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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 30 Σεπτεµβρίου 2002
για τη θέσπιση ειδικού προγράµµατος έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης: «∆όµηση του
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας» (2002-2006)
(2002/835/EΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(5)

Κατά την υλοποίηση του παρόντος προγράµµατος, θα
πρέπει να δοθεί έµφαση στις ανάγκες των ΜΜΕ και στην
ενίσχυση της συµµετοχής τους.

(6)

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

(7)

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Επιτροπής µε τίτλο
«Γυναίκες και επιστήµη», του Ψηφίσµατος του Συµβουλίου
της 20ής Μαΐου 1999 ( 5) και του Ψηφίσµατος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 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, και είναι απαραίτητο να ενισχυθεί
περαιτέρω η σχετική δράση.

(8)

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 άλλες 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).

(9)

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.

(10)

Θα πρέπει να διευκολυνθεί η συµµετοχή των εξόχως
απόκεντρων περιφερειών στις κοινοτικές δράσεις Ε&ΤΑ
µε κατάλληλους µηχανισµούς προσαρµοσµένους στην
ιδιόµορφη κατάστασή τους.

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 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, για το έκτο πρόγραµµα πλαίσιο
δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, µε σκοπό της συµβολή
στη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και στην
καινοτοµία (2002-2006) ( 4) (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 δεύτερος άξονας δράσεων θα πρέπει να
υλοποιηθεί µέσω του παρόντος ειδικού προγράµµατος.

(3)

Στο παρόν πρόγραµµα θα πρέπει να εφαρµοστούν 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)

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.

( 1) ΕΕ C 181Ε της 30.7.2002, σ. 72.
( 2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 12 Ιουνίου 2002 (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
( 3) ΕΕ C 221 της 17.9.2002, σ. 97.
( 4) EE L 232 της 29.8.2002, σ. 1.

(5 ) ΕΕ C 201 της 16.7.1999, σ. 1.
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(11)

(12)

(13)
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Τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας
απόφασης θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την
απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου
1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή ( 1).
Η Επιτροπή θα πρέπει να µεριµνήσει, εν ευθέτω χρόνω, για
τη διενέργεια ανεξάρτητης αξιολόγησης των δράσεων, βάσει
πλήρων στοιχείων υλοποίησης· η αξιολόγηση αυτή θα
αφορά τις δραστηριότητες που πραγµατοποιήθηκαν στα
πεδία που καλύπτει το παρόν πρόγραµµα, έχοντας υπόψη
τη συµβολή της στη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου
Έρευνας, και θα πρέπει να διεξαχθεί µε ανοικτό πνεύµα και
λαµβάνοντας υπόψη όλους τους εµπλεκόµενους φορείς.
Έχει ζητηθεί η γνώµη της Επιτροπής Επιστηµονικής και
Τεχνικής Έρευνας (CREST) για το επιστηµονικό και τεχνολογικό περιεχόµενο του προγράµµατος,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
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2.
Τα µέσα υλοποίησης του ειδικού προγράµµατος ορίζονται
στα παραρτήµατα Ι και ΙΙΙ του προγράµµατος πλαισίου και
περιγράφονται στο παράρτηµα ΙΙΙ και της παρούσας απόφασης.
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.

Άρθρο 6
Άρθρο 1
1.
Σύµφωνα µε την απόφαση αριθ. 1513/2002/ΕΚ (καλούµενη
εφεξής το «πρόγραµµα πλαίσιο»), θεσπίζεται ειδικό πρόγραµµα
για τη δόµηση του χώρου έρευνας (καλούµενο εφεξής «ειδικό
πρόγραµµα») για την περίοδο από τις 30 Σεπτεµβρίου 2002 έως
τις 31 ∆εκεµβρίου 2006.

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:
—

την εκπόνηση και την ενηµέρωση του προγράµµατος εργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, συµπεριλαµβανοµένων των µέσων που χρησιµοποιούνται κατά προτεραιότητα και οιασδήποτε µεταγενέστερης αναπροσαρµογής
των όρων χρησιµοποίησής τους καθώς και του περιεχοµένου
των προσκλήσεων για υποβολές προτάσεων και των κριτηρίων
που εφαρµόζονται για την αξιολόγηση και επιλογή·

—

την έγκριση της χρηµατοδότησης δράσεων έρευνας και
τεχνολογικής ανάπτυξης όταν το εκτιµώµενο ποσό της
κοινοτικής συµβολής δυνάµει του παρόντος προγράµµατος
είναι ίσο ή ανώτερο από 0,6 εκατοµµύρια ΕUR·

—

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

—

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

2.
Οι στόχοι και οι επιστηµονικές και τεχνολογικές προτεραιότητες του ειδικού προγράµµατος παρατίθενται στο παράρτηµα I.

Άρθρο 2
Σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ του προγράµµατος πλαισίου, το
ποσό που κρίνεται απαραίτητο για την εκτέλεση του ειδικού
προγράµµατος ανέρχεται σε 2 605 εκατοµµύρια ΕUR, στο οποίο
περιλαµβάνεται µέγιστο ποσοστό 6,0 % για τις διοικητικές δαπάνες
της Επιτροπής. Στο παράρτηµα ΙΙ της παρούσας απόφασης
παρατίθεται ενδεικτική κατανοµή του ως άνω ποσού.

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

Άρθρο 4

Άρθρο 7
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

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

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στην παρούσα
παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ.

( 1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

Το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3
της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δύο µήνες.
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Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

29.10.2002

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 του.
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

1.

Εισαγωγή
Το παρόν πρόγραµµα έρχεται να αντιµετωπίσει πολλές ουσιαστικές διαρθρωτικές αδυναµίες που παρουσιάστηκαν σε
όλους τους τοµείς της ευρωπαϊκής έρευνας και οι οποίες ενδέχεται να έχουν βαθµιαία πιο σηµαντικές επιπτώσεις στην
ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών της, καθώς η οικονοµία και οι
κοινωνίες της βασίζονται όλο και περισσότερο στη γνώση. Το πρόγραµµα συνίσταται:
—

στην ενίσχυση της τάσης, σε όλα τα επίπεδα, να µετατραπούν τα αποτελέσµατα της έρευνας σε χρήσιµες και
πολύτιµες από εµπορική άποψη καινοτοµίες·

—

στην προώθηση της ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων, οι οποίοι συνιστούν το υποκείµενο πρωτογενές υλικό
πάνω στο οποίο πρέπει να στηριχθούν οι ερευνητικές δυνατότητες, καθώς και στην κινητικότητα των ερευνητών
— και στην προώθηση των γνώσεων και της εµπειρογνωσίας τους — µεταξύ ευρωπαϊκών χωρών και από τρίτες
χώρες προς την Ευρώπη·

—

στην ενίσχυση της ανάπτυξης και της αναβάθµισης των ερευνητικών υποδοµών ανώτατης ποιότητας σε µια
ορθολογικότερη και αποτελεσµατική ως προς το κόστος βάση, καθώς και στην βελτίωση της γενικότερης
πρόσβασης των ερευνητών σε εγκαταστάσεις και συναφείς πόρους σε ολόκληρη την Ευρώπη, ώστε να είναι σε
θέση να αποκοµίσουν οφέλη·

—

στην ανάπτυξη µέσων για µια πιο εποικοδοµητική και αποτελεσµατική επικοινωνία και διάλογο µεταξύ της
έρευνας και των πολιτών εν γένει, ούτως ώστε να µπορέσει η κοινωνία στο σύνολό της να ασκήσει µια καλύτερα
τεκµηριωµένη και πιο εποικοδοµητική επιρροή στην µελλοντική ανάπτυξη και διακυβέρνηση της επιστήµης, της
τεχνολογίας και της καινοτοµίας·

∆εδοµένης της φύσης και των µέσων εφαρµογής τους, οι δραστηριότητες που διεξάγονται στο πλαίσιο του παρόντος
προγράµµατος εφαρµόζονται σε όλα τα πεδία έρευνας και τεχνολογίας. Οι εν λόγω δραστηριότητες έχουν ειδική
αποστολή, διακεκριµένη µορφή και είναι συµπληρωµατικές ως προς τις δραστηριότητες που υλοποιούνται σε άλλα
µέρη του προγράµµατος πλαισίου, κυρίως ως προς εκείνες που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράµµατος
«Ενίσχυση και ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας», στα θεµατικά πεδία προτεραιότητας που ορίζονται για
την έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εν λόγω πρόγραµµα, θα δοθεί δε προσοχή στη διασφάλιση της συνοχής µε
αυτές τις δραστηριότητες (1 ).
Η εν λόγω συµπληρωµατική σχέση αντανακλάται:
—

στις βελτιωµένες διατάξεις για την ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων και τη µεταφορά γνώσης χάρη στην
υλοποίηση των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από το παρόν πρόγραµµα, οι οποίες εφαρµόζονται, µεταξύ
άλλων, στα θεµατικά πεδία προτεραιότητας της έρευνας, καθώς και στις ερευνητικές υποδοµές ευρείας
εφαρµογής, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που είναι κοινές για διαφορετικά πεδία προτεραιότητας·

—

στη χρήση, κατά περίπτωση, οµοιόµορφων µεθόδων και εργαλείων για την προώθηση της καινοτοµίας µέσω της
έρευνας και την καλύτερη συµφιλίωση της έρευνας µε τους προβληµατισµούς της κοινωνίας, καθώς επίσης σε
σταθερά πλαίσια για την υλοποίηση των δράσεων που αφορούν τους ανθρώπινους πόρους, την υποστήριξη της
υποδοµής και τη διασφάλιση της διεξαγωγής της έρευνας µε βάση τις αρχές της δεοντολογίας οι οποίες θα
µπορούσαν να εφαρµοστούν, µεταξύ άλλων, στο πλαίσιο των ολοκληρωµένων σχεδίων και των δικτύων αριστείας.

