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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Το πολιτικό πλαίσιο και οι στόχοι της παρούσας πρότασης εκτίθενται στην ανακοίνωση 
“Οικοδοµώντας τον ΕΧΕ της γνώσης στην υπηρεσία της ανάπτυξης”1 που εξέδωσε 
ταυτοχρόνως η Επιτροπή.  

Η γνώση βρίσκεται στο επίκεντρο και διέπει όλα τα στοιχεία της στρατηγικής της 
Λισσαβόνας. Η έρευνα και η τεχνολογία αποτελούν, µαζί µε την εκπαίδευση και την 
καινοτοµία, τις κορυφές του "τριγώνου της γνώσης". 

Για να γίνει η “πιο δυναµική και ανταγωνιστική οικονοµία της γνώσης στον κόσµο” 
διατηρώντας παράλληλα το “ευρωπαϊκό µοντέλο”, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να 
αυξήσει τις επενδύσεις της στην έρευνα στο 3% του ΑΕΠ της και να αξιοποιήσει καλύτερα 
το δυναµικό της στον συγκεκριµένο τοµέα διασφαλίζοντας τη µετατροπή των επιστηµονικών 
αποτελεσµάτων σε νέα προϊόντα, διεργασίες και υπηρεσίες.  

Παράλληλα µε τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη µέλη και σε στενή συνεργασία 
µαζί τους, η ΕΕ πρέπει να κινητοποιήσει τους νοµικούς και χρηµατοοικονοµικούς της 
µηχανισµούς για την επίτευξη αυτού του στόχου, ξεκινώντας µε το πρόγραµµα πλαίσιο 
έρευνας. 

2. ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ  

Κατά την εκπόνηση των προτάσεων για το έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο, η Επιτροπή έλαβε 
υπόψη τις απόψεις των άλλων θεσµικών οργάνων της ΕΕ, ιδίως δε του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, τις απόψεις των κρατών µελών, καθώς και τις απόψεις που διατύπωσαν στο 
πλαίσιο ευρείας διαβούλευσης ποικίλα ενδιαφερόµενα µέρη, συµπεριλαµβανοµένων της 
επιστηµονικής κοινότητας και της βιοµηχανίας.  

∆ιενεργήθηκε επίσης αναλυτική εκτίµηση του αντικτύπου των προτάσεων. Η εκτίµηση 
αντικτύπου βασίστηκε στα στοιχεία που υπέβαλαν τα άµεσα ενδιαφερόµενα µέρη, σε 
εσωτερικές και εξωτερικές αξιολογήσεις και άλλες µελέτες, καθώς στις αναλύσεις ευρωπαίων 
ειδικών, αναγνωρισµένου κύρους, σε θέµατα αξιολόγησης και εκτίµησης αντικτύπου. Η 
εκτίµηση αντικτύπου κατέδειξε τα εξής: η Ευρώπη αντιµετωπίζει πολλές οικονοµικές, 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις στην αντιµετώπιση των οποίων µπορεί να 
βοηθήσει η επιστήµη και η τεχνολογία· το ευρωπαϊκό ωστόσο επιστηµονικό και τεχνολογικό 
σύστηµα παρουσιάζει αδυναµίες· η έρευνα έχει υποστηριχθεί µε επιτυχία από την ΕΕ µέσω 
των παλαιότερων προγραµµάτων πλαισίων.  

3. ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ 

Η πρόταση για το πρόγραµµα πλαίσιο ΕΚ, το οποίο καλύπτει την περίοδο 2007-2013, 
βασίζεται στο Κεφάλαιο XVIII της συνθήκης (άρθρα 163 έως 171) που αφορά την 

                                                 
1 COM(2005) 118. 
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ερευνητική πολιτική της ΕΕ και τους χρηµατοοικονοµικούς µηχανισµούς αυτής της 
πολιτικής, και ιδίως το πολυετές πρόγραµµα πλαίσιο έρευνας.  

Για να ενισχυθεί η αριστεία και να βελτιωθεί το µέσο επίπεδο των ερευνητικών προσπαθειών 
στην Ευρώπη χρειάζεται απαραιτήτως να ενισχυθούν, να δοµηθούν και να αξιοποιηθούν: η 
ερευνητική συνεργασία κάθε µορφής, από τη συνεργασία που αναπτύσσεται στα πλαίσια 
κοινών έργων και δικτύων έως τον συντονισµό των εθνικών προγραµµάτων έρευνας· ο 
ανταγωνισµός σε ευρωπαϊκό επίπεδο· η από κοινού εφαρµογή τεχνολογικών πρωτοβουλιών 
µεγάλης κλίµακας και η κοινή ανάπτυξη υποδοµών ευρωπαϊκής διάστασης και ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος.  

Η κλίµακα µεγέθους της προτεινόµενης δράσης ανταποκρίνεται στην κλίµακα των αναγκών 
της ΕΕ-25, οι οποίες είναι ιδιαίτερα σηµαντικές λόγω του αυξανόµενου κόστους της έρευνας, 
της αναγκαιότητας συγκρότησης κρίσιµων µαζών ανθρώπινων και υλικών πόρων, καθώς και 
της αναγκαιότητας αντιµετώπισης αναδυόµενων αναγκών ή αναγκών που µπορούν να 
αντιµετωπισθούν καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Για να µεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της χρηµατοδοτικής υποστήριξης της ΕΕ, στο 7ο 
πρόγραµµα πλαίσιο ενισχύονται οι δεσµοί και οι σχέσεις συµπληρωµατικότητας τόσο µε τις 
εθνικές δραστηριότητες και πολιτικές όσο και µε τις άλλες δράσεις και πηγές 
χρηµατοδότησης της ΕΕ. 

4. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  

Στο “νοµοθετικό δηµοσιονοµικό δελτίο” που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση 
εκτίθενται οι δηµοσιονοµικές επιπτώσεις της απόφασης καθώς και οι επιπτώσεις της από 
άποψη ανθρώπινων και διοικητικών πόρων. 

5. ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό που διακρίνει το 7ο πρόγραµµα πλαίσιο από τα προηγούµενα 
προγράµµατα πλαίσια είναι η ουσιαστική απλοποίηση της λειτουργίας του. Τα µέτρα που 
προβλέπονται για τον σκοπό αυτό περιγράφονται στο έγγραφο εργασίας περί των όρων 
εφαρµογής που συνοδεύει την πρόταση. Τα εν λόγω µέτρα, τα οποία καλύπτουν ολόκληρο 
τον κύκλο της χρηµατοδότησης, αναµένεται, µεταξύ άλλων, να απλοποιήσουν τους 
µηχανισµούς χρηµατοδότησης, τους διοικητικούς και δηµοσιονοµικούς κανόνες και 
διαδικασίες, και να διευκολύνουν την ανάγνωση και την κατανόηση των σχετικών εγγράφων. 
Η Επιτροπή προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικούς οργανισµούς την εκτέλεση, υπό τον 
έλεγχο και την ευθύνη της, ορισµένων καθηκόντων που απαιτούν µεγάλο αριθµό διαδικασιών 
και χειρισµών. Ένα εκτελεστικός οργανισµός θα αναλάβει τη διαχείριση ιδίως των δράσεων 
"Μαρία Κιουρί", της υποστήριξης προς τις ΜΜΕ, καθώς και τα διοικητικά καθήκοντα που 
αφορούν άλλα ερευνητικά έργα, συµπεριλαµβανοµένων των συνεργατικών ερευνητικών 
έργων. Η ίδια προσέγγιση θα υιοθετηθεί και για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ). 

6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Το 7ο πρόγραµµα πλαίσιο θα διαρθρωθεί γύρω από τέσσερα ειδικά προγράµµατα, τα οποία 
αντιστοιχούν σε ισάριθµούς µείζονες στόχους της ευρωπαϊκής ερευνητικής πολιτικής: 
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– Συνεργασία 

Θα υποστηριχθούν οι πάσης φύσεως ερευνητικές δραστηριότητες που 
αναπτύσσονται στο πλαίσιο διακρατικής συνεργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των 
συνεργατικών έργων, των δικτύων και του συντονισµού ερευνητικών 
προγραµµάτων. Η διεθνής συνεργασία µεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα αυτού του σκέλους. 

– Ιδέες 

Θα συσταθεί ένα αυτόνοµο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Έρευνας µε αποστολή να 
υποστηρίζει δραστηριότητες έρευνας αιχµής που αναλαµβάνονται µε πρωτοβουλία 
των ίδιων των ερευνητών και διεξάγονται από µεµονωµένες οµάδες, 
ανταγωνιζόµενες µεταξύ τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε οποιοδήποτε επιστηµονικό 
και τεχνολογικό πεδίο, συµπεριλαµβανοµένων της µηχανικής, των 
κοινωνικοοικονοµικών και των ανθρωπιστικών επιστηµών.  

– Άνθρωποι 

Θα ενισχυθούν οι δραστηριότητες υποστήριξης της κατάρτισης, της επιµόρφωσης 
και της επαγγελµατικής εξέλιξης των ερευνητών, οι λεγόµενες “δράσεις Μαρία 
Κιουρί”, οι οποίες πλέον θα εστιάζονται περισσότερο στα καίρια ζητήµατα της 
ανάπτυξης των δεξιοτήτων και της επαγγελµατικής εξέλιξης των ερευνητών και 
στην εδραίωση ισχυρών δεσµών µε τα εθνικά συστήµατα. 

– Ικανότητες 

Υποστηρίζονται βασικοί παράγοντες από τους οποίους εξαρτώνται οι ευρωπαϊκές 
ικανότητες έρευνας και καινοτοµίας: οι υποδοµές έρευνας· η έρευνα προς όφελος 
των ΜΜΕ· οι περιφερειακές συσπειρώσεις µε άξονα την έρευνα· η πλήρης 
απελευθέρωση του ερευνητικού δυναµικού των “περιφερειών σύγκλισης” της ΕΕ· η 
ενσωµάτωση της επιστήµης στον κοινωνικό ιστό· οι “οριζόντιες” δραστηριότητες 
διεθνούς συνεργασίας.  

Μέσω των τεσσάρων αυτών ειδικών προγραµµάτων επιδιώκεται η δηµιουργία ευρωπαϊκών 
πόλων αριστείας.  

Επιπλέον, προβλέπεται ένα ειδικό πρόγραµµα για τις µη πυρηνικές δράσεις του Κοινού 
Κέντρου Ερευνών. 

Το πρόγραµµα που αφορά τη συνεργασία θα χωρίζεται σε επιµέρους προγράµµατα, τα οποία 
θα διατηρούν κατά το δυνατόν αυτονοµία εφαρµογής, αλλά παράλληλα θα χαρακτηρίζονται 
από αµοιβαία συνοχή και συνέπεια, καθιστώντας δυνατή την υιοθέτηση κοινών, 
διαθεµατικών, προσεγγίσεων για τα ερευνητικά αντικείµενα κοινού ενδιαφέροντος.  

Οι εννέα θεµατικοί τοµείς που έχουν καθορισθεί για το σκέλος “συνεργασία” είναι οι εξής: 

– υγεία· 

– τρόφιµα, γεωργία και βιοτεχνολογία· 

– τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας· 
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– νανοεπιστήµες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής· 

– ενέργεια· 

– περιβάλλον (συµπεριλαµβανοµένης της αλλαγής του κλίµατος)· 

– µεταφορές (συµπεριλαµβανοµένης της αεροναυτικής)· 

– κοινωνικοοικονοµικές και ανθρωπιστικές επιστήµες· 

– ασφάλεια και διάστηµα. 
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2005/0043 (COD) 

Πρόταση για 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για το έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης 
και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ,  

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 166 παράγραφος 
1, 

την πρόταση της Επιτροπής2, 

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής3, 

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών4, 

Ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης5, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Βασική επιδίωξη της Κοινότητας είναι η ενίσχυση της επιστηµονικής και της 
τεχνολογικής βάσης της κοινοτικής βιοµηχανίας και η κατοχύρωση υψηλού επιπέδου 
ανταγωνιστικότητας. Για τον σκοπό αυτό, η Κοινότητα υποστηρίζει κάθε ερευνητική 
δραστηριότητα που κρίνει αναγκαία, ενθαρρύνοντας ιδίως τη δραστηριότητα έρευνας 
και τεχνολογικής ανάπτυξης που αναπτύσσουν οι επιχειρήσεις, 
συµπεριλαµβανοµένων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (“ΜΜΕ”), τα ερευνητικά 
κέντρα και τα πανεπιστήµια. 

(2) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας αναγνώρισε τον καθοριστικό ρόλο της 
έρευνας για την ανταγωνιστικότητα και την οικονοµική ανάπτυξη στην Ευρώπη, 
υπογραµµίζοντας τον κεντρικό ρόλο της γνώσης και της καινοτοµίας στην οικονοµική 
πρόοδο, καθώς και στην ανάπτυξη της απασχόλησης. 

(3) Σύµφωνα µε τη στρατηγική της Λισσαβόνας, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 
Βαρκελώνης έθεσε ως στόχο την αύξηση των ευρωπαϊκών επενδύσεων στην έρευνα 

                                                 
2 ΕΕ C της , σ. . 
3 ΕΕ C της , σ. . 
4 ΕΕ C της , σ. . 
5 ΕΕ C της , σ. . 
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στο 3% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τον ιδιωτικό τοµέα να καλύπτει τα δύο 
τρίτα αυτών των επενδύσεων. 

(4) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειληµµένως υπογραµµίσει τη σηµασία της 
έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης και τον αυξανόµενο ρόλο της γνώσης για 
την οικονοµική ανάπτυξη, την τελευταία φορά στις κατευθυντήριες γραµµές που 
εξέδωσε τον Μάρτιο του 20056 σχετικά µε τη µελλοντική πολιτική της ΕΕ υπέρ της 
έρευνας. 

(5) Λαµβάνοντας υπόψη τις ερευνητικές ανάγκες όλων των κοινοτικών πολιτικών και 
έχοντας την ευρεία υποστήριξη της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας, της επιστηµονικής 
κοινότητας, των πανεπιστηµίων και άλλων ενδιαφερόµενων κύκλων, η Κοινότητα θα 
πρέπει να καθορίσει τους επιστηµονικούς και τεχνολογικούς στόχους που πρέπει να 
επιτύχει το έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο κατά την περίοδο 2007-2013. 

(6) Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να ακολουθούν τα ουσιαστικά βήµατα προόδου του 
προηγούµενου προγράµµατος πλαισίου προς τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας, αλλά και να προχωρούν περαιτέρω προς την ανάπτυξη µιας 
γνωσιοκεντρικής οικονοµίας και κοινωνίας στην Ευρώπη. Μεταξύ αυτών των στόχων, 
ιδιαίτερα σηµαντικοί είναι οι εξής: 

(7) Είναι απαραίτητο να υποστηριχθεί η διακρατική συνεργασία κάθε κλίµακας στην ΕΕ.  

(8) Είναι απαραίτητο να ενισχυθούν ο δυναµισµός, η δηµιουργικότητα και η αριστεία της 
ευρωπαϊκής έρευνας αιχµής.  

(9) Είναι απαραίτητο να ενισχυθεί ποσοτικά και ποιοτικά το ανθρώπινο δυναµικό στον 
χώρο της έρευνας και της τεχνολογίας στην Ευρώπη.  

(10) Είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι ικανότητες έρευνας και καινοτοµίας σε όλη την 
Ευρώπη και να διασφαλισθεί η βέλτιστη αξιοποίησή τους. 

(11) Για την επίτευξη αυτών των στόχων, είναι απαραίτητο να προωθηθούν τέσσερις τύποι 
δραστηριοτήτων: η διακρατική συνεργασία επί θεµατικών τοµέων που έχουν 
καθορισθεί µε γνώµονα τις πολιτικές ανάγκες (“Συνεργασία”), η έρευνα που 
αναπτύσσεται κατ'έµπνευση των ίδιων των ερευνητών και µε πρωτοβουλία της 
ερευνητικής κοινότητας (“Ιδέες”), η υποστήριξη των µεµονωµένων ερευνητών 
(“Άνθρωποι”), και η υποστήριξη των ικανοτήτων έρευνας (“Ικανότητες”). 

(12) Στο πλαίσιο του σκέλους “Συνεργασία”, θα πρέπει να υποστηρίζεται η διακρατική 
συνεργασία κάθε κλίµακας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέραν αυτής, σε µια σειρά 
θεµατικών τοµέων οι οποίοι έχουν καίρια σηµασία για την πρόοδο της γνώσης και της 
τεχνολογίας και επί των οποίων πρέπει να υποστηριχθεί και να ενισχυθεί η έρευνα 
ώστε να αντιµετωπισθούν οι ευρωπαϊκές κοινωνικές, οικονοµικές, περιβαλλοντικές 
και βιοµηχανικές προκλήσεις. 

(13) Στο πλαίσιο του σκέλους “Ιδέες”, οι δραστηριότητες θα πρέπει να τίθενται σε 
εφαρµογή από ένα Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Έρευνας (“ΕΣΕ”) το οποίο να απολαµβάνει 
υψηλού βαθµού αυτονοµίας. 

                                                 
6 ∆εν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα.  
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(14) Στο πλαίσιο του σκέλους “Άνθρωποι”, θα πρέπει να υποστηρίζονται η προώθηση και 
προβολή της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας στον χώρο της έρευνας και η 
διαµόρφωση ελκυστικών συνθηκών και προοπτικών ερευνητικής σταδιοδροµίας στην 
Ευρώπη, ενθαρρύνοντας έτσι τους ευρωπαίους ερευνητές να παραµείνουν στην 
Ευρώπη και προσελκύοντας κορυφαίους ερευνητές από όλο τον κόσµο. 

(15) Στο πλαίσιο του σκέλους “Ικανότητες”, θα πρέπει να υποστηρίζονται η χρήση και η 
ανάπτυξη υποδοµών έρευνας, οι ικανότητες καινοτοµίας των ΜΜΕ και οι αντίστοιχες 
δυνατότητες αξιοποίησης των αποτελεσµάτων της έρευνας, η ανάπτυξη 
περιφερειακών συσπειρώσεων µε γνώµονα την έρευνα, η απελευθέρωση του 
ερευνητικού δυναµικού των περιφερειών σύγκλισης και των εξόχως απόκεντρων 
περιφερειών της ΕΕ, η προσέγγιση επιστήµης και κοινωνίας µε σκοπό την αρµονική 
ενσωµάτωση της επιστήµης και της τεχνολογίας στον ευρωπαϊκό κοινωνικό ιστό, και 
η ανάληψη οριζόντιων δράσεων και µέτρων υποστήριξης της διεθνούς συνεργασίας. 

(16) Το Κοινό Κέντρο Ερευνών θα πρέπει να συµβάλει στην επίτευξη αυτών των στόχων, 
αναλαµβάνοντας άµεσες δράσεις και προσφέροντας πελατοκεντρική υποστήριξη για 
την υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ. 

(17) Το έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο συµπληρώνει τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν τα 
κράτη µέλη, καθώς και τις άλλες κοινοτικές δράσεις που εντάσσονται στη συνολική 
στρατηγική προσπάθεια υλοποίησης των στόχων της Λισσαβόνας, και ιδίως εκείνες 
που αφορούν τα διαρθρωτικά ταµεία, τη γεωργία, την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία, τη βιοµηχανία, την απασχόληση και το 
περιβάλλον. 

(18) Οι δραστηριότητες υπέρ της καινοτοµίας και των ΜΜΕ που υποστηρίζονται από το 
παρόν πρόγραµµα πλαίσιο θα πρέπει να είναι συµπληρωµατικές µε τις δραστηριότητες 
του προγράµµατος πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία.  

(19) Η ουσιαστική διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής του προγράµµατος πλαισίου, η οποία 
µάλιστα τυγχάνει ευρείας υποστήριξης, η ώθηση που δίνει η χρηµατοδότηση στις 
εθνικές δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, η αναγκαιότητα ανταπόκρισης της 
Κοινότητας σε νέες επιστηµονικές και τεχνολογικές προκλήσεις, ο ζωτικός ρόλος της 
κοινοτικής παρέµβασης στη βελτίωση των επιδόσεων και της αποτελεσµατικότητας 
του ευρωπαϊκού ερευνητικού συστήµατος και η συµβολή ενός προγράµµατος 
πλαισίου ευρύτερης εµβέλειας στην αναζωογόνηση της στρατηγικής της Λισσαβόνας, 
καθιστούν επιτακτική την αναγκαιότητα διπλασιασµού του προϋπολογισµού έρευνας 
της ΕΕ7. 

(20) Με βάση τα πορίσµατα της ενδιάµεσης αξιολόγησης της χρήσης των νέων µέσων του 
έκτου προγράµµατος πλαισίου και της πενταετούς αξιολόγησης του προγράµµατος 
πλαισίου, έχει διαµορφωθεί µια νέα προσέγγιση η οποία θα διευκολύνει και θα 
καταστήσει πιο ευέλικτη και αποτελεσµατική την υλοποίηση των πολιτικών στόχων 
της ερευνητικής πολιτικής της ΕΕ. Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή, για την 
υποστήριξη των διάφορων δράσεων θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί, µε µεγαλύτερη 

                                                 
7 Όπως ήδη επισηµαίνεται στις ανακοινώσεις της Επιτροπής COM(2004) 101 και COM(2004) 487, της 

26.2.2004 και της 14.7.2004 αντιστοίχως, για τις δηµοσιονοµικές προοπτικές 2007-2013. 
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ευελιξία και ελευθερία, µια µικρότερη σειρά απλούστερων “µηχανισµών 
χρηµατοδότησης”, είτε µεµονωµένα είτε συνδυαστικά. 

(21) ∆εδοµένου ότι ο στόχος που φιλοδοξούν να επιτύχουν οι δράσεις που θα αναληφθούν 
βάσει του άρθρου 163 της συνθήκης, δηλαδή η συµβολή στη δηµιουργία µιας 
γνωσιοκεντρικής κοινωνίας και οικονοµίας στην Ευρώπη, δεν µπορεί να επιτευχθεί 
επαρκώς από τα κράτη µέλη και µπορεί συνεπώς να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό 
επίπεδο, η Κοινότητα δύναται να λάβει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της 
αναλογικότητας που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, το παρόν έβδοµο πρόγραµµα 
πλαίσιο δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών. 

(22) Η υλοποίηση του έβδοµου προγράµµατος πλαισίου µπορεί να οδηγήσει στην ανάληψη 
συµπληρωµατικών προγραµµάτων που θα προβλέπουν συµµετοχή ορισµένων µόνο 
κρατών µελών, στη συµµετοχή της Κοινότητας σε προγράµµατα επιχειρούµενα από 
περισσότερα του ενός κράτη µέλη ή στη σύσταση κοινών επιχειρήσεων ή άλλων 
διευθετήσεων κατά την έννοια των άρθρων 168, 169 και 171 της συνθήκης.  

(23) Η Κοινότητα έχει συνοµολογήσει µια σειρά διεθνών συµφωνιών στον τοµέα της 
έρευνας και είναι σκόπιµο να καταβάλει προσπάθειες για την ενίσχυση της διεθνούς 
ερευνητικής συνεργασίας ώστε να βελτιώσει τη θέση της στην παγκόσµια ερευνητική 
κοινότητα. 

(24) Το έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο θα πρέπει να συµβάλει στην προώθηση της αειφόρου 
ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος.  

(25) Οι ερευνητικές δραστηριότητες που υποστηρίζει το παρόν πρόγραµµα πλαίσιο θα 
πρέπει να τηρούν τις θεµελιώδεις αρχές ηθικής δεοντολογίας, συµπεριλαµβανοµένων 
εκείνων που διατυπώνονται στον Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Λαµβάνονται υπόψη και θα εξακολουθήσουν να λαµβάνονται υπόψη οι 
γνώµες της Ευρωπαϊκής Οµάδας για τη ∆εοντολογία στις Επιστήµες και Νέες 
Τεχνολογίες. 

(26) Κατά την εφαρµογή του παρόντος προγράµµατος πλαισίου θα επιδειχθεί η δέουσα 
προσοχή στη θέση των γυναικών στους χώρους της επιστήµης και της έρευνας µε 
σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση του ενεργού τους ρόλου στην έρευνα. 

(27) Η παρούσα πράξη καθορίζει, για όλη τη διάρκεια του προγράµµατος, ένα 
χρηµατοδοτικό πλαίσιο το οποίο θα αποτελεί, για την αρµόδια επί του 
προϋπολογισµού αρχή, προνοµιακή αναφορά κατά την έννοια του σηµείου […] της 
διοργανικής συµφωνίας, της […], µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συµβουλίου και της Επιτροπής για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη βελτίωση της 
διαδικασίας του προϋπολογισµού. 

(28) Κατά την εφαρµογή του παρόντος προγράµµατος πλαισίου, θα πρέπει να λαµβάνονται 
κατάλληλα µέτρα για την πρόληψη παρατυπιών και περιπτώσεων απάτης και να 
κινούνται οι αναγκαίες διαδικασίες για την ανάκτηση απωλεσθέντων, αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ή κακώς χρησιµοποιηθέντων κονδυλίων, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2988/95 του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 
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1995, σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων8, του κανονισµού (Ευρατόµ, EK) αριθ. 2185/96 του Συµβουλίου, της 11ης 
Νοεµβρίου 1996, σχετικά µε τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως 
η Επιτροπή µε σκοπό την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες9 και του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε 
τις έρευνες που πραγµατοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης 
της Απάτης (OLAF)10. 

(29) Είναι σηµαντικό να διασφαλιστούν η χρηστή οικονοµική διαχείριση του έβδοµου 
προγράµµατος πλαισίου, η κατά το δυνατόν αποτελεσµατικότερη και απλούστερη για 
τους συµµετέχοντες εφαρµογή του, καθώς και η εύκολη πρόσβαση όλων των 
συµµετεχόντων. Είναι απαραίτητο να διασφαλισθεί η συµµόρφωση προς τις διατάξεις 
του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 
2002, για τη θέσπιση του δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται στον γενικό 
προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και προς τις επιταγές της 
απλοποίησης και της βελτίωσης των κανονιστικών ρυθµίσεων,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ: 

Άρθρο 1 

Θέσπιση του προγράµµατος πλαισίου 

Θεσπίζεται, για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31ης ∆εκεµβρίου 2013, το 
πρόγραµµα πλαίσιο κοινοτικών δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, 
συµπεριλαµβανοµένης της επίδειξης, εφεξής καλούµενο “έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο”. 

Άρθρο 2 

Στόχοι και δραστηριότητες 

(1) Το έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο υποστηρίζει τις δραστηριότητες που ορίζονται στις 
παραγράφους 2 έως 5. Οι στόχοι και οι γενικές γραµµές των δραστηριοτήτων αυτών 
εκτίθενται στο παράρτηµα I. 

(2) Συνεργασία: υποστηρίζονται οι πάσης φύσεως ερευνητικές δραστηριότητες που 
αναπτύσσονται, στο πλαίσιο διακρατικής συνεργασίας, στους ακόλουθους θεµατικούς 
τοµείς: 

(a) υγεία· 

(b) τρόφιµα, γεωργία και βιοτεχνολογία· 

(c) τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας· 

                                                 
8 ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1. 
9 ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2. 
10 ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 1. 
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(d) νανοεπιστήµες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής· 

(e) ενέργεια· 

(f) περιβάλλον (συµπεριλαµβανοµένης της αλλαγής του κλίµατος)· 

(g) µεταφορές (συµπεριλαµβανοµένης της αεροναυτικής)· 

(h) κοινωνικοοικονοµικές και ανθρωπιστικές επιστήµες· 

(i) ασφάλεια και διάστηµα. 

(3) Ιδέες: υποστηρίζονται οι δραστηριότητες έρευνας που αναλαµβάνονται µε 
πρωτοβουλία ερευνητών και διεξάγονται από µεµονωµένες οµάδες, ανταγωνιζόµενες 
µεταξύ τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε οποιοδήποτε επιστηµονικό και τεχνολογικό 
πεδίο. 

(4) Άνθρωποι: υποστηρίζεται η ποσοτική και ποιοτική ενίσχυση του ανθρώπινου 
δυναµικού της έρευνας και της τεχνολογίας στην Ευρώπη. 

(5) Ικανότητες: υποστηρίζονται βασικοί παράγοντες από τους οποίους εξαρτώνται οι 
ευρωπαϊκές ικανότητες έρευνας και καινοτοµίας, όπως: οι υποδοµές έρευνας· οι 
περιφερειακές συσπειρώσεις µε άξονα την έρευνα· η πλήρης απελευθέρωση του 
ερευνητικού δυναµικού των περιφερειών σύγκλισης και των εξόχως απόκεντρων 
περιφερειών της Κοινότητας· η έρευνα προς όφελος των µικροµεσαίων επιχειρήσεων 
(ΜΜΕ)· η ενσωµάτωση της επιστήµης στον κοινωνικό ιστό· οι οριζόντιες 
δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας. 

(6) Το έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο υποστηρίζει επίσης τις µη πυρηνικές άµεσες 
επιστηµονικές και τεχνικές δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ), όπως 
αυτές ορίζονται στο παράρτηµα Ι.  

Άρθρο 3 

Το έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο τίθεται σε εφαρµογή µέσω ειδικών προγραµµάτων. Στα ειδικά 
αυτά προγράµµατα διευκρινίζονται οι ακριβείς στόχοι και οι λεπτοµερείς όροι υλοποίησής 
τους. 

Άρθρο 4 

Μέγιστο συνολικό ποσό και κατανοµή του µεταξύ των προγραµµάτων 

1. Το µέγιστο συνολικό ύψος της χρηµατοδοτικής συµµετοχής της Κοινότητας στο 
έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο ανέρχεται σε 72 726 εκατοµµύρια ευρώ. Το ποσό αυτό 
κατανέµεται µεταξύ των δραστηριοτήτων και δράσεων που προβλέπονται στο άρθρο 
2 παράγραφοι 2 έως 6, ως εξής (σε εκατοµµύρια ευρώ): 

Συνεργασία 44432 
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Ιδέες 11862 

Άνθρωποι 7129 

Ικανότητες 7486 

Μη πυρηνικές δράσεις του Κοινού 

Κέντρου Ερευνών 

1817 

2. Η ενδεικτική κατανοµή µεταξύ των επιµέρους θεµατικών πεδίων των 
προβλεπόµενων στην παράγραφο 1 δραστηριοτήτων παρατίθεται στο παράρτηµα II. 

3. Οι λεπτοµερείς όροι της χρηµατοδοτικής συµµετοχής της Κοινότητας στο παρόν 
πρόγραµµα πλαίσιο καθορίζονται στο παράρτηµα III.  

Άρθρο 5 

Προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Κοινότητας 

Για τις κοινοτικές δράσεις που χρηµατοδοτούνται δυνάµει της παρούσας απόφασης, ο 
κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2988/95 και ο κανονισµός (Ευρατόµ, EK) αριθ. 2185/96 
εφαρµόζονται για οποιαδήποτε παράβαση διάταξης του κοινοτικού δικαίου ή αθέτηση 
συµβατικής υποχρέωσης αναληφθείσας βάσει του προγράµµατος, η οποία προκύπτει από 
πράξη ή παράλειψη ενός οικονοµικού φορέα και η οποία ζηµιώνει ή ενδέχεται να ζηµιώσει, 
λόγω αδικαιολόγητης δαπάνης, τον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή 
προϋπολογισµούς που διαχειρίζονται οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες.  

Άρθρο 6 

Όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες που αναλαµβάνονται βάσει του έβδοµου προγράµµατος 
πλαισίου υλοποιούνται σύµφωνα µε τις θεµελιώδεις αρχές ηθικής δεοντολογίας. 

Άρθρο 7 

Παρακολούθηση, αξιολόγηση και επανεξέταση 

1. Το αργότερο εντός του έτους 2010, η Επιτροπή διενεργεί, µε τη βοήθεια εξωτερικών 
εµπειρογνωµόνων, ενδιάµεση αξιολόγηση του παρόντος προγράµµατος πλαισίου και 
των ειδικών του προγραµµάτων, η οποία αφορά την ποιότητα των υπό εξέλιξη 
ερευνητικών δραστηριοτήτων και την πρόοδο υλοποίησης των καθορισµένων 
στόχων.  
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2. ∆ύο έτη µετά την ολοκλήρωση του παρόντος προγράµµατος πλαισίου, η Επιτροπή 
αναθέτει σε ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες τη διενέργεια εξωτερικής αξιολόγησης 
του αιτιολογικού, της υλοποίησης και των αποτελεσµάτων του.  

Η Επιτροπή ανακοινώνει τα πορίσµατα αυτής της αξιολόγησης, καθώς και τις 
παρατηρήσεις της επ' αυτών, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο, στην 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των 
Περιφερειών. 

Βρυξέλλες,  

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΩΝ 
ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Το έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο υπηρετεί τους γενικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 
163 της συνθήκης, συµβάλλοντας στη δηµιουργία µιας γνωσιοκεντρικής κοινωνίας η 
οποία θα στηρίζεται σε έναν Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Προωθεί την ενίσχυση της 
αριστείας της επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας µέσω των ακόλουθων τεσσάρων 
προγραµµάτων: συνεργασία, ιδέες, άνθρωποι και ικανότητες. 

I ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

Βάσει του παρόντος τµήµατος του 7ου προγράµµατος πλαισίου, θα υποστηριχθεί η διακρατική 
συνεργασία κάθε κλίµακας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέραν αυτής, σε µια σειρά 
θεµατικών τοµέων οι οποίοι έχουν καίρια σηµασία για την πρόοδο της γνώσης και της 
τεχνολογίας και επί των οποίων πρέπει να υποστηριχθεί και να ενισχυθεί η έρευνα ώστε να 
αντιµετωπισθούν οι ευρωπαϊκές κοινωνικές, οικονοµικές, περιβαλλοντικές και βιοµηχανικές 
προκλήσεις.  

Πρωταρχικός στόχος είναι η συµβολή στην αειφόρο ανάπτυξη.  

Η δράση της ΕΕ θα εστιασθεί στους εξής εννέα θεµατικούς τοµείς: 

(1) υγεία· 

(2) τρόφιµα, γεωργία και βιοτεχνολογία· 

(3) τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας· 

(4) νανοεπιστήµες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής· 

(5) ενέργεια· 

(6) περιβάλλον (συµπεριλαµβανοµένης της αλλαγής του κλίµατος)· 

(7) µεταφορές (συµπεριλαµβανοµένης της αεροναυτικής)· 

(8) κοινωνικοοικονοµικές και ανθρωπιστικές επιστήµες· 

(9) ασφάλεια και διάστηµα.  

Οι θεµατικοί αυτοί τοµείς ορίζονται σε γενικές γραµµές και σε σχετικά υψηλό επίπεδο, ούτως 
ώστε να είναι δυνατή η αναπροσαρµογή τους µε βάση τις εξελισσόµενες ανάγκες και 
προοπτικές καθ'όλη την περίοδο εφαρµογής του 7ου προγράµµατος πλαισίου. Για τον καθένα 
από αυτούς, έχει καθορισθεί µια σειρά δραστηριοτήτων οι οποίες ανταποκρίνονται στους 
άξονες προτεραιότητας της κοινοτικής χρηµατοδοτικής στήριξης. Οι εν λόγω δραστηριότητες 
έχουν επιλεγεί µε βάση τη δυνητική τους συµβολή στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ -
συµπεριλαµβανοµένης της µετάβασης στην κοινωνία της γνώσης, το ευρωπαϊκό ερευνητικό 
δυναµικό στον αντίστοιχο τοµέα, και την προστιθέµενη αξία της παρέµβασης της ΕΕ στους 
αντίστοιχους τοµείς.  
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Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε επιστηµονικά πεδία προτεραιότητας που άπτονται 
περισσότερων του ενός θεµατικών τοµέων, όπως π.χ. οι επιστήµες και τεχνολογίες της 
θάλασσας. 

Θα ενθαρρυνθεί η πολυεπιστηµονικότητα, και συγκεκριµένα η συνδυασµένη πολυθεµατική 
προσέγγιση αντικειµένων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης που άπτονται περισσότερων 
του ενός θεµατικών τοµέων. 

Πιο συγκεκριµένα, για τον καθορισµό των ερευνητικών αντικειµένων που παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον για τη βιοµηχανία, έχουν ληφθεί υπόψη, µεταξύ άλλων πηγών, οι εργασίες των 
διάφορων “ευρωπαϊκών τεχνολογικών πλατφορµών” που έχουν συγκροτηθεί στους τοµείς 
εκείνους όπου τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα βήµατα προόδου στον χώρο της 
έρευνας και της τεχνολογίας έχουν καθοριστική σηµασία για την ανταγωνιστικότητα, την 
οικονοµική ανάπτυξη και την ευηµερία της Ευρώπης. Οι ευρωπαϊκές τεχνολογικές 
πλατφόρµες συσπειρώνουν όλα τα εκάστοτε ενδιαφερόµενα µέρη, µε επικεφαλής τη 
βιοµηχανία, για τη κατάρτιση και την εφαρµογή ενός αντίστοιχου στρατηγικού σχεδίου 
έρευνας. Το παρόν πρόγραµµα πλαίσιο θα συµβάλει στην υλοποίηση αυτών των στρατηγικών 
σχεδίων έρευνας, στον βαθµό που παρουσιάζουν πραγµατική ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία. 

Στα πλαίσια των εννέα θεµατικών τοµέων θα υποστηριχθούν επίσης ερευνητικές 
δραστηριότητες απαραίτητες για τη διαµόρφωση, την εφαρµογή και την αξιολόγηση της 
πολιτικής της ΕΕ σε τοµείς όπως η υγεία, η ασφάλεια, η προστασία των καταναλωτών, η 
ενέργεια, το περιβάλλον, η αναπτυξιακή βοήθεια, η αλιεία, η ναυτιλία, η γεωργία, η ορθή 
µεταχείριση των ζώων, οι µεταφορές, η εκπαίδευση και η κατάρτιση, η απασχόληση, οι 
κοινωνικές υποθέσεις, η συνοχή, η δικαιοσύνη και οι εσωτερικές υποθέσεις, καθώς και 
δραστηριότητες προ-τυποποιητικής και συν-τυποποιητικής έρευνας για τη βελτίωση της 
ποιότητας των προτύπων και της εφαρµογής τους. 

Σε καθέναν από τους θεµατικούς τοµείς, πέραν των ως άνω δραστηριοτήτων, θα 
διασφαλισθεί η δυνατότητα αντιµετώπισης, µε ανοικτό και ευέλικτο τρόπο, δύο τύπων 
αναγκών και προοπτικών: 

• αναδυόµενες ανάγκες: προσδιορισµός ή περαιτέρω διερεύνηση, µέσω της 
παροχής ειδικής υποστήριξης σε σχετικές ερευνητικές προτάσεις ιδίας 
πρωτοβουλίας, νέων επιστηµονικών και τεχνολογικών προοπτικών σε ένα 
δεδοµένο πεδίο ή/και στο σηµείο τοµής περισσότερων του ενός επιστηµονικών 
κλάδων, και ιδίως προοπτικών που ανοίγουν τον δρόµο σε κορυφαίες 
επιστηµονικές ανακαλύψεις·  

• απρόβλεπτες πολιτικές ανάγκες: ευέλικτη απόκριση σε νέες πολιτικές ανάγκες 
που θα προκύψουν, κατά τη διάρκεια εφαρµογής του προγράµµατος πλαισίου, 
λόγω απρόβλεπτων εξελίξεων ή συµβάντων που χρήζουν ταχείας αντιµετώπισης, 
όπως νέες επιδηµίες, νέες απειλές για την ασφάλεια των τροφίµων ή φυσικές 
καταστροφές. 

Για να ενισχυθεί η διάχυση και η αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της έρευνας στην ΕΕ, σε 
όλους τους θεµατικούς τοµείς θα υποστηριχθούν η διάδοση των γνώσεων και η µεταφορά 
αποτελεσµάτων, µεταξύ άλλων και προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής· η σχετική 
υποστήριξη θα λάβει τη µορφή χρηµατοδότησης πρωτοβουλιών δικτύωσης, σεµιναρίων και 
εκδηλώσεων, παροχής βοήθειας από εξωτερικούς εµπειρογνώµονες και παροχής 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης, ιδίως µέσω του CORDIS. Η καινοτοµία θα 
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υποστηριχθεί µέσω σχετικών δράσεων που θα αναληφθούν στο πλαίσιο του προγράµµατος 
για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία. Θα παρασχεθεί επίσης υποστήριξη σε 
πρωτοβουλίες καθιέρωσης και ανάπτυξης διαλόγου επί επιστηµονικών θεµάτων και επί 
αποτελεσµάτων της έρευνας µε ένα ευρύ κοινό πέραν της ερευνητικής κοινότητας, καθώς και 
σε πρωτοβουλίες υπέρ της επιστηµονικής επικοινωνίας και της επιστηµονικής εκπαίδευσης. 
Θα λαµβάνονται υπόψη οι αρχές ηθικής δεοντολογίας και η παράµετρος της ισότιµης 
µεταχείρισης των φύλων.  

Σε όλους τους θεµατικούς τοµείς, θα υποστηριχθεί η διακρατική συνεργασία. Συγκεκριµένα 
θα υποστηριχθούν: 

• η συνεργατική έρευνα· 

• οι κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες· 

• ο συντονισµός ερευνητικών προγραµµάτων· 

• η διεθνής συνεργασία.  

Συνεργατική έρευνα 

Το µεγαλύτερο µέρος των χρηµατοδοτικών πόρων της ΕΕ υπέρ της έρευνας θα διοχετευθεί 
στη συνεργατική έρευνα. Στόχος είναι να υποστηριχθούν, σε πεδία καθοριστικά για την 
εξέλιξη των γνώσεων, ερευνητικά έργα εξαιρετικής ποιότητας και δίκτυα ικανά να 
προσελκύσουν ερευνητές και επενδύσεις από την Ευρώπη και από όλο τον κόσµο.  

Η συνεργατική έρευνα θα υποστηριχθεί µε µια σειρά µηχανισµών χρηµατοδότησης: 
συνεργατικά έργα, δίκτυα αριστείας, δράσεις συντονισµού/στήριξης (βλ. παράρτηµα III). 

Κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες 

Σε περιορισµένο αριθµό περιπτώσεων, η εµβέλεια ενός στόχου ΕΤΑ και η κλίµακα των 
απαιτούµενων πόρων δικαιολογούν τη συγκρότηση µακροπρόθεσµων δηµόσιων/ιδιωτικών 
εταιρικών σχηµάτων υπό µορφή κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών. Οι πρωτοβουλίες 
αυτές, οι οποίες θα απορρέουν κυρίως από τις εργασίες των ευρωπαϊκών τεχνολογικών 
πλατφορµών και θα καλύπτουν µία επιλεγµένη πτυχή ή περιορισµένο αριθµό επιλεγµένων 
πτυχών της έρευνας στον αντίστοιχο τοµέα, θα συνδυάζουν τις επενδύσεις του ιδιωτικού 
τοµέα µε τις εθνικές και ευρωπαϊκές δηµόσιες χρηµατοδοτήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των 
επιχορηγήσεων από το πρόγραµµα πλαίσιο και των δανειακών κεφαλαίων που θα παρέχει η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Οι κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες δύναται να 
εγκρίνονται βάσει του άρθρου 171 της συνθήκης (αυτό συνεπάγεται ενδεχοµένως τη σύσταση 
κοινής επιχείρησης) ή βάσει των αποφάσεων θέσπισης των ειδικών προγραµµάτων σύµφωνα 
µε το άρθρο 166 της συνθήκης. 

Οι δυνητικές κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες θα προσδιορίζονται βάσει σειράς κριτηρίων, 
στα οποία θα συγκαταλέγονται τα εξής:  

– προστιθέµενη αξία µιας παρέµβασης ευρωπαϊκής κλίµακας· 

– βαθµός σαφήνειας και ακρίβεια του προς επιδίωξη στόχου·  

– βαθµός δέσµευσης της βιοµηχανίας, από άποψη κεφαλαίων και πόρων·  
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– κλίµακα του αντικτύπου στη βιοµηχανική ανταγωνιστικότητα και στην 
οικονοµική ανάπτυξη·  

– βαθµός συµβολής στην επίτευξη ευρύτερων πολιτικών στόχων·  

– ικανότητα προσέλκυσης πρόσθετης εθνικής στήριξης και κεφαλαίων της 
βιοµηχανίας στο παρόν και στο µέλλον· 

– αδυναµία επίτευξης του στόχου µε τα υπάρχοντα µέσα.  

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συνολική συνεκτικότητα και τον συντονισµό των κοινών 
τεχνολογικών πρωτοβουλιών µε τα εθνικά προγράµµατα και έργα που αναλαµβάνονται στον 
αντίστοιχο τοµέα. 

Συντονισµός µη κοινοτικών ερευνητικών προγραµµάτων 

Για τον συντονισµό των µη κοινοτικών ερευνητικών προγραµµάτων θα χρησιµοποιηθούν 
κυρίως δύο µέσα: ο µηχανισµός ERA-NET και η συµµετοχή της Κοινότητας σε εθνικά 
ερευνητικά προγράµµατα που αναλαµβάνονται από περισσότερα του ενός κράτη µέλη (άρθρο 
169 της συνθήκης). Η δράση µπορεί να καλύπτει θεµατικά αντικείµενα που δεν συνδέονται 
µεν άµεσα µε τους εννέα θεµατικούς τοµείς, αλλά παρουσιάζουν επαρκή ευρωπαϊκή 
προστιθέµενη αξία. Σκοπός επίσης της δράσης θα είναι η αύξηση της συµπληρωµατικότητας 
και της συνέργειας µεταξύ του προγράµµατος πλαισίου και των δραστηριοτήτων που 
διεξάγονται στα πλαίσια διακυβερνητικών δοµών όπως το EUREKA και το COST11. 

Ο µηχανισµός ERA-NET θα αναπτύξει και θα ενισχύσει τον συντονισµό των εθνικών και 
περιφερειακών δραστηριοτήτων έρευνας ως εξής:  

– θα προσφέρει στους υπευθύνους για την εκτέλεση δηµόσιων ερευνητικών 
προγραµµάτων ένα πλαίσιο που θα διευκολύνει και θα αυξάνει τον συντονισµό 
των δραστηριοτήτων τους. Στο πλαίσιο αυτό θα υποστηριχθεί, µεταξύ άλλων, 
η ανάπτυξη νέων δράσεων ERA-NET καθώς και η διεύρυνση και η εµβάθυνση 
του πεδίου των υφιστάµενων δράσεων ERA-NET, π.χ. µε τη διεύρυνση του 
εκάστοτε εταιρικού σχήµατος και το αµοιβαίο άνοιγµα των προγραµµάτων 
τους·  

– θα προσφέρει πρόσθετη κοινοτική χρηµατοδοτική στήριξη στους 
συµµετέχοντες εκείνους που συγκροτούν κοινό ταµείο προς εξυπηρέτηση των 
σκοπών κοινών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για τα αντίστοιχα εθνικά 
και περιφερειακά προγράµµατα (“ERA-NET PLUS”). 

Η συµµετοχή της Κοινότητας σε από κοινού εκτελούµενα εθνικά ερευνητικά προγράµµατα 
βάσει του άρθρου 169 της συνθήκης ενδείκνυται ιδιαίτερα για την υποστήριξη της 
ευρωπαϊκής συνεργασίας µεγάλης κλίµακας και "µεταβλητής γεωµετρίας" µεταξύ κρατών 
µελών που έχουν κοινές ανάγκες ή/και κοινά ενδιαφέροντα. Οι πρωτοβουλίες βάσει του 
άρθρου 169 της συνθήκης θα προβλέπουν ενδεχοµένως δυνατότητα συνεργασίας µε 
διακυβερνητικά προγράµµατα και θα καλύπτουν πεδία τα οποία θα προσδιορίζονται σε στενή 
συνεργασία µε τα κράτη µέλη, βάσει των εξής κριτηρίων: 

                                                 
11 Συµπεριλαµβάνεται η χρηµατοδοτική υποστήριξη των διοικητικών δραστηριοτήτων και των 

δραστηριοτήτων συντονισµού του COST. 
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– συνάφεια µε τους στόχους της ΕΕ·  

– βαθµός σαφήνειας του προς επιδίωξη στόχου και συνάφειά του µε τους 
στόχους του παρόντος προγράµµατος πλαισίου· 

– προϋπάρχουσα βάση (υφιστάµενα ή προβλεπόµενα εθνικά ερευνητικά 
προγράµµατα)·  

– ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία· 

– κρίσιµη µάζα, από άποψη µεγέθους και αριθµού εµπλεκόµενων προγραµµάτων 
και από άποψη οµοιότητας των δραστηριοτήτων που αυτά καλύπτουν· 

– καταλληλότητα και σκοπιµότητα χρησιµοποίησης του άρθρου 169 για την 
επίτευξη των στόχων. 

∆ιεθνής συνεργασία  

Οι δράσεις διεθνούς συνεργασίας που θα αναληφθούν βάσει του παρόντος τµήµατος του 
προγράµµατος πλαισίου θα λάβουν τις εξής µορφές: 

• άνοιγµα όλων των δραστηριοτήτων που εµπίπτουν στους θεµατικούς τοµείς σε 
ερευνητές και ερευνητικούς οργανισµούς όλων των τρίτων χωρών, και σοβαρή 
ενθάρρυνση της συµµετοχής τους·  

• ειδικές δράσεις συνεργασίας µε τρίτες χώρες, στο πλαίσιο κάθε θεµατικού τοµέα, 
επί ερευνητικών αντικειµένων αµοιβαίου ενδιαφέροντος. Οι σχετικές δράσεις θα 
συνδέονται στενά µε τις διµερείς συµφωνίες συνεργασίας µεταξύ της ΕΕ και της 
εκάστοτε τρίτης χώρας καθώς και µε τον πολυµερή διάλογο µεταξύ της ΕΕ και 
της αντίστοιχης οµάδας χωρών και θα αποτελούν το κατ'εξοχήν µέσο ανάπτυξης 
της συνεργασίας µεταξύ της ΕΕ και αυτών των χωρών. Συγκεκριµένα, οι δράσεις 
αυτές θα συµπεριλαµβάνουν: δράσεις µε σκοπό την ενίσχυση του ερευνητικού 
δυναµικού των υποψήφιων και των γειτόνων χωρών· δραστηριότητες 
συνεργασίας µε τις αναπτυσσόµενες χώρες και τις χώρες αναδυόµενης 
οικονοµίας, οι οποίες θα εστιάζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες αυτών των χωρών σε 
τοµείς όπως η υγεία, η γεωργία, η αλιεία και το περιβάλλον, και θα υλοποιούνται 
υπό χρηµατοδοτικούς όρους προσαρµοσµένους στις δυνατότητές τους. 

Το παρόν τµήµα του προγράµµατος πλαισίου περιλαµβάνει τις δράσεις διεθνούς συνεργασίας 
που εµπίπτουν σε κάθε µεµονωµένο θεµατικό τοµέα αλλά και σε περισσότερους του ενός 
θεµατικούς τοµείς. Οι δράσεις αυτές θα υλοποιηθούν σε συντονισµό µε τις αντίστοιχες 
δράσεις των τµηµάτων “Άνθρωποι” και “Ικανότητες” του προγράµµατος πλαισίου. 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 

1. Υγεία 

Στόχος 

Βελτίωση της υγείας των ευρωπαίων πολιτών και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
των ευρωπαϊκών κλάδων και επιχειρήσεων του χώρου της υγείας, και παράλληλα 
αντιµετώπιση παγκόσµιων προβληµάτων υγείας, συµπεριλαµβανοµένων των 
αναδυόµενων επιδηµιών. Θα δοθεί έµφαση στη µεταγραφική έρευνα (που "µεταγράφει" 
τις βασικές ανακαλύψεις σε κλινικές εφαρµογές) και στην ανάπτυξη και επικύρωση 
νέων µεθόδων θεραπείας, µεθόδων προαγωγής της υγείας και πρόληψης των ασθενειών, 
διαγνωστικών εργαλείων και τεχνολογιών, καθώς και αειφόρων και αποτελεσµατικών 
συστηµάτων ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.  

Αιτιολογικό 

O προσδιορισµός της αλληλουχίας του ανθρώπινου γονιδιώµατος και οι πρόσφατες εξελίξεις 
στη µεταγονιδιωµατική έχουν φέρει πραγµατική επανάσταση στην έρευνα επί της 
ανθρώπινης υγείας και των ανθρώπινων ασθενειών. Για την ολοκλήρωση µεγάλων όγκων 
δεδοµένων και για την κατανόηση των βασικών βιολογικών διεργασιών, είναι απαραίτητο να 
συγκεντρωθούν κρίσιµες µάζες εµπειρογνωσίας και πόρων που δεν υπάρχουν σε εθνικό 
επίπεδο. Για να επιτευχθούν ουσιαστικά βήµατα προόδου στη µεταγραφική έρευνα υγείας, 
ώστε να µπορέσει η βιοϊατρική έρευνα να προσφέρει πρακτικά οφέλη, χρειάζονται επίσης 
πολυεπιστηµονικές και πανευρωπαϊκές προσεγγίσεις οι οποίες επιτρέπουν τη συµµετοχή 
διάφορων ενδιαφερόµενων µερών και συντελεστών. Οι προσεγγίσεις αυτές επιτρέπουν στην 
Ευρώπη να συµβάλει µε πιο αποτελεσµατικό τρόπο στις διεθνείς προσπάθειες 
καταπολέµησης των πιο διαδεδοµένων παγκοσµίως ασθενειών. 

Η κλινική έρευνα επί πολλών ασθενειών (π.χ. επί του καρκίνου, των καρδιαγγειακών 
παθήσεων, των νευρολογικών και ψυχικών διαταραχών και νόσων, και ιδίως εκείνων που 
συνδέονται µε τη γήρανση όπως η νόσος Αλτσχάιµερ και η νόσος Πάρκινσον) εξαρτάται από 
τη διεξαγωγή διεθνών πολυκεντρικών κλινικών δοκιµών οι οποίες επιτρέπουν τη µελέτη 
επαρκούς αριθµού ασθενών σε µικρό χρονικό διάστηµα. Η επιδηµιολογική έρευνα από την 
άλλη πλευρά, για να καταλήξει σε ουσιαστικά συµπεράσµατα, απαιτεί σηµαντικό αριθµό 
διαφορετικών πληθυσµών και διεθνή δίκτυα. Για την ανάπτυξη νέων µεθόδων διάγνωσης και 
θεραπείας σπάνιων διαταραχών απαιτούνται επίσης διεθνείς προσεγγίσεις οι οποίες 
επιτρέπουν τη µελέτη ικανοποιητικού αριθµού ασθενών. Η διεξαγωγή έρευνας µε γνώµονα 
την πολιτική υγείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο επιτρέπει τη σύγκριση των µοντέλων, των 
συστηµάτων, των δεδοµένων και του υλικού ασθενών που φυλάσσονται στις εθνικές βάσεις 
δεδοµένων και βιοτράπεζες. 

Η ανάπτυξη µιας δυναµικής βιοϊατρικής έρευνας σε επίπεδο ΕΕ θα συµβάλει στην ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών βιοµηχανικών κλάδων της ιατροφαρµακευτικής 
βιοτεχνολογίας, της ιατρικής τεχνολογίας και της φαρµακευτικής. Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να 
διαδραµατίσει ενεργό ρόλο στη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για την καινοτοµία 
στον φαρµακευτικό τοµέα, µε σκοπό κυρίως να µεγιστοποιήσει τις επιτυχίες της κλινικής 
έρευνας. Οι ΜΜΕ που αναπτύσσουν ερευνητική δραστηριότητα αποτελούν τη βασική 
οικονοµική κινητήρια δύναµη της βιοµηχανίας ιατροφαρµακευτικής βιοτεχνολογίας και 
ιατρικής τεχνολογίας. Παρά το γεγονός ότι η Ευρώπη αριθµεί σήµερα περισσότερες 
βιοτεχνολογικές εταιρείες από τις ΗΠΑ, η πλειονότητα των εταιρειών αυτών είναι µικρότερες 
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και λιγότερο ώριµες από τις ανταγωνίστριές τους στις ΗΠΑ. Ο συνδυασµός των δηµόσιων 
και των ιδιωτικών ερευνητικών προσπαθειών σε επίπεδο ΕΕ θα διευκολύνει την ανάπτυξή 
τους. Η διεξαγωγή δραστηριοτήτων έρευνας σε επίπεδο ΕΕ θα συµβάλει επίσης στην 
ανάπτυξη νέων προτύπων και προδιαγραφών που θα διαµορφώσουν ένα κατάλληλο 
νοµοθετικό πλαίσιο για τις νέες ιατρικές τεχνολογίες (π.χ. την αναγεννητική ιατρική). 

Οι δραστηριότητες έρευνας που θα υποστηριχθούν, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και 
δραστηριότητες έρευνας ανταποκρινόµενες σε πολιτικές ανάγκες, εκτίθενται κατωτέρω. Σε 
όλες τις δραστηριότητες θα δίνεται έµφαση σε δύο οριζόντια θέµατα στρατηγικής σηµασίας, 
την παιδική υγεία και την υγεία του γηράσκοντος πληθυσµού. Θα υποστηριχθούν, κατά 
περίπτωση, στρατηγικά σχέδια έρευνας που έχουν καταρτισθεί από ευρωπαϊκές τεχνολογικές 
πλατφόρµες, όπως π.χ. αυτό που αφορά τα καινοτόµα φάρµακα. Συµπληρωµατικά προς τις 
ανωτέρω δραστηριότητες και προς αντιµετώπιση νέων πολιτικών αναγκών, µπορεί να 
υποστηριχθούν πρόσθετες δραστηριότητες που καλύπτουν τοµείς όπως η πολιτική δηµόσιας 
υγείας και η επαγγελµατική υγεία και ασφάλεια. 

∆ραστηριότητες  

• Βιοτεχνολογία: εργαλεία και τεχνολογίες γενικής χρήσης στην υπηρεσία της 
ανθρώπινης υγείας  

– Έρευνα υψηλής απόδοσης. Επιτάχυνση της πειραµατικής εξέλιξης της βιοϊατρικής έρευνας 
µε την ενίσχυση της παραγωγής, της τυποποίησης, της απόκτησης και της ανάλυσης 
δεδοµένων. 

– Ανίχνευση, διάγνωση και παρακολούθηση. Με έµφαση στις µη επεµβατικές και 
µικροεπεµβατικές προσεγγίσεις. 

– Πρόβλεψη της καταλληλότητας, της ασφάλειας και της αποτελεσµατικότητας των µεθόδων 
θεραπείας. Ανάπτυξη και επικύρωση βιολογικών δεικτών, µεθόδων και µοντέλων in vivo 
και in vitro, συµπεριλαµβανοµένων των προσεγγίσεων προσοµοίωσης, 
φαρµοκογονιδιωµατικής και στόχευσης και εναλλακτικών µεθόδων δοκιµών προς 
υποκατάσταση των δοκιµών σε ζώα.  

– Καινοτόµες θεραπευτικές προσεγγίσεις και παρεµβάσεις. Εδραίωση και περαιτέρω 
ανάπτυξη προηγµένων µεθόδων θεραπείας και τεχνολογιών, ικανών να βρουν εφαρµογή 
στη θεραπεία πολλών ασθενειών και διαταραχών. 

• Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας 

– Ολοκλήρωση βιολογικών δεδοµένων και διεργασιών: µεγάλης κλίµακας συλλογή 
δεδοµένων, συστηµική βιολογία. Παραγωγή και ανάλυση µεγάλων όγκων δεδοµένων, 
αναγκαίων για την καλύτερη κατανόηση των σύνθετων ρυθµιστικών δικτύων χιλιάδων 
γονιδίων και γονιδιακών προϊόντων που ελέγχουν σηµαντικές βιολογικές διεργασίες. 

– Έρευνα επί του ανθρώπινου εγκεφάλου και των σχετικών παθολογιών, της ανθρώπινης 
ανάπτυξης και της γήρανσης. ∆ιερεύνηση της διαδικασίας υγιούς γήρανσης και της 
αλληλεπίδρασης µεταξύ των γονιδίων και του περιβάλλοντος και της εγκεφαλικής 
δραστηριότητας, τόσο σε κανονικές συνθήκες όσο στις περιπτώσεις νόσων του εγκεφάλου. 
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– Μεταγραφική έρευνα επί των λοιµωδών νόσων. Καταπολέµηση της αντοχής στα 
αντιµικροβιακά φάρµακα, των παγκόσµιων απειλών του ΗΙV/AIDS, της ελονοσίας και της 
φυµατίωσης, καθώς και των αναδυόµενων επιδηµιών (π.χ. του συνδρόµου SARS και της 
εξαιρετικά παθογόνου γρίπης). 

– Μεταγραφική έρευνα επί των σοβαρότερων ασθενειών: καρκίνος, καρδιαγγειακές παθήσεις, 
διαβήτης/παχυσαρκία· σπάνιες ασθένειες· άλλες χρόνιες ασθένειες (π.χ. οστεοαρθρίτιδα). 
Ανάπτυξη ασθενοκεντρικών στρατηγικών πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας, 
συµπεριλαµβανοµένης της κλινικής έρευνας. 

• Βελτιστοποίηση των παροχών ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης για τους ευρωπαίους 
πολίτες 

– Μεταφορά των αποτελεσµάτων των κλινικών ερευνών στην κλινική πρακτική. Κατανόηση 
της διαδικασίας λήψης κλινικών αποφάσεων και των διαδικασιών µεταφοράς των 
αποτελεσµάτων της κλινικής έρευνας στην κλινική πρακτική, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη 
τις ιδιαιτερότητες οµάδων όπως τα παιδιά, οι γυναίκες και οι ηλικιωµένοι. 

– Ποιότητα, αποτελεσµατικότητα και κοινωνική αλληλεγγύη των συστηµάτων υγείας, 
συµπεριλαµβανοµένων των µεταβατικών συστηµάτων υγείας. Μετάθεση των 
αποτελεσµατικών µέτρων παρέµβασης σε διαχειριστικές αποφάσεις, διασφάλιση 
επάρκειας ανθρώπινων πόρων, ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν την ισοτιµία 
πρόσβασης σε ιατροφαρµακευτική περίθαλψη υψηλής ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένων 
των πληθυσµιακών µεταβολών (π.χ. πληθυσµιακή γήρανση, κινητικότητα και 
µετανάστευση, αλλαγή του εργασιακού τοπίου). 

– Βελτίωση της πρόληψης των ασθενειών και της χρήσης των φαρµάκων. Ανάπτυξη 
αποτελεσµατικών µηχανισµών δηµόσιας παρέµβασης για την προστασία και την 
προαγωγή της υγείας, οι οποίοι να καλύπτουν ευρύτερο φάσµα καθοριστικών για την 
κατάσταση της υγείας παραγόντων (όπως το άγχος, η διατροφή ή οι περιβαλλοντικοί 
παράγοντες). Προσδιορισµός µηχανισµών επιτυχούς παρέµβασης σε διαφορετικά πλαίσια 
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης µε σκοπό τη βελτίωση της συνταγογράφησης και της 
χρήσης των φαρµάκων από τους ασθενείς (συµπεριλαµβανοµένης της 
φαρµακοεπαγρύπνησης). 

– Κατάλληλη χρήση νέων µεθόδων θεραπείας και ιατρικών τεχνολογιών. Μακροπρόθεσµη 
ασφάλεια και παρακολούθηση της χρήσης, σε µεγάλη κλίµακα, νέων ιατρικών 
τεχνολογιών (συµπεριλαµβανοµένων των ιατρικών συσκευών και οργάνων) και 
προηγµένων µεθόδων θεραπείας που διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας της 
δηµόσιας υγείας.  

2. Τρόφιµα, γεωργία και βιοτεχνολογία 

Στόχος 
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∆ηµιουργία µιας ευρωπαϊκής γνωσιοκεντρικής βιο-οικονοµίας12, συσπειρώνοντας την 
επιστηµονική κοινότητα, τη βιοµηχανία, και τα άλλα ενδιαφερόµενα µέρη µε σκοπό την 
αξιοποίηση νέων και αναδυόµενων προοπτικών έρευνας οι οποίες ανταποκρίνονται στις 
ακόλουθες κοινωνικές και οικονοµικές προκλήσεις: στην αυξανόµενη ζήτηση για 
ασφαλέστερα, υγιεινότερα και υψηλότερης ποιότητας τρόφιµα και για αειφόρο χρήση 
και παραγωγή ανανεώσιµων βιο-πόρων· στον αυξανόµενο κίνδυνο επιζωοτιών και 
ζωοανθρωπονόσων και διαταραχών που οφείλονται στη διατροφή· στους κινδύνους που 
απειλούν την αειφορία και την ασφάλεια της γεωργικής και της αλιευτικής παραγωγής 
και που οφείλονται ιδίως στην αλλαγή του κλίµατος· και στην αυξανόµενη ζήτηση για 
τρόφιµα υψηλής ποιότητας, λαµβανοµένων υπόψη των παραµέτρων της ορθής 
µεταχείρισης των ζώων και της αγροτικής ανάπτυξης.  

Αιτιολογικό 

Οι καινοτοµίες και η βελτίωση των γνώσεων σε θέµατα αειφόρου διαχείρισης, παραγωγής 
και χρήσης των βιολογικών πόρων (µικροοργανισµών, φυτών, ζώων) θα διαµορφώσουν µια 
βάση για την ανάπτυξη νέων, αειφόρων, οικολογικώς αποδοτικών και ανταγωνιστικών 
προϊόντων στους τοµείς της γεωργίας, της αλιείας, των τροφίµων, της υγείας, των δασικών 
προϊόντων και στους συνδεόµενους τοµείς. Σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή στρατηγική για τις 
βιοεπιστήµες και τη βιοτεχνολογία13, η σχετική δράση θα συµβάλει στην αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας των βιοτεχνολογικών εταιρειών και των εταιρειών τροφίµων της 
Ευρώπης, και ιδίως των ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας, και παράλληλα στη βελτίωση της 
κοινωνικής ευηµερίας και ευεξίας. Η έρευνα µε αντικείµενο την ασφάλεια των αλυσίδων 
παραγωγής τροφίµων και ζωοτροφών, τις παθήσεις που συνδέονται µε τη διατροφή, τις 
διατροφικές επιλογές και τις επιπτώσεις της διατροφής και των τροφίµων στην υγεία, θα 
συµβάλει στην καταπολέµηση των συνδεόµενων µε τη διατροφή παθήσεων (π.χ. παχυσαρκία, 
αλλεργίες) και λοιµωδών νόσων (π.χ. των µεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών, της 
γρίπης των ορνίθων), και παράλληλα θα συνεισφέρει ουσιαστικά στην εφαρµογή και στη 
χάραξη πολιτικής και κανονιστικών ρυθµίσεων στους τοµείς της δηµόσιας υγείας, της υγείας 
των ζώων, της υγείας των φυτών και της προστασίας των καταναλωτών.  

Η ποικιλοµορφία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους ως άνω 
τοµείς αποτελεί µεν πλεονέκτηµα και πηγή νέων προοπτικών, αλλά υποθάλπει τµηµατικές 
προσεγγίσεις αντιµετώπισης ανάλογων προβληµάτων. Για την αποτελεσµατικότερη 
αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων, είναι σκόπιµο να ενισχυθεί η συνεργασία και η 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας, για παράδειγµα, επί των νέων µεθοδολογιών, διεργασιών 
παραγωγής και προτύπων που προκύπτουν από την εξέλιξη της νοµοθεσίας της ΕΕ.  

Αρκετές ευρωπαϊκές τεχνολογικές πλατφόρµες συµβάλλουν στον καθορισµό κοινών 
προτεραιοτήτων έρευνας σε πεδία όπως η γονιδιωµατική των φυτών και η βιοτεχνολογία, η 
δασοκοµία και οι δασικές βιοµηχανίες, η υγεία των ζώων σε παγκόσµια κλίµακα, η εκτροφή 
αγροτικών ζώων, η βιοτεχνολογία τροφίµων και η βιοµηχανική βιοτεχνολογία. Οι σχετικές 

                                                 
12 Ο όρος “βιο-οικονοµία” περιλαµβάνει όλους τους βιοµηχανικούς κλάδους και οικονοµικούς τοµείς που 

παράγουν, διαχειρίζονται ή εκµεταλλεύονται µε άλλο τρόπο βιολογικούς πόρους και τους συναφείς 
τοµείς παροχής υπηρεσιών, παραγωγής ή κατανάλωσης, όπως η γεωργία, η βιοµηχανία τροφίµων, η 
αλιεία, η δασοκοµία, κτλ.. 

13 “Βιοεπιστήµες και βιοτεχνολογία – Μια στρατηγική για την Ευρώπη” - COM(2002) 27. 
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ερευνητικές δραστηριότητες θα προσφέρουν επίσης την αναγκαία βάση γνώσεων14 για την 
υποστήριξη των εξής: της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής· των γεωργικών και εµπορικών 
ζητηµάτων· του ρυθµιστικού πλαισίου της ασφάλειας των τροφίµων· των κοινοτικών 
προτύπων υγείας, ελέγχου των ασθενειών και ορθής µεταχείρισης των ζώων· και της 
µεταρρύθµισης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, η οποία αποβλέπει στην κατοχύρωση της 
αειφόρου ανάπτυξης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Προβλέπονται επίσης 
ερευνητικές δραστηριότητες µε στόχο την ευέλικτη αντιµετώπιση νέων πολιτικών αναγκών, 
συνδεόµενων κυρίως µε νέες κοινωνικές ή οικονοµικές εξελίξεις.  

∆ραστηριότητες  

• Αειφόρος παραγωγή και διαχείριση βιολογικών πόρων του εδαφικού, του δασικού 
και του υδάτινου περιβάλλοντος: Έρευνα γενικού χαρακτήρα στις βιοεπιστήµες και 
βιοτεχνολογίες όπως η γονιδιωµατική, η πρωτεϊνωµατική, η µεταβολισµική, η συστηµική 
βιολογία και οι συγκλίνουσες τεχνολογίες µικροοργανισµών, φυτών και ζώων, 
συµπεριλαµβανοµένης της αξιοποίησης της βιοποικιλότητάς τους· βελτίωση των 
καλλιεργειών και των συστηµάτων παραγωγής, συµπεριλαµβανοµένων των µεθόδων 
βιολογικής γεωργίας, των συστηµάτων παραγωγής ποιοτικών προϊόντων και των 
επιπτώσεων των ΓΤΟ· αειφόρος, ανταγωνιστική και πολυλειτουργική γεωργία και 
δασοκοµία· αγροτική ανάπτυξη· ορθή µεταχείριση των ζώων, ζωοτεχνία και ζωική 
παραγωγή· υγεία των φυτών· αειφόρος και ανταγωνιστική αλιεία και υδατοκαλλιέργεια· 
λοιµώδεις ζωικές ασθένειες και ζωοανθρωπονόσοι· ασφαλής διάθεση των ζωικών 
αποβλήτων και απορριµµάτων· διατήρηση, διαχείριση και εκµετάλλευση υδρόβιων πόρων· 
ανάπτυξη εργαλείων απαραίτητων για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και για άλλους 
συντελεστές της γεωργικής και της αγροτικής ανάπτυξης (πρακτικές διαχείρισης φυσικού 
τοπίου, γαιών κτλ.). 

• “Από το τραπέζι έως το αγρόκτηµα”: Τρόφιµα, υγεία και ευεξία: καταναλωτικά, 
κοινωνικά, βιοµηχανικά ζητήµατα και ζητήµατα υγείας που συνδέονται µε τα τρόφιµα και 
τις ζωοτροφές, συµπεριλαµβανοµένων ζητηµάτων που άπτονται των επιστηµών της 
συµπεριφοράς και των γνωστικών επιστηµών· διατροφή, παθήσεις και διαταραχές που 
συνδέονται µε τη διατροφή, συµπεριλαµβανοµένης της παχυσαρκίας· καινοτόµες 
τεχνολογίες επεξεργασίας (συµπεριλαµβανοµένης της συσκευασίας) τροφίµων και 
ζωοτροφών· βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας, τόσο της χηµικής όσο και της 
µικροβιακής, των τροφίµων, των ποτών και των ζωοτροφών· ακεραιότητα (και έλεγχος) 
της ανθρώπινης τροφικής αλυσίδας· αλληλεπίδραση του περιβάλλοντος και της 
ανθρώπινης και της ζωικής τροφικής αλυσίδας· η έννοια της "από άκρη σε άκρη 
ανθρώπινης τροφικής αλυσίδας" (συµπεριλαµβανοµένων των ιχθυοπροϊόντων)· 
ιχνηλασιµότητα. 

• Εφαρµογές των βιοεπιστηµών και των βιοτεχνολογιών στην ανάπτυξη και την 
παραγωγή αειφόρων, µη εδώδιµων προϊόντων και διαδικασιών: βελτίωση των 
καλλιεργειών, των πρώτων υλών, των προϊόντων της θάλασσας και της βιοµάζας 
(συµπεριλαµβανοµένων των θαλάσσιων πόρων) που προορίζονται για τους τοµείς της 
ενέργειας και του περιβάλλοντος, και ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων υψηλής 
προστιθέµενης αξίας (π.χ. υλικών και χηµικών προϊόντων), συµπεριλαµβανοµένων 

                                                 
14 Συµπληρωµατικές δραστηριότητες έρευνας επί της αειφόρου διαχείρισης και διατήρησης των φυσικών 

πόρων προβλέπονται στον θεµατικό τοµέα “Περιβάλλον (συµπεριλαµβανοµένης της αλλαγής του 
κλίµατος)”. 
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καινοτόµων συστηµάτων γεωργικής παραγωγής, βιοδιεργασιών και τεχνικών βιοδιύλισης· 
βιοκατάλυση· δασοκοµία, δασικά προϊόντα και διεργασίες παραγωγής δασικών προϊόντων· 
διεργασίες οικολογικής επανόρθωσης και καθαρότερες διεργασίες επεξεργασίας και 
µεταποίησης. 

3. Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας 

Στόχος 

Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ικανότητας ελέγχου και διαµόρφωσης των µελλοντικών 
εξελίξεων στον τοµέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ), 
προς ικανοποίηση των αναγκών και αιτηµάτων της ευρωπαϊκής κοινωνίας και 
οικονοµίας. Οι σχετικές δραστηριότητες θα ενισχύσουν την επιστηµονική και 
τεχνολογική βάση της Ευρώπης στον τοµέα των ΤΠΕ, θα συµβάλουν στην προαγωγή 
και τόνωση της καινοτοµίας µέσω χρήσης ΤΠΕ και θα διασφαλίσουν την ταχεία 
µετατροπή των εξελίξεων των ΤΠΕ σε πρακτικά οφέλη για τους πολίτες, τις 
επιχειρήσεις, τη βιοµηχανία και τις κυβερνήσεις της Ευρώπης. 

Αιτιολογικό 

Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας έχουν καίρια σηµασία για το µέλλον 
της Ευρώπης και για την υλοποίηση της στρατηγικής της Λισσαβόνας. Το ήµισυ των κερδών 
παραγωγικότητας που σηµειώνουν οι ευρωπαϊκές οικονοµίες οφείλονται στον αντίκτυπο των 
ΤΠΕ στα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις επιχειρηµατικές διαδικασίες. Οι ΤΠΕ αποτελούν τον 
σηµαντικότερο παράγοντα για την ενίσχυση της καινοτοµίας και της παραγωγικότητας και 
για τον έλεγχο της εξέλιξης των αλυσίδων αξίας στους βιοµηχανικούς κλάδους και τους 
κλάδους παροχής υπηρεσιών. Οι ΤΠΕ διαδραµατίζουν ουσιαστικό ρόλο στην κάλυψη της 
αυξανόµενης ζήτησης υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής µέριµνας και στον εκσυγχρονισµό 
των παρεχόµενων υπηρεσιών σε τοµείς δηµόσιου ενδιαφέροντος όπως η εκπαίδευση, η 
µάθηση, η ασφάλεια, η ενέργεια, οι µεταφορές και το περιβάλλον. Τέλος, οι ΤΠΕ 
διαδραµατίζουν καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη άλλων επιστηµονικών και τεχνολογικών 
πεδίων, δεδοµένου ότι αλλάζουν τον τρόπο µε τον οποίο οι ερευνητές διεξάγουν την 
ερευνητική τους δραστηριότητα, συνεργάζονται και καινοτοµούν. 

Η κλιµάκωση των οικονοµικών και κοινωνικών αναγκών και αιτηµάτων, σε συνδυασµό µε 
την ευρεία διάδοση και καθιέρωση των ΤΠΕ και την αναγκαιότητα υπέρβασης των 
τεχνολογικών ορίων, διευρύνουν συνεχώς το πρόγραµµα στόχων και επιδιώξεων της έρευνας. 
Για να έλθει η τεχνολογία πιο κοντά τους χρήστες και στις οργανωτικές ανάγκες, χρειάζονται 
τα εξής: απόκρυψη της τεχνολογικής πολυπλοκότητας και κατ'απαίτηση αποκάλυψη της 
λειτουργικότητας· βελτίωση της ευχρηστίας και της διαθεσιµότητας, και µείωση του κόστους 
χρήσης της τεχνολογίας· προσφορά νέων εφαρµογών, λύσεων και υπηρεσιών ΤΠΕ οι οποίες 
θα είναι ασφαλείς, αξιόπιστες και προσαρµοσµένες στις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης και στις 
προτιµήσεις των χρηστών. Ακολουθώντας τις επιταγές της αύξησης των επιδόσεων και της 
ταυτόχρονης µείωσης του κόστους, οι ερευνητές στον τοµέα των ΤΠΕ συµµετέχουν σε έναν 
παγκόσµιο αγώνα δρόµου για τη συνεχή υπέρβαση των ορίων της µικρογράφησης, για τον 
έλεγχο της σύγκλισης µεταξύ των υπολογιστικών τεχνολογιών, των επικοινωνιακών 
τεχνολογιών και των τεχνολογιών µέσων µαζικής επικοινωνίας, αλλά και της σύγκλισης των 
τεχνολογιών αυτών µε άλλες συναφείς επιστήµες και επιστηµονικούς κλάδους, καθώς και για 
την ανάπτυξη συστηµάτων ικανών να "µαθαίνουν" και να εξελίσσονται. Μέσα από αυτές τις 
διαφορετικές προσπάθειες, κάνει την εµφάνισή του σήµερα ένα νέο κύµα τεχνολογιών. Οι 
δραστηριότητες έρευνας στις ΤΠΕ βασίζονται επίσης σε ένα ευρύτερο φάσµα επιστηµονικών 
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και τεχνολογικών κλάδων όπως π.χ. οι βιοεπιστήµες και οι επιστήµες της ζωής, η ψυχολογία, 
η παιδαγωγική, οι γνωστικές και κοινωνικές επιστήµες. 

Ο τοµέας των ΤΠΕ συγκαταλέγεται στους τοµείς υψηλής έντασης έρευνας. Στις µεγαλύτερες 
οικονοµίες του κόσµου, οι δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα επί των ΤΠΕ 
αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο των συνολικών επενδύσεων στην έρευνα. Παρά την ήδη 
καθιερωµένη βιοµηχανική και τεχνολογική της πρωτοκαθεδρία σε καίρια πεδία των ΤΠΕ, η 
Ευρώπη υπολείπεται των σοβαρότερων ανταγωνιστών της όσον αφορά τις επενδύσεις στη 
σχετική έρευνα. Οι δυνατότητες και οι προοπτικές που προσφέρει η εξέλιξη των ΤΠΕ θα 
είναι δυνατό να αξιοποιηθούν πλήρως µόνο χάρη σε µια ανανεωµένη και εντατικότερη 
συσπείρωση των προσπαθειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Στο πλαίσιο µιας σφαιρικής και ολιστικής στρατηγικής, οι δραστηριότητες έρευνας επί των 
ΤΠΕ θα συνδέονται στενά µε τα πολιτικά µέτρα υπέρ της εξάπλωσης και της υιοθέτησης των 
ΤΠΕ και µε τα ρυθµιστικά µέτρα στον τοµέα αυτό. Οι σχετικές προτεραιότητες έχουν 
καθορισθεί κατόπιν εκτενών διαβουλεύσεων και λαµβανοµένων υπόψη των στοιχείων και 
προοπτικών που προέκυψαν από µια σειρά ευρωπαϊκών τεχνολογικών πλατφορµών και 
βιοµηχανικών πρωτοβουλιών σε τοµείς όπως η νανοηλεκτρονική, τα ενσωµατωµένα 
συστήµατα, οι κινητές επικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά µέσα, η ροµποτική και το λογισµικό, οι 
υπηρεσίες, και οι τεχνολογίες και εφαρµογές πλέγµατος (grids).  

∆ραστηριότητες  

• Τεχνολογικοί πυλώνες των ΤΠΕ: 

– Νανοηλεκτρονική, φωτονική και ολοκληρωµένα µικρο/νανο-συστήµατα: υπέρβαση των 
ορίων της µικρογράφησης, της ολοκλήρωσης, της ποικιλίας και της πυκνότητας· αύξηση 
των επιδόσεων και των δυνατοτήτων κατασκευής σε χαµηλότερο κόστος· διευκόλυνση της 
ενσωµάτωσης των ΤΠΕ σε σειρά εφαρµογών· διεπαφές· ανάντη έρευνα, 
συµπεριλαµβανοµένης ενδεχοµένως της διερεύνησης νέων αρχών και τεχνικών λύσεων. 

– ∆ίκτυα επικοινωνιών πανταχού παρουσίας και απεριόριστης δυναµικότητας: πανταχού 
πρόσβαση σε ετερογενή δίκτυα – σταθερά, κινητά, ασύρµατα και ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα 
τοπικής, περιφερειακής και παγκόσµιας εµβέλειας – τα οποία εξασφαλίζουν την 
αδιάλειπτη και ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου διανοµή συνεχώς µεγαλύτερων όγκων 
δεδοµένων και υπηρεσιών. 

– Ενσωµατωµένα συστήµατα, υπολογιστική και έλεγχος: ισχυρά, ασφαλή και κατανεµηµένα 
υπολογιστικά και επικοινωνιακά συστήµατα, ενσωµατωµένα σε αντικείµενα και σε υλική 
υποδοµή και ικανά να ελέγχουν και να προσαρµόζονται στο περιβάλλον τους. 

– Λογισµικό, εφαρµογές και υπηρεσίες πλέγµατος, ασφάλεια και αξιοπιστία: δυναµικά, 
προσαρµοστικά, αξιόπιστα και ασφαλή λογισµικά και υπηρεσίες, και νέες αρχιτεκτονικές 
επεξεργασίας, συµπεριλαµβανοµένης της παροχής τους ως πόρων κοινής ωφελείας.  

– Γνωσιακά, γνωστικά και εκπαιδεύσιµα συστήµατα: σύλληψη και εκµετάλλευση γνώσεων 
ενσωµατωµένων σε περιεχόµενο Ιστού και πολυµέσων· τεχνητά συστήµατα βιολογικής 
έµπνευσης, ικανά να αντιλαµβάνονται, να κατανοούν, να µαθαίνουν και να εξελίσσονται, 
και να ενεργούν αυτόνοµα· συστήµατα µηχανικής και ανθρώπινης µάθησης βασιζόµενα 
στην πληρέστερη κατανόηση της ανθρώπινης γνωστικής λειτουργίας. 
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– Προσοµοίωση, απεικόνιση, διάδραση και µεικτή πραγµατικότητα: εργαλεία καινοτόµου και 
δηµιουργικού σχεδιασµού προϊόντων, υπηρεσιών και ψηφιακών µέσων· εργαλεία φυσικής, 
γλωσσικώς προσαρµοστικής και βάσει συµφραζοµένων, διάδρασης και επικοινωνίας. 

Νέες προοπτικές αξιοποίησης της εξέλιξης των γνώσεων σε άλλους επιστηµονικούς και 
τεχνολογικούς κλάδους: αξιοποίηση, µεταξύ άλλων, της εξέλιξης των γνώσεων στους χώρους 
της φυσικής, των βιοτεχνολογιών, των επιστηµών των υλικών και των βιοεπιστηµών, µε 
σκοπό τη µικρογράφηση διατάξεων και συσκευών ΤΠΕ σε µεγέθη συµβατά µε τους έµβιους 
οργανισµούς και ικανών να διαδρούν µε αυτούς, την αύξηση των επιδόσεων της µηχανικής 
συστηµάτων και της επεξεργασίας πληροφοριών, και τη µοντελοποίηση και προσοµοίωση 
του έµβιου κόσµου. 

• Ολοκλήρωση τεχνολογιών:  

– Προσωπικά περιβάλλοντα: προσωπικές, ενδυτές και εµφυτεύσιµες διατάξεις και 
εξαρτήµατα επικοινωνίας και επεξεργασίας πληροφοριών· διεπαφές και διασυνδέσεις τους 
µε υπηρεσίες και πόρους.  

– Οικιακά περιβάλλοντα: οικιακές διατάξεις επικοινωνίας, παρακολούθησης, ελέγχου, 
βοήθειας και υποστήριξης· αδιάλειπτη διαλειτουργικότητα και χρήση όλων των 
διατάξεων· διαλογικά ψηφιακά περιεχόµενα και υπηρεσίες.  

