Ορίηοντασ 2020 Πρόγραμμα εργαςίασ 2018-2020– ςυνολικό ζγγραφο ςτρατθγικισ
Horizon 2020 work programme 2018-2020- Strategic Programme Overarching Document
Το πλαίςιο-ςτρατθγικζσ κατευκφνςεισ και οι προτεραιότθτεσ του προγράμματοσ εργαςίασ 20182020 του Ορίηοντα2020 κακώσ και οι τάςεισ για το μελλοντικό 9o ΠΠ
1.Ειςαγωγι
Το ανωτζρω ςχετικό ζγγραφο εργαςίασ περιγράφει το πλαίςιο για ολόκλθρθ τθν ςτρατθγικι
προγραμματιςμοφ για τθν προετοιμαςία του προγράμματοσ εργαςίασ τθσ περιόδου 2018-2020
του Ορίηοντα 2020-Η2020, αλλά δείχνει επίςθσ και τισ τάςεισ τθσ ςτρατθγικισ για το μελλοντικό
9ο Πρόγραμμα Πλαίςιο. Πρόκειται για ζγγραφο εργαςίασ που δεν ζχει εγκρικεί επιςιμωσ από τθν
Ε. Επιτροπι και το περιεχόμενό του δεν προδικάηει με κανζνα τρόπο τθν τελικι απόφαςθ τθσ Ε.
Επιτροπισ ςχετικά με τα κεματικά προγράμματα εργαςιϊν του Η2020, παρόλα αυτά τα κείμεναζγγραφα εργαςίασ αυτά ςυνικωσ εγκρίνονται με ελάχιςτεσ αλλαγζσ οι οποίεσ δεν μεταβάλλουν
τθν βαςικι ςτρατθγικι. Σθμειϊνεται ότι θ ζγκριςθ και δθμοςίευςθ των προγράμματοσ εργαςίασ,
από τθν Ε. Επιτροπι, αναμζνεται τον Οκτϊβριο του 2017.
Το Πρόγραμμα, ςτο ςφνολό του, αντιμετωπίηει κοινζσ προκλιςεισ και επιλφει προβλιματα, τα
οποία δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίςει κάκε χϊρα μόνθ τθσ, αυξάνοντασ τθν
αποτελεςματικότθτα, μειϊνοντασ τισ αλλθλεπικαλφψεισ, επιταχφνοντασ τθν πρόοδο και
ενιςχφοντασ τισ επιπτϊςεισ. Παρζχει, επίςθσ, ςθμαντικι υποςτιριξθ ςτθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ
ΕΕ μζςω τθσ ανάπτυξθσ τεχνολογιϊν και καινοτόμων λφςεων για τισ κοινωνικζσ προκλιςεισ, τθσ
δθμιουργία επιχειριςεων, τθν οικοδόμθςθ μεριδίων αγοράσ και τθν αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ.
Το ζγγραφο εργαςίασ κζτει τισ βάςεισ/ςκθνικό για το τελικό πρόγραμμα εργαςίασ του Ορίηοντα
2020 για τα ζτθ 2018-20, φψουσ περίπου 30 δις. ευρϊ, αλλά κα χρειαςτεί και κάποια περαιτζρω
εξειδίκευςθ (πρόςκεςθ λεπτομερειϊν, κλπ.) εργαςία ςε μεταγενζςτερο ςτάδιο για τθν επζκταςθ
των λεπτομερειϊν για το 2020.
Σθμειϊνεται ότι ο Ορίηοντασ 2020 ευκυγραμμίηεται με το τρζχον πρόγραμμα δράςθσ και τισ
προτεραιότθτεσ τθσ ΕΕ και αναμζνεται να ςυμβάλει επίςθσ ςτθν προϊκθςθ των πολιτικϊν ςτόχων
τθσ ανοιχτισ καινοτομίασ, τθσ ανοιχτισ επιςτιμθσ και ανοιχτι ςτον κόςμο (τα τρία O1). Ωσ εκ
τοφτου, το τελικό πρόγραμμα εργαςίασ του Η2020, κα ζχει τθ δυνατότθτα να προωκιςει μια
πραγματικι και βιϊςιμθ βελτίωςθ ςτθν ποιότθτα ηωισ των ευρωπαίων πολιτϊν, κακϊσ και τθσ
παγκόςμιασ κζςθσ τθσ ΕΕ (όπωσ θ υλοποίθςθ των ςτόχων τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ -SDG).
Με βάςθ τθν εμπειρία από τθν εφαρμογι κακϊσ και τα επιτεφγματα των προθγοφμενων
προγραμμάτων εργαςιϊν του Η2020 και λαμβάνοντασ υπϋόψιν τo πολιτικό πλαίςιο-ςτρατθγικζσ
κατευκφνςεισ τθσ Ε.Ζνωςθσ, αναφζρονται πζντε ςτρατθγικζσ κατευκφνςεισ οι οποίεσ
αναδεικνφουν τζςςερεισ προτεραιότθτεσ που θ υλοποίθςθ τουσ κα επιτευχκεί μζςω των
προγραμμάτων εργαςίασ 2018-20 των κεματικϊν περιοχϊν-προγραμμάτων του Η2020.
