται την χρησιµοποίηση ανθρώπινων εµβρύων και ανθρώπινων εµβρυικών βλαστικών κυττάρων.

Άρθρο 6
1.
Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση του ειδικού
προγράµµατος.
2.
Η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2
εφαρµόζεται για τη λήψη των ακόλουθων µέτρων:
(α)

την εκπόνηση και την ενηµέρωση του προγράµµατος εργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, συµπεριλαµβανοµένων των µέσων που χρησιµοποιούνται κατά προτεραιότητα, οιασδήποτε µεταγενέστερης αναπροσαρµογής
των όρων χρησιµοποίησής τους, του περιεχοµένου των
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων καθώς και των εφαρµοστέων κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής,

Άρθρο 7
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται παραποµπή στην παρούσα
παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ.
3.
Στις περιπτώσεις που γίνεται παραποµπή στην παρούσα
παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ.
Το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στα άρθρα 4 παράγραφος 3
και 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δύο
µήνες.
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Η ειδική επιτροπή εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισµό της.
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Άρθρο 9

Άρθρο 8
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
1.
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του προγράµµατος-πλαισίου, η
Επιτροπή υποβάλλει τακτικές εκθέσεις σχετικά µε τη γενική
πρόοδο της υλοποίησης του ειδικού προγράµµατος, στις οποίες
συµπεριλαµβάνονται πληροφορίες σχετικά µε τις χρηµατοοικονοµικές πτυχές και τη χρήση των διαφόρων µέσων.
2.
Η Επιτροπή µεριµνά για τη διενέργεια ανεξάρτητης παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων που υλοποιούνται στα
πεδία που καλύπτει το ειδικό πρόγραµµα, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 6 του προγράµµατος-πλαισίου.

Βρυξέλλες, 30 Σεπτεµβρίου 2002.

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
B. BENDTSEN
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ

Το πρόγραµµα έχει την εξής διάρθρωση:
1.

ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

1.1.

Θεµατικά ερευνητικά πεδία προτεραιότητας

1.1.1.

Βιολογικές επιστήµες, γονιδιωµατική και βιοτεχνολογία στην υπηρεσία της υγείας
(i)

Προηγµένη γονιδιωµατική και εφαρµογές της στην υγεία

(ii)

Καταπολέµηση σοβαρών ασθενειών

1.1.2.

Τεχνολογίες της κοινωνίας της πληροφορίας

1.1.3.

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

1.1.4.

Αεροναυτική και διάστηµα

1.1.5.

Ποιότητα και ασφάλεια των τροφίµων

1.1.6.

Αειφόρος ανάπτυξη, πλανητική µεταβολή και οικοσυστήµατα
(i)

Αειφόρα ενεργειακά συστήµατα

(ii)

Αειφόρες επίγειες µεταφορές

(iii)

Πλανητική µεταβολή και οικοσυστήµατα

1.1.7.

Πολίτες και διακυβέρνηση στην κοινωνία της γνώσης

1.2.

Ειδικές δραστηριότητες που καλύπτουν ευρύτερο πεδίο έρευνας

1.2.1.

Υποστήριξη πολιτικών και πρόβλεψη επιστηµονικών και τεχνολογικών αναγκών

1.2.2.

Οριζόντιες ερευνητικές δραστηριότητες µε συµµετοχή ΜΜΕ

1.2.3.

Ειδικά µέτρα υποστήριξης της διεθνούς συνεργασίας

2.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΈΡΕΥΝΑΣ

2.1.

Υποστήριξη του συντονισµού των δραστηριοτήτων

2.2.

Υποστήριξη της συνεκτικής ανάπτυξης των πολιτικών
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το παρόν πρόγραµµα επιδιώκει να προωθήσει την έρευνα παγκόσµιου κύρους, αφενός, στα βασικά πεδία προτεραιότητας
που προσδιορίζονται στο έκτο πρόγραµµα-πλαίσιο 2002-2006 και τα οποία παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και
προστιθέµενη αξία για την Ευρώπη και για την ανταγωνιστικότητα της βιοµηχανίας της και, αφετέρου, στα θέµατα που θα
αναδειχθούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος-πλαισίου ως έχοντα ιδιαίτερη σηµασία σε σχέση µε τις
πολιτικές ανάγκες της ΕΕ και τις προοπτικές που παρουσιάζονται σε νέα πεδία έρευνας αιχµής.
Στόχος του προγράµµατος είναι να ενισχύσει την ολοκλήρωση της έρευνας στην Ευρώπη, χάρη στους ακόλουθους
µηχανισµούς:
—

εστίαση σε θεµατικά ερευνητικά πεδία προτεραιότητας, µε χρήση ισχυρών χρηµατοδοτικών µέσων (ολοκληρωµένα
σχέδια και δίκτυα αριστείας) χάρη στα οποία οι ερευνητικοί συντελεστές θα συγκεντρώνονται σε κατάλληλα σχήµατα
που θα διαθέτουν επαρκή κρίσιµη µάζα και θα είναι ικανά να αντιµετωπίσουν τις νέες προκλήσεις που αντιπροσωπεύουν
αυτά τα ερευνητικά πεδία προτεραιότητας,

—

συστηµατικός και συντονισµένος προγραµµατισµός και εκτέλεση ερευνητικών δραστηριοτήτων µε σκοπό την
υποστήριξη των κοινοτικών πολιτικών και τη διερεύνηση νέων και καινοφανών επιστηµονικών και τεχνολογικών πεδίων,
λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες που εκφράζουν οι ενδιαφερόµενοι συντελεστές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ),

—

προώθηση της δικτύωσης και της κοινής εκτέλεσης των εθνικών και ευρωπαϊκών πλαισίων έρευνας και καινοτοµίας,
και του ανοίγµατος των εθνικών προγραµµάτων, µε χρήση ενδεχοµένως δράσεων προβλεπόµενων στο άρθρο 169 της
συνθήκης, σε αυτά τα πεδία προτεραιότητας καθώς και σε άλλα πεδία όπου χρειάζεται βελτίωση των επιδόσεων της
ερευνητικής βάσης της Ευρώπης.

Το παρόν πρόγραµµα είναι συµπληρωµατικό του προγράµµατος «∆όµηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας» και του ειδικού
προγράµµατος για το ΚΚΕρ, και θα υλοποιηθεί σε συντονισµό µε την υλοποίηση των προγραµµάτων αυτών.
Η διεθνής συνεργασία αντιπροσωπεύει µια σηµαντική διάσταση του προγράµµατος-πλαισίου. Στο παρόν ειδικό πρόγραµµα,
οι διεθνείς δραστηριότητες λαµβάνουν τις ακόλουθες δύο µορφές:
—

συµµετοχή ερευνητών, οµάδων και οργανισµών από τρίτες χώρες σε σχέδια που εµπίπτουν στα διάφορα θεµατικά
πεδία προτεραιότητας και συνδέονται µε ζητήµατα παγκόσµιας κλίµακας τα οποία αποτελούν αντικείµενο διεθνών
προσπαθειών,

—

ειδικές δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας µε ορισµένες οµάδες χωρών, προς υποστήριξη της πολιτικής της
Κοινότητας στους τοµείς των εξωτερικών σχέσεων και της αναπτυξιακής βοήθειας.

Οι στόχοι και οι µορφές των δραστηριοτήτων διεθνούς συνεργασίας του προγράµµατος-πλαισίου περιγράφονται στην
ενότητα «Ειδικές δραστηριότητες που καλύπτουν ευρύτερο πεδίο έρευνας».
Θα ενθαρρυνθεί η συµµετοχή των υποψηφίων χωρών στο παρόν πρόγραµµα.
Κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων, θα ενθαρρυνθεί η συµµετοχή των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και, γενικά,
θα εξασφαλισθεί ισότιµη µεταχείριση των δύο φύλων.
Οι δραστηριότητες που θα αναληφθούν βάσει του προγράµµατος θα διεξαχθούν κατά ολοκληρωµένο τρόπο ούτως ώστε να
εξασφαλισθεί συνεκτικότητα και συνέργεια µεταξύ των διαφόρων στοιχείων τους και, κατά περίπτωση, µε άλλα τµήµατα του
προγράµµατος-πλαισίου (1 ).

1.

1.1.

ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Τα θεµατικά πεδία προτεραιότητας αντιπροσωπεύουν το µεγαλύτερο µέρος των δαπανών του έκτου προγράµµατος-πλαισίου.
Μέσω µιας εξαιρετικά εστιασµένης ερευνητικής δράσης σε κοινοτική κλίµακα σε συνδυασµό µε δράσεις υπαγόµενες σε άλλα
µέρη του προγράµµατος-πλαισίου και χάρη στον ανοικτό συντονισµό µε άλλα — περιφερειακά, εθνικά, ευρωπαϊκά και
διεθνή — πλαίσια, τα θεµατικά ερευνητικά πεδία προτεραιότητας έχουν στόχο να δώσουν ουσιαστική ώθηση σε µια
συνεκτική και ιδιαίτερα αποτελεσµατική κοινή προσπάθεια για την επίτευξη των γενικών τους στόχων.
(1) Προκειµένου να διευκολυνθεί η συνοχή στην εφαρµογή του προγράµµατος, για κάθε συνεδρίαση της επιτροπής του προγράµµατος
όπως καθορίζεται στην ηµερήσια διάταξη, η Επιτροπή θα επιστρέφει, σύµφωνα µε τις καθορισµένες κατευθυντήριες γραµµές της, τα
έξοδα ενός αντιπροσώπου ανά κράτος µέλος, καθώς και ενός εµπειρογνώµονα/ συµβούλου ανά κράτος µέλος για τα θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης για τα οποία ένα κράτος µέλος χρειάζεται ειδική εµπειρογνωµοσύνη.
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Οι δράσεις συνεπώς περιγράφονται σε σχέση µε:
—

τους γενικούς στόχους και τα αποτελέσµατα που επιδιώκονται σε κάθε πεδίο προτεραιότητας,

—

τις ερευνητικές προτεραιότητες που επιδιώκονται µέσω της κοινοτικής δράσης.

Όσον αφορά τα θεµατικά ερευνητικά πεδία προτεραιότητας, παρατίθεται περιγραφή των γενικών στόχων και του βασικού
ερευνητικού τους αντικειµένου. Λεπτοµερέστερη περιγραφή του ερευνητικού τους περιεχοµένου θα συµπεριληφθεί στο
αντίστοιχο πρόγραµµα εργασίας.
Στα πλαίσια των θεµατικών πεδίων προτεραιότητας, τα νέα µέσα (ολοκληρωµένα σχέδια και δίκτυα αριστείας) αναγνωρίζονται
ως κατ' εξοχήν µέσα προτεραιότητας για την επίτευξη των στόχων της κρίσιµης µάζας, της απλοποιηµένης διαχείρισης και
της ευρωπαϊκής προστιθεµένης αξίας που προσδίδει η κοινοτική έρευνα στις ήδη διεξαγόµενες σε εθνικό επίπεδο
δραστηριότητες, καθώς και του στόχου της ολοκλήρωσης της ερευνητικής ικανότητας. Το µέγεθος των σχεδίων δεν αποτελεί
κριτήριο αποκλεισµού, εξασφαλίζεται δε η πρόσβαση των ΜΜΕ και άλλων µικρών οντοτήτων στα νέα µέσα.
Τα δίκτυα αριστείας και τα ολοκληρωµένα σχέδια θα χρησιµοποιηθούν από την έναρξη του προγράµµατος σε κάθε θεµατικό
πεδίο προτεραιότητας και, όπου κρίνεται σκόπιµο, ως µέσα προτεραιότητας, ενώ ταυτόχρονα θα συνεχισθεί η χρήση των
ειδικών στοχοθετηµένων ερευνητικών σχεδίων και των δράσεων συντονισµού. Πέραν των δραστηριοτήτων έρευνας και
τεχνολογικής ανάπτυξης, τα µέσα αυτά µπορούν να συµπεριλαµβάνουν τους ακόλουθους τύπους δραστηριοτήτων, όταν οι
δραστηριότητες αυτές έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την επίτευξη των επιδιωκόµενων στόχων: επίδειξη, διάδοση και
αξιοποίηση· συνεργασία µε ερευνητές και ερευνητικές οµάδες τρίτων χωρών· ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων,
συµπεριλαµβανοµένης της προώθησης της κατάρτισης των ερευνητών· ανάπτυξη ερευνητικών εγκαταστάσεων και υποδοµών
ειδικά προσαρµοσµένων στις διεξαγόµενες ερευνητικές δραστηριότητες· ενίσχυση της δεσµών µεταξύ της επιστήµης και της
κοινωνίας, συµπεριλαµβανοµένης της θέσης των γυναικών στις επιστήµες.
Για την υλοποίηση των θεµατικών προτεραιοτήτων είναι δυνατόν επίσης να χρησιµοποιηθούν ειδικά στοχοθετηµένα
ερευνητικά σχέδια και δράσεις συντονισµού καθώς και δράσεις ειδικής στήριξης, υπό το πνεύµα της κλίµακας αριστείας.
Η καινοτοµία αποτελεί σηµαντική διάσταση η οποία πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά τον σχεδιασµό και τη διεξαγωγή των
δραστηριοτήτων ΕΤΑ. Συγκεκριµένα, τα δίκτυα αριστείας και τα ολοκληρωµένα σχέδια θα συµπεριλαµβάνουν δραστηριότητες
σχετικές µε τη διάδοση και την αξιοποίηση των γνώσεων οι οποίες να επιτρέπουν, εφόσον χρειάζεται, τη µεταφορά
τεχνολογίας και την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων. Για τους σκοπούς της αξιοποίησης των αποτελεσµάτων της έρευνας,
θα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, όταν κρίνεται σκόπιµο, στη µεταφορά τεχνολογίας προς τις ΜΜΕ και στη δηµιουργία
επιχειρήσεων ερευνητικής βάσης.
Τα ερευνητικά πεδία προτεραιότητας συµπεριλαµβάνουν, σε ορισµένες περιπτώσεις, ερευνητικές δραστηριότητες στα όρια
των παραδοσιακών επιστηµονικών κλάδων, όπου για την επίτευξη οποιασδήποτε προόδου απαιτούνται διεπιστηµονικές και
πολυεπιστηµονικές προσπάθειες. Στα ερευνητικά πεδία προτεραιότητας θα διεξάγεται, κατά περίπτωση, αναγνωριστική
έρευνα στην αιχµή των γνώσεων, το αντικείµενο της οποίας θα συνδέεται στενά µε ένα ή περισσότερα θέµατα του εκάστοτε
πεδίου. Θα δίνεται επίσης η δέουσα έµφαση σε θέµατα µετρήσεων και δοκιµών. Κατά την υλοποίηση του προγράµµατος θα
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον συντονισµό των διαφόρων πεδίων προτεραιότητας, αφενός, µεταξύ τους και, αφετέρου, µε τις
δράσεις υπό τον τίτλο «Υποστήριξη πολιτικών και πρόβλεψη των επιστηµονικών και τεχνολογικών αναγκών».
Θα ληφθούν δεόντως υπόψη η αρχή της αειφόρου ανάπτυξης και η παράµετρος της ισότιµης µεταχείρισης των φύλων.
Επιπλέον, στις δραστηριότητες που θα αναληφθούν υπό τον παρόντα τίτλο θα λαµβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση, οι
δεοντολογικές, κοινωνικές, νοµικές και ευρύτερες πολιτισµικές πτυχές της έρευνας και των δυνητικών εφαρµογών της, καθώς
και οι κοινωνικοοικονοµικές συνέπειες της επιστηµονικής και τεχνολογικής εξέλιξης και οι επιστηµονικές και τεχνολογικές
προοπτικές. Ερευνητικές δραστηριότητες µε αντικείµενο τις δεοντολογικές πτυχές των επιστηµονικών και τεχνολογικών
εξελίξεων θα διεξαχθούν στο πλαίσιο του ειδικού προγράµµατος «∆όµηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας».
Κατά την υλοποίηση του παρόντος προγράµµατος και των ερευνητικών δραστηριοτήτων που θα αναληφθούν στο πλαίσιο
αυτού, πρέπει να τηρούνται οι θεµελιώδεις αρχές δεοντολογίας. Στις αρχές αυτές συµπεριλαµβάνονται οι αρχές που
εκφράζονται στον Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µεταξύ άλλων οι εξής: η προστασία της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ανθρώπινης ζωής, η προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής
ζωής καθώς και η προστασία των ζώων και του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο και τις συναφείς διεθνείς
συµβάσεις και κώδικες δεοντολογίας, όπως η ∆ιακήρυξη του Ελσίνκι στην τελευταία της έκδοση, η Σύµβαση του Συµβουλίου
της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και τη Βιοϊατρική που υπεγράφη στο Οβιέδο στις 4 Απριλίου 1997 και το
Πρόσθετο Πρωτόκολλο περί Απαγόρευσης της Κλωνοποίησης Ανθρωπίνων Όντων που υπεγράφη στο Παρίσι στις
12 Ιανουαρίου 1998, η Σύµβαση των ΗΕ για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, η Οικουµενική ∆ιακήρυξη της UNESCO για το
Ανθρώπινο Γονιδίωµα και τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και τα σχετικά ψηφίσµατα της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ).
Θα λαµβάνονται επίσης υπόψη οι γνώµες της Ευρωπαϊκής Οµάδας Συµβούλων για τη ∆εοντολογία της Βιοτεχνολογίας
(1991-1997) και οι γνώµες της Ευρωπαϊκής Οµάδας για τη ∆εοντολογία στις Επιστήµες και Νέες Τεχνολογίες (από το
1998 και µετά).
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Σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας και την ποικιλοµορφία των προσεγγίσεων στην Ευρώπη, οι συµµετέχοντες σε
ερευνητικά σχέδια πρέπει να συµµορφώνονται µε τις ισχύουσες νοµοθετικές, κανονιστικές και δεοντολογικές διατάξεις των
χωρών στις οποίες θα διεξάγονται οι ερευνητικές εργασίες. Σε κάθε περίπτωση, εφαρµόζονται οι εθνικές διατάξεις και η
Κοινότητα δεν θα χρηµατοδοτήσει σε κράτος µέλος καµία έρευνα που απαγορεύεται σε αυτό το κράτος µέλος.
Όταν είναι απαραίτητο, οι συµµετέχοντες σε ερευνητικά σχέδια οφείλουν να ζητούν την έγκριση των οικείων κρατικών ή
τοπικών επιτροπών δεοντολογίας πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων ΕΤΑ. Οι προτάσεις που αφορούν ευαίσθητα από
άποψη δεοντολογίας θέµατα, και µάλιστα οι προτάσεις που συνεπάγονται την χρησιµοποίηση ανθρώπινων εµβρύων και
ανθρώπινων εµβρυικών βλαστικών κυττάρων θα αποτελούν συστηµατικά αντικείµενο δεοντολογικού ελέγχου εκ µέρους της
Επιτροπής.
Οιοδήποτε ερευνητικό σχέδιο συνεπάγεται την χρησιµοποίηση ανθρώπινων εµβρύων και ανθρώπινων εµβρυικών βλαστικών
κυττάρων, κατόπιν του δεοντολογικού ελέγχου που προαναφέρθηκε, θα υποβάλλεται σε κανονιστική επιτροπή.
Σε ειδικές περιπτώσεις, µπορεί να διενεργηθεί δεοντολογικός έλεγχος κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης ενός σχεδίου.
Βάσει του παρόντος προγράµµατος δεν θα χρηµατοδοτηθούν τα ακόλουθα ερευνητικά πεδία:
—

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

—

οι ερευνητικές δραστηριότητες µε στόχο την τροποποίηση της γενετικής κληρονοµιάς των ανθρωπίνων όντων, οι
οποίες ενδέχεται να καταστήσουν κληρονοµικές τις τροποποιήσεις αυτές (1 ),

—

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

Επιπλέον, αποκλείεται η χρηµατοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων που απαγορεύονται σε όλα τα κράτη µέλη.
Σύµφωνα µε το πρωτόκολλο του Άµστερνταµ για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων, τα πειράµατα σε ζώα
πρέπει να αντικαθίστανται, στο µέτρο του δυνατού, από άλλες εναλλακτικές µεθόδους. Πρέπει να αποφεύγεται ή να
ελαχιστοποιείται η ταλαιπωρία των ζώων. Αυτό ισχύει ιδίως (σύµφωνα µε την οδηγία 86/609/ΕΟΚ) για τους πειραµατισµούς
µε ζωικά είδη που βρίσκονται πλησιέστερα στο ανθρώπινο είδος. Το ενδεχόµενο τροποποίησης της γενετικής κληρονοµιάς
ζώων ή κλωνοποίησης ζώων θα εξετασθεί µόνο εφόσον η σχετική παρέµβαση υπαγορεύεται από δεοντολογικώς βάσιµους
λόγους και πραγµατοποιείται υπό όρους που κατοχυρώνουν την ορθή µεταχείριση των ζώων και την τήρηση των αρχών της
βιοποικιλότητας.
Αυτές οι κατευθυντήριες γραµµές εφαρµόζονται στην υλοποίηση του παρόντος προγράµµατος. Επιπλέον, η Επιτροπή θα
παρακολουθεί τακτικά την επιστηµονική πρόοδο και τις εθνικές διατάξεις προκειµένου να ληφθούν υπόψη τυχόν σχετικές
εξελίξεις. Η παρακολούθηση αυτή θα µπορούσε να οδηγήσει εφόσον χρειασθεί σε αναθεώρηση αυτών των κατευθυντήριων
γραµµών.

1.1.1.

Βιολογικές επιστήµες, γονιδιωµατική και βιοτεχνολογία στην υπηρεσία της υγείας

O προσδιορισµός της αλληλουχίας του ανθρώπινου γονιδιώµατος και πολλών άλλων γονιδιωµάτων προαναγγέλλει µια νέα
εποχή για την ανθρώπινη βιολογία, προσφέροντας ευκαιρίες άνευ προηγουµένου για βελτίωση της ανθρώπινης υγείας και
τόνωση της βιοµηχανικής και οικονοµικής δραστηριότητας. Για να συµβάλει προς αυτή την κατεύθυνση, το παρόν θεµατικό
πεδίο προτεραιότητας αποβλέπει κυρίως στην ενσωµάτωση της µετα-γονιδιωµατικής έρευνας, περιλαµβανοµένης της έρευνας
σχετικά µε τους συγγενείς µοριακούς µηχανισµούς, στις πιο καθιερωµένες βιοϊατρικές και βιοτεχνολογικές προσεγγίσεις και
στην ολοκλήρωση της ερευνητικής — δηµόσιας και ιδιωτικής — ικανότητας στην Ευρώπη, µε σκοπό την ενίσχυση της
συνεκτικότητας και τη δηµιουργία µιας κρίσιµης µάζας. Στο συγκεκριµένο θεµατικό πεδίο, η ολοκληρωµένη πολυεπιστηµονική έρευνα η οποία ενέχει σηµαντικό βαθµό διάδρασης µεταξύ της τεχνολογίας και της βιολογίας, θα διαδραµατίσει βασικό
ρόλο για τη µετατροπή των γονιδιωµατικών δεδοµένων σε πρακτικές εφαρµογές. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί επίσης
στη συµµετοχή των βασικών ενδιαφερόµενων µερών (µεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, της βιοµηχανίας, των φορέων
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και των ιατρών, πολιτικών ιθυνόντων, κανονιστικών αρχών, ενώσεων ασθενών και των
ειδικών σε θέµατα δεοντολογίας κ.λπ.) στην υλοποίηση του παρόντος θεµατικού ερευνητικού πεδίου. Επιπλέον, θα δοθεί
προσοχή στις παιδικές ασθένειες και τις σχετικές θεραπείες, εφόσον απαιτείται, ενώ θα εξασφαλισθεί η ισότιµη µεταχείριση
των φύλων στο πλαίσιο της έρευνας (2 ).
(1) Η έρευνα µε αντικείµενο τη θεραπεία του καρκίνου των γονάδων µπορεί να χρηµατοδοτηθεί.
(2) Οι αιτίες, η κλινική εκδήλωση, οι επιπτώσεις και η θεραπεία των ασθενειών και των διαταραχών συχνά διαφέρουν µεταξύ γυναικών,
ανδρών και παιδιών. Κατά συνέπεια, στα ερευνητικά πρωτόκολλα, στις µεθόδους και στις αναλύσεις αποτελεσµάτων όλων των
δραστηριοτήτων που θα χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του παρόντος θεµατικού πεδίου προτεραιότητας θα πρέπει να λαµβάνεται
υπόψη το ενδεχόµενο σχετικών διαφορών.
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Στο πλαίσιο του παρόντος θεµατικού πεδίου προτεραιότητας θα προαχθεί και θα υποστηριχθεί η πολυεπιστηµονική βασική
έρευνα µε σκοπό την πλήρη αξιοποίηση των γονιδιωµατικών πληροφοριών σε εφαρµογές στον τοµέα της ανθρώπινης υγείας.
Στον τοµέα των εφαρµογών, θα δοθεί έµφαση σε ερευνητικές δραστηριότητες που αποβλέπουν στη µετάφραση των βασικών
γνώσεων σε εφαρµογές («µεταφραστική» προσέγγιση) προκειµένου να επιτευχθεί πραγµατική, συνεκτική και συντονισµένη
πρόοδος σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τοµέα της ιατρικής και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής. Η συγκεκριµένη έρευνα µπορεί
επίσης να έχει αντίκτυπο στην έρευνα σε τοµείς όπως η γεωργία και το περιβάλλον, οι οποίοι εντάσσονται σε άλλες θεµατικές
προτεραιότητες· ο αντίκτυπος αυτός θα πρέπει να λαµβάνεται δεόντως υπόψη κατά την υλοποίηση των εν λόγω θεµατικών
προτεραιοτήτων.
Οι δραστηριότητες που θα αναληφθούν στο παρόν θεµατικό πεδίο προτεραιότητας θα αποτελέσουν αναπόσπαστο µέρος των
προσπαθειών που καταβάλλει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού βιοτεχνολογικού κλάδου, σύµφωνα
µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Στοκχόλµης. Στο συγκεκριµένο πεδίο θα επιδιωχθεί η δηµιουργία
στενών δεσµών µε όλες τις δραστηριότητες που βελτιώνουν της συνθήκες πλαισίωσης της καινοτοµίας στο σκέλος «υγεία»
του βιοτεχνολογικού κλάδου, ιδίως στις ΜΜΕ, µεταξύ άλλων µε την τόνωση του επιχειρηµατικού πνεύµατος και των
επενδυτικών ευκαιριών µέσω κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου και χάρη στη συµµετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων. Θα δοθεί επίσης έµφαση στον εντοπισµό των κανονιστικών φραγµών που παρακωλύουν την ανάπτυξη νέων
εφαρµογών γονιδιωµατικής, καθώς και στην όσο το δυνατόν ταχύτερη πρόβλεψη των δεοντολογικών και των ευρύτερων
επιπτώσεων που έχουν οι εξελίξεις της γονιδιωµατικής έρευνας για την κοινωνία και τους πολίτες.
Στο πλαίσιο του παρόντος θεµατικού πεδίου προτεραιότητας θα προαχθεί η εφαρµογή και επέκταση της στρατηγικής της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας στον τοµέα της υγείας.
Σε όλες τις δραστηριότητες του θεµατικού πεδίου προτεραιότητας, θα ενθαρρυνθεί η διεθνής συνεργασία. Θα λαµβάνεται
δεόντως υπόψη, κατά περίπτωση, η δέσµευση που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα για µείωση της φτώχειας στις
αναπτυσσόµενες χώρες και η σηµασία που µπορεί να έχει η βελτίωση της κατάστασης της υγείας για τον σκοπό αυτό —
σύµφωνα µε το άρθρο 177 της συνθήκης και µε τα ενισχυµένα µέτρα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για καταπολέµηση του
ΗΙV/AIDS, της ελονοσίας και της φυµατίωσης.
Π ρ ο τ ερ α ι ό τ η τ ε ς τη ς έ ρ ε υ ν α ς
(i) Προηγµένη γονιδιωµατική και εφαρµογές της στην υγεία
Βασικές γνώσεις και βασικά εργαλεία λειτουργικής γονιδιωµατικής όλων των οργανισµών:
Στρατηγικός στόχος αυτής της προτεραιότητας είναι να προαγάγει τη βασική κατανόηση των γονιδιωµατικών πληροφοριών,
µέσω της ανάπτυξης της γνωστικής βάσης, των εργαλείων και πόρων που είναι απαραίτητα, αφενός, για την αποκρυπτογράφηση της λειτουργίας των γονιδίων και γονιδιακών προϊόντων που είναι χρήσιµα για την ανθρώπινη υγεία και, αφετέρου, για
τη διερεύνηση των µεταξύ τους αλληλεπιδράσεων καθώς και των αλληλεπιδράσεων αυτών µε το περιβάλλον τους. Οι
ερευνητικές δραστηριότητες θα καλύπτουν τις ακόλουθες πτυχές:
—

Έκφραση γονιδίων και πρωτεϊνωµατική: Στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους ερευνητές να αποκρυπτογραφήσουν
καλύτερα τις λειτουργίες των γονιδίων και των γονιδιακών προϊόντων και να προσδιορίσουν τα σύνθετα ρυθµιστικά
δίκτυα (βιοσυνθετότητα) που ελέγχουν τις βασικές βιολογικές διαδικασίες.
H έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: ανάπτυξη εργαλείων και µεθόδων υψηλής απόδοσης για την παρακολούθηση της
έκφρασης των γονιδίων και των πρωτεϊνικών µορφών και για τον προσδιορισµό της λειτουργίας των πρωτεϊνών και των
αλληλεπιδράσεων των βιολογικών µορίων εντός του ζώντος κυττάρου.

—

∆οµική γονιδιωµατική: Στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους ερευνητές να προσδιορίσουν, αποτελεσµατικότερα
και µε ταχύτερο ρυθµό απ'ό,τι είναι σήµερα εφικτό, την τρισδιάστατη δοµή των πρωτεϊνών και άλλων µακροµορίων,
δεδοµένου ότι ο προσδιορισµός αυτός είναι σηµαντικός για την κατανόηση της λειτουργίας των πρωτεϊνών και
απαραίτητος για τον σχεδιασµό των φαρµάκων.
Η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: ανάπτυξη µεθόδων υψηλής απόδοσης οι οποίες θα επιτρέπουν τον προσδιορισµό, µε
µεγάλη ακρίβεια, της τρισδιάστατης δοµής µακροµορίων.

—

Συγκριτική γονιδιωµατική και πληθυσµιακή γενετική: Στόχος είναι να δοθεί στους ερευνητές η δυνατότητα να
χρησιµοποιήσουν διερευνηµένους πρότυπους οργανισµούς για την πρόβλεψη και δοκιµασία της λειτουργίας των
γονιδίων και για την πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιµων στην Ευρώπη κοορτών προκειµένου να προσδιορίσουν τη
σχέση µεταξύ της λειτουργίας των γονιδίων και της υγείας ή των ασθενειών.
Η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: ανάπτυξη πρότυπων οργανισµών και διαγονιδιακών εργαλείων· ανάπτυξη εργαλείων
γενετικής επιδηµιολογίας και τυποποιηµένων πρωτοκόλλων γονοτυπικής ανάλυσης.

—

Βιοπληροφορική: Στόχος είναι να παρασχεθεί στους ερευνητές δυνατότητα πρόσβασης σε αποτελεσµατικά εργαλεία
τα οποία θα επιτρέπουν τη διαχείριση και ερµηνεία της αυξανόµενης ποσότητας γονιδιωµατικών στοιχείων και θα
θέτουν τα στοιχεία αυτά στη διάθεση της ερευνητικής κοινότητας σε ευπρόσιτη και αξιοποιήσιµη µορφή.
Η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: ανάπτυξη εργαλείων και πόρων βιοπληροφορικής για την αποθήκευση, αναζήτηση
και επεξεργασία δεδοµένων· ανάπτυξη µεθόδων υπολογιστικής βιολογίας για την πρόβλεψη in silico της λειτουργίας
των γονιδίων και για την προσοµοίωση σύνθετων ρυθµιστικών δικτύων.
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Πολυεπιστηµονικές προσεγγίσεις λειτουργικής γονιδιωµατικής στις βασικές βιολογικές διεργασίες: Στόχος είναι να
δοθεί η δυνατότητα στους ερευνητές να µελετήσουν τις βασικές βιολογικές διεργασίες χάρη στην ολοκλήρωση των
προαναφερόµενων καινοτόµων προσεγγίσεων.
Η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: διευκρίνιση των µηχανισµών στους οποίους στηρίζονται οι βασικές κυτταρικές
λειτουργίες, µε σκοπό τον εντοπισµό των εµπλεκόµενων γονιδίων και την αποκρυπτογράφηση των βιολογικών τους
λειτουργιών στους έµβιους οργανισµούς.