Θα ενθαρρυνθεί η συµµετοχή των υποψηφίων χωρών στο παρόν πρόγραµµα.
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 αντικατοπτρίζονται στον Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 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).
(1) Προκειµένου να διευκολυνθεί η συγκροτηµένη εφαρµογή του προγράµµατος, για κάθε συνεδρίαση της επιτροπής προγράµµατος όπως
καθορίζεται στην ηµερήσια διάταξη, η Επιτροπή θα επιστρέφει, σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές που έχει θεσπίσει, τα έξοδα
ενός αντιπροσώπου ανά κράτος µέλος καθώς και ενός εµπειρογνώµονα/συµβούλου ανά κράτος µέλος για εκείνα τα σηµεία της ηµερήσιας
διάταξης για τα οποία ένα κράτος µέλος ζητεί ειδικό εµπειρογνώµονα.
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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).

Οι συµµετέχοντες σε ερευνητικά σχέδια πρέπει να συµµορφώνονται µε τις ισχύουσες νοµοθετικές και κανονιστικές
διατάξεις των χωρών στις οποίες θα διεξάγονται οι ερευνητικές εργασίες. Όταν είναι απαραίτητο, οι συµµετέχοντες σε
ερευνητικά σχέδια οφείλουν να ζητούν την έγκριση των οικείων επιτροπών δεοντολογίας πριν από την έναρξη των
δραστηριοτήτων ΕΤΑ. Οι προτάσεις που αφορούν ευαίσθητα θέµατα θα αποτελούν συστηµατικά αντικείµενο
δεοντολογικού ελέγχου. 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.

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 δυνατό, από άλλες εναλλακτικές µεθόδους. Πρέπει να αποφεύγεται ή
να ελαχιστοποιείται η ταλαιπωρία των ζώων. Αυτό ισχύει ιδίως (σύµφωνα µε την οδηγία 86/609/ΕΟΚ) (2 ) για τους
πειραµατισµούς µε ζωικά είδη που βρίσκονται πλησιέστερα στο ανθρώπινο είδος. Το ενδεχόµενο τροποποίησης της
γενετικής κληρονοµιάς ζώων ή κλωνοποίησης ζώων θα εξεταστεί 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.

2.

Έρευνα και καινοτοµία

Στόχοι
Ο γενικός σκοπός είναι να επιτευχθεί αισθητή βελτίωση της επίδοσης της Ευρώπης όσον αφορά την καινοτοµία,
βραχυπρόθεσµα, µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα, ενισχύοντας την καλύτερη ενοποίηση έρευνας και καινοτοµίας
και καταβάλλοντας προσπάθειες προς την κατεύθυνση µιας πολιτικής και ενός κανονιστικού περιβάλλοντος
περισσότερο συνεκτικών και θετικά διακείµενων στην καινοτοµία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Για το σκοπό αυτό και σύµφωνα µε τους στόχους της ανακοίνωσης της Επιτροπής «Καινοτοµία στο πλαίσιο της
οικονοµίας της γνώσης», οι δραστηριότητες θα υλοποιηθούν σε πολλούς ειδικούς τοµείς που είναι συµπληρωµατικοί
και αλληλοϋποστηρίζονται, τόσο µεταξύ τους, όσο και µε τις δράσεις που διεξάγονται υπό τον τίτλο «Ενίσχυση και
ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας». Οι δραστηριότητες επικεντρώνονται στη βελτίωση των γνώσεων, της
κατανόησης και των δυνατοτήτων των εµπλεκόµενων συντελεστών — ερευνητές, βιοµήχανοι, επενδυτές, δηµόσιες
αρχές σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και άλλοι — ενθαρρύνοντας την εντατικότερη και γονιµότερη
διάδραση µεταξύ τους και παρέχοντας στρατηγικές πληροφορίες και υπηρεσίες, καθώς επίσης αναπτύσσοντας νέες
µεθοδολογίες και εργαλεία προκειµένου να τους παρασχεθεί βοήθεια στην επίτευξη των ιδιαίτερων προσπαθειών τους.
Μια γενική αρχή που αποτελεί τη βάση όλων αυτών των δράσεων είναι ότι η καινοτοµία δεν µπορεί να διαχωριστεί
από την έρευνα· οι δράσεις χρησιµεύουν στην ενίσχυση των δεσµών µεταξύ έρευνας και καινοτοµίας, από τη στιγµή
της σύλληψης των ερευνητικών δραστηριοτήτων έως και καθ' όλη την περίοδο υλοποίησής τους.
Προκειµένου να ενισχυθεί το διαρθρωτικό τους αποτέλεσµα στην Ευρώπη, οι εν λόγω δραστηριότητες θα διεξαχθούν,
κατά περίπτωση, σε συνεργασία µε άλλα βήµατα συζητήσεων ή οργανισµούς σε περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό
επίπεδο, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) στο πλαίσιο της
«Πρωτοβουλίας Καινοτοµία 2000», καθώς και σε συντονισµό µε τα σχετικά µέτρα των διαρθρωτικών ταµείων.
(1) Η έρευνα µε αντικείµενο τη θεραπεία του καρκίνου των γονάδων µπορεί να χρηµατοδοτηθεί.
(2) ΕΕ L 358 της 18.12.1986, σ. 1.
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Πρ ο β λ ε πό µ εν ε ς δ ρ α στ η ρ ι ό τ η τ ε ς
α)

∆ικτύωση των φορέων και των χρηστών και ενθάρρυνση της µεταξύ τους διάδρασης
Η αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων καινοτοµίας εξαρτάται από την ένταση της διάδρασης και των
ανταλλαγών µεταξύ των εµπλεκόµενων συντελεστών. Τα ευρωπαϊκά δίκτυα που συµµετέχουν σε αυτή τη
δραστηριότητα θα έχουν σκοπό, µεταξύ άλλων, να ενθαρρύνουν τη διεπαφή µεταξύ έρευνας και βιοµηχανίας,
καθώς και µεταξύ επιχειρήσεων και χρηµατοδότησης. Οι δραστηριότητες θα αφορούν την ενθάρρυνση και την
επικύρωση των τοπικών και περιφερειακών πρωτοβουλιών για την προώθηση της δηµιουργίας και της ανάπτυξης
καινοτόµων επιχειρήσεων· τη συµµετοχή των χρηστών στη διαδικασία καινοτοµίας· τις ανταλλαγές ορθής
πρακτικής και την υλοποίηση της διακρατικής συνεργασίας µε τη συµµετοχή πανεπιστηµίων, φυτωρίων
επιχειρήσεων, εταιρειών επιχειρηµατικού κεφαλαίου, κλπ· και τη βελτιστοποίηση των πρακτικών σχετικά µε την
επικοινωνία, την επιµόρφωση, τη µεταφορά και την από κοινού χρήση γνώσεων µεταξύ πανεπιστηµίων,
επιχειρήσεων και οικονοµικών κύκλων.

β)

Ενθάρρυνση της διαπεριφερειακής συνεργασίας
Το περιφερειακό επίπεδο είναι το πλέον κατάλληλο για την εφαρµογή καινοτόµων στρατηγικών και
προγραµµάτων όπου συµµετέχουν οι κυριότεροι τοπικοί συντελεστές. Σκοπός της εν λόγω δραστηριότητας, η
οποία πρέπει να διεξαχθεί σε στενή σχέση µε δραστηριότητες στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής και των
διαρθρωτικών ταµείων, είναι:

γ)

—

να προωθήσει τις ανταλλαγές πληροφοριών επί ειδικών θεµάτων που σχετίζονται µε την καινοτοµία·

—

να διευκολύνει τη µεταφορά ορθής πρακτικής και να θέσει σε εφαρµογή στρατηγικές καινοτοµίας στις
περιφέρειες των χωρών που πρόκειται να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και

—

να ενθαρρύνει τη διεξαγωγή, σε περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο, προγραµµάτων ή µέτρων που
έχουν αποδειχθεί επιτυχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πειραµατική δοκιµή νέων εργαλείων και προσεγγίσεων
Σκοπός των εν λόγω δραστηριοτήτων είναι η πειραµατική δοκιµή νέων καινοτόµων ιδεών και µεθόδων, µε
ιδιαίτερη έµφαση σε κρίσιµα σηµεία της διαδικασίας καινοτοµίας. Οι εν λόγω δραστηριότητες αφορούν:

δ)

—

πειραµατική δοκιµή σε ευρωπαϊκή κλίµακα νέων ιδεών που εφαρµόζονται σε εθνικό και περιφερειακό
περιβάλλον για την προώθηση της καινοτοµίας και τη σύσταση καινοτόµων επιχειρήσεων·

—

ανάλυση του δυναµικού αναπαραγωγής ή/και εκµετάλλευσης, σε νέα πλαίσια, αποδεδειγµένων µεθόδων,
εργαλείων ή αποτελεσµάτων και

—

εφαρµογή ολοκληρωµένων πλατφόρµων που καθιστούν δυνατή την εισροή και διάδοση γνώσεων και
τεχνογνωσίας όσον αφορά τις κοινωνικοτεχνικές διαδικασίες της καινοτοµίας.