2. Πολιτικό πλαίςιο- ςτρατθγικζσ κατευκφνςεισ- Προτεραιότθτεσ
Με βάςθ τα επιτεφγματα των προθγοφμενων προγραμμάτων εργαςίασ του προγράμματοσ
«Ορίηοντασ 2020» και τθν εμπειρία τθσ εφαρμογισ τουσ, κακϊσ και λαμβάνοντασ υπϋόψιν τισ
πολιτικζσ προτεραιότθτεσ τθσ Ε. Ζνωςθσ, οι κατωτζρω ςτρατθγικοί προςανατολιςμοί –
κατευκφνςεισ κα ενςωματωκοφν με μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτα προγράμματα εργαςίασ για το
2018-20:
I. Aφξθςθ των επενδφςεων Ε&Κ που ςυνδζονται με τθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ και το κλίμα: θ
κατεφκυνςθ απορρζει από τθν ςυμφωνία των Παριςίων2 και υποςτθρίηει τισ προτεραιότθτεσ τθσ
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Τα τρία «Οs” : Open Science, Open Innovation, Open to the word
Η ςυμφωνία ςθματοδότθςε μια νζα εποχι για τθν καταπολζμθςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ με ςτόχο τθν
επζνδυςθ τουλάχιςτον 35% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ του H2020 για τισ δράςεισ για το κλίμα, ακόμθ
και ςε τομείσ όπωσ θ υγεία, τα τρόφιμα, θ ενζργεια, οι μεταφορζσ και θ αποδοτικότθτα των πόρων
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Ευρϊπθσ για τθν εξζλιξι τθσ ςε Ζνωςθ Ενζργειασ με πρωτοκακεδρία ζωσ το 2050 ςτισ
ανανεϊςιμεσ πθγζσ και απαλλαγμζνθ από ενεργειακά ςυςτιματα υδρογονανκράκων.
Προτεραιότθτα είναι: «Η οικοδόμθςθ ενόσ μζλλοντοσ με χαμθλι περιεκτικότθτα ςε άνκρακα, και
ανκεκτικοφ ςτθν κλιματικι αλλαγι» θ οποία ςυνδζεται με τθν προτεραιότθτα για «Σφνδεςθ των
οικονομικϊν και περιβαλλοντικϊν κερδϊν - θ κυκλικι οικονομία».
ΙΙ. Ολοκλιρωςθ τθσ ψθφιοποίθςθσ ςε όλεσ τισ βιομθχανικζσ τεχνολογίεσ και κοινωνικζσ
προκλιςεισ: Αφορά ςτθν ενςωμάτωςθ των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν, ςε όλεσ τισ μορφζσ τουσ, ςε
όλο τον Ορίηοντα 2020, ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των κοινωνικϊν προκλιςεων. Θα δοκεί
ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν κυβερνο-αςφάλεια, τθν ανοικτι επιςτιμθ, και κα ενιςχυκεί θ διαχείριςθ
και επαναχρθςιμοποίθςθ των ερευνθτικϊν δεδομζνων και εργαλείων.
III. Ενίςχυςθ τθσ διεκνοφσ ςυνεργαςίασ Ε&Κ: Είναι απαραίτθτθ για τθν διαςφάλιςθ τθσ
επιςτθμονικισ θγεμονίασ τθσ ΕΕ και τθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ βιομθχανίασ. Επειδι θ ςυμμετοχι
τρίτων χωρϊν ςτο πρόγραμμα Ορίηοντασ 2020-Η2020 ζχει μειωκεί ςε ςφγκριςθ με το
προθγοφμενο πρόγραμμα πλαίςιο, κα αναλθφκοφν δράςεισ μζςω των προγραμμάτων εργαςιϊν
όλων των κεματικϊν περιοχϊν του Η2020 ϊςτε να αναςτραφεί αυτι θ τάςθ. Οι δράςεισ κα
περιλαμβάνουν νζεσ εμβλθματικζσ πρωτοβουλίεσ κοινοφ ενδιαφζροντοσ με τρίτεσ χϊρεσ,
ενίςχυςθ τθσ κινθτικότθτασ των ερευνθτϊν και του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου Ζρευνασ.
IV. Κοινωνικι ανκεκτικότθτα: Η Ευρϊπθ αντιμετωπίηοντασ πολλζσ προκλιςεισ όπωσ μεγάλεσ
μεταναςτευτικζσ πιζςεισ, το ζγκλθμα ςτον κυβερνοχϊρο, απειλζσ για τθν αςφάλεια, πρζπει
περιςςότερο από ποτζ, να ζχει δυνατότθτεσ ςυντονιςμζνων αντιδράςεων. Η αςφάλεια ςτον
κυβερνοχϊρο απαιτεί προςταςία των υποδομϊν ηωτικισ ςθμαςίασ και των ψθφιακϊν υπθρεςιϊν
με νζεσ τεχνολογικζσ λφςεισ, για τθν εξαςφάλιςθ τθσ προςταςίασ των δεδομζνων. Αναδεικνφεται
ζτςι θ προτεραιότθτα για «Ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ Ζνωςθσ Αςφαλείασ.