Εφαρµογές των γνώσεων και τεχνολογιών στους τοµείς της γονιδιωµατικής και της βιοτεχνολογίας στην υπηρεσία της υγείας
Στρατηγικός στόχος αυτής της προτεραιότητας είναι να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού βιοτεχνολογικού
κλάδου µέσω της αξιοποίησης της πληθώρας βιολογικών δεδοµένων που παράγουν η γονιδιωµατική και η πρόοδος της
βιοτεχνολογίας. Οι ερευνητικές δραστηριότητες θα καλύπτουν τις ακόλουθες πτυχές:
—

Τεχνολογικές πλατφόρµες για τις εξελίξεις στα πεδία των νέων εργαλείων διάγνωσης, πρόληψης και θεραπείας: Στο
πλαίσιο της πρόληψης και θεραπείας των ασθενειών, στόχος είναι να ενθαρρυνθεί η συνεργασία µεταξύ της
ακαδηµαϊκής και της βιοµηχανικής κοινότητας µέσω τεχνολογικών πλατφορµών οι οποίες θα συνδυάζουν πολυεπιστηµονικές προσεγγίσεις βασιζόµενες στις τεχνολογίες αιχµής που προέρχονται από τη γονιδιωµατική έρευνα και θα είναι
ικανές να συµβάλουν στην πρόοδο και στη µείωση του κόστους της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης χάρη σε
µεθόδους επακριβέστερης διάγνωσης, εξατοµικευµένης θεραπείας και αποτελεσµατικότερης ανάπτυξης νέων φαρµάκων
και νέων θεραπευτικών αγωγών (λ.χ. επιλογής νέων υποψήφιων φαρµάκων) καθώς και σε άλλα καινοτόµα προϊόντα
των νέων τεχνολογιών.
Η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: ορθολογική και ταχύτερη ανάπτυξη νέων, ασφαλέστερων και αποτελεσµατικότερων
φαρµάκων (συµπεριλαµβάνονται οι φαρµακογονιδιωµατικές προσεγγίσεις)· ανάπτυξη νέων µεθόδων διάγνωσης·
ανάπτυξη νέων δοκιµών in vitro προς αντικατάσταση των πειραµάτων σε ζώα· ανάπτυξη και δοκιµή νέων εργαλείων
πρόληψης και θεραπείας, όπως π.χ. η σωµατική γονιδιακή θεραπεία, η κυτταροθεραπεία (ιδίως η θεραπεία δια
βλαστοκυττάρων], λ.χ. εκείνη που αφορά τις νευρολογικές και νευροµυϊκές διαταραχές) και η ανοσοθεραπεία·
καινοτόµος µεταγονιδιωµατική έρευνα η οποία προσφέρει αξιόλογες δυνατότητες εφαρµογών.

Προκειµένου να εξασφαλισθούν υπεύθυνες κοινωνικά επιλογές, ευρύτερη αποδοχή εκ µέρους του κοινού και µια
αποτελεσµατική στρατηγική ανάπτυξης για τις νέες αυτές τεχνολογίες, θα χρειασθεί η έγκαιρη και ενεργός συµµετοχή των
κανονιστικών φορέων, των ειδικών σε θέµατα δεοντολογίας, των ασθενών και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου στις
ανωτέρω δραστηριότητες.
(ii) Καταπολέµηση σοβαρών ασθενειών
Προσεγγίσεις γονιδιωµατικής µε γνώµονα τις εφαρµογές στις ιατρικές γνώσεις και τεχνολογίες:
Στρατηγικός στόχος αυτής της προτεραιότητας είναι η ανάπτυξη βελτιωµένων στρατηγικών για την πρόληψη και διαχείριση
των ανθρώπινων ασθενειών — µεταξύ άλλων µέσω της χρήσης προωθηµένων τεχνολογιών στην υπηρεσία της υγείας — και
για την επίτευξη υγιούς διαβίωσης και γήρανσης. Η προτεραιότητα αυτή επικεντρώνεται αποκλειστικά στην ενσωµάτωση
γονιδιωµατικών προσεγγίσεων όλων των σχετικών οργανισµών σε περισσότερο καθιερωµένες ιατρικές προσεγγίσεις µε σκοπό
τη διερεύνηση των παραγόντων που διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στην κατάσταση της υγείας. Θα δοθεί έµφαση στη
µεταφραστική έρευνα µε στόχο την αξιοποίηση των βασικών γνώσεων σε κλινικές εφαρµογές. Οι ερευνητικές δραστηριότητες
θα εστιασθούν στις ακόλουθες πτυχές:
—

Καταπολέµηση των καρδιαγγειακών παθήσεων, του διαβήτη και των σπάνιων ασθενειών: Στόχος είναι να βελτιωθεί η
πρόληψη και η διαχείριση σηµαντικών αιτιών θνησιµότητας και ασθένειας στην Ευρώπη και να συνενωθούν οι
ερευνητικοί πόροι που διατίθενται στην Ευρώπη για την αντιµετώπιση των σπάνιων ασθενειών.
Η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: ενσωµάτωση της κλινικής τεχνογνωσίας και των κλινικών πόρων σε αντίστοιχα
πρότυπα συστήµατα και προηγµένα εργαλεία λειτουργικής γονιδιωµατικής προκειµένου να επιτευχθούν σηµαντικά
άλµατα προόδου όσον αφορά την πρόληψη και τη διαχείριση των υπόψη ασθενειών.

—

Καταπολέµηση της αντοχής στα αντιβιοτικά και σε άλλα φάρµακα: Στόχος είναι η αντιµετώπιση της µείζονος απειλής
που αποτελούν για τη δηµόσια υγεία οι ανθεκτικοί στα φάρµακα παθογόνοι παράγοντες.
Η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: αξιοποίηση των γνώσεων σχετικά µε τα µικροβιακά γονιδιώµατα και τις
αλληλεπιδράσεις µεταξύ παθογόνων παραγόντων και ξενιστών, προκειµένου να αναπτυχθούν εµβόλια και εναλλακτικές
θεραπευτικές στρατηγικές για την παράκαµψη του προβλήµατος της αντοχής στα αντιµικροβιακά και άλλα φάρµακα·
ανάπτυξη στρατηγικών για τη βέλτιστη αξιοποίηση των αντιµικροβιακών ουσιών· υποστήριξη του κοινοτικού δικτύου
επιδηµιολογικής παρακολούθησης και ελέγχου των µεταδοτικών ασθενειών.

—

Μελέτη του εγκεφάλου και καταπολέµηση των νόσων του νευρικού συστήµατος: Στόχος είναι η αξιοποίηση των
γονιδιωµατικών πληροφοριών για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών ή δυσλειτουργιών του εγκεφάλου και,
κατ' επέκταση, για τη συγκέντρωση νέων στοιχείων σχετικά µε τις νοητικές διεργασίες, για την καταπολέµηση των
διαταραχών και νόσων του νευρικού συστήµατος και για τη βελτίωση της ανάταξης του εγκεφάλου.
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Η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: κατανόηση της µοριακής και της κυτταρικής βάσης της λειτουργίας, των βλαβών, της
πλαστικότητας και της ανάταξης του εγκεφάλου· µάθηση, µνήµη και γνώση· ανάπτυξη στρατηγικών για την πρόληψη
και διαχείριση των νευρολογικών και ψυχικών διαταραχών και νόσων (όπως η νόσος Αlzheimer, η νόσος Parkinson
και η νέα παραλλαγή της νόσος Creutzfeld-Jakob), περιλαµβανοµένων εκείνων που συνδέονται µε την εξάρτηση από
τα ναρκωτικά.
—

Μελέτη της ανθρώπινης αύξησης και της διαδικασίας γήρανσης: Στόχος είναι η καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης
αύξησης, και ιδιαίτερα της διαδικασίας γήρανσης, προκειµένου να αναπτυχθεί µια τεκµηριωµένη βάση για τη βελτίωση
των στρατηγικών που αφορούν τη δηµόσια υγεία ούτως ώστε να προαχθεί η υγιής διαβίωση και γήρανση.
Η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: κατανόηση της ανθρώπινης αύξησης από τη σύλληψη έως την εφηβεία· διερεύνηση
των µοριακών και κυτταρικών παραγόντων που καθορίζουν την υγιή γήρανση, καθώς και των αλληλεπιδράσεών τους
µε παράγοντες που έχουν σχέση µε το περιβάλλον, τη συµπεριφορά και το φύλο.

Καταπολέµηση του καρκίνου:
Στόχος είναι η καταπολέµηση του καρκίνου µέσω της ανάπτυξης βελτιωµένων στρατηγικών πρόληψης, αποτελεσµατικότερης
και πλέον έγκαιρης διάγνωσης και καλύτερης θεραπείας, µε τις ελάχιστες δυνατές παρενέργειες. Η έρευνα συνεπώς θα
εστιασθεί στη µετάφραση των νέων γνώσεων που προέρχονται από τη γονιδιωµατική και από άλλα πεδία βασικής έρευνας σε
εφαρµογές που βελτιώνουν την κλινική πρακτική και τη δηµόσια υγεία.
Η προσέγγιση µε γνώµονα τον ασθενή θα διακρίνεται σε τέσσερα αλληλοσυνδεόµενα σκέλη. Η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής:
—

δηµιουργία εγκαταστάσεων και ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της αντικαρκινικής
έρευνας στην Ευρώπη· προώθηση της ανάπτυξης τεκµηριωµένων κατευθυντήριων γραµµών κλινικής πρακτικής και
βελτιωµένων στρατηγικών δηµόσιας υγείας, µέσω της ταχύτερης µετάφρασης των παραγόµενων ερευνητικών
αποτελεσµάτων σε εφαρµογές,

—

υποστήριξη της κλινικής έρευνας και ιδίως των κλινικών δοκιµών, µε σκοπό την επικύρωση νέων και βελτιωµένων
τύπων παρέµβασης,

—

υποστήριξη της µεταφραστικής έρευνας µε στόχο την αξιοποίηση των βασικών γνώσεων σε εφαρµογές στους τοµείς
της κλινικής πρακτικής και της δηµόσιας υγείας,

—

άλλα θέµατα σχετικά µε τον καρκίνο, όπως η γήρανση και ο καρκίνος, οι περιφερειακές διαφορές, οι κοινωνικοψυχολογικές πτυχές, η παρηγορητική αγωγή και η καθοδήγηση προς οµάδες στήριξης.

Καταπολέµηση των σηµαντικότερων µεταδοτικών ασθενειών που συνδέονται µε τη φτώχεια:
Στρατηγικός στόχος αυτής της προτεραιότητας είναι η αντιµετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που έχουν
δηµιουργήσει σε παγκόσµια κλίµακα οι τρεις σηµαντικότερες µεταδοτικές ασθένειες — το ΗΙV/AIDS, η ελονοσία και η
φυµατίωση — µέσω της ανάπτυξης µιας αποτελεσµατικής στρατηγικής παρέµβασης κατά των ασθενειών αυτών, ιδίως στις
αναπτυσσόµενες χώρες. Προβλέπεται ότι οι αναπτυσσόµενες χώρες θα συνεισφέρουν ουσιαστικά στην υλοποίηση της
παρούσας προτεραιότητας και, κατά περίπτωση, θα συµµετάσχουν άµεσα σε ειδικές δραστηριότητες που εντάσσονται σε
αυτή, ιδίως µέσω του προγράµµατος κλινικών δοκιµών.
Η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: ανάπτυξη πολλά υποσχόµενων υποψήφιων τύπων παρέµβασης (εµβόλια, θεραπείες και
µικροβιοκτόνα κατά του ΗΙV) για την καταπολέµηση των υπόψη ασθενειών, χάρη στη χρηµατοδοτική υποστήριξη του
πλήρους φάσµατος ερευνητικών δραστηριοτήτων, από τη βασική µοριακή έρευνα, η οποία στηρίζεται στη µικροβιακή
γονιδιωµατική, µέχρι τις προκλινικές δοκιµές και τις αποδείξεις αρχής· ανάπτυξη ενός προγράµµατος κλινικών δοκιµών µε
σκοπό την ενοποίηση και υποστήριξη των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων κλινικών δοκιµών που εστιάζονται σε τύπους
παρέµβασης προοριζόµενους ειδικά για τις αναπτυσσόµενες χώρες· δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου δοκιµής θεραπειών
του ΑΙDS µε σκοπό τη βελτίωση της συνεκτικότητας και συµπληρωµατικότητας των κλινικών δοκιµών στις οποίες
υποβάλλονται οι θεραπείες αυτές ενόψει της χρησιµοποίησής τους στην Ευρώπη.
Οι ερευνητικές δραστηριότητες που θα αναληφθούν στο παρόν θεµατικό πεδίο προτεραιότητας θα συµπεριλαµβάνουν
αναγνωριστική έρευνα στην αιχµή των γνώσεων, το αντικείµενο της οποίας θα συνδέεται στενά µε ένα ή περισσότερα θέµατα
του θεµατικού πεδίου προτεραιότητας. Θα χρησιµοποιηθούν δύο συµπληρωµατικές προσεγγίσεις: µία δεκτική και ανοικτή
— και µία πρόδροµη.

1.1.2.

Τεχνολογίες της κοινωνίας της πληροφορίας

Οι τεχνολογίες της κοινωνίας της πληροφορίας (IST/ΤΚΠ) αλλάζουν σήµερα ριζικά τη λειτουργία της οικονοµίας και της
κοινωνίας. Όχι µόνο δηµιουργούν νέες µορφές εργασίας και νέους τύπους οικονοµικής δραστηριότητας, αλλά και
προσφέρουν λύσεις σε µείζονες κοινωνικές προκλήσεις σε τοµείς όπως η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, το περιβάλλον, η
ασφάλεια, η κινητικότητα και η απασχόληση, και έχουν σηµαντικές συνέπειες στην καθηµερινή µας ζωή. Ο κλάδος των ΤΚΠ
αποτελεί σήµερα έναν από τους σηµαντικότερους κλάδους της οικονοµίας· έχει ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους
2 000 δισεκατοµµυρίων ΕUR και απασχολεί περισσότερα από 12 εκατοµµύρια άτοµα στην Ευρώπη.
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Το συγκεκριµένο θεµατικό πεδίο προτεραιότητας θα συµβάλει άµεσα στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών που
αφορούν την κοινωνία της γνώσης, όπως αυτές καθορίστηκαν στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβώνας του 2000 και
στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης του 2001 και αντικατοπτρίζονται στο σχέδιο δράσης «e-Europe». Θα προσφέρει
στην Ευρώπη την πρωτοκαθεδρία στις τεχνολογίες ευρείας διάδοσης και εφηρµοσµένες τεχνολογίες, οι οποίες βρίσκονται
στο επίκεντρο της οικονοµίας της γνώσης. Στόχος του είναι η ενίσχυση της καινοτοµίας και της ανταγωνιστικότητας των
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας και η παροχή περισσότερων πλεονεκτηµάτων σε όλους τους
ευρωπαίους πολίτες.
Επιτυχίες όπως εκείνες που έχει σηµειώσει η Ευρώπη στις κινητές και ασύρµατες επικοινωνίες ή στα ηλεκτρονικά είδη ευρείας
κατανάλωσης θα επαναληφθούν µόνο εάν καταβληθούν πραγµατικές προσπάθειες για τη δηµιουργία κρίσιµης µάζας σε
βασικά πεδία της έρευνας για τις ΤΚΠ. Οι δράσεις θα κινητοποιήσουν συνεπώς την ερευνητική κοινότητα για την επίτευξη
µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων στόχων, διευκολύνοντας την ενοποίηση των δηµόσιων και ιδιωτικών προσπαθειών σε
ευρωπαϊκή κλίµακα, µε σκοπό την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων και την ενίσχυση της καινοτοµίας. Θα συµπεριλαµβάνουν
µακροπρόθεσµες και υψηλού κινδύνου δραστηριότητες ΕΤΑ, όπως π.χ. η ανάπτυξη της επόµενης, πέραν της τρίτης, γενιάς
κινητών και ασύρµατων συστηµάτων.
Παρά το γεγονός ότι έχουν ήδη σηµειωθεί αξιόλογα βήµατα προόδου, χρειάζονται ακόµη σηµαντικές προσπάθειες
προκειµένου να αξιοποιηθούν πλήρως, στον καθηµερινό βίο, οι δυνατότητες που προσφέρουν οι υπηρεσίες που βασίζονται
στη γνώση. Ορισµένα προϊόντα και υπηρεσίες εξακολουθούν να είναι δύσχρηστα και απρόσιτα για πολλούς ανθρώπους, ενώ
το «ψηφιακό χάσµα» διευρύνεται συνεχώς τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκοσµίως. Η έρευνα θα εστιασθεί στη µελλοντική
γενιά των τεχνολογιών, στην οποία οι υπολογιστές και τα δίκτυα θα είναι πλήρως ενσωµατωµένα στο καθηµερινό περιβάλλον
και θα παρέχουν πρόσβαση, µέσω εύχρηστων διεπαφών, σε πληθώρα υπηρεσιών και εφαρµογών. Αυτό το όραµα του
«νοήµονος περιβάλλοντος» θέτει τον χρήστη, δηλαδή το άτοµο, στο επίκεντρο των µελλοντικών εξελίξεων προς µια κοινωνία
της γνώσης από την οποία κανένας δεν θα αποκλείεται.
Το πεδίο προτεραιότητας των ΤΠΚ, το οποίο υποστηρίζει την υλοποίηση του σχεδίου δράσης «eEurope», θα συνεισφέρει
στην οικοδόµηση µιας ευρωπαϊκής κοινωνίας της πληροφορίας και της γνώσης, ενθαρρύνοντας τη συµµετοχή των λιγότερο
ανεπτυγµένων περιφερειών. Θα συµπεριλαµβάνει επίσης δραστηριότητες οι οποίες θα εντάσσουν τις προσπάθειες της ΕΕ στο
διεθνές πλαίσιο. Στόχος είναι να επιτευχθεί, κατά περίπτωση, παγκόσµια συναίνεση επί ενός θεµατικού πεδίου, π.χ. στο
πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τα «ευφυή συστήµατα βιοµηχανικής παραγωγής» (πρωτοβουλία ΙMS) ή στο πλαίσιο του
διαλόγου σχετικά µε τα ζητήµατα αξιοπιστίας, να ενταχθούν περισσότερο οι ερευνητικές προσπάθειες των προσφάτως
συνδεδεµένων κρατών στις κοινοτικές προσπάθειες και να διευκολυνθεί η συνεργασία µε τις αναπτυσσόµενες χώρες.
Επιπλέον, στο παρόν θεµατικό πεδίο προτεραιότητας θα υποστηριχθούν ερευνητικές εργασίες µε σκοπό τη διερεύνηση και
πειραµατική δοκιµή µελλοντικών και αναδυόµενων τεχνολογιών στην αιχµή των ΤΚΠ.
Στα πλαίσια των προτεραιοτήτων που προσδιορίζονται κατωτέρω, το παρόν θεµατικό πεδίο προτεραιότητας θα συµπεριλαµβάνει επίσης δραστηριότητες σχετικές µε την περαιτέρω ανάπτυξη των Gιant and GRIDs.
Π ρ ο τ ερ α ι ό τ η τ ε ς τη ς έ ρ ε υ ν α ς
(i)

Εφηρµοσµένη έρευνα στο πεδίο των ΤΚΠ µε σκοπό την αντιµετώπιση σηµαντικών κοινωνικών και οικονοµικών
προκλήσεων

Στόχος είναι να επεκταθεί το πεδίο εφαρµογής και η αποτελεσµατικότητα των λύσεων που προσφέρουν οι ΤΚΠ σε σηµαντικές
κοινωνικές και οικονοµικές προκλήσεις, και να έχουν οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι οργανισµοί, οπουδήποτε και ανά πάσα
στιγµή, ασφαλή, αξιόπιστη και «φυσική» πρόσβαση στις λύσεις αυτές.
—

Τεχνολογίες που ενισχύουν την εµπιστοσύνη και την ασφάλεια: Στόχος είναι η ανάπτυξη τεχνολογιών για την
αντιµετώπιση των σηµαντικών προκλήσεων που θέτουν, από άποψη ασφάλειας, ο «πλήρως ψηφιακός» κόσµος και η
ανάγκη κατοχύρωσης των δικαιωµάτων των ατόµων και των κοινοτήτων.
Η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: βασικοί µηχανισµοί ασφάλειας και διαλειτουργικότητα των µηχανισµών αυτών·
δυναµικές διαδικασίες κατοχύρωσης της ασφάλειας· προηγµένες µέθοδοι κρυπτογραφίας· τεχνολογίες για την ενίσχυση
της προστασίας της ιδιωτικής ζωής· τεχνολογίες διαχείρισης ψηφιακών στοιχείων· τεχνολογίες κατοχύρωσης της
ασφάλειας και αξιοπιστίας προς υποστήριξη επιχειρηµατικών και οργανωτικών λειτουργιών στα πλαίσια δυναµικών και
κινητών συστηµάτων.

—

Έρευνα για την αντιµετώπιση κοινωνικών προκλήσεων: Το κέντρο βάρους θα είναι το «νοήµον περιβάλλον», µε σκοπό
την ευρύτερη ένταξη των πολιτών στην κοινωνία της πληροφορίας, τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των
συστηµάτων διαχείρισης και υποστήριξης της υγείας, της ασφάλειας, της κινητικότητας και του περιβάλλοντος, καθώς
και για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς· θα υποστηριχθεί επίσης η ολοκλήρωση πολλαπλών λειτουργιών
που να καλύπτουν όλους αυτούς τους διαφορετικούς τοµείς.
Οι ερευνητικές δραστηριότητες µε αντικείµενο την ένταξη στις τεχνολογίες της κοινωνίας της πληροφορίας («einclusion») θα εστιασθούν σε συστήµατα προσιτά σε όλους, σε τεχνολογίες χωρίς φραγµούς που θα επιτρέπουν την
πλήρη συµµετοχή στην κοινωνία της πληροφορίας, και σε συστήµατα αρωγής που θα αποκαθιστούν λειτουργίες ή θα
αντισταθµίζουν αναπηρίες, προσφέροντας κατ' αυτό τον τρόπο καλύτερη ποιότητα ζωής στους πολίτες µε ειδικές
ανάγκες και σε όσους τους φροντίζουν. Στον τοµέα της υγείας, οι εργασίες θα εστιασθούν σε νοήµονα συστήµατα που
έχουν ως στόχο την υποστήριξη των ιατρικών επαγγελµάτων, την παροχή εξατοµικευµένης ιατροφαρµακευτικής
περίθαλψης και πληροφόρησης στους ασθενείς, και την προαγωγή της υγείας και της πρόληψης των ασθενειών µεταξύ
του ευρέος κοινού. Η έρευνα θα καλύπτει επίσης νοήµονα συστήµατα ενίσχυσης της προστασίας προσώπων και
αγαθών καθώς και συστήµατα προστασίας και διαφύλαξης των µη στρατιωτικών έργων υποδοµής.
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Στον τοµέα της κινητικότητας, η έρευνα θα εστιασθεί στην υποδοµή των οχηµάτων και στα φορητά συστήµατα µε
σκοπό την εξασφάλιση ολοκληρωµένης ασφάλειας, άνεσης και αποτελεσµατικότητας και την παροχή προηγµένων
υπηρεσιών υλικοτεχνικής υποστήριξης, πληροφόρησης σχετικά µε την κατάσταση της κυκλοφορίας και εντοπισµού
θέσης. Η έρευνα στον τοµέα του περιβάλλοντος θα εστιασθεί σε συστήµατα διαχείρισης φυσικών πόρων, πρόληψης
κινδύνων και διαχείρισης κρίσεων (συµπεριλαµβανοµένης της εκκαθάρισης ναρκοπεδίων για ανθρωπιστικούς σκοπούς),
τα οποία θα βασίζονται στη γνώση. Στον τοµέα της αναψυχής, η έρευνα θα εστιασθεί σε νοήµονα και κινητά συστήµατα
και σε εφαρµογές στον τοµέα της αναψυχής. Στον τοµέα του τουρισµού, η έρευνα θα αφορά την ανταλλαγή γνώσεων
και τις διαλογικές υπηρεσίες. Όσον αφορά την πολιτιστική κληρονοµιά, οι προσπάθειες θα εστιασθούν σε νοήµονα
συστήµατα που θα παρέχουν δυναµική πρόσβαση στους υλικούς και άυλους πολιτιστικούς και επιστηµονικούς πόρους
και που θα επιτρέπουν τη διατήρηση των πόρων αυτών.
—

Έρευνα για την αντιµετώπιση προκλήσεων που έχουν σχέση µε την εργασία και την οικονοµική δραστηριότητα: Στόχος
είναι να παρασχεθούν στις επιχειρήσεις, τα άτοµα, τις δηµόσιες αρχές και σε άλλους οργανισµούς τα µέσα ώστε να
συµβάλουν πλήρως στην ανάπτυξη µιας αξιόπιστης οικονοµίας της γνώσης και να επωφεληθούν πλήρως από αυτήν,
και ταυτόχρονα να βελτιωθεί η ποιότητα της εργασίας και του επαγγελµατικού βίου και να προαχθεί η δια βίου
µάθηση ενόψει της βελτίωσης των επαγγελµατικών δεξιοτήτων. Η έρευνα θα αποβλέπει επίσης στην καλύτερη
κατανόηση των κοινωνικοοικονοµικών καθοριστικών παραγόντων και συνεπειών της ανάπτυξης των ΤΚΠ.
Η έρευνα µε αντικείµενο το ηλεκτρονικό επιχειρείν («e-business») και τις ηλεκτρονικές δηµόσιες υπηρεσίες («egovernment») θα έχει κύριο στόχο, αφενός, να προσφέρει στους ευρωπαϊκούς δηµόσιους και ιδιωτικούς οργανισµούς,
και ιδίως στις ΜΜΕ, διαλειτουργικά συστήµατα και υπηρεσίες που θα ενισχύουν την ικανότητα καινοτοµίας, την
ικανότητα παραγωγής αξίας και την ανταγωνιστικότητα των οργανισµών αυτών στο πλαίσιο της οικονοµίας της
γνώσης και, αφετέρου, να υποστηρίξει νέα περιβάλλοντα επιχειρήσεων («οικοσυστήµατα επιχειρήσεων» ή «business
ecosystems»). Η έρευνα στον τοµέα της διαχείρισης των οργανωτικών γνώσεων θα αποβλέπει στην υποστήριξη της
οργανωτικής καινοτοµίας και δεκτικότητας µέσω της ανάκτησης, κοινής χρήσης, εµπορίας και διάδοσης γνώσεων. Οι
εργασίες σχετικά µε το ηλεκτρονικό και κινητό εµπόριο θα εστιασθούν σε διαλειτουργικές πολυµεσικές εφαρµογές και
υπηρεσίες ετερογενών δικτύων. Οι σχετικές εργασίες θα εγκύψουν, µεταξύ άλλων, στις ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου
εµπορικές συναλλαγές, τη συνεργασία, τη ροή των εργασιών και ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα καλύπτουν τον πλήρη
κύκλο παραγωγής αξίας ενός µεγάλου αριθµού προϊόντων και υπηρεσιών.
Η έρευνα σχετικά µε τα συστήµατα ηλεκτρονικής εργασίας («e-work») θα εστιασθεί σε νέες µορφές σχεδιασµού του
χώρου εργασίας οι οποίες θα ενσωµατώνουν καινοτόµες τεχνολογίες για τη διευκόλυνση της δηµιουργικότητας και
της συνεργασίας, στη βελτίωση της αξιοποίησης των πόρων και στην επέκταση των ευκαιριών απασχόλησης σε όλους,
στις τοπικές κοινωνίες. Οι εργασίες σχετικά µε την ηλεκτρονική µάθηση («e-learning») θα εστιασθούν στην
εξατοµικευµένη πρόσβαση στη µάθηση και παροχή γνώσεων καθώς και στην ανάπτυξη προηγµένων πλαισίων
εκµάθησης, στο σχολείο, στο πανεπιστήµιο, στο χώρο εργασίας και στη δια βίου µάθηση γενικότερα, τα οποία θα
βασίζονται στην εξέλιξη του «νοήµονος περιβάλλοντος».

—

Επίλυση σύνθετων επιστηµονικών, τεχνολογικών, επιχειρηµατικών και κοινωνικών προβληµάτων: Στόχος είναι να
αναπτυχθούν τεχνολογίες οι οποίες θα επιτρέπουν την αξιοποίηση γεωγραφικά διάσπαρτων πόρων υπολογιστικής και
αποθήκευσης και θα παρέχουν αδιάλειπτη πρόσβαση στους πόρους αυτούς, µε σκοπό την επίλυση σύνθετων
επιστηµονικών, βιοµηχανικών, επιχειρηµατικών και κοινωνικών προβληµάτων. Τα πεδία εφαρµογών θα είναι το
περιβάλλον, η ενέργεια, η υγεία, οι µεταφορές, οι βιοµηχανικές τεχνολογίες, τα οικονοµικά και τα νέα ηλεκτρονικά
µέσα.
Η έρευνα θα εστιασθεί σε νέα υπολογιστικά µοντέλα, καθώς και σε τεχνολογίες GRID υπολογιστικής και πληροφοριών,
σε διοµότιµες τεχνολογίες (peer-to-peer) και σε αντίστοιχους τύπους ενδιάµεσου λογισµικού, µε σκοπό την αξιοποίηση
ιδιαίτερα κατανεµηµένων πόρων υπολογιστικής και αποθήκευσης µεγάλης κλίµακας, καθώς και για την ανάπτυξη
αξιόπιστων και ασφαλών πλατφορµών µεταβλητής κλίµακας. Θα εγκύψει ιδίως σε καινοτόµα εργαλεία συνεργασίας
και µεθόδους προγραµµατισµού που θα υποστηρίζουν τη διαλειτουργικότητα των εφαρµογών καθώς και σε νέας
γενιάς εργαλεία προσοµοίωσης, απεικόνισης και αναζήτησης δεδοµένων.

(ii) Τεχνολογίες επικοινωνιών, υπολογιστών και λογισµικού
Στόχος είναι να παγιωθούν και να επεκταθούν τα πλεονεκτήµατα που διαθέτει η Ευρώπη σε τοµείς όπως οι κινητές
επικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης, το ενσωµατωµένο λογισµικό και τα ενσωµατωµένα συστήµατα και
να βελτιωθούν οι επιδόσεις, η αξιοπιστία, η οικονοµική αποδοτικότητα, η λειτουργικότητα και η προσαρµοστικότητα των
τεχνολογιών επικοινωνιών και υπολογιστικής, ώστε να αντιµετωπισθούν οι αυξανόµενες ανάγκες εφαρµογών. Οι εργασίες θα
οδηγήσουν επίσης στην επόµενη γενιά ∆ιαδικτύου (περιλαµβανοµένου της έκδοσης 6 του Πρωτοκόλλου Ιnternet).
—

Τεχνολογίες επικοινωνιών και δικτύων: Στόχος είναι η ανάπτυξη κινητών και ασύρµατων συστηµάτων και δικτύων νέας
γενιάς που θα επιτρέπουν βέλτιστη και ανεξαρτήτως τόπου σύνδεση µε τις υπηρεσίες, καθώς και η ανάπτυξη πλήρως
οπτικών δικτύων για την αύξηση της διαφάνειας και της δυναµικότητας των δικτύων, η εξεύρεση λύσεων για τη
βελτίωση της διαλειτουργικότητας και προσαρµοστικότητας των δικτύων, και η ανάπτυξη τεχνολογιών που να
καθιστούν δυνατή την παροχή εξατοµικευµένης πρόσβασης σε οπτικοακουστικά συστήµατα δικτύου.
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Οι εργασίες σχετικά µε τα επίγεια και δορυφορικά (1) κινητά και ασύρµατα συστήµατα και δίκτυα θα εστιασθούν στην
επόµενη, πέραν της τρίτης, γενιά τεχνολογιών η οποία θα εξασφαλίζει τη συνεργασία και αδιάλειπτη διαλειτουργικότητα
— τόσο σε επίπεδο λειτουργίας όσο και σε επίπεδο ελέγχου — πολλαπλών ασύρµατων τεχνολογιών µέσω µιας κοινής
πλατφόρµας ΙP (Πρωτόκολλο Ιnternet), καθώς και σε καινοτόµα πρωτόκολλα, εργαλεία και τεχνολογίες φασµατικής
απόδοσης, µε σκοπό την ανάπτυξη ασύρµατων αναδιαρθρώσιµων διατάξεων, συστηµάτων και δικτύων που θα
υποστηρίζουν το Πρωτόκολλο ΙP.
Η έρευνα σχετικά µε τα πλήρως οπτικά δίκτυα θα εστιασθεί στη διαχείριση διαύλων οπτικού µήκους κύµατος που θα
εξασφαλίζουν ευελιξία και ταχύτητα κατά την ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών, καθώς και σε τρόπους χρήσης της
οπτικής ίνας σε τοπικά δίκτυα LAN. Η έρευνα µε αντικείµενο την εξεύρεση λύσεων για διαλειτουργικά δίκτυα,
συµπεριλαµβανοµένης της διατερµατικής διαχείρισης δικτύων, θα υποστηρίξει την παροχή και διασυνεργασία
υπηρεσιών γενικού χαρακτήρα, καθώς και τη διαλειτουργία ετερογενών δικτύων και πλατφορµών. Θα εγκύψει ιδίως
σε προγραµµατιζόµενα δίκτυα που θα εξασφαλίζουν, σε πραγµατικό χρόνο, προσαρµόσιµη κατανοµή των πόρων
δικτύου και θα παρέχουν στους πελάτες αυξηµένες δυνατότητες διαχείρισης των υπηρεσιών.
Η έρευνα θα καλύπτει επίσης τα εξής: τεχνολογίες γενικής εφαρµογής που εξασφαλίζουν εξατοµικευµένη πρόσβαση
σε οπτικοακουστικά συστήµατα και εφαρµογές δικτύου· πλατφόρµες και δίκτυα υπηρεσιών πολλαπλών µέσων·
αξιόπιστες αρχιτεκτονικές και συσκευές ψηφιακής τηλεόρασης, ικανές να επεξεργάζονται, να κωδικοποιούν, να
αποθηκεύουν, να ανιχνεύουν και να απεικονίζουν υβριδικά, τρισδιάστατα, πολυµεσικά σήµατα και αντικείµενα.
—

Τεχνολογίες λογισµικού, ενσωµατωµένα και κατανεµηµένα συστήµατα: Στόχος είναι να αναπτυχθούν νέες τεχνολογίες
λογισµικού, περιβάλλοντα δηµιουργίας πολυλειτουργικών υπηρεσιών καθώς και εργαλεία ελέγχου των σύνθετων
κατανεµηµένων συστηµάτων, ούτως ώστε να δηµιουργηθεί ένα τοπίο «νοήµονος περιβάλλοντος» και να αντιµετωπισθεί
η αναµενόµενη ανάπτυξη και επέκταση των εφαρµογών και υπηρεσιών.
Η έρευνα θα εστιασθεί σε νέες τεχνολογίες λογισµικού και συστηµάτων, οι οποίες παρουσιάζουν δυνατότητες
σύνθεσης, κλιµάκωσης και αυτόνοµης αυτοαναπροσαρµογής και εξασφαλίζουν αξιοπιστία και αντοχή. Θα εγκύψει,
µεταξύ άλλων, στο ενδιάµεσο λογισµικό διαχείρισης, ελέγχου και χρήσης πλήρως κατανεµηµένων πόρων. Οι εργασίες
σχετικά µε τα περιβάλλοντα δηµιουργίας πολυλειτουργικών υπηρεσιών και τα νέα πλαίσια για τα κατασκευαστικά
στοιχεία θα έχουν ως στόχο την ανάπτυξη της λειτουργικότητας των υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων των µεταπληροφοριών, της σηµασιολογίας και της ταξινοµίας των δοµικών στοιχείων.
Οι εργασίες θα εγκύψουν σε νέες στρατηγικές, αλγορίθµους και εργαλεία για τον συστηµατικό και επακριβή
σχεδιασµό, κατασκευή πρωτοτύπων και έλεγχο σύνθετων κατανεµηµένων συστηµάτων. Θα καλύπτουν, µεταξύ άλλων,
τα ενσωµατωµένα συστήµατα δικτύου, τους κατανεµηµένους πόρους ανίχνευσης, υπολογιστικής και αποθήκευσης και
τη σχετική διεπικοινωνία. Σηµαντικό στοιχείο των εργασιών θα είναι η δυναµική κατανοµή των πόρων καθώς και οι
γνωστικές τεχνικές για την αναγνώριση τάξεων αντικειµένων και συµβάντων.