Ανάπτυξη και εδραίωση υπηρεσιών
Η καθιέρωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και η βαθµιαία ολοκλήρωση των συστηµάτων καινοτοµίας στην
Ευρώπη θα απαιτήσουν την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών που ξεπερνούν τον υφιστάµενο εθνικό
κατακερµατισµό. Οι δραστηριότητες που πρέπει να διεξαχθούν αφορούν:

ε)

—

την υπηρεσία πληροφοριών έρευνας και καινοτοµίας CORDIS, η οποία θα συµπληρωθεί µε προσφυγή σε
άλλα µέσα µαζικής επικοινωνίας, προκειµένου να επιτευχθεί η επικοινωνία µε διάφορους πληθυσµούς
αποδέκτες·

—

το δίκτυο των κέντρων µεταβίβασης καινοτοµίας, η γεωγραφική κάλυψη του οποίου θα εξακολουθήσει να
επεκτείνεται και το οποίο θα συµπληρωθεί µε µέσα για την ενθάρρυνση της διακρατικής µεταφοράς
γνώσεων και τεχνολογιών και

—

υπηρεσίες πληροφοριών και υποστήριξης σε τοµείς όπως η πνευµατική και η βιοµηχανική ιδιοκτησία και
η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση της καινοτοµίας.

Αύξηση των οικονοµικών και τεχνολογικών πληροφοριών
Σε µια οικονοµία που βασίζεται στη γνώση, οι οικονοµικές και τεχνολογικές πληροφορίες αποτελούν ζωτική
συνιστώσα των ανταγωνιστικών στρατηγικών έρευνας και καινοτοµίας. Οι δραστηριότητες που πρέπει να
διεξαχθούν θα επικεντρωθούν στους συντελεστές της καινοτοµίας: ΜΜΕ, ερευνητές-επιχειρηµατίες και επενδυτές.
Οι δραστηριότητες εµπλέκουν κυρίως ενδιάµεσους οι οποίοι εργάζονται µε/για τους εν λόγω συντελεστές,
καθώς επίσης και οργανισµούς µε εµπειρογνωσία στις οικονοµικές και τεχνολογικές πληροφορίες. Θα
επικεντρωθούν σε ειδικά επιστηµονικά και τεχνολογικά θέµατα ή σε βιοµηχανικούς τοµείς και µπορεί να
αφορούν:
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—

προώθηση της καινοτοµίας στις ΜΜΕ, ιδίως µέσω δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της
συµµετοχής τους στα ερευνητικά προγράµµατα της Κοινότητας·

—

υποστήριξη των δραστηριοτήτων σχετικά µε τη συλλογή, ανάλυση και διάδοση των πληροφοριών όσον
αφορά τις εξελίξεις στην επιστήµη και την τεχνολογία, εφαρµογές και αγορές που µπορούν να προσφέρουν
βοήθεια στους άµεσα ενδιαφεροµένους και

—

προσδιορισµό και διάδοση της βέλτιστης πρακτικής σε σχέση µε οικονοµικές και τεχνολογικές
πληροφορίες.

Ανάλυση και αξιολόγηση της καινοτοµίας στα κοινοτικά ερευνητικά σχέδια
Οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτοµίας που διεξάγονται στο πλαίσιο των κοινοτικών σχεδίων, ιδίως εντός
των δικτύων αριστείας και των ολοκληρωµένων σχεδίων, αποτελούν µια πλούσια πηγή πληροφοριών όσον αφορά
τα εµπόδια που συναντά η καινοτοµία και τις πρακτικές που πρέπει να τεθούν σε εφαρµογή για την υπερνίκησή
τους. Η εκ των υστέρων ανάλυση των εν λόγω πρακτικών θα αφορά:

3.

—

τη συγκέντρωση και ανάλυση πληροφοριών για τα µέτρα που έχουν ληφθεί για την προώθηση της
καινοτοµίας στα κοινοτικά σχέδια, καθώς και τα εµπόδια που ανέκυψαν και τις δράσεις που κρίθηκαν
απαραίτητες για την άρση τους·

—

τη σύγκριση της πείρας που αποκτήθηκε από τα κοινοτικά σχέδια µε τα διδάγµατα που αποκοµίστηκαν
από άλλα εθνικά και διακυβερνητικά προγράµµατα και από την επικύρωση των πληροφοριών που έχουν
αποκοµιστεί και

—

την ενεργό διάδοση των εν λόγω πληροφοριών µεταξύ επιχειρήσεων και άλλων συµµετεχόντων στην
παραγωγή και αξιοποίηση των γνώσεων.

Ανθρωπινοί πόροι και κινητικότητα
Οι σηµερινές κοινωνίες που βασίζονται στη γνώση εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την ικανότητά τους να παράγουν,
να µεταφέρουν και να χρησιµοποιούν τις γνώσεις. Αυτό απαιτεί κινητοποίηση γνωστικών πόρων, αρχής γενοµένης από
την ερευνητική κοινότητα. Ο συνολικός στρατηγικός στόχος της δραστηριότητας «Ανθρώπινοι πόροι και κινητικότητα»
είναι να παράσχει ευρεία υποστήριξη στην ανάπτυξη άφθονων και δυναµικών παγκοσµίου εµβέλειας ανθρωπίνων πόρων
για το ευρωπαϊκό ερευνητικό σύστηµα, λαµβάνοντας υπόψη την εγγενή διεθνή διάσταση της έρευνας.
Θα προωθηθεί η κινητικότητα των ερευνητών, µε στόχο την επιτυχή δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Η
εν λόγω δραστηριότητα απαιτεί µια συνεκτική δέσµη δράσεων, οι οποίες βασίζονται σε µεγάλο βαθµό στη
χρηµατοδότηση διαρθρωµένων προγραµµάτων κινητικότητας για ερευνητές. Οι εν λόγω δράσεις εστιάζονται
ουσιαστικά στην ανάπτυξη και τη µεταφορά ερευνητικών δεξιοτήτων, την εδραίωση και τη διεύρυνση των προοπτικών
σταδιοδροµίας των ερευνητών και την προώθηση της αριστείας στην ευρωπαϊκή έρευνα. Το αναγνωρισµένου κύρους
όνοµα Μαρία Κιουρί θα βρει εφαρµογή σε όλες τις σχετικές δράσεις.
Η δραστηριότητα θα είναι ανοικτή σε όλους τους τοµείς της επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας οι οποίοι
συµβάλλουν στους στόχους της κοινοτικής ΕΤΑ. Προκειµένου ωστόσο να συνεκτιµηθεί η εξέλιξη των αναγκών της
Ευρώπης στον εν λόγω τοµέα, θα είναι δυνατός ο επακριβέστερος προσδιορισµός των προτεραιοτήτων, όσον αφορά
παραδείγµατος χάριν τους επιστηµονικούς κλάδους, τις συµµετέχουσες περιφέρειες, τα είδη των ερευνητικών
οργανισµών και το δυναµικό των ερευνητών αποδεκτών, και ιδίως των γυναικών και των νέων ερευνητών, και θα
λαµβάνονται υπόψη τα µέτρα που λαµβάνονται για την ανάπτυξη συνεργιών στον τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης
στην Ευρώπη.
∆ίδεται προσοχή:
—

στη συµµετοχή των γυναικών σε όλες τις δράσεις και σε κατάλληλα µέτρα για την προώθηση της δικαιότερης
ισορροπίας µεταξύ ανδρών και γυναικών στην έρευνα·

—

στις προσωπικές συνθήκες που αφορούν την κινητικότητα, ιδίως σε σχέση µε την οικογένεια, την εξέλιξη της
σταδιοδροµίας και τις γλώσσες και

—

στην ανάπτυξη της ερευνητικής δραστηριότητας στις λιγότερο ευνοηµένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και στις συνδεδεµένες υποψήφιες χώρες, καθώς και στην ανάγκη αυξανόµενης και αποτελεσµατικότερης
συνεργασίας µεταξύ ερευνητικών κλάδων και µεταξύ πανεπιστηµίων και βιοµηχανίας, συµπεριλαµβανοµένων των
ΜΜΕ.
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Με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού στην ευρωπαϊκή έρευνα, η εν λόγω δραστηριότητα έχει
επίσης σκοπό να προσελκύσει τους καλύτερους και τους πολλά υποσχόµενους ερευνητές από τρίτες χώρες (1), να
προωθήσει την επιµόρφωση των Ευρωπαίων ερευνητών στο εξωτερικό και να ενθαρρύνει την επιστροφή Ευρωπαίων
επιστηµόνων που είναι εγκατεστηµένοι εκτός Ευρώπης.

Πρ ο β λ ε πό µ εν ε ς δ ρ ά σε ι ς
Θα αναληφθούν τέσσερις βασικές κατηγορίες δράσεων.