Σχετικά με τθν μετανάςτευςθ και γενικότερα τθν κινθτικότθτα υψθλά καταρτιςμζνων ατόμων
(ςυμπεριλαμβανομζνων των ερευνθτϊν) προςφζρονται ευκαιρίεσ για τθν αντιμετϊπιςθ των
προκλιςεων που αντιμετωπίηει θ ΕΕ (ζλλειψθ δεξιοτιτων, θ δθμογραφικι αλλαγι, κλπ). Θα
επιδιωχκοφν ςυνζργειεσ μεταξφ των δραςτθριοτιτων που ςχετίηονται με τθν «Αειφόρο Ανάπτυξθ
Στόχων» και τθν «Μετανάςτευςθ» για τθν αντιμετϊπιςθ των βακφτερων αιτίων τθσ
μετανάςτευςθσ.
V. Δθμιουργία αγοράσ καινοτομίασ: Η Ευρϊπθ δεν χρθςιμοποιεί πλιρωσ τισ δυνατότθτζσ τθσ να
κατακτιςει νζεσ αγορζσ και ςε αυτό το πλαίςιο είναι ςθμαντικό το ενδεχόμενο ενόσ Ευρωπαϊκοφ
Συμβουλίου Καινοτομίασ (ΕΚΠ) ςτον Η2020, που κα υποςτθρίηει τισ καινοτόμεσ επιχειριςεισ και
τουσ επιχειρθματίεσ που ζχουν τθν δυνατότθτα γριγορθσ αναβάκμιςθσ ςε ευρωπαϊκό και
παγκόςμιο επίπεδο. Θα επιδιωχκεί ςυντονιςμόσ και ςυνζργειεσ μεταξφ του Ευρωπαϊκοφ
Ινςτιτοφτου Καινοτομίασ και Τεχνολογίασ (ΕΙΤ), με άλλα κεματικά προγράμματα του Η2020 κακϊσ
και με το δυνθτικό ΕΚΠ και με άλλα χρθματοδοτικά εργαλεία ιδίωσ τουσ πόρουσ ESIF.
Οι ανωτζρω ςτρατθγικζσ κατευκφνςεισ εξειδικεφονται ςτισ εξισ τζςςερεισ προτεραιότθτεσ:
1θ Προτεραιότθτα: Η οικοδόμθςθ ενόσ μζλλοντοσ χαμθλϊν εκπομπϊν άνκρακα και ανκεκτικοφ
ςτθν κλιματικι αλλαγι.
2θ Προτεραιότθτα: Ψθφιοποίθςθ και μετατροπι τθσ ευρωπαϊκισ βιομθχανίασ και των
υπθρεςιϊν τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ
3θ Προτεραιότθτα: Σφνδεςθ οικονομικοφ και περιβαλλοντικοφ οφζλουσ - θ κυκλικι Οικονομία
4θ Προτεραιότθτα: Ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ Ζνωςθσ Αςφαλείασ
Η υλοποίθςθ των ανωτζρω προτεραιοτιτων κα γίνει μζςω του 2ου (βιομθχανικι υπεροχι) και 3ου
πυλϊνα (κοινωνικζσ προκλιςεισ) του Ορίηοντα2020. Αναλυτικά ανά προτεραιότθτα ςθμειϊνονται
κατωτζρω οι κεματικζσ περιοχζσ εςτίαςθσ κακϊσ και τα προγράμματα εργαςιϊν του Η2020.

3. Οι προτεραιότθτεσ και οι κεματικζσ περιοχζσ εςτίαςθσ ςτα προγράμματα εργαςιϊν του
Η2020
1θ Προτεραιότθτα: Η οικοδόμθςθ ενόσ μζλλοντοσ χαμθλών εκπομπών άνκρακα και ανκεκτικοφ
ςτθν κλιματικι αλλαγι.
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Η μετάβαςθ ςε μια οικονομία χαμθλϊν εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα, με καταπολζμθςθ
των αιτιϊν τθσ κλιματικισ αλλαγισ, κα είναι μια ςθμαντικι προτεραιότθτα ςτα κεματικά
προγράμματα εργαςίασ του Η2020. Η ςυμφωνία COP21 των Παριςίων3 ςθματοδότθςε τθν αρχι
μιασ νζασ εποχισ για τθν καταπολζμθςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ, με φιλόδοξουσ ςτόχουσ που θ
επίτευξι τουσ κα απαιτιςει μια πορεία πλιρουσ απεξάρτθςθσ από τον άνκρακα με επιτάχυνςθ
προσ τθν κλιματικι ουδετερότθτα. Η Ε&Κ κα είναι ουςιαςτικισ ςθμαςίασ για ανεφρεςθ
πρωτοποριακϊν λφςεων, και ειδικότερα για το ενεργειακό ςφςτθμα, όπου υπάρχουν μεγάλεσ
ευκαιρίεσ για καινοτομία και ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ. Οι χϊρεσ πρζπει επίςθσ να
προςαρμοςτοφν ςτισ επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ αλλαγισ, και να βελτιϊςουν τθν ανκεκτικότθτα
των κοινωνιϊν τουσ ςε ςχζςθ με τουσ πολλαπλοφσ κινδφνουσ που αντιμετωπίηουν. Οι κεματικζσ
περιοχζσ εςτίαςθσ κα καλφπτουν όλεσ τισ ενζργειεσ που μποροφν να ςυμβάλουν ςτθν επίτευξθ
των ςτόχων τθσ ςυμφωνίασ των Παριςίων, παρζχοντασ ζνα ςυνεκτικό πλαίςιο ανάλυςθσ και
αξιολόγθςθσ των επιπτϊςεων, κακϊσ και τθν προϊκθςθ ευρζων δραςτθριοτιτων διεκνοφσ
ςυνεργαςίασ ςτον εν λόγω τομζα τθσ κλιματικισ αλλαγισ.
