ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

Το 6ο Πρόγραµµα Πλαίσιο για την Έρευνα

Συχνές ερωτήσεις
Τι είναι το Πρόγραµµα Πλαίσιο (ΠΠ) της ΕΕ για την Έρευνα;
Το ΠΠ είναι ο κύριος µοχλός της ΕΕ για την χρηµατοδότηση της έρευνας στην Ευρώπη. Προτείνεται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγκρίνεται από το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε τη
διαδικασία της συναπόφασης. Τα ΠΠ καλύπτουν περίοδο πέντε ετών, αλληλεπικαλυπτόµενα µε το
τελευταίο έτος του προηγούµενου ΠΠ, καθώς και µε το πρώτο έτος του επόµενου ΠΠ. Τα ΠΠ έχουν
υιοθετηθεί από το 1984. Το 6ο ΠΠ (ΠΠ6) θα εισέλθει στο σχέδιο της καθαυτό εκτέλεσής του την 1η
Ιανουαρίου 2003.

Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι του ΠΠ6;
Στόχος του ΠΠ6 είναι η συµβολή του στη δηµιουργία ενός πραγµατικού "Ευρωπαϊκού Χώρου
Έρευνας" (ΕΧΕ). Ο ΕΧΕ θα ενσαρκώνει το µέλλον της έρευνας στην Ευρώπη, µια εσωτερική αγορά
επιστήµης και τεχνολογίας. Αποκρυσταλλώνει την επιστηµονική αριστεία, την ανταγωνιστικότητα και
την καινοτοµία, µέσω της βελτίωσης της συνεργασίας και του συντονισµού των συντελεστών, σε όλα
τα επίπεδα. Η οικονοµική ανάπτυξη εξαρτάται, σε ολοένα και µεγαλύτερο βαθµό, από την έρευνα και
πολλά από τα τρέχοντα και µελλοντικά προβλήµατα της βιοµηχανίας και της κοινωνίας δεν µπορούν
πλέον να επιλυθούν σε εθνικό και µόνο επίπεδο. Στη συνάντηση κορυφής της Λισσαβώνας, τον
Μάρτιο του 2000, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων απηύθυναν έκκληση για έναν καλύτερο
συντονισµό των ευρωπαϊκών ερευνητικών προσπαθειών µέσω της δηµιουργίας του ΕΧΕ. Το ΠΠ
αποτελεί χρηµατοδοτικό µέσο που θα συµβάλει στην πραγµάτωση του Ευρωπαϊκού Χώρου
Έρευνας.

Ποιος αποφασίζει για το ύψος των δαπανών για την έρευνα και σε ποια βάση;
Αφ’ής στιγµής το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνουν το ΠΠ, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εφαρµογή του. ∆εν υπάρχουν "εθνικές ποσοστώσεις" για τους
πόρους του ΠΠ. Άλλες βασικές αρχές του ΠΠ είναι οι εξής:
• η ΕΕ χρηµατοδοτεί µόνο τα έργα στα οποία συµµετέχουν περισσότεροι του ενός εταίροι από
διαφορετικές χώρες,
• οι πόροι των ΠΠ διατίθενται µετά από ανταγωνιστικές "προσκλήσεις υποβολής προτάσεων" οι
οποίες δηµοσιεύονται από την Επιτροπή ανά τακτά χρονικά διαστήµατα,
• τα προτεινόµενα έργα είναι επιλέξιµα για χρηµατοδότηση ΠΠ, µόνον εφόσον το πεδίο
εφαρµογής τους και οι στόχοι τους αντανακλούν προτεραιότητες που περιγράφονται στις
"προσκλήσεις υποβολής προτάσεων",
• η ποιότητα και η τεχνολογική καταλληλότητα των έργων που υποβάλλονται για χρηµατοδότηση
εκτιµούνται από εξωτερικούς, ανεξάρτητους ειδικούς· κάθε πρόταση αξιολογείται, κατά µέσον
όρο, από πέντε ειδικούς,

• οι πόροι ΠΠ δεν συνιστούν "επιχορηγήσεις" σε ερευνητικούς οργανισµούς ή ερευνητικές
εταιρείες και χρησιµοποιούνται µόνο για ακριβώς περιγραφόµενες εργασίες ή για ερευνητική
ανάπτυξη.

