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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 786/2004/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 21ης Απριλίου 2004
για την τροποποίηση των αποφάσεων αριθ. 1720/1999/ΕΚ, αριθ. 253/2000/ΕΚ, αριθ. 508/2000/ΕΚ,
αριθ. 1031/2000/ΕΚ, αριθ. 1445/2000/ΕΚ, αριθ. 163/2001/ΕΚ, αριθ. 1411/2001/ΕΚ, αριθ. 50/2002/ΕΚ,
αριθ. 466/2002/ΕΚ, αριθ. 1145/2002/ΕΚ, αριθ. 1513/2002/ΕΚ, αριθ. 1786/2002/ΕΚ, αριθ. 291/2003/ΕΚ
και αριθ. 20/2004/ΕΚ, προκειµένου να προσαρµοσθούν τα ποσά αναφοράς για να ληφθεί υπόψη η
διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 129, το άρθρο 137 παράγραφος 2, τα άρθρα 149 και
150, το άρθρο 151 παράγραφος 5, τα άρθρα 152, 153 και 156,
το άρθρο 166 παράγραφος 1, το άρθρο 175 παράγραφος 1 και το
άρθρο 285,

— αριθ. 508/2000/ΕΚ, της 14ης Φεβρουαρίου 2000, για τη
θέσπιση του προγράµµατος «Πολιτισµός 2000» (4),

— αριθ. 1031/2000/ΕΚ, της 13ης Απριλίου 2000, για τη
θέσπιση του προγράµµατος κοινοτικής δράσης «Νεολαία» (5),

— αριθ. 1445/2000/ΕΚ, της 22ας Μαΐου 2000, σχετικά µε την
εφαρµογή τεχνικών επιτόπιων δειγµατοληπτικών ερευνών και
τηλεπισκόπισης στις γεωργικές στατιστικές για την περίοδο
1999-2003 (6),

την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

— αριθ. 163/2001/ΕΚ, της 19ης Ιανουαρίου 2001, περί της
εφαρµογής προγράµµατος κατάρτισης για τους επαγγελµατίες
της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας οπτικοακουστικών προγραµµάτων
(Media — Κατάρτιση) (2001-2005) (7),

Αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (1),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Προκειµένου να ληφθεί υπόψη η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, θα πρέπει να προσαρµοσθούν τα ποσά αναφοράς, αντίστοιχα το ανώτατο συνολικό ποσό, των κατωτέρω αποφάσεων του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου:
— αριθ. 1720/1999/ΕΚ, της 12ης Ιουλίου 1999, για τη θέσπιση
σειράς δράσεων και µέτρων µε σκοπό την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των διευρωπαϊκών δικτύων ηλεκτρονικής
ανταλλαγής δεδοµένων µεταξύ διοικήσεων (Ida) και της πρόσβασης σε αυτά (2),
— αριθ. 253/2000/ΕΚ, της 24ης Ιανουαρίου 2000, για τη
θέσπιση του δεύτερου σταδίου του προγράµµατος κοινοτικής
δράσης στον τοµέα της εκπαίδευσης «Σωκράτης» (3),
(1) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διατυπώθηκε στις 9 Μαρτίου
2004 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2004.
(2) ΕΕ L 203 της 3.8.1999, σ. 9· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την
απόφαση αριθ. 2045/2002/ΕΚ (ΕΕ L 316 της 20.11.2002, σ. 1).
(3) ΕΕ L 28 της 3.2.2000, σ. 1· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την
απόφαση αριθ. 451/2003/ΕΚ (ΕΕ L 69 της 13.3.2003, σ. 6).