Η προτεραιότθτα ςτοχεφει να επιτφχει:
Τθν λειτουργικότθτα των ςτόχων τθσ ςυμφωνίασ των Παριςίων (Paris Agreement-PA), βάςθ
πολιτικϊν υψθλισ ποιότθτασ και αποδεικτικϊν ςτοιχείων από τθν επιςτθμονικι κοινότθτα.
Οι φιλόδοξοι ςτόχοι τθσ ςυμφωνίασ των Παριςίων πρζπει να μετατραποφν ςε δράςεισ, ενϊ ςτθν
προςεχι δεκαετία, θ επιςτιμθ πρζπει να ςτθρίξει τον επόμενο κφκλο των εκκζςεων τθσ
διακυβερνθτικισ ομάδασ για τθν κλιματικι αλλαγι IPCC4 (2018-2022), που κα ςυμβάλει ςτθ
διαδικαςία τθσ ςυμβάςεωσ πλαιςίου των Ηνωμζνων Εκνϊν για τθν κλιματικι αλλαγι(
UNFCCC5) ςχετικά με τθν παγκόςμια επανεκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ. Ταυτόχρονα κα πρζπει να
βελτιωκεί θ ακρίβεια και θ αξιοπιςτία τθσ παρακολοφκθςθσ των τρεχουςϊν αερίων του
κερμοκθπίου (GHG) ϊςτε να μπορζςουν οι υπογράφοντεσ τθν ςυμφωνία των Παριςίων να
αξιολογιςουν τισ ανκρωπογενείσ εκπομπζσ αερίων του κερμοκθπίου ςε εκνικζσ και
περιφερειακζσ κλίμακεσ, και ωσ εκ τοφτου τθν αποτελεςματικότθτα εφαρμογισ των πολιτικϊν
μετριαςμοφ τουσ.
Τθν επιταχυνόμενθ μετάβαςθ προσ τθν ουδετερότθτα του άνκρακα, μζςω του κοινοφ
ςχεδιαςμοφ, τθσ από κοινοφ ανάπτυξθσ και ςυν-ανάπτυξθσ των τεχνολογιϊν και υπθρεςιϊν από
τουσ ερευνθτζσ, επιχειρθματίεσ και πολίτεσ.
Για τθν κλιματικι ουδετερότθτα απαιτείται αποφαςιςτικι δράςθ ςτο ενεργειακό ςφςτθμα, αλλά
είναι επίςθσ ςθμαντικόσ ο μετριαςμόσ που πρζπει να γίνει ςε τομείσ όπωσ οι μεταφορζσ, θ
βιομθχανία (μεταξφ άλλων και μζςω βαςικζσ τεχνολογίεσ γενικισ εφαρμογισ και ςε
βιομθχανίεσ και εργοςτάςια υψθλισ εντάςεωσ ενζργειασ), θ γεωργία και δαςοκομία, το
δομθμζνο περιβάλλον και θ χριςθ γθσ. Η ενςωμάτωςθ των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν κα
διαδραματίςει κεντρικό ρόλο, ενϊ ωσ υποςχόμενεσ κεματικζσ περιοχζσ αναδεικνφονται οι
ζξυπνεσ μεταφορζσ, οι ζξυπνεσ καταςκευζσ και κτίρια, θ ζξυπνθ γεωργία.
Τθν ενιςχυμζνθ κλιματικι ανκεκτικότθτα ςτθν Ευρϊπθ και πζραν αυτισ. Σε τομείσ όπωσ οι
υποδομζσ, το νερό, θ γεωργία και δαςοκομία, κακϊσ και ςτισ πόλεισ, θ ζρευνα είναι απαραίτθτθ
για τουσ πολλοφσ κινδφνουσ και τισ επιπτϊςεισ, ςε ςυνδυαςμό με τθν ανάπτυξθ καινοτόμων
λφςεων για τθν ελαχιςτοποίθςθ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ κλιματικισ αλλαγισ, όπωσ τα
ςυςτιματα ζγκαιρθσ προειδοποίθςθσ.
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Η ςυμφωνία ςθματοδότθςε μια νζα εποχι για τθν καταπολζμθςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ με ςτόχο τθν
επζνδυςθ τουλάχιςτον 35% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ του H2020 για τισ δράςεισ για το κλίμα, ακόμθ
και ςε τομείσ όπωσ θ υγεία, τα τρόφιμα, θ ενζργεια, οι μεταφορζσ και θ αποδοτικότθτα των πόρων
4
IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change
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UNFCCC: United Nations Framework Convention on Climate Change
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Τον μακροπρόκεςμο πολιτικό ςχεδιαςμό μετριαςμοφ και προςαρμογισ, ανάπτυξθ τθσ
τεχνολογίασ για τθν μείωςθ των εκπομπϊν και ενίςχυςθ τθσ ανκεκτικότθτασ ςτθν κλιματικι
αλλαγι ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ.