– Ροµποτικά συστήµατα: προηγµένα αυτόνοµα συστήµατα· γνωστική λειτουργία, έλεγχος, 
ικανότητες δράσης, φυσική διάδραση· µικρογράφηση.  

– Νοήµονες υποδοµές: εργαλεία βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας, της 
προσαρµοστικότητας, της ικανότητας συντήρησης, της ανθεκτικότητας στη χρήση και της 
αντοχής στις βλάβες των υποδοµών που έχουν καίρια σηµασία στην καθηµερινή ζωή. 

• Έρευνα εφαρµογών: 

– Ανταπόκριση των ΤΠΕ στις κοινωνικές προκλήσεις: Νέα συστήµατα και υπηρεσίες σε 
τοµείς δηµόσιου ενδιαφέροντος, τα οποία βελτιώνουν την ποιότητα, την 
αποτελεσµατικότητα, την πρόσβαση και την ένταξη· φιλικές προς τον χρήστη εφαρµογές, 
ολοκλήρωση νέων τεχνολογιών και πρωτοβουλιών όπως εκείνων που αφορούν τα 
περιβάλλοντα υποβοηθούµενης αυτόνοµης διαβίωσης. 

– προς υποστήριξη της υγείας: βελτίωση της πρόληψης των ασθενειών, της 
πρώιµης διάγνωσης και της εξατοµικευµένης περίθαλψης· αυτονοµία, 
ασφάλεια και κινητικότητα των ασθενών· χώρος πληροφοριών υγείας για 
την άντληση γνώσεων· 

– προς υποστήριξη της ένταξης και της ισότιµης συµµετοχής και της 
πρόληψης "ψηφιακών χασµάτων"· τεχνολογίες υποβοήθησης· 
σχεδιασµός για όλους·  

– προς υποστήριξη της κινητικότητας: νοήµονα συστήµατα µεταφοράς και 
οχήµατα, βασιζόµενα στις ΤΠΕ, τα οποία επιτρέπουν την ασφαλή, άνετη 
και αποτελεσµατική µετακίνηση ανθρώπων και αγαθών· 
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– προς υποστήριξη του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης: 
µείωση της τρωτότητας και µετριασµός των επιπτώσεων των φυσικών 
καταστροφών και των βιοµηχανικών ατυχηµάτων·  

– προς υποστήριξη της δηµόσιας διοίκησης: ενίσχυση της 
αποτελεσµατικότητας, του ανοίγµατος, της συµµετοχικότητας, της 
λογοδοσίας και των δεσµών µε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, για µια 
παγκόσµιου κύρους δηµόσια διοίκηση στην υπηρεσία της δηµοκρατίας. 

– ΤΠΕ στην υπηρεσία του περιεχοµένου, της δηµιουργικότητας και της προσωπικής εξέλιξης:  

– νέα υποδείγµατα µέσων και νέες µορφές περιεχοµένου· δηµιουργία 
διαλογικού ψηφιακού περιεχοµένου· εµπλουτισµένες εµπειρίες χρήσης· 
οικονοµικά αποδοτική διανοµή περιεχοµένου·  

– τεχνολογικώς αναβαθµισµένη µάθηση· προσαρµοστικές και 
πλαισιοστραφείς µαθησιακές λύσεις· ενεργητική µάθηση·  

– συστήµατα βασιζόµενα στις ΤΠΕ και ικανά να βελτιώσουν τις 
δυνατότητες πρόσβασης και την συν τω χρόνω χρήση των ψηφιακών 
πολιτισµικών πόρων και αποθεµάτων, σε πολυγλωσσικό περιβάλλον· 

– ΤΠΕ προς υποστήριξη των επιχειρήσεων και της βιοµηχανίας: 

– νέες µορφές δυναµικών δικτυωµένων και συνεργατικών επιχειρηµατικών 
διαδικασιών, ψηφιακά οικοσυστήµατα· βελτιστοποιηµένη οργάνωση 
εργασίας και συνεργατικά εργασιακά περιβάλλοντα· 

– µεταποίηση: ταχύς και προσαρµοστικός σχεδιασµός, παραγωγή και 
παράδοση ιδιαίτερα εξατοµικευµένων προϊόντων· ψηφιακή και εικονική 
παραγωγή· εργαλεία µοντελοποίησης, προσοµοίωσης και παρουσίασης· 
ελαχιστοποιηµένης κλίµακας και ολοκληρωµένα προϊόντα ΤΠΕ· 

– ΤΠΕ προς ενίσχυση της εµπιστοσύνης των χρηστών: διαχείριση ταυτότητας· επαλήθευση 
ταυτότητας και αδειοδότηση· τεχνολογίες ενίσχυσης της προστασίας της ιδιωτικής ζωής· 
διαχείριση ψηφιακών δικαιωµάτων και ψηφιακών πόρων· προστασία από απειλές του 
κυβερνοχώρου. 

• Μελλοντικές και αναδυόµενες τεχνολογίες: έρευνα αιχµής επί βασικών ΤΠΕ και επί 
τεχνολογιών που συνδυάζουν βασικές ΤΠΕ και τεχνολογίες άλλων επιστηµονικών και 
τεχνολογικών τοµέων· καλλιέργεια καινοτόµων ιδεών και ριζικά νέων χρήσεων και 
διερεύνηση νέων κατευθύνσεων για τους χάρτες πορείας της έρευνας επί των ΤΠΕ. 

4. Νανοεπιστήµες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής 

Στόχος 

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας και υποστήριξη της 
µετεξέλιξής της από µια βιοµηχανία έντασης πόρων σε µια βιοµηχανία έντασης γνώσης, 
µέσω της παραγωγής πρωτοποριακών γνώσεων και της ανακάλυψης νέων εφαρµογών 
στα σηµεία τοµής διαφορετικών τεχνολογιών και τεχνολογικών κλάδων.  
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Αιτιολογικό 

Η συρρίκνωση της βιοµηχανικής δραστηριότητας, κατά τα φαινόµενα, δεν περιορίζεται πλέον 
στους παραδοσιακούς τοµείς υψηλής έντασης εργασίας, αλλά έχει αρχίσει να παρατηρείται 
και σε ενδιάµεσους τοµείς, στους οποίους η ευρωπαϊκή βιοµηχανία ανέκαθεν κυριαρχούσε, 
και µάλιστα σε ορισµένους τοµείς υψηλής τεχνολογίας. Η τάση αυτή µπορεί και πρέπει να 
αναστραφεί µε την οικοδόµηση, στην Ευρώπη, µιας ισχυρής βιοµηχανίας η οποία θα 
βασίζεται στις γνώσεις και θα χαρακτηρίζεται από ένταση γνώσης. Για τον σκοπό αυτό, 
χρειάζεται, µεταξύ άλλων, να εκσυγχρονισθεί η βάση των υφιστάµενων ΜΜΕ και να 
δηµιουργηθούν νέες γνωσιοστρεφείς ΜΜΕ, µέσω της διάδοσης γνώσεων και τεχνογνωσίας 
στα πλαίσια συνεργατικών προγραµµάτων. 

Η ΕΕ διατηρεί αναγνωρισµένη τεχνολογική υπεροχή σε πεδία όπως οι νανοτεχνολογίες, οι 
τεχνολογίες υλικών και οι τεχνολογίες παραγωγής, υπεροχή η οποία θα πρέπει να ενισχυθεί 
περαιτέρω ώστε να κατοχυρωθεί και να βελτιωθεί η θέση της ΕΕ σε ένα εξαιρετικά 
ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον.  

Οι ευρωπαϊκές τεχνολογικές πλατφόρµες σε πεδία όπως η νανοηλεκτρονική, η µεταποίηση, η 
χαλυβουργία, η χηµεία, οι µεταφορές, οι κατασκευές, η βιοµηχανική ασφάλεια, τα 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, ο χαρτοπολτός και το χαρτί, συµβάλλουν στον καθορισµό 
κοινών ερευνητικών προτεραιοτήτων και στόχων. Οι δραστηριότητες που θα αναληφθούν 
στον παρόντα θεµατικό τοµέα θα καλύπτουν βιοµηχανικές πτυχές προτεραιότητας και την 
ένταξή τους σε κατά κλάδο εφαρµογές, αλλά και συναφή ζητήµατα πολιτικής, κανονιστικής 
ρύθµισης, τυποποίησης και αντικτύπου, µε στόχο µεταξύ άλλων την ευέλικτη αντιµετώπιση 
νέων πολιτικών αναγκών. 

∆ραστηριότητες  

• Νανοεπιστήµες, νανοτεχνολογίες 

– Παραγωγή νέων γνώσεων σχετικών µε τα φαινόµενα διεπαφής και τα εξαρτώµενα από το 
µέγεθος φαινόµενα· έλεγχος, σε νανοµετρική κλίµακα, των ιδιοτήτων των υλικών µε 
σκοπό την ανάπτυξη νέων εφαρµογών· ολοκλήρωση τεχνολογιών σε νανοµετρική 
κλίµακα· αυτοσυνθετικές ιδιότητες· νανοκινητήρες· νανοµηχανές και νανοσυστήµατα· 
µέθοδοι και εργαλεία χαρακτηρισµού και χειρισµού σε νανοµετρικές διαστάσεις· 
νανοτεχνολογίες και τεχνολογίες υψηλής ακρίβειας στον χώρο της χηµείας· αντίκτυπος 
στην ανθρώπινη ασφάλεια και υγεία και στο περιβάλλον· µετρολογία, ονοµατολογία και 
πρότυπα· διερεύνηση νέων αρχών και προσεγγίσεων για τοµεακές εφαρµογές, 
συµπεριλαµβανοµένης της ολοκλήρωσης και της σύγκλισης αναδυόµενων τεχνολογιών. 

• Υλικά  

– Παραγωγή νέων γνώσεων για τα υλικά υψηλών επιδόσεων, µε σκοπό την ανάπτυξη νέων 
προϊόντων και διεργασιών· υλικά βασιζόµενα στη γνώση, µε κατά παραγγελία ιδιότητες· 
πιο αξιόπιστος σχεδιασµός και προσοµοίωση· υψηλότερη πολυπλοκότητα· οικολογική 
συµβατότητα· ολοκλήρωση της νανοµετρικής, της µοριακής και της µακροσκοπικής 
κλίµακας στους κλάδους της χηµικής τεχνολογίας και της επεξεργασίας υλικών· νέα 
νανοϋλικά, βιοϋλικά και υβριδικά υλικά, καθώς και σχεδιασµός και έλεγχος της 
επεξεργασίας τους. 

• Νέα παραγωγή  
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– Ανάπτυξη συνθηκών και πόρων, απαραίτητων για µια παραγωγή έντασης γνώσης, 
συµπεριλαµβανοµένης της κατασκευής, ανάπτυξης και επικύρωσης νέων υποδειγµάτων 
παραγωγής τα οποία ανταποκρίνονται σε αναδυόµενες βιοµηχανικές ανάγκες· ανάπτυξη 
πόρων παραγωγής, γενικής χρήσης, για µια προσαρµοστική, δικτυωµένη και βασιζόµενη 
στη γνώση παραγωγή· ανάπτυξη νέων αρχών µηχανικής στις οποίες θα αξιοποιούνται τα 
σηµεία σύγκλισης τεχνολογιών (π.χ. νανοτεχνολογιών, βιοτεχνολογιών, τεχνολογιών της 
πληροφορίας, γνωστικών τεχνολογιών και των αντίστοιχων µηχανικών απαιτήσεων) για 
την επόµενη γενιά προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας, και 
προσαρµογή στις εξελισσόµενες ανάγκες. 

• Ολοκλήρωση τεχνολογιών για βιοµηχανικές εφαρµογές 

– Ολοκλήρωση νέων γνώσεων και τεχνολογιών σχετικών µε µεγέθη νανοκλίµακας, τα υλικά 
και την παραγωγή σε εφαρµογές κατά τοµέα ή σε οριζόντιες εφαρµογές που αφορούν 
πολλαπλούς τοµείς όπως η υγεία, οι κατασκευές, οι µεταφορές, η ενέργεια, η χηµεία, το 
περιβάλλον, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, ο χαρτοπολτός και το χαρτί, η 
µηχανολογία. 

5. Ενέργεια 

Στόχος 

Μετατροπή του υφιστάµενου ενεργειακού συστήµατος, το οποίο εξαρτάται από τα 
ορυκτά καύσιµα, σε ένα πιο αειφόρο ενεργειακό σύστηµα το οποίο θα βασίζεται σε 
διαφοροποιηµένες και αυξηµένης ενεργειακής απόδοσης πηγές και φορείς ενέργειας, µε 
σκοπό την αντιµετώπιση των πιεστικών προκλήσεων που θέτουν η ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασµού και η αλλαγή του κλίµατος, και παράλληλα την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών ενεργειακών βιοµηχανιών. 

Αιτιολογικό 

Τα ενεργειακά συστήµατα αντιµετωπίζουν σήµερα σοβαρές προκλήσεις. Οι ανησυχητικές 
τάσεις της παγκόσµιας ζήτησης ενέργειας (η οποία προβλέπεται να αυξηθεί κατά 60% εντός 
των επόµενων 30 ετών), η ανάγκη δραστικής µείωσης των εκποµπών αερίων του 
θερµοκηπίου προς µετριασµό των καταστροφικών επιπτώσεων της αλλαγής του κλίµατος, οι 
επιζήµιες συνέπειες της έντονης µεταβλητότητας των πετρελαϊκών τιµών (ιδίως για τον τοµέα 
των µεταφορών που παρουσιάζει υψηλό βαθµό εξάρτησης από τα πετρελαϊκά προϊόντα) και η 
γεωπολιτική αστάθεια στις πετρελαιοπαραγωγούς περιφέρειες, καθιστούν επιτακτική και 
άµεση την αναγκαιότητα έγκαιρης ανάπτυξης κατάλληλων λύσεων. Οι προσπάθειες έρευνας 
και επίδειξης θα πρέπει να προσφέρουν στην ΕΕ τις πλέον οικολογικές και οικονοµικά 
αποδοτικές τεχνολογίες και λύσεις που χρειάζεται ώστε να επιτύχει τους στόχους του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο και ακόµη υψηλότερους, και να εκπληρώσει τις πολιτικές της 
δεσµεύσεις στον τοµέα της ενέργειας, όπως διευκρινίζεται στην Πράσινη Βίβλο του 2000 
περί της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού15.  

Η Ευρώπη κατέχει παγκοσµίως ηγετική θέση σε µια σειρά ενεργειακών τεχνολογιών. Έχει 
την πρωτοπορία στις σύγχρονες τεχνολογίες ανανεώσιµων πηγών ενέργειας όπως η 
βιοενέργεια και η αιολική ενέργεια. Η ΕΕ διατηρεί επίσης παγκοσµίως ανταγωνιστική θέση 

                                                 
15 COM(2000) 769. 
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στις τεχνολογίες παραγωγής και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και διαθέτει ισχυρό 
ερευνητικό δυναµικό στον τοµέα της δέσµευσης και αποµόνωσης άνθρακα. Οι θέσεις αυτές 
ωστόσο απειλούνται σοβαρά από τον σκληρό ανταγωνισµό (ιδίως των ΗΠΑ και της 
Ιαπωνίας).  

Για τη ριζική αναδιαµόρφωση του ενεργειακού συστήµατος χρειάζονται επενδύσεις στην 
έρευνα, την ανάπτυξη, την επίδειξη και τη διάδοση νέων τεχνολογιών, τις οποίες οι ιδιωτικές 
επιχειρήσεις δεν είναι σε θέση να αναλάβουν εξ ολοκλήρου λόγω του υπερβολικά υψηλού 
κινδύνου και της υπερβολικά υψηλής αβεβαιότητας απόδοσης. Για τον λόγο αυτό, η ΕΕ είναι 
απαραίτητο να ενισχύσει τη δηµόσια χρηµατοδοτική υποστήριξη µε σκοπό την κινητοποίηση 
των ιδιωτικών επενδύσεων και να διασφαλίσει συνεκτικό και αποτελεσµατικότερο 
συνδυασµό των ευρωπαϊκών προσπαθειών και πόρων, ώστε να είναι σε θέση να 
ανταγωνισθεί µε επιτυχία οικονοµίες που πραγµατοποιούν σηµαντικές και συνεχείς 
επενδύσεις σε αντίστοιχες τεχνολογίες. Οι ευρωπαϊκές τεχνολογικές πλατφόρµες 
διαδραµατίζουν ζωτικό ρόλο από αυτή την άποψη, δεδοµένου ότι διασφαλίζουν 
συντονισµένη κινητοποίηση των αναγκαίων ερευνητικών προσπαθειών. Οι δραστηριότητες 
που θα αναληφθούν για την επίτευξη του ως άνω στόχου εκτίθενται στη συνέχεια. Στις 
δραστηριότητες αυτές συµπεριλαµβάνεται µια ειδική δραστηριότητα υποστήριξης της 
ανάπτυξης γνώσεων, απαραίτητων για τη χάραξη ενεργειακής πολιτικής, και ενδεχοµένως για 
την αντιµετώπιση νέων και αναδυόµενων πολιτικών αναγκών, για παράδειγµα σε σχέση µε 
τον ρόλο της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής στην εξέλιξη της διεθνούς δράσης κατά της 
αλλαγής του κλίµατος, καθώς και για την αντιµετώπιση των παραγόντων αστάθειας ή των 
διακοπών του ενεργειακού εφοδιασµού και των ενεργειακών τιµών. 

∆ραστηριότητες  

• Υδρογόνο και κυψέλες καυσίµου 

Ολοκληρωµένη δράση για τη συγκρότηση µιας ισχυρής τεχνολογικής βάσης προς 
υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας των βιοµηχανιών τεχνολογίας υδρογόνου και κυψελών 
καυσίµου της ΕΕ, µέσω της ανάπτυξης στατικών και φορητών εφαρµογών και εφαρµογών για 
τον τοµέα των µεταφορών. Η ευρωπαϊκή τεχνολογική πλατφόρµα για το υδρογόνο και τις 
κυψέλες καυσίµου συµβάλει στην εν προκειµένω δράση, προτείνοντας µια ολοκληρωµένη 
στρατηγική έρευνας και διάδοσης τεχνολογιών στον συγκεκριµένο τοµέα. 

• Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές 

Τεχνολογίες µετατροπής ενέργειας αυξηµένης συνολικής απόδοσης οι οποίες µειώνουν το 
κόστος της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από εγχώριες ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, και 
ανάπτυξη και επίδειξη τεχνολογιών προσαρµοσµένων σε διαφορετικές περιφερειακές 
συνθήκες.  

• Παραγωγή ανανεώσιµων καυσίµων 

Ολοκληρωµένες τεχνολογίες µετατροπής ενέργειας: ανάπτυξη στερεών, υγρών και αέριων 
καυσίµων (συµπεριλαµβανοµένου του υδρογόνου) παραγόµενων από ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας και µείωση του µοναδιαίου κόστους παραγωγής τους, µε στόχο την οικονοµικά 
αποδοτική παραγωγή και χρήση καυσίµων µε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα, και ιδίως υγρών 
βιοκαυσίµων για τις µεταφορές. 

• Ανανεώσιµες µορφές ενέργειας για τη θέρµανση και τη ψύξη 
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Τεχνολογίες οι οποίες αυξάνουν την απόδοση και µειώνουν το κόστος της θέρµανσης και της 
ψύξης από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, διασφαλίζοντας τη χρήση τους σε διαφορετικές 
περιφερειακές συνθήκες.  

• Τεχνολογίες δέσµευσης και αποθήκευσης CO2 για µονάδες ηλεκτροπαραγωγής 
µηδενικών εκποµπών 

∆ραστική µείωση των επιπτώσεων της χρήσης ορυκτών καυσίµων στο περιβάλλον, µέσω της 
ανάπτυξης µονάδων ηλεκτροπαραγωγής υψηλής απόδοσης και µηδαµινών ρύπων που 
βασίζονται σε τεχνολογίες δέσµευσης και αποθήκευσης CO2.  

• Καθαρές τεχνολογίες άνθρακα 

Ανάπτυξη και επίδειξη καθαρών τεχνολογιών άνθρακα, µε σκοπό την ουσιαστική βελτίωση 
της απόδοσης, της αξιοπιστίας και του κόστους των µονάδων ηλεκτροπαραγωγής.  

• Ευφυή ενεργειακά δίκτυα 

Αύξηση της αποδοτικότητας, της ασφάλειας και της αξιοπιστίας των ευρωπαϊκών 
συστηµάτων και δικτύων ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου, για παράδειγµα µε τη µετατροπή 
των υφιστάµενων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα διαλεκτικό δίκτυο εξυπηρέτησης 
(πελατών/φορέων εκµετάλλευσης), και άρση των φραγµών που παρακωλύουν τη διάδοση 
ευρείας κλίµακας και την αποτελεσµατική ολοκλήρωση διάσπαρτων και ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας. 

• Ενεργειακή απόδοση και εξοικονόµηση ενέργειας  

Νέες αρχές και τεχνολογίες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόµησης 
ενέργειας στα κτίρια, τις υπηρεσίες και τη βιοµηχανία. Συµπεριλαµβάνονται η ολοκλήρωση 
στρατηγικών και τεχνολογιών βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, η χρήση τεχνολογιών 
νέων και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και η διαχείριση της ζήτησης ενέργειας.  

• Η γνώση στην υπηρεσία της ενεργειακής πολιτικής  

Ανάπτυξη εργαλείων, µεθόδων και µοντέλων εκτίµησης των βασικών οικονοµικών και 
κοινωνικών παραµέτρων που συνδέονται µε τις ενεργειακές τεχνολογίες, προσδιορισµός 
ποσοτικών στόχων και εκπόνηση µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων σεναρίων. 

6. Περιβάλλον (συµπεριλαµβανοµένης της αλλαγής του κλίµατος) 

Στόχος 

Αειφόρος διαχείριση του περιβάλλοντος και των περιβαλλοντικών πόρων, χάρη στη 
βελτίωση των γνώσεων σχετικά µε τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ της βιόσφαιρας, των 
οικοσυστηµάτων και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, και χάρη στην ανάπτυξη νέων 
τεχνολογιών, εργαλείων και υπηρεσιών ολοκληρωµένης αντιµετώπισης των παγκόσµιων 
περιβαλλοντικών ζητηµάτων. Θα δοθεί έµφαση στα εξής: πρόβλεψη των αλλαγών του 
κλίµατος καθώς και των οικολογικών, των γήινων και των ωκεάνιων συστηµάτων· 
εργαλεία και τεχνολογίες παρακολούθησης, πρόληψης και µετριασµού των 
περιβαλλοντικών πιέσεων και κινδύνων, µεταξύ άλλων για την υγεία· εργαλεία και 
τεχνολογίες διατήρησης του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 
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Αιτιολογικό 

∆εδοµένου ότι τα περιβαλλοντικά προβλήµατα υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα, για την 
αντιµετώπισή τους απαιτείται συντονισµένη προσέγγιση σε πανευρωπαϊκό και συχνά σε 
παγκόσµιο επίπεδο. Οι φυσικοί πόροι και το ανθρωπογενές περιβάλλον του πλανήτη µας 
δέχονται σοβαρές πιέσεις από την πληθυσµιακή αύξηση, την αστικοποίηση, τη συνεχή 
επέκταση της γεωργίας, τους τοµείς των µεταφορών και της ενέργειας, καθώς και από τη 
µεταβλητότητα και τη θέρµανση του τοπικού, του περιφερειακού και του παγκόσµιου 
κλίµατος. Η Ευρώπη χρειάζεται να αναπτύξει µια νέα αειφόρο σχέση µε το περιβάλλον και 
παράλληλα να τονώσει την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της βιοµηχανίας της. 
Λαµβανοµένων υπόψη της κλίµακας, του εύρους πεδίου και του υψηλού βαθµού 
πολυπλοκότητας της περιβαλλοντικής έρευνας, για τη δηµιουργία της απαιτούµενης κρίσιµης 
µάζας επιβάλλεται συνεργασία σε κλίµακα ΕΕ. Η συνεργασία αυτή θα διευκολύνει τον κοινό 
προγραµµατισµό, τη χρήση διασυνδεόµενων και διαλειτουργικών βάσεων δεδοµένων, και την 
ανάπτυξη συνεκτικών και µεγάλης κλίµακας συστηµάτων παρατήρησης και πρόβλεψης.  

Η ανάληψη ερευνητικής δράσης σε επίπεδο ΕΕ είναι απαραίτητη ώστε να διασφαλισθούν η 
εκπλήρωση των διεθνών δεσµεύσεων που έχουν αναληφθεί στα πλαίσια π.χ. του 
πρωτοκόλλου του Κιότο και της σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τη βιολογική 
ποικιλότητα, η επίτευξη των στόχων της Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης για την Αειφόρο Ανάπτυξη 
του 2002, καθώς και της πρωτοβουλίας της ΕΕ για το νερό, και, τέλος, η συµβολή στο έργο 
της ∆ιακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίµατος και στην πρωτοβουλία της 
Συνόδου για την Παρατήρηση της Γης. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να καλυφθούν οι 
σηµαντικές ανάγκες έρευνας που απορρέουν από τις υφιστάµενες και τις αναδυόµενες 
πολιτικές της ΕΕ και από την εφαρµογή του 6ου προγράµµατος δράσης για το περιβάλλον και 
των σχετικών θεµατικών στρατηγικών, του προγράµµατος δράσης για τις περιβαλλοντικές 
τεχνολογίες, του σχεδίου δράσης για το περιβάλλον και την υγεία, καθώς και ορισµένων 
οδηγιών όπως η οδηγία πλαίσιο περί των υδάτων.  

Η ΕΕ χρειάζεται να ενισχύσει τη θέση της στις παγκόσµιες αγορές περιβαλλοντικών 
τεχνολογιών. Οι τεχνολογίες αυτές προσφέρουν οικολογικά αποδοτικές λύσεις σε 
περιβαλλοντικά προβλήµατα ποικίλης κλίµακας και προστατεύουν την πολιτιστική µας 
κληρονοµιά, συµβάλλοντας έτσι στην αειφόρο ανάπτυξη. Οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις 
λειτουργούν ως κίνητρο καινοτοµίας και διανοίγουν επιχειρηµατικές προοπτικές. Οι 
ευρωπαϊκές τεχνολογικές πλατφόρµες για την ύδρευση και αποχέτευση και για την αειφόρο 
χηµική τεχνολογία επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα ανάληψης δράσης σε επίπεδο ΕΕ, και οι 
στρατηγικές ερευνητικές τους κατευθύνσεις λαµβάνονται υπόψη στις δραστηριότητες που 
παρατίθενται κατωτέρω. Στις δραστηριότητες αυτές λαµβάνονται επίσης υπόψη οι 
στρατηγικές κατευθύνσεις άλλων τεχνολογικών πλατφορµών που καλύπτουν εν µέρει 
ζητήµατα περιβαλλοντικής τεχνολογίας (π.χ. οι πλατφόρµες για τις κατασκευές και για τη 
δασοκοµία). 

Κατωτέρω παρατίθεται µια σειρά δραστηριοτήτων16, πολλές από τις οποίες ανταποκρίνονται 
άµεσα σε ανάγκες των υφιστάµενων πολιτικών. Είναι δυνατό ωστόσο να παρασχεθεί 
πρόσθετη υποστήριξη σε δραστηριότητες που ανταποκρίνονται σε αναδυόµενες πολιτικές 
ανάγκες και αφορούν, για παράδειγµα, τα εξής: εκτίµηση του αντικτύπου των πολιτικών της 

                                                 
16 Συµπληρωµατικές ερευνητικές δραστηριότητες, οι οποίες αφορούν την παραγωγή και τη χρήση 

βιολογικών πόρων, προβλέπονται στο πλαίσιο του θεµατικού τοµέα “Τρόφιµα, γεωργία και 
βιοτεχνολογία”. 
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ΕΕ στην αειφόρο ανάπτυξη· παρακολούθηση των µέτρων αντιµετώπισης της αλλαγής του 
κλίµατος στη µετα-Κιότο εποχή· νέες περιβαλλοντικές κατευθύνσεις στους τοµείς π.χ. της 
ναυτιλιακής πολιτικής, των προτύπων και των κανονιστικών ρυθµίσεων. 

∆ραστηριότητες  

• Αλλαγή του κλίµατος, ρύπανση και κίνδυνοι 

– Πιέσεις στο περιβάλλον και στο κλίµα: Λειτουργία του κλίµατος και του Γήινου 
συστήµατος· µέτρα προσαρµογής και µετριασµού· ρύπανση ατµόσφαιρας, εδάφους και 
υδάτων· αλλαγές στη σύνθεση της ατµόσφαιρας και στον κύκλο του νερού· 
αλληλεπιδράσεις µεταξύ κλίµατος, χερσαίας επιφάνειας και ωκεανών· επιπτώσεις στη 
βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήµατα. 

– Περιβάλλον και υγεία: Αλληλεπίδραση µεταξύ των παραγόντων που ασκούν πιέσεις στο 
περιβάλλον και της ανθρώπινης υγείας (συµπεριλαµβάνεται ο προσδιορισµός των πηγών 
πίεσης, των σχέσεων µε το περιβάλλον των εσωτερικών χώρων, των επιπτώσεων και των 
αναδυόµενων παραγόντων κινδύνου)· µέθοδοι ολοκληρωµένης εκτίµησης των κινδύνων 
που ενέχουν οι τοξικές ουσίες, συµπεριλαµβανοµένων εναλλακτικών µεθόδων δοκιµών 
προς υποκατάσταση των δοκιµών σε ζώα· ποσοτικός προσδιορισµός των περιβαλλοντικών 
κινδύνων για την υγεία, ανάλυση κόστους-οφέλους πολιτικών µέτρων αντιµετώπισης 
αυτών των κινδύνων, και προσδιορισµός δεικτών για την ανάπτυξη στρατηγικών 
πρόληψης. 

– Φυσικοί κίνδυνοι: Βελτίωση της πρόβλεψης και της ολοκληρωµένης εκτίµησης της 
επικινδυνότητας, της τρωτότητας και των κινδύνων ακραίων γεωλογικών φαινοµένων 
(σεισµών, ηφαιστειακών εκρήξεων, θαλάσσιων κυµάτων βαρύτητας, κτλ.) και ακραίων 
καιρικών φαινοµένων (καταιγίδων, πληµµύρων, κτλ.)· ανάπτυξη συστηµάτων πρώιµης 
προειδοποίησης και βελτίωση των στρατηγικών πρόληψης και µετριασµού. 

• Αειφόρος διαχείριση των πόρων 

– ∆ιατήρηση και αειφόρος διαχείριση των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων: 
οικοσυστήµατα· διαχείριση υδάτινων πόρων· διαχείριση και πρόληψη αποβλήτων· 
προστασία και διαχείριση της βιοποικιλότητας, προστασία των εδαφών, των θαλάσσιων 
πυθµένων και των παράκτιων περιοχών, καταπολέµηση της απερήµωσης και της 
υποβάθµισης των γαιών· διαχείριση δασών· αειφόρος διαχείριση και σχεδιασµός του 
αστικού περιβάλλοντος, διαχείριση δεδοµένων και υπηρεσίες πληροφόρησης· εκτίµηση 
και προοπτική ανάλυση φυσικών διεργασιών. 

– Εξέλιξη των θαλάσσιων περιβαλλόντων: Επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο 
θαλάσσιο περιβάλλον και στους πόρους του· ρύπανση και ευτροφισµός περιφερειακών 
θαλασσών και παράκτιων υδάτων· θαλάσσια οικοσυστήµατα µεγάλων βαθών· εκτίµηση 
των τάσεων της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, των διεργασιών των οικοσυστηµάτων και της 
ωκεάνιας κυκλοφορίας· γεωλογία θαλάσσιων πυθµένων. 

• Περιβαλλοντικές τεχνολογίες 

– Περιβαλλοντικές τεχνολογίες παρατήρησης, πρόληψης, µετριασµού, προσαρµογής, 
οικολογικής επανόρθωσης και αποκατάστασης του φυσικού και του ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος: περιβαλλοντικές τεχνολογίες που αφορούν τα ύδατα, το κλίµα, το 



 

EL 34   EL 

ατµοσφαιρικό, το θαλάσσιο, το αστικό και το αγροτικό περιβάλλον, τα εδάφη, την 
επεξεργασία αποβλήτων, την ανακύκλωση, την καθαρή παραγωγή, την ασφάλεια των 
χηµικών προϊόντων, την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς και του δοµηµένου 
περιβάλλοντος. 

– Αποτίµηση, επαλήθευση και δοκιµή τεχνολογιών: µέθοδοι και εργαλεία εκτίµησης των 
κινδύνων για το περιβάλλον και του κύκλου ζωής διεργασιών, τεχνολογιών και προϊόντων· 
υποστήριξη των ευρωπαϊκών τεχνολογικών πλατφορµών για την αειφόρο χηµική 
τεχνολογία και για την ύδρευση και αποχέτευση17· επιστηµονικές και τεχνολογικές πτυχές 
ενός µελλοντικού ευρωπαϊκού προγράµµατος επαλήθευσης και δοκιµής περιβαλλοντικών 
τεχνολογιών. 

• Εργαλεία γεωσκόπησης και εργαλεία εκτίµησης 

– Γεωσκόπηση: Υποστήριξη της ανάπτυξης και της ολοκλήρωσης συστηµάτων 
γεωσκόπησης για περιβαλλοντικούς και αειφορικούς σκοπούς στο πλαίσιο του GEOSS· 
διαλειτουργικότητα συστηµάτων και βελτιστοποίηση πληροφοριών µε σκοπό την 
κατανόηση, τη µοντελοποίηση και την πρόγνωση περιβαλλοντικών φαινοµένων. 

– Μέθοδοι πρόβλεψης και εργαλεία εκτίµησης: µοντελοποίηση των σχέσεων 
οικονοµίας/περιβάλλοντος/κοινωνίας (µεταξύ άλλων, µηχανισµοί βασιζόµενοι στην 
αγορά, εξωτερικότητες, κατώφλια)· διεύρυνση της βάσης γνώσεων και ανάπτυξη 
µεθοδολογιών για την εκτίµηση του αντικτύπου σηµαντικών ζητηµάτων, συνδεόµενων π.χ. 
µε τη διαχείριση της χρήσης των γαιών ή των θαλάσσιων µεταφορών, στην αειφόρο 
ανάπτυξη· κοινωνικές και οικονοµικές εντάσεις που συνδέονται µε την αλλαγή του 
κλίµατος.  

7. Μεταφορές (συµπεριλαµβανοµένης της αεροναυτικής) 

Στόχος 

Ανάπτυξη, µε βάση τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και προς όφελος των πολιτών 
και του κοινωνικού συνόλου, ολοκληρωµένων, οικολογικότερων και ευφυέστερων, 
πανευρωπαϊκών συστηµάτων µεταφορών τα οποία δεν βλάπτουν το περιβάλλον και τους 
φυσικούς πόρους. Κατοχύρωση και περαιτέρω ενίσχυση της ηγετικής θέσης των 
ευρωπαϊκών βιοµηχανιών στην παγκόσµια αγορά.  

Αιτιολογικό 

Ο τοµέας των µεταφορών αποτελεί έναν από τους δυναµικότερους τοµείς της ευρωπαϊκής 
οικονοµίας – ο κλάδος των αεροπορικών µεταφορών αντιπροσωπεύει το 2,6% του ΑΕΠ της 
ΕΕ (και 3,1 εκατοµµύρια θέσεις εργασίας) ενώ ο κλάδος των επίγειων µεταφορών παράγει το 
11% του ΑΕΠ της ΕΕ (και περίπου 16 εκατοµµύρια θέσεις εργασίας). Εντούτοις, ο 
συγκεκριµένος τοµέας ευθύνεται για το 25% των συνολικών εκποµπών CO2 της ΕΕ. Για τον 
λόγο αυτό, είναι επιτακτική ανάγκη να βελτιωθεί η "περιβαλλοντική συµπεριφορά" του 
συστήµατος µεταφορών και να διασφαλισθούν περισσότερο αειφόρες µορφές και λύσεις 
µεταφοράς καθώς και η σύγκλιση µε τους ρυθµούς ανάπτυξης, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις 

                                                 
17 Οι στρατηγικές ερευνητικές κατευθύνσεις των συγκεκριµένων ευρωπαϊκών τεχνολογικών πλατφορµών 

θα ληφθούν υπόψη στις διάφορες δραστηριότητες. 
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που παρέχονται στη Λευκή Βίβλο µε τίτλο “Η ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών µε ορίζοντα 
το έτος 2010: η ώρα των επιλογών”18.  

Η διεύρυνση (αύξηση της έκτασης κατά 25% και του πληθυσµού κατά 20%) και η 
οικονοµική ανάπτυξη της ΕΕ θέτουν νέες προκλήσεις ασφάλειας, οικονοµικής απόδοσης και 
αειφορίας για τη µεταφορά ανθρώπων και αγαθών. Οι µεταφορές επίσης συνδέονται άµεσα 
µε άλλους σηµαντικούς τοµείς άσκησης πολιτικής όπως το εµπόριο, ο ανταγωνισµός, η 
απασχόληση, η συνοχή, η ενέργεια, η ασφάλεια και η εσωτερική αγορά. Οι επενδύσεις της 
βιοµηχανίας µεταφορών της ΕΕ στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη αποτελούν 
βασική προϋπόθεση για τη δηµιουργία και τη διατήρηση τεχνολογικού ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήµατος στις παγκόσµιες αγορές19. Η ανάληψη δράσης σε ευρωπαϊκή κλίµακα θα 
προωθήσει επίσης την αναδιάρθρωση της βιοµηχανίας, καθώς και την ολοκλήρωση της 
αλυσίδας εφοδιασµού, ιδίως στο επίπεδο των ΜΜΕ. 

Οι στρατηγικές ερευνητικές κατευθύνσεις που αναδεικνύουν οι ευρωπαϊκές τεχνολογικές 
πλατφόρµες20 επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα διαµόρφωσης µιας νέας οπτικής των 
“συστηµάτων µεταφορών” στην οποία θα λαµβάνεται υπόψη η διάδραση µεταξύ των 
οχηµάτων, των δικτύων µεταφορών και της χρήσης των υπηρεσιών µεταφορών και η οποία 
µπορεί να αναπτυχθεί µόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι δαπάνες ΕΤΑ σε όλους αυτούς τους 
τοµείς σηµειώνουν σήµερα ουσιαστική άνοδο, ενώ επιβάλλεται η ανάληψη συνεργατικής 
δράσης σε επίπεδο ΕΕ ώστε να επιτραπεί σε µια “κρίσιµη µάζα” παρόχων διαφόρων 
υπηρεσιών ΕΤΑ να αντεπεξέλθουν µε οικονοµικά αποδοτικό τρόπο στις προκλήσεις 
κλίµακας και πολυεπιστηµονικότητας, αλλά και στις πολιτικές, τεχνολογικές και 
κοινωνικοοικονοµικές προκλήσεις που θέτουν, σε µια διευρυµένη Ένωση, το “καθαρό και 
ασφαλές όχηµα” του µέλλοντος, η διαλειτουργικότητα και η διατροπικότητα ιδίως σε σχέση 
µε τις οδικές µεταφορές, η παροχή υπηρεσιών µεταφορών σε προσιτές τιµές, η ασφάλεια των 
ανθρώπων, η µεταφορική ικανότητα, η ασφάλεια των µέσων και των υποδοµών, ο σεβασµός 
του περιβάλλοντος, κτλ. Επιπλέον, η ανάπτυξη τεχνολογιών υποστήριξης του συστήµατος 
Galileo και των εφαρµογών του είναι απαραίτητη για την υλοποίηση των ευρωπαϊκών 
πολιτικών. 

Τα θεµατικά αντικείµενα και οι δραστηριότητες που παρατίθενται κατωτέρω έχουν 
ουσιαστική σηµασία για τη βιοµηχανία, και παράλληλα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
υπευθύνων χάραξης πολιτικής µε ολοκληρωµένο τρόπο, καλύπτοντας οικονοµικές, 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές της πολιτικής µεταφορών. Επιπλέον, θα 
υποστηριχθούν δραστηριότητες που ανταποκρίνονται σε υφιστάµενες και νέες πολιτικές 
ανάγκες, για παράδειγµα στις ανάγκες που δηµιουργούν οι εξελίξεις της ναυτιλιακής 
πολιτικής.  

∆ραστηριότητες  

                                                 
18 COM(2001) 370. 
19 Οι επενδύσεις στην έρευνα, ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας 

µεταφορών, ανέρχονται σε 14% για τον αεροναυπηγικό κλάδο και σε 5% περίπου για την 
αυτοκινητοβιοµηχανία, ενώ η ΕΤΑ αποτελεί την αποκλειστική πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος 
για τον ναυπηγικό κλάδο της ΕΕ. 

20 ACARE: συµβουλευτική επιτροπή για την αεροναυτική έρευνα στην Ευρώπη (δηµιουργήθηκε το 2001 
και αποτελεί το πρώτο επιχειρησιακό παράδειγµα τεχνολογικής πλατφόρµας)· ERRAC: ευρωπαϊκή 
συµβουλευτική επιτροπή για την έρευνα στον τοµέα των σιδηροδροµικών µεταφορών· ERTRAC: 
ευρωπαϊκή συµβουλευτική επιτροπή για την έρευνα στον τοµέα των οδικών µεταφορών· 
WATERBORNE: τεχνολογική πλατφόρµα για τις πλωτές µεταφορές. 
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• Αεροναυτική και εναέριες µεταφορές 

– Βελτίωση της "περιβαλλοντικής συµπεριφοράς" των εναέριων µεταφορών: µείωση των 
εκποµπών και των ηχητικών οχλήσεων –συµπεριλαµβάνονται εργασίες σχετικές µε τους 
κινητήρες και τα εναλλακτικά καύσιµα, τις δοµές και τις νέες αρχές σχεδίασης 
αεροσκαφών, τις διαδικασίες λειτουργίας των αερολιµένων και τη διαχείριση της 
κυκλοφορίας. 

– Βελτίωση των χρονικών επιδόσεων: βελτίωση της χρονικής οργάνωσης των εναέριων 
µεταφορών, µε έµφαση σε καινοτόµα συστήµατα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας 
που ευθυγραµµίζονται µε την πολιτική για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό και επιτυγχάνουν 
ολοκλήρωση των εναέριων, των επίγειων και των διαστηµικών στοιχείων 
(συµπεριλαµβάνονται η βελτίωση της ροής της εναέριας κυκλοφορίας και η ενίσχυση της 
αυτονοµίας των αεροσκαφών). 