Ποιες είναι οι κυριότερες διαφορές µεταξύ του ΠΠ6 και των προηγούµενων
προγραµµάτων-πλαίσιο για την έρευνα;
Τα προηγούµενα ΠΠ συνέβαλαν στην εδραίωση µιας παιδείας εις ό,τι αφορά την επιστηµονική και
τεχνολογική συνεργασία µεταξύ διαφόρων χωρών της ΕΕ και διαδραµάτισαν καίριο ρόλο στην
επίτευξη καλών ερευνητικών αποτελεσµάτων. Ωστόσο, δεν είχαν µόνιµα αποτελέσµατα εις ότι αφορά
την επίτευξη µεγαλύτερης συνοχής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι’αυτό, το ΠΠ6 αναδιαρθρώθηκε µε
βάση τους ακόλουθους στόχους:
• επικέντρωση των ευρωπαϊκών προσπαθειών σε λιγότερες προτεραιότητες - ειδικότερα δε σε
τοµείς όπου η συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο παράγει απτή προστιθέµενη αξία,
• πρόοδος προς την κατεύθυνση της σταδιακής ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων όλων των
συµµετεχόντων που δραστηριοποιούνται σε διάφορα επίπεδα,
• προαγωγή ερευνητικών δραστηριοτήτων που προσδοκάται να έχουν µόνιµα "δοµικά"
αποτελέσµατα,
• στήριξη δραστηριοτήτων που θα ενισχύσουν την ευρωπαϊκή γενική επιστηµονική και
τεχνολογική βάση,
• χρήση του επιστηµονικού δυναµικού των υποψήφιων για προσχώρηση χωρών µε στόχο την
προετοιµασία και υποβοήθηση της ένταξής τους στην ΕΕ, προς όφελος της ευρωπαϊκής
επιστήµης εν γένει.

Ποιος είναι ο συνολικός προϋπολογισµός και πώς κατανέµεται;
Ο προϋπολογισµός για το 6ο ΠΠ θα ανέλθει σε 17,5 δισεκατοµ. €. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 4%
περίπου του συνολικού προϋπολογισµού της ΕΕ (2001) και στο 5,4% όλων των δηµόσιων (µη
στρατιωτικών) ερευνητικών δαπανών στην Ευρώπη.
Το 7% του ποσού αυτού (1.230 εκατοµ. €) θα δαπανηθεί στην πυρηνική έρευνα, στο πρόγραµµαπλαίσιο ΕΥΡΑΤΟΜ.

Ποιες είναι οι κύριες προτεραιότητες του ΠΠ;
Το ΠΠ αποβλέπει σε µία περισσότερο εστιασµένη και ολοκληρωµένη έρευνα σε επίπεδο ΕΕ, καθώς
και στην δόµηση του ΕΧΕ και στην ενίσχυση των βάσεων του.
Το µεγαλύτερο µέρος του προϋπολογισµού του ΠΠ θα δαπανηθεί σε µελλοντικές ερευνητικές
δραστηριότητες "εστίασης και ολοκλήρωσης", σε επτά θεµατικούς τοµείς προτεραιότητας.
Ακολουθούν οι εν λόγω προτεραιότητες, καθώς και οι αντίστοιχοι προϋπολογισµοί τους:
Θεµατική προτεραιότητα
Βιοεπιστήµες, γονιδιωµατική και βιοτεχνολογία της υγείας
Τεχνολογίες της κοινωνίας της πληροφορίας
Νανοτεχνολογίες, πολυλειτουργικά υλικά και νέες διαδικασίες παραγωγής
Αεροναυτική και διάστηµα
Ποιότητα και ασφάλεια των τροφίµων
Αειφόρος ανάπτυξη, πλανητική κλιµατική µεταβολή και οικοσυστήµατα
(συµπεριλαµβανοµένης της έρευνας στους τοµείς της ενέργειας και των
µεταφορών)
Πολίτες και διακυβέρνηση στην κοινωνία της γνώσης
ΣΥΝΟΛΟ
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Προϋπολογισµός
σε εκατ. €
2255
3625
1300
1075
685
2120