Η διεκνισ ςυνεργαςία κα είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν ενθμζρωςθ και τθν υποςτιριξθ των
χωρϊν με εκνικά κακοριςμζνεσ ειςφορζσ από το 2020, κακϊσ και για τθν αντιμετϊπιςθ
περιοχϊν οι οποίεσ είναι πιο ευάλωτεσ ςτισ κλιματικζσ αλλαγζσ. Η τεχνολογικι ςυνεργαςία,
είναι επίςθσ απαραίτθτθ. Η «διπλωματία τθσ επιςτιμθσ» ςε αυτόν τον τομζα κα πρζπει να είναι
ζνα ςυςτατικό τθσ «κλιματικισ διπλωματίασ», και οι δράςεισ κα εξαςφαλίςουν τθν ςυνοχι με
τουσ ςτόχουσ τθσ «διπλωματίασ του κλίματοσ-κλιματικισ διπλωματίασ» τθσ ΕΕ.
Η προτεραιότθτα κα υλοποιθκεί μζςω των προγραμμάτων εργαςιϊν των εξισ κεματικϊν
περιοχϊν:
-LEIT-NMBP: Leadership in Enabling and Industrial Technologies- Nanotechnologies, Advanced
Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing (NMBP)
- LEIT-Space: Leadership in Enabling and Industrial Technologies- Space
κακϊσ και των εξισ Κοινωνικϊν προκλιςεων (ΚΠ):
ΚΠ1:Υγεία, δθμογραφικι αλλαγι και ευεξία,
ΚΠ2: Επιςιτιςτικι αςφάλεια, βιϊςιμθ γεωργία και δαςοκομία, ζρευνα ςτον τομζα τθσ κάλαςςασ,
τθσ ναυτιλίασ, και των εςωτερικϊν υδάτων, και βιοοικονομία
ΚΠ3: Αςφαλισ, κακαρι και αποδοτικι ενζργεια
ΚΠ4:Ζξυπνεσ, οικολογικζσ και ενοποιθμζνεσ μεταφορζσ
ΚΠ5: Δράςθ για το κλίμα, περιβάλλον, αποδοτικότθτα πόρων και πρϊτεσ φλεσ
2θ Προτεραιότθτα: Ψθφιοποίθςθ και μετατροπι τθσ ευρωπαϊκισ βιομθχανίασ και των υπθρεςιών
τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ οι τεχνολογίεσ τθσ πλθροφορίασ και τθσ επικοινωνίασ ζχουν αποδειχκεί
κακοριςτικζσ για τθν ενςωμάτωςθ των καινοτομιϊν ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ οικονομίασ και τθσ
κοινωνίασ ενϊ οι βαςικζσ τεχνολογίεσ γενικισ εφαρμογισ –ΒΤΓΕ (KETs) που ςχετίηονται με τθν
ψθφιοποίθςθ, είναι απαραίτθτεσ και δίνουν λφςεισ ςε πολλζσ μεγάλεσ κοινωνικζσ προκλιςεισ6. Η
ςυνεχιηόμενθ ψθφιοποίθςθ τθσ βιομθχανίασ και των υπθρεςιϊν κα ζχει μια βακιά επίδραςθ ςε
όλουσ τουσ τομείσ, ενϊ θ μεταςχθματιςτικι δυναμικι τθσ ψθφιοποίθςθσ μπορεί να υλοποιθκεί
με γνϊμονα τθν ηιτθςθ, μζςα από μια ςτενι ςυμμετοχι των χρθςτϊν ςε όλουσ τουσ
βιομθχανικοφσ τομείσ. Ο εν λόγω μεταςχθματιςμόσ κα αλλάξει ςθμαντικά το εργαςιακό
περιβάλλον και κα επθρεάςει το ςφνολο τθσ κοινωνίασ. Η ψθφιοποίθςθ ςε ςυγκεκριμζνθ
κεματικι περιοχι κα ενιςχφςει τον ςυντονιςμό, κα αντιμετωπίςει τα εμπόδια ςε επενδφςεισ, και
κα οδθγιςει ςε ςυνζργειεσ, μεταφορά γνϊςεων και κοινζσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ και πρότυπα
που κα υποςτθρίξουν πλατφόρμεσ και εφαρμογζσ.