– Αύξηση της ικανοποίησης και της ασφάλειας των πελατών: βελτίωση της άνεσης των 
επιβατών, καινοτόµες υπηρεσίες κατά τις πτήσεις και αποτελεσµατικότερη µεταχείριση 
επιβατών· βελτίωση όλων των πτυχών και παραµέτρων ασφάλειας των εναέριων 
µεταφορών· αύξηση των επιλογών κατηγορίας αεροσκάφους (από αεροσκάφη ευρείας 
ατράκτου έως αεροσκάφη µικρού µεγέθους).  

– Βελτίωση της οικονοµικής απόδοσης: µείωση του κόστους ανάπτυξης, κατασκευής και 
λειτουργίας αεροσκαφών, δίνοντας έµφαση στη δηµιουργία αεροσκαφών µηδενικής 
συντήρησης και στην αυξηµένη χρήση µεθόδων αυτοµατισµού και προσοµοίωσης. 

– Προστασία των αεροσκαφών και των επιβατών: ενίσχυση των µέτρων προστασίας των 
ταξιδιωτών, των πληρωµάτων, των αεροσκαφών και των συστηµάτων αεροµεταφορών, 
και ιδίως βελτίωση των µεθόδων και συστηµάτων δεδοµένων και αναγνώρισης 
ταυτότητας, αύξηση της προστασίας των αεροσκαφών από επιθέσεις και βελτιωµένος 
σχεδιασµός συστηµάτων ασφάλειας και προστασίας από βλάβες ή λάθος χειρισµούς. 

– Χάραξη νέων προοπτικών για τις εναέριες µεταφορές του µέλλοντος: ανταπόκριση στις 
µακροπρόθεσµες προκλήσεις των αεροµεταφορών, µε την ανάπτυξη πιο ριζοσπαστικών, 
περιβαλλοντικά αποδοτικών και καινοτόµων τεχνολογικών συνδυασµών, ικανών να 
επηρεάσουν ουσιαστικά τη µελλοντική εξέλιξη του τοµέα των εναέριων µεταφορών. 

• Επίγειες µεταφορές (σιδηροδροµικές, οδικές και πλωτές) 

– Βελτίωση της "περιβαλλοντικής συµπεριφοράς" των επίγειων µεταφορών: µείωση της 
ηχορύπανσης και της ρύπανσης του περιβάλλοντος· ανάπτυξη καθαρών και αποδοτικών 
κινητήρων, συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης υβριδικών τεχνολογιών και τεχνολογιών 
εναλλακτικών καυσίµων για εφαρµογές στον τοµέα των µεταφορών· στρατηγικές 
διαχείρισης οχηµάτων και σκαφών στο τέλος του κύκλου ζωής τους. 

– Υποστήριξη της εξισορρόπησης των µορφών µεταφοράς και της αποσυµφόρησης των 
διαδρόµων µεταφορών: ανάπτυξη καινοτόµων και διαλειτουργικών -περιφερειακών και 
εθνικών- δικτύων, υποδοµών και συστηµάτων διατροπικών µεταφορών στην Ευρώπη· 
εσωτερίκευση στοιχείων κόστους· ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ οχηµάτων/σκαφών και 
υποδοµών µεταφορών· βελτιστοποίηση της µεταφορικής ικανότητας των υποδοµών 
µεταφορών. 
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– Προαγωγή µιας αειφόρου αστικής κινητικότητας: ανάπτυξη καινοτόµων σχηµάτων 
οργάνωσης των αστικών µετακινήσεων, τα οποία θα περιλαµβάνουν καθαρά και ασφαλή 
οχήµατα και µη ρυπογόνα µέσα µεταφοράς, νέα µέσα δηµόσιων συγκοινωνιών και 
εξορθολογισµό των ιδιωτικών µεταφορών, υποδοµές επικοινωνίας, και ολοκλήρωση 
πολεοδοµικού σχεδιασµού και σχεδιασµού µεταφορών. 

– Βελτίωση της ασφάλειας: βελτίωση της εγγενούς ασφάλειας του συστήµατος µεταφορών, 
των συνθηκών µετακίνησης οδηγών, επιβατών, πληρωµάτων, ποδηλατών και πεζών, του 
σχεδιασµού οχηµάτων και σκαφών, και του όλου συστήµατος µεταφορών. 

– Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας: βελτίωση των διεργασιών σχεδιασµού· ανάπτυξη 
προηγµένων τεχνολογιών συστηµάτων ισχύος και οχηµάτων· καινοτόµα και οικονοµικώς 
αποδοτικά συστήµατα παραγωγής και κατασκευής υποδοµών· αρχιτεκτονικές 
ολοκλήρωσης. 

• Υποστήριξη του ευρωπαϊκού δορυφορικού συστήµατος παγκόσµιας πλοήγησης 
(Galileo): υπηρεσίες πλοήγησης και χρονικού προσδιορισµού ακριβείας για διάφορους 
τοµείς· αποδοτική χρήση της πλοήγησης µέσω δορυφόρου και υποστήριξη του ορισµού 
των τεχνολογιών δεύτερης γενιάς. 

8. Κοινωνικοοικονοµικές και ανθρωπιστικές επιστήµες 

Στόχος 

∆ιαµόρφωση µιας εις βάθος και κοινής γνώσης των πολύπλοκων και αλληλένδετων 
κοινωνικοοικονοµικών προκλήσεων που αντιµετωπίζει η Ευρώπη, όπως η οικονοµική 
ανάπτυξη, η απασχόληση και η ανταγωνιστικότητα, η κοινωνική συνοχή και η αειφορία, 
η ποιότητα ζωής και η παγκόσµια αλληλεξάρτηση, µε σκοπό την ανάπτυξη µιας 
βελτιωµένης βάσης γνώσεων, χρήσιµης για τη χάραξη πολιτικής στους υπόψη τοµείς.  

Αιτιολογικό 

Η Ευρώπη διαθέτει µια στέρεη και υψηλής ποιότητας ερευνητική βάση στους τοµείς των 
κοινωνικοοικονοµικών και των ανθρωπιστικών επιστηµών. Η ποικιλία των προσεγγίσεων 
που ακολουθούνται, στο εσωτερικό της ΕΕ, στον οικονοµικό, τον κοινωνικό, τον πολιτικό και 
τον πολιτιστικό τοµέα προσφέρει ένα εξαιρετικό γόνιµο έδαφος για την ανάληψη έρευνας 
ευρωπαϊκής κλίµακας σε αυτούς τους τοµείς. Η συνεργατική έρευνα επί των 
κοινωνικοοικονοµικών προκλήσεων και ζητηµάτων που αντιµετωπίζει η Ευρώπη στους 
προαναφερόµενους τοµείς θα προσδώσει υψηλή ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία στις σχετικές 
προσπάθειες. Πρώτον, οι εν λόγω κοινωνικοοικονοµικές προκλήσεις αποτελούν αντικείµενο 
πολιτικών δράσεων της ΕΕ και αξιολογούνται ως υψηλής προτεραιότητας σε επίπεδο ΕΕ. 
∆εύτερον, η ανάληψη συγκριτικής έρευνας, εκτεινόµενης στο σύνολο ή σε σηµαντικό τµήµα 
των χωρών της ΕΕ, θα προσφέρει ιδιαίτερα αποτελεσµατικά εργαλεία και αξιόλογες 
προοπτικές ανταλλαγής γόνιµων εµπειριών και προσεγγίσεων µεταξύ χωρών και 
περιφερειών.  

Τρίτον, η ανάληψη ερευνητικής δράσης σε επίπεδο ΕΕ παρουσιάζει ιδιαίτερα 
πλεονεκτήµατα, δεδοµένου ότι καθιστά δυνατή τη συλλογή δεδοµένων σε ευρωπαϊκή 
κλίµακα και την πρόσβαση σε πολλαπλές οπτικές γωνίες και προσεγγίσεις, απαραίτητες για 
την κατανόηση πολύπλοκων ζητηµάτων. Τέλος, η ανάπτυξη µιας γνήσια ευρωπαϊκής βάσης 
κοινωνικοοικονοµικών γνώσεων επί των καθοριστικών αυτών προκλήσεων και ζητηµάτων θα 



 

EL 38   EL 

συµβάλλει ουσιαστικά στη διαµόρφωση κοινής γνώσης και αντίληψής τους σε όλη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, και κυρίως, µεταξύ των ευρωπαίων πολιτών. 

Θα υποστηριχθούν οι δραστηριότητες που παρατίθενται κατωτέρω, οι οποίες αναµένεται να 
συµβάλλουν στην ουσιαστική βελτίωση της χάραξης, της εφαρµογής, του αντικτύπου και της 
αξιολόγησης πολιτικών σε ένα ευρύ φάσµα τοµέων όπως η οικονοµία, τα κοινωνικά θέµατα, 
η εκπαίδευση και η κατάρτιση, οι επιχειρήσεις, το διεθνές εµπόριο, οι καταναλωτές, οι 
εξωτερικές σχέσεις, η δικαιοσύνη και οι εσωτερικές υποθέσεις, καθώς και οι επίσηµες 
στατιστικές. Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα ανάληψης δραστηριοτήτων 
ανταποκρινόµενων σε αναδυόµενες κοινωνικοοικονοµικές προκλήσεις καθώς και 
ερευνητικών δραστηριοτήτων ανταποκρινόµενων σε νέες ή απρόβλεπτες πολιτικές ανάγκες. 

∆ραστηριότητες  

• Ανάπτυξη, απασχόληση και ανταγωνιστικότητα σε µια κοινωνία της γνώσης: 
ανάπτυξη και ολοκλήρωση της έρευνας επί ζητηµάτων ανάπτυξης, απασχόλησης και 
ανταγωνιστικότητας - από την καινοτοµία, την εκπαίδευση (συµπεριλαµβανοµένης της δια 
βίου µάθησης) και τον ρόλο των επιστηµονικών και άλλων γνώσεων, έως τα εθνικά 
θεσµικά πλαίσια.  

• Συνδυασµός οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων µε µια 
ευρωπαϊκή προοπτική: εργασίες µε αντικείµενο τα δύο καίρια και στενά αλληλένδετα 
ζητήµατα της συνεχούς εξέλιξης των ευρωπαϊκών κοινωνικοοικονοµικών µοντέλων και 
της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής σε µια διευρυµένη Ευρώπη, λαµβάνοντας υπόψη 
την παράµετρο της προστασίας του περιβάλλοντος.  

• Μείζονες κοινωνικές τάσεις και οι συνέπειές τους: όπως η δηµογραφική εξέλιξη, 
συµπεριλαµβανοµένης της γήρανσης και της µετανάστευσης· τρόποι ζωής, εργασία, 
οικογένεια, κοινωνικό φύλο, υγεία και ποιότητα ζωής· εγκληµατικότητα· ο ρόλος των 
επιχειρήσεων στην κοινωνική και πληθυσµιακή πολυµορφία· προστασία των θεµελιωδών 
δικαιωµάτων και καταπολέµηση του ρατσισµού και της µισαλλοδοξίας.  

• Η Ευρώπη στον κόσµο: κατανόηση των εξελισσόµενων αλληλεπιδράσεων και 
αλληλεξαρτήσεων µεταξύ των περιφερειών του κόσµου και των επιπτώσεών τους για τις 
εκάστοτε περιφέρειες, και ιδίως την Ευρώπη· αντιµετώπιση των αναδυόµενων απειλών και 
κινδύνων κατά τρόπο ώστε να µην υπονοµεύονται τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η ελευθερία 
και η ευηµερία.  

• Ο πολίτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση: στο πλαίσιο της µελλοντικής ανάπτυξης της ΕΕ, 
ανάπτυξη του αισθήµατος της "δηµοκρατικής ιδιοκτησίας" και της ενεργητικής 
συµµετοχής των λαών της Ευρώπης· αποτελεσµατική και δηµοκρατική διακυβέρνηση, 
συµπεριλαµβανοµένης της οικονοµικής διακυβέρνησης· διαµόρφωση µιας κοινής 
αντίληψης και ανάπτυξη του σεβασµού έναντι των διαφορών και των οµοιοτήτων µεταξύ 
πολιτισµών, θεσµών, ιστορικού παρελθόντος, γλωσσών και αξιών στο εσωτερικό της 
Ευρώπης.  

• Κοινωνικοοικονοµικοί και επιστηµονικοί δείκτες: χρήση κοινωνικοοικονοµικών και 
επιστηµονικών δεικτών για τη χάραξη, την εφαρµογή και την παρακολούθηση πολιτικών· 
βελτίωση των υφιστάµενων δεικτών και ανάπτυξη νέων δεικτών προς υποστήριξη αυτών 
των πτυχών άσκησης πολιτικής καθώς και για την αξιολόγηση ερευνητικών 
προγραµµάτων, συµπεριλαµβανοµένων δεικτών βασιζόµενων σε επίσηµες στατιστικές. 
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• ∆ραστηριότητες προοπτικής διερεύνησης επί επιστηµονικών, τεχνολογικών και 
συναφών κοινωνικοοικονοµικών ζητηµάτων µείζονος σηµασίας όπως οι µελλοντικές 
δηµογραφικές τάσεις, η παγκοσµιοποίηση της γνώσης και η εξέλιξη των ερευνητικών 
συστηµάτων, οι µελλοντικές εξελίξεις σε µεµονωµένα ή πολλαπλά πεδία έρευνας και 
επιστηµονικούς κλάδους. 

9. Ασφάλεια και διάστηµα 

Στόχος 

Ανάπτυξη τεχνολογιών και γνώσεων για τη διαµόρφωση ικανότητας κατοχύρωσης της 
ασφάλειας των πολιτών από απειλές όπως η τροµοκρατία και η εγκληµατικότητα, και 
παράλληλα διασφάλισης των θεµελιωδών ανθρώπινων δικαιωµάτων· εδραίωση της 
βέλτιστης και συντονισµένης χρήσης των διαθέσιµων τεχνολογιών προς όφελος της 
ασφάλειας στην Ευρώπη, και ενίσχυση της συνεργασίας ανάµεσα στους παρόχους και 
τους χρήστες λύσεων ασφάλειας. 

Υποστήριξη ενός ευρωπαϊκού διαστηµικού προγράµµατος το οποίο θα εστιάζεται σε 
εφαρµογές όπως η GMES προς όφελος των πολιτών και της ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής διαστηµικής βιοµηχανίας. Αυτό θα συµβάλει στην ανάπτυξη µιας 
ευρωπαϊκής διαστηµικής πολιτικής, συµπληρωµατικά προς τις προσπάθειες που 
αναπτύσσουν στον τοµέα αυτό τα κράτη µέλη και άλλοι σηµαντικοί συντελεστές όπως η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ∆ιαστήµατος.  

9.1 Ασφάλεια 

Αιτιολογικό 

Η ασφάλεια στην Ευρώπη αποτελεί προϋπόθεση της ευηµερίας και της ελευθερίας. Η 
στρατηγική της ΕΕ στον τοµέα της ασφάλειας που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και 
φέρει τον τίτλο ‘Μια ασφαλής Ευρώπη σε έναν καλύτερο κόσµο’ ανταποκρίνεται στην 
ανάγκη καθορισµού µιας σφαιρικής στρατηγικής ασφάλειας που να περιλαµβάνει µέτρα 
ασφάλειας τόσο στον πολιτικό όσο και στον αµυντικό τοµέα.  

Η έρευνα στον τοµέα της ασφάλειας έχει καίρια σηµασία για την υποστήριξη της Κοινής 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας καθώς και για την επίτευξη υψηλού 
επιπέδου ασφάλειας σε έναν χώρο δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας στην κλίµακα της 
Ευρώπης21, όπως υποστηρίζει το πρόγραµµα της Χάγης. Θα συµβάλει επίσης στην ανάπτυξη 
τεχνολογιών και ικανοτήτων υποστήριξης άλλων πολιτικών της ΕΕ σε τοµείς όπως οι 
µεταφορές, η πολιτική προστασία, η ενέργεια και το περιβάλλον. 

Η ευρωπαϊκή έρευνα στον τοµέα της ασφάλειας πάσχει σήµερα από κατακερµατισµό των 
προσπαθειών, απουσία κρίσιµης µάζας από άποψη κλίµακας και εµβέλειας και από έλλειψη 
σύνδεσης και διαλειτουργικότητας. Η Ευρώπη χρειάζεται να βελτιώσει τη συνοχή των 
προσπαθειών της, αναπτύσσοντας αποτελεσµατικούς θεσµικούς µηχανισµούς και 
ενθαρρύνοντας τη συνεργασία και τον συντονισµό µεταξύ των διάφορων εθνικών και 
διεθνών συντελεστών, ούτως ώστε να αποφεύγεται η αλληλοεπικάλυψη των προσπαθειών και 
να αξιοποιούνται οι δυνητικές συνέργειες. Η έρευνα στον τοµέα της ασφάλειας που θα 

                                                 
21 Πρόληψη, ετοιµότητα και αντιµετώπιση των τροµοκρατικών επιθέσεων - COM(2004) 698, 700, 701, 

702· Πρόγραµµα αλληλεγγύης/ΠΑΒΧ. 
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αναληφθεί σε κοινοτικό επίπεδο θα εστιασθεί σε δραστηριότητες που αποδίδουν σαφή 
προστιθέµενη αξία σε σχέση µε τις δραστηριότητες που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο, 
ενισχύοντας κατ'αυτό τον τρόπο την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας 
ασφάλειας. 

Οι ερευνητικές δραστηριότητες που προσδιορίζονται κατωτέρω συµπληρώνουν και 
ολοκληρώνουν τις συναφείς µε τον τοµέα της ασφάλειας, αλλά προσανατολισµένες 
περισσότερο στις τεχνολογίες και τα συστήµατα, ερευνητικές δραστηριότητες που 
προβλέπονται σε άλλους θεµατικούς τοµείς. Οι εν προκειµένω δραστηριότητες 
προσανατολίζονται στην εκτέλεση συγκεκριµένων αποστολών, επιδιώκοντας την ανάπτυξη 
των τεχνολογιών και των ικανοτήτων που επιβάλλει η εκάστοτε συγκεκριµένη αποστολή 
ασφάλειας. Είναι εκ σχεδιασµού ευέλικτες και προσαρµόσιµες ώστε να ανταποκριθούν σε 
απειλές κατά της ασφάλειας και αντίστοιχες πολιτικές ανάγκες οι οποίες είναι προς το παρόν 
άγνωστες αλλά µπορεί να προκύψουν στο µέλλον, και προάγουν την ανταλλαγή αµοιβαία 
γόνιµων στοιχείων µεταξύ των υφιστάµενων τεχνολογιών ασφάλειας στον πολιτικό τοµέα και 
τη διάδοση αυτών των τεχνολογιών. Η ευρωπαϊκή έρευνα στον τοµέα της ασφάλειας θα 
ενθαρρύνει επίσης την ανάπτυξη πολυδύναµων τεχνολογιών, διευρυµένου κατά το µέγιστο 
δυνατό πεδίου εφαρµογής.  

∆ραστηριότητες  

• Προστασία από την τροµοκρατία και την εγκληµατικότητα: παραγωγή τεχνολογικών 
λύσεων που διευκολύνουν την επίγνωση, την αναγνώριση, τον εντοπισµό, την πρόληψη, 
την αντιµετώπιση και την εξουδετέρωση απειλών (π.χ. ΠΑΒΧ), τροµοκρατικών επιθέσεων 
και εγκληµάτων, καθώς και τον µετριασµό των επιπτώσεών τους.  

• Ασφάλεια υποδοµών και υπηρεσιών κοινής ωφελείας: ανάλυση και κατοχύρωση της 
ασφάλειας των υφιστάµενων και των µελλοντικών, δηµόσιων και ιδιωτικών, κρίσιµων 
υποδοµών και δικτύων υποδοµών (π.χ. µεταφορών, ενέργειας, πληροφοριών και 
επικοινωνιών), συστηµάτων και υπηρεσιών (συµπεριλαµβανοµένων των 
χρηµατοπιστωτικών και των διοικητικών υπηρεσιών). 

• Ασφάλεια των συνόρων: έρευνα εστιαζόµενη στην ανάπτυξη τεχνολογιών και 
ικανοτήτων βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας και της απόδοσης όλων των 
συστηµάτων, στοιχείων εξοπλισµού, εργαλείων και διαδικασιών που απαιτούνται για την 
ενίσχυση της ασφάλειας των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων της Ευρώπης 
(συµπεριλαµβάνονται ο έλεγχος διέλευσης και η επιτήρηση των συνόρων). 

• Αποκατάσταση της ασφάλειας σε περιπτώσεις κρίσεων: έρευνα εστιαζόµενη σε 
τεχνολογίες υποστήριξης διαφόρων τύπων επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης (πολιτικής 
προστασίας, επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας και διάσωσης, υποστήριξης της 
ΚΕΠΠΑ), καθώς και σε ζητήµατα όπως ο συντονισµός και η επικοινωνία µεταξύ 
οργανισµών, οι κατανεµηµένες αρχιτεκτονικές και οι ανθρώπινοι παράγοντες. 

Οι τέσσερις ανωτέρω κατηγορίες δραστηριοτήτων θα υποστηριχθούν από τις ακόλουθες, 
περισσότερο οριζόντιου χαρακτήρα, δραστηριότητες: 

• Ολοκλήρωση και διαλειτουργικότητα των συστηµάτων ασφάλειας: έρευνα 
εστιαζόµενη σε τεχνολογίες αναβάθµισης της διαλειτουργικότητας των συστηµάτων, 
στοιχείων εξοπλισµού, υπηρεσιών και διαδικασιών (συµπεριλαµβανοµένων των υποδοµών 
πληροφοριών των αρχών επιβολής του νόµου), καθώς και σε ζητήµατα αξιοπιστίας, 
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οργάνωσης, προστασίας της εµπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των πληροφοριών, 
παρακολούθησης συναλλαγών και επεξεργασίας.  

• Ασφάλεια και κοινωνία: έρευνα προσανατολισµένη στην εκτέλεση αποστολών κυρίως 
κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης· ανάπτυξη σεναρίων και δραστηριότητες σχετικά µε τις 
αντιλήψεις των πολιτών για την ασφάλεια, τα ζητήµατα ηθικής δεοντολογίας, την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής· κοινωνική προοπτική ανάλυση. Οι ερευνητικές 
δραστηριότητες θα αφορούν επίσης τα εξής: τεχνολογίες βελτίωσης της προστασίας της 
ιδιωτικής ζωής και των ελευθεριών· αντιµετώπιση των παραγόντων και στοιχείων 
τρωτότητας και των νέων απειλών, καθώς και διαχείριση και εκτίµηση των δυνητικών 
τους επιπτώσεων.  

• Συντονισµός και δόµηση της έρευνας στον τοµέα της ασφάλειας: συντονισµός των 
ευρωπαϊκών και των διεθνών ερευνητικών προσπαθειών στον τοµέα της ασφάλειας και 
ανάπτυξη συνεργειών µεταξύ των ερευνητικών δραστηριοτήτων στους τοµείς της 
πολιτικής προστασίας, της ασφάλειας και της άµυνας, βελτίωση του νοµικού 
περιβάλλοντος, και προώθηση της βέλτιστης χρήσης των υφιστάµενων υποδοµών. 

9.2 ∆ιάστηµα 

Αιτιολογικό 

Στον τοµέα του διαστήµατος, η δράση της ΕΕ µπορεί να συµβάλει στον σαφέστερο 
προσδιορισµό κοινών στόχων µε βάση τις απαιτήσεις των χρηστών και τους πολιτικούς 
στόχους, στον συντονισµό των ερευνητικών προσπαθειών προς αποφυγή 
αλληλοεπικαλύψεων και προς υποστήριξη της µέγιστης δυνατής διαλειτουργικότητας, και 
στον καθορισµό προτύπων. Οι δηµόσιες αρχές και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής 
συγκαταλέγονται στους σηµαντικότερους δυνητικούς χρήστες, η δε ευρωπαϊκή βιοµηχανία 
θα ωφεληθεί από την εφαρµογή µιας σαφώς καθορισµένης ευρωπαϊκής διαστηµικής 
πολιτικής, υλοποιούµενης µέσω ενός ευρωπαϊκού διαστηµικού προγράµµατος, την οποία 
υποστηρίζουν εν µέρει οι προτεινόµενες δράσεις έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Η 
ανάληψη δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι επίσης αναγκαία για την υποστήριξη των 
πολιτικών στόχων της ΕΕ σε τοµείς όπως η γεωργία η αλιεία, το περιβάλλον, οι 
τηλεπικοινωνίες, η ασφάλεια και οι µεταφορές, καθώς και για την εδραίωση της θέσης της 
Ευρώπης ως µείζονος εταίρου στα πλαίσια σχηµάτων περιφερειακής και διεθνούς 
συνεργασίας.  

Εντός των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών, η Ευρώπη έχει αναπτύξει κορυφαίες 
τεχνολογικές ικανότητες. Για τη διατήρηση µιας ανταγωνιστικής βιοµηχανίας (απαρτιζόµενης 
από κατασκευαστές, παρόχους υπηρεσιών και φορείς εκµετάλλευσης), απαιτείται νέα έρευνα 
και νέα τεχνολογία. Οι διαστηµικές εφαρµογές προσφέρουν σηµαντικά και αξιόλογα οφέλη 
για τους πολίτες. 

Οι δραστηριότητες που εκτίθενται κατωτέρω έχουν τους εξής στόχους: εκµετάλλευση των 
διαστηµικών πόρων για την υλοποίηση εφαρµογών όπως η GMES (Παγκόσµια 
Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας) και χρησιµοποίησή τους για την 
επιβολή της νοµοθεσίας που συνδέεται µε τις πολιτικές της ΕΕ· εξερεύνηση του διαστήµατος, 
η οποία διανοίγει νέες προοπτικές διεθνούς συνεργασίας και σηµαντικών τεχνολογικών 
ανακαλύψεων· εκµετάλλευση και εξερεύνηση του διαστήµατος, µε την υποστήριξη 
πολυδύναµων δραστηριοτήτων που κατοχυρώνουν τον στρατηγικό ρόλο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Οι δραστηριότητες αυτές θα συµπληρώνονται από τις δραστηριότητες του 
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προγράµµατος πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία και του 
προγράµµατος για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Οι κατωτέρω δραστηριότητες έχουν 
επίσης στόχο να υποστηρίξουν κατά το µέγιστο δυνατό τις δηµόσιες πολιτικές και, επιπλέον, 
να συµβάλουν στην εξυπηρέτηση των νέων πολιτικών αναγκών που µπορεί να προκύψουν: 
λύσεις διαστηµικής τεχνολογίας προς υποστήριξη των αναπτυσσόµενων χωρών· χρήση 
εργαλείων και µεθόδων διαστηµικής παρατήρησης προς υποστήριξη της εξέλιξης των 
κοινοτικών πολιτικών. 

∆ραστηριότητες  

• Εφαρµογές διαστηµικής τεχνολογίας στην υπηρεσία της ευρωπαϊκής κοινωνίας 

– GMES: ανάπτυξη δορυφορικών συστηµάτων και τεχνικών παρακολούθησης για σκοπούς 
διαχείρισης του περιβάλλοντος και της ασφάλειας και ενοποίηση των δορυφορικών αυτών 
συστηµάτων µε συστήµατα εδάφους, ναυτικά και εναέρια συστήµατα· υποστήριξη της 
χρήσης και της διανοµής δεδοµένων και υπηρεσιών GMES.  

– Καινοτόµες δορυφορικές υπηρεσίες επικοινωνίας ιδιωτών και επιχειρήσεων, αδιάλειπτα 
ενσωµατωµένες στα παγκόσµια ηλεκτρονικά δίκτυα επικοινωνιών, µε εφαρµογές σε 
τοµείς όπως η πολιτική προστασία, οι ηλεκτρονικές διοικητικές υπηρεσίες, η τηλε-ιατρική, 
η τηλε-εκπαίδευση καθώς και εφαρµογές που ενδιαφέρουν τους κοινούς χρήστες. 

– Ανάπτυξη τεχνολογιών οι οποίες επιτρέπουν τη µείωση της τρωτότητας των διαστηµικών 
υπηρεσιών και συµβάλλουν στην παρακολούθηση του διαστήµατος. 

• Εξερεύνηση του διαστήµατος 

– Συµβολή στις διεθνείς πρωτοβουλίες εξερεύνησης του διαστήµατος. 

• ΕΤΑ για την ενίσχυση των βάσεων της διαστηµικής επιστήµης και τεχνολογίας 

– Τεχνολογία διαστηµικής µεταφοράς: έρευνα µε σκοπό την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας διαστηµικών µεταφορών. 

– ∆ιαστηµικές επιστήµες, συµπεριλαµβανοµένης της µελέτης της ζωής στο διάστηµα. 

II Ι∆ΕΕΣ 

Στόχος 

Ενίσχυση του δυναµισµού, της δηµιουργικότητας και της αριστείας της ευρωπαϊκής 
έρευνας αιχµής. Για τον σκοπό αυτό, υποστηρίζονται εν προκειµένω ερευνητικά έργα 
που αναλαµβάνονται µε πρωτοβουλία ερευνητών, σε οποιοδήποτε επιστηµονικό και 
τεχνολογικό πεδίο, και υλοποιούνται από µεµονωµένες οµάδες, ανταγωνιζόµενες µεταξύ 
τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η χρηµατοδότηση έργων θα βασίζεται σε προτάσεις 
ερευνητών επί ερευνητικών αντικειµένων της επιλογής τους, οι οποίες θα επιλέγονται 
αποκλειστικά και µόνο µε βάση την επιστηµονική τους ποιότητα ("αριστεία") όπως 
αυτή θα αξιολογείται από οµότιµους κριτές. 

Αιτιολογικό 
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Η έρευνα αιχµής που διεξάγεται µε πρωτοβουλία των ίδιων των ερευνητών αποτελεί 
κινητήριο µοχλό πλούτου και κοινωνικής προόδου, δεδοµένου ότι διανοίγει νέες προοπτικές 
επιστηµονικής και τεχνολογικής εξέλιξης, και διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο για την 
παραγωγή νέων γνώσεων, ικανών να οδηγήσουν σε νέες εφαρµογές και νέες αγορές. 

Παρά τον σηµαντικό αριθµό επιτευγµάτων και τις υψηλές επιδόσεις που έχει να επιδείξει σε 
µεγάλο αριθµό τοµέων, η Ευρώπη δεν αξιοποιεί κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο το 
ερευνητικό δυναµικό και τους ερευνητικούς της πόρους, και χρειάζεται να αποκτήσει άµεσα 
µεγαλύτερη ικανότητα παραγωγής γνώσεων. 

Η καθιέρωση ενός ευρωπαϊκής κλίµακας µηχανισµού ανταγωνιστικής χρηµατοδότησης της 
έρευνας αιχµής που αναπτύσσουν µεµονωµένες οµάδες αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τον 
Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, και συµπληρώνει τις άλλες κοινοτικές και εθνικές 
δραστηριότητες. Ο µηχανισµός αυτός θα βελτιώσει τον δυναµισµό και την ικανότητα της 
Ευρώπης να προσελκύει τους καλύτερους ερευνητές των ευρωπαϊκών και των τρίτων χωρών 
και τις ιδιωτικές επενδύσεις. 

∆ραστηριότητες  

Βάσει του παρόντος τµήµατος του 7ου προγράµµατος πλαισίου θα υποστηριχθούν οι 
περισσότερα υποσχόµενοι και γόνιµοι τοµείς έρευνας και οι πιο φιλόδοξες προοπτικές 
επιστηµονικής και τεχνολογικής εξέλιξης σε µεµονωµένους ή και πολλαπλούς κλάδους, 
συµπεριλαµβανοµένης της µηχανικής και των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστηµών. 
Κατά την εφαρµογή του παρόντος τµήµατος, η οποία είναι ανεξάρτητη από τους θεµατικούς 
προσανατολισµούς των άλλων τµηµάτων του προγράµµατος πλαισίου, οι νέοι ερευνητές και 
οι νέες ερευνητικές οµάδες θα έχουν αντίστοιχη αντιµετώπιση µε τις ήδη καθιερωµένες 
οµάδες. 

Οι δραστηριότητες έρευνας αιχµής της ΕΕ θα τεθούν σε εφαρµογή από ένα Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ), το οποίο θα συνίσταται σε ένα επιστηµονικό συµβούλιο, 
επικουρούµενο από ειδική δοµή εκτέλεσης. 

Το επιστηµονικό συµβούλιο θα απαρτίζεται από ανωτάτου επιπέδου εκπροσώπους της 
ευρωπαϊκής επιστηµονικής κοινότητας, οι οποίοι θα ενεργούν υπό την προσωπική τους 
ιδιότητα, ανεξάρτητα από πολιτικά ή άλλα συµφέροντα. Τα µέλη του συµβουλίου θα 
ορισθούν από την Επιτροπή κατόπιν ανεξάρτητης διαδικασίας διορισµού. Το επιστηµονικό 
συµβούλιο θα έχει, µεταξύ άλλων, την εποπτεία των αποφάσεων ως προς τον επιλέξιµο για 
χρηµατοδότηση τύπο έρευνας και θα εγγυάται την επιστηµονική ποιότητα των 
δραστηριοτήτων. Τα καθήκοντά του θα συµπεριλαµβάνουν την κατάρτιση ετήσιου 
προγράµµατος εργασίας, τον καθορισµό της διαδικασίας αξιολόγησης από οµότιµους κριτές, 
καθώς και την παρακολούθηση και τον έλεγχο ποιότητας της εφαρµογής του προγράµµατος 
από επιστηµονική άποψη.  

Η ειδική δοµή εκτέλεσης θα είναι υπεύθυνη για όλες τις πτυχές της εφαρµογής και της 
εκτέλεσης του προγράµµατος, όπως θα προβλέπεται στο ετήσιο πρόγραµµα εργασίας. 
Συγκεκριµένα, θα είναι υπεύθυνη για την εφαρµογή της διαδικασίας αξιολόγησης από 
οµοτίµους και επιλογής κατά τρόπο σύµφωνο µε τις αρχές που θα έχει καθορίσει το 
επιστηµονικό συµβούλιο, καθώς και για την χρηµατοοικονοµική και επιστηµονική διαχείριση 
των επιχορηγήσεων. 
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Θα διασφαλισθεί η τακτική επανεξέταση και αξιολόγηση της εφαρµογής και διαχείρισης της 
δραστηριότητας, µε σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της και την αναπροσαρµογή 
και βελτίωση των διαδικασιών βάσει της κτηθείσας εµπειρίας. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγγυάται την πλήρη αυτονοµία και ακεραιότητα του ΕΣΕ. 

III ΆΝΘΡΩΠΟΙ 

Στόχος 

Ποσοτική και ποιοτική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού της έρευνας και της 
τεχνολογίας στην Ευρώπη, µέσω της προώθησης και προβολής της επαγγελµατικής 
σταδιοδροµίας στον χώρο της έρευνας και της διαµόρφωσης ελκυστικών συνθηκών και 
προοπτικών ερευνητικής σταδιοδροµίας στην Ευρώπη, ενθαρρύνοντας έτσι τους 
ευρωπαίους ερευνητές να παραµείνουν στην Ευρώπη και προσελκύοντας κορυφαίους 
ερευνητές από όλο τον κόσµο. Για τον σκοπό αυτό, θα αναληφθεί µια συνεκτική σειρά 
δράσεων “Μαρία Κιουρί” που απευθύνονται σε ερευνητές και αφορούν όλα τα στάδια 
της σταδιοδροµίας, συµπεριλαµβανοµένων της αρχικής ερευνητικής κατάρτισης, της 
δια βίου επιµόρφωσης και της επαγγελµατικής ανέλιξης. 

Αιτιολογικό 

Η συγκέντρωση σηµαντικού αριθµού ερευνητών υψηλού επιπέδου σπουδών και εξειδίκευσης 
αποτελούν βασική προϋπόθεση για την πρόοδο της επιστήµης και την υποστήριξη της 
καινοτοµίας, αλλά αποτελεί επίσης σηµαντικό παράγοντα προσέλκυσης και συγκράτησης 
δηµόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στον χώρο της έρευνας. Λαµβανοµένου υπόψη του 
παγκοσµίως αυξανόµενου ανταγωνισµού, η ανάπτυξη µιας ανοικτής ευρωπαϊκής αγοράς 
εργασίας για τους ερευνητές και η διαφοροποίηση των προσόντων, των δεξιοτήτων και των 
επιλογών σταδιοδροµίας των ερευνητών έχουν καίρια σηµασία για τη µετακίνηση των 
ερευνητών και τη µεταφορά των γνώσεών τους, τόσο στο εσωτερικό της Ευρώπης όσο και 
παγκοσµίως.  

Η προώθηση της κινητικότητας, τόσο της διακρατικής όσο και της διατοµεακής, µεταξύ 
άλλων, µέσω της ενισχυµένης συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα και του ανοίγµατος 
ερευνητικών σταδιοδροµιών και ακαδηµαϊκών θέσεων σε ευρωπαϊκή κλίµακα, αποτελεί 
κεντρικό στοιχείο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και είναι αναγκαία για την αύξηση των 
ικανοτήτων και επιδόσεων της Ευρώπης στον χώρο της έρευνας.  

∆ραστηριότητες  

• Αρχική κατάρτιση των ερευνητών για τη βελτίωση των επαγγελµατικών τους 
προοπτικών, τόσο στον δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα, µεταξύ άλλων µέσω της 
διεύρυνσης των επιστηµονικών αλλά και των γενικών τους προσόντων, καθώς και 
προσέλκυση περισσότερων νέων ερευνητών στην επιστηµονική σταδιοδροµία.  
 
Η δράση αυτή θα τεθεί σε εφαρµογή µέσω των δικτύων "Μαρία Κιουρί", µε κύριο στόχο 
την άρση του κατακερµατισµού και την ενίσχυση της αρχικής κατάρτισης και της εξέλιξης 
της σταδιοδροµίας των ερευνητών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα µέλη των διακρατικών 
δικτύων θα αξιοποιούν τις συµπληρωµατικές τους ικανότητες µέσω ολοκληρωµένων 
προγραµµάτων κατάρτισης. Οι δραστηριότητες που θα υποστηριχθούν θα περιλαµβάνουν 
την πρόσληψη νέων ερευνητών, τη διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδηλώσεων ανοικτών 
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επίσης σε ερευνητές εκτός του εκάστοτε δικτύου, και την κατάκτηση υψηλού επιπέδου 
ακαδηµαϊκών εδρών ή/και θέσεων στον ιδιωτικό τοµέα µε σκοπό τη εποπτεία της 
κατάρτισης και τη µεταφορά γνώσεων.  

• ∆ια βίου επιµόρφωση και εξέλιξη της σταδιοδροµίας προς υποστήριξη της 
επαγγελµατικής εξέλιξης των πεπειραµένων ερευνητών. Με προοπτική τη συµπλήρωση, 
ανανέωση ή αύξηση των προσόντων και δεξιοτήτων καθώς και την προώθηση της 
διεπιστηµονικής/πολυεπιστηµονικής ή/και διατοµεακής κινητικότητας των ερευνητών, 
προβλέπεται η παροχή υποστήριξης µε σκοπό: την ανανέωση ή συµπλήρωση των γνώσεων 
και δεξιοτήτων των ερευνητών ώστε να καλύψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες τους· την 
επαγγελµατική επανένταξη ερευνητών έπειτα από µια παροδική διακοπή της 
σταδιοδροµίας τους· τη µακροπρόθεσµη επαγγελµατική (επαν-)ένταξη ερευνητών στην 
Ευρώπη, συµπεριλαµβανοµένης της επανόδου στη χώρα προέλευσής τους έπειτα από µια 
εµπειρία διακρατικής ή διεθνούς κινητικότητας. Η παρούσα δράση θα τεθεί σε εφαρµογή 
µέσω χορήγησης ατοµικών υποτροφιών που θα απονέµονται απευθείας σε κοινοτικό 
επίπεδο και µέσω συγχρηµατοδότησης περιφερειακών, εθνικών ή διεθνών προγραµµάτων.  

• Οδοί µεταφοράς γνώσεων και εταιρικά σχήµατα µεταξύ πανεπιστηµίων και 
επιχειρήσεων: Υποστήριξη µακροπρόθεσµων προγραµµάτων συνεργασίας µεταξύ 
ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων, ιδίως ΜΜΕ, µε σκοπό την αύξηση της 
ανταλλαγής και κοινής χρήσης των γνώσεων µέσω εταιρικών σχηµάτων κοινής έρευνας, 
που θα περιλαµβάνουν πρόσληψη πεπειραµένων ερευνητών στο εκάστοτε εταιρικό σχήµα, 
απόσπαση προσωπικού µεταξύ των δύο τοµέων, και διοργάνωση εκδηλώσεων.  

• Η διεθνής διάσταση. Υποστήριξη της βελτίωσης της ποιότητας της ευρωπαϊκής έρευνας, 
µέσω της προσέλκυσης ταλαντούχων ερευνητών από χώρες εκτός Ευρώπης και προώθηση 
µιας αµοιβαία επωφελούς ερευνητικής συνεργασίας µε ερευνητές προερχόµενους από 
χώρες εκτός Ευρώπης. Για τον σκοπό αυτό προβλέπονται: διεθνείς υποτροφίες εξωτερικού 
(µε υποχρεωτική φάση επανόδου)· διεθνείς υποτροφίες εσωτερικού· εταιρικά σχήµατα 
προς υποστήριξη της ανταλλαγής ερευνητών. Θα υποστηριχθούν επίσης κοινές 
πρωτοβουλίες µεταξύ ευρωπαϊκών οργανισµών και οργανισµών από γείτονες χώρες της 
ΕΕ και από χώρες µε τις οποίες η ΕΕ έχει συνοµολογήσει συµφωνία επιστηµονικής και 
τεχνολογικής συνεργασίας. Η δράση θα περιλαµβάνει µέτρα µε σκοπό την πρόληψη του 
κινδύνου "διαρροής εγκεφάλων" από αναπτυσσόµενες χώρες και αναδυόµενες οικονοµίες 
καθώς και µέτρα µε σκοπό τη δηµιουργία δικτύων ευρωπαίων ερευνητών που εργάζονται 
στο εξωτερικό. Οι εν προκειµένω δραστηριότητες θα τεθούν σε εφαρµογή σε συντονισµό 
µε τις διεθνείς δραστηριότητες των προγραµµάτων “Συνεργασία” και “Ικανότητες”. 

• Ειδικές δράσεις µε σκοπό τη δηµιουργία µιας γνήσια ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας για 
τους ερευνητές, µέσω άρσης των φραγµών που παρακωλύουν την κινητικότητα και µέσω 
βελτίωσης των προοπτικών επαγγελµατικής σταδιοδροµίας των ερευνητών στην Ευρώπη. 
Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται χορήγηση βραβείων για τη βελτίωση της ενηµέρωσης του 
κοινού σχετικά µε τις δράσεις "Μαρία Κιουρί" και τους στόχους τους. 