225
11285

555 εκατοµ. € έχουν δεσµευτεί για την έρευνα που στηρίζει τις πολιτικές της ΕΕ, καθώς και για την
κάλυψη µελλοντικών αναγκών στον τοµέα της επιστήµης και της τεχνολογίας· 430 εκατοµ. € θα
διατεθούν για πολυκλαδικές ερευνητικές δραστηριότητες στις οποίες εµπλέκονται µικρές και µεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και 315 εκατοµ. € έχουν δεσµευτεί για την διεθνή επιστηµονική συνεργασία.
Για µια καλύτερη "∆όµηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας" έχουν δεσµευτεί τα ακόλουθα
κονδύλια:
Προϋπολογισµός
σε εκατ. €
290
1580
655
80
2605

∆ραστηριότητες
Έρευνα και καινοτοµία
Ανθρώπινοι πόροι και κινητικότητα
Υποδοµές έρευνας
Επιστήµη και κοινωνία
ΣΥΝΟΛΟ

320 εκατοµ. € επιπλέον θα δαπανηθούν σε µέτρα "ενίσχυσης των βάσεων του Ευρωπαϊκού
Χώρου Έρευνας". Από αυτά, 270 εκατοµ. € έχουν δεσµευτεί για την "Στήριξη του συντονισµού των
δραστηριοτήτων", όπου η ΕΕ θα χρηµατοδοτήσει το κόστος του συντονισµού µεταξύ των εθνικών και
περιφερειακών ερευνητικών προγραµµάτων ή δραστηριοτήτων. 50 εκατοµ. € έχουν δεσµευτεί για την
στήριξη της συνεκτικής ανάπτυξης των πολιτικών έρευνας και καινοτοµίας.

Ποια είναι τα "νέα µέσα";
Μέχρι στιγµής τα ΠΠ έχουν υλοποιηθεί κυρίως µέσω ερευνητικών έργων συνεργασίας, τα οποία - αν
και επαρκή όταν θεσπίζονταν - είχαν δύο αδυναµίες:
• στις περισσότερες περιπτώσεις η λήξη κάποιου ερευνητικού έργου σήµαινε αυτοµάτως και την
διάλυση της αντίστοιχης κοινοπραξίας ερευνητικών εταίρων,
• υπήρξαν πολλές περιπτώσεις έργων που δεν απέκτησαν την αναγκαία "κρίσιµη µάζα" ώστε να
έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο - είτε σε επιστηµονικούς είτε σε βιοµηχανικούς ή οικονοµικούς
όρους.
Προκειµένου να υποβοηθηθεί η επίλυση των προβληµάτων αυτών και να υπάρξει πρόοδος προς την
δηµιουργία ΕΧΕ, σχεδιάστηκαν δυο νέα µέσα τα οποία θα εφαρµοστούν στο 6ο ΠΠ: ∆ίκτυα
Αριστείας και Ολοκληρωµένα Έργα.
Η φιλοσοφία που διαπνέει και τα δυο αυτά µέσα είναι η στροφή από την πολλαπλή χρηµατοδότηση
έργων προς τη χρηµατοδότηση συνεκτικών προγραµµάτων ερευνητικών δραστηριοτήτων,
αφήνοντας τα µεγαλύτερα δυνατά περιθώρια αυτονοµίας και ευελιξίας στις ευρωπαϊκές ερευνητικές
κοινοπραξίες.
Τα ∆ίκτυα Αριστείας αποβλέπουν στην σταδιακή ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων των εταίρων
των δικτύων, µε την δηµιουργία "εικονικών" κέντρων αριστείας. Όσο για τα Ολοκληρωµένα Έργα,
πρόκειται για ευµεγέθη έργα, τα οποία αποβλέπουν στη δηµιουργία της "κρίσιµης µάζας" στην
στοχοθετηµένη έρευνα, µε σαφώς προσδιορισµένους επιστηµονικούς και τεχνολογικούς στόχους και
φιλοδοξίες.
Επιπλέον, προβλέπεται να χρησιµοποιηθεί ένα µέσο το οποίο, κατ’αρχήν, ήταν διαθέσιµο ήδη εδώ
και αρκετό καιρό, πλην όµως δεν είχε χρησιµοποιηθεί µέχρι στιγµής: η συµµετοχή της ΕΕ σε
ερευνητικά προγράµµατα στα οποία λαµβάνουν µέρος περισσότερα του ενός κράτη µέλη. Το µέσο
αυτό προβλέπεται ρητά στο άρθρο 169 της Συνθήκης του Άµστερνταµ.