(iii)

Κατασκευαστικά στοιχεία και µικροσυστήµατα

—

Μικροηλεκτρονική, νανοηλεκτρονική και οπτικοηλεκτρονική: Στόχος είναι η µείωση του κόστους, η αύξηση των
επιδόσεων και η βελτίωση των δυνατοτήτων αναδιάρθρωσης, κλιµάκωσης, αναπροσαρµογής και αυτορύθµισης των
µικρο-, νανο- και οπτικο-ηλεκτρονικών κατασκευαστικών στοιχείων και συστηµάτων επί πλινθίου (on-a-chip). Θα
ληφθούν υπόψη οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστηµάτων ΤΚΠ.
Η έρευνα θα εστιασθεί στην επέκταση των ορίων των τεχνολογιών CMOS σε επίπεδο διεργασιών και εξοπλισµού, και
στην ενίσχυση της λειτουργικότητας, των επιδόσεων και της ολοκλήρωσης των λειτουργιών των διατάξεων. Θα
καλύπτει εναλλακτικές τεχνολογίες διεργασιών, τύπους διατάξεων, υλικά και αρχιτεκτονικές που θα ικανοποιούν τις
ανάγκες επικοινωνίας και υπολογιστικής. Θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στον σχεδιασµό RF, µικτού σήµατος και χαµηλής
ισχύος. Οι εργασίες σχετικά µε τα οπτικά, οπτικο-ηλεκτρονικά και φωτονικά λειτουργικά στοιχεία, θα αφορούν
διατάξεις και συστήµατα επεξεργασίας πληροφοριών, επικοινωνίας, µεταγωγής, αποθήκευσης, ανίχνευσης και
απεικόνισης. Η έρευνα σχετικά µε τις ηλεκτρονικές νανοδιατάξεις, καθώς και τις διατάξεις και τεχνολογίες µοριακής
ηλεκτρονικής, θα εστιάζονται σε εκείνες που υπόσχονται ευρεία λειτουργικότητα και παρουσιάζουν δυνατότητες
ενσωµάτωσης και µαζικής παραγωγής.

—

Μικροτεχνολογίες και νανοτεχνολογίες, µικροσυστήµατα, διατάξεις απεικόνισης: Στόχος είναι η βελτίωση της
οικονοµικής αποδοτικότητας, των επιδόσεων και της λειτουργικότητας των υποσυστηµάτων και µικροσυστηµάτων
καθώς και η αύξηση του βαθµού ενσωµάτωσης και ελαχιστοποίησης της κλίµακας µεγέθους, προκειµένου να βελτιωθεί
η διασύνδεση των εν λόγω συστηµάτων µε το περιβάλλον τους και µε υπηρεσίες και συστήµατα δικτύου.
Η έρευνα θα εστιασθεί σε νέες εφαρµογές και λειτουργίες που θα βασίζονται στη διάδραση µεταξύ πολλαπλών
επιστηµονικών κλάδων (ηλεκτρονική, µηχανική, χηµεία, βιολογία, κ.λπ.) σε συνδυασµό µε τη χρήση µικροδοµών και
νανοδοµών και νέων υλικών. Στόχος είναι να αναπτυχθούν καινοτόµα, οικονοµικώς αποδοτικά και αξιόπιστα
µικροσυστήµατα, καθώς και αναδιαρθρώσιµα δοµοστοιχεία υποσυστηµάτων ελαχιστοποιηµένης κλίµακας µεγέθους.
Οι εργασίες θα αφορούν επίσης διατάξεις απεικόνισης µεγάλου όγκου πληροφοριών, υψηλότερης ευκρίνειας και
χαµηλού κόστους, καθώς και προηγµένους αισθητήρες, συµπεριλαµβανοµένων των οπτικών και βιοµετρικών
αισθητήρων χαµηλού κόστους, και απτικές διατάξεις. Οι εργασίες σχετικά µε τις νανοδιατάξεις και τα νανοσυστήµατα
θα εστιάζονται στην αξιοποίηση των βασικών φαινοµένων, διεργασιών και δοµών που υπόσχονται καινοτόµο ή
βελτιωµένη λειτουργικότητα ανίχνευσης ή θέσης σε λειτουργία καθώς και στην ενσωµάτωση και παραγωγή τους.

(1) Οι δραστηριότητες µε αντικείµενο τις δορυφορικές επικοινωνίες θα διεξαχθούν σε συντονισµό µε τις δραστηριότητες του τέταρτου
θεµατικού πεδίου προτεραιότητας «Αεροναυτική και διάστηµα».
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Τεχνολογίες της γνώσης και τεχνολογίες διεπαφών

(iv)

Στόχος είναι να βελτιωθούν η χρηστικότητα των εφαρµογών και υπηρεσιών ΤΚΠ και η πρόσβαση στις γνώσεις που αυτές
περιλαµβάνουν, προκειµένου να προαχθεί η ευρύτερη διάδοση και ταχύτερη καθιέρωσή τους. Θα εξεταστούν επίσης θέµατα
ολοκλήρωσης που σχετίζονται µε τις τεχνολογίες έρευνας στον τοµέα των πολυµέσων.
—

Τεχνολογίες της γνώσης και ψηφιακό περιεχόµενο: Στόχος είναι η εξεύρεση αυτοµατοποιηµένων λύσεων για τη
δηµιουργία και οργάνωση εικονικών χώρων γνώσης (π.χ. συλλογικές µνήµες, ψηφιακές βιβλιοθήκες) προκειµένου να
ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη ριζικά καινοτόµων υπηρεσιών και εφαρµογών, από άποψη περιεχοµένου και µέσων.
Οι εργασίες θα εστιασθούν σε τεχνολογίες υποστήριξης των διεργασιών απόκτησης και µοντελοποίησης, περιόδευσης
και ανάκτησης, αναπαράστασης και απεικόνισης, ερµηνείας και µερισµού των γνώσεων. Οι λειτουργίες αυτές θα
ενσωµατωθούν σε νέα συστήµατα σηµασιολογικής βάσης µε ικανότητα συνεκτίµησης συγκειµένου, καθώς και σε νέα
γνωστικά εργαλεία βασιζόµενα στη χρήση αυτόνοµων µέσων. Οι εργασίες θα καλύπτουν τους επεκτάσιµους γνωστικούς
πόρους και οντολογίες προκειµένου να διευκολυνθεί η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών και να τεθούν οι βάσεις για
την επόµενη γενιά εφαρµογών σηµασιολογικού ιστού. H έρευνα θα αφορά επίσης τεχνολογίες που υποστηρίζουν τον
σχεδιασµό, τη δηµιουργία, τη διαχείριση και τη δηµοσίευση περιεχοµένου πολυµέσων, για σταθερά και κινητά δίκτυα
και διατάξεις, µε ικανότητα αυτοπροσαρµογής στις προσδοκίες του χρήστη. Στόχος είναι να προαχθεί η δηµιουργία
πλούσιου διαλογικού περιεχοµένου για εξατοµικευµένες ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές και για προηγµένες και ασφαλείς
εφαρµογές στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και στον τοµέα της αναψυχής.

—

Νοήµονες διεπαφές και επιφάνειες: Στόχος είναι να αναπτυχθούν αποτελεσµατικότερες µέθοδοι πρόσβασης στις
πανταχού παρούσες πληροφορίες καθώς και µέσα ευκολότερης και φυσικής διάδρασης µε το «νοήµον περιβάλλον».
Η έρευνα θα εστιασθεί σε διεπαφές και διαλογικές επιφάνειες που είναι φυσικές, προσαρµοστικές και πολυαισθητήριες,
για τη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος που θα αντιλαµβάνεται την παρουσία, την προσωπικότητα και τις ανάγκες µας
και θα είναι ικανό να ανταποκρίνεται µε νοήµονα τρόπο στον λόγο, την κίνηση ή σε άλλα αισθητηριακά ερεθίσµατα.
Στόχος είναι η συγκάλυψη του πολυσύνθετου χαρακτήρα της τεχνολογίας, µέσω της υποστήριξης της αδιάλειπτης
διάδρασης των ανθρώπων, αφενός, µεταξύ τους και, αφετέρου, µε διατάξεις, εικονικά και πραγµατικά αντικείµενα και
γνώσεις τα οποία θα είναι ενσωµατωµένα σε καθηµερινά περιβάλλοντα. Οι σχετικές εργασίες θα συµπεριλαµβάνουν
έρευνα επί της εικονικής και της επαυξηµένης πραγµατικότητας.
Οι εργασίες θα αφορούν επίσης τεχνολογίες πολυγλωσσικής και πολυπολιτισµικής πρόσβασης και επικοινωνίας οι
οποίες θα υποστηρίζουν την έγκαιρη και οικονοµικά αποδοτική παροχή διαλογικών υπηρεσιών µε πλούσιο
πληροφοριακό περιεχόµενο που θα ανταποκρίνονται στις προσωπικές, επαγγελµατικές και επιχειρηµατικές απαιτήσεις
όλων των µελών πολυγλωσσικών και πολυπολιτισµικών κοινωνιών.

(v)

Μελλοντικές και αναδυόµενες ΤΚΠ

Στόχος είναι να υποστηριχθεί η εµφάνιση νέων σχετικών µε τις ΤΚΠ επιστηµονικών και τεχνολογικών κλάδων και κοινοτήτων,
ορισµένοι εκ των οποίων θα έχουν στρατηγική σηµασία για τη µελλοντική οικονοµική και κοινωνική εξέλιξη και µελλοντικά
θα τροφοδοτούν τις καθιερωµένες πλέον δραστηριότητες ΤΚΠ. Για να εξασφαλισθεί άνοιγµα προς απρόβλεπτες ιδέες,
συγκέντρωση ερευνητικής κρίσιµης µάζας σε πεδία στρατηγικής σηµασίας, και αδιάλειπτη παραµονή στην αιχµή των ΤΚΠ,
θα χρησιµοποιηθούν δύο συµπληρωµατικές προσεγγίσεις: µία δεκτική και ανοικτή — και µία πρόδροµη.

1.1.3.

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

Η διπλή µετάβαση σε µια κοινωνία βασιζόµενη στη γνώση και στην αειφόρο ανάπτυξη προϋποθέτει νέα παραδείγµατα
παραγωγής και νέες αρχές σχεδιασµού προϊόντων-υπηρεσιών. Η ευρωπαϊκή µεταποιητική βιοµηχανία στο σύνολό της θα
πρέπει να στραφεί από µια προσέγγιση που βασίζεται στους πόρους σε µια πιο οικολογική προσέγγιση που θα βασίζεται
στις γνώσεις, από την ποσότητα στην ποιότητα, από τα µαζικά παραγόµενα προϊόντα µίας λειτουργίας σε παραγόµενα «κατά
παραγγελία», πολυλειτουργικά και αναβαθµίσιµα προϊόντα-υπηρεσίες· από τα «απτά και υλικά» σε «άυλα» και προστιθέµενης
αξίας προϊόντα, διεργασίες και υπηρεσίες.
Οι αλλαγές αυτές συνδέονται µε ριζικές αλλαγές στις βιοµηχανικές δοµές και µε την ενισχυµένη παρουσία καινοτόµων
επιχειρήσεων οι οποίες διαθέτουν ικανότητες δικτύωσης και ελέγχου νέων υβριδικών τεχνολογιών που συνδυάζουν τις
νανοτεχνολογίες, τις επιστήµες των υλικών, τη µηχανική, τις τεχνολογίες της πληροφορίας, τις βιοεπιστήµες και τις
περιβαλλοντικές επιστήµες. Η εξέλιξη αυτή προϋποθέτει στενή συνεργασία η οποία υπερβαίνει τα παραδοσιακά όρια των
επιστηµονικών κλάδων. Οι βιοµηχανικές εξελίξεις αιχµής προϋποθέτουν επίσης εκτενή συνέργεια µεταξύ της τεχνολογίας και
της οργάνωσης, οι επιδόσεις των οποίων εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από νέες δεξιότητες.
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Οι επιτυχείς τεχνολογικές λύσεις πρέπει να αναζητούνται όλο και περισσότερο κατ' ανάντη στις διεργασίες σχεδιασµού και
παραγωγής· στο πλαίσιο αυτό, τα νέα υλικά και οι νανοτεχνολογίες έχουν να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο ως φορείς
καινοτοµίας. Για το σκοπό αυτό, οι κοινοτικές ερευνητικές δραστηριότητες πρέπει να µετατοπίσουν το κέντρο βάρους τους
από το βραχυπρόθεσµο στο µακροπρόθεσµο, ενώ, στην καινοτοµία, να στραφούν από τις οριακές στρατηγικές σε στρατηγικές
υπέρβασης. Η κοινοτική έρευνα θα ωφεληθεί σε µεγάλο βαθµό από µια διεθνή διάσταση.

Π ρ ο τ ερ α ι ό τ η τ ε ς τη ς έ ρ ε υ ν α ς

(i) Νανοτεχνολογίες και νανοεπιστήµες
Οι νανοτεχνολογίες αντιπροσωπεύουν µια νέα προσέγγιση στην επιστήµη και τεχνολογία των υλικών. Η Ευρώπη κατέχει
σηµαντική θέση στις νανοεπιστήµες, θέση η οποία θα πρέπει πλέον να µετατραπεί σε πραγµατικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα
για την ευρωπαϊκή βιοµηχανία. Ο στόχος είναι διπλός: αφενός, προώθηση της δηµιουργίας µιας ευρωπαϊκής βιοµηχανίας
νανοτεχνολογιών έντασης ΕΤΑ και, αφετέρου, προώθηση της υιοθέτησης των νανοτεχνολογιών από τους υφιστάµενους
βιοµηχανικούς κλάδους. Η έρευνα στον συγκεκριµένο χώρο ενδέχεται να είναι µακροπρόθεσµη και υψηλού κινδύνου, αλλά
θα προσανατολίζεται στις βιοµηχανικές εφαρµογές. Θα εφαρµοσθεί ενεργός πολιτική ενθάρρυνσης των βιοµηχανικών
επιχειρήσεων και των ΜΜΕ, συµπεριλαµβανοµένων των νεοσύστατων, µε την οποία θα προαχθεί ιδίως η στενή συνεργασία
της βιοµηχανίας και της ερευνητικής κοινότητας στα πλαίσια κοινοπραξιών για την εκτέλεση σχεδίων µε σηµαντική κρίσιµη
µάζα.
—

Μακροπρόθεσµη διεπιστηµονική έρευνα για την κατανόηση των φαινοµένων, τον έλεγχο των διεργασιών και την
ανάπτυξη ερευνητικών εργαλείων: Στόχος είναι να επεκταθεί η γνωστική βάση γενικού χαρακτήρα στην οποία
στηρίζονται οι νανοεπιστήµες και νανοτεχνολογίες που προσανατολίζονται στις εφαρµογές, και να αναπτυχθούν
ερευνητικά εργαλεία και τεχνικές αιχµής.
Η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: φαινόµενα µοριακής και µεσοσκοπικής κλίµακας· αυτοσυνθέσιµα υλικά και δοµές·
µοριακοί και βιοµοριακοί µηχανισµοί και κινητήρες· πολυεπιστηµονικές και νέες προσεγγίσεις για την ενσωµάτωση
των εξελίξεων σε ανόργανα, οργανικά και βιολογικά υλικά και διεργασίες.

—

Νανοβιοτεχνολογίες: Στόχος είναι να υποστηριχθεί η έρευνα µε αντικείµενο την ενσωµάτωση βιολογικών και µη
βιολογικών οντοτήτων, προκειµένου να ανοίξουν νέοι ορίζοντες για πολλές εφαρµογές, π.χ. στις βιοµηχανικές
διεργασίες και στα συστήµατα ιατρικής και περιβαλλοντικής ανάλυσης.
Η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: εργαστήρια επί πλινθίου (lab-on-chip), διεπαφές µε βιολογικές οντότητες,
νανοσωµατίδια τροποποιηµένης επιφάνειας, προηγµένες µέθοδοι χορήγησης φαρµάκων και άλλα πεδία ενσωµάτωσης
των νανοσυστηµάτων ή της νανοηλεκτρονικής σε βιολογικές οντότητες (όπως η στοχοθετηµένη χορήγηση βιολογικώς
ενεργών οντοτήτων)· επεξεργασία, χειρισµός και ανίχνευση βιολογικών µορίων ή συµπλεγµάτων, ηλεκτρονική ανίχνευση
βιολογικών οντοτήτων, τεχνολογίες ρευστών µικροκλίµακας, προαγωγή και έλεγχος της αύξησης κυττάρων σε
υποστρώµατα.

—

Τεχνικές µηχανικής νανοµετρικής κλίµακας για τη δηµιουργία υλικών και κατασκευαστικών στοιχείων: Στόχος είναι να
αναπτυχθούν νέα λειτουργικά και δοµικά υλικά ανώτερων επιδόσεων, χάρη στον έλεγχο της νανοδοµής τους. Στόχος
επίσης είναι η ανάπτυξη τεχνολογιών παραγωγής και επεξεργασίας τέτοιων υλικών.
Η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: κράµατα και σύνθετα υλικά νανοδοµής, λειτουργικά πολυµερή υλικά προηγµένης
τεχνολογίας, και λειτουργικά υλικά νανοδοµής και η ενσωµάτων δοµηµένων µοριακών συστηµάτων ή νανοσωµατιδίων
σε κατάλληλα υποστρώµατα.

—

Ανάπτυξη διατάξεων και οργάνων χειρισµού και ελέγχου: Στόχος είναι να αναπτυχθεί µια νέα γενιά οργάνων ανάλυσης
και βιοµηχανικής παραγωγής σε νανοµετρική κλίµακα. Ως ενδεικτικός στόχος τίθεται η κλίµακα µεγέθους ή ανάλυσης
της τάξης των 10 nm.
Η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: ποικιλία προηγµένων τεχνικών βιοµηχανικής παραγωγής σε νανοµετρική κλίµακα
(τεχνικές βασιζόµενες στη λιθογραφία ή τη µικροσκοπία)· καινοτόµες τεχνολογίες, µέθοδοι ή όργανα που αξιοποιούν
τις αυτοσυνθετικές ιδιότητες της ύλης και που επιτρέπουν την ανάπτυξη µηχανών νανοµετρικής κλίµακας.

—

Εφαρµογές σε τοµείς όπως η υγεία και τα ιατρικά συστήµατα, η χηµεία, η ενέργεια, η οπτική, τα τρόφιµα και το
περιβάλλον: Στόχος είναι να προαχθούν οι δυνατότητες καινοτόµων εφαρµογών των νανοτεχνολογιών, µέσω της
ενσωµάτωσης των επιτευγµάτων της έρευνας επί των υλικών και των τεχνολογικών εργαλείων, σε βιοµηχανικό
περιβάλλον.
Η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: υπολογιστική µοντελοποίηση, προηγµένες τεχνολογίες παραγωγής· ανάπτυξη
καινοτόµων υλικών µε βελτιωµένα χαρακτηριστικά.
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(ii) Πολυλειτουργικά υλικά βασιζόµενα στη γνώση
Τα νέα υλικά τα οποία είναι προϊόν γνώσεων υψηλού επιπέδου και παρουσιάζουν νέες λειτουργικότητες και βελτιωµένες
επιδόσεις, θα είναι εξαιρετικά σηµαντικοί φορείς καινοτοµίας για την ανάπτυξη τεχνολογιών, διατάξεων και συστηµάτων που
θα υποστηρίζουν την αειφόρο ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα κλάδων όπως οι µεταφορές, η ενέργεια, η ιατρική, η
ηλεκτρονική, η φωτονική και οι κατασκευές. Προκειµένου να κατοχυρωθεί η ισχυρή θέση της Ευρώπης στις αγορές
αναδυόµενων τεχνολογιών, οι οποίες αναµένεται να αυξηθούν κατά µία ή δύο τάξεις µεγέθους εντός της επόµενης δεκαετίας,
είναι απαραίτητο να κινητοποιηθούν οι διάφοροι συντελεστές στα πλαίσια εταιρικών σχηµάτων µε σκοπό, αφενός, την
υλοποίηση έργων ΕΤΑ αιχµής, συµπεριλαµβανοµένων ενδεχοµένως ερευνητικών δραστηριοτήτων υψηλού κινδύνου, και,
αφετέρου, την ενσωµάτωση της έρευνας επί των υλικών µε τις βιοµηχανικές εφαρµογές.
—

Ανάπτυξη των βασικών γνώσεων: Στόχος είναι να κατανοηθούν τα σύνθετα φυσικο-χηµικά και βιολογικά φαινόµενα
που είναι χρήσιµα για τον έλεγχο και την επεξεργασία νοηµόνων υλικών, µε τη βοήθεια πειραµατικών και θεωρητικών
εργαλείων και εργαλείων µοντελοποίησης. Κατ' αυτό τον τρόπο θα τεθούν οι βάσεις για τη δηµιουργία ευρύτερων
σύνθετων ή αυτοσυνθέσιµων δοµών µε καθορισµένα φυσικά, χηµικά ή βιολογικά χαρακτηριστικά.
Η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: µακροπρόθεσµες διεπιστηµονικές δραστηριότητες υψηλού βιοµηχανικού κινδύνου µε
αντικείµενο τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη νέων δοµών µε καθορισµένα χαρακτηριστικά· ανάπτυξη µιας υπερµοριακής
και µακροµοριακής µηχανικής η οποία θα εστιάζεται στη σύνθεση, την εκµετάλλευση και τη δυνητική αξιοποίηση νέων
υπερσύνθετων µορίων και των ενώσεών τους.

—

Τεχνολογίες συνδεόµενες µε την παραγωγή, τη µεταποίηση και την επεξεργασία πολυλειτουργικών υλικών βασιζόµενων
στη γνώση, και βιοϋλικών: Στόχος είναι η ανάπτυξη και η αειφόρος παραγωγή νέων «έξυπνων» υλικών µε ειδικές
λειτουργικότητες τα οποία θα επιτρέπουν την ανάπτυξη µακροδοµών. Αυτά τα καινοτόµα υλικά, τα οποία θα
χρησιµοποιούνται σε πολυτοµεακές εφαρµογές, θα πρέπει να διαθέτουν ενσωµατωµένα χαρακτηριστικά, αξιοποιήσιµα
υπό προκαθορισµένες συνθήκες, καθώς και ενισχυµένες εγγενείς ιδιότητες ή επιφανειακά χαρακτηριστικά που να
επιτρέπουν υψηλότερες επιδόσεις.
Η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: νέα υλικά· τεχνολογικά και αυτοεπισκευαζόµενα υλικά· οριζόντιες τεχνολογίες,
συµπεριλαµβανοµένης της επιστήµης και της τεχνολογίας επιφανειών (συµπεριλαµβανοµένων των καταλυτικών υλικών).

—

Τεχνολογία υποστήριξης της ανάπτυξης υλικών: Στόχος είναι η γεφύρωση του χάσµατος µεταξύ της «παραγωγής
γνώσεων» και της «αξιοποίησης των γνώσεων», προκειµένου να αποκατασταθούν οι αδυναµίες που παρουσιάζει η
βιοµηχανία της ΕΕ όσον αφορά την ολοκλήρωση υλικών και παραγωγής. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί µε την
ανάπτυξη νέων εργαλείων που θα καθιστούν δυνατή την παραγωγή νέων υλικών σε ένα πλαίσιο αειφόρου
ανταγωνιστικότητας.
Η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: εγγενείς πτυχές της βελτιστοποίησης του σχεδιασµού υλικών, διεργασιών και
εργαλείων· δοκιµές, έλεγχος καταλληλότητας και κλιµάκωση· συνεκτίµηση του κύκλου ζωής, του βαθµού παλαίωσης,
της βιοσυµβατότητας και της οικολογικής απόδοσης· υποστήριξη για υλικά σε ακραίες συνθήκες.

(iii)

Νέες διεργασίες και διατάξεις παραγωγής

H ανάπτυξη νέων, περισσότερο ευέλικτων, ολοκληρωµένων, ασφαλών και καθαρών τεχνικών παραγωγής θα εξαρτηθεί από
ριζοσπαστικές οργανωτικές και τεχνολογικές καινοτοµίες οι οποίες θα επιτρέψουν την ανάπτυξη νέων προϊόντων, διεργασιών
και υπηρεσιών, καθώς και τη µείωση του (εσωτερικού και εξωτερικού) κόστους. Στόχος είναι να εφοδιασθούν τα βιοµηχανικά
συστήµατα του µέλλοντος µε τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για τον αποτελεσµατικό σχεδιασµό του κύκλου ζωής και
την αποτελεσµατική παραγωγή, χρήση και ανάκτηση, καθώς και µε κατάλληλα οργανωτικά µοντέλα και βελτιωµένες
µεθόδους διαχείρισης των γνώσεων.
—

Ανάπτυξη νέων διεργασιών και ευέλικτων και νοηµόνων συστηµάτων παραγωγής. Στόχος είναι να ενθαρρυνθεί η
µεταστροφή της βιοµηχανίας προς συστήµατα παραγωγής και οργάνωσης που θα βασίζονται περισσότερο στις γνώσεις
και προς µια περισσότερο ολιστική προσέγγιση της παραγωγής, η οποία θα συνεκτιµά όχι µόνο το υλισµικό και το
λογισµικό αλλά και τα άτοµα και τον τρόπο µε τον οποίο τα άτοµα µαθαίνουν και µοιράζονται τις γνώσεις τους.
Η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: καινοτόµες, αξιόπιστες, νοήµονες και οικονοµικά αποδοτικές διεργασίες και
συστήµατα βιοµηχανικής παραγωγής, και ενσωµάτωση αυτών στο εργοστάσιο του µέλλοντος: ολοκλήρωση υβριδικών
τεχνολογιών βασιζόµενων σε νέα υλικά και στην επεξεργασία τους, µικροσυστηµάτων και αυτοµατοποίησης
(συµπεριλαµβανοµένων των προσοµοιώσεων), εξοπλισµού παραγωγής υψηλής ακρίβειας· ολοκλήρωση τεχνολογιών
ΤΠΕ, τεχνολογιών ανίχνευσης και ελέγχου, και καινοτόµου ροµποτικής.

—

Συστηµική έρευνα και έλεγχος των κινδύνων. Στόχος είναι να ενισχυθεί η συµµόρφωση των βιοµηχανικών συστηµάτων
προς τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και να µειωθούν, κατά ουσιαστικό και µετρήσιµο τρόπο ώστε να
αντιµετωπιστούν οι περιβαλλοντικές αλλαγές, οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία, χάρη σε νέες προσεγγίσεις
βιοµηχανικής παραγωγής, καθώς και στη βελτίωση της απόδοσης των πόρων και τη µείωση της κατανάλωσης
πρωτογενών πόρων.
Η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: ανάπτυξη νέων διατάξεων και συστηµάτων καθαρής, και ασφαλούς παραγωγής· µη
ρυπαίνουσα και αειφόρος διαχείριση των αποβλήτων και µείωση των κινδύνων κατά τη µεταποίηση και την παραγωγή
(συµπεριλαµβάνονται οι βιοδιεργασίες)· ενίσχυση της υπευθυνότητας των επιχειρήσεων όσον αφορά τα προϊόντα τους,
την κατανάλωση πόρων και τη διαχείριση των βιοµηχανικών αποβλήτων· µελέτη των αλληλεπιδράσεων «παραγωγήςχρήσης-κατανάλωσης» και των κοινωνικοοικονοµικών τους επιπτώσεων.
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Βελτιστοποίηση του κύκλου ζωής των βιοµηχανικών συστηµάτων, προϊόντων και υπηρεσιών. Τα προϊόντα και η
παραγωγή θα πρέπει όχι µόνο να πληρούν τις απαιτήσεις νοηµοσύνης, οικονοµικής αποδοτικότητας, ασφάλειας και
οικολογικής απόδοσης, αλλά και να έχουν όλο και περισσότερο ως γνώµονα τον κύκλο ζωής και την παροχή
υπηρεσιών. Βασικός στόχος είναι συνεπώς η ανάπτυξη νέων βιοµηχανικών λύσεων οι οποίες θα έχουν ως γνώµονα τον
κύκλο ζωής και την οικολογική αποδοτικότητα και θα ανοίγουν τον δρόµο σε νέα προϊόντα, στην οργανωτική
καινοτοµία, στην αποτελεσµατική διαχείριση των πληροφοριών και στη µετατροπή των πληροφοριών σε γνώσεις
αξιοποιήσιµες σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας.
Η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: συστήµατα καινοτόµων προϊόντων-υπηρεσιών, τα οποία βελτιστοποιούν την αλυσίδα
αξίας «σχεδιασµός-παραγωγή-υπηρεσία-τέλος κύκλου ζωής» χάρη σε υβριδικές τεχνολογίες και νέες οργανωτικές
δοµές.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες που θα αναληφθούν στο παρόν θεµατικό πεδίο προτεραιότητας θα συµπεριλαµβάνουν
αναγνωριστική έρευνα στην αιχµή των γνώσεων, το αντικείµενο της οποίας θα συνδέεται στενά µε ένα ή περισσότερα θέµατα
του θεµατικού πεδίου προτεραιότητας. Θα χρησιµοποιηθούν δύο συµπληρωµατικές προσεγγίσεις: µία δεκτική και ανοικτή
— και µία πρόδροµη.
1.1.4.