α)

∆ράσεις που αφορούν τον φορέα υποδοχής
Η πρώτη κατηγορία δράσεων αποσκοπεί στην υποστήριξη των ερευνητικών δικτύων, των ερευνητικών οργανισµών
και των επιχειρήσεων (συµπεριλαµβανοµένων ιδίως των ΜΜΕ) που παρέχουν διαρθρωµένα γενικά προγράµµατα
για τη διακρατική επιµόρφωση και κινητικότητα των ερευνητών, καθώς και για την ανάπτυξη και τη µεταφορά
δεξιοτήτων στην έρευνα, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν τη διαχείριση και τη δεοντολογία της
έρευνας. Στόχος των σχετικών δράσεων είναι να συνεισφέρουν ουσιαστικά στη δόµηση του ευρωπαϊκού
ερευνητικού συστήµατος, ειδικότερα ενθαρρύνοντας τους νέους ερευνητές να ακολουθήσουν ερευνητική
σταδιοδροµία.
Οι δράσεις κατάρτισης αυτής της κατηγορίας απευθύνονται σε ερευνητές που βρίσκονται στην αρχή της
ερευνητικής τους σταδιοδροµίας (κατά κανόνα τα πρώτα τέσσερα έτη), όπως αυτοί που εκπονούν διδακτορική
διατριβή, ενώ η µεταφορά δεξιοτήτων και γνώσεων αφορά πιο πεπειραµένους ερευνητές. Οι δράσεις αυτές έχουν
στόχο επίσης να ενθαρρύνουν την κινητικότητα µεταξύ διαφορετικών κλάδων.
—

∆ίκτυα ερευνητικής κατάρτισης «Μαρία Κιουρί» — Τα εν λόγω δίκτυα παρέχουν τα µέσα σε ερευνητικές
οµάδες διεθνώς αναγνωρισµένου κύρους να συνδεθούν µεταξύ τους, στο πλαίσιο ενός σαφώς καθορισµένου
σχεδίου ερευνητικής συνεργασίας, προκειµένου να εκπονήσουν και να υλοποιήσουν ένα διαρθρωµένο
πρόγραµµα κατάρτισης ερευνητών σε ένα συγκεκριµένο ερευνητικό πεδίο. Τα δίκτυα παρέχουν ένα
συνεκτικό, πλην όµως ευέλικτο πλαίσιο για την κατάρτιση και την επαγγελµατική ανέλιξη των ερευνητών,
ειδικά αυτών που βρίσκονται στην αρχή της ερευνητικής τους σταδιοδροµίας. Τα δίκτυα έχουν επίσης
σκοπό τη συγκέντρωση µιας κρίσιµης µάζας εξειδικευµένων ερευνητών, ειδικά σε τοµείς που απαιτούν
µεγάλη εξειδίκευση ή/και είναι κατακερµατισµένοι, και επιδιώκουν να συµβάλουν στην υπερπήδηση των
θεσµικών και επιστηµονικών φραγµών, κυρίως µε την προώθηση της πολυεπιστηµονικής έρευνας. Θα
παράσχουν επίσης ένα απλό και αποτελεσµατικό µέσο για τη συµµετοχή των λιγότερο ευνοηµένων
περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεµένων υποψηφίων χωρών στην διεθνώς αναγνωρισµένη ευρωπαϊκή ερευνητική συνεργασία. Κατά την επιµέρους λειτουργία των δικτύων δίνεται στους
εταίρους σηµαντική αυτονοµία και ευελιξία. Η διάρκεια ζωής ενός δικτύου είναι συνήθως τέσσερα έτη και
η µέγιστη διάρκεια των υποτροφιών που συνδέονται µε αυτό τρία έτη, συµπεριλαµβανοµένης της
δυνατότητας βραχυπρόθεσµης παραµονής.

—

Υποτροφίες υποδοχής «Μαρία Κιουρί» για κατάρτιση νέων ερευνητών — Οι εν λόγω υποτροφίες
απευθύνονται σε ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης και ερευνητικά ιδρύµατα, σε κέντρα επιµόρφωσης και
σε επιχειρήσεις, µε σκοπό την ενίσχυση της επιµορφωτικής τους ικανότητας. Η δράση αυτή αφορά τους
ερευνητές που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της επαγγελµατικής τους σταδιοδροµίας. Εστιάζεται στην
απόκτηση ειδικών επιστηµονικών και τεχνολογικών δεξιοτήτων στην έρευνα, καθώς και συµπληρωµατικών
δεξιοτήτων. Οι φορείς υποδοχής επιλέγονται µε βάση τον τοµέα εξειδίκευσής τους όσον αφορά την
ερευνητική κατάρτιση. Οι σχετικές υποτροφίες θα επιτρέψουν παραµονή των υποτρόφων µε µέγιστη
διάρκεια τριών ετών. Το πρόγραµµα κινείται επίσης προς την κατεύθυνση πιο συντονισµένων προσεγγίσεων
της κατάρτισης από τους σχετικούς οργανισµούς, ιδίως από αυτούς που εµπλέκονται σε διεθνείς
διδακτορικές σπουδές.

—

Υποτροφίες υποδοχής «Μαρία Κιουρί» για τη µεταφορά γνώσεων — Οι εν λόγω υποτροφίες απευθύνονται
σε ευρωπαϊκούς οργανισµούς (πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις, κ.λπ.) που έχουν ανάγκη να
αναπτύξουν νέους τοµείς τεχνογνωσίας, και έχουν στόχο να προαγάγουν την ανάπτυξη της ερευνητικής
ικανότητας στις λιγότερο ευνοηµένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις συνδεδεµένες υποψήφιες
χώρες. Οι υποτροφίες για τη µεταφορά γνώσεων θα επιτρέψουν σε πεπειραµένους ερευνητές να
φιλοξενηθούν σε τέτοιους οργανισµούς µε σκοπό τη µεταφορά γνώσεων, ερευνητικών δεξιοτήτων και
τεχνολογίας. Οι υποτροφίες έχουν µέγιστη διάρκεια δύο ετών.

(1) Η συµµετοχή και η χρηµατοδότηση ερευνητών από τρίτες χώρες προβλέπεται σε όλες τις δράσεις κινητικότητας που αφορούν τον φορέα
υποδοχής (τµήµα α), καθώς επίσης και σε µία από τις ατοµικές δράσεις (τµήµα β). Σε αυτές τις περιπτώσεις, λαµβάνονται υπόψη οι
σχετικοί διακανονισµοί µεταξύ της Κοινότητας και των εν λόγω χωρών — ή οµάδων χωρών, καθώς και οι σχετικοί κανόνες συµµετοχής
και χρηµατοδότησης του προγράµµατος πλαισίου.
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∆ιαλέξεις και επιµορφωτικά µαθήµατα «Μαρία Κιουρί» — Αυτά θα επιτρέψουν σε νέους ερευνητές να
επωφεληθούν από την πείρα κορυφαίων ερευνητών. Θα υποστηριχθούν οι ειδικές δραστηριότητες
κατάρτισης (συµπεριλαµβανοµένων των εικονικών δραστηριοτήτων) που δίνουν έµφαση στα ιδιαίτερα
ευρωπαϊκά επιτεύγµατα και συµφέροντα. Προβλέπονται δύο κατηγορίες µέτρων: η πρώτη αφορά την
υποστήριξη µιας συνεκτικής σειράς υψηλού επιπέδου διαλέξεων ή/και επιµορφωτικών µαθηµάτων (θερινά
σχολεία, εργαστηριακά µαθήµατα, κ.λπ.) που προτείνονται από έναν µόνο διοργανωτή και καλύπτουν ένα
ή περισσότερα ειδικά θέµατα· η δεύτερη περιλαµβάνει υποστήριξη της συµµετοχής νέων ερευνητών σε
µεγάλης εµβέλειας διαλέξεις που επιλέγονται για το ιδιαίτερο επιµορφωτικό τους ενδιαφέρον. Τέτοιου
είδους δραστηριότητες διεξάγονται συνήθως για λίγες µέρες, αλλά µπορούν να επεκταθούν έως µερικές
εβδοµάδες, παραδείγµατος χάριν στην περίπτωση των θερινών σχολείων.

Ατοµικές δράσεις
Η δεύτερη κατηγορία δράσεων έχει στόχο να βοηθήσει µεµονωµένους ερευνητές να καλύψουν τις ιδιαίτερες
ανάγκες τους και να συµπληρώσουν την ατοµική τους ειδίκευση, ιδίως από άποψη πολυεπιστηµονικότητας και
διαχείρισης της έρευνας, ώστε να αποκτήσουν επαγγελµατική ωριµότητα και ανεξαρτησία. Αφορά επίσης τους
δεσµούς µεταξύ ευρωπαίων ερευνητών και ερευνητών τρίτων χωρών. Περιλαµβάνει µια σειρά δράσεων
προσδιοριζόµενων σε συνάρτηση µε τη γεωγραφική προέλευση και προορισµό του ερευνητή. Στις εν λόγω
δράσεις θα έχουν δικαίωµα συµµετοχής οι ερευνητές µε ερευνητική πείρα τουλάχιστον τεσσάρων ετών, ή οι
κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος.

γ)

—

Ευρωπαϊκές υποτροφίες «Μαρία Κιουρί» — Οι εν λόγω υποτροφίες επιτρέπουν σε πολλά υποσχόµενους
ερευνητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεµένων χωρών να καταρτιστούν µέσω της έρευνας σε
ευρωπαϊκούς οργανισµούς που ανταποκρίνονται µε τον πλέον κατάλληλο τρόπο στις ατοµικές τους
ανάγκες. Η αίτηση υποβάλλεται από τον υποψήφιο υπότροφο από κοινού µε τον φορέα υποδοχής. Το
θέµα επιλέγεται ελεύθερα από τον ερευνητή σε συνεργασία µε τον φορέα υποδοχής, µε σκοπό την
συµπλήρωση ή τη διαφοροποίηση της ειδίκευσής του/της. Οι εν λόγω υποτροφίες έχουν διάρκεια από ένα
έως δύο έτη.

—

∆ιεθνείς υποτροφίες εξωτερικού «Μαρία Κιουρί» — Οι εν λόγω υποτροφίες χορηγούνται σε ερευνητές από
την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις συνδεδεµένες χώρες για να εργαστούν σε αναγνωρισµένου κύρους
ερευνητικά κέντρα τρίτων χωρών, διευρύνοντας µε αυτόν τον τρόπο τη διεθνή τους εµπειρία στην έρευνα.
Για τη χορήγηση τέτοιας υποτροφίας απαιτείται η υποβολή ενός συνεκτικού ατοµικού προγράµµατος
κατάρτισης, το οποίο περιλαµβάνει µια πρώτη φάση στο εξωτερικό, της οποίας έπεται µια υποχρεωτική
φάση στην Ευρώπη. Η υποστήριξη αυτή θα καλύπτει περίοδο κατάρτισης ικανοποιητικής διάρκειας.