Ποιοι είναι οι κανόνες συµµετοχής;
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ΟΙ "Κανόνες συµµετοχής" διέπουν την πρακτική εφαρµογή όλων των ερευνητικών δραστηριοτήτων
της ΕΕ που εµπίπτουν στο ΠΠ. Οι εν λόγω "κανόνες" θεσπίζουν λεπτοµερείς διατάξεις σε θέµατα
όπως:
• ο τύπος και η χώρα προέλευσης των οργανώσεων που δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για
χρηµατοδότηση ΕΕ,
• ο ελάχιστος αριθµός εταίρων που χρειάζεται να συµµετέχουν σε πρόταση έργου, ούτως ώστε το
έργο να είναι επιλέξιµο για στήριξη ΕΕ,
• ο τύπος των µέσων που θα χρησιµοποιηθούν στο ΠΠ,
• ο τύπος χρηµατοδότησης που µπορεί να προβλεφθεί για κάθε επιλεγόµενο έργο,
• οι αρχές για την αξιολόγηση των υποβαλλόµενων προτάσεων,
• οι κανόνες που διέπουν τις συµβάσεις που η Επιτροπή προτείνει στους επιτυχόντες
υποψήφιους,
• οι κανόνες διάχυσης και χρήσης των ερευνητικών αποτελεσµάτων που επιτυγχάνονται σε
ερευνητικά έργα τα οποία χρηµατοδοτούνται από την ΕΕ, κ.λπ.
Όπως και οι κανόνες που διέπουν τα ΠΠ, οι κανόνες συµµετοχής αποφασίζονται από το Συµβούλιο
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µε τη διαδικασία της συναπόφασης.

Τι είναι οι "προσκλήσεις για την εκδήλωση ενδιαφέροντος";
Στις 20 Μαρτίου, η Επιτροπή δηµοσίευσε "Πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος"
προκειµένου να έχει την µεγαλύτερη δυνατή ανάδραση - εισηγήσεις και ιδέες από την επιστηµονική
και βιοµηχανική κοινότητα για την έρευνα αιχµής σε συνάρτηση µε τις προτεραιότητες και τα νέα
µέσα του ΠΠ6.
Ειδικότερα, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούσε τις ερευνητικές οµάδες και
κοινοπραξίες να υποβάλουν στην Επιτροπή τις γενικές γραµµές των έργων που προτίθενται να
υποβάλουν για χρηµατοδότηση όταν δηµοσιευτούν, αργότερα κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους,
οι επίσηµες "προσκλήσεις υποβολής προτάσεων". Η πρωτοβουλία αυτή αποβλέπει στην σύνδεση
των στόχων πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε την στράτευση της επιστηµονικής και
βιοµηχανικής κοινότητας.
Είναι η πρώτη φορά που υιοθετείται η νέα αυτή προσέγγιση.
Η αντίδραση στην ενιαία αυτή "πρόσκληση" επιβεβαίωσε την ορθότητα της κατεύθυνσης της
Επιτροπής: υπεβλήθησαν περισσότερες από 15.000 προτάσεις. Η ανάλυσή τους θα διενεργηθεί
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού· τα αποτελέσµατα θα επηρεάσουν την προκήρυξη για την υποβολή
προτάσεων.