IV ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Στόχος του παρόντος τµήµατος του προγράµµατος πλαισίου είναι να ενισχύσει τις ικανότητες 
έρευνας και καινοτοµίας σε όλη την Ευρώπη και να διασφαλίσει τη βέλτιστη αξιοποίηση 
αυτών των ικανοτήτων. Για την επίτευξη αυτού του στόχου προβλέπονται τα εξής µέσα: 

– βελτιστοποίηση της χρήσης και της ανάπτυξης των υποδοµών έρευνας· 
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– ενίσχυση της ικανότητας καινοτοµίας των ΜΜΕ και των αντίστοιχων δυνατοτήτων 
αξιοποίησης των αποτελεσµάτων της έρευνας· 

– υποστήριξη της ανάπτυξης περιφερειακών συσπειρώσεων µε γνώµονα την έρευνα· 

– απελευθέρωση του ερευνητικού δυναµικού των περιφερειών σύγκλισης και των εξόχως 
απόκεντρων περιφερειών της ΕΕ· 

– προσέγγιση επιστήµης και κοινωνίας µε σκοπό την αρµονική ενσωµάτωση της επιστήµης 
και της τεχνολογίας στον ευρωπαϊκό κοινωνικό ιστό· 

– οριζόντιες δράσεις και µέτρα υποστήριξης της διεθνούς συνεργασίας. 

Οι δραστηριότητες που θα αναληφθούν βάσει του παρόντος τµήµατος του προγράµµατος 
πλαισίου θα υποστηρίζουν επίσης τη συνεκτική ανάπτυξη των πολιτικών, θα συµπληρώσουν 
τις δραστηριότητες συντονισµού του προγράµµατος “Συνεργασία”, και θα συµβάλλουν στις 
κοινοτικές πολιτικές και πρωτοβουλίες που αποβλέπουν στη βελτίωση της συνεκτικότητας 
και του αντικτύπου των πολιτικών των κρατών µελών. Πιο συγκεκριµένα, θα υποστηριχθούν 
τα εξής: 

– ενίσχυση και βελτίωση του ευρωπαϊκού επιστηµονικού συστήµατος, 
συµπεριλαµβανοµένων των επιστηµονικών συµβουλών και της επιστηµονικής 
εµπειρογνωµοσύνης, και προώθηση µιας “καλύτερης κανονιστικής ρύθµισης” 

– παρακολούθηση και ανάλυση των δηµόσιων πολιτικών και των επιχειρηµατικών 
στρατηγικών που έχουν σχέση µε την έρευνα· 

– συντονισµός των πολιτικών έρευνας, µεταξύ άλλων µέσω της ανάληψης πρωτοβουλιών 
διακρατικής συνεργασίας, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, επί ζητηµάτων κοινού 
ενδιαφέροντος. 

ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Στόχος 

Βελτιστοποίηση της χρήσης και αναβάθµιση των σηµαντικότερων υποδοµών έρευνας 
που υπάρχουν στην Ευρώπη, και δηµιουργία, σε όλα τα πεδία της επιστήµης και της 
τεχνολογίας, νέων υποδοµών έρευνας πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, αναγκαίων για τη 
διατήρηση της ευρωπαϊκής επιστηµονικής κοινότητας στην πρωτοπορία των εξελίξεων 
στον χώρο της έρευνας, και ικανών να ενισχύσουν τη βάση γνώσεων και την τεχνολογική 
τεχνογνωσία της βιοµηχανίας.  

Αιτιολογικό 

Οι υποδοµές έρευνας διαδραµατίζουν όλο και πιο σηµαντικό ρόλο για την πρόοδο και την 
εκµετάλλευση των γνώσεων. Για παράδειγµα, οι πηγές ακτινοβολίας, οι τράπεζες δεδοµένων 
γονιδιωµατικής και οι τράπεζες δεδοµένων κοινωνικών επιστηµών, τα παρατηρητήρια και τα 
αστεροσκοπεία για τις περιβαλλοντικές και τις διαστηµικές επιστήµες, τα συστήµατα 
απεικόνισης ή τα "καθαρά δωµάτια" για τη µελέτη και την ανάπτυξη νέων υλικών ή τη 
νανοηλεκτρονική, αποτελούν τα βασικά εργαλεία της έρευνας. Οι υποδοµές αυτές είναι 
δαπανηρές και η ανάπτυξή τους απαιτεί ευρύ φάσµα τεχνογνωσίας. Για τον λόγο αυτό, θα 
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πρέπει να είναι δυνατή η χρήση και η αξιοποίησή τους από τον µέγιστο δυνατό αριθµό 
επιστηµονικών και βιοµηχανικών χρηστών σε ευρωπαϊκή κλίµακα. 

Η ανάπτυξη µιας ευρωπαϊκής προσέγγισης για τις υποδοµές έρευνας, συµπεριλαµβανοµένων 
των ηλεκτρονικών υποδοµών επεξεργασίας δεδοµένων και επικοινωνιών, και η ανάληψη 
δράσης στον τοµέα αυτό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορεί να συµβάλει ουσιαστικά 
στη δυναµική ανάπτυξη και στην αξιοποίηση του ευρωπαϊκού ερευνητικού δυναµικού.  

Η ΕΕ είναι σε θέση και οφείλει να διαδραµατίσει καταλυτικό και πολλαπλασιαστικό ρόλο 
στον συγκεκριµένο τοµέα, προωθώντας την ευρύτερη και αποδοτικότερη πρόσβαση στις 
υποδοµές που υπάρχουν ήδη στα διάφορα κράτη µέλη αλλά και την ευρύτερη και 
αποδοτικότερη χρήση τους, την περαιτέρω βελτίωση αυτών των υποδοµών κατά 
συντονισµένο τρόπο, και την µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη ανάπτυξη νέων 
ερευνητικών υποδοµών πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.  

∆ραστηριότητες  

Οι εν προκειµένω δραστηριότητες θα καλύπτουν όλα τα επιστηµονικά και τεχνολογικά πεδία. 
Θα υλοποιούνται σε συντονισµό µε τις δραστηριότητες που υπάγονται στους θεµατικούς 
τοµείς, κατά τρόπο ώστε να εξασφαλισθεί ότι όλες οι δράσεις που αναλαµβάνονται σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο και στο πλαίσιο της ΕΕ ανταποκρίνονται στις ανάγκες του εκάστοτε 
τοµέα σε υποδοµές έρευνας, συµπεριλαµβανοµένης της διεθνούς συνεργασίας.  

Οι δραστηριότητες θα είναι οι εξής:  

• Υποστήριξη των υφιστάµενων υποδοµών έρευνας 

– διακρατική πρόσβαση: υποστήριξη της πρόσβασης των ευρωπαίων ερευνητών στις 
καλύτερες υποδοµές έρευνας για τη διεξαγωγή των ερευνητικών τους δραστηριοτήτων, 
ανεξαρτήτως της θέσης των υποδοµών· 

– δραστηριότητες ολοκλήρωσης: βελτιωµένη δόµηση, σε ευρωπαϊκή κλίµακα, της 
επιχειρησιακής λειτουργίας των υποδοµών έρευνας σε έναν δεδοµένο τοµέα και προώθηση 
της συνεκτικής τους χρήσης και βελτίωσης· 

– ηλεκτρονικές υποδοµές έρευνας: προώθηση της περαιτέρω ανάπτυξης και εξέλιξης των 
υποδοµών επικοινωνίας και πλέγµατος µεγάλης δυναµικότητας και υψηλών επιδόσεων και 
ενίσχυση των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων αξιοποίησης της υπολογιστικής τεχνολογίας 
υπερυψηλής απόδοσης, προώθηση της διάδοσης στις κοινότητες χρηστών, ενίσχυση της 
παγκόσµιας εµβέλειάς τους και αύξηση της ασφάλειας και αξιοπιστίας τους, µε βάση τα 
επιτεύγµατα των υποδοµών GEANT και GRID. 

• Υποστήριξη νέων υποδοµών έρευνας 

– κατασκευή νέων υποδοµών και ριζική ανακαίνιση υφιστάµενων υποδοµών: προώθηση της 
δηµιουργίας νέων υποδοµών, βάσει ιδίως των εργασιών του ESFRI22, οι οποίες µπορεί να 

                                                 
22 Το Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Φόρουµ για τις Υποδοµές Έρευνας (ESFRI) δηµιουργήθηκε τον Απρίλιο 

του 2002. Το ESFRI συγκεντρώνει αντιπροσώπους των 25 κρατών µελών της ΕΕ, οριζόµενους από 
τους αντίστοιχους υπουργούς έρευνας, και έναν αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το 2004, 
κλήθηκαν να συµµετάσχουν και οι συνδεδεµένες µε το πρόγραµµα πλαίσιο χώρες. 
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εγκρίνονται βάσει του άρθρου 171 της συνθήκης ή βάσει των αποφάσεων θέσπισης των 
ειδικών προγραµµάτων σύµφωνα µε το άρθρο 166 της συνθήκης. 

– σχεδιαστικές µελέτες: βάσει της ανιούσας προσέγγισης της προκήρυξης προσκλήσεων 
υποβολής προτάσεων µε σκοπό τη δηµιουργία νέων υποδοµών έρευνας, παραχώρηση 
επιχορηγήσεων αναγνωριστικής φάσης για αναγνωριστικές µελέτες και µελέτες 
σκοπιµότητας νέων υποδοµών. 

Οι προτάσεις σχεδίων υποδοµών που θα υποβληθούν προς χρηµατοδότηση στο πλαίσιο αυτό 
θα επιλέγονται βάσει σειράς κριτηρίων, στα οποία θα συγκαταλέγονται τα εξής:  

– προστιθέµενη αξία της χρηµατοδοτικής συνδροµής της ΕΕ· 

– δυνατότητες παροχής υπηρεσίας στους χρήστες της επιστηµονικής κοινότητας 
(πανεπιστήµια και επιχειρήσεις) σε ευρωπαϊκό επίπεδο· 

– το διεθνές τους ενδιαφέρον· 

– τεχνική εφικτότητα· 

– δυνατότητες ευρωπαϊκής σύµπραξης και δέσµευσης των άµεσα ενδιαφερόµενων 
συντελεστών· 

– εκτιµώµενο κόστος κατασκευής και εκµετάλλευσης. 

Όσον αφορά την κατασκευή νέων υποδοµών, θα διασφαλισθεί αποτελεσµατικός συντονισµός 
των κοινοτικών χρηµατοδοτικών µηχανισµών, κυρίως του προγράµµατος πλαισίου και των 
διαρθρωτικών ταµείων. 

ΈΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ 

Στόχοι 

Ενίσχυση της ικανότητας καινοτοµίας των ευρωπαϊκών ΜΜΕ και της συµβολής τους 
στην ανάπτυξη προϊόντων και αγορών νέας τεχνολογίας, µέσω της υποστήριξης: της 
εξωτερικής ανάθεσης ερευνητικών εργασιών, της αύξησης των ερευνητικών 
προσπαθειών, της επέκτασης των οικείων δικτύων, της ικανότητας καλύτερης 
εκµετάλλευσης των αποτελεσµάτων της έρευνας και απόκτησης τεχνολογικής 
τεχνογνωσίας. 

Αιτιολογικό 

Οι ΜΜΕ αποτελούν κεντρικό στοιχείο του ευρωπαϊκού οικονοµικού ιστού. Για τον λόγο 
αυτό, θα πρέπει να αποτελούν βασικό κρίκο του συστήµατος καινοτοµίας και της αλυσίδας 
µετατροπής των γνώσεων σε νέα προϊόντα, διεργασίες και υπηρεσίες. Αντιµέτωπες µε έναν 
συνεχώς αυξανόµενο ανταγωνισµό στη διεθνή αγορά και παγκοσµίως, οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ 
χρειάζεται να αυξήσουν την ένταση γνώσης και έρευνας της επιχειρηµατικής τους 
δραστηριότητας, να επεκτείνουν τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες σε µεγαλύτερες 
αγορές και ενισχύσουν την υπερεθνικότητα των οικείων δικτύων γνώσεων. Τα µέτρα που 
λαµβάνουν τα κράτη µέλη σε σχέση µε τις ΜΜΕ, ως επί το πλείστον, δεν ενθαρρύνουν ούτε 
υποστηρίζουν την ερευνητική συνεργασία ή τη µεταφορά τεχνολογίας. Είναι συνεπώς 
απαραίτητη η ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ µε σκοπό τη συµπλήρωση των µέτρων που 
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λαµβάνονται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και την ενίσχυση του αντικτύπου αυτών 
των µέτρων. Πέραν των δραστηριοτήτων που παρατίθενται κατωτέρω, σε όλες τις 
δραστηριότητες που θα αναληφθούν βάσει του προγράµµατος πλαισίου θα ενθαρρύνεται και 
θα διευκολύνεται η συµµετοχή των ΜΜΕ και θα λαµβάνονται υπόψη οι ανάγκες τους. 

∆ραστηριότητες  

Οι ειδικές δράσεις προς όφελος των ΜΜΕ θα αναληφθούν µε σκοπό την υποστήριξη ΜΜΕ ή 
ενώσεων ΜΜΕ που έχουν ανάγκη να προσφύγουν σε εξωτερική ανάθεση της εκτέλεσης 
ερευνητικών εργασιών, σε πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα, και ιδίως ΜΜΕ χαµηλής 
έως µέσης τεχνολογίας µε ελάχιστες ή ανύπαρκτες ερευνητικές δυνατότητες. Στις δράσεις 
αυτές µπορούν να συµµετέχουν και ΜΜΕ έντασης έρευνας που χρειάζονται να αναθέσουν σε 
εξωτερικούς ερευνητικούς οργανισµούς τη διεξαγωγή ερευνητικών εργασιών που 
υπερβαίνουν τις ερευνητικές τους δυνατότητες. Οι σχετικές δράσεις θα καλύπτουν το σύνολο 
των επιστηµονικών και τεχνολογικών πεδίων. Προβλέπονται δύο καθεστώτα 
χρηµατοδότησης:  

– έρευνα προς όφελος ΜΜΕ: Υποστήριξη µικρών οµάδων καινοτόµων ΜΜΕ µε σκοπό την 
επίλυση κοινών ή συµπληρωµατικών τεχνολογικών προβληµάτων· 

– έρευνα προς όφελος ενώσεων ΜΜΕ: Υποστήριξη ενώσεων ή οµίλων ΜΜΕ µε σκοπό την 
ανάπτυξη τεχνικών λύσεων σε προβλήµατα κοινά για µεγάλο αριθµό ΜΜΕ του εκάστοτε 
κλάδου ή τµήµατος της αλυσίδας αξίας. 

Το πρόγραµµα για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία θα παρέχει υποστήριξη σε 
δίκτυα ενδιάµεσων φορέων και σε εθνικά προγράµµατα δράσης που αποσκοπούν στην 
ενθάρρυνση και διευκόλυνση της συµµετοχής των ΜΜΕ στο πρόγραµµα πλαίσιο. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ  

Στόχοι 

Ενίσχυση του ερευνητικού δυναµικού των ευρωπαϊκών περιοχών, µέσω ιδίως 
ενθάρρυνσης και υποστήριξης της ανάπτυξης, σε όλη την Ευρώπη, περιφερειακών 
“συσπειρώσεων µε γνώµονα την έρευνα” οι οποίες θα συγκροτούνται από πανεπιστήµια, 
ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις και περιφερειακές αρχές.  

Αιτιολογικό 

Ο σηµαντικός ρόλος των περιφερειών στο ευρωπαϊκό τοπίο έρευνας και ανάπτυξης 
αναγνωρίζεται σήµερα όλο και περισσότερο. Η εφαρµογή ερευνητικής πολιτικής και δράσης 
σε περιφερειακό επίπεδο εξαρτάται συχνά από την ανάπτυξη σχηµάτων σύµπραξης του 
δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα. Η πιλοτική δράση “Περιφέρειες της γνώσης” κατέδειξε τη 
δυναµική αυτής της εξέλιξης και την αναγκαιότητα υποστήριξης και ενθάρρυνσης της 
δηµιουργίας τέτοιων σχηµάτων. 

Οι δράσεις που θα αναληφθούν στον τοµέα αυτό θα ενισχύσουν την ικανότητα επένδυσης 
στην ΕΤΑ και την ικανότητα έρευνας των ευρωπαϊκών περιφερειών και, παράλληλα, θα 
µεγιστοποιήσουν τις προοπτικές επιτυχούς συµµετοχής οργανισµών των περιφερειών αυτών 
σε ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα.  

∆ραστηριότητες  
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Η νέα πρωτοβουλία Περιφέρειες της γνώσης θα συγκεντρώσει και θα συστρατεύσει τις 
δυνάµεις των περιφερειακών συντελεστών που ασχολούνται µε την έρευνα: πανεπιστήµια, 
ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις, δηµόσιες αρχές (περιφερειακά συµβούλια ή οργανισµούς 
περιφερειακής ανάπτυξης). Τα σχετικά έργα θα περιλαµβάνουν από κοινού ανάλυση των 
στρατηγικών έρευνας των περιφερειακών συσπειρώσεων (σε συντονισµό µε άλλες 
δραστηριότητες σχετικές µε το ευρύτερο ζήτηµα των περιφερειακών συσπειρώσεων 
καινοτοµίας) και ανάπτυξη εργαλείων εφαρµογής τους µέσω ειδικών δραστηριοτήτων 
έρευνας, συµπεριλαµβανοµένης της “καθοδήγησης” περιφερειών χαµηλού προφίλ στον χώρο 
της έρευνας από περιφέρειες πιο ανεπτυγµένες στον τοµέα αυτό. Θα περιλαµβάνονται µέτρα 
µε σκοπό τη βελτίωση της δικτύωσης, της πρόσβασης σε πηγές χρηµατοδότησης, και της 
ένταξης των συντελεστών και οργανισµών έρευνας στις περιφερειακές οικονοµίες. Οι 
δραστηριότητες αυτές θα αναπτύσσονται σε στενή σχέση µε την περιφερειακή πολιτική της 
ΕΕ και µε τα προγράµµατα "ανταγωνιστικότητα και καινοτοµία" και "εκπαίδευση και 
κατάρτιση".  

Στο πλαίσιο της ειδικής δραστηριότητας “Περιφέρειες της γνώσης”, θα επιδιωχθεί συνέργεια 
µε την περιφερειακή πολιτική της ΕΕ, ιδίως σε ό,τι αφορά τις περιφέρειες σύγκλισης και τις 
εξόχως απόκεντρες περιφέρειες.  

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ 

Στόχος 

Πλήρης αξιοποίηση του ερευνητικού δυναµικού της διευρυµένης Ένωσης, µέσω της 
απελευθέρωσης και της ενίσχυσης του ερευνητικού δυναµικού των περιφερειών 
σύγκλισης και των εξόχως απόκεντρων περιφερειών της ΕΕ23, καθώς και µέσω της 
βελτίωσης των δυνατοτήτων επιτυχούς συµµετοχής ερευνητών από τις χώρες αυτές σε 
δραστηριότητες έρευνας σε επίπεδο ΕΕ. 

Αιτιολογικό 

Η Ευρώπη σήµερα δεν αξιοποιεί πλήρως το ερευνητικό της δυναµικό, και ιδίως το 
ερευνητικό δυναµικό περιφερειών λιγότερο προηγµένων και αποµακρυσµένων από το κέντρο 
της έρευνας και της βιοµηχανικής ανάπτυξης στην Ευρώπη. Η εν προκειµένω δράση έχει 
στόχο να δηµιουργήσει κατάλληλες συνθήκες για την πλήρη αξιοποίηση του δυναµικού των 
ερευνητών και των οργανισµών των περιφερειών αυτών, διευκολύνοντας τη συµµετοχή τους 
στις ευρύτερες ευρωπαϊκές ερευνητικές προσπάθειες και επιτρέποντάς τους να επωφεληθούν 
από τις γνώσεις και την εµπειρία που διαθέτουν άλλες περιφέρειες της Ευρώπης. Κατ'αυτό 
τον τρόπο, θα συµβάλει στη δηµιουργία ενός πραγµατικού Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας στη 
διευρυµένη Ένωση.  

                                                 
23 Περιφέρειες σύγκλισης είναι οι περιφέρειες που προβλέπονται στο άρθρο 5 της πρότασης κανονισµού 

του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής - COM(2004) 492. 
Συµπεριλαµβάνουν τις περιφέρειες του στόχου “σύγκλιση”, τις περιφέρειες που είναι επιλέξιµες για 
χρηµατοδότηση από το Ταµείο Συνοχής, και τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες. 
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∆ραστηριότητες  

Στα πλαίσια των σχετικών δραστηριοτήτων θα υποστηριχθούν:  

• οι διακρατικές αµφίδροµες αποσπάσεις ερευνητικού προσωπικού µεταξύ επιλεγµένων 
οργανισµών των περιφερειών σύγκλισης και ενός ή περισσότερων εταίρων οργανισµών· οι 
προσλήψεις ερευνητών προερχόµενων από άλλες χώρες της ΕΕ σε επιλεγµένα κέντρα των 
περιφερειών σύγκλισης·  

• η απόκτηση και η ανάπτυξη ερευνητικού εξοπλισµού και η ανάπτυξη υλικού 
περιβάλλοντος που θα επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση του διαθέσιµου διανοητικού 
δυναµικού, στα επιλεγµένα κέντρα των περιφερειών σύγκλισης·  

• η διοργάνωση εργαστηρίων και συνεδρίων προς διευκόλυνση της µεταφοράς γνώσεων· 
δραστηριότητες προβολής και δηµοσιοποίησης, καθώς και πρωτοβουλίες διάχυσης και 
µεταφοράς ερευνητικών αποτελεσµάτων σε άλλες χώρες και σε διεθνείς αγορές· 

• “µηχανισµοί αξιολόγησης ικανότητας” που θα επιτρέπουν σε οποιοδήποτε ερευνητικό 
κέντρο περιφέρειας σύγκλισης να ζητήσει την εκπόνηση διεθνούς ανεξάρτητης 
πραγµατογνωµοσύνης επί του επιπέδου της ποιότητας του ερευνητικού του έργου και των 
ερευνητικών του υποδοµών. 

Θα επιδιωχθεί ιδιαιτέρως η συνέργεια µε την περιφερειακή πολιτική της ΕΕ. Στα πλαίσια των 
δράσεων υπό τον ανωτέρω τίτλο, θα προσδιορισθούν οι ανάγκες και οι δυνατότητες 
ενίσχυσης της ερευνητικής ικανότητας των αναδυόµενων και υφιστάµενων κέντρων 
αριστείας στις περιοχές σύγκλισης, που µπορούν να καλυφθούν από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία 
και το Ταµείο Συνοχής.  

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΣΤΟ 

Στόχος 

Με την προοπτική της οικοδόµησης µιας αποτελεσµατικής και δηµοκρατικής 
ευρωπαϊκής κοινωνίας της γνώσης, επιδιώκεται η προώθηση της αρµονικής 
ενσωµάτωσης της επιστηµονικής και τεχνολογικής προσπάθειας και των συναφών 
ερευνητικών πολιτικών στον ευρωπαϊκό κοινωνικό ιστό, µέσω της ενθάρρυνσης ενός 
προβληµατισµού και διαλόγου ευρωπαϊκής κλίµακας επί ζητηµάτων που αφορούν την 
επιστήµη και την τεχνολογία και τις σχέσεις τους µε την κοινωνία και τον πολιτισµό.  

Αιτιολογικό 

Η επιστήµη και η τεχνολογία έχουν όλο και πιο βαθιά επίδραση στην καθηµερινή µας ζωή. 
Παρά το γεγονός ότι είναι προϊόντα της κοινωνικής δραστηριότητας και διαµορφώνονται από 
κοινωνικούς και πολιτισµικούς παράγοντες, η επιστήµη και η τεχνολογία εξακολουθούν να 
βρίσκονται µακριά από τα καθηµερινά ενδιαφέροντα και ανησυχίες ενός µεγάλου µέρους του 
πληθυσµού και των πολιτικών ιθυνόντων, να αποτελούν αντικείµενο παρεξηγήσεων και να 
δηµιουργούν ελπίδες και φόβους. Για να λάβει θέση η κοινωνία ως προς τα αµφιλεγόµενα 
ζητήµατα που θέτουν οι αναδυόµενες τεχνολογίες, απαιτείται τεκµηριωµένος και εν 
επιγνώσει διάλογος ο οποίος να οδηγεί σε ορθές επιλογές και αποφάσεις.  
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∆ραστηριότητες  

Στο πλαίσιο της ευρείας και ολοκληρωµένης πρωτοβουλίας που θα αναληφθεί εν 
προκειµένω, θα υποστηριχθούν:  

• η ενίσχυση και βελτίωση του ευρωπαϊκού επιστηµονικού συστήµατος, 
συµπεριλαµβανοµένων των επιστηµονικών συµβουλών και της επιστηµονικής 
εµπειρογνωµοσύνης· το µέλλον των επιστηµονικών δηµοσιεύσεων· µέτρα διασφάλισης 
επιστηµονικών πεδίων εκτιθέµενων σε καταχρηστικές πρακτικές και απάτες· η 
εµπιστοσύνη και η "αυτορύθµιση"·  

• η ενίσχυση της δέσµευσης των ερευνητών και του ευρύτερου κοινού, 
συµπεριλαµβανοµένης της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών, επί ζητηµάτων σχετικών 
µε τις επιστήµες, κατά τρόπο ώστε να προβλέπονται και να διευκρινίζονται τα ζητήµατα 
πολιτικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, και ιδίως τα ζητήµατα ηθικής δεοντολογίας· 

• ο προβληµατισµός και ο διάλογος σχετικά µε την επιστήµη και την τεχνολογία και τη θέση 
αυτών στην κοινωνία, ο οποίος θα αντλεί στοιχεία από την ιστορία, την κοινωνιολογία και 
τη φιλοσοφία της επιστήµης και της τεχνολογίας· 

• δραστηριότητες έρευνας µε αντικείµενο το κοινωνικό φύλο, και ιδίως τη διάσταση του 
κοινωνικού φύλου στους διάφορους ερευνητικούς κλάδους και τον ρόλο των γυναικών 
στον χώρο της έρευνας· 

• η δηµιουργία ενός περιβάλλοντος το οποίο να εξάπτει την περιέργεια των νέων για τις 
επιστήµες, µέσω της ενίσχυσης της επιστηµονικής εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα, και 
ιδίως στα σχολεία, και η τόνωση του ενδιαφέροντος των νέων για τις επιστήµες και τις 
επιστηµονικές σταδιοδροµίες· 

• η διαµόρφωση µιας πολιτικής σχετικά µε τον ρόλο των πανεπιστηµίων και τη συµµετοχή 
τους στις µεταρρυθµίσεις που κρίνονται αναγκαίες για την αντιµετώπιση των προκλήσεων 
της παγκοσµιοποίησης· 

• η βελτίωση της επικοινωνίας µεταξύ του επιστηµονικού κόσµου και των κέντρων χάραξης 
πολιτικής, των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και του γενικού κοινού, και ιδίως της 
δηµοσιοποίησης των επιστηµονικών εργασιών και της επιστηµονικής επικοινωνίας. 

Οι σχετικές δραστηριότητες θα λάβουν ιδίως τη µορφή ερευνητικών έργων, µελετών, 
δραστηριοτήτων δικτύωσης και ανταλλαγών, δηµόσιων εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών, 
βραβείων, κοινωνικών ερευνών και εργασιών συλλογής δεδοµένων. Σε πολλές περιπτώσεις 
θα απαιτούν την ανάπτυξη διεθνών εταιρικών σχέσεων µε οργανισµούς τρίτων χωρών. 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για να γίνει ανταγωνιστική και να διαδραµατίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε παγκόσµιο 
επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα πρέπει να ακολουθεί µια δυναµική και συνεκτική διεθνή 
πολιτική σε θέµατα επιστήµης και τεχνολογίας.  

Η διεθνής αυτή πολιτική έχει δύο αλληλένδετους στόχους: 
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– υποστήριξη της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας µέσω της σύναψης 
στρατηγικών εταιρικών σχέσεων µε τρίτες χώρες σε επιλεγµένους 
επιστηµονικούς τοµείς, καθώς και µε την προσφορά ευκαιριών εργασίας 
στην Ευρώπη και συνεργασίας µε την Ευρώπη για κορυφαίους ερευνητές 
από τρίτες χώρες· 

– επίλυση των συγκεκριµένων προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι τρίτες 
χώρες ή προβληµάτων παγκόσµιου ενδιαφέροντος, µε βάση το αµοιβαίο 
συµφέρον και το αµοιβαίο όφελος. 

Η συνεργασία µε τις τρίτες χώρες που θα αναπτυχθεί βάσει του προγράµµατος πλαισίου θα 
εστιάζεται ιδίως στις ακόλουθες οµάδες χωρών: 

– υποψήφιες χώρες· 

– γείτονες χώρες της ΕΕ, µεσογειακές χώρες εταίροι, ∆υτικά Βαλκάνια, τα Νέα Ανεξάρτητα 
Κράτη· 

– αναπτυσσόµενες χώρες, µε βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες τους· 

– αναδυόµενες οικονοµίες. 

Οι δράσεις διεθνούς συνεργασίας θεµατικού προσανατολισµού υπάγονται στο πρόγραµµα 
“Συνεργασία”. Οι διεθνείς δράσεις που αφορούν το ανθρώπινο δυναµικό υπάγονται στο 
πρόγραµµα “Άνθρωποι”. 

Βάσει του προγράµµατος “Ικανότητες”, θα αναληφθούν οριζόντιες δράσεις και µέτρα 
υποστήριξης που δεν αφορούν συγκεκριµένο θεµατικό ή διεπιστηµονικό τοµέα. Θα 
υποστηριχθεί ο συντονισµός των εθνικών προγραµµάτων που αφορούν τη διεθνή 
επιστηµονική συνεργασία, µε σκοπό τη βελτίωση της συνεκτικότητας των εθνικών 
δραστηριοτήτων. Θα εξασφαλισθεί ο γενικός συντονισµός των δράσεων διεθνούς 
συνεργασίας που θα αναληφθούν βάσει των διαφόρων προγραµµάτων του προγράµµατος 
πλαισίου. 
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ΜΗ ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Στόχος 

Παροχή πελατοκεντρικής επιστηµονικής και τεχνικής υποστήριξης στη διαδικασία 
χάραξης πολιτικής της ΕΕ, µέσω της υποστήριξης της εφαρµογής και 
παρακολούθησης των υφιστάµενων πολιτικών και µέσω της ικανότητας 
ανταπόκρισης σε νέες πολιτικές ανάγκες. 

Αιτιολογικό 

Η ανεξαρτησία του ΚΚΕρ από συγκεκριµένα συµφέροντα, ιδιωτικά ή εθνικά, σε 
συνδυασµό µε την τεχνική του εµπειρογνωσία, του επιτρέπει να διευκολύνει την 
επικοινωνία και τις διαδικασίες συναίνεσης µεταξύ των ενδιαφερόµενων µερών 
(κλαδικές/επαγγελµατικές ενώσεις, περιβαλλοντικές οµάδες, αρµόδιες αρχές των κρατών 
µελών, άλλα ερευνητικά κέντρα, κτλ.) και των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής, ιδίως 
σε επίπεδο ΕΕ. Μέσω της επιστηµονικής και τεχνολογικής υποστήριξης που παρέχει, το 
ΚΚΕρ συµβάλλει στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της διαφάνειας και στην 
ορθή επιστηµονική τεκµηρίωση της διαδικασίας χάραξης πολιτικής της ΕΕ.  

Η χρησιµότητα και η αξιοπιστία της υποστήριξης που παρέχει το ΚΚΕρ στις πολιτικές της 
ΕΕ συνδέεται στενά µε την ποιότητα της επιστηµονικής του εµπειρογνωσίας και την ένταξή 
του στη διεθνή επιστηµονική κοινότητα. Το ΚΚΕρ θα εξακολουθήσει συνεπώς να επενδύει 
στην έρευνα και να δηµιουργεί δίκτυα µε άλλα κέντρα αριστείας σε αντίστοιχα πεδία. Θα 
συµµετάσχει στην εκτέλεση έµµεσων δράσεων που έχουν σχέση µε τα πεδία 
εµπειρογνωσίας του, και ιδίως σε δραστηριότητες που αφορούν την ανάπτυξη κοινών 
συστηµάτων επιστηµονικής αναφοράς, τις ερευνητικές υποδοµές, δραστηριότητες 
δικτύωσης, κατάρτισης, κινητικότητας, συµµετοχής σε τεχνολογικές πλατφόρµες και σε 
µέσα συντονισµού στον βαθµό που διαθέτει την κατάλληλη εµπειρογνωσία ώστε να τους 
προσδώσει προστιθέµενη αξία.  

Το ΚΚΕρ θα επιδιώξει ιδιαιτέρως να προωθήσει την ένταξη των νέων κρατών µελών και 
των υποψήφιων χωρών στις δραστηριότητές του στο ίδιο επίπεδο µε τα κράτη µέλη της ΕΕ 
των15. 

∆ραστηριότητες  

Οι δραστηριότητες του ΚΚΕρ θα εστιάζονται κατά προτεραιότητα σε τοµείς που έχουν 
στρατηγική σηµασία για την Ένωση και στους οποίους η παρέµβασή του προσδίδει υψηλή 
προστιθέµενη αξία. Το ΚΚΕρ θα εξακολουθήσει να προσφέρει επιστηµονική και τεχνική 
υποστήριξη στις πολιτικές της ΕΕ που αφορούν καίριους τοµείς όπως η αειφόρος 
ανάπτυξη, η αλλαγή του κλίµατος, τα τρόφιµα, η ενέργεια, οι µεταφορές, τα χηµικά 
προϊόντα, οι εναλλακτικές µέθοδοι δοκιµών, η έρευνα, οι τεχνολογίες της πληροφορίας, οι 
µέθοδοι και τα υλικά αναφοράς, η βιοτεχνολογία, οι παράγοντες επικινδυνότητας, οι 
κίνδυνοι και οι κοινωνικοοικονοµικές συνέπειες. Θα εντείνει τις δραστηριότητές του σε 
τοµείς που απασχολούν ιδιαιτέρως την Ένωση: 

• Ευηµερία σε µια κοινωνία έντασης γνώσης 



 

EL 55   EL 

– Ανάπτυξη και εφαρµογή προηγµένων τεχνικών οικονοµετρικής µοντελοποίησης και 
ανάλυσης, προς υποστήριξη της χάραξης πολιτικών και της παρακολούθησης της 
εφαρµογής πολιτικών όπως η στρατηγική της Λισσαβόνας, η πολιτική της εσωτερικής 
αγοράς, οι πολιτικές στους τοµείς της έρευνας και της εκπαίδευσης.  

– Ανάπτυξη µοντέλων προς υποστήριξη της υπεύθυνης επανεξισορρόπησης των στόχων 
της αειφορίας και της ανταγωνιστικότητας.  

• Αλληλεγγύη και υπεύθυνη διαχείριση των πόρων 

– Προαγωγή και αναβάθµιση του έργου επιστηµονικής και τεχνικής αναφοράς στο πεδίο 
της αειφόρου γεωργίας, µε έµφαση στην ποιότητα, την ιχνηλασιµότητα και την 
ασφάλεια των τροφίµων (συµπεριλαµβανοµένων των γενετικά τροποποιηµένων 
τροφίµων και ζωοτροφών), τη διαχείριση του χώρου και την πολλαπλή συµµόρφωση, 
και υποστήριξη της εφαρµογής της ΚΓΠ.  

– Επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.  

– Βελτίωση της παροχής εναρµονισµένων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεδοµένων µε 
γεωγραφική αναφορά και συστηµάτων χωρικών πληροφοριών (υποστήριξη του 
INSPIRE) και ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων της παγκόσµιας παρακολούθησης του 
περιβάλλοντος και των πόρων (υποστήριξη της GMES). 

– Υποστήριξη της υλοποίησης του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τη σχέση περιβάλλοντος 
και υγείας, και ιδίως παροχή υποστήριξης σε τρέχουσες δραστηριότητες που 
αποβλέπουν στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου συστήµατος πληροφοριών 
περιβάλλοντος και υγείας. 

• Ασφάλεια και ελευθερία 

– Ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που συµβάλλουν στην κατοχύρωση της ελευθερίας, της 
δικαιοσύνης και της ασφάλειας, και ιδίως εκείνων που αφορούν ζητήµατα σχετικά µε 
την καταπολέµηση της τροµοκρατίας, του οργανωµένου εγκλήµατος και της απάτης, την 
ασφάλεια των συνόρων και την πρόληψη σοβαρών κινδύνων, σε συνεργασία µε τις 
αρχές επιβολής του νόµου και τις αρµόδιες υπηρεσίες της ΕΕ.  

– Υποστήριξη των κοινοτικών προσπαθειών αντιµετώπισης των φυσικών και 
τεχνολογικών καταστροφών.  

• Η Ευρώπη ως παγκόσµιος εταίρος 

– Ενίσχυση της υποστήριξης των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ σε σχέση µε 
συγκεκριµένους τοµείς όπως οι εξωτερικές πτυχές της εσωτερικής ασφάλειας, η 
αναπτυξιακή συνεργασία και η ανθρωπιστική βοήθεια. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 
ΠΡΟΤΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Η ενδεικτική κατανοµή µεταξύ προγραµµάτων έχει ως εξής (σε εκατ. ευρώ): 

Συνεργασία *,24 
 

44432

 Υγεία 8317

 Τρόφιµα, γεωργία και βιοτεχνολογία 2455

Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας 12670

 Νανοεπιστήµες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής 4832

 Ενέργεια 2931

 Περιβάλλον (συµπεριλαµβανοµένης της αλλαγής του κλίµατος) 2535

 Μεταφορές (συµπεριλαµβανοµένης της αεροναυτικής) 5940

 Κοινωνικοοικονοµικές και ανθρωπιστικές επιστήµες 792

 Ασφάλεια και διάστηµα 3960

  

Ιδέες 11862

 

Άνθρωποι 7129

 

Ικανότητες 7486

Υποδοµές έρευνας * 3961

Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ 1901

Περιφέρειες της γνώσης 158

Ερευνητικό δυναµικό 554

Ενσωµάτωση της επιστήµης στον κοινωνικό ιστό 554

                                                 
24 Συµπεριλαµβάνονται οι κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες (συµπεριλαµβανοµένων των σχεδίων 

χρηµατοδότησης, κτλ.) και οι δραστηριότητες συντονισµού και διεθνούς συνεργασίας που υπάγονται 
στους θεµατικούς τοµείς. 
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∆ραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας 358

 

Μη πυρηνικές δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών 1817

 

ΣΥΝΟΛΟ 72726

* Συµπεριλαµβάνεται επιχορήγηση προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη σύσταση της 
“χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης καταµερισµού του κινδύνου” που προβλέπεται στο παράρτηµα ΙΙΙ. Στις 
αποφάσεις του Συµβουλίου για τη θέσπιση των ειδικών προγραµµάτων, θα καθορίζονται α) η µέγιστη 
συνεισφορά του εκάστοτε ειδικού προγράµµατος στην επιχορήγηση, και β) οι όροι ανακατανοµής, εκ µέρους 
της Επιτροπής, των εσόδων που παράγει η επιχορήγηση και των ενδεχόµενων "υπολοίπων" του κατά τη 
διάρκεια εφαρµογής του έβδοµου προγράµµατος πλαισίου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Έµµεσες δράσεις 

Οι δραστηριότητες που υποστηρίζει το 7ο πρόγραµµα πλαίσιο θα χρηµατοδοτούνται µέσω 
µιας σειράς “µηχανισµών χρηµατοδότησης”. Οι µηχανισµοί αυτοί θα χρησιµοποιούνται, 
είτε µεµονωµένα είτε συνδυαστικά, για τη χρηµατοδότηση των διαφορετικών τύπων 
δράσεων που καλύπτει το πρόγραµµα πλαίσιο.  

Στις αποφάσεις θέσπισης των ειδικών προγραµµάτων, στα προγράµµατα εργασίας και στις 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων θα προσδιορίζονται, κατά περίπτωση:  

• ο ή οι µηχανισµοί που θα χρησιµοποιηθούν για τη χρηµατοδότηση των διαφόρων 
κατηγοριών δράσεων· 

• οι κατηγορίες συµµετεχόντων (όπως ερευνητικοί οργανισµοί, πανεπιστήµια, 
επιχειρήσεις, δηµόσιες αρχές) που µπορούν να επωφεληθούν από τους προβλεπόµενους 
µηχανισµούς χρηµατοδότησης· 

• οι τύποι δραστηριοτήτων (έρευνα, ανάπτυξη, επίδειξη, κατάρτιση, διάδοση, µεταφορά 
γνώσεων ή άλλες συναφείς δραστηριότητες) που µπορούν να χρηµατοδοτηθούν µέσω 
καθενός από τους µηχανισµούς χρηµατοδότησης. 

Στις περιπτώσεις όπου προβλέπονται περισσότεροι του ενός µηχανισµοί χρηµατοδότησης, 
τα προγράµµατα εργασίας µπορεί να διευκρινίζουν τον µηχανισµό χρηµατοδότησης που 
πρέπει να χρησιµοποιηθεί για το εκάστοτε θεµατικό αντικείµενο των προκλήσεων 
υποβολής προτάσεων. 

Οι µηχανισµοί χρηµατοδότησης είναι οι εξής: 

α) Για την υποστήριξη δράσεων που υλοποιούνται κυρίως βάσει προσκλήσεων 
υποβολής προτάσεων: 

1. Συνεργατικά έργα 

Χρηµατοδοτική υποστήριξη ερευνητικών έργων που εκτελούνται από 
κοινοπραξίες εταίρων προερχόµενων από διαφορετικές χώρες και τα οποία έχουν 
ως στόχο την ανάπτυξη νέων γνώσεων, τεχνολογιών, προϊόντων ή κοινών 
ερευνητικών πόρων. Το µέγεθος, το πεδίο και η εσωτερική οργάνωση των έργων 
µπορεί να διαφέρουν, ανάλογα µε το εκάστοτε πεδίο ή θεµατικό αντικείµενο. Τα 
έργα µπορεί να εκτείνονται από µικρής ή µεσαίας κλίµακας δράσεις 
στοχοθετηµένης έρευνας έως µεγαλύτερα έργα ολοκλήρωσης τα οποία 
κινητοποιούν σηµαντικό όγκο πόρων για την επίτευξη ενός καθορισµένου στόχου. 