—

∆ιεθνείς υποτροφίες εσωτερικού «Μαρία Κιουρί» — Οι υποτροφίες αυτές έχουν στόχο να προσελκύσουν
ερευνητές πολύ υψηλού επιπέδου από τρίτες χώρες, προκειµένου να εργαστούν και να πραγµατοποιήσουν
ερευνητική κατάρτιση στην Ευρώπη, µε σκοπό την ανάπτυξη αµοιβαίας επωφελούς ερευνητικής
συνεργασίας µεταξύ Ευρώπης και τρίτων χωρών. Στην περίπτωση των χωρών αναδυόµενης και µεταβατικής
οικονοµίας και των αναπτυσσόµενων χωρών, είναι δυνατό να προβλέπεται παροχή βοήθειας στους
υποτρόφους προκειµένου να επιστρέψουν στην χώρα προέλευσής τους.

Προώθηση και αναγνώριση της αριστείας
Η τρίτη κατηγορία δράσεων εστιάζεται στην προώθηση και την αναγνώριση της αριστείας της ευρωπαϊκής
έρευνας, διασφαλίζοντάς της µε αυτόν τον τρόπο µεγαλύτερη προβολή και καθιστώντας την ελκυστικότερη.
Αποσκοπεί στην προώθηση των ευρωπαϊκών ερευνητικών οµάδων, ειδικότερα σε νέους ή/και καινοφανή
ερευνητικά πεδία και στην ανάδειξη των προσωπικών επιτευγµάτων των ευρωπαίων ερευνητών, µε σκοπό την
υποστήριξη της περαιτέρω ανέλιξης και διεθνούς αναγνώρισής τους, ενώ παράλληλα προωθεί τη διάδοση των
εργασιών τους προς όφελος της επιστηµονικής κοινότητας.
—

Υποτροφίες αριστείας «Μαρία Κιουρί» — Οι υποτροφίες αυτές έχουν στόχο να υποστηρίξουν τη
δηµιουργία και την ανάπτυξη ευρωπαϊκών ερευνητικών οµάδων που κρίνεται ότι έχουν τις δυνατότητες να
φθάσουν σε υψηλό επίπεδο αριστείας, ειδικότερα για τη διεξαγωγή ερευνητικών δραστηριοτήτων αιχµής ή
διεπιστηµονικών ερευνητικών δραστηριοτήτων. Η υποτροφία καλύπτει περίοδο έως τεσσάρων ετών και
χορηγείται βάσει ενός επακριβώς καθορισµένου ερευνητικού προγράµµατος.

—

Βραβεία αριστείας «Μαρία Κιουρί» — Πρόκειται για επιστηµονικά βραβεία για τη δηµόσια αναγνώριση της
αριστείας ερευνητών οι οποίοι έχουν κατά το παρελθόν επωφεληθεί από την κοινοτική υποστήριξη για
κατάρτιση και κινητικότητα. Οι υποψήφιοι µπορούν να προτείνουν τον εαυτό τους ή να προταθούν από
άλλους.

—

Έδρες «Μαρία Κιουρί» — Οι εν λόγω έδρες απονέµονται µε σκοπό τον διορισµό υψηλού επιπέδου
ερευνητών, ειδικότερα για την προσέλκυση παγκοσµίου επιπέδου ερευνητών, καθώς και την ενθάρρυνσή
τους να συνεχίσουν τη σταδιοδροµία τους στην Ευρώπη. Οι υποτροφίες έχουν συνήθως διάρκεια τριών
ετών. Το εν λόγω πρόγραµµα µπορεί να αναπτυχθεί σε συνέργεια µε τις δράσεις που αφορούν τον φορέα
υποδοχής.
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Μηχανισµοί επανόδου και επανένταξης
Ένας άλλος µηχανισµός, οι υποτροφίες επανόδου και επανένταξης «Μαρία Κιουρί», απευθύνεται σε ερευνητές
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις συνδεδεµένες χώρες, οι οποίοι έχουν µόλις ολοκληρώσει υποτροφία «Μαρία
Κιουρί» ελάχιστης διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών. Οι υποτροφίες αυτές συνίστανται σε ένα κατ' αποκοπήν
ποσό το οποίο πρέπει να χρησιµοποιηθεί εντός ενός έτους από τη λήξη της δράσης «Μαρία Κιουρί». Χορηγούνται
στους υποτρόφους σε συνάρτηση µε ένα συγκεκριµένο σχέδιο, το οποίο αξιολογείται µε βάση την εγγενή του
ποιότητα. Ο µηχανισµός αυτός θα διευκολύνει την επαγγελµατική επανένταξη του εκάστοτε ερευνητή, δίνοντας
προτεραιότητα στην επανένταξή του στη χώρα ή περιφέρεια προέλευσής του.
Ένας παρόµοιος µηχανισµός, ο οποίος όµως καλύπτει µεγαλύτερη περίοδο έως και δύο ετών, θα εφαρµοστεί
για τους Ευρωπαίους ερευνητές που έχουν διεξαγάγει έρευνα εκτός Ευρώπης για πέντε τουλάχιστον έτη και
επιθυµούν να επιστρέψουν στην Ευρώπη, ανεξαρτήτως εάν έχουν ή όχι επωφεληθεί από δράση «Μαρία Κιουρί».

Συ ν ε ρ γα σ ί α µ ε τ α κ ρ ά τη µ έλ η κα ι τι ς σ υ ν δε δ εµ έ ν ε ς χ ώ ρ ε ς
Η δραστηριότητα «Ανθρώπινοι πόροι και κινητικότητα» επιδιώκει τη συγχρηµατοδότηση πρωτοβουλιών οι οποίες
προωθούν τη συνεργασία και δηµιουργούν συνέργειες τόσο µε προγράµµατα όσο και στο εσωτερικό αυτών, σε εθνικό
και περιφερειακό επίπεδο, στο βαθµό που υπάρχει σύµπτωση µε τους ειδικούς στόχους των προγραµµάτων που
περιγράφονται ανωτέρω. Μια τέτοιου είδους συνεργασία θα υλοποιηθεί µε βάση τα σχετικά κοινοτικά κριτήρια, µε
σκοπό τη δηµιουργία πραγµατικής πρόσβασης στις εν λόγω πρωτοβουλίες για όλους τους ερευνητές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των συνδεδεµένων χωρών και θα έχει συµπληρωµατικό ρόλο όσον αφορά προγράµµατα σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο, κυρίως µε το άνοιγµα της πρόσβασης στα προγράµµατα αυτά σε αλλοδαπούς ερευνητές, καθώς
και την προώθηση της διασυνοριακής εκπαίδευσης των ερευνητών και την προώθηση της υιοθέτησης των αµοιβαία
αναγνωρισµένων προτύπων ερευνητικής κατάρτισης.
Θα αναληφθούν πρωτοβουλίες προκειµένου να ενισχυθεί η συνεργασία µε τα κράτη µέλη και τις συνδεδεµένες χώρες,
µε σκοπό την παροχή «υποστήριξης εγγύτητας» σε ερευνητές, η οποία αποτελεί κεντρικό στοιχείο οιουδήποτε
προγράµµατος κινητικότητας που αφορά ερευνητές που µετακινούνται εντός της Ευρώπης ή επιστρέφουν σε αυτή.
Συγκεκριµένα, οι πρωτοβουλίες αυτές µπορεί να συνίστανται σε υποστήριξη της δικτύωσης υφιστάµενων και νέων
δοµών, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, µε σκοπό την παροχή πρακτικής βοήθειας σε αλλοδαπούς ερευνητές σε
θέµατα (νοµικά, διοικητικά, οικογενειακά ή πολιτιστικά) τα οποία σχετίζονται µε την κινητικότητά τους.
Μια περαιτέρω πτυχή της εν λόγω συνεργασίας µπορεί να αφορά ορισµένα καθήκοντα τα οποία συνδέονται µε τη
διαχείριση της δραστηριότητας, πέραν της αυξηµένης σηµασίας των δράσεων που αφορούν τον φορέα υποδοχής. Στο
πλαίσιο αυτό, για τον προσδιορισµό εναλλακτικών µεθόδων διαχείρισης και παρακολούθησης των συµβάσεων
ατοµικών υποτροφιών απαιτείται προηγούµενη σαφή οριοθέτηση καθηκόντων και ευθυνών, σύµφωνα µε τους
κοινοτικούς δηµοσιονοµικούς κανονισµούς και κανόνες, καθώς και διενέργεια σχετικών αναλύσεων κόστους/οφέλους.
Θα συσταθεί µηχανισµός για την παρακολούθηση και τη βελτιστοποίηση της κινητικότητας των ερευνητών και της
επιστροφής ευρωπαίων ερευνητών που έχουν µεταναστεύσει προσωρινά από την Ευρώπη. Ο ίδιος µηχανισµός θα
εξυπηρετεί επίσης στην παρακολούθηση της κινητικότητας ερευνητών από χώρες που έχουν υποβάλει αίτηση για
προσχώρηση ενόψει της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εσ ω τ ε ρ ι κή σ υ ν ε ρ γα σ ί α ε ν τ ό ς τ ο υ π ρο γρ ά µ µ α τ ο ς π λ α ι σ ί ο υ
Ο ρόλος της δραστηριότητας «Ανθρώπινοι πόροι και κινητικότητα» είναι να υποστηρίξει την ερευνητική κατάρτιση και
την ανάπτυξη ερευνητικής ειδίκευσης. Ο ρόλος αυτός αναλαµβάνεται παράλληλα µε τις δραστηριότητες που
αναλαµβάνονται στο πλαίσιο των θεµατικών προτεραιοτήτων. Αυτό δεν αποκλείει την ενσωµάτωση παρόµοιων
στοιχείων σε άλλες δραστηριότητες του προγράµµατος πλαισίου. Η δραστηριότητα «Ανθρώπινοι πόροι και
κινητικότητα» θα παράσχει βοήθεια για τον καθορισµό συνεκτικών κριτηρίων όσον αφορά την αξιολόγηση, την
επιλογή και την παρακολούθηση τέτοιου είδους δράσεων, καθώς και την προώθηση κοινών προσεγγίσεων µεταξύ
δραστηριοτήτων, µε σκοπό την διασφάλιση της συνοχής και την ανάπτυξη πιθανής συνέργειας, καθώς και τη δίκαιη
ισορροπία ως προς τη συµµετοχή ανδρών και γυναικών.