Αεροναυτική και διάστηµα

Χάρη στις αξιόλογες τεχνολογικές και βιοµηχανικές ικανότητες που ανέπτυξε κατά τις τελευταίες δεκαετίες στον τοµέα της
αεροναυτικής και της εκµετάλλευσης του διαστήµατος, η Ευρώπη συνέβαλε κατά πολλούς και ποικίλους τρόπους στη
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών της, στην οικονοµική ανάπτυξη τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης, και
συνέβαλε επίσης σε περισσότερη βασική επιστηµονική γνώση. Τα προκύψαντα οικονοµικά πλεονεκτήµατα, τα οποία
φαίνονται καθαρά από το υψηλό επίπεδο επαγγελµατικής εξειδίκευσης και το πλεόνασµα του εµπορικού ισοζυγίου, µπορούν
να έχουν σηµαντική επίδραση στην αναβάθµιση της ανταγωνιστικότητας άλλων συναφών οικονοµικών κλάδων.
Παρότι συνιστούν δύο ξεχωριστούς τοµείς, η αεροναυτική και το διάστηµα έχουν ορισµένα κοινά χαρακτηριστικά: εξαιρετικά
υψηλή ένταση Ε&A, µακρόχρονη φάση ανάπτυξης, πολύ υψηλές ανάγκες επενδύσεων. Λόγω της στρατηγικής σηµασίας των
συγκεκριµένων τοµέων αλλά και του σκληρού ανταγωνισµού και των αυξανόµενων περιβαλλοντικών περιορισµών που
αντιµετωπίζουν, χρειάζονται ακατάβλητες προσπάθειες συνεχούς υπέρβασης των επιπέδων τεχνολογικής αριστείας µέσω της
εδραίωσης και σύγκλισης των δραστηριοτήτων ΕΤΑ, µε απώτερο στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.
Η έρευνα στον χώρο της αεροναυτικής θα προγραµµατισθεί µε βάση το «στρατηγικό πρόγραµµα ερευνών» (SRA) που
ενέκριναν όλοι οι ενδιαφερόµενοι φορείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο της νέας συµβουλευτικής επιτροπής για την
έρευνα στον χώρο της αεροναυτικής στην Ευρώπη, το οποίο θα αποτελέσει και τη βάση προγραµµατισµού για τα εθνικά
προγράµµατα. Κατ' αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί µεγαλύτερη συµπληρωµατικότητα και συνεργασία µεταξύ των εθνικών και
των κοινοτικών προσπαθειών στον συγκεκριµένο χώρο. Η έρευνα στον χώρο του διαστήµατος θα προγραµµατισθεί µε βάση
την ευρωπαϊκή στρατηγική για το διάστηµα, και θα έχει ως στόχο τη συγκέντρωση των βασικών συντελεστών για την
υλοποίηση σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος και τη διασφάλιση της συνέργειας µε τις δραστηριότητες ΕΤΑ άλλων φορέων,
όπως π.χ. οι υπηρεσίες διαστήµατος, το Εurocontrol και η βιοµηχανία. Επιπλέον, θα διερευνηθούν οι δυνατότητες που
προσφέρουν οι σχετικές διατάξεις της συνθήκης για την υποστήριξη, κατά περίπτωση, των πρωτοβουλιών αυτών.
Π ρ ο τ ερ α ι ό τ η τ ε ς τη ς έ ρ ε υ ν α ς
(i) Αεροναυτική
Στην έκθεση «Vision 2020» που συνέταξαν διακεκριµένες ευρωπαϊκές προσωπικότητες στον χώρο της αεροναυτικής,
επισηµαίνεται η ανάγκη βελτιστοποίησης των κοινοτικών και εθνικών ερευνητικών προσπαθειών για την υλοποίηση ενός
κοινού οράµατος και ενός στρατηγικού προγράµµατος ερευνών. Σύµφωνα µε τις σχετικές συστάσεις, η έρευνα θα εστιασθεί
στους 4 άξονες δράσης που παρατίθενται κατωτέρω. Οι ερευνητικές δραστηριότητες θα αφορούν αεροσκάφη εµπορικών
µεταφορών (συµπεριλαµβανοµένων των περιφερειακών και των επιχειρηµατικών αεροπλάνων και ελικοπτέρων), συµπεριλαµβανοµένων των συστηµάτων και κατασκευαστικών τους στοιχείων, καθώς και τα ιπτάµενα στοιχεία και τα στοιχεία εδάφους των
συστηµάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας.
—

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας:Στόχος είναι να δοθεί στους 3 επιµέρους κλάδους της αεροναυπηγικής βιοµηχανίας
(δοµή, κινητήρες και εξοπλισµός) η δυνατότητα να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους µειώνοντας, βραχυπρόθεσµα κατά 20 % και µακροπρόθεσµα κατά 50 %, το κόστος ανάπτυξης αεροσκαφών και το άµεσο επιχειρησιακό
κόστος και βελτιώνοντας την άνεση των επιβατών.
Η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: ολοκληρωµένα συστήµατα και διεργασίες σχεδιασµού που θα ευθυγραµµίζονται µε
την έννοια της διευρυµένης επιχείρησης πολλαπλών τοποθεσιών και θα βασίζονται σε περισσότερο νοήµονες
τεχνολογίες παραγωγής· νέες διαµορφώσεις αεροσκαφών, προηγµένη αεροδυναµική, υλικά και δοµές, τεχνολογίες
κινητήρων· µηχανικά, ηλεκτρικά και υδραυλικά συστήµατα· βελτίωση των συνθηκών περιβάλλοντος θαλάµου επιβατών
και χρήση υπηρεσιών πολυµέσων για τη βελτίωση της άνεσης των επιβατών.

—

Μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από άποψη εκποµπών και θορύβου. Όσον αφορά τις εκποµπές, θα πρέπει να
επιτευχθούν οι στόχοι που καθορίστηκαν στο Κυότο και να αντισταθµισθεί η µελλοντική αύξηση της εναέριας
κυκλοφορίας, µε µείωση της κατανάλωσης καυσίµων και µακροπρόθεσµη µείωση των εκποµπών CO2 κατά 50 %, και
µείωση των εκποµπών ΝOx βραχυπρόθεσµα κατά 20 % και µακροπρόθεσµα κατά 80 %. Όσον αφορά τον θόρυβο,
στόχος είναι η µείωση των ηχητικών οχλήσεων εκτός της περιµέτρου των αερολιµένων, και συγκεκριµένα η µείωση των
επιπέδων θορύβου βραχυπρόθεσµα κατά 4-5 dB και µακροπρόθεσµα κατά 10 dB.
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Όσον αφορά τις εκποµπές, η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: τεχνικές καύσης και πρόωσης χαµηλών εκποµπών,
τεχνολογίες κινητήρων και αντίστοιχα συστήµατα ελέγχου, τεχνικές χαµηλής αεροδυναµικής αντίστασης, ελαφροβαρείς
δοµές αεροσκαφών και υλικά ανθεκτικά σε υψηλές θερµοκρασίας, καθώς και βελτιωµένες επιχειρησιακές διαδικασίες
πτήσης. Όσον αφορά το θόρυβο, η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: τεχνολογίες κινητήρων και προωθητικών
συστηµάτων, αεροακουστική για τη µείωση του θορύβου σε επίπεδο δοµής του αεροσκάφους, προηγµένα συστήµατα
ελέγχου του θορύβου καθώς και καινοτόµες επιχειρησιακές διαδικασίες πτήσης στα περίχωρα των αερολιµένων.
—

Βελτίωση της ασφάλειας των αεροσκαφών. Στόχος είναι βραχυπρόθεσµα ο υποδιπλασιασµός, και µακροπρόθεσµα ο
υποπενταπλασιασµός, του αριθµού των ατυχηµάτων, ούτως ώστε να αντισταθµισθεί η αύξηση των αεροπορικών
µετακινήσεων.
Όσον αφορά την πρόληψη, η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: διερεύνηση συστηµικών µοντέλων ασφάλειας, βελτίωση
των ανεκτικών σε σφάλµατα συστηµάτων και του ανθρωποκεντρικού σχεδιασµού του θαλάµου διακυβέρνησης των
αεροσκαφών, ούτως ώστε το πλήρωµα να έχει γνώση και έλεγχο των καταστάσεων. Η έρευνα για τον µετριασµό των
ατυχηµάτων θα εστιασθεί στη βελτίωση των υλικών και των δοµών καθώς και σε προηγµένα συστήµατα ασφάλειας.

—

Αύξηση της επιχειρησιακής ικανότητας και ασφάλειας του συστήµατος αεροµεταφορών. Στόχος είναι να βελτιστοποιηθεί η χρησιµοποίηση του εναέριου χώρου και των αερολιµένων, και κατά συνέπεια να µειωθούν οι καθυστερήσεις,
µέσω ενός αδιάλειπτα ολοκληρωµένου ευρωπαϊκού συστήµατος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας το οποίο θα
διευκολύνει την υλοποίηση της πρωτοβουλίας «Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός».
Η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: αυτοµατοποιηµένα συστήµατα υποβοήθησης (ιπτάµενα και εδάφους), συστήµατα
επικοινωνίας, πλοήγησης και εποπτείας καθώς και επιχειρησιακές διαδικασίες πτήσης που θα επιτρέπουν την εισαγωγή
νέων εννοιών, συµπεριλαµβανοµένης της έννοιας της «ελεύθερης πτήσης» (free-flight), στο µελλοντικό ευρωπαϊκό
σύστηµα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας.

(ii) ∆ιάστηµα
Στόχος είναι η υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για το διάστηµα, ιδίως µέσω της στοχοθέτησης και εστίασης των
προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ∆ιαστήµατος (ESA) και των κρατών µελών σε ένα µικρό αριθµό κοινών δράσεων
κοινού ενδιαφέροντος. Θα δοθεί έµφαση σε δραστηριότητες που συµπληρώνουν εκείνες των υπηρεσιών διαστήµατος
(ενοποίηση των επίγειων και διαστηµικών συστηµάτων/υπηρεσιών και επίδειξη υπηρεσιών από άκρο σε άκρο). Οι
δραστηριότητες αυτές θα καλύπτουν τα εξής:
—

Galileo: το ευρωπαϊκό δορυφορικό σύστηµα πλοήγησης Galileo, το οποίο αναπτύσσεται από την Κοινή Επιχείρηση σε
στενή συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ∆ιαστήµατος, θα τεθεί σε λειτουργία το 2008. Οι υπηρεσίες που θα
παρέχει αυτή η υποδοµή θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Η διαθεσιµότητα
υπηρεσιών πλοήγησης και χρονισµού ακριβείας θα έχουν σηµαντικές συνέπειες σε πολλούς τοµείς.
Η Ευρώπη είναι σηµαντικό να αποκτήσει την τεχνογνωσία και τις γνώσεις που είναι απαραίτητες ώστε να αξιοποιήσει
την αναδυόµενη αυτή τεχνολογία κατά τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο.
Η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: ανάπτυξη πολυτοµεακών τεχνικών, συστηµάτων, εργαλείων και εξοπλισµού των
χρηστών (συµπεριλαµβανοµένων των δεκτών), τα οποία θα βασίζονται στην παροχή υπηρεσιών πλοήγησης και
χρονισµού ακριβείας· εξάπλωση της παροχής συνεκτικών και αδιάλειπτων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε όλους τους
τύπους περιβάλλοντος (αστικό περιβάλλον, εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι, ξηρά, θάλασσα, αέρας, κ.λπ.), σε
συνέργεια µε την παροχή άλλων υπηρεσιών (τηλεπικοινωνίες, επιτήρηση, παρατήρηση, κ.λπ.).

—

GMES: στόχος είναι, αφενός, να προαχθεί η εξέλιξη των δορυφορικών υπηρεσιών πληροφοριών, µέσω της ανάπτυξης
τεχνολογιών οι οποίες να γεφυρώνουν το χάσµα µεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης, και, αφετέρου, να αναπτυχθεί
µια ευρωπαϊκή ικανότητα παρακολούθησης του περιβάλλοντος και της ασφάλειας ιδίως στη συνάρτηση της αειφόρου
ανάπτυξης και λαµβανοµένων υπόψη των αναγκών και των απαιτήσεων των χρηστών όπως αυτές εκτίθενται στο
πρόγραµµα δράσης της ΕΚ για το GMES για την αρχική περίοδο (2001-2003).
Η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: αισθητήρες, δεδοµένα και µοντέλα πληροφοριών που έχουν αναπτυχθεί εντός ή εκτός
Ευρώπης, καθώς και ανάπτυξη πρωτοτύπων για επιχειρησιακές υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται σε συγκεκριµένους
τύπους ζήτησης (π.χ. πλανητικό περιβάλλον, χρήση των γαιών, απερήµωση, διαχείριση καταστροφών). Η έρευνα, η
οποία θα αφορά, µεταξύ άλλων, την απόκτηση δεδοµένων, τη συγκρότηση και αξιολόγηση µοντέλων που συνδυάζουν
διαστηµικά και επίγεια δεδοµένα σε ένα ολοκληρωµένο επιχειρησιακό σύστηµα πληροφοριών, θα πρέπει να χρησιµοποιεί
δεδοµένα µέσω δορυφόρου που προέρχονται από τον Εnvisat, τα µελλοντικά σχέδια ΕarthWatch και από άλλα
συστήµατα.

—

∆ορυφορικές τηλεπικοινωνίες: Οι δορυφορικές επικοινωνίες πρέπει να ενσωµατωθούν στο ευρύτερο πλαίσιο των
τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων, και κυρίως να ενσωµατωθούν µε τα επίγεια συστήµατα ( 1).

(1) ∆εδοµένων των στενών δεσµών που συνδέουν τις τεχνολογίες δορυφορικών επικοινωνιών και τις επίγειες τεχνολογίες, οι σχετικές
εργασίες παρουσιάζονται στο πλαίσιο των συναφών δραστηριοτήτων του θεµατικού πεδίου προτεραιότητας «Τεχνολογίες της κοινωνίας
της πληροφορίας».
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Οι ερευνητικές δραστηριότητες που θα αναληφθούν στο παρόν θεµατικό πεδίο προτεραιότητας θα συµπεριλαµβάνουν
αναγνωριστική έρευνα στην αιχµή των γνώσεων, το αντικείµενο της οποίας θα συνδέεται στενά µε ένα ή περισσότερα θέµατα
του θεµατικού πεδίου προτεραιότητας. Θα χρησιµοποιηθούν δύο συµπληρωµατικές προσεγγίσεις: µία δεκτική και ανοικτή
— και µία πρόδροµη

1.1.5.

Ποιότητα και ασφάλεια των τροφίµων

Στόχος του παρόντος πεδίου προτεραιότητας είναι να εξασφαλίσει την υγεία και ευηµερία των ευρωπαίων πολιτών, µέσω της
καλύτερης κατανόησης της επίδρασης της διατροφής και των περιβαλλοντικών παραγόντων στην ανθρώπινη υγεία, και να
τους προσφέρει ασφαλέστερα και υγιεινότερα τρόφιµα υψηλής ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένων των ιχθυοπροϊόντων, τα
οποία θα βασίζονται σε πλήρως ελεγχόµενα και ολοκληρωµένα συστήµατα γεωργικής και αλιευτικής παραγωγής και
υδατοκαλλιέργειας. Αναθεωρώντας την παραδοσιακή προσέγγιση «από το αγρόκτηµα έως το τραπέζι», το παρόν θεµατικό
πεδίο προτεραιότητας επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι η προστασία του καταναλωτή θα είναι ο βασικός κατευθυντήριος άξονας
της ανάπτυξης αλυσίδων παραγωγής νέων και ασφαλέστερων τροφίµων και ζωοτροφών, δηλ. «από το τραπέζι έως το
αγρόκτηµα», µε χρήση ιδίως των εργαλείων της βιοτεχνολογίας που βασίζονται στα πιο πρόσφατα αποτελέσµατα της
γονιδιωµατικής έρευνας.
Αυτή η προσέγγιση, η οποία λαµβάνει ως γνώµονα τον τελικό χρήστη, αντικατοπτρίζεται στους επτά ειδικούς ερευνητικούς
στόχους. Θα δοθεί προτεραιότητα σε ολοκληρωµένες ερευνητικές προσεγγίσεις που θα καλύπτουν περισσότερους του ενός
ειδικούς στόχους. ∆εδοµένου ότι οι µικρές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν σηµαντική µερίδα του κλάδου των τροφίµων, η
επιτυχία των δραστηριοτήτων που θα αναληφθούν θα εξαρτηθεί από τον βαθµό προσαρµογής των γνώσεων και διεργασιών
στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των επιχειρήσεων.

Π ρ ο τ ερ α ι ό τ η τ ε ς τη ς έ ρ ε υ ν α ς
—

Επιδηµιολογία των παθήσεων που συνδέονται µε τη διατροφή και των αλλεργιών. Στόχος είναι η µελέτη των σύνθετων
αλληλεπιδράσεων µεταξύ της πρόσληψης τροφής και του µεταβολισµού, του ανοσοποιητικού συστήµατος, του
γενετικού υπόβαθρου και των περιβαλλοντικών παραγόντων προκειµένου να εντοπισθούν οι βασικοί παράγοντες
κινδύνου και να αναπτυχθούν ευρωπαϊκές κοινές βάσεις δεδοµένων.
Η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: επιδηµιολογικές µελέτες των επιπτώσεων της διατροφής, της σύνθεσης των τροφίµων
και του τρόπου ζωής, αφενός, στην υγεία των καταναλωτών και συγκεκριµένων οµάδων πληθυσµού (π.χ. τα παιδιά),
και, αφετέρου, στην πρόληψη ή ανάπτυξη συγκεκριµένων παθήσεων, αλλεργιών και διαταραχών· µέθοδοι µέτρησης
και ανάλυσης της σύνθεσης των τροφίµων και των διαιτητικών πρακτικών και µοντέλα αξιολόγησης κινδύνων,
επιδηµιολογικά και παρεµβατικά µοντέλα· επίδραση της γενετικής ποικιλότητας χάρη στην πρόοδο της λειτουργικής
γονιδιωµατικής.

—

Επιπτώσεις της διατροφής στην υγεία: Στόχος είναι να δηµιουργηθεί η επιστηµονική βάση για τη βελτίωση της υγείας
µέσω της διατροφής και για την ανάπτυξη νέων υγιεινών τροφίµων — µε την εξέταση π.χ. νέων προϊόντων, προϊόντων
της βιολογικής γεωργίας, λειτουργικών τροφίµων, προϊόντων που περιέχουν γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς,
και προϊόντων βασιζόµενων στις πρόσφατες εξελίξεις της βιοτεχνολογίας, χάρη στην καλύτερη κατανόηση του
µεταβολισµού των τροφίµων και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν σήµερα η πρωτεϊνωµατική και η
βιοτεχνολογία.
Η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: γενική σχέση µεταξύ της διατροφής και της υγείας· ιδιότητες των τροφίµων που
ωφελούν την υγεία και προλαµβάνουν τις ασθένειες· επιπτώσεις των συστατικών των τροφίµων, των παθογόνων
παραγόντων, των χηµικών προσµείξεων και των νέων παραγόντων τύπου πρωτεϊνίου (prion) στην υγεία· ανάγκες σε
θρεπτικές ουσίες και στρατηγικές παρέµβασης για τη βελτίωση της υγείας· καθοριστικοί παράγοντες της στάσης των
καταναλωτών έναντι των τροφίµων και της παραγωγής τροφίµων· µέθοδοι αξιολόγησης των κινδύνων/οφελών που
παρουσιάζουν οι θρεπτικές ουσίες και οι βιοενεργές ενώσεις· ιδιαιτερότητες των διάφορων πληθυσµιακών οµάδων,
ιδίως δε των ηλικιωµένων και των παιδιών.

—

Μέθοδοι «ανιχνευσιµότητας» σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής: Στόχος είναι η ενίσχυση της επιστηµονικής και
τεχνολογικής βάσης προκειµένου να εξασφαλισθεί πλήρης ανιχνευσιµότητα π.χ. των γενετικά τροποποιηµένων
οργανισµών (συµπεριλαµβανοµένων όσων βασίζονται στις πρόσφατες εξελίξεις της βιοτεχνολογίας), από την προέλευση
των πρώτων υλών έως την εµπορική διάθεση των τροφίµων, και για να αυξηθεί συνεπώς η εµπιστοσύνη των
καταναλωτών στην προσφορά τροφίµων.
Η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: ανάπτυξη, έλεγχος καταλληλότητας και εναρµόνιση τεχνολογιών και µεθόδων για τη
διασφάλιση πλήρους ανιχνευσιµότητας σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα· κλιµάκωση, εφαρµογή και έλεγχος
καταλληλότητας µεθόδων σε ολόκληρες τροφικές αλυσίδες· διασφάλιση γνησιότητας· καταλληλότητα της επισήµανσης· εφαρµογή των κρίσιµων σηµείων ελέγχου της εκτίµησης κινδύνων (HACCP) σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα.
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Μέθοδοι ανάλυσης, ανίχνευσης και ελέγχου: Στόχος είναι η συµβολή στην ανάπτυξη, βελτίωση, έλεγχο καταλληλότητας
και εναρµόνιση αξιόπιστων και οικονοµικά αποδοτικών στρατηγικών δειγµατοληψίας και µέτρησης χηµικών
προσµείξεων και υφιστάµενων και καινοφανών παθογόνων µικροοργανισµών —όπως ιοί, βακτηρίδια, ζυµοµύκητες,
µύκητες, παράσιτα και νέοι παράγοντες τύπου πρωτεϊνίου/prion— (συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης δοκιµασιών
διάγνωσης ante-mortem της ΣΕΒ και της τροµώδους νόσου), ούτως ώστε να ελέγχεται η ασφάλεια της προσφοράς
τροφίµων και ζωοτροφών και να εξασφαλίζονται ακριβή στοιχεία για την ανάλυση κινδύνων.
Η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: µέθοδοι και πρότυπα ανάλυσης και ανίχνευσης παθογόνων παραγόντων και χηµικών
προσµείξεων στα τρόφιµα (συµπεριλαµβάνονται προ-τυποποιητικές πτυχές)· µοντελοποίηση και µέθοδοι για τη
βελτίωση των υφιστάµενων στρατηγικών πρόληψης και ελέγχου· δοκιµασίες ανίχνευσης και γεωγραφική χαρτογράφηση
των πρωτεϊνίων· µεταφορά και διάρκεια ζωής των πρωτεϊνίων.

—

Ασφαλέστερες και φιλοπεριβαλλοντικές µέθοδοι και τεχνολογίες παραγωγής και υγιεινότερα τρόφιµα. Στόχος είναι,
αφενός, η ανάπτυξη συστηµάτων γεωργικής παραγωγής (γεωργικής καλλιέργειας και υδατοκαλλιέργειας) µε
χαµηλότερες εισροές τα οποία θα βασίζονται σε µεθόδους π.χ. ολοκληρωµένης παραγωγής, χαµηλότερων εισροών
(συµπεριλαµβανοµένης της βιολογικής καλλιέργειας), και στη χρήση των φυτοεπιστηµών, ζωοεπιστηµών και
βιοτεχνολογιών και, αφετέρου, η βελτίωση των διεργασιών µεταποίησης, προκειµένου να εξασφαλισθεί η παραγωγή
ασφαλέστερων, υγιεινότερων, θρεπτικών, λειτουργικών και ποικίλων τροφίµων και ζωοτροφών που να ανταποκρίνονται
στις προσδοκίες των καταναλωτών, και για να βελτιωθεί η ποιότητα των τροφίµων και των ζωοτροφών µέσω της
χρήσης καινοτόµων τεχνολογιών.
Η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: ανάπτυξη βελτιωµένων συστηµάτων ολοκληρωµένης παραγωγής, µεθόδων
καλλιέργειας µε χαµηλότερες εισροές, µεθόδων οργανικής γεωργίας και βασιζόµενων σε ΓΤΟ µεθόδων παραγωγής
καθώς και µεθόδων επεξεργασίας και διανοµής και καινοτόµων τεχνολογιών για ασφαλέστερα, θρεπτικά και
υψηλότερης ποιότητας τρόφιµα και ζωοτροφές· µεµονωµένη και συγκριτική αξιολόγηση διάφορων µεθόδων
παραγωγής και τροφίµων, από άποψη ασφάλειας, ποιότητας, επιπτώσεων στο περιβάλλον και ανταγωνιστικότητας·
βελτίωση των µεθόδων κτηνοτροφίας, της διαχείρισης των αποβλήτων και της µεταχείρισης των ζώων, από το
αγρόκτηµα και το κτηνοτροφείο έως το σφαγείο· εφαρµογή των φυτοεπιστηµών, των ζωοεπιστηµών και των
βιοτεχνολογιών, συµπεριλαµβανοµένης της γονιδιωµατικής, για την ανάπτυξη υψηλότερης ποιότητας πρώτων υλών
για τα τρόφιµα και θρεπτικών τροφίµων.

—

Επιπτώσεις της διατροφής των ζώων στην υγεία του ανθρώπου. Στόχος είναι να κατανοηθεί καλύτερα ο ρόλος των
ζωοτροφών (συµπεριλαµβανοµένων των προϊόντων που περιέχουν γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς) και της εν
προκειµένω χρήσης διαφορετικής προέλευσης υποπροϊόντων για την ασφάλεια των τροφίµων, να µειωθεί η χρήση
ανεπιθύµητων πρώτων υλών και να αναπτυχθούν εναλλακτικοί τύποι ζωοτροφών.
Η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: επιδηµιολογικές µελέτες των ασθενειών που οφείλονται στα τρόφιµα λόγω των
χρησιµοποιούµενων ζωοτροφών· επίδραση των πρώτων υλών -συµπεριλαµβανοµένων των αποβλήτων και υποπροϊόντων
διαφόρου προέλευσης, των µεθόδων επεξεργασίας, των πρόσθετων ουσιών και των κτηνιατρικών φαρµάκων που
χρησιµοποιούνται στις ζωοτροφές- στην υγεία των ζώων και του ανθρώπου· βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων,
ώστε να εξασφαλισθεί ο αποκλεισµός συγκεκριµένων ακατάλληλων και υψηλού κινδύνου υλών από την τροφική
αλυσίδα· καινοτόµες πηγές πρωτεΐνης, λίπους και ενέργειας, άλλες πλην των κρεατοστεάλευρων, για τη βελτιστοποίηση
της ανάπτυξης και του αναπαραγωγικού δυναµικού του ζώων καθώς και της ποιότητας των τροφίµων.

—

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι για την υγεία. Στόχος είναι να προσδιορισθούν οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που είναι
επιβλαβείς για την υγεία, να κατανοηθούν οι ενεχόµενοι µηχανισµοί και να ανεβρεθούν µέθοδοι πρόληψης ή
ελαχιστοποίησης των σχετικών επιπτώσεων και κινδύνων.
(α)

Κίνδυνοι (χηµικοί, βιολογικοί και φυσικοί) συνδεόµενοι µε την τροφική αλυσίδα.

(β)

Μεικτή έκθεση σε συνδυασµό επιτρεπόµενων ουσιών (συµπεριλαµβάνονται οι επιπτώσεις των τοπικών
περιβαλλοντικών καταστροφών και της ρύπανσης στην ασφάλεια των τροφίµων), µε έµφαση στους αθροιστικούς
κινδύνους και τις επιπτώσεις των περιβαλλοντικών ρύπων στην υγεία, τις οδούς µετάδοσης στον άνθρωπο, τις
µακροπρόθεσµες επιπτώσεις και τις επιπτώσεις της έκθεσης σε χαµηλές δόσεις, τις στρατηγικές πρόληψης,
καθώς και τις επιπτώσεις σε ιδιαίτερα ευπαθείς οµάδες πληθυσµού, και ιδίως στα παιδιά.

Η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: προσδιορισµός των αιτιωδών παραγόντων (συµπεριλαµβανοµένων των ρυπογόνων
παραγόντων και των φυσιολογικών µηχανισµών) των περιβαλλοντικών κινδύνων και των συνδεόµενων µε τα τρόφιµα
περιβαλλοντικών κινδύνων· κατανόηση των οδών έκθεσης, εκτίµηση της σωρευτικής και µεικτής έκθεσης και της
έκθεσης σε χαµηλές δόσεις· µακροπρόθεσµες επιπτώσεις· προσδιορισµός και προστασία των ιδιαίτερα ευπαθών υποοµάδων πληθυσµού· περιβαλλοντικοί παράγοντες και µηχανισµοί που ευθύνονται για την αύξηση των αλλεργιών·
επιπτώσεις των παραγόντων που διαταράσσουν τις ενδοκρινικές λειτουργίες· χρόνια χηµική ρύπανση και µεικτή
περιβαλλοντική έκθεση, µετάδοση ασθενειών µέσω των υδάτων (παράσιτα, ιοί, βακτηρίδια, κ.λπ.).
Οι ερευνητικές δραστηριότητες που θα αναληφθούν στο παρόν θεµατικό πεδίο προτεραιότητας θα συµπεριλαµβάνουν
αναγνωριστική έρευνα στην αιχµή των γνώσεων, το αντικείµενο της οποίας θα συνδέεται στενά µε ένα ή περισσότερα θέµατα
του θεµατικού πεδίου προτεραιότητας. Θα χρησιµοποιηθούν δύο συµπληρωµατικές προσεγγίσεις: µία δεκτική και ανοικτή
— και µία πρόδροµη.
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Αειφόρος ανάπτυξη, πλανητική µεταβολή και οικοσυστήµατα

1.1.6.

Η συνθήκη επιβεβαιώνει την αειφόρο ανάπτυξη ως κεντρικό στόχο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Αυτό υπογραµµίστηκε στο
πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ και αντανακλάται στη στρατηγική της Ένωσης για αειφόρο ανάπτυξη,
συµπεριλαµβανοµένου του Έκτου Προγράµµατος Περιβαλλοντικής ∆ράσης. Στο πλαίσιο αυτό, η πλανητική µεταβολή, η
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού, οι αειφόρες µεταφορές, η αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων της Ευρώπης,
και η αλληλεπίδραση αυτών µε τις ανθρώπινες δραστηριότητες δικαιολογούν το παρόν ερευνητικό πεδίο προτεραιότητας.
Στόχος των δραστηριοτήτων που θα αναληφθούν στο πεδίο αυτό είναι η ενίσχυση της επιστηµονικής και τεχνολογικής
ικανότητας που χρειάζεται η Ευρώπη ώστε να είναι σε θέση να εφαρµόσει, βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα, ένα µοντέλο
αειφόρου ανάπτυξης µε γνώµονα την ολοκλήρωση των περιβαλλοντικών, οικονοµικών και κοινωνικών πτυχών της, και να
συνεισφέρει ουσιαστικά στις προσπάθειες που καταβάλλονται σε διεθνές επίπεδο για τον µετριασµό ή και την αναστροφή
των σηµερινών αντίξοων τάσεων, για την κατανόηση και τον έλεγχο της πλανητικής µεταβολής και για τη διατήρηση της
ισορροπίας των οικοσυστηµάτων.
1.1.6.1.

Αειφόρα ενεργειακά συστήµατα

Οι στρατηγικοί στόχοι αφορούν τη µείωση των αερίων θερµοκηπίου και των ρυπογόνων εκποµπών, την ασφάλεια του
ενεργειακού εφοδιασµού, την αύξηση της χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, καθώς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας. Για τη βραχυπρόθεσµη επίτευξη των στόχων αυτών, απαιτούνται ερευνητικές προσπάθειες
µεγάλης κλίµακας που θα προαγάγουν, αφενός, την εξάπλωση των υπό ανάπτυξη τεχνολογιών και, αφετέρου, την αλλαγή
των µοντέλων ενεργειακής ζήτησης και των µοντέλων συµπεριφοράς όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας, χάρη στη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και στην ενσωµάτωση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στα ενεργειακά συστήµατα.
Για τη µακροπρόθεσµη επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης απαιτούνται επίσης σηµαντικές προσπάθειες ΕΤΑ ούτως ώστε να
διασφαλισθεί η διαθεσιµότητα ενέργειας υπό οικονοµικά ελκυστικούς όρους και για να αρθούν οι φραγµοί που εµποδίζουν
ενδεχοµένως την καθιέρωση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των νέων φορέων ενέργειας και ενεργειακών τεχνολογιών
όπως το υδρογόνο και τα στοιχεία καυσίµου, τα οποία είναι εγγενώς µη ρυπογόνα.
Π ρ ο τ ερ α ι ό τ η τ ε ς τη ς έ ρ ε υ ν α ς
(i) Ερευνητικές δραστηριότητες βραχυπρόθεσµης και µεσοπρόθεσµης εµβέλειας
Η κοινοτική ΕΤΑ είναι ένα από τα βασικά µέσα που µπορούν να συµβάλουν στην υποστήριξη της εφαρµογής νέων
νοµοθετικών πράξεων στον τοµέα της ενέργειας και στην ουσιαστική αλλαγή των σηµερινών µη αειφόρων µοντέλων
ανάπτυξης -τα οποία χαρακτηρίζονται από αυξανόµενη εξάρτηση από τα εισαγόµενα ορυκτά καύσιµα, συνεχώς αυξανόµενη
ενεργειακή ζήτηση, αυξανόµενη συµφόρηση των συστηµάτων µεταφορών και αυξανόµενα επίπεδα εκποµπών CO2προσφέροντας νέες τεχνολογικές λύσεις οι οποίες θα µπορούσαν να επηρεάσουν θετικά τη συµπεριφορά των καταναλωτών/χρηστών, ιδίως στο αστικό περιβάλλον.
Στόχος είναι να εισαχθούν στην αγορά, το ταχύτερο δυνατόν, καινοτόµες και οικονοµικά ανταγωνιστικές τεχνολογικές
λύσεις, µέσω δράσεων επίδειξης και άλλων ερευνητικών δράσεων προσανατολισµένων προς την αγορά, στις οποίες θα
συµβάλουν πιλοτικά περιβάλλοντα καταναλωτών/χρηστών και οι οποίες θα καλύπτουν όχι µόνο τεχνικά αλλά και οργανωτικά,
θεσµικά, χρηµατοοικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα.
—

Καθαρή ενέργεια, και ειδικότερα οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και η ενσωµάτωσή τους στο ενεργειακό σύστηµα,
συµπεριλαµβανοµένης της αποθήκευσης, διανοµής και χρήσης.
Στόχος είναι να εισαχθούν στην αγορά βελτιωµένες τεχνολογίες ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και να ενσωµατωθούν
οι πηγές ανανεώσιµης ενέργειας στα δίκτυα και στις αλυσίδες εφοδιασµού, για παράδειγµα µέσω υποστήριξης των
φορέων που δεσµεύονται να δηµιουργήσουν «αειφόρες τοπικές κοινότητες» οι οποίες θα χρησιµοποιούν υψηλό
ποσοστό ανανεώσιµων ενεργειακών πόρων. Στις σχετικές δράσεις θα ακολουθούνται καινοτόµες ή βελτιωµένες τεχνικές
ή/και κοινωνικοοικονοµικές προσεγγίσεις ως προς την «πράσινη ηλεκτρική ενέργεια», τη θερµότητα, ή τα βιοκαύσιµα
και την ενσωµάτωσή τους στα δίκτυα διανοµής ενέργειας ή στις αλυσίδες εφοδιασµού, συµπεριλαµβανοµένου του
συνδυασµού τους µε τα συµβατικά µεγάλης κλίµακας συστήµατα διανοµής ενέργειας.
Η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: αύξηση της οικονοµικής αποδοτικότητας, των επιδόσεων και της αξιοπιστίας των
κυριότερων νέων και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας· ενσωµάτωση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, και αποτελεσµατικός συνδυασµός των αποκεντρωµένων πηγών, καθαρότερη συµβατική παραγωγή µεγάλης κλίµακας· επικύρωση νέων
τεχνικών λύσεων για την αποθήκευση, διανοµή και χρήση ενέργειας.