— αριθ. 1411/2001/ΕΚ, της 27ης Ιουνίου 2001, σχετικά µε κοινοτικό πλαίσιο συνεργασίας για την προαγωγή της βιώσιµης
ανάπτυξης σε αστικό περιβάλλον (8),

— αριθ. 50/2002/ΕΚ, της 7ης ∆εκεµβρίου 2001, σχετικά µε τη
θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος δράσης για την ενθάρρυνση
της συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών για την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού (9),

— αριθ. 466/2002/ΕΚ, της 1ης Μαρτίου 2002, σχετικά µε τη
θέσπιση προγράµµατος κοινοτικής δράσης για την προαγωγή
των µη κυβερνητικών οργανώσεων που αναπτύσσουν δραστηριότητα κυρίως στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος (10),

— αριθ. 1145/2002/ΕΚ, της 10ης Ιουνίου 2002, περί κοινοτικών
µέτρων ενθάρρυνσης στον τοµέα της απασχόλησης (11),
(4) ΕΕ L 63 της 10.3.2000, σ. 1· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την
απόφαση αριθ 626/2004/ΕΚ (ΕΕ L 99 της 3.4.2004, σ. 3).
(5) ΕΕ L 117 της 18.5.2000, σ. 1.
(6) ΕΕ L 163 της 4.7.2000, σ. 1· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την
απόφαση αριθ. 2066/2003/ΕΚ (ΕΕ L 309 της 26.11.2003, σ. 9).
(7) ΕΕ L 26 της 27.1.2001, σ. 1.
(8) ΕΕ L 191 της 13.7.2001, σ. 1.
(9) ΕΕ L 10 της 12.1.2002, σ. 1· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την
πράξη προσχώρησης του 2003.
(10) ΕΕ L 75 της 16.3.2002, σ. 1.
(11) ΕΕ L 170 της 29.6.2002, σ. 1.
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— αριθ. 1513/2002/ΕΚ, της 27ης Ιουνίου 2002, για το έκτο
πρόγραµµα πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής
ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, µε σκοπό
τη συµβολή στη δηµιουργία του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας
και στην καινοτοµία (2002-2006) (1)· το προσαρµοσθέν ποσό
πρέπει να εφαρµοσθεί κατά την υλοποίηση, σύµφωνα µε το
άρθρο 166 παράγραφος 3 της συνθήκης, όλων των ενεργειών
που προβλέπονται από το εν λόγω πρόγραµµα πλαίσιο,
— αριθ. 1786/2002/ΕΚ, της 23ης Σεπτεµβρίου 2002, για τη
θέσπιση προγράµµατος κοινοτικής δράσης στον τοµέα της
δηµόσιας υγείας (2003-2008) (2),
— αριθ. 291/2003/ΕΚ, της 6ης Φεβρουαρίου 2003, για την ανακήρυξη του 2004 ως ευρωπαϊκού έτους εκπαίδευσης µέσω του
αθλητισµού (3),
— αριθ. 20/2004/ΕΚ, της 8ης ∆εκεµβρίου 2003, σχετικά µε τη
θέσπιση γενικού πλαισίου για τη χρηµατοδότηση των κοινοτικών ενεργειών υπέρ της πολιτικής για τους καταναλωτές για τα
έτη 2004-2007 (4),
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Άρθρο 3
Στην απόφαση αριθ. 508/2000/ΕΚ, το άρθρο 3 τροποποιείται ως
εξής:
1. Ο τίτλος «Προϋπολογισµός» αντικαθίσταται από τον τίτλο
«Χρηµατοδότηση».
2. Το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση του προγράµµατος “Πολιτισµός 2000”, για την περίοδο που αναφέρεται
στο άρθρο 1, είναι 170,7 εκατ. ευρώ.»

Άρθρο 4
Στην απόφαση αριθ. 1031/2000/ΕΚ, άρθρο 9, η παράγραφος 1
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1.
Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση του
παρόντος προγράµµατος, για την περίοδο που αναφέρεται στο
άρθρο 1, ορίζεται σε 605 εκατ. ευρώ.»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

Άρθρο 5
Άρθρο 1
Στην απόφαση αριθ. 1720/1999/ΕΚ, το άρθρο 15 αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 15
Χρηµατοδότηση
1.
Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την κοινοτική δράση στο
πλαίσιο της παρούσας απόφασης, για την περίοδο 2002-2004,
είναι 34,9 εκατ. ευρώ.