4.

Ερευνητικές υποδοµές
Η ικανότητα των ερευνητικών οµάδων της Ευρώπης να παραµείνουν στην πρωτοπορία σε όλους τους τοµείς της
επιστήµης και της τεχνολογίας εξαρτάται από τον βαθµό της υποστήριξής τους από υπερσύγχρονες υποδοµές. Ο όρος
«ερευνητικές υποδοµές» αναφέρεται σε εγκαταστάσεις και πόρους που παρέχουν ουσιαστικές υπηρεσίες στην ερευνητική
κοινότητα, τόσο στον πανεπιστηµιακό όσο και στον βιοµηχανικό τοµέα. Οι ερευνητικές υποδοµές µπορεί να είναι
«ενιαίας θέσης» (ένας πόρος σε µια θέση), «κατανεµηµένες» (ένα δίκτυο κατανεµηµένων πόρων, συµπεριλαµβανοµένων
υποδοµών που βασίζονται σε αρχιτεκτονικές τύπου GRID), ή «εικονικές» (η υπηρεσία παρέχεται ηλεκτρονικά).

L 294/53

L 294/54

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ο συνολικός στόχος της εν λόγω δραστηριότητας είναι να προωθήσει την ανάπτυξη ενός ιστού ερευνητικών υποδοµών
ανώτατης ποιότητας και επίδοσης στην Ευρώπη, καθώς και τη βέλτιστη αξιοποίησή τους σε ευρωπαϊκή κλίµακα µε
βάση τις ανάγκες που εκφράζονται από την ερευνητική κοινότητα. Ειδικότερα έχει στόχο:
—

να διασφαλίσει ότι οι Ευρωπαίοι ερευνητές µπορούν να έχουν πρόσβαση στις υποδοµές που χρειάζονται για την
διεξαγωγή της έρευνάς τους, ανεξαρτήτως της θέσης των υποδοµών·

—

να παράσχει υποστήριξη στην ευρωπαϊκή προσέγγιση για την ανάπτυξη νέων ερευνητικών υποδοµών, επίσης σε
περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο, και στην λειτουργία και ανάπτυξη των υφιστάµενων υποδοµών,
µεταξύ άλλων και όταν δεν υπάρχουν στην Ευρώπη κατάλληλες εγκαταστάσεις παγκοσµίου επιπέδου.

Όπου κρίνεται σκόπιµο, η υποστήριξη των ερευνητικών υποδοµών στο πλαίσιο του παρόντος προγράµµατος θα
υλοποιηθεί σε σχέση µε τις θεµατικές προτεραιότητες του προγράµµατος πλαισίου και µε τις άλλες διαθέσιµες µορφές
υποστήριξης.

Προβλέπονται πέντε τύποι υποστήριξης:
—

∆ιακρατική πρόσβαση. Στόχος είναι η παροχή νέων ευκαιριών σε ερευνητικές οµάδες (συµπεριλαµβανοµένων
των µεµονωµένων ερευνητών) ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε επιµέρους µεγάλες ερευνητικές υποδοµές που
είναι οι πλέον κατάλληλες για τη διεξαγωγή των εργασιών τους. Η κοινοτική χρηµατοδότηση καλύπτει τα
αναγκαία λειτουργικά έξοδα παροχής πρόσβασης σε τέτοιου είδους υποδοµές για οµάδες ερευνητών που
εργάζονται σε κράτη µέλη και συνδεδεµένες χώρες άλλες πλην του κράτους όπου είναι εγκατεστηµένος ο φορέας
εκµετάλλευσης της εκάστοτε υποδοµής.

—

∆ραστηριότητες ολοκλήρωσης. Στόχος είναι να υποστηριχθεί η παροχή ουσιαστικών υπηρεσιών στην ερευνητική
κοινότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτός ο τύπος υποστήριξης µπορεί να καλύπτει, πέραν της διακρατικής
πρόσβασης, την ανάπτυξη και λειτουργία δικτύων συνεργασίας, και την εκτέλεση κοινών ερευνητικών σχεδίων,
µε σκοπό τη βελτίωση των επιδόσεων των υπόψη υποδοµών. Το πρόγραµµα ενθαρρύνει επίσης τη γεφύρωση του
χάσµατος, εξαιτίας του οποίου περιορίζονται ενδεχοµένως οι δυνατότητες αξιοποίησης των ερευνητικών
αποτελεσµάτων από τη βιοµηχανία, συµπεριλαµβανοµένων των ΜΜΕ. Οι δραστηριότητες ολοκλήρωσης θα
επιλέγονται µε βάση ένα ευρείας κλίµακας, πλην όµως ευέλικτο, επιστηµονικό και τεχνολογικό πρόγραµµα
ευρωπαϊκής εµβέλειας, το οποίο θα είναι ικανό να εξασφαλίσει, εάν χρειάζεται, τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα
του προγράµµατος. Αυτός ο τύπος υποστήριξης µπορεί να εφαρµοστεί µέσω ολοκληρωµένων πρωτοβουλιών
για τις υποδοµές και δράσεων συντονισµού.

—

Ανάπτυξη δικτύου επικοινωνίας. Στόχος του συγκεκριµένου τύπου υποστήριξης των υφιστάµενων ερευνητικών
υποδοµών είναι να δηµιουργηθεί, σε συνδυασµό µε το θεµατικό ερευνητικό πεδίο προτεραιότητας «Τεχνολογίες
της κοινωνίας της πληροφορίας», ένα πυκνότερο δίκτυο µεταξύ των συναφών πρωτοβουλιών, και ειδικότερα να
αναπτυχθούν ένα δίκτυο επικοινωνίας µεγάλης δυναµικότητας και υψηλής ταχύτητας για όλους τους ερευνητές
στην Ευρώπη (GEANT), και ειδικά δίκτυα υψηλών επιδόσεων και κλίνες δοκιµών τεχνολογίας πλέγµατος
(GRID), καθώς και υπηρεσίες ηλεκτρονικών εκδόσεων.

—

Προπαρασκευαστικές µελέτες. Στόχος είναι, κατά περίπτωση, η διεξαγωγή µελετών σκοπιµότητας και τεχνικών
προπαρασκευαστικών εργασιών, που θα υλοποιηθούν από ένα ή περισσότερα κράτη µέλη ή συνδεδεµένες χώρες
για τις νέες υποδοµές που έχουν σαφή ευρωπαϊκή διάσταση και ενδιαφέρον στις προπαρασκευαστικές µελέτες
θα λαµβάνονται υπόψη οι ανάγκες όλων των δυνητικών χρηστών και θα διερευνώνται συστηµατικά οι
δυνατότητες χρηµατοδοτικής συµµετοχής της ΕΤΕπ ή των διαρθρωτικών ταµείων στην ανάπτυξη αυτών των
υποδοµών.

—

Ανάπτυξη νέων υποδοµών. Στόχος είναι η βελτιστοποίηση των ευρωπαϊκών υποδοµών, µε την παροχή
περιορισµένης υποστήριξης για την υλοποίηση περιορισµένου αριθµού σχεδίων νέας υποδοµής, σε δεόντως
αιτιολογηµένες περιπτώσεις όπου η υποστήριξη αυτή θα µπορούσε να έχει κρίσιµο καταλυτικό αποτέλεσµα από
την άποψη της ευρωπαϊκής προστιθέµενης αξίας. Η υποστήριξη αυτή, η οποία θα χορηγείται λαµβανοµένης
δεόντως υπόψη της γνώµης των κρατών µελών, είναι δυνατό να συµπληρώνεται από χρηµατοδοτική συµµετοχή
της ΕΤΕπ ή των διαρθρωτικών ταµείων στην υλοποίηση αυτών των υποδοµών.

Εν γένει, η χρηµατοδότηση που παρέχεται για νέες και βελτιωµένες υποδοµές περιορίζεται στα απολύτως απαραίτητα,
ώστε να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη δραστηριότητα µε το µεγαλύτερο µέρος της κατασκευής και της
λειτουργίας, και η µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των εν λόγω υποδοµών εξασφαλίζεται από εθνικές ή/και άλλες πηγές
χρηµατοδότησης. Μια τέτοια χρηµατοδότηση µπορεί µόνο να χορηγηθεί µε βάση λεπτοµερή τεκµηρίωση της
ευρωπαϊκής προστιθέµενης αξίας και λαµβανοµένων υπόψη των επιστηµονικών, νοµικών και οικονοµικών διαστάσεων
των προτεινόµενων εργασιών. Τα ευρυζωνικά δίκτυα επικοινωνίας, τα οποία έχουν στενή σχέση µε τους πολιτικούς
στόχους του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και της πρωτοβουλίας e-Europe (ηλεκτρονική Ευρώπη), πρέπει επίσης να
χρησιµοποιηθούν ως µέσο για την αύξηση της επιστηµονικής συνεργασίας µε τρίτες χώρες.
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Κατά την υποστήριξη των ερευνητικών υποδοµών στο πλαίσιο του παρόντος προγράµµατος θα πρέπει, όπου κρίνεται
σκόπιµο, να συνυπολογίζονται οι υφιστάµενοι ή µελλοντικοί µηχανισµοί υπέρ µιας ευρωπαϊκής προσέγγισης των
ερευνητικών υποδοµών στην Ευρώπη (π.χ. τα εθνικά δίκτυα έρευνας και εκπαίδευσης — Ε∆ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Βήµα
Στρατηγικής για τις ερευνητικές υποδοµές ), καθώς και η επιστηµονική γνώµη των υφιστάµενων ευρωπαϊκών και
διεθνών οργανισµών (π.χ. το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα Επιστηµών — ESF). Στο πλαίσιο του παρόντος προγράµµατος, είναι
δυνατό να εφαρµοσθούν, κατά περίπτωση, συνοδευτικά µέτρα µε σκοπό την υποστήριξη των εν λόγω µηχανισµών.