2. ∆ίκτυα αριστείας 

Χρηµατοδοτική υποστήριξη κοινών ερευνητικών προγραµµάτων που εκτελούνται 
από περισσότερους του ενός ερευνητικούς οργανισµούς µε σκοπό την ενοποίηση 
και ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων τους σε έναν δεδοµένο τοµέα, ολοκλήρωση 
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την οποία αναλαµβάνουν ερευνητικές οµάδες στα πλαίσια µακροπρόθεσµης 
συνεργασίας. Η εκτέλεση αυτών των κοινών προγραµµάτων θα απαιτεί την 
επίσηµη δέσµευση των οργανισµών που ενοποιούν µέρος των πόρων και 
δραστηριοτήτων τους.  

3. ∆ράσεις συντονισµού και στήριξης 

Χρηµατοδοτική υποστήριξη δραστηριοτήτων που έχουν ως στόχο τον συντονισµό 
ή την υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και πολιτικών (δικτύωση, 
ανταλλαγές, διακρατική πρόσβαση σε υποδοµές έρευνας, µελέτες, συνέδρια, κτλ.). 
Για την υλοποίηση των συγκεκριµένων δράσεων µπορεί να χρησιµοποιούνται 
διαδικασίες άλλες πλην των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. 

4. Μεµονωµένα έργα  

Χρηµατοδοτική υποστήριξη έργων διεξαγόµενων από µεµονωµένες ερευνητικές 
οµάδες. Ο συγκεκριµένος µηχανισµός θα χρησιµοποιείται κυρίως για την 
υποστήριξη έργων έρευνας αιχµής που αναλαµβάνονται κατ'έµπνευση ερευνητών 
και χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Έρευνας. 

5. Υποστήριξη της κατάρτισης και της επαγγελµατικής εξέλιξης των 
ερευνητών  

Χρηµατοδοτική υποστήριξη της κατάρτισης και της επαγγελµατικής εξέλιξης των 
ερευνητών. Ο συγκεκριµένος µηχανισµός θα χρησιµοποιείται κυρίως για την 
υλοποίηση των δράσεων "Μαρία Κιουρί".  

6. Έρευνα προς όφελος συγκεκριµένων οµάδων (ιδίως ΜΜΕ) 

Χρηµατοδοτική υποστήριξη έργων έρευνας διεξαγόµενης κατά το πλείστον από 
πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα ή άλλες νοµικές οντότητες, προς όφελος 
συγκεκριµένων οµάδων, και ιδίως ΜΜΕ ή ενώσεων ΜΜΕ.  

β) Για την υποστήριξη δράσεων που υλοποιούνται δυνάµει αποφάσεων του 
Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου25, εκδιδόµενων τη προτάσει της 
Επιτροπής, η Κοινότητα θα χορηγεί χρηµατοδοτική υποστήριξη σε πρωτοβουλίες 
µεγάλης κλίµακας και πολλαπλής χρηµατοδότησης.  

• Χρηµατοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας στην από κοινού εκτέλεση σαφώς 
καθορισµένων εθνικών προγραµµάτων έρευνας, βάσει του άρθρου 169 της 
συνθήκης. Για την από κοινού αυτή εκτέλεση απαιτείται ειδική δοµή 
εκτέλεσης, η οποία είτε υπάρχει ήδη είτε χρειάζεται να δηµιουργηθεί. Η 
χορήγηση χρηµατοδοτικής υποστήριξης εκ µέρους της Κοινότητας θα 
υπόκειται στον όρο της κατάρτισης σχεδίου χρηµατοδότησης, βασιζόµενου σε 
επίσηµες δεσµεύσεις των αρµόδιων εθνικών αρχών. 

• Χρηµατοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας στην εφαρµογή κοινών 
τεχνολογικών πρωτοβουλιών για την επίτευξη στόχων οι οποίοι δεν είναι 

                                                 
25 Ή αποφάσεων του Συµβουλίου, εκδιδόµενων κατόπιν διαβούλευσης µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  
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δυνατόν να επιτευχθούν µε τους µηχανισµούς χρηµατοδότησης που 
προβλέπονται στο σηµείο 1 ανωτέρω. Οι κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες θα 
κινητοποιούν συνδυασµό χρηµατοδοτήσεων διαφορετικού χαρακτήρα και 
προερχόµενων από διαφορετικές πηγές, ιδιωτικές και δηµόσιες, ευρωπαϊκές και 
εθνικές. Οι χρηµατοδοτήσεις αυτές µπορεί να λαµβάνουν διάφορες µορφές και 
να διατίθενται ή να κινητοποιούνται µέσω διαφόρων µηχανισµών: 
χρηµατοδοτική υποστήριξη από το πρόγραµµα πλαίσιο, δάνεια από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, χρηµατοδότηση κεφαλαίου επιχειρηµατικού 
κινδύνου. Οι κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες δύναται να εγκρίνονται και να 
εφαρµόζονται βάσει του άρθρου 171 της συνθήκης (αυτό συνεπάγεται 
ενδεχοµένως τη σύσταση κοινών επιχειρήσεων) ή µέσω των αποφάσεων 
θέσπισης των ειδικών προγραµµάτων. Η χορήγηση χρηµατοδοτικής 
υποστήριξης εκ µέρους της Κοινότητας θα υπόκειται στον όρο προγενέστερης 
κατάρτισης γενικού σχεδίου χρηµατοοικονοµικής µηχανικής, βασιζόµενου σε 
επίσηµες δεσµεύσεις όλων των ενδιαφερόµενων µερών.  

• Χρηµατοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας στην ανάπτυξη νέων υποδοµών 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Η χρηµατοδοτική αυτή συνεισφορά δύναται να 
χορηγείται βάσει του άρθρου 171 της συνθήκης ή µέσω των αποφάσεων 
θέσπισης των ειδικών προγραµµάτων. Η ανάπτυξη νέων υποδοµών θα 
κινητοποιεί συνδυασµό χρηµατοδοτήσεων διαφορετικού χαρακτήρα και 
προερχόµενων από διαφορετικές πηγές: εθνικές χρηµατοδοτήσεις, πρόγραµµα 
πλαίσιο, διαρθρωτικά ταµεία, δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων, κ.ά. Η χορήγηση χρηµατοδοτικής υποστήριξης εκ µέρους της 
Κοινότητας θα υπόκειται στον όρο προγενέστερης κατάρτισης γενικού σχεδίου 
χρηµατοδότησης, βασιζόµενου σε επίσηµες δεσµεύσεις όλων των 
ενδιαφερόµενων µερών.  

Η Κοινότητα θα εφαρµόζει τους µηχανισµούς χρηµατοδότησης σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του κανονισµού που θεσπίζεται κατ'εφαρµογήν του άρθρου 167 της συνθήκης, τους 
σχετικούς µηχανισµούς παροχής κρατικών ενισχύσεων, και ιδίως το κοινοτικό πλαίσιο για 
τις κρατικές ενισχύσεις υπέρ της έρευνας και τις ανάπτυξης, καθώς και σύµφωνα µε τους 
σχετικούς διεθνείς κανόνες. Σύµφωνα µε αυτό το διεθνές πλαίσιο, θα πρέπει να είναι 
δυνατή η κατά περίπτωση αναπροσαρµογή του ύψους και της µορφής της χρηµατοδοτικής 
συµµετοχής, ιδίως στις περιπτώσεις που προβλέπεται παρέµβαση και άλλων πηγών 
δηµόσιας χρηµατοδότησης, και ιδίως άλλων πηγών κοινοτικής χρηµατοδότησης όπως η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).  

Επιπλέον της άµεσης χρηµατοδοτικής υποστήριξης που θα παρέχει στους συµµετέχοντες, η 
Κοινότητα θα διευκολύνει την πρόσβασή τους στα δάνεια της ΕΤΕπ µέσω της 
“χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης καταµερισµού του κινδύνου” η οποία συνίσταται στην 
παραχώρηση επιχορήγησης στην Τράπεζα. Η Τράπεζα θα χρησιµοποιεί την εκ µέρους της 
Κοινότητας επιχορήγηση, συµπληρωµατικά προς τα ίδια κεφάλαια, για τη δηµιουργία 
προβλέψεων και τη διάθεση κεφαλαίων για τα δάνεια που χορηγεί. Υπό την επιφύλαξη, και 
τηρουµένων των διατάξεων του κανονισµού που θεσπίζεται κατ'εφαρµογήν του άρθρου 
167 της συνθήκης και των αποφάσεων του Συµβουλίου για τη θέσπιση των ειδικών 
προγραµµάτων, ο συγκεκριµένος µηχανισµός θα επιτρέψει τη διεύρυνση του 
χαρτοφυλακίου των δανείων της ΕΤΕπ προς τις ευρωπαϊκές δράσεις ΕΤΑ (και ιδίως τις 
κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες, τα έργα µεγάλης κλίµακας -συµπεριλαµβανοµένων των 
έργων Eureka, και τις νέες υποδοµές έρευνας).  
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Στην περίπτωση των συµµετεχόντων σε έµµεσες δράσεις που είναι εγκατεστηµένοι σε 
περιφέρεια που παρουσιάζει αναπτυξιακή καθυστέρηση (περιφέρειες σύγκλισης και εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες26), προβλέπεται η κινητοποίηση συµπληρωµατικών 
χρηµατοδοτικών πόρων από τα διαρθρωτικά ταµεία, όταν και όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. 
Στην περίπτωση της συµµετοχής οντοτήτων από υποψήφιες χώρες, είναι δυνατό να 
χορηγείται συµπληρωµατική συνεισφορά από τα προενταξιακά χρηµατοδοτικά µέσα, υπό 
ανάλογους όρους. Σε ό,τι αφορά τις δράσεις του σκέλους “υποδοµές έρευνας” του 
προγράµµατος “Ικανότητες” του 7ου προγράµµατος πλαισίου, οι σχετικές ρυθµίσεις 
χρηµατοδότησης θα καθορίζονται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ουσιαστική 
συµπληρωµατικότητα µεταξύ της κοινοτικής χρηµατοδότησης υπέρ της έρευνας και των 
άλλων κοινοτικών και εθνικών χρηµατοδοτικών µέσων, και ιδίως των ∆ιαρθρωτικών 
Ταµείων. 

Άµεσες δράσεις 

Άµεσες δράσεις ονοµάζονται οι δραστηριότητες της Κοινότητας που θα υλοποιηθούν από 
το Κοινό Κέντρο Ερευνών. 

                                                 
26 Περιφέρειες σύγκλισης είναι οι περιφέρειες που προβλέπονται στο άρθρο 5 της πρότασης 

κανονισµού του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής - COM(2004) 
492. Συµπεριλαµβάνουν τις περιφέρειες του στόχου “σύγκλιση”, τις περιφέρειες που είναι επιλέξιµες 
για χρηµατοδότηση από το Ταµείο Συνοχής, και τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες. 
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LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT 

1. NAME OF THE PROPOSAL : 

Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council concerning the 
seventh framework programme of the European Community for research, technological 
development and demonstration activities (2007 to 2013) – Building the Europe of 
Knowledge 

2. ABM / ABB FRAMEWORK 

RESEARCH, ENTREPRISE, ENERGY AND TRANSPORT. INFORMATION 
SOCIETY. DIRECT RESEARCH and FISHERIES 

3. BUDGET LINES 

3.1. Budget lines (operational lines and related technical and administrative 
assistance lines) including headings : 

Titles: 02, 06, 08, 09, 10 and 11 

3.2. Duration of the action and of the financial impact: 

2007-2013 subject to the approval of new financial perspectives framework 

3.3. Budgetary characteristics (add rows if necessary): 

Budget 
line Type of expenditure New EFTA 

contribution 

Contributions 
from applicant 

countries 

Heading in 
financial 

perspective 

02, 06, 
08, 09, 
10 and 
11 

 
Non-
comp 

Diff27/ 
 NO YES YES No [1a] 

XX.01 
Comp/ 

 

 
Non-
diff28 

NO NO NO No [ 1a…] 

XX.01.05 Non-
comp  

 
Non-
diff 

NO YES YES No [ 1a…] 

                                                 
27 Differentiated appropriations. 
28 Non-differentiated appropriations here after referred to as NDA. 
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4. SUMMARY OF RESOURCES 

4.1. Financial Resources 

4.1.1. Summary of commitment appropriations (CA) and payment appropriations (PA) 

EUR million (to 3 decimal places) CASH PRICES 

 

Expenditure type 

Section 
no. 

  

2007 

 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 2013 

 

Total 

Operational expenditure29          
Commitment 
Appropriations (CA) 8.1 a 

4.955,289 6.450,321 7.929,201 9.553,215 

11.203,503 

 12.811,940 14.568,946 67.472,416 

Payment 
Appropriations (PA) 

 b         

Administrative expenditure within reference amount30      
Technical & 
administrative 
assistance (NDA) 

8.2.4 c 
   

706,648   

  

720,781   

  

735,196   

  

749,900   

  

764,898   

   

780,196   

  

795,800   

  

5.253,418   

TTOOTTAALL  RREEFFEERREENNCCEE  AAMMOOUUNNTT  

Commitment 
Appropriations 

 a+c 5.661,937 7.171,102 8.664,398 
10.303,11
5 11.968,401 13.592,136 15.364,746 72.725,834 

Payment 
Appropriations 

 b+c        

Administrative expenditure not included in reference amount31 

Human resources and 
associated 
expenditure (NDA) 

8.2.5 d 
11,633  

         
11,866   

         
12,103   

         
12,345   

         
12,592   

         
12,844             13,101   

          
86,483    

Administrative costs, 
other than human 
resources and 
associated costs, not 
included in reference 
amount (NDA) 

8.2.6 e 

0,807 0,824 0,840 0,857 0,874 0,891   0,909 

 

 

 

6,002 

                                                 
29 Expenditure that does not fall under Chapter xx 01 of the Title xx concerned. 
30 Expenditure within article xx 01 05 of Title xx. 
31 Expenditure within chapter xx 01 other than articles xx 01 05. 
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    Total indicative financial cost of intervention     

TOTAL CA including 
cost of Human 
Resources 

a+c
+d
+e 

       
5.674,377    

      
7.183,791   

      
8.677,340   

    
10.316,31
6    

    
11.981,867    

    
13.605,87
1    

       
15.378,756    

          
72.818,319    

TOTAL PA including 
cost of Human 
Resources 

b+c
+d
+e 

 
       

Co-financing details 

If the proposal involves co-financing by Member States, or other bodies (please specify 
which), an estimate of the level of this co-financing should be indicated in the table below 
(additional lines may be added if different bodies are foreseen for the provision of the co-
financing): 

EUR million (to 3 decimal places) 

Co-financing body 

 
 

Year 
n 

 

n + 1 

 

n + 2 

 

n + 3 

 

n + 4 

n + 5 
and 
later 

 

Total 

…………………… f        

TOTAL CA including co-
financing 

a+c
+d+
e+f 

       

 

4.1.2. Compatibility with Financial Programming 

⌧ Proposal is compatible with next financial programming (Commission’s 
February 2004 Communication on the financial perspectives 2007-2013 
COM (2004) 101). 

 Proposal will entail reprogramming of the relevant heading in the financial 
perspective. 

 Proposal may require application of the provisions of the Interinstitutional 
Agreement32 (i.e. flexibility instrument or revision of the financial perspective). 

4.1.3. Financial impact on Revenue 

 Proposal has no financial implications on revenue 

⌧ Proposal has financial impact – the effect on revenue is as follows: 

Certain Associated States may contribute to the funding of the framework programmes. 

                                                 
32 See points 19 and 24 of the Interinstitutional agreement. 
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In accordance with Article 161 of the Financial Regulation, the Joint Research Centre may 
benefit from revenue from various types of competitive activities and from other services 
provided for outside bodies. 

In accordance with Article 18 of the Financial Regulation, certain revenue 
may be used to finance specific items. 

NB: All details and observations relating to the method of calculating the effect 
on revenue should be shown in a separate annex. 

EUR million (to one decimal place) 

  Situation following action 

Budget line Revenue 

Prior to
action 

[Year 
n-1] 

[Yea
r n] 

[n+1] [n+2] [n+3
] 

[n+4] [n+5]
33 

a) Revenue in absolute terms         

b) Change in revenue  ∆       

(Please specify each revenue budget line involved, adding the appropriate 
number of rows to the table if there is an effect on more than one budget line.) 

4.2. Human Resources FTE (including officials, temporary and external staff) – 
see detail under point 8.2.1. 

  

 

Annual requirements 

 

Year n 

 

n + 1 

 

n + 2 

 

n + 3 

 

n + 4 

 

n + 5 
and 
later 

Total number of 
human resources 

      

 

5. CHARACTERISTICS AND OBJECTIVES 

Details of the context of the proposal are required in the Explanatory Memorandum. 
This section of the Legislative Financial Statement should include the following 
specific complementary information: 

                                                 
33 Additional columns should be added if necessary i.e. if the duration of the action 

exceeds 6 years. 
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5.1. Need to be met in the short or long term 

The 7th Framework Programme will be an integral part of the EU efforts towards the 
knowledge economy and society in Europe, together with other specific endeavours on 
education, training and innovation. The elaboration of the objectives, as illustrated in 
the Communication COM (2004) 353 of 16.6.2004 on the future European research 
policy and very favourably viewed by the stakeholders and the other European 
institutions, is at the basis of the Commission proposal for the 7th Framework 
Programme. 

The 7th Framework Programme is characterised both by continuity with the current FP6 
(e.g. in the context of the collaborative research) and the introduction of novel elements at 
the level of content and instruments to address the arising needs at EU level (e.g. support to 
new infrastructures, co-ordination of national research programmes on a large scale, Joint 
Technology Initiatives, European Research Council).  

The 7th Framework Programme addresses the main components of European research, 
namely cooperative research, basic research, human resources and research capacities 
(including infrastructures, specific SME measures, Science in Society aspects, support to 
regions etc). The main instruments to be used will be the known ones, with important 
efforts already undertaken and more envisaged to simplify all procedures of the Framework 
Programme and make them friendlier for the proposers.  

These elements are lucidly presented in the Explanatory Memorandum and in the 
Communication “Building the ERA of Knowledge for Growth” that is put forward at the 
same moment as the Commission proposals for the 7th Framework Programme. 

5.2. Value-added of Community involvement and coherence of the proposal with 
other financial instruments and possible synergy 

Intervention at EU level is justified in the field of R&D policy. There are a number of cases 
where it can be more effective to provide support for research at EU level than at national 
level. Some research activities are of such a scale that no single Member State can provide 
the necessary resources and expertise. In these cases, EU projects can allow research to 
achieve the required “critical mass”, while lowering commercial risk and producing a 
leverage effect on private investment. EU-scale actions also play an important role in 
transferring skills and knowledge across frontiers. This helps to foster excellence in 
research and development through enhancing capability, quality and EU-wide competition, 
as well as improving human capacity in S&T through training, mobility and European 
career development. EU support can also contribute to a better integration of European 
R&D, by encouraging the coordination of national policies, by the EU-wide dissemination 
of results, and by funding research for pan-European policy challenges.  

An in-depth analysis is provided in the “Impact Assessment and Ex Ante Evaluation Report 
for the Commission proposals for the Council and European Parliament decisions on the 7th 
Framework Programme (EC and Euratom)”. This document represents a technical annex to 
the legislative proposal in the form of a staff working document. A whole chapter is 
dedicated to this question (see its Annex 1, chapter 3). The report also addresses alternative 
options for Community intervention and the impacts likely to result from each policy 
option. 
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The 7th Framework Programme will involve new modes of support for research activities. 
These will be complementary to the support to be provided by the European Investment 
Bank, the Structural Funds, national and regional schemes. More information is included in 
the Communication “Building the ERA of Knowledge for Growth” (see above) and in the 
Explanatory Memorandum.  

5.3. Objectives, expected results and related indicators of the proposal in the 
context of the ABM framework 

“Reinvigorating” the Lisbon agenda is a key goal of the EU and the European 
Commission for the coming years. This implies, as a first priority, the full realisation of 
the knowledge society. In the same direction, the strategic objectives of the College, 
COM (2005) 12 final, have highlighted the importance of research and development as 
one of the key drivers of prosperity and growth. In particular this will mean the Union 
committing to invest 3% of GDP in research, with one third coming from the public 
sector. This message is reinforced by the Communication on ‘A new start for the Lisbon 
Strategy’ COM (2005)24.  

The objectives set out here are therefore aimed precisely at supporting the aims of the 
Lisbon agenda through Community funded research activities. It has been demonstrated 
that such research plays a critically important role in promoting growth and prosperity, 
building the European knowledge base including research capacities and developing an 
integrated and strengthened European Research Area. 

Objectives are in the following areas:  

I. Cooperation 

Support will be given to the whole range of research activities carried out in 
transnational cooperation, from collaborative projects and networks to the 
coordination of research programmes. International cooperation between the EU 
and third countries is an integral part of this action.  

1. Health: Improving the health of European citizens and increasing the 
competitiveness of European health-related industries and businesses, while addressing 
global health issues including emerging epidemics. Emphasis will be put on translational 
research (translation of basic discoveries in clinical applications), the development and 
validation of new therapies, methods for health promotion and prevention, diagnostic tools 
and technologies, as well as sustainable and efficient healthcare systems.  

2. Food, agriculture and biotechnology: Building a European Knowledge Based Bio-
Economy (includes all industries and economic sectors that produce, manage and otherwise 
exploit biological resources and related services, supply or consumer industries, such as 
agriculture, food, fisheries, forestry, etc.) by bringing together science, industry and other 
stakeholders, to exploit new and emerging research opportunities that address social and 
economic challenges: the growing demand for safer healthier and higher quality food and 
for sustainable use and production of renewable bio-resources; the increasing risk of 
epizootic and zoonotic diseases and food related disorders; threats to the sustainability and 
security of agricultural production resulting in particular from climate change; and the 
increasing demand for high quality food, taking into account animal welfare and rural 
contexts.  
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3. Information and communication technologies: To enable Europe to master and 
shape the future developments of Information and Communication Technologies (ICT) so 
that the demands of its society and economy are met. Activities will strengthen Europe’s 
scientific and technology base in ICT, help drive and stimulate innovation through ICT use 
and ensure that ICT progress is rapidly transformed into benefits for Europe’s citizens, 
businesses, industry and governments. 

4. Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies: 
Improve the competitiveness of European industry and ensure its transformation from a 
resource-intensive to a knowledge-intensive industry, by generating breakthrough 
knowledge for new applications at the crossroads between different technologies and 
disciplines.  

5. Energy:  Transforming the current fossil-fuel based energy system into a more 
sustainable one based on a diverse portfolio of energy sources and carriers combined with 
enhanced energy efficiency, to address the pressing challenges of security of supply and 
climate change, whilst increasing the competitiveness of Europe’s energy industries. 

6. Environment (including Climate Change): Sustainable management of the 
environment and its resources through advancing our knowledge on the interactions 
between the biosphere, ecosystems and human activities, and developing new technologies, 
tools and services, in order to address in an integrated way global environmental issues . 
Emphasis will be put on prediction of climate, ecological, earth and ocean systems changes; 
on tools and technologies for monitoring, prevention and mitigation of environmental 
pressures and risks including on health, as well as for the conservation of the natural and 
man-made environment. 

7. Transport (including Aeronautics): Based on technological advances, develop 
integrated, “greener” and “smarter” pan-European transport systems for the benefit of the 
citizen and society, respecting the environment and natural resources; and securing and 
further developing the leading role attained by the European industries in the global market.  

8. Socio-Economic Sciences and the Humanities: Generating an in-depth, shared 
understanding of complex and interrelated socio-economic challenges Europe is confronted 
with, such as growth, employment and competitiveness, social cohesion and sustainability, 
quality of life and global interdependence, in particular with the view of providing an 
improved knowledge base for policies in the fields concerned.  

9. Security and Space :  

To develop the technologies and knowledge for building capabilities needed to ensure the 
security of citizens from threats such as terrorism, and  crime, while respecting fundamental 
human rights; to ensure optimal and concerted use of available technologies to the benefit 
of European security; and to stimulate the co-operation of providers and users for security 
solutions. 

Supporting a European Space Programme focusing on applications such as GMES with 
benefits for citizens and for the competitiveness of the European space industry. This will 
contribute to the development of a European Space Policy, complementing efforts by 
Member States and by other key players, including the European Space Agency.  
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II. Ideas 

This programme will enhance the dynamism, creativity and excellence of European 
research at the frontier of knowledge. This will be done by supporting “investigator-driven” 
research projects carried out across all fields by individual teams in competition at the 
European level. Projects will be funded on the basis of proposals presented by researchers 
on subjects of their choice and evaluated on the sole criterion of excellence as judged by 
peer review. 

III. People 

Strengthening, quantitatively and qualitatively, the human potential in research and 
technology in Europe, by stimulating people to enter into the researcher’s profession, 
encouraging European researchers to stay in Europe, and attracting to Europe researchers 
from the entire world, making Europe more attractive to the best researchers. This will be 
done by putting into place a coherent set of “Marie Curie” actions, addressing researchers at 
all stages of their careers, from initial research training to life long learning and career 
development. 

IV. Capacities  

Research Infrastructures: Optimising the use and development of the best research 
infrastructures existing in Europe, and helping to create in all fields of science and 
technology new research infrastructures of pan-European interest needed by the European 
scientific community to remain at the forefront of the advancement of research, and able to 
help industry to strengthen its base of knowledge and its technological know how.  

Research For the Benefit of SMEs: Strengthening the innovation capacity of European 
SMEs and their contribution to the development of new technology based products and 
markets by helping them outsource research, increase their research efforts, extend their 
networks, better exploit research results and acquire technological know how. 

Regions of Knowledge: Strengthening the research potential of European regions, in 
particular by encouraging and supporting the development, across Europe, of regional 
“research-driven clusters” associating universities, research centres, enterprises and regional 
authorities.  

Research Potential: Stimulating the realisation of the full research potential of the enlarged 
Union by unlocking and developing the research potential in the EU’s convergence regions, 
and helping to strengthen the capacities of their researchers to successfully participate in 
research activities at EU level. 

Science In Society: With a view to building an effective and democratic European 
Knowledge society, the aim is to stimulate the harmonious integration of scientific and 
technological endeavour, and associated research policies in the European social web, by 
encouraging at European scale reflection and debate on science and technology, and their 
relation with society and culture.  



 

EL 70   EL 

Activities of international co-operation: Support European competitiveness through 
strategic partnerships with third countries in selected fields of science and by engaging the 
best third country scientists to work in and with Europe as well as to address specific 
prolems that third countries face or that have a global character, on the basis of mutual 
interest and mutual benefit. 

V. Non Nuclear Actions of the Joint Research Centre:  

To provide customer driven scientific and technical support to the EU policy making 
process, ensuring support to the implementation and monitoring of existing policies and 
responding to new policy demands. 

Performance indicators: will be developed at three levels. Quantitative and qualitative 
indicators will be developed to show the path or direction of scientific and technical 
progress, such as new standards and tools, scientific techniques, patent applications and 
licence agreements new products, process and services.  

Management indicators will be developed to monitor performance internally and support 
senior management decision making. These could include level of budget execution, time to 
contract and time to payment.  

Outcome (impact) indicators will be used to assess the overall effectiveness of the research 
against high-level objectives. These could include assessment at the aggregate Framework 
Programme Level (e.g. impact on the achievement of the Lisbon, Goeteborg, Barcelona and 
other objectives) and assessment at the SP level (e.g. contribution made to EU S&T and 
economic performance).  

More information on this point is included in the Annex of the “Impact Assessment and Ex 
Ante Evaluation Report for the Commission proposals for the Council and European 
Parliament decisions on the 7th Framework Programme (EC and Euratom)”, Chapter 6:  
Towards an effective, user-friendly management and outcome-oriented new the 7th 
Framework Programme, Section 3: New programme evaluation and monitoring system. 

5.4. Method of Implementation (indicative) 

Show below the method(s)34 chosen for the implementation of the action. 

⌧  Centralised Management 

⌧    Directly by the Commission 

⌧    Indirectly by delegation to: 

⌧       Executive Agencies 

⌧   Bodies set up by the Communities as referred to in art. 
185 of the Financial Regulation 

                                                 
34 If more than one method is indicated please provide additional details in the 

"Relevant comments" section of this point. 
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⌧       National public-sector bodies/bodies with public-
service mission (in part for  some Marie Curie 
individual fellowships) 

 Shared or decentralised management  ٱ

 With Member states ٱ

 With Third countries ٱ

 Joint management with international organisations (please specify)  ٱ

 

Relevant comments: 

As a general principle when deciding on the most appropriate management 
structures, there must be clear lines of responsibility within the Commission and 
clean interfaces between the Commission and any separate management structures. 
In addition, where the link between the detailed follow-up of the actual projects 
funded and the development of S&T policy is clear, any shift of management away 
from the Commission services cannot go beyond “upstream” tasks supporting the 
submission and evaluation of proposals. Where this link between the individual 
project follow-up and the definition of scientific priorities is not direct or does not 
exist, management of the “downstream” tasks of making contracts and running the 
projects could be given to an executive agency. 

With this principle in mind, the following are proposed for the management of the 
various blocks of the Framework Programme: 

(1) For actions deriving from Article 169 or Article 171 of the Treaty – notably for joint 
technological initiatives and new infrastructure actions - the management structures 
will be decided on a case-by-case basis according to the specific characteristics of 
the action concerned and will be created by the decisions establishing the actions 
and will involve management outside the Commission services.  

(2) For all RTD projects, including collaborative research projects, the hypothesis 
used is that it will not be possible to manage with the status quo (i.e. full internal 
direct management with limited use of outsourcing through commercial contracts). 
In this case,  for “upstream” implementation tasks an executive agency will be used. 
Tasks  would include the reception and administrative management of proposals 
submitted, inviting and paying expert evaluators (chosen by the Commission), 
providing logistical support to proposal evaluation and possible further tasks, such 
as financial viability checking and provision of statistics. The continued possibility 
to sub-contract specific tasks to private companies (e.g. for the development of IT 
tools) will not be ruled out.  

The evaluation, contracting and project management of RTD projects, except for 
those identified in points (3), (4) and (5) below, would be carried out by the 
Commission services, in order to maintain the close link between such activities 
and policy formulation. 
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(3) For the frontier research and the European Research Council (ERC), a scientific 
council will oversee the implementation of the programme from the scientific 
perspective; this will involve the preparation of the annual work programmes (which 
will be adopted by the Commission), the establishment of the peer review process 
and the quality control of project evaluation and selection. The administration of the 
programme and the tasks associated with the implementation of the individual 
projects will be assured by an executive agency . 

(4) In the case of the mobility actions (other than the new scheme mentioned in point 
(5) below and SME-specific support actions , the Commission will handle the 
policy oversight and preparation of procedures and work programmes as well as the 
selection of projects and the budgets allocated to them. Both the upstream and the 
purely downstream contract management will be provided by an executive agency, 
which will take over the tasks of preparing, signing and administrative follow-up of 
contracts once the Commission has evaluated the proposals and decided which 
projects to fund. The feedback into the work programme, future programmes and 
other policy initiatives will be ensured by the Commission through monitoring and 
review at the project portfolio or sub-programme level, whereas the agency would 
deal with individual project-level management and payments. 

(5) For the new scheme of co-funding of national mobility programmes, for policy 
reasons the Commission will retain full responsibility for the evaluation and funding 
decisions at the highest level (i.e. the decisions on which national programmes to co-
fund ). The detailed implementation of the individual grant schemes under this 
heading will, though, be passed to the relevant national or regional public-sector 
bodies or private bodies with a public service mission established in the Member 
States, since there is no link from the individual grants to policy formulation. 

Flexibility should be maintained to allow the possibility of adapting these 
management arrangements depending on experience acquired during the first years 
of the 7th Framework Programme. 
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6. MONITORING AND EVALUATION 

6.1. Monitoring system 

Monitoring of implementation management would be ensured by operational senior 
management within the Commission on a continuous basis with annual check points and 
using a common set of management performance indicators. Adequate resource would 
be given to this process. The annual results of this exercise will be used to inform senior 
management and as an input to the multi-annual assessment exercise.  

The requirements and systems for data collection regarding proposal evaluation and 
contract preparation are currently under review given the needs of providing a robust 
and simplified data set while imposing minimum burden on research programme 
participants.  

6.2. Evaluation 

6.2.1. Ex-ante evaluation 

In line with the Commission requirements, an ex ante evaluation of the 7th 
Framework Programme legislative proposals has been undertaken. This evaluation 
is incorporated in the overall Impact Assessment report of the European 
Commission’s proposals for the European parliament and Council decisions on the 
7th Framework Programme (EC and EURATOM).  

The 7th Framework Programme Impact Assessment exercise was based upon inputs 
from stakeholders, internal and external evaluation and other studies, and 
contributions from recognised European evaluation and impact assessment experts. 
The Impact Assessment exercise covered the period from April 2004 to April 2005. 
It was conducted and monitored by the Commission services with the help of a 
number of external experts. 

6.2.2. Measures taken following an intermediate/ex-post evaluation (lessons learned 
from similar experiences in the past) 

A Five Year Assessment of the implementation and achievements of Community 
research over the five preceding years was carried out between June-December 2004 
by a panel of independent high level experts. The assessment was based on analysis 
of an extensive database of evaluation and policy reports concerning Community 
research, 8 separate studies and analyses prepared specifically as inputs to the 
assessment exercise; interviews with and presentations by Commission staff; and 
discussion by panel members within their own constituencies.  

The results of the Five Year Assessment were made available on 10 February 2005 
and on XX/XX/2005, the Commission communicated the conclusions of the 
assessment, accompanied by its observations, to the European Parliament, the 
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the 
Regions. 
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A synthesis of the key findings of the Five Year Assessment report and how these 
have been integrated into the proposal (in italics) are as follows:  

• It was noted that the Framework Programmes have provided a major contribution to 
Europe’s knowledge base and the restructuring of Europe’s research system to be 
more innovative and that the Commission’s proposal to substantially increase the 
European research budget in the future is a welcome step in the right direction. The 
proposal is for a substantial increase in funding of the Framework.  

• It was recommended that a clearer vision or articulation of what EU research aims to 
achieve is needed to help set clear objectives, define precisely the Added Value for 
Europe, reinforce the impetus given by the European Research Area and get the 
necessary support from the public for these activities. The proposal is accompanied 
by a specific Communication to describe the relationship between knowledge 
creation and growth and has been developed in parallel with, the ex ante Impact 
Assessment which gives a clear and detailed statement on the expected benefits from 
the proposed research activities.  

• It was recommended that the industrial orientation and participation in the 
Framework Programme must be enhanced to help strengthen European 
competitiveness. Links to other EU policies are needed such as intellectual property 
rights (IPR), state aid rules and also encouragement of public-private collaboration 
such as through joint technology initiatives. The proposal reflects the need for a 
strengthened and simplified approach to Community research funding with detailed 
attention to the needs of the industrial sector, including different types of industrial 
participant such as large firms and SMEs. The promotion of joint technology 
initiatives is one of the innovative features to promote industrial participation in the 
programme.  

• It was recommended that excelling in science and developing human resources for 
research will be crucial for further development of the knowledge-based society. 
This will require the extension in scale and scope of human resources and mobility 
programmes. The proposal reflects this need through the enhanced measures for 
human resources development with the commitment for more flexibility and greater 
articulation between the public and private sectors. It is also proposed to create a 
European Research Council to promote riskier research and excellence in science.    

• It was recommended that enhancing citizens trust in science, technology and 
innovation and better understanding of the legitimacy of research policies are 
necessary to tackle society’s concerns appropriately by science and research policy 
objectives. Impacts and actual results should be communicated to the public at large 
in a meaningful manner. The proposal reflects these needs through a specific 
approach to Science in Society as one of the activities under ‘Capacities’.  

• Simplifying the access and participation to the Framework Programme, notably 
through the streamlining of its administration, is essential to reinforce its positive 
role in the EU research landscape. This is not least true for the new Member States 
which face particular problems that are to be addressed. For reasons of continuity, it 
was recommended to maintain the current implementation instruments. Extensive 
efforts are ongoing towards a major simplification of Framework Programme 
procedures, the proposed results of which are incorporated throughout the 
proposal.     
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6.2.3. Terms and frequency of future evaluation 

Not later than 2010, the Commission shall carry out with the assistance of external 
experts, an interim evaluation of the seventh framework programme and its specific 
programmes on the quality of the research activities under way and  progress 
towards the objectives set.     

A coordinated programme of studies for: horizontal assessments of such topics as 
the impact of research on issues such as productivity, competitiveness and 
employment; structuring effects of the Framework Programme on the ERA 
(fragmentation, excellence, coordination) through the formation and development of 
commercial and knowledge networks, and the creation and support to 
infrastructures; and the impact of Community research on  strategic decision making 
in companies and research organisations and national, European and regional 
authorities; assessment of impact and achievements at portfolio, programme and 
higher levels against the strategic objectives and indicators that are set within a 
clearly defined programme logic. 

 Two years following the completion of this framework programme, the 
Commission shall have carried out an external evaluation by independent experts 
of its rationale, implementation and achievements. This would be supported by a 
coherent set of independent studies, the interim evaluation and other evaluation 
activities carried out over the life-time of the Framework Programme, as listed 
above.  The report of this exercise would be presented to all interested 
stakeholders, including the Parliament and Council. Furthermore, this report could 
feed into future ex ante evaluation and impact assessments by the Commission. 

An independent ex post programme evaluation would be undertaken 2 years after 
the end of the 6th Framework Programme.   

Evaluation methods to include: expert panels; sampled analyses, case studies and 
surveys; longitudinal studies; studies coordinated with Members States; where 
appropriate, cost-benefit analysis or follow-on macroeconomic impact analysis. 

7. ANTI-FRAUD MEASURES  

Measures will be taken to ensure that the same anti-fraud measures taken in the sixth 
framework programmes’ rules for participation and contracts will be brought forward and 
reinforced in the seventh framework programmes. These include measures such a financial 
collective responsibility, sanctions against overcharging, measures to ensure the effective 
recovery of amounts due to the Commission, and administrative and legal measures taken to 
ensure full compliance with the Financial Regulation and its provisions regarding 
procedures for selecting and financing grants and services rendered to the Commission.  
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8. DETAILS OF RESOURCES 

8.1. Objectives of the proposal in terms of their financial cost 
Commitment appropriations in EUR million (to 3 decimal places) Cash prices35 

Year     2007 Year    2008 Year 2009 Year  2010 Year 2011 Year  2012  Year 2013 TOTAL 
(Headings of 
Objectives, actions 
and outputs should 
be provided) 

No. 
outpu
ts 

Total cost 

No. 
out
put
s 

Total cost 
No. 
output
s 

Total cost 
No. 
output
s 

Total cost 
No. 
output
s 

Total cost 
No. 
output
s 

Total cost 
No. 
output
s 

Total cost 
No. 
output
s 

Total cost 

OPERATIONAL 
OBJECTIVE No.1 
36 

COOPERATION 

 3.399,269  4.340,582  5.271,74
4  6.293,886  7.332,531  8.344,970  9.449,190  44.432,17

3 

OPERATIONAL 
OBJECTIVE No.2  1 

IDEAS 

 907,445  1.158,732  1.407,30
8  1.680,172  1.957,442  2.227,716  2.522,699  11.861,51

4 

OPERATIONAL 
OBJECTIVE No.31 

PEOPLE 

 545,376  696,400  845,795  1.009,786  1.176,426  1.338,861  1.515,952  7.128,596 

OPERATIONAL 
OBJECTIVE No.41 

CAPACITIES 

 572,937  731,365  888,205  1.060,391  1.235,383  1.405,950  1.592,035  7.486,265 

                                                 
35 The amounts represent (cash prices) the heading 1 a) of the Financial Perspectives related to “Establishing a European research area, 

…”excluding the part related to Innovation. 
Those amounts have not been included in the actual financial legislative statement.  

36 As described under Section 5.3. 
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OPERATIONAL 
OBJECTIVE No51 

JRC 

 236,910  244,023  251,346  258,878  266,619  274,640  284,869  1.817,286 

TOTAL COST  5.661,937  7.171,102  8.664,39
8  10.303,11

5  11.968,40
1  13.592,13

6  15.364,74
6  72.725,83

4 
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8.2. Administrative Expenditure 

8.2.1. Number and type of human resources 

 

Types of 
post 

 Staff to be assigned to management of the action using existing and/or 
additional resources (number of posts/FTEs) 

  Year 2007 Year 2008 Year 2009 Year 2010 Year 2011 Year 2012 Year 2013 

A*/AD 40 40 40 40 40 40 40 Officials 
or 

temporary 
staff37 

(XX 01 
01) 

B*, 
C*/AST 

62 62 62 62 62 62 62 

Staff financed38 by art. 
XX 01 02 

       

A*/AD 

 1.334 1.334 1.334 1.334 1.334 1.334 1.334 

Other staff39 
financed by 
art. XX 01 05 

B*, 
C*/AST 1.320 

1.320 1.320 1.320 1.320 1.320 1.320 

TOTAL 2.654 2.654 2.654 2.654 2.654 2.654 2.654 

                                                 
37 Cost of which is NOT covered by the reference amount. 
38 Cost of which is NOT covered by the reference amount. 
39 Cost of which is included within the reference amount. 
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8.2.2. Description of tasks deriving from the action 

Implementation of the Framework Programme 

8.2.3. Sources of human resources (statutory) 

(When more than one source is stated, please indicate the number of posts originating from each of the sources) 

⌧ Posts currently allocated to the management of the programme to be replaced or extended 

  ⌧ Posts pre-allocated within the APS/PDB exercise for year 2005 

⌧ Posts to be requested in the next APS/PDB procedure (14 posts for 2006) 

⌧ Posts to be redeployed using existing resources within the managing service (internal redeployment) 

 Posts required for year n although not foreseen in the APS/PDB exercise of the year in question
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8.2.4. Other Administrative expenditure included in reference amount (XX 01 05 – 
Expenditure on administrative management) 

EUR million (to 3 decimal places) Cash Prices 

Budget line 

(number and heading) 

Year  

2007 

Year 
2008 

Year  

2009 

Year 
2010 

Year 
2011 

Year 
2012  

Year 
2013 TOTAL 

1 Technical and administrative 
assistance (including related 
staff costs) 

 
      

 

     Executive agencies40         
132,948   

       
135,607   

       
138,319   

       
141,086   

       
143,907   

       
146,785   

       
149,721   

             
988,374    

     Other technical and 
administrative assistance 

         

573,699   

        

585,173   

        

596,877   

        

608,814   

        

620,991   

        

633,411   

        

646,079   

          

4.265,044   

Statutory staff 

xx.01 05 01 
        
304,222   

       
310,306   

       
316,513   

       
322,843   

       
329,300   

       
335,886   

       
342,603   

         
2.261,673   

External staff 

xx.01 05 02 
          
108,425   

         
110,594   

         
112,806   

         
115,062   

         
117,363   

         
119,710   

         
122,105   

             
806,066    

Other administrative expenses 

xx.01 05 03 

         

161,052   

        

164,273   

        

167,558   

        

170,910   

        

174,328   

        

177,814   

        

181,371   

              

1.197,306   

   Total Technical and 
administrative assistance 

         

706,648   

        

720,781   

        

735,196   

        

749,900   

        

764,898   

        

780,196   

        

795,800   

          

5.253,418   

8.2.5. Financial cost of human resources and associated costs not included in the 
reference amount 

EUR million (to 3 decimal places) cash prices 

Type of human resources 
Year  

2007 

Year 
2008 

Year  

2009 

Year  

2010 

Year 
2011 

Year 
2012  

Year 
2013 TOTAL 

Officials and temporary staff 
(08 0101 and ) 

          
11,633   

         
11,866   

         
12,103   

         
12,345    

         
12,592    

         
12,844    

         
13,101   

          
86,483   

Staff financed by Art XX 01 
02 (auxiliary, END, contract 
staff, etc.) 