Στην απόφαση αριθ. 1445/2000/ΕΚ, άρθρο 3, το πρώτο εδάφιο
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση του παρόντος
προγράµµατος για την περίοδο 2004-2007 ορίζεται σε 14,75
εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 11 εκατ. ευρώ για την περίοδο έως
τις 31 ∆εκεµβρίου 2006. Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007, το προτεινόµενο ποσό θεωρείται ότι επιβεβαιώνεται, εφόσον είναι σύµφωνο, για την αντίστοιχη φάση, µε τις
δηµοσιονοµικές προοπτικές που ισχύουν για την περίοδο που
αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2007.»

Άρθρο 6
2.
Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρµόδια για
τον προϋπολογισµό αρχή εντός του ορίου των δηµοσιονοµικών
προοπτικών.»

Άρθρο 2
Στην απόφαση αριθ. 253/2000/ΕΚ, άρθρο 10, η παράγραφος 1
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1.
Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση του
παρόντος προγράµµατος για την περίοδο που αναφέρεται στο
άρθρο 1, ορίζεται σε 2 060 εκατ. ευρώ.»
1

()
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

232 της 29.8.2002, σ. 1.
271 της 9.10.2002, σ. 1.
43 της 18.2.2003, σ. 1.
5 της 9.1.2004, σ. 1.

Στην απόφαση αριθ. 163/2001/ΕΚ, άρθρο 4, η παράγραφος 5
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«5.
Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση του
παρόντος προγράµµατος για την περίοδο που αναφέρεται στο
άρθρο 1, είναι 52 εκατ. ευρώ.»

Άρθρο 7
Στην απόφαση αριθ. 1411/2001/ΕΚ, άρθρο 6, παράγραφος 1, το
πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1.
Η εφαρµογή του παρόντος πλαισίου συνεργασίας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2001 και ολοκληρώνεται στις 31
∆εκεµβρίου 2004. Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εφαρµογή του παρόντος πλαισίου συνεργασίας, για την περίοδο
2001-2004, ανέρχεται σε 14,8 εκατ. ευρώ.»
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Άρθρο 8
Στην απόφαση αριθ. 50/2002/ΕΚ, άρθρο 6, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1.
Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση του
παρόντος προγράµµατος, για την περίοδο που αναφέρεται στο
άρθρο 1, ορίζεται σε 85,04 εκατ. ευρώ, συµπεριλαµβανοµένων
των τεχνικών και διοικητικών δαπανών.»
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«1.
Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση του
παρόντος προγράµµατος, για την περίοδο που αναφέρεται στο
άρθρο 1, ορίζεται σε 353,77 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων
227,51 εκατ. ευρώ για την περίοδο µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου
2006.
Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007, το προτεινόµενο ποσό θεωρείται ότι επιβεβαιώνεται, εφόσον είναι σύµφωνο, για την αντίστοιχη φάση, µε τις δηµοσιονοµικές προοπτικές που ισχύουν για την περίοδο που αρχίζει την 1η
Ιανουαρίου 2007.»

Άρθρο 9
Άρθρο 13
Στην απόφαση αριθ. 466/2002/ΕΚ, άρθρο 7, η παράγραφος 2
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«2.
Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση του
παρόντος προγράµµατος, για την περίοδο 2002-2006, ορίζεται σε 34,3 εκατ. ευρώ.»

Στην απόφαση αριθ. 291/2003/ΕΚ, το άρθρο 10 τροποποιείται ως
εξής:
1. Ο τίτλος «Προϋπολογισµός» αντικαθίσταται από τον τίτλο
«Χρηµατοδότηση»
2. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

Άρθρο 10

«1.
Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εφαρµογή της
παρούσας απόφασης, ορίζεται σε 12,1 εκατ. ευρώ.»