5.

Επιστήµη και κοινωνία
Σήµερα, και πολύ περισσότερο στην αυριανή κοινωνία της γνώσης, η επιστήµη και η τεχνολογία είναι πανταχού
παρούσες στο σύνολο της οικονοµίας και στην καθηµερινή ζωή. Προκειµένου αυτές να αξιοποιήσουν το πλήρες
δυναµικό τους για να διασφαλίσουν στους πολίτες της Ευρώπης µια ποιότητα ζωής που συνεχώς θα βελτιώνεται —
µε την ευρεία έννοια του όρου — θα χρειαστούν νέες σχέσεις και ένας παραγωγικότερος διάλογος µεταξύ της
επιστηµονικής κοινότητας, των βιοµηχάνων, των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και της κοινωνίας γενικότερα, καθώς
και κριτική σκέψη των επιστηµόνων και ανταπόκριση σε κοινωνιακές ανησυχίες.
Ένας τέτοιος διάλογος δεν µπορεί να περιοριστεί µόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να καταστεί διεθνής ως προς
την εµβέλειά του, λαµβάνοντας πλήρως υπόψη την προοπτική διεύρυνσης και το παγκόσµιο πλαίσιο. ∆εδοµένου του
εξαιρετικά µεγάλου εύρους των θεµάτων και των διαδράσεων που υπεισέρχονται στις σχέσεις µεταξύ επιστήµης και
τεχνολογίας αφενός και ευρύτερης κοινωνίας αφετέρου, οι εν λόγω προβληµατισµοί πρέπει να ενσωµατωθούν σε
όλους τους τοµείς δραστηριότητας του προγράµµατος πλαισίου. Ο ρόλος της συγκεκριµένης ειδικής δραστηριότητας
είναι να αναπτύξει τους διαρθρωτικούς δεσµούς µεταξύ θεσµικών οργάνων και σχετικών δραστηριοτήτων και να
παράσχει έναν κεντρικό πυρήνα, µέσω κοινών πλαισίων αναφοράς και ανάπτυξης κατάλληλων εργαλείων και
προσεγγίσεων, ούτως ώστε να καθοδηγήσει τις δραστηριότητες στον εν λόγω τοµέα, τον οποίο καλύπτουν τα διάφορα
µέρη του προγράµµατος πλαισίου.
Η δραστηριότητα θα υλοποιηθεί µέσω δικτύων, συγκριτικής αξιολόγησης, ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών,
ανάπτυξης και προώθησης της ενηµέρωσης όσον αφορά τις µεθοδολογίες, διεξαγωγής µελετών και συνένωσης των
εθνικών προσπαθειών. Θα πρέπει επίσης να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες συνεργίες σε σχέση µε την εφαρµογή του
σχεδίου δράσης «Επιστήµη και Κοινωνία». Σε ειδικές περιπτώσεις, κατά περίπτωση, θα υποστηριχθεί η εξειδικευµένη
έρευνα.

α)

Προσέγγιση έρευνας και κοινωνίας
Σκοπός είναι να εξεταστούν µε συστηµατικό τρόπο οι διάφορες συνιστώσες της «Επιστήµης και διακυβέρνησης»,
προκειµένου να δηµιουργηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι πολιτικές αποφάσεις ανταποκρίνονται
αποτελεσµατικότερα στις ανάγκες της κοινωνίας, βασίζονται σε σταθερότερες επιστηµονικές βάσεις και
ταυτοχρόνως λαµβάνουν υπόψη τους προβληµατισµούς της κοινωνίας των πολιτών. Αυτό απαιτεί:
—

υιοθέτηση αποτελεσµατικών διαδικασιών διαλόγου για τα νεοεµφανιζόµενα επιστηµονικά και τεχνολογικά
θέµατα, τα οποία εν τέλει έχουν επιπτώσεις στη διαµόρφωση της µελλοντικής πολιτικής·

—

ανάπτυξη κατάλληλων µέσων για τη δηµιουργία επιστηµονικών αναφορών και τη διοχέτευση επιστηµονικών
συµβουλών στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής και

—

παροχή στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής εργαλείων αξιολόγησης και διαχείρισης της αβεβαιότητας,
των κινδύνων και της προφύλαξης στην επιστήµη.

—

Επιστήµη και διακυβέρνηση: ανάλυση και υποστήριξη των βέλτιστών πρακτικών· ανάπτυξη νέων µηχανισµών
διαβούλευσης (όπως fora πολιτών) για την προώθηση της παραγωγικότερης συµµετοχής της κοινωνίας
των πολιτών και των άµεσα ενδιαφεροµένων στη διαµόρφωση και υλοποίηση της πολιτικής, συµπεριλαµβανοµένης της γνωστοποίησης των επιστηµονικών αποτελεσµάτων που είναι αναγκαία για τη λήψη
αποφάσεων, µε διατύπωση που γίνεται εύκολα κατανοητή από την κοινωνία των πολιτών και τους άλλους
άµεσα ενδιαφερόµενους· παρακολούθηση δραστηριοτήτων σχετικά µε τη λειτουργία των διαδικασιών
χάραξης πολιτικής, προκειµένου να αξιολογηθεί η διάδραση µεταξύ εµπειρογνωµόνων, βιοµηχανίας,
κοινωνίας των πολιτών και υπευθύνων χάραξης πολιτικής.

—

Επιστηµονικές συµβουλές και συστήµατα αναφοράς: ανταλλαγή εµπειριών και ορθών πρακτικών·
παρακολούθηση της παραγωγής επιστηµονικών συµβουλών παγκοσµίως και τρόπος µε τον οποίο οι εν
λόγω συµβουλές παρέχονται ως πληροφοριακό στοιχείο για τη λήψη αποφάσεων· ανάπτυξη νέων και
καλύτερων µεθοδολογιών για αξιόπιστα και αναγνωρισµένα συστήµατα αναφοράς· διασφάλιση της
απρόσκοπτης λειτουργίας και της αποτελεσµατικής αξιοποίησης, µεταξύ άλλων, του Ευρωπαϊκού
Συµβουλευτικού Γραφείου για την Έρευνα και των υποεπιτροπών του ώστε να παρέχουν επιστηµονικές
συµβουλές για την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.
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Υπεύθυνη έρευνα και εφαρµογή της επιστήµης και της τεχνολογίας
Σκοπός είναι να διασφαλιστεί ότι οι ταχύτατες εξελίξεις στην επιστήµη εναρµονίζονται µε τις θεµελιώδεις αρχές
δεοντολογίας. Οι δραστηριότητες θα προαγάγουν την «υπεύθυνη έρευνα» στην Ευρώπη, όπου οι απαιτήσεις για
ερευνητική ελευθερία συµφιλιώνονται καλύτερα µε την κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη κατά την ανάπτυξη
και εφαρµογή της επιστήµης και της τεχνολογίας, καθώς επίσης και τον δηµόσιο διάλογο, την παρακολούθηση
και έγκαιρη προειδοποίηση όσον αφορά τα ηθικά και κοινωνικά ζητήµατα, καθώς και τους κινδύνους που
προκύπτουν από τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, προς όφελος των υπευθύνων χάραξης πολιτικής σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο, καθώς και των άλλων ενδιαφερόµενων οµάδων.

γ)

—

∆εοντολογία: δικτύωση µεταξύ των υφιστάµενων οργάνων και δραστηριοτήτων σχετικά µε τη δεοντολογία
στην Ευρώπη και προώθηση του διαλόγου για τη δεοντολογία στην έρευνα µε άλλες περιφέρειες σε
παγκόσµιο πλαίσιο· ευαισθητοποίηση και επιµορφωτικές δραστηριότητες σε θέµατα δεοντολογίας·
συντονισµός και εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας για τις ερευνητικές δραστηριότητες και τις τεχνολογικές
εξελίξεις· έρευνα όσον αφορά τη δεοντολογία σε σχέση µε την επιστήµη, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις
εφαρµογές τους, παραδείγµατος χάριν σε σχέση µε την κοινωνία της πληροφορίας, τις νανοτεχνολογίες,
την ανθρώπινη γενετική, τη βιοϊατρική έρευνα και τις τεχνολογίες τροφίµων.

—

Αβεβαιότητα, κίνδυνοι και εφαρµογή της αρχής της προφύλαξης: ανάλυση και υποστήριξη των βέλτιστων
πρακτικών κατά την εφαρµογή της αρχής της προφύλαξης σε διάφορους τοµείς χάραξης πολιτικής και
κατά την εκτίµηση, διαχείριση και κοινοποίηση των παραγόντων αβεβαιότητας και των κινδύνων.