Τι είναι οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων;
Αφού ο προϋπολογισµός του ΠΠ αντιπροσωπεύει χρήµατα των φορολογουµένων, η εφαρµογή του
ΠΠ πρέπει να είναι ανοικτή και διαφανής, κατοχυρώντας την επί ίσοις όροις πρόσβαση και
µεταχείριση σε όλους τους αιτούντες. Αυτό εξασφαλίζεται µε τις "προσκλήσεις υποβολής
προτάσεων", οι οποίες δηµοσιεύονται στην "Επίσηµη Εφηµερίδα" της ΕΕ καθώς και τις σχετικές
σελίδες της Επιτροπής στο Ίντερνετ. Οι ερευνητικές οµάδες και κοινοπραξίες που επιθυµούν να
υποβάλουν πρόταση µετά από τέτοια "πρόσκληση", έχουν, κατά κανόνα, ελάχιστη προθεσµία τριών
µηνών για την επεξεργασία και υποβολή της πρότασής τους.
Το πρώτο βήµα µετά την παραλαβή των προτάσεων συνίσταται στην εξέτασή τους βάσει κριτηρίων
επιλεξιµότητας όπως:
• υπεβλήθη η πρόταση εντός της προθεσµίας;
• οι προτείνοντες εταίροι είναι επιλέξιµοι για χρηµατοδότηση ΕΕ;
• είναι οι προτείνοντες εταίροι εγκατεστηµένοι σε µια από τις επιλέξιµες χώρες;
• είναι επιλέξιµο το αντικείµενο της προτεινόµενης έρευνας;
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• λαµβάνονται δεόντως υπόψη οι ηθικές πτυχές της προτεινόµενης έρευνας;
Στη συνέχεια, οι εξωτερικοί ειδικοί εκτιµούν την επιστηµονική και τεχνολογική ποιότητα του
προτεινόµενου έργου και υποβάλλουν στην Επιτροπή κατάλογο των έργων των οποίων εισηγούνται
την χρηµατοδότηση.

Πόσα χρήµατα µπορώ να περιµένω εάν η πρότασή µου έχει επιλεγεί για
χρηµατοδότηση;
Το ποσό µπορεί να κυµαίνεται σε σηµαντικό βαθµό, ανάλογα µε τον τύπο του έργου, τον αριθµό των
εταίρων που εµπλέκονται στο έργο, καθώς και την εµβέλεια και το πεδίο της προτεινόµενης έρευνας.
Ισχύει ωστόσο, ως γενική παρατήρηση, ότι η επιδίωξη της Επιτροπής για την επικέντρωση των
προσπαθειών δηµιουργίας της αναγκαίας κρίσιµης µάζας µέσω εγχειρηµάτων συνεργασίας θα
οδηγήσει σε µεγαλύτερα έργα, µεγαλύτερες κοινοπραξίες και, ως εκ τούτου, σε µεγαλύτερη
χρηµατοδότηση για καθέναν από τους εταίρους στο έργο. Πάντως, η Επιτροπή θα στηρίξει
καταλλήλως τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και τα µικρότερα έργα, µε καλύτερο όµως
συντονισµό και µεγαλύτερη συνοχή.