Η προτεραιότθτα ςτοχεφει να:
επιτρζπει ςε όλουσ τουσ τομείσ και εφαρμογζσ να προςαρμοςτοφν, να μετατραποφν και να
επωφελθκοφν από τθν ψθφιοποίθςθ, ιδίωσ επιτρζποντασ ςε «παίκτεσ» μικρισ εμβζλειασ ι/και
νζουσ να κατακτιςουν αυτζσ τισ αξίεσ,
αναπτφξει βιομθχανικζσ ςτρατθγικζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των νζων επιχειρθματικϊν
μοντζλων, κακϊσ και ςτθν μόχλευςθ αυτοφ του μεγάλου μεταςχθματιςμοφ για να αυξθκεί θ
ανταγωνιςτικότθτα των βιομθχανιϊν τθσ ΕΕ και για τθν δθμιουργία νζων αγορϊν,
ςυνδζςει τα κράτθ μζλθ και τισ περιφζρειεσ, ϊςτε να ευκυγραμμιςτοφν καλφτερα τα
κεματολόγια ζρευνασ και καινοτομίασ και να αναπτυχκοφν ςυνζργειεσ,
άρει τα εμπόδια για τθν καινοτομία βάςθ τθσ ψθφιοποίθςθσ, αντιμετωπίηοντασ κζματα όπωσ θ
εναρμόνιςθ των ρυκμιςτικϊν πλαιςίων και θ τυποποίθςθ.
Συνιςτϊςεσ –ςυςτατικά μζρθ τθσ προτεραιότθτασ-κεματικζσ περιοχζσ εςτίαςθσ είναι:
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όπωσ παρακολοφκθςθ τθσ υγείασ και υποςτιριξθ των θλικιωμζνων, αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ,
μζςω τθσ μείωςθσ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ, βελτίωςθ διαχείριςθσ του ενεργειακοφ ςυςτιματοσ, κ.λπ
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α) Κόμβοι καινοτομίασ: με τον ταχφ ρυκμό των αλλαγϊν ςτισ ψθφιακζσ τεχνολογίεσ, οι
περιςςότεροι ενδιαφερόμενοι από τθν βιομθχανία και τισ ΜμΕ (Μικρομεςαίεσ Επιχειριςεισ),
επιςθμαίνουν τθν ανάγκθ για εγκαταςτάςεισ όπου κα μποροφν να πειραματιςτοφν-δοκιμάςουν
ψθφιακζσ καινοτομίεσ και άλλεσ βαςικζσ τεχνολογίεσ γενικισ εφαρμογισ πριν από κάποια
επζνδυςθ. Οι κόμβοι καινοτομίασ δίνουν λφςθ ςτο πρόβλθμα παρζχοντασ εφκολθ πρόςβαςθ ςτισ
πιο πρόςφατεσ ψθφιακζσ καινοτομίεσ και προωκοφν ςυνζργιεσ με άλλεσ βαςικζσ τεχνολογίεσ
γενικισ εφαρμογισ. Σε κζματα ςχετικά με τα υλικά, κα ςυγκεντρϊνουν όλεσ τισ αρμοδιότθτεσ και
τισ εγκαταςτάςεισ που απαιτοφνται για τθν κλιμάκωςθ, γριγορθ υιοκζτθςθ και ευρεία μεταφορά
τεχνολογίασ, κακϊσ και νζεσ «nano» τεχνολογίεσ , ςε ζνα ανοιχτό περιβάλλον καινοτομίασ.
β) Διατομεακζσ και ολοκλθρωμζνεσ ψθφιακζσ πλατφόρμεσ και πιλοτικά ζργα μεγάλθσ κλίμακασ
για πειραματιςμό και ςυν-δθμιουργία με τουσ χριςτεσ: ζργα πιλοτικά και επίδειξθσ για τθν
αντιμετϊπιςθ του ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ τθσ παραγωγισ, τθσ υγείασ και τθσ περίκαλψθσ,
τθσ γεωργίασ, ςυμπεριλαμβάνεται θ ενςωμάτωςθ διαςτθμικϊν δεδομζνων και των ςχετικϊν
πλατφορμϊν.
Η προτεραιότθτα κα υλοποιθκεί μζςω των προγραμμάτων εργαςιϊν των εξισ κεματικϊν:
LEIT-ICT: Leadership in Enabling and Industrial Technologies- Information Communication
Technologies
LEIT-NMBP: Leadership in Enabling and Industrial Technologies- Nanotechnologies, Advanced
Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing (NMBP)
LEIT-Space: Leadership in Enabling and Industrial Technologies- Space
κακϊσ και των εξισ Κοινωνικϊν προκλιςεων (ΚΠ) :
ΚΠ1:Υγεία, δθμογραφικι αλλαγι και ευεξία,
ΚΠ2: Επιςιτιςτικι αςφάλεια, βιϊςιμθ γεωργία και δαςοκομία, ζρευνα ςτον τομζα τθσ κάλαςςασ,
τθσ ναυτιλίασ, και των εςωτερικϊν υδάτων, και βιοοικονομία
ΚΠ4: Ζξυπνεσ, οικολογικζσ και ενοποιθμζνεσ μεταφορζσ
ΚΠ6:Η Ευρϊπθ ςε ζνα μεταβαλλόμενο κόςμο - πολυδεκτικζσ, καινοτόμεσ και ςτοχαςτικζσ