        

                                                 
40 Reference should be made to the specific legislative financial statement for the 

Executive Agency(ies) concerned. 
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Total cost of Human 
Resources and associated 

costs (NOT in reference 
amount) 

          
11,633   

         
11,866   

         
12,103   

         
12,345    

         
12,592    

         
12,844    

         
13,101   

          
86,483   

 

Calculation– Administrative expenditures  

Have been calculated taking into account the following hypothesis: 

 - the number of official  staff on the ex part A of the budget remains at 2006 level  

- expenditures increased by the 2% each year according to the inflation foreseen such as 
indicated in Fiche 1 REV (working document of commission services related to the 
financial perspectives), 

- the assumption of 108 000 € for each official staff, and 70.000 € for the external staff 

- the amounts related to agencies do not include officials that will be transferred from the 
staff of the Directorates General 

Calculation– Staff financed under art. XX 01 02 

Reference should be made to Point 8.2.1, if applicable 
 

8.2.6 Other administrative expenditure not included in reference amount 

EUR million (to 3 decimal places) cash prices 

 Year 
2007 

Year 
2008 

Year 
2009 

Year 
2010 

Year 
2011 

Year  

2012 
and 

2013 

TOTAL 

     XX 01 02 11 01 – Missions 0,320 0,326 0,333 0,339 0,346 0.713 2,376 

     XX 01 02 11 02 – Meetings & Conferences 0,010 0,010 0,011 0,011 0,011 0.023 0,076 

     XX 01 02 11 03 – Committees41  0,478 0,487 0,497 0,507 0,517 1.065 3,550 

     XX 01 02 11 04 – Studies & consultations        

     XX 01 02 11 05 - Information systems        

 2  Total Other Management 
Expenditure (XX 01 02 11) 

       

3 Other expenditure of an        

                                                 
41 EURAB committee. 
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administrative nature (specify 
including reference to budget line) 

 

Total Administrative expenditure, other 
than human resources and associated 

costs (NOT included in reference 
amount) 0,807 0,824 0,840 0,857 0,874 

 

 

1.801 6,002 

 

 

Calculation - Other administrative expenditure not included in reference amount 

These figures are estimated on the basis of the 2006 DG RTD requests increased of the 2% 
for the yearly foreseen inflation. (Fiche 1 REV) 

 

The needs for human and administrative resources shall be covered within the allocation 
granted to the managing DG in the framework of the annual allocation procedure. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. Πλαίσιο της πρότασης 

Το πολιτικό πλαίσιο και οι στόχοι της παρούσας πρότασης εκτίθενται στην ανακοίνωση 
“Οικοδοµώντας τον ΕΧΕ της γνώσης στην υπηρεσία της ανάπτυξης”42 που εξέδωσε 
ταυτοχρόνως η Επιτροπή.  

Η γνώση βρίσκεται στο επίκεντρο και διέπει όλα τα στοιχεία της στρατηγικής της 
Λισσαβόνας. Η έρευνα και η τεχνολογία αποτελούν, µαζί µε την εκπαίδευση και την 
καινοτοµία, τις κορυφές του "τριγώνου της γνώσης". 

Για να γίνει η “πιο δυναµική και ανταγωνιστική οικονοµία της γνώσης στον κόσµο” 
διατηρώντας παράλληλα το “ευρωπαϊκό µοντέλο”, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να 
αυξήσει τις επενδύσεις της στην έρευνα στο 3% του ΑΕΠ της και να αξιοποιήσει καλύτερα 
το δυναµικό της στον συγκεκριµένο τοµέα διασφαλίζοντας τη µετατροπή των 
επιστηµονικών αποτελεσµάτων σε νέα προϊόντα, διεργασίες και υπηρεσίες.  

Παράλληλα µε τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη µέλη και σε στενή συνεργασία 
µαζί τους, η ΕΕ πρέπει να κινητοποιήσει τους νοµικούς και χρηµατοοικονοµικούς της 
µηχανισµούς για την επίτευξη αυτού του στόχου, ξεκινώντας µε το πρόγραµµα πλαίσιο 
έρευνας. 

2. Προγενέστερες διαβουλεύσεις  

Κατά την επεξεργασία των προτάσεων για το έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο, η Επιτροπή 
έλαβε υπόψη τις απόψεις των άλλων θεσµικών οργάνων της ΕΕ, ιδίως δε του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, τις απόψεις των κρατών µελών, καθώς και τις απόψεις που διατύπωσαν στο 
πλαίσιο ευρείας διαβούλευσης ποικίλα ενδιαφερόµενα µέρη, συµπεριλαµβανοµένων της 
επιστηµονικής κοινότητας και της βιοµηχανίας.  

∆ιενεργήθηκε επίσης αναλυτική εκτίµηση του αντικτύπου των προτάσεων. Η εκτίµηση 
αντικτύπου βασίστηκε στα στοιχεία που υπέβαλαν τα άµεσα ενδιαφερόµενα µέρη, σε 
εσωτερικές και εξωτερικές αξιολογήσεις και άλλες µελέτες, καθώς στις αναλύσεις 
ευρωπαίων ειδικών, αναγνωρισµένου κύρους, σε θέµατα αξιολόγησης και εκτίµησης 
αντικτύπου.  

Η εκτίµηση αντικτύπου κατέδειξε τα εξής: η Ευρώπη αντιµετωπίζει πολλές οικονοµικές, 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις στην αντιµετώπιση των οποίων µπορεί να 
βοηθήσει η επιστήµη και η τεχνολογία· το ευρωπαϊκό ωστόσο επιστηµονικό και 
τεχνολογικό σύστηµα παρουσιάζει αδυναµίες· η έρευνα έχει υποστηριχθεί µε επιτυχία από 
την ΕΕ µέσω των παλαιότερων προγραµµάτων πλαισίων. 

3. Νοµικές πτυχές 

Η πρόταση για το πρόγραµµα πλαίσιο Ευρατόµ, το οποίο καλύπτει την περίοδο 2007-2011, 
βασίζεται στο άρθρο 7 της συνθήκης Ευρατόµ. Σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του 
συγκεκριµένου άρθρου, τα προγράµµατα ερευνών ορίζονται για περίοδο η οποία δεν 

                                                 
42 COM(2005) 118 
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δύναται να υπερβαίνει τα πέντε έτη. Για τον λόγο αυτό, η διάρκεια εφαρµογής του 
προγράµµατος πλαισίου Ευρατόµ που αφορά η παρούσα πρόταση δεν είναι η ίδια µε τη 
διάρκεια του προγράµµατος πλαισίου ΕΚ.  

Η Επιτροπή προτείνει ωστόσο την ανανέωση, εφόσον δεν προκύψουν άλλοι λόγοι, του 
προγράµµατος πλαισίου Ευρατόµ για την περίοδο 2012-2013, σύµφωνα µε την 
προβλεπόµενη νοµοθετική διαδικασία. 

Για να ενισχυθεί η αριστεία και να βελτιωθεί το µέσο επίπεδο των ερευνητικών 
προσπαθειών στην Ευρώπη χρειάζεται απαραιτήτως να ενισχυθούν, να δοµηθούν και να 
αξιοποιηθούν: η ερευνητική συνεργασία κάθε µορφής, από τη συνεργασία που 
αναπτύσσεται στα πλαίσια κοινών έργων και δικτύων έως τον συντονισµό των εθνικών 
προγραµµάτων έρευνας· ο ανταγωνισµός σε ευρωπαϊκό επίπεδο· η από κοινού εφαρµογή 
τεχνολογικών πρωτοβουλιών µεγάλης κλίµακας και η κοινή ανάπτυξη υποδοµών 
ευρωπαϊκής διάστασης και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.  

Οι δράσεις που υποστηρίζονται από το πρόγραµµα πλαίσιο Ευρατόµ είναι 
συµπληρωµατικές των δράσεων που αναλαµβάνουν τα κράτη µέλη στον τοµέα της 
πυρηνικής ενέργειας.  

Κατ'αρχήν, στο πρόγραµµα πλαίσιο Ευρατόµ εφαρµόζονται όλες οι διατάξεις του 
προγράµµατος πλαισίου ΕΚ (για παράδειγµα σε ό,τι αφορά τους µηχανισµούς 
χρηµατοδότησης), εκτός αν πρόκειται για διατάξεις βασιζόµενες σε άρθρα της συνθήκης 
ΕΚ για τα οποία δεν υπάρχει αντίστοιχο στη συνθήκη Ευρατόµ. Επιπλέον, θα 
εφαρµόζονται, κατά περίπτωση, οι ειδικές διατάξεις της συνθήκης Ευρατόµ.  

4. ∆ηµοσιονοµικές επιπτώσεις  

Στο “νοµοθετικό δηµοσιονοµικό δελτίο” που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση 
εκτίθενται οι δηµοσιονοµικές επιπτώσεις της απόφασης καθώς και οι επιπτώσεις της από 
άποψη ανθρώπινων και διοικητικών πόρων, οι οποίες καλύπτουν και την περίοδο 2012-
1013. 

5. Απλοποίηση 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό που διακρίνει το 7ο πρόγραµµα πλαίσιο από τα προηγούµενα 
προγράµµατα πλαίσια είναι η ουσιαστική απλοποίηση της λειτουργίας του. Τα µέτρα που 
προβλέπονται για τον σκοπό αυτό περιγράφονται στο έγγραφο εργασίας περί των όρων 
εφαρµογής που συνοδεύει την πρόταση. Τα εν λόγω µέτρα, τα οποία καλύπτουν ολόκληρο 
τον κύκλο της χρηµατοδότησης, αναµένεται, µεταξύ άλλων, να απλοποιήσουν τους 
µηχανισµούς χρηµατοδότησης, τους διοικητικούς και δηµοσιονοµικούς κανόνες και 
διαδικασίες, και να διευκολύνουν την ανάγνωση και την κατανόηση των σχετικών 
εγγράφων. Η Επιτροπή προτίθεται να αναθέσει στον εκτελεστικό οργανισµό που θα 
συσταθεί βάσει του 7ου προγράµµατος πλαισίου ΕΚ ορισµένα από τα καθήκοντα που 
σήµερα εκτελούνται στο εσωτερικό της Επιτροπής, τα οποία έχουν κριθεί κατάλληλα για 
εξωτερική ανάθεση. 

6. Περιεχόµενο 

Το πρόγραµµα πλαίσιο ΕΥΡΑΤΟΜ απαρτίζεται από δύο ειδικά προγράµµατα.  
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Το ένα καλύπτει τους εξής δύο τοµείς: 

– Έρευνα στο πεδίο της ενέργειας σύντηξης: µε στόχο την ανάπτυξη τεχνολογίας ικανής 
να διασφαλίσει µια ασφαλή, αειφόρο, φιλική προς το περιβάλλον και οικονοµικά 
βιώσιµη πηγή ενέργειας. 

– Πυρηνική σχάση και ακτινοπροστασία: µε στόχο την προώθηση της ασφαλούς 
χρήσης και εκµετάλλευσης της πυρηνικής σχάσης και άλλων χρήσεων ακτινοβολίας στη 
βιοµηχανία και την ιατρική. 

Το άλλο καλύπτει τις δραστηριότητες του Κοινού Κέντρου Ερευνών στον τοµέα της 
πυρηνικής ενέργειας. Στόχος των εν προκειµένω δραστηριοτήτων είναι η παροχή 
επιστηµονικής και τεχνικής υποστήριξης στη διαδικασία χάραξης πολιτικής στον πυρηνικό 
τοµέα, και παράλληλα η σταθερή υποστήριξη της εφαρµογής των υφιστάµενων πολιτικών 
και η προσαρµογή στην εξέλιξη των πολιτικών αναγκών. 
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2005/0044 (CNS) 

Πρόταση για 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για το έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και 
εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας (Ευρατόµ) (2007-2011) 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,  

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, και ιδίως το 
άρθρο 7, 

την πρόταση της Επιτροπής43, 

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου44, 

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής45, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Η σύζευξη των εθνικών και των ευρωπαϊκών προσπαθειών στον τοµέα της έρευνας 
και της εκπαίδευσης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προώθηση και την 
κατοχύρωση της οικονοµικής ανάπτυξης και της ευηµερίας των πολιτών στην 
Ευρώπη.  

(2) Το έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο συµπληρώνει τις άλλες δράσεις της ερευνητικής 
πολιτικής της ΕΕ που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της στρατηγικής της 
Λισσαβόνας, και ιδίως εκείνες που αφορούν την εκπαίδευση, την κατάρτιση και 
επιµόρφωση, την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία, τη βιοµηχανία, την 
απασχόληση και το περιβάλλον. 

(3) Το παρόν πρόγραµµα πλαίσιο ακολουθεί τα ουσιαστικά βήµατα του προηγούµενου 
προγράµµατος πλαισίου προς τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, 
αλλά προχωρεί περαιτέρω προς την ανάπτυξη της οικονοµίας και της κοινωνίας της 
γνώσης στην Ευρώπη. 

(5) Η Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής µε τίτλο ‘Προς µια ευρωπαϊκή στρατηγική για 
την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού’ υπογραµµίζει τον ρόλο της πυρηνικής 

                                                 
43 ΕΕ C της , σ. . 
44 ΕΕ C της , σ. . 
45 ΕΕ C της , σ. . 
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ενέργειας στη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου και στη µείωση της 
εξάρτησης της Ευρώπης από την εισαγωγή ενέργειας.  

(6) Σύµφωνα µε την απόφαση του Συµβουλίου της 26ης Νοεµβρίου 2004 περί 
τροποποιήσεως των οδηγιών διαπραγµατεύσεων σχετικά µε τον ITER46, η 
υλοποίηση του ITER στην Ευρώπη, στο πλαίσιο µιας ευρύτερης προσέγγισης της 
ενέργειας σύντηξης, θα αποτελεί το κεντρικό στοιχείο των δραστηριοτήτων έρευνας 
της σύντηξης που θα αναληφθούν βάσει του έβδοµου προγράµµατος πλαισίου. 

(7) Η υλοποίηση του έβδοµου προγράµµατος πλαισίου µπορεί να οδηγήσει στη 
σύσταση κοινών επιχειρήσεων κατά την έννοια του Τίτλου ΙΙ, Κεφάλαιο 5, της 
συνθήκης.  

(8) Οι ερευνητικές δραστηριότητες που υποστηρίζει το παρόν πρόγραµµα πλαίσιο θα 
πρέπει να τηρούν τις θεµελιώδεις αρχές ηθικής δεοντολογίας, 
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που διατυπώνονται στον Χάρτη Θεµελιωδών 
∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λαµβάνονται υπόψη και θα 
εξακολουθήσουν να λαµβάνονται υπόψη οι γνώµες της Ευρωπαϊκής Οµάδας για τη 
∆εοντολογία στις Επιστήµες και Νέες Τεχνολογίες. 

(9) Η παρούσα πράξη καθορίζει, για όλη τη διάρκεια του προγράµµατος, 
χρηµατοδοτικό πλαίσιο το οποίο αποτελεί, για την αρµόδια επί του προϋπολογισµού 
αρχή, προνοµιακή αναφορά κατά την έννοια του σηµείου …. της διοργανικής 
συµφωνίας, της ….., µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και 
της Επιτροπής για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του 
προϋπολογισµού. 

(10) Στις … 2005, η Επιτροπή ανακοίνωσε τα πορίσµατα της εξωτερικής αξιολόγησης 
της υλοποίησης και των αποτελεσµάτων των κοινοτικών δραστηριοτήτων που 
αναπτύχθηκαν κατά την προ της αξιολόγησης πενταετία, καθώς και τις 
παρατηρήσεις της επ' αυτών. 

(11) Είναι σηµαντικό να διασφαλιστούν η χρηστή οικονοµική διαχείριση του έβδοµου 
προγράµµατος πλαισίου, η κατά το δυνατόν αποτελεσµατικότερη και απλούστερη 
για τους συµµετέχοντες εφαρµογή του, καθώς και η εύκολη πρόσβαση όλων των 
συµµετεχόντων. 

(12) Κατά την εφαρµογή του παρόντος προγράµµατος πλαισίου θα επιδειχθεί η δέουσα 
προσοχή στη θέση των γυναικών στους χώρους της επιστήµης και της έρευνας µε 
σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση του ενεργού τους ρόλου στην έρευνα. 

(13) Το Κοινό Κέντρο Ερευνών θα πρέπει να συµβάλει στην επίτευξη των ως άνω 
στόχων, διεξάγοντας άµεσες δραστηριότητες και προσφέροντας πελατοκεντρική 
υποστήριξη για την υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ. 

(14) Η διεθνής και παγκόσµια διάσταση των ευρωπαϊκών ερευνητικών δραστηριοτήτων 
είναι σηµαντική για την αποκόµιση αµοιβαίου οφέλους. Το έβδοµο πρόγραµµα 
πλαίσιο είναι ανοικτό στη συµµετοχή χωρών που έχουν συνάψει τις απαραίτητες 

                                                 
46 ∆εν έχει δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα. 
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προς τούτο συµφωνίες. Είναι επίσης ανοικτό, στο επίπεδο των σχεδίων έργων και 
στη βάση του αµοιβαίου οφέλους, στη συµµετοχή φορέων από τρίτες χώρες και 
διεθνών οργανισµών επιστηµονικής συνεργασίας. 

(15) Το έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο θα πρέπει να συµβάλει στη διεύρυνση, 
προσφέροντας επιστηµονική και τεχνολογική υποστήριξη στις υποψήφιες χώρες για 
την εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου και για την ένταξή τους στον Ευρωπαϊκό 
Χώρο Έρευνας. 

(16) Κατά την εφαρµογή του παρόντος προγράµµατος πλαισίου πρέπει να λαµβάνονται 
κατάλληλα µέτρα για την πρόληψη παρατυπιών και περιπτώσεων απάτης και να 
κινούνται οι αναγκαίες διαδικασίες για την ανάκτηση απωλεσθέντων, αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ή κακώς χρησιµοποιηθέντων κονδυλίων, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2988/95 του Συµβουλίου, της 18ης 
∆εκεµβρίου 1995, σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων47, του κανονισµού (Ευρατόµ, EK) αριθ. 2185/96 του 
Συµβουλίου, της 11ης Νοεµβρίου 1996, σχετικά µε τους ελέγχους και εξακριβώσεις 
που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή µε σκοπό την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες48 
και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου σχετικά µε τις έρευνες που πραγµατοποιούνται από την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF)49. 

(17) Η επιστηµονική και τεχνική επιτροπή κλήθηκε από την Επιτροπή να γνωµοδοτήσει, 
και εξέδωσε τη γνώµη της, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: 

Άρθρο 1 

Θέσπιση του προγράµµατος πλαισίου έρευνας και εκπαίδευσης 

Θεσπίζεται, για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31ης ∆εκεµβρίου 2011, πολυετές 
πρόγραµµα πλαίσιο δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης, εφεξής 
καλούµενο “έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο”.  

Άρθρο 2 

Στόχοι 

1. Το έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο υπηρετεί τους γενικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 1 και στο άρθρο 2 σηµείο α) της συνθήκης, συµβάλλοντας παράλληλα στη 
δηµιουργία µιας γνωσιοκεντρικής κοινωνίας η οποία θα στηρίζεται σε έναν 
Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. 

                                                 
47 ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1. 
48 ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2. 
49 ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 1. 
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2. Το έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο περιλαµβάνει τις κοινοτικές δραστηριότητες 
έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης, διεθνούς συνεργασίας, διάδοσης τεχνικών 
πληροφοριών και αξιοποίησης, καθώς και εκπαίδευσης, οι οποίες υπάγονται σε 
δύο ειδικά προγράµµατα: 

Το πρώτο πρόγραµµα καλύπτει τα εξής: 

(a) έρευνα στο πεδίο της ενέργειας σύντηξης, µε στόχο την ανάπτυξη 
τεχνολογίας ικανής να διασφαλίσει µια ασφαλή, αειφόρο, φιλική 
προς το περιβάλλον και οικονοµικά βιώσιµη πηγή ενέργειας· 

(b) πυρηνική σχάση και ακτινοπροστασία, µε στόχο την προώθηση 
της ασφαλούς χρήσης και εκµετάλλευσης της πυρηνικής σχάσης και 
άλλων χρήσεων ακτινοβολίας στη βιοµηχανία και την ιατρική. 

Το δεύτερο πρόγραµµα καλύπτει τις δραστηριότητες του Κοινού Κέντρου 
Ερευνών στον τοµέα της πυρηνικής ενέργειας. 

3. Οι γενικές γραµµές των προγραµµάτων εκτίθενται στο παράρτηµα I.  

Άρθρο 3 

Μέγιστο συνολικό ποσό και κατανοµή του µεταξύ των προγραµµάτων 

1. Το συνολικό ποσό για την εφαρµογή του έβδοµου προγράµµατος πλαισίου για την 
περίοδο 2007 έως 2011 ανέρχεται σε 3092 εκατοµµύρια ευρώ. Το ποσό αυτό 
κατανέµεται ως εξής (σε εκατοµµύρια ευρώ): 

(a) Έρευνα στο πεδίο της ενέργειας σύντηξης 2159 

(b) Πυρηνική σχάση και ακτινοπροστασία 394 

(c) Πυρηνικές δραστηριότητες του Κοινού Κέντρου 

Ερευνών 

539 

2. Οι λεπτοµερείς όροι της χρηµατοδοτικής συµµετοχής της Κοινότητας στο παρόν 
πρόγραµµα πλαίσιο καθορίζονται στο παράρτηµα II.  

Άρθρο 4 

Προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Κοινότητας 

Για τις κοινοτικές δράσεις που χρηµατοδοτούνται δυνάµει της παρούσας απόφασης, ο 
κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2988/95 και ο κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2185/96 
εφαρµόζονται για οποιαδήποτε παράβαση διάταξης του κοινοτικού δικαίου ή αθέτηση 
συµβατικής υποχρέωσης αναληφθείσας βάσει του προγράµµατος, η οποία προκύπτει από 



 

EL 90   EL 

πράξη ή παράλειψη ενός οικονοµικού φορέα και η οποία ζηµιώνει ή ενδέχεται να ζηµιώσει, 
λόγω αδικαιολόγητης δαπάνης, τον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή 
προϋπολογισµούς που διαχειρίζονται οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες. 

Άρθρο 5 

Όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες που αναλαµβάνονται βάσει του έβδοµου 
προγράµµατος πλαισίου υλοποιούνται σύµφωνα µε τις θεµελιώδεις αρχές ηθικής 
δεοντολογίας. 

Άρθρο 6 

Παρακολούθηση, αξιολόγηση και επανεξέταση 

1. Το αργότερο εντός του έτους 2010, η Επιτροπή διενεργεί, µε τη βοήθεια 
εξωτερικών εµπειρογνωµόνων, ενδιάµεση αξιολόγηση του παρόντος 
προγράµµατος πλαισίου και των ειδικών του προγραµµάτων, η οποία αφορά την 
ποιότητα των υπό εξέλιξη ερευνητικών δραστηριοτήτων, την πρόοδο υλοποίησης 
των καθορισµένων στόχων και τα µέχρι τότε επιστηµονικά και τεχνικά 
αποτελέσµατα.  

2. Mετά την ολοκλήρωση του παρόντος προγράµµατος πλαισίου, η Επιτροπή 
αναθέτει σε ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες τη διενέργεια εξωτερικής 
αξιολόγησης του αιτιολογικού, της υλοποίησης και των αποτελεσµάτων του. 

 
Η Επιτροπή ανακοινώνει τα πορίσµατα αυτής της αξιολόγησης, καθώς και τις 
παρατηρήσεις της επ' αυτών, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο, στην 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των 
Περιφερειών. 

Βρυξέλλες,  

 Για το Συµβούλιο 
 Ο Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ, ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο ΕΥΡΑΤΟΜ απαρτίζεται από δύο µέρη, εκ των οποίων το 
πρώτο αντιστοιχεί στις “έµµεσες” δράσεις που αφορούν την έρευνα στο πεδίο της ενέργειας 
σύντηξης και την πυρηνική σχάση και ακτινοπροστασία, ενώ το δεύτερο αντιστοιχεί στις 
“άµεσες” δραστηριότητες έρευνας του Κοινού Κέντρου Ερευνών. 

ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΤΗΞΗΣ 

Στόχος 

Ανάπτυξη της βάσης γνώσεων για το έργο ITER και υλοποίηση του ITER, ως απαραίτητο βήµα 
προς τη δηµιουργία πρωτοτύπων αντιδραστήρων για ασφαλείς, αειφόρους, φιλικούς προς το 
περιβάλλον και οικονοµικά βιώσιµους σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής. 

Αιτιολογικό 

Ο ενεργειακός εφοδιασµός της Ευρώπης δηµιουργεί σοβαρές, βραχυπρόθεσµες, 
µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες προκλήσεις. Συγκεκριµένα, χρειάζεται να ληφθούν 
µέτρα για την αντιµετώπιση των ζητηµάτων της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού, της 
αλλαγής του κλίµατος και της αειφόρου ανάπτυξης, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µην 
απειληθεί η µελλοντική οικονοµική ανάπτυξη. 

Η σύντηξη είναι ικανή να προσφέρει στην Ευρώπη, σε µερικές δεκαετίες από σήµερα, 
αειφόρο και ασφαλή ενεργειακό εφοδιασµό. Η ανάπτυξη της σχετικής τεχνολογίας 
αναµένεται να προσφέρει ασφαλή, αειφόρο και φιλική προς το περιβάλλον ενέργεια. Ο 
µακροπρόθεσµος στόχος της ευρωπαϊκής έρευνας στο πεδίο της σύντηξης, η οποία 
περιλαµβάνει όλες τις σχετικές δραστηριότητες των κρατών µελών και των συνδεδεµένων 
τρίτων χωρών, είναι η από κοινού δηµιουργία πρωτοτύπων αντιδραστήρων για σταθµούς 
ηλεκτροπαραγωγής οι οποίοι θα πληρούν αυτές τις απαιτήσεις, και παράλληλα θα είναι 
οικονοµικά βιώσιµοι. 

Η στρατηγική για την επίτευξη αυτού του µακροπρόθεσµου στόχου έχει ως προτεραιότητα, 
κατά πρώτον, την κατασκευή του ITER (µείζονα πειραµατική εγκατάσταση η οποία 
αναµένεται να αποδείξει το επιστηµονικά και τεχνολογικά εφικτό της ενέργειας σύντηξης), 
και κατά δεύτερον την κατασκευή του DEMO, ενός σταθµού "επίδειξης" της εµπορικής 
παραγωγής ενέργειας σύντηξης. Η στρατηγική αυτή θα συνοδευτεί από ένα δυναµικό 
πρόγραµµα υποστήριξης δραστηριοτήτων Ε&Α για τον ITER και για την εξέλιξη των υλικών, 
της τεχνολογίας και της φυσικής της σύντηξης που απαιτείται για τον DEMO. Για τον σκοπό 
αυτό, προβλέπεται η συµµετοχή της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας, των Ενώσεων στον τοµέα της 
σύντηξης και τρίτων χωρών, και ιδίως µερών της συµφωνίας ITER. 
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∆ραστηριότητες  

• Η κατασκευή του ITER 

Εν προκειµένω περιλαµβάνονται δραστηριότητες προς υποστήριξη της από κοινού 
υλοποίησης του ITER (ως διεθνούς υποδοµής έρευνας), και ιδίως δραστηριότητες σχετικές µε 
την προετοιµασία του τόπου εγκατάστασης, τη σύσταση του οργανισµού ITER και της 
ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης ITER, τη διαχείριση και τη στελέχωση, τη γενική τεχνική και 
διοικητική υποστήριξη, την κατασκευή εξοπλισµού και εγκαταστάσεων, και την υποστήριξη 
του σχεδίου κατά τη διάρκεια της κατασκευής. 

• Ε&Α προς προετοιµασία της λειτουργίας του ITER 

Ένα στοχοθετηµένο πρόγραµµα φυσικής και τεχνολογίας θα αξιοποιήσει τις εγκαταστάσεις 
και τους πόρους του προγράµµατος για τη σύντηξη, καθώς και του JET. Θα αξιολογήσει 
συγκεκριµένες τεχνολογίες βασικές για τον ITER, θα εδραιώσει τις επιλογές του σχεδίου 
ITER, και θα προετοιµάσει τη θέση σε λειτουργία του ITER µέσω πειραµατικών και 
θεωρητικών δραστηριοτήτων. 

• ∆ραστηριότητες τεχνολογικής προετοιµασίας του DEMO 

Οι εν προκειµένω δραστηριότητες θα αφορούν την ανάπτυξη και εξέλιξη των υλικών της 
σύντηξης και βασικών τεχνολογιών της σύντηξης, και τη σύσταση µιας ειδικής οµάδας έργου 
επιφορτισµένης µε την προετοιµασία της κατασκευής της ∆ιεθνούς Εγκατάστασης 
Ακτινοβόλησης Υλικών της Σύντηξης (IFMIF) για τον χαρακτηρισµό υλικών προοριζόµενων 
για τον DEMO. Θα συµπεριλαµβάνουν δοκιµές ακτινοβόλησης και µοντελοποίηση υλικών, 
µελέτες κατασκευαστικού σχεδιασµού του DEMO, και µελέτες επί των ζητηµάτων 
ασφάλειας και περιβαλλοντικής συµπεριφοράς και των κοινωνικοοικονοµικών πτυχών της 
ενέργειας σύντηξης. 

• ∆ραστηριότητες Ε&Α µακροπρόθεσµου ορίζοντα 

Εν προκειµένω περιλαµβάνονται δραστηριότητες µε αντικείµενο την περαιτέρω εξέλιξη 
βελτιωµένων αρχών και τεχνικών για συστήµατα µαγνητικής συγκράτησης που 
παρουσιάζουν δυνητικά πλεονεκτήµατα για τους ηλεκτρικούς σταθµούς σύντηξης (µε 
έµφαση στην ολοκλήρωση της κατασκευής του stellarator W7-X), δραστηριότητες 
θεωρητικής µελέτης και µοντελοποίησης µε στόχο την καλύτερη κατανόηση της 
συµπεριφοράς του πλάσµατος σύντηξης, και δραστηριότητες συντονισµού, µέσω διατήρησης 
επαφών, των µη στρατιωτικών ερευνητικών δραστηριοτήτων των κρατών µελών µε 
αντικείµενο την αδρανειακή συγκράτηση πλάσµατος.  

• Ανθρώπινοι πόροι, εκπαίδευση και κατάρτιση 

Λαµβανοµένων υπόψη των άµεσων και µεσοπρόθεσµων αναγκών του ITER, και µε 
προοπτική την περαιτέρω ανάπτυξη της σύντηξης, θα αναληφθούν πρωτοβουλίες µε σκοπό 
την εξασφάλιση της επάρκειας ανθρώπινων πόρων, από άποψη αριθµού, εύρους δεξιοτήτων 
και προσόντων, επιπέδου κατάρτισης και εµπειρίας. 
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• Υποδοµές 

Η κατασκευή του διεθνούς ερευνητικού έργου στον τοµέα της πυρηνικής ενέργειας ITER 
συγκαταλέγεται στις δραστηριότητες ανάπτυξης νέων υποδοµών µείζονος ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος. 

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΣΧΑΣΗ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Στόχος 

Ανάπτυξη µιας στέρεης επιστηµονικής και τεχνολογικής βάσης η οποία θα επιτρέψει 
την ταχύτερη εξέλιξη των τεχνικών ασφαλούς διαχείρισης των ραδιενεργών αποβλήτων 
µακράς διάρκειας ζωής, προώθηση µιας πιο ασφαλούς, αποδοτικής και ανταγωνιστικής 
εκµετάλλευσης της πυρηνικής ενέργειας και ανάπτυξη ενός στέρεου και κοινωνικά 
αποδεκτού συστήµατος προστασίας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος από τις 
επιπτώσεις της ιοντίζουσας ακτινοβολίας. 

Αιτιολογικό 

Η πυρηνική ενέργεια σήµερα καλύπτει το ένα τρίτο της συνολικής ζήτησης ηλεκτρικής 
ενέργειας στην ΕΕ και αποτελεί προς το παρόν τη σηµαντικότερη πηγή ηλεκτρικής ενέργειας 
βασικού φορτίου µε µηδενική κατανάλωση άνθρακα. Η ευρωπαϊκή πυρηνική βιοµηχανία στο 
σύνολό της χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα χρήσης τεχνολογίας αιχµής και προσφέρει 
θέσεις απασχόλησης υψηλής εξειδίκευσης σε εκατοντάδες χιλιάδες άτοµα. Ως εγχώριος και 
αξιόπιστος ενεργειακός πόρος, η πυρηνική ενέργεια συµβάλλει στην ανεξαρτησία και την 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού της ΕΕ. Οι πιο προηγµένες πυρηνικές τεχνολογίες 
διανοίγουν προοπτικές ουσιαστικής βελτίωσης της απόδοσης και της χρήσης των πόρων, 
καθιέρωσης υψηλότερων προτύπων ασφάλειας και παραγωγής λιγότερων αποβλήτων σε 
σχέση µε τις σηµερινές τεχνικές.  

Εντούτοις, η συνέχιση της χρήσης της συγκεκριµένης πηγής ενέργειας στην ΕΕ θα εξαρτηθεί 
από µια σειρά παραγόντων µείζονος σηµασίας. Η ασφάλεια λειτουργίας των πυρηνικών 
αντιδραστήρων και η διαχείριση των αποβλήτων µακράς διάρκειας ζωής είναι ακριβώς δύο 
καίριοι παράγοντες που θέτουν σοβαρές προκλήσεις. Για την αντιµετώπιση των σχετικών 
προκλήσεων καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες σε τεχνικό επίπεδο, αλλά χρειάζονται 
επίσης κατάλληλες και συντονισµένες ενέργειες σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Σε όλες 
τις χρήσεις της ακτινοβολίας, στη βιοµηχανία και την ιατρική εξίσου, η πρωταρχική αρχή που 
πρέπει να τηρείται είναι η προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Η επίτευξη 
υψηλών επιπέδων ασφάλειας θα είναι και η βασική επιδίωξη των δραστηριοτήτων που θα 
αναληφθούν σε όλους τους θεµατικούς τοµείς του παρόντος σκέλους. Χρειάζεται επίσης να 
αντιµετωπισθούν και οι σαφείς ανάγκες διαθεσιµότητας και επάρκειας υποδοµών και 
τεχνογνωσίας σε όλους τους κλάδους της πυρηνικής επιστήµης και της πυρηνικής µηχανικής. 
Τα επιµέρους τεχνικά πεδία συνδέονται µεταξύ τους, µέσω θεµάτων οριζόντιου χαρακτήρα 
όπως ο κύκλος πυρηνικού καυσίµου, η χηµεία ακτινιδών, η ανάλυση κινδύνων και η 
εκτίµηση ασφάλειας, αλλά και ζητήµατα που αφορούν το κοινωνικό σύνολο και τη 
διακυβέρνηση. 

Θα πρέπει επίσης να αναληφθούν ερευνητικές εργασίες µε σκοπό τη διερεύνηση νέων 
επιστηµονικών και τεχνολογικών προοπτικών και την ευέλικτη ανταπόκριση στις νέες 
πολιτικές ανάγκες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια εφαρµογής του προγράµµατος 
πλαισίου. 
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∆ραστηριότητες  

• ∆ιαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων 

Έρευνα και ανάπτυξη, προσανατολισµένη σε τεχνολογίες υλοποίησης, σχετικά µε τη διάθεση 
ακτινοβοληµένων πυρηνικών καυσίµων και ραδιενεργών αποβλήτων µακράς διάρκειας ζωής 
σε βαθείς γεωλογικούς σχηµατισµούς και, κατά περίπτωση, επίδειξη τεχνολογιών ασφάλειας, 
και µε σκοπό να υποστηριχθεί η διαµόρφωση µιας κοινής ευρωπαϊκής θεώρησης των 
βασικών ζητηµάτων διαχείρισης και διάθεσης αποβλήτων. Έρευνα επί τεχνικών διαχωρισµού 
και µεταστοιχείωσης ή/και άλλων τεχνικών µείωσης της ποσότητας ή/και της 
επικινδυνότητας των προς διάθεση αποβλήτων. 

• Συστήµατα αντιδραστήρων 

Έρευνα µε σκοπό την υποστήριξη της συνεχούς ασφάλειας λειτουργίας των υφιστάµενων 
συστηµάτων αντιδραστήρων (συµπεριλαµβανοµένων των εγκαταστάσεων του κύκλου του 
πυρηνικού καυσίµου), η οποία θα λαµβάνει υπόψη νέες προκλήσεις όπως η παράταση της 
διάρκειας ζωής και η ανάπτυξη νέων προηγµένων µεθοδολογιών εκτίµησης της ασφάλειας 
(τόσο της τεχνικής όσο και της ανθρώπινης), και µε σκοπό την εκτίµηση του δυναµικού και 
της ασφάλειας των συστηµάτων αντιδραστήρων στο βραχυπρόθεσµο και µεσοπρόθεσµο 
µέλλον, λαµβανοµένης υπόψη της διατήρησης των υψηλών προτύπων ασφάλειας που έχουν 
ήδη επιτευχθεί στην ΕΕ.  

• Ακτινοπροστασία 

Έρευνα σχετικά ιδίως µε τους κινδύνους της έκθεσης σε χαµηλές δόσεις ακτινοβολίας, τις 
χρήσεις της ακτινοβολίας για ιατρικούς σκοπούς και τη διαχείριση ατυχηµάτων, µε σκοπό τη 
δηµιουργία επιστηµονικής βάσης για ένα στέρεο, δίκαιο και κοινωνικά αποδεκτό σύστηµα 
προστασίας το οποίο δεν θα περιορίζει ασκόπως τις επωφελείς και ευρέως διαδεδοµένες 
χρήσεις της ακτινοβολίας στην ιατρική και τη βιοµηχανία (συµπεριλαµβανοµένης της 
παραγωγής πυρηνικής ενέργειας). Έρευνα µε σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων, και 
τον µετριασµό των επιπτώσεων της πυρηνικής και ραδιολογικής τροµοκρατίας. 

• Υποδοµές 

Υποστήριξη της διαθεσιµότητας υποδοµών έρευνας - όπως αντιδραστήρων δοκιµής υλικών, 
υπόγειων εργαστηρίων ερευνών, εγκαταστάσεων ραδιοβιολογίας και τραπεζών ιστών, 
αναγκαίων για τη διατήρηση υψηλών προτύπων τεχνικής ποιότητας, καινοτοµίας και 
ασφάλειας στον πυρηνικό τοµέα στην Ευρώπη. 

• Ανθρώπινοι πόροι και κατάρτιση 

Υποστήριξη της διατήρησης και της περαιτέρω ανάπτυξης των επιστηµονικών δεξιοτήτων 
και προσόντων και του επιστηµονικού ανθρώπινου δυναµικού ώστε να κατοχυρωθεί η 
µακροπρόθεσµη διαθεσιµότητα και επάρκεια προσόντων του ερευνητικού και άλλου 
ανθρώπινου δυναµικού στον πυρηνικό τοµέα. 
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ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Στόχος 

Παροχή πελατοκεντρικής επιστηµονικής και τεχνικής υποστήριξης στη διαδικασία 
χάραξης πυρηνικής πολιτικής της ΕΕ, µέσω της υποστήριξης της εφαρµογής και 
παρακολούθησης των υφιστάµενων πολιτικών και µέσω της ικανότητας ευέλικτης 
ανταπόκρισης σε νέες πολιτικές ανάγκες. 

Αιτιολογικό 

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών υποστηρίζει τους στόχους της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον 
ενεργειακό εφοδιασµό, και ιδίως τα µέτρα που συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του 
Κιότο. Η ΕΕ διαθέτει αναγνωρισµένη τεχνογνωσία σε διάφορα πεδία της πυρηνικής 
τεχνολογίας, η οποία έχει εδραιωθεί από µια σειρά αξιόλογων επιτυχιών στον συγκεκριµένο 
τοµέα. Η χρησιµότητα της υποστήριξης που παρέχει το ΚΚΕρ στις πολιτικές της ΕΕ και της 
συµβολής του στις νέες τάσεις της πυρηνικής έρευνας συνδέεται µε την ποιότητα της 
επιστηµονικής του εµπειρογνωσίας και την ένταξή του στη διεθνή επιστηµονική κοινότητα. 
Το ΚΚΕρ, αφενός διαθέτει εξειδικευµένο προσωπικό και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις για 
την εκτέλεση επιστηµονικών και τεχνικών εργασιών αναγνωρισµένης αξίας, και αφετέρου 
προσφέρει επιστηµονική κατάρτιση και προωθεί την κινητικότητα νέων επιστηµόνων, 
υποστηρίζοντας έτσι την πολιτική της ΕΕ µε στόχο τη διασφάλιση των αναγκαίων βασικών 
δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας για το µέλλον. Σήµερα αναδύονται νέες πολιτικές ανάγκες οι 
οποίες έχουν κυρίως σχέση µε την πολιτική εξωτερικών σχέσεων και την πολιτική 
ασφάλειας. Στις δύο αυτές περιπτώσεις, απαιτούνται εσωτερικές και ασφαλείς πληροφορίες, 
αναλύσεις και συστήµατα, τα οποία δεν διατίθενται πάντα στην αγορά.  