Ποιος έχει δικαίωµα υποβολής αίτησης για ερευνητική στήριξη ΕΕ; Ποιος έχει
ρεαλιστικές πιθανότητες να την επιτύχει;
Κάθε νοµική οντότητα, δηλαδή κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει συσταθεί βάσει της εθνικής,
διεθνούς ή κοινοτικής νοµοθεσίας, έχει το δικαίωµα να υποβάλει αίτηση ενίσχυσης και να γίνει
αποδέκτης της.
Στην πράξη, αυτό σηµαίνει ότι τα πανεπιστήµια, τα ερευνητικά ιδρύµατα, οι ΜΜΕ και οι µεγάλες
εταιρείες είναι εξίσου επιλέξιµες - όπως, εξάλλου, είναι και δυνητικοί χρήστες τεχνολογιών και
τεχνολογικών εφαρµογών. Βεβαίως, πρέπει να πληρούν τις βασικές απαιτήσεις των κανόνων
συµµετοχής. Tο ΠΠ δεν αποτελεί αποκλειστικότητα των ακαδηµαϊκών φορέων, ούτε των µεγάλων
εθνικών ή διεθνών εταιρειών.

Υπάρχει κάποιο είδος βοήθειας ή στήριξης εκ µέρους της Επιτροπής ή των εθνικών
αρχών για τους αιτούντες που δεν έχουν την πείρα των "Βρυξελλών" ή που
αισθάνονται χαµένοι στον λαβύρινθο των νέων κανόνων και κανονισµών;
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταβάλλει τις µεγαλύτερες δυνατές προσπάθειες ώστε η πληροφόρηση να
είναι ανοικτή, διαφανής και προσβάσιµη και απαντά τόσο σε γενικά όσο και σε ειδικά ερωτήµατα. Οι
περισσότερες από τις γενικές πληροφορίες είναι τώρα διαθέσιµες στο Ίντερνετ· τα ειδικά και
λεπτοµερέστερα ερωτήµατα είναι καλύτερο να αποστέλλονται είτε µε φαξ είτε µε ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο (e-mail).
Οι ερωτώντες που θα προτιµούσαν να χρησιµοποιήσουν τη δική τους γλώσσα στις ερωτήσεις τους
σχετικά µε το ΠΠ και, γενικότερα, µε την ευρωπαϊκή έρευνα, µπορούν να επικοινωνήσουν µε τα
"εθνικά σηµεία επαφής" (εκπροσώπους) στις οικείες χώρες. Τα εθνικά "σηµεία επαφής"
ανταποκριτές ορίζονται από τις εθνικές αρχές. Εις ό,τι αφορά το 6ο ΠΠ, το δίκτυο των εθνικών
"σηµείων επαφής" βρίσκεται στο στάδιο της δηµιουργίας.

Τι σχέση έχει η δραστηριότητα "Επιστήµη και κοινωνία" του ΠΠ µε τις άλλες
δραστηριότητες υψηλού επιπέδου στον τοµέα της έρευνας και της τεχνολογικής
ανάπτυξης;
Οι εκβιοµηχανισµένες κοινωνίες εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από τις ερευνητικές
δραστηριότητες και από τις περίπλοκες τεχνολογίες. Η συνθλιπτική παρουσία της επιστήµης και της
τεχνολογίας δηµιουργεί ευκαιρίες, πλην όµως εγκυµονεί και κινδύνους. Οι κίνδυνοι αυτοί είναι
προφανείς - του λόγου το αληθές µαρτυρεί ο έντονος δηµόσιος προβληµατισµός σχετικά µε την
κρίση της "νόσου των τρελών αγελάδων", τους γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς ή την χρήση
κυτταρικών στελεχών στην ιατρική έρευνα.
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Στόχος του ΠΠ είναι η στήριξη της ανάπτυξης της υψηλού επιπέδου έρευνας και τεχνολογίας, µε
δηµόσιο διάλογο (όπου οι συµµετέχοντες είναι ενήµεροι) σχετικά µε τον ρόλο της επιστήµης στις
σύγχρονες κοινωνίες. Ο διάλογος αυτός αποβλέπει στην καλύτερη κατανόηση, από το ευρύ κοινό,
των επιστηµονικών ζητηµάτων και διαδικασιών, καθώς και στην καλύτερη κατανόηση, εκ µέρους των
επιστηµόνων, των ανησυχιών του κοινού γύρω από την επιστήµη και την έρευνα. Η καλύτερη
κατανόηση του ρόλου της επιστήµης στην κοινωνία και η εξοικείωση του πολίτη µε την επιστήµη και
τα επιστηµονικά ζητήµατα αναµένεται, επίσης, να συµβάλει στην αύξηση του ενδιαφέροντος των
νέων για την επιστήµη και τις επιστηµονικές καριέρες.