κοινωνίεσ
3θ Προτεραιότθτα: Σφνδεςθ οικονομικοφ και περιβαλλοντικοφ οφζλουσ - θ κυκλικι Οικονομία
Η Ευρϊπθ μπορεί να ανοίξει το δρόμο για τθν ανάπτυξθ και τθν επανεφεφρεςθ μιασ κυκλικισ
οικονομίασ που ελαχιςτοποιεί τα απόβλθτα και τθ ρφπανςθ και χρθςιμοποιεί αποτελεςματικά
τουσ πόρουσ. Η Ε. Επιτροπι ζχει υιοκετιςει ζνα φιλόδοξο πακζτο κυκλικισ οικονομίασ, που
περιλαμβάνει μια ςειρά δράςεων, για μετάβαςθ τθσ Ευρϊπθσ προσ αυτιν και καλφπτει ολόκλθρο
τον κφκλο δράςεων: τθν παραγωγι, τθν κατανάλωςθ, τθν διαχείριςθ των αποβλιτων και
δευτερογενϊν πρϊτων υλϊν. Τα πικανά οφζλθ τθσ κυκλικισ οικονομίασ είναι ςθμαντικά όπωσ: θ
ανανζωςθ τθσ βιομθχανικισ βάςθσ τθσ Ευρϊπθσ, θ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, ενϊ θ
απαςχόλθςθ και θ ανάπτυξθ δεν κα ςυνεπάγονται πλζον μια ςυνεχϊσ αυξανόμενθ κατανάλωςθ
πόρων, ενζργειασ, νεροφ και πρϊτων υλϊν και κα υπάρχουν πολφ λιγότερα απόβλθτα. Για να
υλοποιθκεί θ κυκλικι οικονομία, χρειάηεται να υιοκετθκοφν από τθν βιομθχανία και τισ ΜμΕ
(Μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ) νζεσ τεχνολογίεσ και επιχειρθματικά μοντζλα, κα πρζπει να
αναπτυχκοφν ολοκλθρωμζνεσ αλυςίδεσ αξίασ ενϊ χρειάηεται θ ςυμμετοχι τθσ κοινωνίασ και των
καταναλωτϊν ςτθν όλθ διαδικαςία.
Η προτεραιότθτα ςτοχεφει να επιτφχει:
μια καλφτερθ χριςθ των πόρων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ενζργειασ και των πρϊτων υλϊν
ςθμαντικζσ μειϊςεισ ςτα απόβλθτα και τθν ρφπανςθ,
ςυντιρθςθ κάνοντασ χριςθ των φυςικϊν κφκλων
ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα για τισ υπάρχουςεσ επιχειριςεισ και ευκαιρίεσ για νζεσ
επιχειριςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνων αυτϊν τθσ διαςπαςτικισ καινοτομίασ.
Η κεματικι περιοχι κα εςτιάςει ςτο ςφνολο του κφκλου ηωισ, από τθν παραγωγι ζωσ τθν
κατανάλωςθ των δευτερογενϊν πρϊτων υλϊν και τθ διαχείριςθ των αποβλιτων. Θα
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αντικατοπτρίηει επίςθσ τθν διαςφνδεςθ μεταξφ των προϊόντων, τθσ προμικειασ υλικϊν, των
αποβλιτων και των χθμικϊν ουςιϊν ενϊ κα υποςτθρίηεται θ μετάβαςθ ςε μθ-τοξικό περιβάλλον.
Η ανωτζρω προτεραιότθτα κα υλοποιθκεί μζςω των εξισ κεματικϊν προγραμμάτων εργαςιϊν:
LEIT-NMBP: Leadership in Enabling and Industrial Technologies- Nanotechnologies, Advanced
Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing (NMBP),
κακϊσ και των εξισ Κοινωνικϊν προκλιςεων (ΚΠ):
ΚΠ2: Επιςιτιςτικι αςφάλεια, βιϊςιμθ γεωργία και δαςοκομία, ζρευνα ςτον τομζα τθσ κάλαςςασ,
τθσ ναυτιλίασ, και των εςωτερικϊν υδάτων, και βιοοικονομία
ΚΠ3: Αςφαλισ, κακαρι και αποδοτικι ενζργεια
ΚΠ5: Δράςθ για το κλίμα, περιβάλλον, αποδοτικότθτα πόρων και πρϊτεσ φλεσ
4θ Προτεραιότθτα: Ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ Ένωςθσ Αςφαλείασ
H διαςφάλιςθ υψθλοφ επιπζδου αςφάλειασ για τουσ Ευρωπαίουσ είναι ζνασ ςτόχοσ που ορίηεται
από τισ ςυνκικεσ και τθν «κοινι ευρωπαϊκι ευκφνθ»7. Η ΕΕ ζχει ςχεδιαςτεί για να παρζχει ζνα
χϊρο ελευκερίασ, αςφάλειασ και δικαιοςφνθσ, χωρίσ εςωτερικά ςφνορα για τουσ πολίτεσ τθσ, ενϊ
θ πλειοψθφία των κρατϊν μελϊν εξαρτάται ςχεδόν εξ ολοκλιρου από τον H20208, για τθν
ανάπτυξθ καινοτόμων λφςεων αςφάλειασ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τουσ.