Οι δραστηριότητες του ΚΚΕρ στον πυρηνικό τοµέα έχουν στόχο να ικανοποιήσουν τις 
ανάγκες Ε&Α τόσο της Επιτροπής όσο και των κρατών µελών. Στόχος του παρόντος 
προγράµµατος είναι η ανάπτυξη και η συγκέντρωση γνώσεων, αναγκαίων και χρήσιµων για 
τον διάλογο επί των ζητηµάτων που αφορούν την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας, και ιδίως 
ζητηµάτων σχετικών µε την ασφάλεια και την αξιοπιστία, την αειφορία και τον έλεγχο, τους 
κινδύνους και τις προκλήσεις της παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, αλλά και τα καινοτόµα 
και τα µελλοντικά συστήµατα αντιδραστήρων. 

∆ραστηριότητες  

Οι δραστηριότητες του ΚΚΕρ θα εστιασθούν στους εξής τρεις θεµατικούς τοµείς: 

∆ιαχείριση πυρηνικών αποβλήτων και επιπτώσεις στο περιβάλλον: µε στόχο την 
κατανόηση των διαδικασιών του κύκλου του πυρηνικού καυσίµου, από την παραγωγή 
ενέργειας έως την αποθήκευση των αποβλήτων, και την ανάπτυξη αποτελεσµατικών λύσεων 
για τη διαχείριση των αποβλήτων υψηλής ραδιενέργειας σύµφωνα µε τις δύο βασικές 
επιλογές (άµεση αποθήκευση ή διαχωρισµός και µεταστοιχείωση)·  

Πυρηνική ασφάλεια: έρευνα σχετικά µε τους σηµερινούς αλλά και νέους κύκλους 
πυρηνικού καυσίµου και την ασφάλεια των αντιδραστήρων, τόσο δυτικού όσο και ρωσικού 
σχεδιασµού, καθώς και σχετικά µε τους αντιδραστήρες νέου σχεδιασµού. Επιπλέον, το ΚΚΕρ 
θα συµβάλλει και θα συντονίζει την ευρωπαϊκή συµµετοχή στο ∆ιεθνές Φόρουµ Generation 
IV, µια πρωτοβουλία Ε&Α στην οποία συµµετέχουν οι σηµαντικότεροι ερευνητικοί 
οργανισµοί στον κόσµο. 
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Πυρηνικές διασφαλίσεις: υποστήριξη της τήρησης των δεσµεύσεων της Κοινότητας, ιδίως 
σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των εγκαταστάσεων του κύκλου πυρηνικού καυσίµου µε έµφαση 
στα τελικά στάδια του κύκλου, την παρακολούθηση της ραδιενέργειας στο περιβάλλον, την 
εφαρµογή του πρόσθετου πρωτοκόλλου και των ολοκληρωµένων διασφαλίσεων, και την 
πρόληψη παράνοµων δραστηριοτήτων που συνδέονται µε το λαθρεµπόριο πυρηνικών και 
ραδιενεργών υλικών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Υπό την επιφύλαξη των κανόνων συµµετοχής που πρόκειται να θεσπισθούν για την 
εφαρµογή του έβδοµου προγράµµατος πλαισίου, η ΕΕ θα χορηγεί χρηµατοδοτική υποστήριξη 
στις δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, καθώς και δραστηριότητες 
επίδειξης, που θα αναλαµβάνονται βάσει των ειδικών προγραµµάτων, µέσω µιας σειράς 
µηχανισµών χρηµατοδότησης. Οι µηχανισµοί αυτοί θα χρησιµοποιούνται, είτε µεµονωµένα 
είτε συνδυαστικά, για τη χρηµατοδότηση των διαφορετικών τύπων δράσεων που καλύπτει το 
πρόγραµµα πλαίσιο. 

1. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΣΥΝΤΗΞΗΣ 

Λόγω της ιδιαιτερότητας των δραστηριοτήτων έρευνας που αφορούν την ενέργεια σύντηξης, 
απαιτείται η εφαρµογή ειδικών ρυθµίσεων. Για τη χρηµατοδοτική υποστήριξη των 
δραστηριοτήτων έρευνας στο πεδίο της ενέργειας σύντηξης, θα ακολουθούνται οι διαδικασίες 
που προβλέπονται: 

1.1. στις συµβάσεις σύµπραξης µεταξύ της Επιτροπής και κρατών µελών ή πλήρως 
συνδεδεµένων τρίτων κρατών ή οργανισµών εγκατεστηµένων σε κράτη µέλη ή σε 
πλήρως συνδεδεµένα τρίτα κράτη, που συνοµολογούνται για την εκτέλεση µέρους 
του προγράµµατος έρευνας της ΕΕ στον τοµέα της ενέργειας σύντηξης σύµφωνα µε 
το άρθρο 10 της συνθήκης· 

1.2. στη ευρωπαϊκή συµφωνία για την ανάπτυξη της σύντηξης (European Fusion 
Development Agreement / EFDA)- πολυµερή συµφωνία µεταξύ της Επιτροπής και 
οργανισµών εγκατεστηµένων σε κράτη µέλη και συνδεδεµένα κράτη, ή ενεργούντων 
για λογαριασµό κρατών µελών και συνδεδεµένων κρατών, η οποία καθορίζει, 
µεταξύ άλλων, το πλαίσιο περαιτέρω έρευνας επί της τεχνολογίας σύντηξης στους 
συνδεδεµένους οργανισµούς και στη βιοµηχανία, τη χρησιµοποίηση των 
εγκαταστάσεων του JET και την ευρωπαϊκή συµµετοχή στη διεθνή συνεργασία· 

1.3. στην ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για την υλοποίηση του ITER, που έχει συσταθεί 
βάσει των άρθρων 45-51 του Κεφαλαίου 5 του Τίτλου ΙΙ της συνθήκης·  

1.4. στις διεθνείς συµφωνίες µεταξύ της Ευρατόµ και τρίτων χωρών που αφορούν 
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης στο πεδίο της ενέργειας σύντηξης, και ιδίως 
στη συµφωνία ITER· 

1.5. σε κάθε άλλη πολυµερή συµφωνία που συνάπτεται µεταξύ της Κοινότητας και 
συνδεδεµένων οργανισµών, και ιδίως στη συµφωνία περί της κινητικότητας του 
προσωπικού· 

1.6. στις δράσεις επιµερισµένου κόστους για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας 
στο πεδίο της ενέργειας σύντηξης, οι οποίες αναλαµβάνονται σε συνεργασία µε 
οργανισµούς εγκατεστηµένους σε κράτη µέλη ή σε κράτη συνδεδεµένα µε το 
πρόγραµµα πλαίσιο Ευρατόµ µε τα οποία δεν υφίσταται σύµβαση σύµπραξης.  
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Στον συγκεκριµένο τοµέα, είναι επίσης δυνατό να χορηγηθεί χρηµατοδοτική υποστήριξη στα 
εξής: δράσεις ενίσχυσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού· υποτροφίες· 
ολοκληρωµένες πρωτοβουλίες για τις υποδοµές· δράσεις ειδικής στήριξης µε σκοπό ιδίως τον 
συντονισµό των δραστηριοτήτων έρευνας στο πεδίο της ενέργειας σύντηξης, τη διενέργεια 
µελετών προς υποστήριξη των δραστηριοτήτων αυτών, τη στήριξη των δηµοσιεύσεων και της 
ανταλλαγής πληροφοριών· δράσεις κατάρτισης µε σκοπό την προώθηση της µεταφοράς 
τεχνολογίας. 

2. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ 

Οι δραστηριότητες που θα αναλαµβάνονται, βάσει του προγράµµατος πλαισίου Ευρατόµ, σε 
τοµείς άλλους πλην της ενέργειας σύντηξης θα χρηµατοδοτούνται µέσω µιας σειράς 
µηχανισµών χρηµατοδότησης. Οι µηχανισµοί αυτοί θα χρησιµοποιούνται, είτε µεµονωµένα 
είτε συνδυαστικά, για τη χρηµατοδότηση των διαφορετικών τύπων δράσεων που καλύπτει το 
παρόν πρόγραµµα πλαίσιο.  

Στις αποφάσεις θέσπισης των ειδικών προγραµµάτων, στα προγράµµατα εργασίας και στις 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων θα προσδιορίζονται, κατά περίπτωση:  

• ο ή οι µηχανισµοί που θα χρησιµοποιηθούν για τη χρηµατοδότηση των διαφόρων 
κατηγοριών δράσεων· 

• οι κατηγορίες συµµετεχόντων (όπως ερευνητικοί οργανισµοί, πανεπιστήµια, 
επιχειρήσεις, δηµόσιες αρχές) που µπορούν να επωφεληθούν από τους 
προβλεπόµενους µηχανισµούς χρηµατοδότησης· 

• οι τύποι δραστηριοτήτων (έρευνα, ανάπτυξη, επίδειξη, κατάρτιση, διάδοση, 
µεταφορά γνώσεων ή άλλες συναφείς δραστηριότητες) που µπορούν να 
χρηµατοδοτηθούν µέσω καθενός από τους µηχανισµούς χρηµατοδότησης. 

Στις περιπτώσεις όπου προβλέπονται περισσότεροι του ενός µηχανισµοί χρηµατοδότησης, τα 
προγράµµατα εργασίας µπορεί να διευκρινίζουν τον µηχανισµό χρηµατοδότησης που πρέπει 
να χρησιµοποιηθεί για το εκάστοτε θεµατικό αντικείµενο των προκλήσεων υποβολής 
προτάσεων. 

Οι µηχανισµοί χρηµατοδότησης είναι οι εξής: 

α) Για τη χρηµατοδοτική υποστήριξη δράσεων που υλοποιούνται κυρίως βάσει 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων: 

1. Συνεργατικά έργα 

Χρηµατοδοτική υποστήριξη ερευνητικών έργων που εκτελούνται από κοινοπραξίες 
εταίρων προερχόµενων από διαφορετικές χώρες και τα οποία έχουν ως στόχο την 
ανάπτυξη νέων γνώσεων, τεχνολογιών, προϊόντων ή κοινών ερευνητικών πόρων. Το 
µέγεθος, το πεδίο και η εσωτερική οργάνωση των έργων µπορεί να διαφέρουν, 
ανάλογα µε το εκάστοτε πεδίο ή θεµατικό αντικείµενο. Τα έργα µπορεί να 
εκτείνονται από µικρής ή µεσαίας κλίµακας δράσεις στοχοθετηµένης έρευνας έως 
µεγαλύτερα έργα ολοκλήρωσης τα οποία κινητοποιούν σηµαντικό όγκο πόρων για 
την επίτευξη ενός καθορισµένου στόχου.  

2. ∆ίκτυα αριστείας 
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Χρηµατοδοτική υποστήριξη κοινών ερευνητικών προγραµµάτων που εκτελούνται 
από περισσότερους του ενός ερευνητικούς οργανισµούς µε σκοπό την ενοποίηση και 
ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων τους σε έναν δεδοµένο τοµέα, ολοκλήρωση την 
οποία αναλαµβάνουν ερευνητικές οµάδες στα πλαίσια µακροπρόθεσµης 
συνεργασίας. Η εκτέλεση αυτών των κοινών προγραµµάτων θα απαιτεί την επίσηµη 
δέσµευση των οργανισµών που ενοποιούν µέρος των πόρων και δραστηριοτήτων 
τους.  

3. ∆ράσεις συντονισµού και στήριξης 

Χρηµατοδοτική υποστήριξη δραστηριοτήτων που έχουν ως στόχο τον συντονισµό ή 
την υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων (δικτύωση, ανταλλαγές, µελέτες, 
συνέδρια, κτλ.). Για την υλοποίηση των συγκεκριµένων δράσεων µπορεί να 
χρησιµοποιούνται διαδικασίες άλλες πλην των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.  

4. ∆ράσεις για την προώθηση και ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων και της 
κινητικότητας 

Υποστήριξη της κατάρτισης και της επαγγελµατικής εξέλιξης των ερευνητών  

β) Για την υποστήριξη δράσεων που υλοποιούνται δυνάµει αποφάσεων του 
Συµβουλίου, εκδιδόµενων τη προτάσει της Επιτροπής, η Κοινότητα θα χορηγεί 
χρηµατοδοτική υποστήριξη σε πρωτοβουλίες µεγάλης κλίµακας και πολλαπλής 
χρηµατοδότησης: 

– Χρηµατοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας στην υλοποίηση κοινών 
επιχειρήσεων που αναλαµβάνονται βάσει των διαδικασιών και των όρων που 
προβλέπονται στα άρθρα 45-51 του Κεφαλαίου 5 του Τίτλου ΙΙ της συνθήκης 
Ευρατόµ. 

– Χρηµατοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας στην ανάπτυξη νέων υποδοµών 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. 

Η Κοινότητα θα εφαρµόζει τους µηχανισµούς χρηµατοδότησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
κανονισµού που καθορίζει τους κανόνες συµµετοχής επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και 
πανεπιστηµίων, σύµφωνα µε τους σχετικούς µηχανισµούς παροχής κρατικών ενισχύσεων, και 
ιδίως το κοινοτικό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις υπέρ της έρευνας και τις ανάπτυξης, 
καθώς και σύµφωνα µε τους σχετικούς διεθνείς κανόνες. Σύµφωνα µε αυτό το διεθνές 
πλαίσιο, θα πρέπει να είναι δυνατή η κατά περίπτωση αναπροσαρµογή του ύψους και της 
µορφής της χρηµατοδοτικής συµµετοχής, ιδίως στις περιπτώσεις που προβλέπεται παρέµβαση 
και άλλων πηγών δηµόσιας χρηµατοδότησης, και ιδίως άλλων πηγών κοινοτικής 
χρηµατοδότησης όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).  

Στην περίπτωση των συµµετεχόντων σε έµµεσες δράσεις που είναι εγκατεστηµένοι σε 
περιφέρεια που παρουσιάζει αναπτυξιακή καθυστέρηση (περιφέρειες σύγκλισης και εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες50), προβλέπεται η κινητοποίηση συµπληρωµατικών χρηµατοδοτικών 
πόρων από τα διαρθρωτικά ταµεία, όταν και όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.  

                                                 
50 Περιφέρειες σύγκλισης είναι οι περιφέρειες που προβλέπονται στο άρθρο 5 της πρότασης κανονισµού 

του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
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3. ΑΜΕΣΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ - ΚΟΙΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Άµεσες δράσεις ονοµάζονται οι δραστηριότητες της Κοινότητας που θα υλοποιηθούν από το 
Κοινό Κέντρο Ερευνών. 

                                                                                                                                                         
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής - COM(2004) 492. 
Συµπεριλαµβάνουν τις περιφέρειες του στόχου “σύγκλιση”, τις περιφέρειες που είναι επιλέξιµες για 
χρηµατοδότηση από το Ταµείο Συνοχής, και τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες. 
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LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT 

1. NAME OF THE PROPOSAL : 

Proposal for a Council Decision concerning the seventh framework programme of the 
European Atomic Energy Community (Euratom) for nuclear research and training 
activities (2007 to 2011) – Building the Europe of Knowledge 

2. ABM / ABB FRAMEWORK 

Policy Area(s) concerned and associated Activity/Activities: RESEARCH and DIRECT 
RESEARCH 

3. BUDGET LINES 
3.1. Budget lines (operational lines and related technical and administrative assistance 

lines) including headings : 

Titles: 08 and 10 

3.2. Duration of the action and of the financial impact: 

2007-2013 subject to the approval of new financial perspectives framework 

 

3.3. Budgetary characteristics (add rows if necessary) : 

Budget 
line Type of expenditure New EFTA 

contribution 

Contributions 
from applicant 

countries 

Heading in 
financial 

perspective 

08 and 
10 

 
Non-
comp 

Diff51/ 
 NO NO YES No [1a] 

XX.01 
Comp/ 

 

 
Non-
diff52 

NO NO NO No [ 1a…] 

XX.01.05 Non-
comp  

 
Non-
diff 

NO NO YES No [ 1a…] 

                                                 
51 Differentiated appropriations 
52 Non-differentiated appropriatins hereafter referred to as NDA. 
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4. SUMMARY OF RESOURCES 
4.1. Financial Resources 

 

4.1.1. Summary of commitment appropriations (CA) and payment appropriations 
(PA) 

EUR million (to 3 decimal places) cash prices 

 

Expenditure type 

Section 
no. 

  

2007 

 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 2013 

 

Total 

Operational expenditure53          
Commitment 
Appropriations (CA) 8.1 a 280,916 358,377 477,708 493,220 527,103 619,115 643,550 3.399,989 

Payment 
Appropriations (PA) 

 b         

Administrative expenditure within reference amount54      
Technical & 
administrative 
assistance (NDA) 

8.2.4 c 
 

177,503   

  

190,795   

  

197,945   

  

203,300   

  

184,645   

   

188,338   

  

192,105   

  

1.334,631   

TTOOTTAALL  RREEFFEERREENNCCEE  AAMMOOUUNNTT  

Commitment 
Appropriations 

 a+c 458,419 549,172 675,653 696,520 711,748 807,453 835,655 4.734,621 

Payment 
Appropriations 

 b+c        

Administrative expenditure not included in reference amount55 

Human resources and 
associated 
expenditure (NDA) 

8.2.5 d             
4,986    

            
5,085    

            
5,187    

            
5,291    

            
5,397    

            
5,504    

            
5,615    

          
37,064    

Administrative costs, 
other than human 
resources and 
associated costs, not 
included in reference 
amount (NDA) 

8.2.6 e 

0,148 0,151 0,154 0,157 0,160 0,163 0,167 1,101 

                                                 
53 Expenditure that does not fall under Chapter xx 01 of the Title xx concerned. 
54 Expenditure within article xx 01 05 of Title xx. 
55 Expenditure within chapter xx 01 other than articles xx 01 04 or xx 01 05. 
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    Total indicative financial cost of intervention     

TOTAL CA including 
cost of Human 
Resources 

a+c
+d
+e 

        
463,553   

       
554,408   

       
680,994   

       
701,968   

       
717,305    

       
813,121   

       
841,437    

         
4.772,785   

TOTAL PA including 
cost of Human 
Resources 

b+c
+d
+e 

 
       

Co-financing details 

If the proposal involves co-financing by Member States, or other bodies (please specify 
which), an estimate of the level of this co-financing should be indicated in the table below 
(additional lines may be added if different bodies are foreseen for the provision of the co-
financing): 

EUR million (to 3 decimal places) 

Co-financing body 

 
 

Year 
n 

 

n + 1 

 

n + 2 

 

n + 3 

 

n + 4 

n + 5 
and 
later 

 

Total 

…………………… f        

TOTAL CA including co-
financing 

a+c
+d+
e+f 

       

 

 

4.1.2. Compatibility with Financial Programming 

⌧  Proposal is compatible with next financial programming (Commission’s 
February 2004 Communication on the financial perspectives 2007-2013 COM 
(2004) 101). 

 Proposal will entail reprogramming of the relevant heading in the financial 
perspective. 

 Proposal may require application of the provisions of the Interinstitutional 
Agreement56 (i.e. flexibility instrument or revision of the financial 
perspective). 

 

4.1.3. Financial impact on Revenue 

 Proposal has no financial implications on revenue 

⌧ Proposal has financial impact – the effect on revenue is as follows: 

                                                 
56 See points 19 and 24 of the Interinstitutional agreement. 
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Certain Associated States may contribute to the funding of the framework 
programmes. 

In accordance with Article 161 of the Financial Regulation, the Joint Research 
Centre may benefit from revenue from various types of competitive activities 
and from other services provided for outside bodies. 

In accordance with Article 18 of the Financial Regulation, certain revenue may 
be used to finance specific items. 

NB: All details and observations relating to the method of calculating the effect on 
revenue should be shown in a separate annex. 

EUR million (to one decimal place) 

  Situation following action 

Budget line Revenue 

Prior to
action 

[Year 
n-1] 

[Yea
r n] 

[n+1] [n+2] [n+3
] 

[n+4] [n+5]
57 

a) Revenue in absolute terms         

b) Change in revenue  ∆       

(Please specify each revenue budget line involved, adding the appropriate number 
of rows to the table if there is an effect on more than one budget line.) 

4.2. Human Resources FTE (including officials, temporary and external staff) – see detail 
under point 8.2.1. 

  

 

Annual requirements 

 

Year n 

 

n + 1 

 

n + 2 

 

n + 3 

 

n + 4 

 

n + 5  
and 
later 

Total number of 
human resources 

      

 

5. CHARACTERISTICS AND OBJECTIVES 

Details of the context of the proposal are required in the Explanatory Memorandum. 
This section of the Legislative Financial Statement should include the following specific 
complementary information: 

                                                 
57 Additional columns should be added if necessary i.e. if the duration of the action 

exceeds 6 years. 
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5.1. Need to be met in the short or long term 

 The 7th Framework Programme will be an integral part of the EU efforts towards the 
knowledge economy and society in Europe, together with other specific endeavours on 
education, training and innovation. The elaboration of the objectives, as illustrated in the 
Communication COM (2004) 353 of 16.6.2004 on the future European research policy 
and very favourably viewed by the stakeholders and the other European institutions, is at 
the basis of the Commission proposal for the 7th Framework Programme. 

 The 7th Framework Programme is characterised both by continuity with the current  6th 
Framework Programme (e.g. in the context of the cooperative research) and the 
introduction of novel elements at the level of content and instruments to address the 
arising needs at EU level (e.g. support to new infrastructures, co-ordination of national 
research programmes on a large scale).  

The main instruments to be used will be the known ones, with important efforts already 
undertaken and more envisaged to simplify all procedures of the Framework Programme 
and make them friendlier for the proposers.   

These elements are lucidly presented in the Explanatory Memorandum and in the 
Communication “Building the ERA of Knowledge for Growth” that is put forward at the 
same moment as the Commission proposals for the 7th Framework Programme. 

5.2. Value-added of Community involvement and coherence of the proposal with other 
financial instruments and possible synergy 

Intervention at EU level is justified in the field of R&D policy. There are a number of 
cases where it can be more effective to provide support for research at EU level than at 
national level. Some research activities are of such a scale that no single Member State 
can provide the necessary resources and expertise. In these cases, EU projects can allow 
research to achieve the required “critical mass”, while lowering commercial risk and 
producing a leverage effect on private investment. EU-scale actions also play an important 
role in transferring skills and knowledge across frontiers. This helps to foster excellence in 
research and development through enhancing capability, quality and EU-wide 
competition, as well as improving human capacity in S&T through training, mobility and 
European career development. EU support can also contribute to a better integration of 
European R&D, by encouraging the coordination of national policies, by the EU-wide 
dissemination of results, and by funding research for pan-European policy challenges.  

An in-depth analysis is provided for in the “Impact Assessment and Ex Ante Evaluation 
Report for the Commission proposals for the Council and European Parliament decisions 
on the 7th Framework Programme (EC and Euratom)”. This document represents a 
technical annex to the legislative proposal in the form of a staff working document. A 
whole chapter of the report is dedicated to this question (see its Annex 1, chapter 3). The 
report also addresses alternative options for Community intervention and the impacts 
likely to result from each policy option. 

The 7th Framework Programme will involve modes of support for research activities from 
EU, international, national and regional sources. These will be complementary to the 
support to be provided by the European Investment Bank and the Structural Funds. More 
information is included in the Communication “Building the ERA of Knowledge for 
Growth” (see above) and in the Explanatory Memorandum. 
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5.3. Objectives, expected results and related indicators of the proposal in the context of 
the ABM framework 

“Reinvigorating” the Lisbon agenda is a key goal of the EU and the European 
Commission for the coming years. This implies, as a first priority, the full realisation of 
the knowledge society.  In the same direction, the strategic objectives of the College, 
COM (2005) 12 final, have highlighted the importance of research and development as 
one of the key drivers of prosperity and growth. In particular this will mean the Union 
committing to invest 3% of GDP in research, with one third coming from the public 
sector.  This message is reinforced by the Communication on ‘A new start for the Lisbon 
Strategy’ COM (2005)24.  

The objectives set out here are therefore aimed precisely at supporting the aims of the 
Lisbon agenda through Community funded research activities. It has been demonstrated 
that such research plays a critically important role in promoting growth and prosperity, 
building the European knowledge base including research capacities and developing an 
integrated and strengthened European Research Area.      

Objectives are in the following areas:  

1. Fusion Energy Research:  Developing the knowledge base for, and realising ITER as 
the major step towards, the creation of prototype reactors for power stations which are safe, 
sustainable, environmentally responsible, and economically viable. 

2. Nuclear Fission and Radiation Protection: Establishing a sound scientific and technical 
basis in order to accelerate practical developments for the safer management of long-lived 
radioactive waste, promoting safer, more resource-efficient and competitive exploitation of 
nuclear energy and ensuring a robust and socially acceptable system of protection of man and 
the environment against the effects of ionising radiation. 

3. Nuclear Activities of the Joint Research Centre: To provide customer driven 
scientific and technical support to the EU policy making process in the nuclear field, ensuring 
support to the implementation and monitoring of existing policies while flexibly responding 
to new policy demands. 

Performance indicators will be developed at three levels. Quantitative and qualitative 
indicators will be developed to show the path or direction of scientific and technical progress, 
such as new standards and tools, scientific techniques, patent applications and licence 
agreements new products, process and services.   

Management indicators will be developed to monitor performance internally and support 
senior management decision making.  These could include level of budget execution, time to 
contract and time to payment.   

Outcome (impact) indicators will be used to assess the overall effectiveness of the research 
against high level objectives. These cold include assessment at the aggregate the Framework 
Programme  Level (e.g. impact on the achievement of the Lisbon, Goeteborg, Barcelona and 
other objectives) and assessment at the SP level (e.g. contribution made to the EU S&T and 
economic performance). 
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More information on this point is included in the Annex of the “Impact Assessment and Ex 
Ante Evaluation Report for the Commission proposals for the Council and European 
Parliament decisions on the 7th Framework Programme (EC and Euratom)”, Chapter 6:  
Towards an effective, user-friendly management and outcome-oriented new 7th Framework 
Programme , Section 3: New programme evaluation and monitoring system. 

5.4 Method of Implementation (indicative) 

Show below the method(s)58 chosen for the implementation of the action. 

⌧  Centralised Management 

⌧    Directly by the Commission 

⌧    Indirectly by delegation to: 

⌧       Executive Agencies 

   Bodies set up by the Communities as referred to in art. 
185 of the Financial Regulation 

  National public-sector bodies/bodies with public-service 
mission  

 Shared or decentralised management  ٱ

 With Member states ٱ

 With Third countries ٱ

 Joint management with international organisations (please specify)  ٱ

 

Relevant comments: 

As a general principle when deciding on the most appropriate management structures, 
there must be clear lines of responsibility within the Commission and clean interfaces 
between the Commission and any separate management structures. In addition, where 
the link between the detailed follow-up of the actual projects funded and the 
development of S&T policy is clear, any shift of management away from the 
Commission services cannot go beyond “upstream” tasks supporting the submission 
and evaluation of proposals. Where this link between the individual project follow-up 
and the definition of scientific priorities is not direct or does not exist, management of 
the “downstream” tasks of making contracts and running the projects could be given 
to an executive agency. 

                                                 
58 If more than one method is indicated please provide additional details in the "Relevant 

comments" section of this point. 
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With this principle in mind, the following is proposed for the management of the 
various parts of the Euratom Framework Programme: 

(1) For all RTD projects, including collaborative research projects, the hypothesis 
used is that it will not be possible to manage with the status quo (i.e. full internal 
direct management with limited use of outsourcing through commercial contracts). In 
this case,  the executive agency set up for “upstream” implementation tasks under the 
7th EC Framework Programme will be used. Tasks of this agency would include the 
reception and administrative management of proposals submitted, inviting and paying 
expert evaluators (chosen by the Commission), providing logistical support to 
proposal evaluation and possible further tasks, such as financial viability checking and 
provision of statistics. The continued possibility to sub-contract specific tasks to 
private companies (e.g. for the development of IT tools) will not be ruled out.  

The evaluation, contracting and project management of RTD projects would be carried 
out by the Commission services, in order to maintain the close link between such 
activities and policy formulation. 

Flexibility should be maintained to allow the possibility of adapting these 
management arrangements depending on experience acquired during the first years of 
the 7th Framework Programme. 

(2) The European Joint Undertaking, based on the provisions of Articles 45-51, Title 
II of Chapter V of the Euratom Treaty, will be used for the creation of ITER 
(International Thermonuclear Experimental Reactor). 
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6. MONITORING AND EVALUATION 

6.1. Monitoring system 

Monitoring of implementation management would be ensured by operational senior 
management within the Commission on a continuous basis with annual check points and 
using a common set of management performance indicators.  Adequate resource would be 
given to this process.  The annual results of this exercise will be used to inform senior 
management and as an input to the multi-annual assessment exercise.  

The requirements and systems for data collection regarding proposal evaluation and 
contract preparation are currently under review given the needs of providing a robust and 
simplified data set while imposing minimum burden on research programme participants.   

6.2. Evaluation 

 

6.2.1. Ex-ante evaluation 

In line with the Commission requirements, an ex ante evaluation of the 7th Framework 
Programme  legislative proposals has been undertaken. This evaluation is incorporated 
in the overall Impact Assessment report of the European Commission’s proposals for 
the European parliament and Council decisions on the 7th Framework Programme (EC 
and EURATOM).  

The 7th Framework Programme  Impact Assessment exercise was based upon inputs 
from stakeholders, internal and external evaluation and other studies, and 
contributions from recognised European evaluation and impact assessment experts. 
The Impact Assessment exercise covered the period from April 2004 to April 2005. It 
was conducted and monitored by the Commission services with the help of a number 
of external experts.  

6.2.2. Measures taken following an intermediate/ex-post evaluation (lessons learned 
from similar experiences in the past) 

A Five Year Assessment of the implementation and achievements of Community 
research over the five preceding years was carried out between June-December 2004 
by a panel of independent high level experts.  The assessment was based on analysis 
of an extensive database of evaluation and policy reports concerning Community 
research, 8 separate studies and analyses prepared specifically as inputs to the 
assessment exercise; interviews with and presentations by Commission staff; and 
discussion by panel members within their own constituencies.   

The results of the Five Year Assessment were made available on 10 February 2005 
and on XX/XX/2005, the Commission communicated the conclusions of the 
assessment, accompanied by its observations, to the European Parliament, the Council, 
the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. 

A synthesis of the key findings of the Five Year Assessment report and how these 
have been integrated into the proposal (in italics) are as follows:   
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• It was noted that the Framework Programmes have provided a major contribution to 
Europe’s knowledge base and the restructuring of Europe’s research system to be 
more innovative and that the Commission’s proposal to substantially increase the 
European research budget in the future is a welcome step in the right direction. The 
proposal is for a substantial increase in funding of the Framework.   

• It was recommended that a clearer vision or articulation of what EU research aims to 
achieve is needed to help set clear objectives, define precisely the Added Value for 
Europe, reinforce the impetus given by the European Research Area and get the 
necessary support from the public for these activities. The proposal is accompanied by 
a specific Communication to describe the relationship between knowledge creation 
and growth and has been developed in parallel with, the ex ante Impact Assessment 
which gives a clear and detailed statement on the expected benefits from the proposed 
research activities.      

• It was recommended that the industrial orientation and participation in the Framework 
Programme must be enhanced to help strengthen European competitiveness.  Links to 
other EU policies are needed such as intellectual property rights (IPR), state aid rules 
and also encouragement of public-private collaboration such as through joint 
technology initiatives. The proposal reflects the need for a strengthened and simplified 
approach to Community research funding with detailed attention to the needs of the 
industrial sector, including different types of industrial participant such as large firms 
and SMEs. The promotion of joint technology initiatives is one of the innovative 
features to promote industrial participation in the programme.   

• It was recommended that excelling in science and developing human resources for 
research will be crucial for further development of the knowledge-based society. This 
will require the extension in scale and scope of human resources and mobility 
programmes. The proposal reflects this need through the enhanced measures for 
human resources development with the commitment for more flexibility and greater 
articulation between the public and private sectors. It is also proposed to create a 
European Research Council to promote riskier research and excellence in science.    

• It was recommended that enhancing citizens trust in science, technology and 
innovation and better understanding of the legitimacy of research policies are 
necessary to tackle society’s concerns appropriately by science and research policy 
objectives. Impacts and actual results should be communicated to the public at large in 
a meaningful manner. The proposal reflects these needs through a specific approach 
to Science in Society as one of the activities under ‘Capacities’.  

• Simplifying the access and participation to the Framework Programme, notably 
through the streamlining of its administration, is essential to reinforce its positive role 
in the EU research landscape. This is not least true for the new Member States which 
face particular problems that are to be addressed. For reasons of continuity, it was 
recommended to maintain the current implementation instruments. Extensive efforts 
are ongoing towards a major simplification of Framework Programme procedures, 
the proposed results of which are incorporated throughout the proposal.     

6.2.3. Terms and frequency of future evaluation 

Not later than 2010, the Commission shall carry out with the assistance of external 
experts, an interim evaluation of the seventh framework programme and its specific 
programmes on the quality of the research activities under way and  progress towards 
the objectives set.     
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A coordinated programme of studies for: horizontal assessments of such topics as the 
impact of research on issues such as productivity, competitiveness and employment; 
structuring effects of the Framework Programme  on the ERA (fragmentation, 
excellence, coordination) through the formation and development of commercial and 
knowledge networks, and the creation and support to infrastructures; and the impact of 
Community research on  strategic decision making in companies and research 
organisations and national, European and regional authorities; assessment of impact 
and achievements at portfolio, programme and higher levels against the strategic 
objectives and indicators that are set within a clearly defined programme logic. 

 Two years following the completion of this framework programme, the Commission 
shall have carried out an external evaluation by independent experts of its rationale, 
implementation and achievements. This would be supported by a coherent set of 
independent studies, the interim evaluation and other evaluation activities carried out 
over the life-time of the Framework Programme, as listed above.  The report of this 
exercise would be presented to all interested stakeholders, including the Parliament 
and Council. Furthermore, this report could feed into future ex ante evaluation and 
impact assessments by the Commission. 

An independent ex post programme evaluation would be undertaken 2 years after the 
end of the 6th Framework Programme.   

Evaluation methods to include: expert panels; sampled analyses, case studies and 
surveys; longitudinal studies; studies coordinated with Members States; where 
appropriate, cost-benefit analysis or follow-on macroeconomic impact analysis. 

 

7. ANTI-FRAUD MEASURES  

Measures will be taken to ensure that the same anti-fraud measures taken in the sixth 
framework programmes’ rules for participation and contracts will be brought forward and 
reinforced in the seventh framework programmes. These include measures such a financial 
collective responsibility, sanctions against overcharging, measures to ensure the effective 
recovery of amounts due to the Commission, and administrative and legal measures taken to 
ensure full compliance with the Financial Regulation and its provisions regarding procedures 
for selecting and financing grants and services rendered to the Commission.  
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8. DETAILS OF RESOURCES 

8.1. Objectives of the proposal in terms of their financial cost 
Commitment appropriations in EUR million (to 3 decimal places) Cash prices59 

Year     2007 Year    2008 Year 2009 Year  2010 Year 2011 Year  2012  Year 2013 TOTAL (Headings of 
Objectives, 
actions and 
outputs should 
be provided) 

No. 
output
s 

Total 
cost 

No. 
output
s 

Total 
cost 

No. 
output
s 

Total 
cost 

No. 
output
s 

Total 
cost 

No. 
output
s 

Total 
cost 

No. 
output
s 

Total 
cost 

No. 
output
s 

Total 
cost 

No. 
output
s 

Total cost 

OPERATIONA
L OBJECTIVE 
No.1 60 

(Fission and 
Fusione) 

EURATOM 
INDIRECT 
ACTIONS 

 356,88
6  444,59

1  567,90
3   585,57

2  

597,48
3 

 

689,75
1 

 713,569  

3.955,754 

OPERATIONA
L OBJECTIVE 
No.2  1 

EURATOM 
DIRECT 

ACTIONS-
JRC 

 

101,53
3  104,58

1  107,75
0  110,94

8  114,26
5 

 117,70
3 

 122,087  

778,867 

TOTAL COST  458,41
9  

549,17
2  

675,65
3  

696,52
0  

711,74
8  807,45

3  
835,65
5  

4.734,62
1 

                                                 
59 The Euratom programme covers the period 2007-2011. The figures for 2012 and 2013 are only for information. 
60 As described under Section 5.3. 
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8.2. Administrative Expenditure 

8.2.1. Number and type of human resources 

 

Types of 
post 

 Staff to be assigned to management of the action using existing and/or 
additional resources (number of posts/FTEs) 

  Year 2007 Year 2008 Year 2009 Year 2010 Year 2011 Year 2012 Year 2013 

A*/AD 17 17 17 17 17 17 17 Officials 
or 

temporary 
staff61 

(XX 01 
01) 

B*, 
C*/AST 

26 26 26 26 26 26 26 

Staff financed62 by art. 
XX 01 02 

       

A*/AD 

 572 + 13 572 +22 572 +13 572+5 572 572 572 

Other staff63 
financed by 
art. XX 01 05 

B*, 
C*/AST 566 + 2 

566 + 3 566 +2 566 566 566 566 

TOTAL 

 

1181 + 15 

 

 

1181 + 15 

 

 

 

1181 + 25 

 

 

 

1181 + 15 

 

 

 

1181 + 5 

 

 

 

1181 

 

 

 

1181 

 

 

 

The EURATOM programme covers the period 2007-2011. The figures for 2012 are only for 
information 

 

8.2.2. Description of tasks deriving from the action 

Implementation of the Framework Programme 

 

                                                 
61 Cost of which is NOT covered by the reference amount. 
62 Cost of which is NOT covered by the reference amount. 
63 Cost of which is included within the reference amount. Moreover during the period 

2007-2010 the added staff is related to ITER. 
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8.2.3. Sources of human resources (statutory) 

 

(When more than one source is stated, please indicate the number of posts originating from 
each of the sources) 

 

⌧ Posts currently allocated to the management of the programme to be replaced 
or extended 

  ⌧ Posts pre-allocated within the APS/PDB exercise for year 2005 

⌧ Posts to be requested in the next APS/PDB procedure (2006) 

⌧ Posts to be redeployed using existing resources within the managing service 
(internal redeployment) 

 Posts required for year n although not foreseen in the APS/PDB exercise of the 
year in question 

 

8.2.4. Other Administrative expenditure included in reference amount (XX 01 05 – 
Expenditure on administrative management) 

EUR million (to 3 decimal places) Cash Prices 

Budget line 

(number and heading) 

Year  

2007 

Year 
2008 

Year  

2009 

Year 
2010 

Year 
2011 

Year 
2012  

Year 
2013 TOTAL 

1 Technical and 
administrative assistance 
(including related staff 
costs) 

 

      

 

     Executive agencies64           
14,772    

         
15,067    

         
15,369    

         
15,676    

         
15,990    

         
16,309    

         
16,636    

               
109,819    

     Other technical and 
administrative assistance 

         

162,731   

        

175,727   

        

182,576   

        

187,624   

        

188,656   

        

172,029   

        

175,469   

          

1.224,812   

Statutory staff 

xx.01 05 01 
        
132,100   

       
137,665   

       
142,206   

       
145,659   

       
141,128   

       
143,951   

       
146,830   

             
989,539    

External staff 

xx.01 05 02 
          
12,736    

         
19,810    

         
21,752    

         
22,975    

            
8,157    

            
8,321    

            
8,487    

               
102,239    

                                                 
64 Reference should be made to the specific legislative financial statement for the 

Executive Agency(ies) concerned. 
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Other administrative 
expenses 

xx.01 05 03 

           

17,895    

          

18,253    

          

18,618    

          

18,990    

          

19,370    

          

19,757    

          

20,152    

                

133,034    

   Total Technical and 
administrative assistance 

         

177,503   

        

190,795   

        

197,945   

        

203,300   

        

184,645   

        

188,338   

        

192,105   

          

1.334,631   

The EURATOM programme covers the period 2007-2011. The figures for 2012 and 2013 
are only for information 

 

8.2.5. Financial cost of human resources and associated costs not included in the 
reference amount 

EUR million (to 3 decimal places) cash prices 

Type of human resources 
Year  

2007 

Year 
2008 

Year  

2009 

Year  

2010 

Year 
2011 

Year 
2012  

Year 
2013 TOTAL 

Officials and temporary staff 
(08 0101 and ) 

            
4,986    

            
5,085    

            
5,187    

            
5,291    

            
5,397    

            
5,504    

            
5,615   

          
37,064   

Staff financed by Art XX 01 
02 (auxiliary, END, contract 
staff, etc.) 

        

Total cost of Human 
Resources and associated 

costs (NOT in reference 
amount) 

            
4,986    

            
5,085    

            
5,187    

            
5,291    

            
5,397    

            
5,504    

            
5,615   

          
37,064   

 

Calculation– Administrative expenditures 

Have been calculated taking into account the following hypothesis: 

 - the number of official staff on the ex part A of the budget for DG RTD and JCR remain at 
2006 level  

- for the part related to budget lines XX.01.05 2006 number of staff and related expenditures 
have been increased by 60 posts between 2007 and 2010 for ITER. 

- expenditures increased by the 2% each year according to the inflation foreseen such as 
indicated in Fiche 1 REV (working document of commission services related to the financial 
perspectives), 

- the assumption of 108 000 € for each official and temporary staff and 70.000 € for the 
external staff. 
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- the amounts related to the agencies do not include officials that should be transferred from 
the staff of the Directorates General 

 

Calculation– Staff financed under art. XX 01 02 

 Reference should be made to Point 8.2.1, if applicable 

 

 

 

8.2.6 Other administrative expenditure not included in reference amount 

EUR million (to 3 decimal places) cash prices 

 Year 
2007 

Year 
2008 

Year 
2009 

Year 
2010 

Year 
2011 

Year  

2012 
and 

20013 

TOTAL 

     XX 01 02 11 01 – Missions 0,036 0,036 0,037 0,038 0,038 0,079 0,264 

     XX 01 02 11 02 – Meetings & Conferences 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,003 0,008 

     XX 01 02 11 03 – Committees65  0,111 0,114 0,116 0,118 0,121 0,249 0,828 

     XX 01 02 11 04 – Studies & consultations        

     XX 01 02 11 05 - Information systems        

 2  Total Other Management 
Expenditure (XX 01 02 11) 

       

3 Other expenditure of an 
administrative nature (specify 
including reference to budget line) 

 

       

Total Administrative expenditure, other 
than human resources and associated 

costs (NOT included in reference 
amount) 

0,148 0,151 0,154 0,157 0,160 

 

 

 

 

0,330 

 

 

 

 

1,101 

                                                 
65 Specify the type of committee and the group to which it belongs. 
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The EURATOM programme covers the period 2007-2011. The figures for 2012 and 2013 
are only for information 

 

 

Calculation - Other administrative expenditure not included in reference amount 

These figures are estimated on the basis of the 2006 DG RTD requests increased of the 2% 
for the yearly foreseen inflation. (Fiche 1 REV) 

 

The needs for human and administrative resources shall be covered within the allocation 
granted to the managing DG in the framework of the annual allocation procedure. 