Οι υποτροφίες για σπουδές στο εξωτερικό αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της
ευρωπαϊκής επιστηµονικής παράδοσης. Γιατί ξαφνικά η ΕΕ επενδύει τέτοια ποσά
στην κινητικότητα των επιστηµόνων;
Η προαγωγή της κινητικότητας των επιστηµόνων (και, κατά συνέπεια, της κατάρτισής τους) δεν
αρχίζει και δεν τελειώνει µε το ΠΠ6. Τα προγράµµατα κινητικότητας συγκαταλέγονται µεταξύ των
πλέον επιτυχών δραστηριοτήτων των παλαιότερων ΠΠ. Η κύρια αδυναµία των παλαιότερων αυτών
δραστηριοτήτων ήταν - όπως και άλλων δράσεων παλαιότερων ΠΠ - ότι δεν αποτελούσαν τµήµα
µιας ολοκληρωµένης, φιλόδοξης και συνολικής προοπτικής. Αυτό επιχειρείται να αλλάξει.
Το µελλοντικό σύστηµα δεν θα περιορίζεται στους κατόχους διδακτορικών ή µεταδιδακτορικών
τίτλων σπουδών θα είναι ανοικτό στους υποψήφιους τρίτων χωρών και θα ενθαρρύνει ενεργά τον
επαναπατρισµό, στην Ευρώπη, των Ευρωπαίων επιστηµόνων που εργάζονται σε τρίτες χώρες,
προκειµένου να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα της "φυγής εγκεφάλων"· οι φορείς θα µπορούν να
ζητούν ενίσχυση για να φιλοξενήσουν ερευνητές από το εξωτερικό, όπως εξάλλου και οι επιστήµονες
που επιθυµούν να εργαστούν σε εργαστήριο που βρίσκεται έξω από την χώρα τους. Τέλος (χωρίς να
είναι και το λιγότερο σηµαντικό), στο νέο σύστηµα θα αρθούν όλα τα δοµικά προβλήµατα που
δυσκόλεψαν την κινητικότητα των ερευνητών. Αυτό ισχύει τόσο για την κοινωνική ασφάλεια και την
φορολογία, όσο και για τα χαρακτηριστικά και τις προοπτικές καριέρας, ενώ τα διάφορα εθνικά
συστήµατα είναι, κατά βάσιν, κλειστά στους υποψήφιους άλλων χωρών, συµπεριλαµβανοµένων των
υποψηφίων από άλλα κράτη µέλη.
Η στράτευση αυτή στην προαγωγή των ανθρώπινων πόρων και της κινητικότητάς τους βασίζεται
στην ιδέα ότι οι επιστήµονες, αντιµέτωποι µε την αυξανόµενη συνθετότητα και αλληλεξάρτηση της
σύγχρονης επιστήµης, έχουν ανάγκη να συµπεριλάβουν στα επιστηµονικά προσόντά τους µια
σηµαντική διεθνή πείρα. ∆εν υπάρχει κανένας λόγος να θεωρηθεί ότι η υψηλού επιπέδου
επιστηµονική αυτή πείρα δεν µπορεί να αποκτηθεί εκτός των Ηνωµένων Πολιτειών. Η επένδυση
στην ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων στο πλαίσιο της επιστήµης και υπέρ αυτής, ενθαρρύνοντας
την κινητικότητά τους, αποτελεί σηµαντική συµβολή στους στόχους του ΕΧΕ.