—

Εξοικονόµηση ενέργειας και ενεργειακή αποδοτικότητα (µεταξύ άλλων, µε τη χρήση ανανεώσιµων πρώτων υλών).
Ο γενικός κοινοτικός στόχος είναι η µείωση της ενεργειακής ζήτησης κατά 18 % µέχρι το 2010 προκειµένου να
τηρήσει η ΕΕ τις δεσµεύσεις που έχει αναλάβει για καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος και βελτίωση της
ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού. Οι ερευνητικές δραστηριότητες θα εστιασθούν κυρίως στα «οικολογικά
κτίρια» µε σκοπό την εξοικονόµηση ενέργειας και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος καθώς και της
ποιότητας ζωής των ενοίκων. Οι δραστηριότητες µε αντικείµενο την «πολυπαραγωγή» ενέργειας θα συµβάλουν ώστε,
αφενός, να επιτευχθεί ο κοινοτικός στόχος του διπλασιασµού του µεριδίου της συµπαραγωγής ηλεκτρισµούθερµότητας (CHP) στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ από 9 % σε 18 % µέχρι το 2010 και, αφετέρου, να
βελτιωθεί η αποδοτικότητα της συνδυασµένης παραγωγής ηλεκτρισµού, θέρµανσης και ψύξης, µε χρήση νέων
τεχνολογιών όπως οι τεχνολογίες στοιχείων καυσίµου και οι τεχνολογίες ενσωµατωµένων ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας.
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Η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: αύξηση της εξοικονόµησης ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας, κυρίως
στο αστικό περιβάλλον και ειδικότερα σε επίπεδο κτιρίων, χάρη στη βελτιστοποίηση και επικύρωση νέων τεχνικών
λύσεων και τεχνολογιών (συµπεριλαµβάνονται τα συστήµατα συµπαραγωγής ηλεκτρισµού-θερµότητας και τα
συστήµατα κεντρικής θέρµανσης/ψύξης)· δυνατότητες που προσφέρει η επιτόπια παραγωγή και χρήση ανανεώσιµων
ενεργειακών πόρων για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στα κτίρια.
—

Εναλλακτικά καύσιµα κινητήρων
Ένα φιλόδοξος στόχος που έχει θέσει η Επιτροπή για τον τοµέα των οδικών µεταφορών είναι η υποκατάσταση του
πετρελαίου κίνησης και της βενζίνης µε εναλλακτικά καύσιµα, σε ποσοστό 20 % µέχρι το 2020. Σκοπός είναι, αφενός,
η βελτίωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού µέσω µείωσης της εξάρτησης από τις εισαγωγές υγρών
υδρογονανθράκων και, αφετέρου, η αντιµετώπιση του προβλήµατος των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου που οφείλονται
στις µεταφορές. Σε ευθυγράµµιση µε την ανακοίνωση περί εναλλακτικών καυσίµων στις οδικές µεταφορές, οι
βραχυπρόθεσµες δραστηριότητες ΕΤΑ θα εστιασθούν σε τρεις τύπους εναλλακτικών καυσίµων κίνησης, ικανούς να
κατακτήσουν ένα σηµαντικό µερίδιο της αγοράς: τα βιοκαύσιµα, το φυσικό αέριο και το υδρογόνο.
Η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: ενσωµάτωση των εναλλακτικών καυσίµων κίνησης στο σύστηµα µεταφορών, και ιδίως
σε καθαρές αστικές συγκοινωνίες· οικονοµικά αποδοτική και ασφαλής παραγωγή, αποθήκευση και διανοµή
(συµπεριλαµβανοµένης της υποδοµής διανοµής) εναλλακτικών καυσίµων κίνησης· βέλτιστη αξιοποίηση των εναλλακτικών καυσίµων σε νέες αρχές σχεδιασµού ενεργειακώς αποδοτικών οχηµάτων· στρατηγικές και εργαλεία διαχείρισης της
διαδικασίας µεταστροφής της αγοράς προς τα εναλλακτικά καύσιµα κίνησης.

(ii) Ερευνητικές δραστηριότητες µεσοπρόθεσµης και µακροπρόθεσµης εµβέλειας
Σε µεσοπρόθεσµη και πιο µακροπρόθεσµη βάση, στόχος είναι η ανάπτυξη νέων και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και νέων
φορέων ενέργειας, όπως το υδρογόνο, τα οποία να είναι µη ρυπογόνα και ταυτόχρονα οικονοµικώς ενδιαφέροντα και να
µπορούν να ενσωµατωθούν ικανοποιητικά σε ένα µακροπρόθεσµα αειφόρο πλαίσιο προσφοράς και ζήτησης ενέργειας για
σταθερές εφαρµογές και για τις µεταφορές. Επιπλέον, η συνέχιση της χρήσης των ορυκτών καυσίµων στο προβλέψιµο µέλλον
καθιστά αναγκαία την εξεύρεση οικονοµικών λύσεων για τη διάθεση του CO2. Στόχος είναι να επιτευχθεί περαιτέρω µείωση
των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου πέραν της προθεσµίας του 2010 που καθορίστηκε στο Κυότο. Η µελλοντική ανάπτυξη
των τεχνολογιών αυτών σε µεγάλη κλίµακα θα είναι δυνατή µόνο εάν µειωθεί σηµαντικά το κόστος τους και εάν βελτιωθεί
γενικά η ανταγωνιστικότητά τους έναντι των συµβατικών πηγών ενέργειας, εντός του γενικού κοινωνικοοικονοµικού και
θεσµικού πλαισίου στο οποίο οι τεχνολογίες αυτές αναπτύσσονται.
—

Στοιχεία καυσίµου, συµπεριλαµβανοµένων των εφαρµογών τους: τα στοιχεία καυσίµου αντιπροσωπεύουν µια
αναδυόµενη τεχνολογία η οποία αναµένεται να αντικαταστήσει, µακροπρόθεσµα, ένα µεγάλο µέρος των συστηµάτων
καύσης που χρησιµοποιούνται σήµερα στη βιοµηχανία, στα κτίρια και τις οδικές µεταφορές, δεδοµένου ότι προσφέρει
υψηλότερη απόδοση, χαµηλότερα επίπεδα ρύπανσης και δυνατότητες µείωσης του κόστους. Ο µακροπρόθεσµος
στόχος όσον αφορά το κόστος είναι 50 EUR/kW για τις οδικές µεταφορές και 300 EUR/kW για τις σταθερές
εφαρµογές και τα στοιχεία καυσίµου/ηλεκτρολυτικές κυψέλες µεγάλης διάρκειας ζωής.
Η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: µείωση του κόστους παραγωγής των στοιχείων καυσίµου και του κόστους των
εφαρµογών στα κτίρια, στις µεταφορές και στην αποκεντρωµένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας· προηγµένα υλικά
για στοιχεία καυσίµου χαµηλών και υψηλών θερµοκρασιών που προορίζονται για τις προαναφερόµενες εφαρµογές.

—

Νέες τεχνολογίες φορέων ενέργειας/µεταφοράς και αποθήκευσης, ιδίως δε του υδρογόνου: Στόχος είναι η ανάπτυξη
νέων τεχνικών λύσεων για µακροπρόθεσµα αειφόρο προσφορά ενέργειας, όπου το υδρογόνο και η καθαρή ηλεκτρική
ενέργεια θα αποτελούν βασικούς φορείς ενέργειας. Όσον αφορά το Η2, πρέπει να αναπτυχθούν κατάλληλα µέσα που
θα αποσκοπούν στην εξασφάλιση της ασφαλούς χρήσης του σε κόστος αντίστοιχο εκείνου των συµβατικών καυσίµων.
Όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, είναι απαραίτητη η βέλτιστη ενσωµάτωση των αποκεντρωµένων νέων, και ιδίως
ανανεώσιµων, ενεργειακών πόρων σε διασυνδεόµενα ευρωπαϊκά, περιφερειακά και τοπικά δίκτυα διανοµής, προκειµένου
να επιτευχθεί ασφαλής, αξιόπιστη και υψηλής ποιότητας προσφορά ενέργειας.
Η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: καθαρή και οικονοµικώς αποδοτική παραγωγή υδρογόνου υποδοµή του υδρογόνου,
συµπεριλαµβανοµένης της µεταφοράς, της διανοµής, της αποθήκευσης και χρησιµοποίησης· Όσον αφορά την
ηλεκτρική ενέργεια, η έρευνα θα εστιασθεί σε νέες αρχές ανάλυσης, προγραµµατισµού, ελέγχου και επιτήρησης της
προσφοράς και της διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και σε ευρείας διάδοσης τεχνολογίες διαλογικών δικτύων
αποθήκευσης, µεταφοράς και διανοµής.

—

Νέες και προηγµένες τεχνολογικές λύσεις στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας: Οι τεχνολογίες ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας αναµένεται ότι µακροπρόθεσµα θα συµβάλλουν σε µεγάλο βαθµό στον ενεργειακό εφοδιασµό τόσο
παγκοσµίως όσο και στην ΕΕ. Θα δοθεί έµφαση στις τεχνολογίες που υπόσχονται αξιόλογο ενεργειακό δυναµικό και
απαιτούν µακροπρόθεσµες ερευνητικές προσπάθειες, και ιδίως δράσεις υψηλής ευρωπαϊκής προστιθέµενης αξίας, µε
στόχο να παρακαµφθεί ο σηµαντικός φραγµός του υψηλού κόστους επενδύσεων και να καταστούν οι τεχνολογίες
αυτές ανταγωνιστικές έναντι των συµβατικών καυσίµων.
Η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: για τα φωτοβολταϊκά: ολόκληρη η αλυσίδα παραγωγής, από τις βασικές ύλες έως τα
φωτοβολταϊκά συστήµατα, και ενσωµάτωση των φωτοβολταϊκών στα ενδιαιτήµατα και σε φωτοβολταϊκά συστήµατα
µεγάλης κλίµακας, τάξεως MW, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Για τη βιοµάζα: άρση των φραγµών στην
αλυσίδα εφοδιασµού-χρήσης βιοµάζας στους ακόλουθους τοµείς: παραγωγή, τεχνολογίες καύσης, τεχνολογίες
εξαερίωσης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και Η2/συνθετικού αερίου και βιοκαυσίµων για τις µεταφορές. Σε
άλλα πεδία νέων και προηγµένων εννοιών στις ανανεώσιµες τεχνολογίες: οι προσπάθειες θα επικεντρωθούν στην
ολοκλήρωση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συγκεκριµένων πτυχών των δραστηριοτήτων ΕΤΑ που απαιτούν µακροπρόθεσµες
ερευνητικές προσπάθειες.
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Παγίδευση και αποµόνωση του CO2 για πιο καθαρές εγκαταστάσεις ορυκτών καυσίµων: Για να συµπεριληφθεί η χρήση
των ορυκτών καυσίµων σε ένα σενάριο αειφόρου ενεργειακού εφοδιασµού, είναι απαραίτητο να εξασφαλισθεί
οικονοµική, από άποψη κόστους, παγίδευση και αποµόνωση του CO2, και συγκεκριµένα µείωση του κόστους σε τάξη
µεγέθους 30 EUR µεσοπρόθεσµα, και 20 EUR ή λιγότερο µακροπρόθεσµα, ανά τόνο CO2 , για ποσοστά παγίδευσης
άνω του 90 %.
Η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: ανάπτυξη ολιστικών προσεγγίσεων για συστήµατα µετατροπής ενέργειας που
λειτουργούν µε ορυκτά καύσιµα και παράγουν σχεδόν µηδενικές εκποµπές, χαµηλού κόστους συστήµατα διαχωρισµού
CO2 πριν και µετά την καύση, οξυγονούχa καύσιµα· ανάπτυξη καινοτόµων τεχνικών λύσεων· ανάπτυξη ασφαλών,
οικονοµικά αποδοτικών και οικολογικών τεχνικών διάθεσης του CO2, και ιδίως αποθήκευσης σε γεωλογικούς
σχηµατισµούς, και αναγνωριστικές δράσεις αξιολόγησης των δυνατοτήτων χηµικής αποθήκευσης και καινοτόµες
χρήσεις του CO2 ως καυσίµου.

1.1.6.2.

Αειφόρες επίγειες µεταφορές (1)

Στη Λευκή Βίβλο «Η ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών µε ορίζοντα το έτος 2010: η ώρα των επιλογών» προβλέπεται ότι η
ζήτηση εµπορευµατικών και επιβατικών µεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αυξηθεί κατά 38 % και 24 % αντιστοίχως
µέχρι το 2010 (έτος αναφοράς: 1998). Η αντίστοιχη αύξηση της κυκλοφορίας θα πρέπει να απορροφηθεί από τα ήδη
κορεσµένα δίκτυα µεταφορών, ενώ οι τάσεις δείχνουν ότι αναµένεται να αυξηθεί το µερίδιο των λιγότερο οικολογικών µέσων
µεταφοράς. Στόχος κατά συνέπεια είναι να καταπολεµηθεί η κυκλοφοριακή συµφόρηση και να επιβραδυνθούν ή να
αναστραφούν αυτές οι τάσεις άνισης κατανοµής της χρήσης των µέσων µεταφοράς, ενισχύοντας την ολοκλήρωση και
εξισορρόπηση των διαφόρων µέσων µεταφοράς, βελτιώνοντας την ασφάλεια, τις επιδόσεις και την αποτελεσµατικότητά τους,
ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, εξασφαλίζοντας την ανάπτυξη ενός πραγµατικά αειφόρου ευρωπαϊκού
συστήµατος µεταφορών, και παράλληλα υποστηρίζοντας την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας στο επίπεδο
της παραγωγής και εκµετάλλευσης των µέσων και συστηµάτων µεταφοράς.
Π ρ ο τ ερ α ι ό τ η τ ε ς τη ς έ ρ ε υ ν α ς
(i)

Ανάπτυξη φιλοπεριβαλλοντικών και ανταγωνιστικών µέσων και συστηµάτων µεταφοράς. Στόχος είναι να µειωθεί το
µερίδιο των επίγειων µεταφορών (σιδηροδροµικών, οδικών και πλωτών) στις εκποµπές CO2 και άλλων εκποµπών που
βλάπτουν το περιβάλλον, συµπεριλαµβανοµένου του θορύβου, και ταυτόχρονα να βελτιωθούν η ασφάλεια, η άνεση, η
ποιότητα, η οικονοµική και η ενεργειακή αποδοτικότητα των οχηµάτων και σκαφών. Θα δοθεί έµφαση στις καθαρές
αστικές συγκοινωνίες και στην ορθολογική χρήση του αυτοκινήτου στην πόλη.
—

Νέες τεχνολογίες και αρχές σχεδιασµού για όλα τα µέσα επίγειων µεταφορών (οδικών, σιδηροδροµικών και
πλωτών).
Η έρευνα να εστιασθεί στα εξής: συστήµατα πρόωσης υψηλής απόδοσης και κατασκευαστικά στοιχεία τέτοιων
συστηµάτων, τα οποία βασίζονται σε εναλλακτικά και ανανεώσιµα καύσιµα, λαµβανοµένης υπόψη της υποδοµής
διανοµής καυσίµων· ανάπτυξη συστηµάτων και κατασκευαστικών στοιχείων πρόωσης µε µηδενικές ή σχεδόν
µηδενικές εκποµπές, και ιδίως συστηµάτων και κατασκευαστικών στοιχείων µε τα οποία ενσωµατώνονται τα
στοιχεία καυσίµου, η καύση υδρογόνου και η αντίστοιχη υποδοµή διανοµής στο σύστηµα µεταφορών·
ολοκληρωµένες αρχές σχεδιασµού για καθαρές αστικές συγκοινωνίες και ορθολογική χρήση του αυτοκινήτου
στις αστικές περιοχές.

—

Προηγµένες τεχνικές σχεδιασµού και παραγωγής.
Η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: προηγµένες τεχνικές σχεδιασµού και παραγωγής ειδικά για τις µεταφορές, και
ιδίως για περιβάλλοντα εξειδικευµένης παραγωγής, οι οποίες βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα µέσω της
ποιότητας, της ασφάλειας, των δυνατοτήτων ανακύκλωσης, της άνεσης και της οικονοµικής αποδοτικότητας
φιλοπεριβαλλοντικών οχηµάτων (αυτοκινήτων και τρένων) και σκαφών.

(ii)

Αύξηση της ασφάλειας, της αποτελεσµατικότητας και της ανταγωνιστικότητας των σιδηροδροµικών και των θαλάσσιων
µεταφορών. Στόχος είναι να διασφαλισθεί η µεταφορά επιβατών και εµπορευµάτων, λαµβάνοντας υπόψη τη ζήτηση
µεταφορών και την ανάγκη επανεξισορρόπησης των διάφορων µέσων µεταφορών, και ταυτόχρονα να αυξηθεί η
ασφάλεια των µεταφορών σύµφωνα µε τους στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής µεταφορών µε χρονικό ορίζοντα το
2010 (π.χ. για τις οδικές µεταφορές, ο στόχος θα είναι η µείωση κατά το ήµισυ του αριθµού θανατηφόρων
ατυχηµάτων).
—

Επανεξισορρόπηση και ολοκλήρωση των διάφορων µέσων µεταφοράς.
Η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: διαλειτουργικά συστήµατα µεταφορών που επιτρέπουν τη διασύνδεση των
δικτύων µεταφορών και, κυρίως, εξασφαλίζουν την ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού συστήµατος
σιδηροδροµικών µεταφορών και την ολοκλήρωση ενός ευρωπαϊκού συστήµατος πληροφοριών για την κίνηση
των πλοίων· υπηρεσίες, τεχνολογίες (π.χ. εναρµόνιση των µονάδων φόρτωσης) και συστήµατα διατροπικών
µεταφορών, και προηγµένη υλικοτεχνική υποδοµή για τη διαχείριση της κινητικότητας και των µεταφορών.

(1) Ως «επίγειες µεταφορές» νοούνται οι οδικές οι σιδηροδροµικές και οι πλωτές µεταφορές· οι πλωτές µεταφορές περιλαµβάνουν τις
θαλάσσιες µεταφορές και τις µεταφορές µέσω εσωτερικών πλωτών οδών.

29.10.2002

29.10.2002

EL

—

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αύξηση της ασφάλειας των οδικών, των σιδηροδροµικών και των πλωτών µεταφορών και αποφυγή της
κυκλοφοριακής συµφόρησης.
Η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: στρατηγικές και τεχνολογίες για τη βελτίωση της ασφάλειας των οδικών και
των θαλάσσιων µεταφορών· προηγµένες τεχνικές λύσεις και συστήµατα διεπαφής ανθρώπου-οχήµατος, οχήµατοςοχήµατος και οχήµατος-υποδοµής· µεγάλης κλίµακας πλατφόρµες ολοκλήρωσης και επικύρωσης νοηµόνων
συστηµάτων µεταφορών (π.χ. τιµολόγηση των µεταφορών, διαχείριση των µεταφορών και της κυκλοφορίας και
σχετικά συστήµατα πληροφοριών), συµπεριλαµβανοµένων εφαρµογών δορυφορικής πλοήγησης, νέων τύπων
οχηµάτων και επιχειρησιακών διαδικασιών για την αύξηση της δυναµικότητας και της ασφάλειας των µεταφορών,
και λαµβανοµένης υπόψη της ανάγκης προστασίας του περιβάλλοντος (ιδίως στις αστικές και ευαίσθητες
περιοχές).

1.1.6.3.

Πλανητική µεταβολή και οικοσυστήµατα

Η πλανητική µεταβολή περιλαµβάνει τις σύνθετες δυναµικές αλλαγές που σηµειώνονται, σε διαφορετικές χρονικές κλίµακες,
στα φυσικά, χηµικά και βιολογικά στοιχεία του γήινου συστήµατος (δηλ. ατµόσφαιρα, ωκεανοί και εδάφη), ιδίως δε εκείνες
που οφείλονται σε ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι στόχοι του παρόντος πεδίου προτεραιότητας είναι οι εξής:
(i)

ενίσχυση της ικανότητας κατανόησης, ανίχνευσης και πρόβλεψης της πλανητικής µεταβολής και ανάπτυξη στρατηγικών
πρόληψης, µετριασµού και προσαρµογής, σε στενή σύνδεση µε τα σχετικά διεθνή ερευνητικά προγράµµατα και
σύµφωνα µε τις σχετικές συµβάσεις, όπως το Πρωτόκολλο του Κυότο και το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ,

(ii)

προστασία και διατήρηση των οικοσυστηµάτων και της βιοποικιλότητας, η οποία θα συµβάλλει επίσης στην αειφόρο
αξιοποίηση των χερσαίων και θαλάσσιων πόρων. Όσον αφορά την πλανητική µεταβολή, οι στρατηγικές ολοκληρωµένης
και αειφόρου διαχείρισης των γεωργικών και δασικών οικοσυστηµάτων έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τη διατήρηση των
οικοσυστηµάτων αυτών και θα συµβάλουν µε ουσιαστικό τρόπο στην αειφόρο ανάπτυξη της Ευρώπης. Ο καλύτερος
τρόπος για την επίτευξη των στόχων αυτών είναι η ανάληψη δραστηριοτήτων οι οποίες θα αποβλέπουν στην ανάπτυξη
των κοινών και ολοκληρωµένων προσεγγίσεων που είναι απαραίτητες για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης,
λαµβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές, οικονοµικές και κοινωνικές πτυχές της, καθώς και τις επιπτώσεις της
πλανητικής µεταβολής σε όλες τις χώρες και τις περιοχές του κόσµου. Για το σκοπό αυτό, θα προαχθεί η σύγκλιση
των ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών προσπαθειών για τον από κοινού καθορισµό κατωφλίων αειφορίας και
µεθόδων εκτίµησης, και θα ενθαρρυνθεί η διεθνής συνεργασία ούτως ώστε να αναπτυχθούν κοινές στρατηγικές για την
αντιµετώπιση της πλανητικής µεταβολής.

Π ρ ο τ ερ α ι ό τ η τ ε ς τη ς έ ρ ε υ ν α ς
—

Αντίκτυπος και µηχανισµοί των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου και ατµοσφαιρικών ρύπων στο κλίµα, στην καταστροφή
της στοιβάδας του όζοντος και στις καταβόθρες άνθρακα (ωκεανοί και εσωτερικά ύδατα, δάση, εδάφη). Στόχος είναι
να εντοπισθούν και να περιγραφούν οι διεργασίες πλανητικής µεταβολής που συνδέονται µε τις εκποµπές αερίων
θερµοκηπίου και ατµοσφαιρικών ρύπων ανεξαρτήτως πηγής (συµπεριλαµβάνονται οι πηγές παραγωγής ενέργειας, οι
µεταφορές και η γεωργία), να βελτιωθεί η πρόβλεψη και η αξιολόγηση των παγκόσµιων και περιφερειακών επιπτώσεών
τους, να αξιολογηθούν οι δυνατότητες µετριασµού αυτών των επιπτώσεων, και να βελτιωθεί η πρόσβαση των
ευρωπαίων ερευνητών σε εγκαταστάσεις και πλατφόρµες ερευνών µε αντικείµενο την πλανητική µεταβολή.
Η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: κατανόηση και ποσοτικός προσδιορισµός των αλλαγών που σηµειώνονται στον κύκλο
του άνθρακα και στον κύκλο του αζώτου· ρόλος των παντός τύπου πηγών αερίων θερµοκηπίου και ατµοσφαιρικών
ρύπων και των καταβοθρών τους στη βιόσφαιρα· επιπτώσεις των ρύπων αυτών στη δυναµικής και της µεταβλητότητας
του κλίµατος, θαλάσσια και ατµοσφαιρική χηµεία, και οι µεταξύ τους αλληλεπιδράσεις· µελλοντικά επίπεδα
στρατοσφαιρικού όζοντος και υπεριώδης ακτινοβολία· πρόβλεψη της αλλαγής του κλίµατος του πλανήτη και των
επιπτώσεών της· συνδεόµενα φαινόµενα (π.χ. βορειοατλαντική διακύµανση, Ελ Νίνιο, αλλαγές στη στάθµη της
θάλασσας και στην κυκλοφορία των ωκεανών)· και στρατηγικές µετριασµού και προσαρµογής.

—

Κύκλος του ύδατος, συµπεριλαµβανοµένων των συνδεόµενων µε τα εδάφη πτυχών: Στόχος είναι να κατανοηθούν οι
µηχανισµοί και να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις της πλανητικής µεταβολής, ιδίως δε της αλλαγής του κλίµατος, στον
κύκλο, στην ποιότητα και τη διαθεσιµότητα του ύδατος, καθώς και στις λειτουργίες και την ποιότητα των εδαφών,
προκειµένου να δηµιουργηθούν οι βάσεις για εργαλεία διαχείρισης των υδάτινων συστηµάτων µε σκοπό τον µετριασµό
των επιπτώσεων αυτών.
Η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: επιπτώσεις της αλλαγής του κλίµατος στα στοιχεία του υδρολογικού κύκλου —
αλληλεπιδράσεις γης/ωκεανών/ατµόσφαιρας, κατανοµή υπόγειων/επιφανειακών υδάτων, οικοσυστήµατα γλυκών
υδάτων και υγροτόπων, λειτουργία των εδαφών και ποιότητα του ύδατος· εκτίµηση της ευπάθειας των υδάτινων/εδαφικών συστηµάτων στην πλανητική µεταβολή· στρατηγικές διαχείρισης και αποτελέσµατα· σενάρια ζήτησης και
διαθεσιµότητας ύδατος.

L 294/25

L 294/26

EL

—

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Βιοποικιλότητα και οικοσυστήµατα: Στόχος είναι να αναπτυχθούν περαιτέρω οι γνώσεις σχετικά µε τη θαλάσσια και
χερσαία βιοποικιλότητα και τη λειτουργία των οικοσυστηµάτων, να κατανοηθούν και ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές
επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στα δύο αυτά στοιχεία, και να διασφαλισθεί η αειφόρος διαχείριση των
φυσικών πόρων και των χερσαίων και θαλάσσιων οικοσυστηµάτων (συµπεριλαµβανοµένων των συστηµάτων γλυκών
υδάτων) και η προστασία των γενετικών πόρων.
Η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: αξιολόγηση και πρόβλεψη των αλλαγών στη βιοποικιλότητα, δοµή, λειτουργία και
δυναµική των οικοσυστηµάτων, και στις υπηρεσίες που προσφέρουν, δίνοντας έµφαση στη λειτουργία των
θαλάσσιων οικοσυστηµάτων· σχέσεις µεταξύ κοινωνίας, οικονοµίας, βιοποικιλότητας και ενδιαιτηµάτων· ολοκληρωµένη
αξιολόγηση, αφενός, των παραγόντων που επηρεάζουν τη βιοποικιλότητα και τη λειτουργία των οικοσυστηµάτων και,
αφετέρου, διαφόρων δυνατοτήτων µετριασµού· εκτίµηση κινδύνων και δυνατότητες διαχείρισης, διατήρησης και
αποκατάστασης σε σχέση µε τα χερσαία και θαλάσσια οικοσυστήµατα.

—

Μηχανισµοί της απερήµωσης και των φυσικών καταστροφών: Στόχος είναι να κατανοηθούν οι µηχανισµοί της
απερήµωσης και των φυσικών καταστροφών (όπως αυτές που προκαλούνται από σεισµική και ηφαιστειακή
δραστηριότητα), καθώς και οι σχέσεις τους µε την αλλαγή του κλίµατος, ούτως ώστε να βελτιωθούν η εκτίµηση και
πρόβλεψη των κινδύνων και των επιπτώσεων, και οι µέθοδοι υποστήριξης της λήψης αποφάσεων.
Η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: ολοκληρωµένη και µεγάλης κλίµακας αξιολόγηση της υποβάθµισης και απερήµωσης
των γαιών/εδαφών στην Ευρώπη και σχετικές στρατηγικές πρόβλεψης και µετριασµού· µακροπρόθεσµη πρόβλεψη των
υδρογεωλογικών κινδύνων· παρακολούθηση, χαρτογράφηση και στρατηγικές διαχείρισης των φυσικών κινδύνων·
βελτίωση της ετοιµότητας αντιµετώπισης των καταστροφών καθώς και της ικανότητας µετριασµού των επιπτώσεών
τους.

—

Στρατηγικές αειφόρου διαχείρισης της γης, συµπεριλαµβανοµένων των παράκτιων περιοχών, των γεωργικών γαιών και
των δασών. Στόχος είναι η συµβολή στην ανάπτυξη στρατηγικών και εργαλείων για την αειφόρο χρήση της γης, µε
έµφαση στις παράκτιες ζώνες, τις γεωργικές γαίες και τα δάση, καθώς και ολοκληρωµένων αρχών για την πολλαπλή
αξιοποίηση των γεωργικών και δασικών πόρων και την ολοκληρωµένη αλυσίδα δασοκοµίας/ξύλου, προκειµένου να
εξασφαλισθεί αειφόρος ανάπτυξη σε οικονοµικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο· θα εξεταστούν οι ποιοτικές
και ποσοτικές πτυχές της πολυλειτουργικότητας της γεωργίας και της δασοκοµίας.
Η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: ανάπτυξη των απαραίτητων εργαλείων για την ολοκληρωµένη διαχείριση των
παράκτιων ζωνών (ICZM)· αξιολόγηση των θετικών και αρνητικών εξωτερικών στοιχείων διαφόρων συστηµάτων
γεωργικής και δασοκοµικής παραγωγής· ανάπτυξη στρατηγικών αειφόρου διαχείρισης των δασών στις οποίες
λαµβάνονται υπόψη οι περιφερειακές ιδιαιτερότητες· στρατηγικές/αρχές αειφόρου διαχείρισης και πολλαπλής
αξιοποίησης των δασικών και γεωργικών πόρων· οικονοµική αποδοτικότητα νέων, φιλικών προς το περιβάλλον,
διεργασιών και τεχνολογιών ανακύκλωσης εντός της ολοκληρωµένης αλυσίδας δασοκοµίας/ξύλου.

—

Επιχειρησιακή πρόγνωση και µοντελοποίηση, συµπεριλαµβανοµένων συστηµάτων παρατήρησης της αλλαγής του
κλίµατος του πλανήτη: Στόχος είναι η συστηµατική παρατήρηση των ατµοσφαιρικών, χερσαίων, ωκεάνιων, καθώς και
κλιµατικών, παραµέτρων προκειµένου να βελτιωθεί η πρόγνωση του θαλάσσιου, του χερσαίου και του ατµοσφαιρικού
περιβάλλοντος, να κωδικοποιηθούν οι µακροχρόνιες παρατηρήσεις για σκοπούς µοντελοποίησης και ιδίως πρόγνωσης,
να δηµιουργηθούν κοινές ευρωπαϊκές βάσεις δεδοµένων και να υποστηριχθεί η υλοποίηση διεθνών προγραµµάτων.
Η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: παρατήρηση των βασικών θαλάσσιων, χερσαίων και ατµοσφαιρικών παραµέτρων που
είναι απαραίτητες για την έρευνα µε αντικείµενο την πλανητική µεταβολή και για τις σχετικές στρατηγικές διαχείρισης,
καθώς και παρατήρηση των ακραίων κλιµατικών συµβάντων µεγάλα δίκτυα παρατήρησης/παρακολούθησης/επιτήρησης/επιχειρησιακής πρόγνωσης/µοντελοποίησης (τα οποία λαµβάνουν υπόψη τις εξελίξεις της GMES και προσδίδουν
ευρωπαϊκή διάσταση στα G3OS (1).

—

Συµπληρωµατικές ερευνητικές δραστηριότητες θα εστιασθούν στα εξής: ανάπτυξη προηγµένων µεθοδολογιών
εκτίµησης διεργασιών, τεχνολογιών, µέτρων και πολιτικών, αξιολόγηση της ποιότητας του περιβάλλοντος, συµπεριλαµβανοµένων αξιόπιστων δεικτών για την υγεία του πληθυσµού και των περιβαλλοντικών συνθηκών και εκτίµηση
κινδύνων σε σχέση µε την έκθεση στο ύπαιθρο και εντός κτιρίων. Θα χρειαστεί επίσης κατάλληλη προ-τυποποιητική
έρευνα επί των σχετικών µετρήσεων και δοκιµών.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες που θα αναληφθούν στο παρόν θεµατικό πεδίο προτεραιότητας θα συµπεριλαµβάνουν
αναγνωριστική έρευνα στην αιχµή των γνώσεων, το αντικείµενο της οποίας θα συνδέεται στενά µε ένα ή περισσότερα θέµατα
του θεµατικού πεδίου προτεραιότητας. Θα χρησιµοποιηθούν δύο συµπληρωµατικές προσεγγίσεις: µία δεκτική και ανοικτή
— και µία πρόδροµη.
(1) Πλανητικά Συστήµατα Παρατήρησης (3: Πλανητικό Σύστηµα Παρατήρησης του Κλίµατος (GCOS), Πλανητικό Σύστηµα Παρατήρησης
των Ωκεανών (GOOS), Πλανητικό Σύστηµα Παρατήρησης της Γης (GTOS).