Στην απόφαση αριθ. 1145/2002/ΕΚ, άρθρο 12, η παράγραφος 1
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1.
Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση των κοινοτικών δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2002 έως τις
31 ∆εκεµβρίου 2006, είναι 62,3 εκατ. ευρώ.»
Άρθρο 11
Η απόφαση αριθ. 1513/2002/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 2, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1.
Το µέγιστο συνολικό ποσό της χρηµατοδοτικής συµµετοχής της Κοινότητας για το σύνολο του έκτου προγράµµατος
πλαισίου ανέρχεται σε 17 883 εκατ. ευρώ· τα ποσά που αναλογούν σε καθεµία από τις δράσεις καθορίζονται στο
παράρτηµα II.»
2. Το παράρτηµα II αντικαθίσταται από το κείµενο που περιέχεται
στο παράρτηµα της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 12
Στην απόφαση αριθ. 1786/2002/ΕΚ, άρθρο 7, παράγραφος 1, το
πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

Άρθρο 14
Στην απόφαση αριθ. 20/2004/ΕΚ, άρθρο 5, οι παράγραφοι 1 και
2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«1.
Το δηµοσιονοµικό πλαίσιο για την εκτέλεση της
παρούσας απόφασης, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου
2004 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2007, καθορίζεται σε 81,8 εκατ.
ευρώ, εκ των οποίων 60,6 εκατ. ευρώ για την περίοδο µέχρι
τις 31 ∆εκεµβρίου 2006.
2.
Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007, το προτεινόµενο ποσό θεωρείται ότι επιβεβαιώνεται εφόσον είναι σύµφωνο, για την αντίστοιχη φάση, µε τις δηµοσιονοµικές προοπτικές που ισχύουν για την περίοδο που αρχίζει την 1η
Ιανουαρίου 2007.»
Άρθρο 15
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στρασβούργο, 21 Απριλίου 2004.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

D. ROCHE
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
Το µέγιστο συνολικό ποσό και τα ενδεικτικά µερίσµατα αντιστοίχως των διαφόρων δράσεων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 164
της συνθήκης, είναι τα ακόλουθα:
(σε εκατ. ευρώ)

Πρώτη ενέργεια (1)

15 174

∆εύτερη ενέργεια (2)

658

Τρίτη ενέργεια (3)

319

Τέταρτη ενέργεια (4)

1 732
Ανώτατο συνολικό ποσό

17 883

(1) Καλύπτει τις ενέργειες υπό την ονοµασία “Συγκέντρωση και ενσωµάτωση της κοινοτικής έρευνας”, εκτός από τις ενέργειες για τη διεθνή
συνεργασία, τις ενέργειες για τις υποδοµές έρευνας, και για το θέµα “Επιστήµη και κοινωνία” που διεξάγονται υπό την ονοµασία “∆όµηση
του ευρωπαϊκού χώρου της έρευνας”, καθώς και εκείνες που διεξάγονται υπό την ονοµασία “Ενίσχυση των βάσεων του ευρωπαϊκού χώρου
της έρευνας”.
(2) Καλύπτει τις ενέργειες διεθνούς συνεργασίας που διεξάγονται υπό την ονοµασία “Συγκέντρωση και ενσωµάτωση της κοινοτικής έρευνας”,
στους τοµείς θεµατικών προτεραιοτήτων και υπό την ονοµασία “Ειδικές δραστηριότητες που καλύπτουν ευρύτερο πεδίο ερεύνης”.
(3) Καλύπτει τις ειδικές ενέργειες στο θέµα “Έρευνα και καινοτοµία” που διεξάγονται υπό την ονοµασία “∆όµηση του ευρωπαϊκού χώρου της
έρευνας”, συµπληρώνοντας τις ενέργειες καινοτοµίας που διεξάγονται υπό την ονοµασία “Συγκέντρωση και ενσωµάτωση της κοινοτικής
έρευνας”.
4
( ) Καλύπτει τις ενέργειες για τους ανθρώπινους πόρους και την υποστήριξη της κινητικότητας που διεξάγονται υπό την ονοµασία “∆όµηση του
ευρωπαϊκού χώρου της έρευνας”.
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Οι ενέργειες αυτές διεξάγονται στα πλαίσια των ακόλουθων ενοτήτων (αναφέρεται ενδεικτικά, η δηµοσιονοµική κατανοµή):
(σε εκατ. ευρώ)

1.