Κεντρικόσ ςτόχοσ τθσ προτεραιότθτασ είναι να υποςτθρίξει τθν εφαρμογι τθσ Ζνωςθσ Αςφαλείασ,
με μεγιςτοποίθςθ των ςυνεργιϊν μεταξφ των διαφόρων κεματικϊν προγραμμάτων του Ορίηοντα
2020. Στοχεφει επίςθσ να προςφζρει ςυγκεκριμζνεσ λφςεισ για τουσ επαγγελματίεσ τθσ
αςφάλειασ τθσ ΕΕ, υποςτθρίηοντασ ταυτόχρονα τθν εφαρμογι των πολιτικϊν αςφάλειασ τθσ ΕΕ.
Η προτεραιότθτα ςτοχεφει να επιτφχει:
μείωςθ των απωλειϊν ανκρϊπινων ηωϊν, περιβαλλοντικϊν, οικονομικϊν και υλικϊν ηθμιϊν
από φυςικζσ και ανκρωπογενείσ καταςτροφζσ, ακόμθ και από ακραία καιρικά φαινόμενα, από
το οργανωμζνο ζγκλθμα και τισ τρομοκρατικζσ απειλζσ, μζςα από τθν ανάπτυξθ και υιοκζτθςθ
καινοτόμων λφςεων.
νζεσ τεχνολογίεσ, λφςεισ και διαδικαςίεσ για τθν καταπολζμθςθ και τθν πρόλθψθ του
εγκλιματοσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εγκλθματικότθτασ και αςφάλειασ ςτον κυβερνοχϊρο),
τθσ παράνομθσ διακίνθςθσ και τθσ τρομοκρατίασ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κυβερνοτρομοκρατίασ), και τθν κατανόθςθ και αντιμετϊπιςθ τρομοκρατικϊν ιδεϊν και πεποικιςεων.
ζρευνα για καινοτόμεσ διαδικαςίεσ και τεχνολογίεσ για δράςθ και ανάκαμψθ από καταςτάςεισ
μετά από καταςτροφι/-φζσ.
Συςτατικά ςτοιχεία τθσ προτεραιότθτασ – εςτίαςθ κεματικισ περιοχισ
Η προτεραιότθτα για τθν Αςφάλεια είναι διατομεακι και εκτείνεται ςε κζματα ζρευνασ των
κοινωνικϊν επιςτθμϊν για τθν καλφτερθ αντιμετϊπιςθ τθσ βίαιθσ ριηοςπαςτικοποίθςθσ, ςτθν
ζρευνα, τθν ανάπτυξθ και τθν καινοτομία για αντοχι- ανκεκτικότθτα ςε καταςτροφζσ και
αποςτολζσ αςφάλειασ, ςτθν αςφάλεια ςτον κυβερνοχϊρο, ςτθν επικοινωνία, ςτα ςυςτιματα
ανίχνευςθσ και ςτισ ςυςκευζσ και ςε ειδικά ςυςτιματα πλθροφοριϊν.
α) ενιςχφει τον πικανό αντίκτυπο τθσ ζρευνασ ςχετικά με τθν αςφάλεια,
β) τθν καλφτερθ αντιςτοιχία των ςτόχων τθσ Ε & Α με τισ ανάγκεσ τθσ πολιτικισ για τθν αςφάλεια,
γ) φζρνει τθν ζρευνα ςχετικά με τθν αςφάλεια πιο κοντά με άλλεσ πολιτικζσ και κοινωνικζσ
προκλιςεισ των κεματικϊν προγραμμάτων του Ορίηοντα 2020,
δ) ςυμβάλλει ςε μια ςειρά ςτόχων άλλων πολιτικϊν (π.χ. διαςτθμικι πολιτικι, πολιτικι
μεταφορϊν/λαμβάνοντασ επίςθσ υπϋόψιν τισ προτεραιότθτεσ που κακορίηονται ςτο πλαίςιο των
κοινϊν τεχνολογικϊν πρωτοβουλιϊν, πολιτικι υγείασ, περιβαλλοντικι πολιτικι, πολιτικι
αςφάλειασ, κ.λπ.)
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Ο Πρόεδροσ Juncker τόνιςε ςτισ πολιτικζσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ του ότι: «θ καταπολζμθςθ του
διαςυνοριακοφ εγκλιματοσ και τθσ τρομοκρατίασ είναι μια κοινι ευρωπαϊκι ευκφνθ».
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Μζςω του Ορίηοντα2020 διατίκεται το 50% τθσ ςυνολικισ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ για τθν ζρευνα τθσ
αςφάλειασ ςτθν ΕΕ
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Η ανωτζρω προτεραιότθτα κα υλοποιθκεί μζςω των προγραμμάτων εργαςιϊν των εξισ
κεματικϊν:
LEIT-ICT: Leadership in Enabling and Industrial Technologies- Information Communication
Technologies
LEIT-Space: Leadership in Enabling and Industrial Technologies- Space
κακϊσ και των εξισ Κοινωνικϊν προκλιςεων (ΚΠ):
ΚΠ6: Η Ευρϊπθ ςε ζνα μεταβαλλόμενο κόςμο - πολυδεκτικζσ, καινοτόμεσ και ςτοχαςτικζσ
κοινωνίεσ
ΚΠ7: Αςφαλείσ κοινωνίεσ - Προάςπιςθ τθσ ελευκερίασ και εγγφθςθ τθσ αςφάλειασ τθσ Ευρϊπθσ
και των πολιτϊν τθσ.
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