29.10.2002

29.10.2002

EL

1.1.7.

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Πολίτες και διακυβέρνηση στην κοινωνία της γνώσης

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβώνας αναγνώρισε ότι η µετάβαση προς µια ευρωπαϊκή κοινωνία της γνώσης θα έχει
αντίκτυπο σε όλες τις πτυχές της ζωής των πολιτών. Ο γενικός στόχος είναι η δηµιουργία µιας κατάλληλης γνωστικής βάσης
που θα επιτρέψει, αφενός, τη διαχείριση αυτής της µετάβασης, η οποία θα εξαρτηθεί από τις εθνικές, περιφερειακές και
τοπικές πολιτικές, προγράµµατα και δράσεις, και, αφετέρου, τη λήψη τεκµηριωµένων αποφάσεων από τους µεµονωµένους
πολίτες, τις οικογένειες και άλλες κοινωνικές µονάδες.
Λαµβάνοντας υπόψη τον σύνθετο χαρακτήρα, το εύρος και την αλληλεξάρτηση αυτών των προκλήσεων και των σχετικών
θεµάτων, η προσέγγιση που θα υιοθετηθεί θα πρέπει να βασίζεται σε ιδιαίτερα ενισχυµένη ολοκλήρωση της έρευνας, σε
πολυεπιστηµονική και διεπιστηµονική συνεργασία, και στην κινητοποίηση της ευρωπαϊκής ερευνητικής κοινότητας στον
χώρο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστηµών. Οι δραστηριότητες που θα αναληφθούν θα πρέπει επίσης να
διευκολύνουν τον προσδιορισµό των µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων κοινωνικών προκλήσεων που προκύπτουν από
την έρευνα στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήµες και να διασφαλίζουν την ενεργό συµµετοχή των βασικών κοινωνικών
συντελεστών καθώς και τη στοχοθετηµένη διάδοση των διεξαγόµενων εργασιών. Προκειµένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη
της συγκριτικής διακρατικής και διεπιστηµονικής έρευνας και παράλληλα να διατηρηθεί η ποικιλοµορφία των µεθοδολογιών
που ακολουθούνται από τους ευρωπαίους ερευνητές, είναι απαραίτητο να εξασφαλισθεί, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η συλλογή
και ανάλυση ορθότερων και πραγµατικά συγκρίσιµων δεδοµένων και η συντονισµένη ανάπτυξη στατιστικών και ποιοτικών
και ποσοτικών δεικτών, ιδίως στο πλαίσιο της αναδυόµενης κοινωνίας της γνώσης.
Σε ό,τι αφορά την κοινωνικοοικονοµική έρευνα και ανάλυση προοπτικών, θα διασφαλισθεί κατάλληλος συντονισµός µεταξύ
των προτεραιοτήτων των ειδικών προγραµµάτων.
Π ρ ο τ ερ α ι ό τ η τ ε ς τη ς έ ρ ε υ ν α ς
(i) Κοινωνία της γνώσης και κοινωνική συνοχή
Η οικοδόµηση µιας ευρωπαϊκής κοινωνίας της γνώσης αποτελεί σαφή πολιτικό στόχο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η έρευνα
έχει σκοπό να εξασφαλίσει την κατάλληλη γνωστική βάση ώστε να εξασφαλισθεί ότι η οικοδόµηση αυτή θα ευθυγραµµίζεται
µε τις ιδιαίτερες συνθήκες και στόχους της Ευρώπης.
—

Βελτίωση της παραγωγής, διάδοσης και αξιοποίησης των γνώσεων και ενίσχυση της συµβολής τους στην οικονοµική
και κοινωνική ανάπτυξη. Στόχος είναι να βελτιωθεί σηµαντικά η κατανόηση των χαρακτηριστικών της γνώσης και της
λειτουργίας της ως δηµόσιου και ιδιωτικού αγαθού, και να δηµιουργηθούν οι βάσεις για τη χάραξη πολιτικής και τη
λήψη αποφάσεων.
Η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: χαρακτηριστικά της γνώσης και λειτουργία της γνώσης σε σχέση µε την οικονοµία,
και την κοινωνία, καθώς και σε σχέση µε την καινοτοµία και τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες· και την τροποποίηση
των οικονοµικών και κοινωνικών θεσµών· η δυναµική της παραγωγής, διάδοσης και αξιοποίησης των γνώσεων, ρόλος
της κωδικοποίησης των γνώσεων και αντίκτυπος των ΤΠΕ· η σηµασία των τοπικών δοµών και των κοινωνικών δικτύων
στις διαδικασίες αυτές.

—

∆υνατότητες και επιλογές για την ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης: Στόχος είναι η ολοκληρωµένη κατανόηση του
τρόπου µε τον οποίο η κοινωνία της γνώσης µπορεί να προωθήσει τους κοινωνικούς στόχους της ΕΕ που καθορίστηκαν
στη διάσκεψη κορυφής της Λισσαβώνας και στα µετέπειτα Ευρωπαϊκά Συµβούλια, και συγκεκριµένα τους στόχους της
αειφόρου ανάπτυξης, της κοινωνικής και γεωγραφικής συνοχής και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής, λαµβάνοντας
δεόντως υπόψη την ποικιλοµορφία των κοινωνικών µοντέλων στην Ευρώπη και συνυπολογίζοντας πτυχές που
σχετίζονται µε τη γήρανση του πληθυσµού.
Η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: χαρακτηριστικά µιας κοινωνίας της γνώσης που να ευθυγραµµίζεται µε τα ευρωπαϊκά
κοινωνικά µοντέλα και να ανταποκρίνεται στην ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας ζωής· κοινωνική και γεωγραφική
συνοχή, σχέσεις µεταξύ των φύλων και µεταξύ των γενεών, και κοινωνικά δίκτυα· επιπτώσεις των αλλαγών στην
εργασία, την απασχόληση και την αγορά εργασίας· πρόσβαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, και δια βίου
µάθηση.

—

Οι διάφοροι δρόµοι προς την κοινωνία της γνώσης: Στόχος είναι η συγκριτική, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ανάλυση
προοπτικών και η δηµιουργία µιας βελτιωµένης βάσης για τη χάραξη και εφαρµογή στρατηγικών µετάβασης σε µια
κοινωνία της γνώσης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
Η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: παγκοσµιοποίηση και πιέσεις για σύγκλιση· οι επιπτώσεις τους στην περιφερειακή
ποικιλοµορφία· οι προκλήσεις που αντιπροσωπεύουν για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες η ποικιλία πολιτισµών και η αύξηση
των πηγών γνώσης· ο ρόλος των µέσων µαζικής ενηµέρωσης στο πλαίσιο αυτό.

(ii) Ιθαγένεια, δηµοκρατία και νέες µορφές διακυβέρνησης
Στόχος των εργασιών είναι να προσδιορισθούν οι κύριοι παράγοντες που προκαλούν αλλαγές στη διακυβέρνηση και στην
ιθαγένεια, ιδίως στο πλαίσιο της αυξανόµενης ολοκλήρωσης και παγκοσµιοποίησης και από την οπτική της ιστορίας και της
πολιτιστικής κληρονοµιάς, οι συνέπειες των αλλαγών αυτών και οι δυνατές λύσεις για την ενίσχυση της δηµοκρατικής
διακυβέρνησης, την επίλυση των διαφορών, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και τη συνεκτίµηση της πολιτισµικής
ποικιλοµορφίας και της ποικιλίας ταυτοτήτων.
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Οι συνέπειες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και διεύρυνσης για τη διακυβέρνηση και τους πολίτες: Στόχος είναι να
διευκρινισθούν οι βασικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ, αφενός, της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και διεύρυνσης και,
αφετέρου, των ζητηµάτων δηµοκρατίας, των θεσµικών ρυθµίσεων και της ευηµερίας των πολιτών.
Η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: οι σχέσεις µεταξύ της ολοκλήρωσης, της διεύρυνσης και των θεσµικών αλλαγών στα
πλαίσια της ιστορικής τους εξέλιξης και από µια συγκριτική οπτική· οι συνέπειες του µεταβαλλόµενου παγκόσµιου
περιβάλλοντος και ο ρόλος της Ευρώπης· οι συνέπειες της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ευηµερία των
πολιτών.

—

∆ιάρθρωση των τοµέων αρµοδιότητας και νέες µορφές διακυβέρνησης: Στόχος είναι, αφενός, η υποστήριξη της
ανάπτυξης µορφών διακυβέρνησης πολλαπλών επιπέδων οι οποίες να είναι υπόλογες, νόµιµες και επαρκώς εύρωστες
και ευέλικτες ώστε να αντιµετωπίζουν τις κοινωνικές αλλαγές, συµπεριλαµβανοµένης της ολοκλήρωσης και της
διεύρυνσης, και, αφετέρου, η διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας και νοµιµότητας της διαδικασίας χάραξης
πολιτικής.
Η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: διάρθρωση των αρµοδιοτήτων µεταξύ των διαφόρων επιπέδων αρµοδιότητας και
µεταξύ του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα· δηµοκρατική διακυβέρνηση, αντιπροσωπευτικοί θεσµοί και ρόλος των
οργανισµών της κοινωνίας των πολιτών· ιδιωτικοποίηση, δηµόσιο συµφέρον, νέες κανονιστικές προσεγγίσεις, εταιρική
διακυβέρνηση· συνέπειες για τα νοµικά συστήµατα.

—

Θέµατα συνδεόµενα µε την επίλυση των διαφορών και την αποκατάσταση της ειρήνης και της δικαιοσύνης: Στόχος
είναι να υποστηριχθεί η ανάπτυξη µιας θεσµικής και κοινωνικής ικανότητας επίλυσης των διαφορών, να προσδιορισθούν
οι παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία ή την αποτυχία πρόληψης των διαφορών και να βελτιωθούν οι δυνατότητες
διαµεσολάβησης για την επίλυσή τους.
Η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: έγκαιρος προσδιορισµός των παραγόντων που οδηγούν σε συγκρούσεις στο εσωτερικό
και µεταξύ χωρών· συγκριτική ανάλυση των διαδικασιών πρόληψης και διαµεσολάβησης για την επίλυση των διαφορών
και την απόδοση δικαιοσύνης σε διάφορους τοµείς, συµπεριλαµβανοµένης της διασφάλισης των θεµελιωδών
δικαιωµάτων· εν προκειµένω, ο ρόλος της Ευρώπης στην περιφερειακή και διεθνή σκηνή.

—

Νέες µορφές ιθαγένειας και πολιτισµικών ταυτοτήτων: Στόχος είναι να προαχθεί η ενεργός συµµετοχή των πολιτών
στη διαδικασία χάραξης πολιτικής στην Ευρώπη, να µελετηθούν οι συνέπειες των διατάξεων που αφορούν την ιθαγένεια
και τα ανθρώπινα δικαιώµατα στην Ευρώπη και ο τρόπος µε τον οποίο οι πολίτες αντιλαµβάνονται τις διατάξεις αυτές,
και να προσδιορισθούν οι παράγοντες που επιτρέπουν την κινητικότητα και τη συνύπαρξη πολλαπλών ταυτοτήτων.
Η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής: σχέσεις µεταξύ των νέων µορφών ιθαγένειας, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων
των µη υπηκόων· ανοχή, ανθρώπινα δικαιώµατα, ρατσισµός και ξενοφοβία· ο ρόλος των µέσων µαζικής ενηµέρωσης
στην ανάπτυξη µιας ευρωπαϊκής δηµόσιας σφαίρας· εξέλιξη της ιθαγένειας και των ταυτοτήτων σε ένα πλαίσιο
πολιτισµικής και άλλης ποικιλοµορφίας στην Ευρώπη, λαµβανοµένης υπόψη της µεταναστευτικής ροής· κοινωνικός
και πολιτισµικός διάλογος στο εσωτερικό της Ευρώπης, και µεταξύ της Ευρώπης και άλλων περιφερειών του κόσµου·
συνέπειες για την ανάπτυξη µιας ευρωπαϊκής κοινωνίας της γνώσης.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες που θα αναληφθούν στο παρόν θεµατικό πεδίο προτεραιότητας θα συµπεριλαµβάνουν
αναγνωριστική έρευνα στην αιχµή των γνώσεων, το αντικείµενο της οποίας θα συνδέεται στενά µε ένα ή περισσότερα θέµατα
του θεµατικού πεδίου προτεραιότητας. Θα χρησιµοποιηθούν δύο συµπληρωµατικές προσεγγίσεις: µία δεκτική και ανοικτή
— και µία πρόδροµη.

1.2.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΕ∆ΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

Οι υπό τον ανωτέρω τίτλο δραστηριότητες συµπληρώνουν τις ερευνητικές δραστηριότητες που θα αναληφθούν στα θεµατικά
πεδία προτεραιότητας και περιλαµβάνουν τα εξής:
—

Υποστήριξη πολιτικών και πρόβλεψη των επιστηµονικών και τεχνολογικών αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

—

Ειδικές ερευνητικές δραστηριότητες για τις ΜΜΕ,

—

Ειδικές δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας.

1.2.1.

Υποστήριξη πολιτικών και πρόβλεψη επιστηµονικών και τεχνολογικών αναγκών

Οι δραστηριότητες υπό τον ανωτέρω τίτλο διαδραµατίζουν ξεχωριστό ρόλο στη συνολική αρχιτεκτονική του προγράµµατοςπλαισίου 2002-2006. Προϋποθέτουν κοινές ρυθµίσεις εφαρµογής και την αναγκαία κρίσιµη µάζα προκειµένου να
εξασφαλισθεί αποτελεσµατική και ευέλικτη διεξαγωγή ερευνητικών εργασιών που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των
θεµελιωδών στόχων της κοινοτικής έρευνας και εξυπηρετούν ένα ευρύ φάσµα αναγκών οι οποίες δεν είναι δυνατόν να
καλυφθούν στα πλαίσια των θεµατικών προτεραιοτήτων. Οι συγκεκριµένες δραστηριότητες θα έχουν τους ακόλουθους
ειδικούς στόχους:
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—

υποστήριξη της χάραξης και εφαρµογής κοινοτικών πολιτικών, λαµβανοµένων υπόψη των συµφερόντων των πιθανών
µελλοντικών µελών της Ένωσης καθώς και των υφιστάµενων κρατών µελών, και παρακολούθηση του αντίκτυπου
αυτών των πολιτικών,

—

διερεύνηση νέων και καινοφανών επιστηµονικών και τεχνολογικών προβληµάτων και προοπτικών, και ιδίως
διεπιστηµονικών και πολυεπιστηµονικών πεδίων έρευνας, τα οποία καθιστούν σκόπιµη την ανάληψη δράσης σε
ευρωπαϊκή κλίµακα λόγω των δυνατοτήτων που παρουσιάζουν για κατάκτηση στρατηγικών θέσεων στην αιχµή της
γνώσης και σε νέες αγορές, ή για πρόβλεψη σηµαντικών προκλήσεων µε τις οποίες θα έρθει αντιµέτωπη η ευρωπαϊκή
κοινωνία.

Ένα κοινό χαρακτηριστικό των εν προκειµένω δραστηριοτήτων είναι ότι θα διεξάγονται µε πολυετή προοπτική στην οποία
θα λαµβάνονται άµεσα υπόψη οι ανάγκες και οι απόψεις των κύριων εταίρων (κατά περίπτωση: πολιτικοί ιθύνοντες, οµάδες
βιοµηχανικών χρηστών, πρωτοπόρες ερευνητικές οµάδες, κ.λπ.). Θα υλοποιούνται σύµφωνα µε τον µηχανισµό ευέλικτου
προγραµµατισµού που θα εφαρµοσθεί κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προγράµµατος, βάσει του οποίου θα καθορίζονται
ειδικές προτεραιότητες που θα ανταποκρίνονται στις προσδιορισθείσες ανάγκες και θα εµπίπτουν στους ανωτέρω
αναφερόµενους στόχους.
Οι κατ' αυτό τον τρόπο καθοριζόµενες προτεραιότητες θα εγγράφονται στη συνέχεια στο πρόγραµµα εργασίας του ειδικού
προγράµµατος, παράλληλα µε τις προτεραιότητες που απορρέουν από τους στόχους άλλων τµηµάτων του ειδικού
προγράµµατος, και θα ενηµερώνονται σε τακτική βάση. Κατ' αυτό τον τρόπο, ο προϋπολογισµός που αφορά τις εν λόγω
δραστηριότητες θα διατίθεται προοδευτικά για τις εκάστοτε καθορισθείσες ειδικές προτεραιότητες, καθ' όλη τη διάρκεια
εκτέλεσης του ειδικού προγράµµατος.
Ο προγραµµατισµός θα γίνεται από την Επιτροπή µε βάση τις προτάσεις που θα λαµβάνει κατόπιν διαβουλεύσεων ευρείας
κλίµακας µε τους ενδιαφερόµενους κύκλους στην ΕΕ και στις συνδεδεµένες µε το πρόγραµµα-πλαίσιο χώρες, ως προς τα
θέµατα που πρέπει να συµπεριληφθούν.
Ένα πρώτο κονδύλιο ύψους 350 εκατοµµυρίων ΕUR θα διατεθεί για τις ερευνητικές δραστηριότητες που απαριθµούνται
κατωτέρω, οι οποίες έχουν καθορισθεί µε βάση τις προς το παρόν προσδιοριζόµενες ανάγκες· το υπόλοιπο ποσό ύψους
220 εκατοµµυρίων ΕUR θα διατεθεί κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του ειδικού προγράµµατος, κατά την οποία θα ληφθεί
δεόντως υπόψη η ανάγκη να διατηρηθεί η απαιτούµενη ευελιξία για την κάλυψη της «υποστήριξης πολιτικών και της
πρόβλεψης επιστηµονικών και τεχνολογικών αναγκών».
(i) Έρευνα µε γνώµονα τις πολιτικές
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων υπό τον ανωτέρω τίτλο, θα υποστηριχθούν ιδίως τα εξής:
—

η κοινή γεωργική πολιτικής (ΚΓΠ) και η κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑΠ),

—

η αειφόρος ανάπτυξη, και ιδίως η υλοποίηση των στόχων της πολιτικής της Κοινότητας στον τοµέα του περιβάλλοντος
(συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που καθορίζονται στο 6ο πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον), στον τοµέα της
ενέργειας (στην Πράσινη Βίβλο «Προς µια ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού»), και
στον τοµέα των µεταφορών (στη Λευκή Βίβλο για την ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών),

—

άλλες κοινοτικές πολιτικές σε τοµείς όπως η υγεία (και ιδίως η δηµόσια υγεία), η περιφερειακή ανάπτυξη, το εµπόριο,
η αναπτυξιακή βοήθεια, η εσωτερική αγορά και η ανταγωνιστικότητα, η κοινωνική πολιτική και η απασχόληση, η
εκπαίδευση και η κατάρτιση, ο πολιτισµός, η ισότητα των φύλων, η προστασία των καταναλωτών, η δηµιουργία ενός
χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, και οι εξωτερικές σχέσεις, συµπεριλαµβανοµένων των πολιτικών προς
στήριξη της διεύρυνσης, και συµπεριλαµβανοµένων των απαιτουµένων στατιστικών µεθόδων και εργαλείων,

—

οι στόχοι κοινοτικών πολιτικών οι οποίοι απορρέουν από τις πολιτικές κατευθύνσεις που έχει δώσει το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο όσον αφορά, για παράδειγµα, την οικονοµική πολιτική, την πολιτική για την κοινωνία της πληροφορίας,
την πολιτική για την ηλεκτρονική Ευρώπη (e-Europe), και την πολιτική για τις επιχειρήσεις.

Οι δραστηριότητες αυτές µπορεί να συµπεριλαµβάνουν δραστηριότητες προ-τυποποιητικής έρευνας και µετρήσεων και
δοκιµών, όταν είναι απαραίτητο για τις ανάγκες των κοινοτικών πολιτικών. Θα ληφθούν επίσης υπόψη οι δεσµοί µεταξύ
διαφόρων τοµέων πολιτικής.
Π ο λ υ ετ ή ς π ρ ο γρ α µ µ α τι σµ ό ς
Στον πολυετή προγραµµατισµό των συγκεκριµένων δραστηριοτήτων θα λαµβάνονται υπόψη οι γνώµες των σχετικών µε τις
υπόψη πολιτικές επιστηµονικών επιτροπών. Ο προγραµµατισµός θα πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια µιας οµάδας χρηστών
απαρτιζόµενης από εκπροσώπους διαφόρων υπηρεσιών της Επιτροπής, η οποία θα µπορεί επίσης να προσφεύγει, όποτε το
κρίνει σκόπιµο, σε ένα ανεξάρτητο συµβουλευτικό σχήµα συγκροτούµενο από επιστηµονικούς και βιοµηχανικούς
εµπειρογνώµονες υψηλού επιπέδου. Η οµάδα χρηστών θα αξιολογεί τα προτεινόµενα προς συµπερίληψη θέµατα µε βάση τα
ακόλουθα κριτήρια:
—

συµβολή των θεµάτων στη χάραξη και ανάπτυξη πολιτικής (π.χ. σχέσεις µε υπό εκπόνηση νοµοθετικές προτάσεις ή µε
σηµαντικές προθεσµίες στον εκάστοτε τοµέα),
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—

δυνητική συµβολή των θεµάτων στην ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, στην ενίσχυση των επιστηµονικών και τεχνολογικών
της βάσεων και στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, συµπεριλαµβανοµένης της αποτελεσµατικής
ένταξης των υποψήφιων για προσχώρηση χωρών,

—

ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία, λαµβανοµένων ιδίως υπόψη των ερευνητικών δραστηριοτήτων που διεξάγονται στα
κράτη µέλη στους αντίστοιχους τοµείς,

—

επιστηµονική συνάφεια και σκοπιµότητα των προτεινόµενων ερευνητικών θεµάτων και προσεγγίσεων,

—

εξασφάλιση κατάλληλης κατανοµής των καθηκόντων, και συνέργειας, µεταξύ αυτών των δραστηριοτήτων και των
άµεσων δράσεων που διεξάγει το Κοινό Κέντρο Ερευνών προς υποστήριξη των κοινοτικών πολιτικών.

Σε περίπτωση κρίσης που δηµιουργεί άµεσες και απρόβλεπτες ανάγκες έρευνας, ο προγραµµατισµός µπορεί να τροποποιηθεί
µέσω µιας διαδικασίας εκτάκτου ανάγκης η οποία θα βασίζεται στα ίδια κριτήρια αξιολόγησης.
Α ρ χ ι κέ ς π ρ ο τ ερ α ι ό τ η τ ε ς τη ς έ ρ ε υ ν α ς
Οι προτεραιότητες της έρευνας µε γνώµονα τις πολιτικές, οι οποίες ανταποκρίνονται σε άµεσες ανάγκες, βασίζονται σε
προτάσεις θεµάτων που διατύπωσαν οι αρµόδιες για τη χάραξη πολιτικής υπηρεσίες της Επιτροπής, ενδεχοµένως κατόπιν
διαβουλεύσεων µε τις οικείες επιστηµονικές επιτροπές, καθώς και στους ευρύτερους στόχους της Ένωσης, όπως αυτοί
διαλαµβάνονται στα διαδοχικά συµπεράσµατα των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων.
Οι προτεραιότητες αυτές έχουν ενταχθεί στις ακόλουθες γραµµές δράσης, σε µια δοµή η οποία βελτιστοποιεί τις συνέργειες
µεταξύ διαφορετικών πολιτικών αναγκών και επιστηµονικών εισροών, και η οποία καλύπτει και συµπληρώνει τις θεµατικές
προτεραιότητες:
—

Αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων της Ευρώπης. Οι ερευνητικές δραστηριότητες υπό τον παρόντα τίτλο
ανταποκρίνονται σε πολιτικές ανάγκες οι οποίες συνδέονται, ιδίως, µε τον εκσυγχρονισµό και την αειφορία της
κοινής γεωργικής και της κοινής αλιευτικής πολιτικής και µε την προώθηση της ανάπτυξης της υπαίθρου,
συµπεριλαµβανοµένης της δασοκοµίας. Η έρευνα θα εστιασθεί στα εξής:
εκσυγχρονισµός και αειφορία της γεωργίας και της δασοκοµίας, συµπεριλαµβανοµένου του πολυλειτουργικού τους
ρόλου για την αειφόρο ανάπτυξη και την προαγωγή των αγροτικών περιοχών,
εργαλεία και µέθοδοι αξιολόγησης για µια αειφόρο διαχείριση της γεωργίας και της δασοκοµίας,
εκσυγχρονισµός και αειφορία της αλιευτικής πολιτικής, συµπεριλαµβανοµένων των συστηµάτων υδατοκαλλιέργειας,
νέες και φιλικότερες προς το περιβάλλον µέθοδοι παραγωγής που επιτρέπουν τη βελτίωση της υγείας και της
µεταχείρισης των ζώων, συµπεριλαµβανοµένης της έρευνας για ζωικές ασθένειες, όπως ο αφθώδης πυρετός, η κλασική
πανώλης των χοίρων και η ανάπτυξη ανιχνευτικών εµβολίων,
περιβαλλοντική εκτίµηση (έδαφος, ύδατα, ατµόσφαιρα, θόρυβος, καθώς και συνέπειες των χηµικών ουσιών),
αξιολόγηση περιβαλλοντικών τεχνολογιών προς υποστήριξη των αποφάσεων πολιτικής, ιδίως όσον αφορά αποτελεσµατικές άλλα µη δαπανηρές τεχνολογίες για την τήρηση της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.

—

Κατοχύρωση της υγείας, της ασφάλειας και του µέλλοντος των πολιτών της Ευρώπης. Οι ερευνητικές δραστηριότητες
υπό τον παρόντα τίτλο ανταποκρίνονται σε πολιτικές ανάγκες που συνδέονται, ιδίως, µε την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής
Κοινωνικής Ατζέντας, συµπεριλαµβανοµένων θεµάτων σχετικών µε την µελλοντική κοινωνική πολιτική, την προστασία
της δηµόσιας υγείας και των καταναλωτών και τη δηµιουργία ενός Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και ∆ικαιοσύνης. Η
έρευνα θα εστιασθεί στα εξής:
καθοριστικοί παράγοντες για την κατάσταση της υγείας και παροχή αειφόρων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και συνταξιοδοτικών συστηµάτων (ιδίως στο πλαίσιο της γήρανσης του πληθυσµού
και της δηµογραφικής εξέλιξης),
ζητήµατα δηµόσιας υγείας (συµπεριλαµβάνονται η επιδηµιολογία που συµβάλλει στην πρόληψη των ασθενειών και
στην αντιµετώπιση νεοεµφανιζόµενων σπάνιων και µεταδοτικών ασθενειών, οι αλλεργίες, οι διαδικασίες ασφαλούς
αιµοδοσίας και δωρεάς οργάνων, οι µέθοδοι δοκιµών χωρίς χρήση ζώων),
επιπτώσεις των περιβαλλοντικών προβληµάτων στην υγεία (συµπεριλαµβάνονται η ασφάλεια κατά την εργασία και οι
µέθοδοι εκτίµησης κινδύνων και οι µέθοδοι µετριασµού των κινδύνων των φυσικών καταστροφών για τους ανθρώπους),
ζητήµατα που αφορούν την ποιότητα ζωής των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και των αναπήρων (συµπεριλαµβανοµένων
των ίσων ευκαιριών πρόσβασης),
συγκριτική έρευνα για τους παράγοντες που είναι πίσω από τα ρεύµατα µετανάστευσης και προσφύγων, συµπεριλαµβανοµένης της παράνοµης µετανάστευσης και του εµπορίου ανθρώπων,
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βελτιωµένα µέσα πρόβλεψης της εξέλιξης και των αιτίων της εγκληµατικότητας και για την εκτίµηση της
αποτελεσµατικότητας των πολιτικών πρόληψης του εγκλήµατος· αξιολόγηση των νέων προκλήσεων που συνδέονται
µε την παράνοµη χρήση ναρκωτικών,
θέµατα σχετιζόµενα µε την πολιτική προστασία (συµπεριλαµβανοµένης της βιοασφάλειας και της προστασίας από
κινδύνους που απορρέουν από τροµοκρατικές επιθέσεις), και διαχείριση κρίσεων.
—

Υποστήριξη του οικονοµικού δυναµικού και της συνοχής µιας ευρύτερης και πιο ολοκληρωµένης Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι ερευνητικές δραστηριότητες υπό τον παρόντα τίτλο ανταποκρίνονται, ιδίως, στις ανάγκες µιας σειράς πολιτικών
που έχουν σχέση µε την ανταγωνιστικότητα, τον δυναµισµό και την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής οικονοµίας, στα
πλαίσια της διεύρυνσης, της παγκοσµιοποίησης και των εµπορικών σχέσεων της Ευρώπης µε τον υπόλοιπο κόσµο. Η
έρευνα θα εστιασθεί στα εξής:
υποστήριξη της πολιτικής στους τοµείς της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, της αειφόρου ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και του εµπορίου (συµπεριλαµβάνεται η βελτίωση των µέσων αξιολόγησης της οικονοµικής ανάπτυξης και της
συνοχής),
ανάπτυξη εργαλείων, δεικτών και επιχειρησιακών παραµέτρων για την αξιολόγηση των επιδόσεων (οικονοµικών,
περιβαλλοντικών και κοινωνικών) των αειφόρων συστηµάτων µεταφορών και ενέργειας,
σφαιρική ανάλυση της ασφάλειας και συστήµατα επικύρωσης για τις µεταφορές και έρευνα σχετικά µε τους κινδύνους
ατυχηµάτων και την ασφάλεια στα συστήµατα κινητικότητας,
πρόβλεψη και ανάπτυξη καινοτόµων πολιτικών υπέρ της µεσοπρόθεσµης και µακροπρόθεσµης αειφορίας,
θέµατα σχετικά µε την κοινωνία της πληροφορίας (όπως π.χ. διαχείριση και προστασία των ψηφιακών στοιχείων,
πρόσβαση στην κοινωνία της πληροφορίας για όλους),
προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς και συναφείς στρατηγικές διατήρησης,
βελτίωση της ποιότητας, της προσπελασιµότητας και της διάδοσης των ευρωπαϊκών στατιστικών.

Θα υιοθετηθεί συντονισµένη προσέγγιση για την αντιµετώπιση των θεµάτων έρευνας που άπτονται περισσοτέρων της µίας
πολιτικές, ιδίως όσον αφορά τη µέτρηση και την αξιολόγηση των επιπτώσεων της δηµογραφικής εξέλιξης, και γενικότερα
κατά την ανάπτυξη στατιστικών και δεικτών χρήσιµων για αυτές τις πολιτικές.
(ii)

Έρευνα µε αντικείµενο τη διερεύνηση νέων και καινοφανών επιστηµονικών και τεχνολογικών προβληµάτων και
προοπτικών

Οι ερευνητικές δραστηριότητες υπό τον ανωτέρω τίτλο θα ανταποκριθούν στις ανάγκες νέων πεδίων τα οποία εγγράφονται
ευλόγως στα πλαίσια της κοινοτικής έρευνας και τα οποία άπτονται πολλών θεµατικών πεδίων προτεραιότητας ή δεν
εντάσσονται σε κανένα από αυτά, λόγω ιδίως του εξαιρετικά διεπιστηµονικού ή/και πολυεπιστηµονικού τους χαρακτήρα. Οι
ερευνητικές δραστηριότητες θα ανταποκριθούν επίσης σε ανάγκες που προκύπτουν από απρόσµενες µείζονες εξελίξεις. Χάρη
στη συγκέντρωση πόρων από όλη την ΕΕ, στόχος των εν προκειµένω δραστηριοτήτων είναι να επιτύχουν ή να θέσουν τις
βάσεις για νέες επιστηµονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, προκειµένου η Ευρώπη να κατακτήσει ηγετική θέση στον χώρο της
έρευνας. Οι δραστηριότητες αυτές θα ενισχύσουν τη ροή ιδεών µεταξύ του ακαδηµαϊκού χώρου και της βιοµηχανίας και θα
επιτρέψουν στην Ευρώπη να αξιοποιήσει καλύτερα το ερευνητικό της δυναµικό µε την προοπτική µιας δυναµικής κοινωνίας
της γνώσης.
Αρχικά θα υποστηριχθούν τα ακόλουθα πεδία δραστηριότητας:
—

έρευνα µε σκοπό την ταχεία αξιολόγηση νέων ανακαλύψεων ή νεοπαρατηρούµενων φαινοµένων τα οποία ενδέχεται να
προαγγέλλουν νέους σοβαρούς κινδύνους ή προβλήµατα για την ευρωπαϊκή κοινωνία, καθώς και για τον προσδιορισµό
κατάλληλων τρόπων αντιµετώπισής τους,

—

έρευνα σε αναδυόµενα πεδία γνώσης ή µε αντικείµενο τις µελλοντικές τεχνολογίες, ιδίως δε σε διεπιστηµονικά πεδία,
η οποία έχει ιδιαίτερα καινοτόµο χαρακτήρα και ενέχει συνεπώς υψηλούς (τεχνικούς) κινδύνους. Η έρευνα αυτή είναι
ανοικτή σε οποιαδήποτε καινούργια ιδέα προσφέρει αξιόλογες δυνατότητες για βιοµηχανικές ή/και κοινωνικές
εφαρµογές µείζονος σηµασίας, ή για µακροπρόθεσµη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ερευνητικής ικανότητας.