Συγκέντρωση και ενσωµάτωση της κοινοτικής έρευνας

14 682

Θεµατικές προτεραιότητες (1)

12 438

Βιοεπιστήµες, γονιδιωµατική και βιοτεχνολογία στην υπηρεσία της
υγείας (2)

2 514

— Προηγµένη γονιδιωµατική και εφαρµογές της στην υγεία

1 209

— Καταπολέµηση σοβαρών ασθενειών

1 305

Τεχνολογίες της κοινωνίας της πληροφορίας (3)

3 984

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

1 429

Αεροναυπηγική και διάστηµα

1 182

Ασφάλεια και ποιότητα των τροφίµων
Αειφόρος ανάπτυξη, πλανητική µεταβολή και οικοσυστήµατα

753
2 329

— Αειφόρα ενεργειακά συστήµατα

890

— Αειφόρα µεταφορικά µέσα επιφανείας

670

— Πλανητική µεταβολή και οικοσυστήµατα

769

Πολίτες και διακυβέρνηση στην κοινωνία της γνώσης

247

Ειδικές δραστηριότητες που καλύπτουν ευρύτερο πεδίο ερεύνης

1 409

Υποστήριξη πολιτικών και πρόβλεψη επιστηµονικών και τεχνολογικών
αναγκών

590

Οριζόντιες δράσεις έρευνας στις οποίες συµµετέχουν οι ΜΜΕ

473

Ειδικά µέτρα για τη στήριξη της διεθνούς συνεργασίας (4)

346

∆ραστηριότητες του Κοινού Κέντρου Ερευνών που δεν αφορούν την πυρηνική ενέργεια

835

2. ∆όµηση του Ευρωπαϊκού Χώρου της Έρευνας
Έρευνα και καινοτοµία
Ανθρώπινοι πόροι

2 854
319
1 732

5

Υποδοµές έρευνας ( )

715

Επιστήµη και κοινωνία

88

3. Ενίσχυση των βάσεων του Ευρωπαϊκού Χώρου της Έρευνας
Υποστήριξη για το συντονισµό των δραστηριοτήτων
Υποστήριξη για τη συνεκτική ανάπτυξη των πολιτικών

347
292
55
Σύνολο

(1)
(2)
(3)
(4)

17 883

Εκ των οποίων 15 % τουλάχιστον υπέρ των ΜΜΕ.
Συµπεριλαµβάνεται ποσό έως 475 εκατ. ευρώ για την αντικαρκινική έρευνα.
Συµπεριλαµβάνεται ποσό έως 110 εκατ. ευρώ για τη συνέχιση της ανάπτυξης του Géant και του GRID.
Το ποσό αυτό των 346 εκατ. ευρώ προορίζεται για τη χρηµατοδότηση ειδικών µέτρων στήριξης της διεθνούς συνεργασίας µε υπό ανάπτυξη
χώρες, µεσογειακές χώρες (συµπεριλαµβανοµένων των χωρών των ∆υτικών Βαλκανίων), καθώς και τη Ρωσία και τα νέα ανεξάρτητα κράτη
(ΝΕΚ). Ένα ποσό 312 εκατ. ευρώ προορίζεται επίσης για τη χρηµατοδότηση της συµµετοχής οργανώσεων των τρίτων χωρών στις “θεµατικές
προτεραιότητες” και τις “ειδικές δραστηριότητες που καλύπτουν ευρύτερο πεδίο ερεύνης”, δηλαδή συνολικό ποσό 658 εκατ. ευρώ για τη διεθνή συνεργασία. Υπό το τµήµα 2.2 “Ανθρώπινοι πόροι και κινητικότητα” θα διατεθούν συµπληρωµατικοί πόροι, προκειµένου να χρηµατοδοτηθεί η κατάρτιση, στην Ευρώπη, ερευνητών από τρίτες χώρες σε θέµατα έρευνας.
(5) Συµπεριλαµβάνεται ποσό έως 218 εκατ. ευρώ για τη συνέχιση της ανάπτυξης του Géant και του GRID.»