Έχει όντως η ΕΕ τις δυνατότητες να επενδύσει µαζικά στη δηµιουργία και διατήρηση
των ερευνητικών υποδοµών;
Η δηµιουργία και η διατήρηση των βασικών ερευνητικών υποδοµών στην Ευρώπη θα εξακολουθήσει
να αποτελεί αρµοδιότητα των εθνικών αρχών και ευθύνη των άλλων επενδυτών. Οι δραστηριότητες
του ΠΠ οι σχετικές µε τις "ερευνητικές υποδοµές" εξυπηρετούν έναν διαφορετικό στόχο.
Οι ερευνητικές υποδοµές είναι όντως απαραίτητες, αλλά και εξαιρετικά δαπανηρές. Ως εκ τούτου,
είναι φυσικό να µην υπάρχουν παντού. Οι πόροι του ΠΠ πρέπει να συµβάλλουν ώστε οι ερευνητικές
υποδοµές να αποτελούν την σπονδυλική στήλη του ΕΧΕ. Κατά την έννοια αυτή, είναι σηµαντικό να
σχεδιάζονται, οικοδοµούνται, διατηρούνται και χρησιµοποιούνται οι ερευνητικές υποδοµές
συντονισµένα, προς όφελος του µέγιστου δυνατού αριθµού ερευνητών και οµάδων από κάθε γωνιά
της Ευρώπης. Αυτή είναι η προοπτική στην οποία εγγράφεται η µελλοντική δράση του ΠΠ.
Στηρίζεται σε έναν αρκετά ευρύ ορισµό της έννοιας "ερευνητικές υποδοµές". Ενώ στο παρελθόν οι
ερευνητικές υποδοµές συνδέονταν µε µεγάλες εγκαταστάσεις και µηχανήµατα (ιδίως στον τοµέα της
φυσικής), ένας σύγχρονος και καταλληλότερος ορισµός των ερευνητικών υποδοµών θα
περιελάµβανε τις µεγάλες βάσεις δεδοµένων, µεγαλύτερες επιστηµονικές συλλογές και - προφανώς µεγάλα δίκτυα επικοινωνίας, που αποτελούν βασικά εργαλεία διεξαγωγής υψηλού επιπέδου έρευνας
που εµπλέκει άτοµα και οµάδες που εργάζονται σε διαφορετικά µέρη.
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Το ΠΠ υπόσχεται να προαγάγει την επιστηµονική αριστεία. Ποιος θα θεσπίσει τα
κριτήρια "αριστείας";
Πρώτον και κύριον, το ΠΠ δεν θα προαγάγει την επιστηµονική αριστεία υπό την έννοια της
προαγωγής "εκπροσώπων των εθνικών χρωµάτων".
Η αξιολόγηση της επιστηµονικής αριστείας (ιδίως στο πλαίσιο των προβλεπόµενων "δικτύων
αριστείας") θα ανατεθεί σε διεθνώς ανεγνωρισµένους επιστήµονες και ειδικούς σε συγκεκριµένου
τοµείς· µε άλλα λόγια, η ποιότητα των προτάσεων δεν θα κρίνεται στο πλαίσιο µιας γραφειοκρατικής
ή πολιτικής διαδικασίας, αλλά θα αποτελεί καρπό ανάλυσης και διαβουλεύσεων ειδικών. Οι ειδικοί θα
εκτιµούν την "αριστεία" και τα επιστηµονικά χαρακτηριστικά κάθε µέλους δοθέντος δικτύου· θα
εξετάζουν την αριστεία του κοινού προγράµµατος δραστηριοτήτων και την ικανότητα του δικτύου να
επιτύχει την αναγκαία "κρίσιµη µάζα"· θα εκτιµηθούν την αριστεία και καταλληλότητα των
προτεινόµενων ερευνητικών δραστηριοτήτων του δικτύου και θα εξετάζουν εκ του σύνεγγυς την
ποιότητα της προτεινόµενης διαχείρισης του δικτύου.
Όλες αυτές οι προφυλάξεις θα συµβάλουν ώστε η έννοια "αριστεία" να έχει πραγµατικό νόηµα στο 6ο
ΠΠ.
Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοθέση:
http://europa.eu.int/comm/research/fp6/index_en.html
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