Οι προτάσεις θα αξιολογούνται µε βάση την ερευνητική αριστεία, τις δυνατότητες µελλοντικών εφαρµογών και, για το
πρώτο ιδίως από αυτά τα πεδία, τον καινοτόµο χαρακτήρα τους.
Π ο λ υ ετ ή ς π ρ ο γρ α µ µ α τι σµ ό ς
Τα επιµέρους θέµατα των ανωτέρω κατηγοριών στα οποία θα εστιασθούν οι ερευνητικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια
υλοποίησης του προγράµµατος θα επιλέγονται στο πλαίσιο του πολυετούς προγραµµατισµού µε βάση τον επείγοντα
χαρακτήρα ή τη δυνητική τους σηµασία για την κοινωνία, τη βιοµηχανία ή την οικονοµία, λαµβάνοντας υπόψη τις υπό
εξέλιξη ερευνητικές δραστηριότητες που θα αναληφθούν υπό τον παρόντα τίτλο. Η αξιολόγηση των θεµάτων θα διενεργείται
µε την υποστήριξη ενός ανεξάρτητου συµβουλευτικού σχήµατος απαρτιζόµενου από επιστηµονικούς και βιοµηχανικούς
εµπειρογνώµονες υψηλού επιπέδου και θα βασίζεται επίσης στα ακόλουθα κριτήρια:
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—

δυνητική συµβολή των προτεινόµενων ερευνητικών θεµάτων στην καινοτοµία, στην ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, στην
ενίσχυση των επιστηµονικών και τεχνολογικών της βάσεων και στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας,
συµπεριλαµβανοµένης της αποτελεσµατικής ένταξης των υποψήφιων για προσχώρηση χωρών,

—

την επιστηµονική συνάφεια και επικαιρότητα των προτεινόµενων ερευνητικών θεµάτων και προσεγγίσεων.

Σε περίπτωση κρίσης που δηµιουργεί άµεσες και απρόβλεπτες ανάγκες έρευνας, ο προγραµµατισµός µπορεί να τροποποιηθεί
µέσω µιας διαδικασίας εκτάκτου ανάγκης η οποία θα βασίζεται στα ίδια κριτήρια αξιολόγησης. Οι προβλεπτικές µελέτες θα
µπορούσαν επίσης να συµβάλουν στην ενηµέρωση της διαδικασίας ιεράρχησης
(iii)

Υλοποίηση

Οι προγραµµατισθείσες δραστηριότητες θα υλοποιούνται κατόπιν προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, των οποίων θα
προηγούνται, ανάλογα µε την περίπτωση, προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ιδίως στον τοµέα της διερεύνησης νέων
και αναδυόµενων επιστηµονικών τεχνολογικών τοµέων. Οι δραστηριότητες θα λάβουν κυρίως τις ακόλουθες µορφές:
—

ειδικά στοχοθετηµένα ερευνητικά σχέδια περιορισµένης γενικά κλίµακας, τα οποία θα υλοποιούνται από εταιρικά
σχήµατα µεγέθους κατάλληλου για την κάλυψη των υπόψη αναγκών,

—

δράσεις συντονισµού, και δικτύωση ερευνητικών δραστηριοτήτων διεξαγόµενων σε εθνικό επίπεδο, στις περιπτώσεις
που για την επίτευξη των επιδιωκόµενων στόχων απαιτείται κινητοποίηση του δυναµικού που διαθέτουν τα κράτη
µέλη, οι υποψήφιες και οι λοιπές συνδεδεµένες χώρες.

Σε ορισµένες δεόντως δικαιολογηµένες περιπτώσεις όπου οι υπόψη στόχοι µπορούν να επιτευχθούν καλύτερα µε αυτό τον
τρόπο, είναι δυνατόν να γίνει περιορισµένη χρήση των δικτύων αριστείας και των ολοκληρωµένων σχεδίων.
Οι προτάσεις θα επιλέγονται από την Επιτροπή κατόπιν αξιολόγησης διενεργηθείσας από ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες.
Οι δραστηριότητες αυτές είναι επίσης δυνατόν να υλοποιηθούν µέσω δράσεων ειδικής στήριξης.

1.2.2.

Οριζόντιες ερευνητικές δραστηριότητες µε συµµετοχή ΜΜΕ

Στόχοι
Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο για την ανταγωνιστικότητα και τη δηµιουργία θέσεων
εργασίας στην Ευρώπη, όχι µόνο διότι αντιπροσωπεύουν τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην Ευρώπη, αλλά
και επειδή είναι η πηγή του δυναµισµού και της εξέλιξης των νέων αγορών, ιδίως εκείνων που βρίσκονται στην αιχµή της
τεχνολογίας. Παρά το γεγονός ότι αποτελούν µια ετερογενή κοινότητα, όλες αυτές οι επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν αυξηµένο
ανταγωνισµό λόγω της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς και λόγω της ανάγκης συνεχούς καινοτοµίας και
προσαρµογής στην εξέλιξη της τεχνολογίας. Επιπλέον, ένας αυξανόµενος αριθµός ΜΜΕ οφείλουν και επιθυµούν να
διεθνοποιηθούν εις αναζήτηση νέων αγορών και νέων επιχειρηµατικών ευκαιριών.
Οι ΜΜΕ θα συµµετάσχουν κυρίως σε δραστηριότητες υπαγόµενες στα θεµατικά ερευνητικά πεδία προτεραιότητας, στα πλαίσια
δικτύων αριστείας, ολοκληρωµένων σχεδίων και ειδικών στοχοθετηµένων ερευνητικών σχεδίων. Επιπλέον, προβλέπονται δύο
τύποι δραστηριοτήτων ειδικά για τις ΜΜΕ: οι δραστηριότητες συλλογικής έρευνας και οι δραστηριότητες ερευνητικής
συνεργασίας. Οι ειδικοί αυτοί τύποι δραστηριοτήτων απευθύνονται κατά κανόνα στην πληθώρα ΜΜΕ που διαθέτουν
αξιόλογη µεν ικανότητα καινοτοµίας, αλλά περιορισµένη ερευνητική ικανότητα. Εντούτοις, οι δραστηριότητες ερευνητικής
συνεργασίας θα επιτρέψουν επίσης στις καινοτόµες ΜΜΕ να συνεργασθούν µε πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα.
Συνολικά, πέραν των εν λόγω οριζόντιων δραστηριοτήτων, για τις ΜΜΕ θα διατεθεί το 15 % τουλάχιστον του
προϋπολογισµού που προβλέπεται για τα επτά θεµατικά πεδία προτεραιότητας του παρόντος προγράµµατος.
(i) Συλλογική έρευνα
Η συλλογική έρευνα αποτελεί µια µορφή έρευνας η οποία διεξάγεται από εργολήπτες ΕΤΑ για λογαριασµό βιοµηχανικών
ενώσεων ή βιοµηχανικών οµίλων, µε σκοπό την επέκταση της γνωστικής βάσης σηµαντικών κοινοτήτων ΜΜΕ και, κατά
συνέπεια, τη βελτίωση του γενικού επιπέδου ανταγωνιστικότητάς τους. Αυτός ο τύπος έρευνας, η οποία διεξάγεται σε
ευρωπαϊκή βάση στα πλαίσια σχεδίων σηµαντικού µεγέθους και µακροχρόνιας διάρκειας, αποτελεί ένα αποτελεσµατικό µέσο
για την κάλυψη των τεχνολογικών αναγκών σηµαντικών κλάδων της βιοµηχανικής κοινότητας.
Στόχος αυτού του τύπου έρευνας, ο οποίος βασίζεται σε προγράµµατα που εφαρµόζονται σε πολλά κράτη µέλη, είναι να
επιτρέψει σε βιοµηχανικούς οµίλους να προσδιορίσουν και να εκφράσουν ερευνητικές ανάγκες κοινές σε έναν µεγάλο αριθµό
ΜΜΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι σχετικές δραστηριότητες αναµένεται να οδηγήσουν σε βελτίωση της γενικής τεχνολογικής
βάσης ολόκληρων βιοµηχανικών κλάδων στην Ευρώπη. Χάρη στη διασύνδεση βιοµηχανικών οµίλων από διαφορετικές χώρες
και στη χρηµατοδότηση σχεδίων ευρύτερης κλίµακας οι συντονιστές των οποίων θα φέρουν αυξηµένες ευθύνες, οι εν λόγω
δραστηριότητες θα συµβάλουν στη διαµόρφωση του τοπίου συλλογικής έρευνας σύµφωνα µε τους στόχους του Ευρωπαϊκού
Χώρου Έρευνας.
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Τα σχέδια συλλογικής έρευνας θα καλύπτουν, µεταξύ άλλων, τα εξής:
—

έρευνα για την αντιµετώπιση κοινών προβληµάτων/προκλήσεων (π.χ. συµµόρφωση σε κανονιστικές απαιτήσεις,
περιβαλλοντικές επιδόσεις),

—

προ-τυποποιητική έρευνα (η οποία παρέχει την επιστηµονική βάση για την εκπόνηση ευρωπαϊκών προτύπων και
προδιαγραφών),

—

έρευνα µε στόχο την ενίσχυση της τεχνολογικής βάσης συγκεκριµένων κλάδων,

—

ανάπτυξη «τεχνολογικών εργαλείων» (π.χ. διαγνωστικών εργαλείων, εξοπλισµού ασφάλειας).

Η διαχείριση των σχεδίων συλλογικής έρευνας θα ασκείται, σύµφωνα µε σαφώς καθορισµένες κατευθυντήριες γραµµές, από
ενώσεις / οµίλους επιχειρήσεων εγκατεστηµένους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ή από τουλάχιστον δύο εθνικές ενώσεις / οµίλους
επιχειρήσεων εγκατεστηµένους σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Τη διαχείριση των σχεδίων συλλογικής έρευνας µπορεί
επίσης να έχουν και ευρωπαϊκοί όµιλοι οικονοµικού σκοπού που εκπροσωπούν τα συµφέροντα ΜΜΕ. Ένας «κεντρικός
πυρήνας» ΜΜΕ θα παρακολουθεί την πρόοδο υλοποίησης του εκάστοτε σχεδίου, από το στάδιο προσδιορισµού του
αντικειµένου της έρευνας έως τη διάδοση των παραχθέντων αποτελεσµάτων.
Για τον επακριβή προσδιορισµό των θεµάτων της έρευνας και την επιλογή των προτάσεων προβλέπεται µια διαδικασία δύο
σταδίων: σε πρώτο στάδιο, πρόσκληση υποβολής προκαταρκτικών προτάσεων και αρχική αξιολόγηση· σε δεύτερο στάδιο, εκ
νέου υποβολή των προτάσεων που επιλέγησαν στο πρώτο στάδιο υπό µορφή µίας ή περισσοτέρων ολοκληρωµένων
προτάσεων, αξιολόγηση και επιλογή µεταξύ αυτών. Το ύψος της χρηµατοδότησης και οι συµβατικές ρυθµίσεις των σχεδίων
συλλογικής έρευνας θα εξαρτηθούν από τους στόχους τους:
—

για τα σχέδια που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας ενός συγκεκριµένου βιοµηχανικού κλάδου, η
χρηµατοδοτική συµµετοχή της Κοινότητας θα καλύπτει, κατ' ανώτατο όριο, το 50 % των συνολικών επιλέξιµων
δαπανών. Στην περίπτωση αυτή, το αντισυµβαλλόµενο µέρος (οι όµιλοι επιχειρήσεων) θα έχει την κυριότητα των
αποτελεσµάτων,

—

για τα σχέδια µε σηµαντικό νοµοθετικό περιεχόµενο ή µε σηµαντικές συνέπειες για την «ευηµερία του κοινού» (π.χ.
προστασία του περιβάλλοντος, βελτίωση της δηµόσιας υγείας), το ύψος της χρηµατοδότησης µπορεί να είναι
µεγαλύτερο. Στην περίπτωση αυτή, θα δίνεται έµφαση κυρίως στη διάδοση των αποτελεσµάτων της έρευνας σε
ευρωπαϊκή κλίµακα.

Σε κάθε περίπτωση, θα προβλέπεται η διάδοση των αποτελεσµάτων µεταξύ των ΜΜΕ µέσω π.χ. ειδικών δράσεων κατάρτισης
και επίδειξης (δράσεις «αφοµοίωσης»).
(ii) Συνεργατική έρευνα
Πρόκειται για µια µορφή έρευνας στο πλαίσιο της οποίας ένας περιορισµένος αριθµός ΜΜΕ από διαφορετικές χώρες, οι
οποίες έχουν συγκεκριµένα προβλήµατα ή ανάγκες, αναθέτουν τη διεξαγωγή των απαραίτητων ερευνητικών δραστηριοτήτων
σε έναν εργολήπτη ΕΤΑ, ενώ διατηρούν την κυριότητα των αποτελεσµάτων. Τα σχέδια συνεργατικής έρευνας έχουν σχετικά
µικρή διάρκεια και µπορεί να αφορούν οποιοδήποτε θέµα ή πεδίο έρευνας, ανάλογα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες και προβλήµατα
των ενδιαφερόµενων ΜΜΕ. Στα σχέδια συνεργατικής έρευνας µπορούν να συµµετέχουν και άλλες (πλην των µικροµεσαίων)
επιχειρήσεις και τελικοί χρήστες έχοντας περιορισµένη πρόσβαση στα αποτελέσµατα, υπό όρους που να αποκλείουν την εκ
µέρους τους ανάληψη κυρίαρχου ρόλου.
Οι δραστηριότητες αυτές µπορεί επίσης να υλοποιηθούν από καινοτόµες ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας σε συνεργασία µε
ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήµια.
Η συνεργατική έρευνα θα λαµβάνει χώρα κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.
Πληροφορίες και συµβουλές σχετικά µε τις δυνατότητες συµµετοχής των ΜΜΕ θα παρέχονται µέσω των σηµείων πρόσβασης
που θα δηµιουργήσει η Επιτροπή, καθώς και µέσω των εθνικών σηµείων επαφής. Για τον συγκεκριµένο τύπο δραστηριοτήτων
προβλέπεται επίσης συντονισµός ενός ειδικού δικτύου εθνικών σηµείων επαφής για τις ΜΜΕ στα κράτη µέλη και στα
συνδεδεµένα κράτη, το οποίο θα παρέχει, σε περιφερειακό και σε εθνικό επίπεδο, πληροφορίες και βοήθεια στις ΜΜΕ που
επιθυµούν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα-πλαίσιο, µεταξύ άλλων σε δίκτυα αριστείας και σε ολοκληρωµένα σχέδια. Χάρη
στον στενό συντονισµό µε τις δράσεις για τις οικονοµικές και τεχνολογικές πληροφορίες και τις υπηρεσίες υποστήριξης της
καινοτοµίας που θα αναληφθούν υπό τον τίτλο «Έρευνα και καινοτοµία», θα εξασφαλισθεί ότι οι ΜΜΕ θα επωφεληθούν από
όλα τα ως άνω µέσα και δραστηριότητες.

1.2.3.

Ειδικά µέτρα υποστήριξης της διεθνούς συνεργασίας

Γενικός στόχος των δραστηριοτήτων διεθνούς συνεργασίας που θα αναληφθούν βάσει του προγράµµατος-πλαισίου είναι να
συµβάλουν στο άνοιγµα του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας στον υπόλοιπο κόσµο. Οι σχετικές δραστηριότητες αντιπροσωπεύουν την ιδιαίτερη συµβολή του προγράµµατος-πλαισίου σε αυτή τη διαδικασία ανοίγµατος, η οποία θα πρέπει να
αποτελέσει αντικείµενο κοινής προσπάθειας της Κοινότητας και των κρατών µελών.
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Οι δραστηριότητες υπό τον ανωτέρω τίτλο έχουν τους ακόλουθους συγκεκριµένους στόχους:
—

να βοηθήσουν τους ευρωπαίους ερευνητές, τις επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς οργανισµούς της ΕΕ και των
συνδεδεµένων µε το πρόγραµµα-πλαίσιο κρατών να έχουν πρόσβαση στις γνώσεις και την τεχνογνωσία που υπάρχει
αλλού στον κόσµο,

—

να συµβάλουν ούτως ώστε να εξασφαλισθεί ενεργός και συνεκτική συµµετοχή της Ευρώπης στις ερευνητικές
δραστηριότητες που διεξάγονται σε διεθνές επίπεδο προκειµένου να επεκταθούν τα όρια της γνώσης ή να επιλυθούν
µείζονα παγκόσµια προβλήµατα, π.χ. στον τοµέα της υγείας ή του περιβάλλοντος,

—

να υποστηρίξουν, από επιστηµονική και τεχνολογική άποψη, την υλοποίηση της εξωτερικής πολιτικής και της
πολιτικής αναπτυξιακής βοήθειας της Κοινότητας.

Πέραν του ανοίγµατος των δραστηριοτήτων των επτά θεµατικών προτεραιοτήτων στη συµµετοχή ερευνητών και οργανισµών
τρίτων χωρών, οι δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας θα λάβουν τη µορφή ειδικών δραστηριοτήτων.
Οι ειδικές αυτές δραστηριότητες, οι οποίες θα διεξαχθούν προς υποστήριξη της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής
αναπτυξιακής βοήθειας της Κοινότητας, αφορούν τρεις οµάδες χωρών: τις µεσογειακές τρίτες χώρες, συµπεριλαµβανοµένων
των ∆υτικών Βαλκανίων, της Ρωσίας και των λοιπών ΝΑΚ, και τις αναπτυσσόµενες χώρες.
Οι ειδικές δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας θα διεξαχθούν συµπληρωµατικά προς τη συµµετοχή ερευνητών και
οντοτήτων από τις εν λόγω χώρες στα δίκτυα αριστείας και στα ολοκληρωµένα σχέδια, τα οποία άλλωστε είναι ανοικτά στη
συµµετοχή τους και στα οποία θα συµµετέχουν µε ποικίλους τρόπους ανάλογα µε τα εκάστοτε θέµατα και χώρες.
Οι ερευνητικές προτεραιότητες αυτής της κατηγορίας δραστηριοτήτων καθορίζονται µε βάση τα συµφέροντα και τους
στόχους των πολιτικών εταιρικών σχέσεων της Κοινότητας µε τις διάφορες οµάδες χωρών, καθώς και µε βάση τις ιδιαίτερες
οικονοµικές και κοινωνικές τους ανάγκες.
Κατά συνέπεια, θα µπορούσαν να καλύπτουν κυρίως τα εξής:
—

στην περίπτωση των αναπτυσσόµενων χωρών, τα προβλήµατα υγείας και δηµόσιας υγείας, την ασφάλεια του
επισιτισµού, και την ορθολογική εκµετάλλευση των πόρων,

—

στην περίπτωση των µεσογειακών τρίτων χωρών, προς υποστήριξη της ανάπτυξης της ευρωµεσογειακής εταιρικής
σχέσης, θέµατα σχετικά µε το περιβάλλον, την υγεία, τα ύδατα, καθώς και την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Ανάλογα µε την περίπτωση, θα ληφθούν δεόντως υπόψη πτυχές αειφόρου αγροτικής ανάπτυξης. Επιπλέον, στην
περίπτωση των ∆υτικών Βαλκανίων, προκειµένου να υποστηριχθεί η σταθερότητα στην περιοχή, θέµατα σχετικά µε την
αντιµετώπιση των συνεπειών που είχε για το περιβάλλον, την υγεία και τις γεωργικές και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις
ο πόλεµος,

—

στην περίπτωση της Ρωσίας και των λοιπών ΝΑΚ, τη σταθεροποίηση του δυναµικού Ε&A, θέµατα σχετικά µε την
εξέλιξη του συστήµατος βιοµηχανικής παραγωγής, την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας, και διάφορες
πτυχές σχετιζόµενες µε την ασφάλεια.

Οι δραστηριότητες αυτές θα διεξαχθούν µέσω σχεδίων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης περιορισµένης
κλίµακας, µέσω δράσεων συντονισµού των εθνικών προσπαθειών και, εάν χρειάζεται, µέσω ειδικών µέτρων υποστήριξης.
Οι δραστηριότητες συνεργασίας µε τη Ρωσία και τα λοιπά ΝΑΚ θα διεξαχθούν ιδίως µέσω του πλαισίου ΙΝTAS που έχει
αναπτύξει η Κοινότητα από κοινού µε τα κράτη µέλη.
Και στις τρεις περιπτώσεις, ένας από τους βασικούς στόχους των δραστηριοτήτων είναι να συµβάλουν στην ενίσχυση,
σταθεροποίηση, ανάπτυξη ή αναπροσαρµογή των τοπικών ερευνητικών συστηµάτων.
Με αυτή την προοπτική, θα επιδιωχθεί η ενίσχυση του συντονισµού και της συµπληρωµατικότητας των δραστηριοτήτων του
προγράµµατος-πλαισίου µε τις δραστηριότητες που διεξάγονται χάρη σε χρηµατοδοτικά µέσα όπως το πρόγραµµα MEDA
για τις µεσογειακές τρίτες χώρες, το πρόγραµµα Tacis για τη Ρωσία και τα λοιπά ΝΑΚ, και τα ταµεία ΕTA (Ευρωπαϊκό
Ταµείο Ανάπτυξης) και ΑΛΑ (Ασία/Λατινική Αµερική) για τις αναπτυσσόµενες χώρες. Οι δραστηριότητες αυτές µπορούν να
βοηθήσουν στην ανάπτυξη των ανθρώπινων ερευνητικών πόρων, των υποδοµών έρευνας και της ικανότητας καινοτοµίας και
εκµετάλλευσης των αποτελεσµάτων στις εν λόγω χώρες.

2.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας εξαρτάται από τη βελτίωση της συνεκτικότητας και του συντονισµού µεταξύ
των δραστηριοτήτων και των πολιτικών έρευνας και καινοτοµίας που αναπτύσσονται σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό
επίπεδο.
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Στόχος της κοινοτικής δράσης στον συγκεκριµένο τοµέα είναι να προωθήσει και να υποστηρίξει τον συντονισµό των
προγραµµάτων και τις κοινές δράσεις που διεξάγονται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο καθώς και µεταξύ ευρωπαϊκών
οργανισµών, και να συνεισφέρει µε αυτό τον τρόπο στην ανάπτυξη της κοινής βάσης γνώσεων που είναι απαραίτητη για τη
συνεκτική ανάπτυξη των πολιτικών. Οι δραστηριότητες µπορεί να καλύπτουν οποιοδήποτε επιστηµονικό και τεχνολογικό
πεδίο, συµπεριλαµβανοµένων των θεµατικών πεδίων προτεραιότητας.

2.1.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Συντονισµός των εθνικών δραστηριοτήτων
Στόχος είναι να ενθαρρυνθεί η κοινή ανάληψη, από πολλές χώρες, πρωτοβουλιών σε τοµείς κοινού στρατηγικού
ενδιαφέροντος, να υποστηριχθούν οι πρωτοβουλίες αυτές, να αναπτυχθεί συνέργεια µεταξύ των τρεχουσών δραστηριοτήτων
των συγκεκριµένων χωρών µέσω της συντονισµένης υλοποίησης και του αµοιβαίου ανοίγµατος των δραστηριοτήτων και
µέσω της αµοιβαίας πρόσβασης στα αποτελέσµατα της έρευνας, καθώς και να προσδιορισθούν και να υλοποιηθούν κοινές
δραστηριότητες.
Οι εν λόγω δραστηριότητες συνιστούν προγράµµατα ή µέρη προγραµµάτων, µέσα, σχέδια ή άλλες πρωτοβουλίες που
διεξάγονται, µε δηµόσια χρηµατοδότηση, σε εθνικό ή σε περιφερειακό επίπεδο, µε σκοπό την υποστήριξη εργασιών ΕΤΑ, την
ενίσχυση της ερευνητικής ικανότητας και την προώθηση της καινοτοµίας. Οι δραστηριότητες αυτές είναι δυνατόν να έχουν
αναληφθεί είτε άµεσα από δηµόσιες αρχές ή από ερευνητικούς οργανισµούς σε εθνικό ή σε περιφερειακό επίπεδο είτε στα
πλαίσια ευρωπαϊκών σχηµάτων συνεργασίας, και ιδίως στο πλαίσιο του σχήµατος συνεργασίας ΕUROCORES του
Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος Επιστηµών.
Θα ενθαρρυνθούν οι δραστηριότητες συντονισµού, βάσει µιας ανιούσας προσέγγισης, σε ολόκληρο τον επιστηµονικό και
τεχνολογικό κλάδο, µεταξύ άλλων και µεταξύ τοµέων και επιστηµών, σε τοµείς όπως:
—

η υγεία: η κατάσταση της υγείας βασικών οµάδων πληθυσµού· σοβαρές ασθένειες και διαταραχές (π.χ. καρκίνος,
διαβήτης και παθήσεις σχετιζόµενες µε το διαβήτη, εκφυλιστικές παθήσεις του νευρικού συστήµατος, ψυχιατρικές
παθήσεις, καρδιαγγειακές παθήσεις, ηπατίτιδα, αλλεργίες, διαταραχές της όρασης, λοιµώδεις νόσοι), σπάνιες ασθένειες,
εναλλακτική ή µη συµβατική ιατρική, και σοβαρές ασθένειες που συνδέονται µε τη φτώχεια στις αναπτυσσόµενες
χώρες, παρηγορητική αγωγή. Οι σχετικές δραστηριότητες θα λάβουν, µεταξύ άλλων, τις ακόλουθες µορφές:
συντονισµός ερευνητικών δραστηριοτήτων και συγκριτικών µελετών, ανάπτυξη ευρωπαϊκών βάσεων δεδοµένων και
διεπιστηµονικών δικτύων, ανταλλαγή κλινικών πρακτικών και συντονισµός κλινικών δοκιµών,

—

η βιοτεχνολογία: εφαρµογές µη συνδεόµενες µε την υγεία και τα τρόφιµα,

—

το περιβάλλον: αστικό περιβάλλον (συµπεριλαµβάνονται η αειφόρος αστική ανάπτυξη και η πολιτιστική κληρονοµιά,
όπου, µεταξύ άλλων, αρχές «οικοθέσεων»)· θαλάσσιο περιβάλλον και διαχείριση των γαιών/εδαφών· κίνδυνοι σεισµών,

—

η ενέργεια: σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής νέας γενιάς («σχεδόν µηδενικές εκποµπές»), αποθήκευση, µεταφορά και
διανοµή ενέργειας.

Η Κοινότητα θα ενθαρρύνει και θα υποστηρίξει πρωτοβουλίες που αποβλέπουν στη δικτύωση των εθνικών και περιφερειακών
δραστηριοτήτων και προγραµµάτων, υποστηρίζοντας:
—

τον συντονισµό, καθώς και το αµοιβαίο άνοιγµα, ανεξάρτητων δραστηριοτήτων,

—

την προετοιµασία και τη διαχείριση κοινών δραστηριοτήτων.

Για τον σκοπό αυτό, η Κοινότητα:
—

θα υποστηρίξει προτάσεις υποβληθείσες και επιλεγείσες κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων (2
αξιολογήσεις ετησίως). Όταν κρίνεται σκόπιµο, µπορεί να προκηρύσσονται προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι
οποίες θα συνοδεύονται από στοχοθετηµένες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.
Οι προτάσεις µπορεί να καλύπτουν, για παράδειγµα, στρατηγικές µελέτες και προγραµµατισµούς, διαβουλεύσεις µε
την κοινότητα έρευνας και καινοτοµίας, κοινές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και επιτροπές αξιολόγησης από
οµότιµους («peer review»), ανταλλαγή και διάδοση πληροφοριών και αποτελεσµάτων, παρακολούθηση και αξιολόγηση
προγραµµάτων, ανταλλαγές προσωπικού.
Οι προτάσεις θα αξιολογούνται λαµβάνοντας υπόψη κυρίως τα ακόλουθα κριτήρια: την έκταση των κινητοποιούµενων
πόρων, την επιστηµονική και τεχνολογική συνάφεια και αντίκτυπο, την αναµενόµενη βελτίωση όσον αφορά την
αξιοποίηση των ερευνητικών πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και, ενδεχοµένως, τη συµβολή τους στην προώθηση της
καινοτοµίας.
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Θα αναπτύξει ένα ολοκληρωµένο σύστηµα πληροφόρησης, το οποίο θα είναι ευπρόσιτο, εύχρηστο και θα ενηµερώνεται
σε τακτική βάση, προκειµένου να παρέχει χρήσιµες πληροφορίες:
—

στους πολιτικούς ιθύνοντες και στους διαχειριστές προγραµµάτων: πληροφορίες σχετικές µε τα εθνικά και
περιφερειακά ερευνητικά προγράµµατα, τα µέσα, και τις τρέχουσες και προγραµµατισθείσες ερευνητικές
δραστηριότητες, µε σκοπό τον προσδιορισµό των δυνατοτήτων συντονισµού, δικτύωσης ή ανάληψης κοινών
πρωτοβουλιών,

—

στην ερευνητική κοινότητα: πληροφορίες σχετικές µε τα εθνικά, περιφερειακά ή κοινά προγράµµατα στα οποία
µπορούν να συµµετέχουν οι ερευνητές.

Συντονισµός σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Στόχος είναι να ενισχυθεί η συµπληρωµατικότητα και συνέργεια µεταξύ των κοινοτικών δράσεων που αναλαµβάνονται βάσει
του προγράµµατος-πλαισίου και των δράσεων άλλων ευρωπαϊκών οργανισµών επιστηµονικής συνεργασίας, καθώς και µεταξύ
αυτών των οργανισµών. Χάρη στην αύξηση του συντονισµού και της συνέργειας, τα διάφορα ευρωπαϊκά πλαίσια συνεργασίας
θα συµβάλουν αποτελεσµατικότερα στη συνολική συνεκτικότητα των ευρωπαϊκών ερευνητικών προσπαθειών και στην
υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Η συµµετοχή της Κοινότητας σε διεθνείς δραστηριότητες µπορεί να
υποστηριχθεί σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις.

—

∆ραστηριότητες επιστηµονικής και τεχνολογικής συνεργασίας σε άλλα ευρωπαϊκά πλαίσια συνεργασίας
Το COST αποτελεί ένα µακροχρόνιο ανιόντα µηχανισµό ο οποίος διευκολύνει τον συντονισµό και τις ανταλλαγές
µεταξύ επιστηµόνων και ερευνητικών οµάδων χρηµατοδοτούµενων από τα κράτη µέλη σε πολλά και ποικίλα πεδία.
Προκειµένου το COST να εξακολουθήσει να πληροί το διακυβερνητικό του ρόλο και να συµβάλλει µε οικονοµικά
αποδοτικό τρόπο στον συντονισµό της έρευνας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, οι όροι διαχείρισής του
πρέπει να προσαρµοσθούν στο νέο πλαίσιο. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη µέλη του COST θα πρέπει να δηµιουργήσουν
έναν κατάλληλο οργανισµό στον οποίο θα είναι δυνατόν να χορηγηθεί χρηµατοδοτική υποστήριξη βάσει του παρόντος
προγράµµατος.
Θα επιδιωχθεί επίσης ενίσχυση του συντονισµού µεταξύ των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος Επιστηµών,
του COST και του προγράµµατος-πλαισίου, σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος.
Ο συντονισµός µε το ΕUREKA θα ενισχυθεί ούτως ώστε να βελτιωθεί η στρατηγική συνεκτικότητα και συµπληρωµατικότητα της χρηµατοδότησης, ιδίως στα θεµατικά πεδία προτεραιότητας. Εάν κριθεί σκόπιµο, θα διοργανωθούν επίσης
κοινές δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας.

—

Συνεργασία και κοινές πρωτοβουλίες εξειδικευµένων ευρωπαϊκών οργανισµών επιστηµονικής συνεργασίας
Όσον αφορά τους ευρωπαϊκούς θεµατικούς οργανισµούς, όπως ο CERN, η ΕSA, ο ΕSO, το ΕMBL, το ΕSRF, ή το
ΙLL (1), η Κοινότητα θα ενθαρρύνει και θα υποστηρίξει ειδικές πρωτοβουλίες που αποβλέπουν στην ενίσχυση της
συνεκτικότητας και της συνέργειας των δραστηριοτήτων των οργανισµών αυτών, αφενός, µεταξύ τους και, αφετέρου,
µε τις δράσεις της Κοινότητας, ιδίως µέσω της ανάπτυξης κοινών προσεγγίσεων και δράσεων επί θεµάτων κοινού
ενδιαφέροντος.

2.2.

ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Στόχος των σχετικών δραστηριοτήτων είναι να ενθαρρύνουν τη συνεκτική ανάπτυξη των πολιτικών έρευνας και καινοτοµίας
στην Ευρώπη, προσδιορίζοντας εγκαίρως προκλήσεις και πεδία κοινού ενδιαφέροντος και παρέχοντας στους εθνικούς,
περιφερειακούς και κοινοτικούς πολιτικούς ιθύνοντες γνώσεις και εργαλεία υποστήριξης της λήψης αποφάσεων, ικανά να
τους βοηθήσουν στη χάραξη πολιτικής στους συγκεκριµένους τοµείς.
(1) CERN: Ευρωπαϊκή Οργάνωση Πυρηνικών Ερευνών· ESA: Ευρωπαϊκός οργανισµός ∆ιαστήµατος· ESO:Ευρωπαϊκή Οργάνωση για τις
Αστρονοµικές Έρευνες στο Νότιο Ηµισφαίριο· ENO: Ευρωπαϊκό Βόρειο Παρατηρητήριο· EMBL: Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Μοριακής
Βιολογίας· ESRF: Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Ακτινοβολίας Συγχρότρου· ILL: Ινστιτούτο Laue-Langevin.
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Οι δραστηριότητες που θα αναληφθούν για τον σκοπό αυτό θα καλύπτουν τα εξής:
—

Αναλύσεις και µελέτες· επιστηµονικές και τεχνολογικές προοπτικές, στατιστικές και δείκτες
Οι εν προκειµένω δραστηριότητες θα συµπεριλαµβάνουν µελέτες, αναλύσεις και εργασίες ανάλυσης προοπτικών
σχετικά µε τις επιστηµονικές και τεχνολογικές δραστηριότητες και τις πολιτικές έρευνας και καινοτοµίας στο πλαίσιο
της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.
Οι δραστηριότητες ανάλυσης προοπτικών θα συµπεριλαµβάνουν ιδίως τα εξής: ανάπτυξη θεµατικών πλατφόρµων
διαλόγου και µιας γνωστικής βάσης για τους χρήστες και τους παραγωγούς αναλύσεων προοπτικών· αξιοποίηση των
ορθών πρακτικών στη µεθοδολογία· εκπόνηση µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων σεναρίων για την επιστήµη και
την τεχνολογία στην Ευρώπη.
Οι εργασίες σχετικά µε τους δείκτες θα περιλαµβάνουν την περαιτέρω ανάπτυξη κατάλληλων και εναρµονισµένων
δεικτών οι οποίοι θα λαµβάνουν υπόψη τις διάφορες διαστάσεις και τις κοινωνικοοικονοµικές συνέπειες της έρευνας
και της καινοτοµίας και θα επιτρέπουν, για παράδειγµα, τη σύγκριση των επιστηµονικών και τεχνολογικών επιδόσεων
των κρατών µελών και των περιφερειών.

—

Συγκριτική αξιολόγηση των πολιτικών έρευνας και καινοτοµίας σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο:
Η πρώτη συγκριτική αξιολόγηση των εθνικών πολιτικών ΕΤΑ, η οποία ξεκίνησε το 2000, θα ολοκληρωθεί στα µέσα
του 2002. Με βάση αυτή την πρώτη εµπειρία, θα αναπροσαρµοσθεί κατάλληλα η µεθοδολογία, συµπεριλαµβανοµένων
των δεικτών, που θα εφαρµοσθεί κατά τους επόµενους κύκλους συγκριτικής αξιολόγησης, ενώ το πεδίο συγκριτικής
αξιολόγησης θα επεκταθεί, αφενός γεωγραφικά ώστε να καλύπτει και τις υποψήφιες για ένταξη χώρες και τις
συνδεδεµένες χώρες, και αφετέρου θεµατικά ώστε να καλύπτει και άλλα θέµατα. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη
διάδοση και την παρακολούθηση της εφαρµογής των βέλτιστων πρακτικών σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη και τους
ερευνητικούς συντελεστές.
Οι υπό εξέλιξη εργασίες συγκριτικής αξιολόγησης στον τοµέα της καινοτοµίας (συλλογή πληροφοριών σχετικών µε
τις πολιτικές καινοτοµίας στην Ευρώπη, κατάρτιση ενός «πίνακα βαθµολόγησης της καινοτοµίας» και διοργάνωση
αξιολογήσεων των πολιτικών καινοτοµίας από οµότιµους, δηλ. από «θεµατικές λέσχες» πολιτικών ιθυνόντων) θα
επεκταθούν γεωγραφικά, κοινωνικά -χάρη στη συµµετοχή των συντελεστών της καινοτοµίας- και περιφερειακά.

—

Χαρτογράφηση της επιστηµονικής και τεχνολογικής αριστείας στην Ευρώπη
Οι δραστηριότητες χαρτογράφησης της αριστείας θα επεκταθούν σύµφωνα µε τις εξής δύο κατευθυντήριες γραµµές:
αύξηση του αριθµού των καλυπτόµενων θεµάτων και τακτική ενηµέρωση των αποτελεσµάτων.
Θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην ευρύτατη διάδοση των διαθέσιµων πληροφοριών καθώς και στον συντονισµό της
χαρτογράφησης µε τις δραστηριότητες προώθησης της ολοκλήρωσης των ερευνητικών προσπαθειών στην Ευρώπη.

—

Βελτίωση του κανονιστικού και διοικητικού περιβάλλοντος της έρευνας και της καινοτοµίας στην Ευρώπη
Στόχος εν προκειµένω είναι η εξέταση και ανάλυση των κανονιστικών και διοικητικών εµποδίων, ο προσδιορισµός και
η διάδοση ορθών πρακτικών διαχείρισης και η επεξεργασία νέων προσεγγίσεων. Οι σχετικές δραστηριότητες θα
καλύπτουν, µεταξύ άλλων, τα εξής: πνευµατική και βιοµηχανική ιδιοκτησία· σχέσεις µεταξύ του δηµόσιου και του
ιδιωτικού τοµέα όσον αφορά την έρευνα και την καινοτοµία· αξιοποίηση και διάδοση των γνώσεων· κανόνες που
διέπουν την πρόσβαση των νέων προϊόντων ή υπηρεσιών στην αγορά· µηχανισµοί χρηµατοδότησης της έρευνας και
της καινοτοµίας και παροχή επενδυτικών κινήτρων, ιδίως στον ιδιωτικό τοµέα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ
Ποσό
(σε εκατοµµ. EUR)

Τύποι δραστηριοτήτων

ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (1 )

12 585

Θεµατικά ερευνητικά πεδία προτεραιότητας (2 )

11 285

Βιολογικές επιστήµες, γονιδιωµατική και βιοτεχνολογία στην υπηρεσία της υγείας (3 )

2 255

— Προηγµένη γονιδιωµατική και εφαρµογές της στην υγεία

1 100

— Καταπολέµηση σοβαρών ασθενειών

1 155

Τεχνολογίες της κοινωνίας της πληροφορίας (4 )

3 625

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

1 300

Αεροναυτική και διάστηµα

1 075

Ποιότητα και ασφάλεια των τροφίµων

685

Αειφόρος ανάπτυξη, πλανητική µεταβολή και οικοσυστήµατα

2 120

— Αειφόρα ενεργειακά συστήµατα

810

— Αειφόρες επίγειες µεταφορές

610

— Πλανητική µεταβολή και οικοσυστήµατα

700

Πολίτες και διακυβέρνηση στην κοινωνία της γνώσης

225

Ειδικές δραστηριότητες που καλύπτουν ευρύτερο πεδίο έρευνας

1 300

Υποστήριξη πολιτικών και πρόβλεψη επιστηµονικών και τεχνολογικών αναγκών

555

Οριζόντιες ερευνητικές δραστηριότητες µε συµµετοχή ΜΜΕ

430

Ειδικά µέτρα υποστήριξης της διεθνούς συνεργασίας (5) (6 )

315

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ

320

Υποστήριξη του συντονισµού των δραστηριοτήτων (7 )

270

Υποστήριξη της συνεκτικής ανάπτυξης των πολιτικών

50
Σύνολο

12 905

(1) Συµπεριλαµβανοµένων των ποσών που προβλέπονται δυνάµει αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σύµφωνα
µε το άρθρο 169 της Συνθήκης.
(2) Από τα οποία τουλάχιστον 15 % για τις ΜΜΕ.
3
( ) Συµπεριλαµβανοµένων 400 εκατοµµύρια ΕUR κατ' ανώτατο όριο για έρευνα σχετικά µε τον καρκίνο.
(4) Συµπεριλαµβανοµένων 100 εκατοµµύρια ΕUR κατ' ανώτατο όριο για την περαιτέρω ανάπτυξη του Géant και του GRID.
(5) Με το ποσό αυτό των 315 εκατοµµύρια ΕUR θα χρηµατοδοτηθούν ειδικά µέτρα διεθνούς συνεργασίας µε αναπτυσσόµενες χώρες, χώρες
της Μεσογείου, τα ∆υτικά Βαλκάνια, και τη Ρωσία και τα Νέα Ανεξάρτητα Κράτη (ΝΑΚ). Ένα άλλο ποσό 285 εκατοµµύρια ΕUR
προορίζεται για τη χρηµατοδότηση της συµµετοχής σε οργανώσεις τρίτων χωρών στις «Θεµατικές Προτεραιότητες» και στις «Ειδικές
δραστηριότητες που καλύπτουν ευρύτερο πεδίο έρευνας»· συνεπώς, το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τη διεθνή συνεργασία
ανέρχεται σε 600 εκατοµµύρια ΕUR.
(6) Από τα οποία 70 εκατοµµύρια ΕUR για το ΙΝTAS.
7
( ) Από τα οποία τουλάχιστον 50 εκατοµµύρια ΕUR και µέχρι 80 εκατοµµύρια ΕUR για το COST.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για την υλοποίηση του ειδικού προγράµµατος, και σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για το πολυετές πρόγραµµα-πλαίσιο 2002-2006 δράσεων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, µε σκοπό την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (1513/2002/ΕΚ), και µε τον κανονισµό
για τους κανόνες συµµετοχής επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστηµίων και τους κανόνες διάδοσης των
αποτελεσµάτων της έρευνας, η Επιτροπή θα χρησιµοποιήσει διάφορα µέσα.
Όσον αφορά τα θεµατικά πεδία προτεραιότητας, τα νέα µέσα (ολοκληρωµένα σχέδια και δίκτυα αριστείας) αναγνωρίζονται
ως κατ' εξοχήν µέσα προτεραιότητας για την επίτευξη των στόχων της κρίσιµης µάζας, της απλοποιηµένης διαχείρισης και
της ευρωπαϊκής προστιθεµένης αξίας που προσδίδει η κοινοτική έρευνα στις ήδη διεξαγόµενες σε εθνικό επίπεδο
δραστηριότητες, καθώς και του στόχου της ολοκλήρωσης της ερευνητικής ικανότητας. Εντούτοις, το µέγεθος των σχεδίων
δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισµού, εξασφαλίζεται δε η πρόσβαση των ΜΜΕ και άλλων µικρών οντοτήτων στα νέα µέσα.
Τα νέα µέσα θα χρησιµοποιηθούν από την έναρξη του έκτου προγράµµατος-πλαισίου σε κάθε θεµατικό πεδίο και, όπου
κρίνεται σκόπιµο, ως µέσα προτεραιότητας, ενώ ταυτόχρονα θα συνεχισθεί η χρήση των ειδικών στοχοθετηµένων ερευνητικών
σχεδίων και των δράσεων συντονισµού.
Η Επιτροπή θα αξιολογεί τις προτάσεις µε βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που καθορίζονται στις προαναφερόµενες νοµικές
πράξεις.
Η χρηµατοδοτική συµµετοχή της Κοινότητας θα χορηγείται σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες νοµικές πράξεις και σύµφωνα
µε το κοινοτικό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις υπέρ της έρευνας. Σε ορισµένες περιπτώσεις, όταν ένα σχέδιο λαµβάνει
το µέγιστο επιτρεπόµενο επίπεδο χρηµατοδότησης από το πρόγραµµα-πλαίσιο, ή µια συνολική συνεισφορά, είναι δυνατόν
να χορηγείται συµπληρωµατική συνεισφορά από τα διαρθρωτικά ταµεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού
αριθ. 1260/1999 (1 ) του Συµβουλίου.
Στην περίπτωση της συµµετοχής οντοτήτων από συνδεδεµένες υποψήφιες χώρες, είναι δυνατόν να χορηγείται συµπληρωµατική συνεισφορά από τα προενταξιακά χρηµατοδοτικά µέσα, υπό ανάλογους όρους.
Στην περίπτωση της συµµετοχής οργανισµών από χώρες της Μεσογείου ή από αναπτυσσόµενες χώρες, δεν αποκλείεται και
συνεισφορά του προγράµµατος MEDA και των κοινοτικών χρηµατοδοτικών µέσων αναπτυξιακής βοήθειας.
Για την υλοποίηση του προγράµµατος, η Επιτροπή µπορεί να προσφεύγει σε πηγές τεχνικής βοήθειας.
Το 2004 θα διενεργηθεί, από ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες, αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας καθενός από αυτούς
τους τρεις τύπους µέσων σε συνάρτηση µε την εκτέλεση του έκτου προγράµµατος-πλαισίου.
Οι δράσεις που αναλαµβάνονται δυνάµει των άρθρων 169 και 171 της συνθήκης και συµβάλλουν στην επίτευξη των
επιστηµονικών και τεχνολογικών στόχων που καθορίζονται στο παράρτηµα Ι είναι δυνατόν να λάβουν χρηµατοδοτική
υποστήριξη από το ειδικό πρόγραµµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις των αποφάσεων που λαµβάνονται σχετικά δυνάµει του
άρθρου 172 της συνθήκης.

A. ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΣΑ

Α.1.

∆ίκτυα αριστείας

Τα δίκτυα αριστείας εφαρµόζονται στα επτά θεµατικά πεδία προτεραιότητας του προγράµµατος-πλαισίου και, σε δεόντως
δικαιολογηµένες περιπτώσεις, σε ερευνητικά πεδία που συµβάλλουν στην υποστήριξη πολιτικών και στην πρόβλεψη
επιστηµονικών και τεχνολογικών αναγκών.
(1) ΕΕ L 161 της 26.6.1999.
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Στόχος των δικτύων αριστείας είναι η ενίσχυση και ανάπτυξη της επιστηµονικής και τεχνολογικής αριστείας στην Κοινότητα
µέσω της ολοκλήρωσης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, της ερευνητικής ικανότητας που υπάρχει ήδη, ή αναδύεται σήµερα, τόσο σε
εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Κάθε δίκτυο θα έχει επίσης στόχο να προαγάγει τις γνώσεις σε ένα συγκεκριµένο
πεδίο, συγκεντρώνοντας µια κρίσιµη µάζα σχετικής τεχνογνωσίας. Τα δίκτυα αριστείας θα προάγουν τον συνδυασµό της
ικανότητας αριστείας πανεπιστηµίων, ερευνητικών κέντρων, επιχειρήσεων (συµπεριλαµβανοµένων των ΜΜΕ) και επιστηµονικών και τεχνολογικών οργανισµών. Οι σχετικές δραστηριότητες κατά κανόνα θα προσανατολίζονται στην επίτευξη
µακροπρόθεσµων πολυεπιστηµονικών στόχων και όχι προκαθορισµένων αποτελεσµάτων όσον αφορά προϊόντα, διεργασίες ή
υπηρεσίες.
Κάθε δίκτυο αριστείας θα υλοποιείται µέσω ενός κοινού προγράµµατος δραστηριοτήτων στο οποίο θα ενσωµατώνεται µέρος
ή, κατά περίπτωση, το σύνολο της ερευνητικής ικανότητας και δραστηριότητας των συµµετεχόντων στο υπόψη πεδίο, µε
σκοπό την επίτευξη µιας κρίσιµης µάζας τεχνογνωσίας και ευρωπαϊκής προστιθέµενης αξίας. Το κοινό πρόγραµµα
δραστηριοτήτων µπορεί να αποβλέπει στη δηµιουργία ενός αυτόνοµου εικονικού κέντρου αριστείας το οποίο ενδέχεται να
οδηγήσει στην ανάπτυξη των αναγκαίων µέσων για τη διαρκή ολοκλήρωση της ερευνητικής ικανότητας. Το κοινό πρόγραµµα
δραστηριοτήτων περιλαµβάνει υποχρεωτικά δραστηριότητες ολοκλήρωσης καθώς και δραστηριότητες συνδεόµενες µε τη
διάδοση της αριστείας και των αποτελεσµάτων εκτός του δικτύου.
Για την υλοποίηση των στόχων του, το δίκτυο συνεπώς θα διεξάγει:
—

δραστηριότητες έρευνας που ολοκληρώνονται από τους συµµετέχοντες,

—

δραστηριότητες ολοκλήρωσης οι οποίες θα περιλαµβάνουν ιδίως τα εξής:

—

—

αναπροσαρµογή των ερευνητικών δραστηριοτήτων των συµµετεχόντων κατά τρόπο ώστε να ενισχύεται η µεταξύ
τους συµπληρωµατικότητα,

—

ανάπτυξη και χρησιµοποίηση ηλεκτρονικών µέσων πληροφόρησης και επικοινωνίας, καθώς και ανάπτυξη
εικονικών και διαλογικών µεθόδων εργασίας,

—

ανταλλαγές προσωπικού σε βραχυπρόθεσµη, µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη βάση, άνοιγµα θέσεων σε
ερευνητές άλλων µελών του δικτύου ή κατάρτιση αυτών,

—

ανάπτυξη και χρησιµοποίηση κοινών υποδοµών έρευνας και αναπροσαρµογή του υπάρχοντος εξοπλισµού ώστε
να είναι δυνατή η από κοινού χρησιµοποίησή του,

—

κοινή διαχείριση και αξιοποίηση των παραγόµενων γνώσεων, και δράσεις προαγωγής της καινοτοµίας,

δραστηριότητες διάδοσης της αριστείας, οι οποίες θα περιλαµβάνουν, κατά περίπτωση, τα εξής:
—

κατάρτιση ερευνητών,

—

δηµοσιοποίηση των επιτευγµάτων του δικτύου και διάδοση των γνώσεων,

—

υπηρεσίες υποστήριξης της τεχνολογικής καινοτοµίας στις ΜΜΕ, οι οποίες θα αποβλέπουν ιδίως στην αφοµοίωση
νέων τεχνολογιών,

—

αναλύσεις επιστηµονικών/κοινωνικών ζητηµάτων που συνδέονται µε την ερευνητική δραστηριότητα του δικτύου.

Κατά τη διεξαγωγή ορισµένων από τις δραστηριότητές του (π.χ. κατάρτιση ερευνητών), το δίκτυο θα µεριµνά για τη
δηµοσιότητα αυτών δηµοσιεύοντας προσκλήσεις υποβολής υποψηφιοτήτων.
Το µέγεθος του δικτύου µπορεί να ποικίλλει ανάλογα µε τα εκάστοτε πεδία και θέµατα. Ενδεικτικά, ο αριθµός συµµετεχόντων
δεν µπορεί να είναι µικρότερος από έξι. Από χρηµατοοικονοµική άποψη, η χρηµατοδοτική συµµετοχή της Κοινότητας σε
ένα δίκτυο αριστείας θα ανέρχεται κατά µέσο όρο σε αρκετά εκατοµµύρια ΕUR ετησίως.
Οι προτάσεις δικτύων θα πρέπει να συµπεριλαµβάνουν τα κάτωθι στοιχεία :
—

τις γενικές γραµµές του κοινού προγράµµατος δραστηριοτήτων, και το περιεχόµενο αυτού κατά την πρώτη περίοδο,
για τα τρία σκέλη δραστηριοτήτων, ήτοι έρευνας, ολοκλήρωσης και διάδοσης της αριστείας,

—

τον ρόλο των συµµετεχόντων, προσδιορίζοντας τις προς ολοκλήρωση δραστηριότητες και πόρους,

—

τη λειτουργία του δικτύου (συντονισµός και διαχείριση των δραστηριοτήτων),

—

το σχέδιο διάδοσης των γνώσεων και τις προοπτικές αξιοποίησης των αποτελεσµάτων.
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Το εταιρικό σχήµα µπορεί να εξελίσσεται ανάλογα µε τις ανάγκες, εντός των ορίων της αρχικής χρηµατοδοτικής συµµετοχής
της Κοινότητας, µε αντικατάσταση συµµετεχόντων ή προσχώρηση νέων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό θα γίνεται
κατόπιν προκήρυξης ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.
Το πρόγραµµα δραστηριοτήτων θα ενηµερώνεται σε ετήσια βάση· η ενηµέρωση αυτή θα συνίσταται σε αναπροσανατολισµό
ορισµένων δραστηριοτήτων ή δροµολόγηση νέων που δεν προβλέπονταν εξαρχής και στις οποίες θα εµπλέκονται κατά
περίπτωση και άλλοι συµµετέχοντες. Η Επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα να προκηρύσσει προσκλήσεις υποβολής προτάσεων
για τη χορήγηση συµπληρωµατικών πόρων που θα καλύπτουν π.χ. την επέκταση των ολοκληρωµένων δραστηριοτήτων του
υπάρχοντος δικτύου ή την προσχώρηση νέων συµµετεχόντων.
Η χρηµατοδοτική συµµετοχή της Κοινότητας λαµβάνει τη µορφή συνεισφοράς στην ολοκλήρωση, το ύψος της οποίας
καθορίζεται ανάλογα µε την αξία της ικανότητας και των πόρων που όλοι οι συµµετέχοντες διατίθενται να συνεισφέρουν
προς ολοκλήρωση. Η χρηµατοδοτική συµµετοχή της Κοινότητας συµπληρώνει τους πόρους που διαθέτουν οι συµµετέχοντες
για την υλοποίηση του κοινού προγράµµατος δραστηριοτήτων. Θα πρέπει να είναι επαρκής ώστε να λειτουργεί ως κίνητρο
ολοκλήρωσης, χωρίς όµως να οδηγεί σε χρηµατοδοτική εξάρτηση που θα έθετε σε κίνδυνο τη συνέχιση του δικτύου.

Α.2.

Ολοκληρωµένα σχέδια

Τα ολοκληρωµένα σχέδια εφαρµόζονται στα επτά θεµατικά πεδία προτεραιότητας του προγράµµατος-πλαισίου και, σε
δεόντως δικαιολογηµένες περιπτώσεις, σε ερευνητικά πεδία που συµβάλλουν στην υποστήριξη πολιτικών και στην πρόβλεψη
επιστηµονικών και τεχνολογικών αναγκών.
Στόχος των ολοκληρωµένων σχεδίων είναι να δώσουν νέα ώθηση στην ανταγωνιστικότητα της Κοινότητας ή να ανταποκριθούν
σε µείζονες κοινωνικές ανάγκες, κινητοποιώντας µια κρίσιµη µάζα πόρων και τεχνογνωσίας στον χώρο της έρευνας και
τεχνολογικής ανάπτυξης. Κάθε ολοκληρωµένο σχέδιο πρέπει να έχει σαφώς καθορισµένους επιστηµονικούς και τεχνολογικούς
στόχους και να αποβλέπει στην παραγωγή συγκεκριµένων αποτελεσµάτων ικανών να έχουν εφαρµογή, για παράδειγµα, σε
προϊόντα, διεργασίες ή υπηρεσίες. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, το ολοκληρωµένο σχέδιο ενδέχεται να συµπεριλαµβάνει
πιο µακροπρόθεσµη ή «επισφαλή» έρευνα.
Κάθε ολοκληρωµένο σχέδιο αποτελεί ένα συνεκτικό σύνολο συνισταµένων δράσεων διαφορετικού ενδεχοµένως µεγέθους και
δοµής ανάλογα µε τις προς εκτέλεση εργασίες, καθεµία από τις οποίες καλύπτει διαφορετικές πτυχές της έρευνας που
απαιτείται για την επίτευξη των κοινών σφαιρικών στόχων, υλοποιείται δε σε στενό συντονισµό µε τις υπόλοιπες.
Τα ολοκληρωµένα σχέδια θα υλοποιούνται βάσει σφαιρικών σχεδίων χρηµατοδότησης, κατά προτίµηση µε σηµαντική
κινητοποίηση κεφαλαίων του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοδοτικών πόρων της ΕΤΕ
ή προγραµµάτων συνεργασίας όπως το Εureka.
Όλες οι δραστηριότητες που διεξάγονται στο πλαίσιο ενός ολοκληρωµένου σχεδίου εγγράφονται στο γενικό πλαίσιο ενός
«σχεδίου υλοποίησης», το οποίο περιλαµβάνει δραστηριότητες:
—

έρευνας και, κατά περίπτωση, τεχνολογικής ανάπτυξης ή/και επίδειξης,

—

διαχείρισης, διάδοσης και µεταφοράς των γνώσεων µε απώτερο στόχο την προαγωγή της καινοτοµίας,

—

ανάλυσης και αξιολόγησης των υπόψη τεχνολογιών, καθώς και των παραγόντων επιτυχούς εκµετάλλευσής τους.

Για την επίτευξη των στόχων του, ένα ολοκληρωµένο σχέδιο µπορεί να περιλαµβάνει και δραστηριότητες:
—

κατάρτισης ερευνητών, σπουδαστών, µηχανικών και στελεχών της βιοµηχανίας, ιδίως των ΜΜΕ,

—

υποστήριξης της αφοµοίωσης νέων τεχνολογιών, ιδίως από ΜΜΕ,

—

πληροφόρησης και επικοινωνίας, και διαλόγου µε το κοινό σχετικά µε τις επιστηµονικές / κοινωνικές πτυχές της
έρευνας που διεξάγεται στο πλαίσιο του σχεδίου.

Το σύνολο των δραστηριοτήτων ενός ολοκληρωµένου σχεδίου µπορεί να αντιπροσωπεύει από µερικά εκατοµµύρια έως
αρκετές δεκάδες εκατοµµύρια ΕUR. Εντούτοις, το µέγεθος των σχεδίων δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισµού, εξασφαλίζεται
δε η πρόσβαση των ΜΜΕ και άλλων µικρών οντοτήτων στα νέα µέσα.
Οι προτάσεις ολοκληρωµένων σχεδίων θα πρέπει να καλύπτουν τα κάτωθι στοιχεία :
—

τους επιστηµονικούς και τεχνολογικούς στόχους του σχεδίου,

—

τους βασικούς άξονες και το χρονοδιάγραµµα του «σχεδίου υλοποίησης», όπου θα προσδιορίζεται η διάρθρωση των
διαφόρων συνιστωσών,
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—

τα στάδια της υλοποίησης και τα αποτελέσµατα που αναµένονται από κάθε στάδιο,

—

τον ρόλο και τις ιδιαίτερες ικανότητες κάθε συµµετέχοντος στην κοινοπραξία,

—

την οργάνωση και διαχείριση του σχεδίου,

—

το πρόγραµµα διάδοσης των γνώσεων και αξιοποίησης των αποτελεσµάτων,

—

έναν κατ' εκτίµηση συνολικό προϋπολογισµό και προϋπολογισµό κατά δραστηριότητα, µαζί µε ένα σχέδιο
χρηµατοδότησης στο οποίο θα προσδιορίζονται οι διάφορες συνεισφορές και η προέλευσή τους.

Το εταιρικό σχήµα µπορεί να εξελίσσεται ανάλογα µε τις ανάγκες, εντός των ορίων της αρχικής χρηµατοδοτικής συµµετοχής
της Κοινότητας, µε αντικατάσταση συµµετεχόντων ή προσχώρηση νέων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό θα γίνεται
κατόπιν προκήρυξης ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.
Το πρόγραµµα υλοποίησης θα ενηµερώνεται σε ετήσια βάση. Η ενηµέρωση αυτή µπορεί να συµπεριλαµβάνει τον
αναπροσανατολισµό ορισµένων δραστηριοτήτων και τη δροµολόγηση νέων. Στην τελευταία περίπτωση, και εφόσον υπάρχει
ανάγκη πρόσθετης κοινοτικής χρηµατοδότησης, η Επιτροπή θα προσδιορίζει τις δραστηριότητες αυτές καθώς και τους
συµµετέχοντες που θα αναλάβουν την υλοποίησή τους µέσω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.
Η χρηµατοδοτική συµµετοχή της Κοινότητας λαµβάνει τη µορφή συνεισφοράς στον προϋπολογισµό, το ύψος της οποίας
υπολογίζεται ως ποσοστό επί του προϋπολογισµού που διαθέτουν οι συµµετέχοντες για την υλοποίηση του σχεδίου, το
οποίο διαµορφώνεται ανάλογα µε τον τύπο της δραστηριότητας.

B.

ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ

B.1. Ειδικά στοχοθετηµένα ερευνητικά σχέδια
Στόχος των ειδικών στοχοθετηµένων ερευνητικών σχεδίων είναι η βελτίωση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Τα σχέδια
αυτά θα έχουν σαφή εστίαση και είναι δυνατόν να λάβουν οποιαδήποτε από τις ακόλουθες δύο µορφές, ή να τις συνδυάσουν:
(α)

σχέδιο έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, το οποίο αποβλέπει στην απόκτηση νέων γνώσεων µε σκοπό, είτε τη
σηµαντική βελτίωση ή την ανάπτυξη νέων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών, είτε την κάλυψη άλλων αναγκών του
κοινωνικού συνόλου και των κοινοτικών πολιτικών,

(β)

σχέδιο επίδειξης, το οποίο επιδιώκει να αποδείξει τη βιωσιµότητα νέων τεχνολογιών οι οποίες προσφέρουν µεν
δυνητικό οικονοµικό πλεονέκτηµα αλλά δεν είναι δυνατόν, µε τη σηµερινή τους µορφή, να αποτελέσουν αντικείµενο
εµπορικής εκµετάλλευσης.

Β.2. Σχέδια συλλογικής έρευνας για τις ΜΜΕ
Τα σχέδια αυτά, τα οποία είναι δυνατό να καλύπτουν οποιοδήποτε επιστηµονικό ή τεχνολογικό πεδίο, θα διεξάγονται από
ερευνητικές οντότητες προς όφελος ενώσεων ή οµίλων επιχειρήσεων, σε πεδία και θέµατα ενδιαφέροντος για έναν µεγάλο
αριθµό ΜΜΕ που αντιµετωπίζουν κοινά προβλήµατα.

B.3.

Σχέδια συνεργατικής έρευνας για τις ΜΜΕ

Τα σχέδια αυτά, τα οποία είναι δυνατόν να καλύπτουν οποιοδήποτε επιστηµονικό και τεχνολογικό πεδίο, θα διεξάγονται
προς όφελος ορισµένου αριθµού ΜΜΕ σε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος.

B.4.

∆ράσεις συντονισµού

Στόχος των δράσεων συντονισµού είναι να προωθήσουν και να υποστηρίξουν τον συντονισµό των πρωτοβουλιών που
αναλαµβάνουν διάφοροι συντελεστές της έρευνας και της καινοτοµίας µε σκοπό την ενίσχυση της ολοκλήρωσης. Οι δράσεις
αυτές θα καλύπτουν δραστηριότητες όπως η διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, η διενέργεια µελετών, οι ανταλλαγές
προσωπικού, οι ανταλλαγές και η διάδοση ορθών πρακτικών, η ανάπτυξη συστηµάτων πληροφόρησης και η συγκρότηση
οµάδων εµπειρογνωµόνων και, εάν χρειάζεται, είναι δυνατόν να συµπεριλαµβάνουν παροχή υποστήριξης για τον καθορισµό,
την οργάνωση και διαχείριση συνδυασµένων ή κοινών πρωτοβουλιών.

29.10.2002

29.10.2002
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B.5.

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

∆ράσεις ειδικής στήριξης

Οι δράσεις ειδικής στήριξης συµπληρώνουν την υλοποίηση του προγράµµατος-πλαισίου και είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν προκειµένου να συµβάλουν στην προετοιµασία µελλοντικών δραστηριοτήτων της κοινοτικής πολιτικής έρευνας και
τεχνολογικής ανάπτυξης, συµπεριλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων παρακολούθησης και αξιολόγησης. Συγκεκριµένα, οι
δράσεις αυτές θα περιλαµβάνουν ή θα συνδυάζουν, κατά περίπτωση, συνέδρια, σεµινάρια, µελέτες και αναλύσεις,
επιστηµονικά βραβεία και διαγωνισµούς υψηλού επιπέδου, οµάδες εργασίας και οµάδες εµπειρογνωµόνων, επιχειρησιακή
υποστήριξη και δραστηριότητες διάδοσης, πληροφόρησης και επικοινωνίας.
∆ράσεις ειδικής στήριξης θα υλοποιηθούν επίσης για να τονωθεί, να ενθαρρυνθεί και να διευκολυνθεί η συµµετοχή των
ΜΜΕ, µικρών ερευνητικών οµάδων, νεοπαγών και αποµακρυσµένων ερευνητικών κέντρων, καθώς και οργανισµών των
υποψήφιων χωρών στις δραστηριότητες των θεµατικών τοµέων προτεραιότητας, ιδίως µέσω των δικτύων αριστείας και των
ολοκληρωµένων σχεδίων. Η υλοποίηση των δράσεων αυτών θα βασίζεται σε συγκεκριµένες δοµές ενηµέρωσης και αρωγής,
συµπεριλαµβανοµένου του δικτύου εθνικών σηµείων επαφής που έχει συσταθεί από τα κράτη µέλη και τις συνδεδεµένες
χώρες σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και θα αποσκοπεί στην εξασφάλιση οµαλής µετάβασης από το Πέµπτο στο
Έκτο Πρόγραµµα-Πλαίσιο.
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