Ενίσχυση του διαλόγου επιστήµης/κοινωνίας·γυναίκες και επιστήµη
Η υποστήριξη της υπεύθυνης ανάπτυξης της επιστήµης και της τεχνολογίας απαιτεί όχι µόνο συνεχή διάλογο
µεταξύ των άµεσα ενδιαφερόµενων, αλλά και µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού στις επιστηµονικές και
τεχνολογικές εξελίξεις και στις πιθανές επιπτώσεις τους, καθώς και ευρύτερη κατανόηση της επιστηµονικής
κουλτούρας και της κουλτούρας της καινοτοµίας. Υπάρχει επίσης ιδιαίτερη ανάγκη να ενισχυθεί το ενδιαφέρον
των νέων για την επιστήµη, να αυξηθεί η ελκυστικότητα της επιστηµονικής σταδιοδροµίας και να πραγµατοποιηθεί
πρόοδος προς την κατεύθυνση της ισότητας των δύο φύλων στην έρευνα, γεγονός που θα συµβάλει επίσης στην
αύξηση των ανθρωπίνων πόρων και θα βελτιώσει το επίπεδο αριστείας της ευρωπαϊκής έρευνας.
—

Κατανόηση από το κοινό και εµπιστοσύνη: υποστήριξη εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και της αναγνώρισης
των επιτευγµάτων της ευρωπαϊκής έρευνας· ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν την κοινή γνώµη,
συµπεριλαµβανοµένου του ρόλου των µέσων µαζικής επικοινωνίας και των προσώπων που παρέχουν
επιστηµονική ενηµέρωση· ανάπτυξη νέων τρόπων ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης του κοινού·
ενθάρρυνση ενός εφ΄ όλης της ύλης διαλόγου µεταξύ των «άµεσα ενδιαφεροµένων», στον οποίο θα
συµµετέχουν όλοι οι άµεσα ενδιαφερόµενοι, και ενίσχυση της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας σε θέµατα
καινοτοµίας.

—

Ενδιαφέρον των νέων για επιστηµονική σταδιοδροµία: πρωτοβουλίες για προσέλκυση της νέας γενιάς
προκειµένου να συµµετάσχει στη συζήτηση για την επιστήµη και την τεχνολογία και τον κοινωνικό τους
αντίκτυπο, καθώς και για την ευαισθητοποίηση της νεολαίας όσον αφορά την επιστήµη και την τεχνολογία
(παραδείγµατος χάριν, µέσω πρακτικής εκπαίδευσης για σπουδαστές και συνεργασίας µε τα σχολεία)·
υποστήριξη της ανάπτυξης καλύτερων προσεγγίσεων της επιστήµης για µαθήτριες και µαθητές, εντός και
εκτός του επίσηµου εκπαιδευτικού συστήµατος, καθώς και δράσεων που αφορούν την καλύτερη κατανόηση
της σχετικής ελκυστικότητας και των κοινωνικών πτυχών της επιστηµονικής σταδιοδροµίας.

—

Γυναίκες και επιστήµη: δράσεις ενίσχυσης του πολιτικού διαλόγου σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για
την κινητοποίηση των γυναικών επιστηµόνων και την προώθηση της συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα·
προώθηση της ανάπτυξης του συστήµατος εγρήγορσης «Γυναίκες και Επιστήµη» και των συναφών
δραστηριοτήτων για την προαγωγή της ισότητας των δύο φύλων στο σύνολο του προγράµµατος πλαισίου·
ειδικές δράσεις για την βελτίωση της κατανόησης του θέµατος της ισότητας των δύο φύλων στην επιστήµη.

29.10.2002
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ποσό
(σε εκατοµµ. EUR)

Τύποι δραστηριοτήτων

Έρευνα και καινοτοµία

290

Ανθρώπινοι πόροι

1 580

Ερευνητικές υποδοµές

655 (1 )

Επιστήµη και κοινωνία

80
Σύνολο

(1) Εκ των οποίων, ανώτατο ποσό 200 εκατοµµ. EUR για την περαιτέρω ανάπτυξη των GEANT και GRID.

2 605
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για την υλοποίηση του ειδικού προγράµµατος, και σύµφωνα µε την απόφαση αριθ. 1513/2002/ΕΚ και µε τους κάνονες
συµµετοχής και διάδοσης, η Επιτροπή µπορεί να χρησιµοποιήσει, για το σύνολο των τοµέων της επιστήµης και της
τεχνολογίας:
—

ειδικά στοχοθετηµένα σχέδια καινοτοµίας, στον τοµέα «Έρευνα και καινοτοµία». Στόχος των σχεδίων αυτών είναι η
πειραµατική δοκιµή, η επικύρωση και η διάδοση, σε ευρωπαϊκή κλίµακα, νέων εννοιών και µεθόδων καινοτοµίας·

—

ειδικά στοχοθετηµένα ερευνητικά σχέδια, στον τοµέα «Επιστήµη και κοινωνία». Τα σχέδια αυτά θα έχουν σαφή εστίαση
και είναι δυνατό να λάβουν οποιαδήποτε από τις ακόλουθες δύο µορφές, ανάλογα µε το θέµα, 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 δυνατό, µε τη σηµερινή τους µορφή, να αποτελέσουν
αντικείµενο εµπορικής εκµετάλλευσης·

—

ολοκληρωµένες πρωτοβουλίες για τις υποδοµές, στον τοµέα «Ερευνητικές υποδοµές». Οι πρωτοβουλίες αυτές
συνδυάζουν σε µία ενιαία δράση διάφορες δραστηριότητες απαραίτητες για την ενίσχυση και ανάπτυξη ερευνητικών
υποδοµών οι οποίες θα παρέχουν υπηρεσίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για το σκοπό αυτό, συνδυάζουν δραστηριότητες
δικτύωσης µε µια δραστηριότητα υποστήριξης (συνδεόµενη π.χ. µε τη διακρατική πρόσβαση) ή ερευνητικές
δραστηριότητες απαραίτητες για τη βελτίωση των επιδόσεων των υποδοµών, εξαιρουµένης ωστόσο της χρηµατοδότησης
των επενδύσεων σε νέες υποδοµές, οι οποίες µπορούν να χρηµατοδοτούνται µόνο ως δράσεις ειδικής στήριξης.
Περιλαµβάνουν ένα σκέλος διάδοσης των γνώσεων σε δυνητικούς χρήστες, µεταξύ άλλων στη βιοµηχανία και ιδίως σε
ΜΜΕ·

—

δράσεις για την προώθηση και ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων και της κινητικότητας, στον τοµέα «Ανθρώπινοι πόροι
και κινητικότητα». Οι δράσεις αυτές θα εστιάζονται στην κατάρτιση, την ανάπτυξη τεχνογνωσίας ή τη µεταφορά
γνώσεων. Περιλαµβάνουν υποστήριξη σε δράσεις που διεξάγονται από φυσικά πρόσωπα, δοµές υποδοχής, συµπεριλαµβανοµένων των δικτύων κατάρτισης, αλλά και από ευρωπαϊκές ερευνητικές οµάδες·

—

δράσεις συντονισµού, σε όλους τους τοµείς του προγράµµατος. 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 δυνατό να συµπεριλαµβάνουν παροχή υποστήριξης για τον καθορισµό, την οργάνωση και
διαχείριση συνδυασµένων ή κοινών πρωτοβουλιών·

—

δράσεις ειδικής στήριξης, σε όλους τους τοµείς του προγράµµατος. Οι δράσεις αυτές συµπληρώνουν την υλοποίηση
του προγράµµατος πλαισίου και είναι δυνατό 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. Είναι δυνατό επίσης να περιλαµβάνουν δράσεις προς υποστήριξη των
ερευνητικών υποδοµών, οι οποίες θα συνδέονται, για παράδειγµα, µε διακρατική πρόσβαση, προπαρασκευαστικές
τεχνικές εργασίες (συµπεριλαµβανοµένων των µελετών σκοπιµότητας) ή την ανάπτυξη νέων υποδοµών.

Η Επιτροπή θα αξιολογεί τις προτάσεις µε βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που καθορίζονται στα προαναφερόµενα νοµικά
κείµενα.
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Η χρηµατοδοτική συµµετοχή της Κοινότητας θα χορηγείται σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα νοµικά κείµενα και σύµφωνα
µε το κοινοτικό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις υπέρ της έρευνας. Σε ορισµένες περιπτώσεις, όταν ένα σχέδιο λαµβάνει
το µέγιστο επιτρεπόµενο επίπεδο συγχρηµατοδότησης από το πρόγραµµα πλαίσιο, ή µια συνολική συνεισφορά, είναι δυνατό
να χορηγείται συµπληρωµατική συνεισφορά από τα διαρθρωτικά ταµεία, σύµφωνα µε τον κανονισµό αριθ. 1260/1999 του
Συµβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999, περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταµεία. (1)
Στην περίπτωση της συµµετοχής οντοτήτων από υποψήφιες χώρες, είναι δυνατό να χορηγείται συµπληρωµατική συνεισφορά
από τα προενταξιακά χρηµατοδοτικά µέσα, υπό ανάλογους όρους. Στην περίπτωση συµµετοχής οργανισµών από χώρες της
Μεσογείου ή από αναπτυσσόµενες χώρες, δεν αποκλείεται και συνεισφορά του προγράµµατος MEDA και των χρηµατοδοτικών
µέσων της κοινοτικής αναπτυξιακής βοήθειας.
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 της παρούσας απόφασης είναι δυνατό να
λάβουν χρηµατοδοτική υποστήριξη από το ειδικό πρόγραµµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις των αποφάσεων που λαµβάνονται
σχετικά δυνάµει του άρθρου 172 της συνθήκης. Για την υλοποίηση του προγράµµατος, η Επιτροπή µπορεί να προσφεύγει
σε πηγές τεχνικής βοήθειας.

(1) EE L 161 της 26.6.1999, σ. 1.
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