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2014/EES/76/08

frá 11. desember 2013
um að koma á fót Horizon 2020 – rammaáætlun um rannsóknir og nýsköpun (2014–2020) og um
niðurfellingu á ákvörðun nr. 1982/2006/EB (*)

EVRÓPUÞINGIÐ
HAFA,

OG

RÁÐ

EVRÓPUSAMBANDSINS

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 3. mgr. 173. gr. og 1. mgr. 182. gr.,

bandinu séu fyrir hendi. Í því skyni ættu aðgerðir að
beinast að því að auka nýtingu iðnframleiðslumöguleika
sem leiðir af stefnum á sviði nýsköpunar, rannsókna og
tækniþróunar.
3)

Evrópusambandið hefur einsett sér að ná markmiðum
áætlunarinnar Evrópa 2020, sem miða að snjallhagvexti,
sjálfbærum hagvexti og hagvexti fyrir alla með áherslu
i KOXWYHUN UDQQVyNQD RJ QêVN|SXQDU VHP O\NLODÀYDND
félagslegrar og efnahagslegrar hagsældar og sjálfbærni
PHèWLOOLWLWLOXPKYHU¿VRJVHWWVpUìDèPDUNPLèDèDXND
fjármagn til rannsókna og þróunar í því skyni að laða að
fjárfestingar einkaaðila svo þær verði allt að tveir þriðju
hlutar heildarfjárfestinga þannig að heildarfjárhæðin nemi
3% af vergri landsframleiðslu eigi síðar en 2020 og þróa
jafnframt mælikvarða á umfang nýsköpunar. Fjárlög
Sambandsins ættu að endurspegla þetta metnaðarfulla
WDNPDUN PHè ìYt Dè VNLSWD \¿U t Dè IMiUPDJQD
framtíðarmiðaðar fjárfestingar, s.s. rannsóknir, þróun og
nýsköpun. Í þessu samhengi er með forystuverkefninu
„Nýsköpun í Sambandinu“ innan áætlunarinnar Evrópa
2020 sett fram skipuleg og samþætt nálgun á rannsóknum
og nýsköpun, þar sem settur er rammi og markmið sem
fjármagn Sambandsins til rannsókna og nýsköpunar í
framtíðinni ætti að styðja við. Rannsóknir og nýsköpun
eru einnig lykilþættir fyrir önnur forystuverkefni innan
áætlunarinnar Evrópa 2020, m.a. verkefnin „Auðlindanýtin
Evrópa“, „Iðnaðarstefna á öld alþjóðavæðingar“ „Stafræn
áætlun fyrir Evrópu“ og önnur stefnumarkmið, t.d. fyrir
loftslags- og orkustefnu. Enn fremur, að því er varðar
það að ná markmiðum áætlunarinnar Evrópa 2020 á
sviði rannsókna og nýsköpunar, gegnir samheldnistefna
lykilhlutverki með því að byggja upp færni og vera
farvegur framúrskarandi árangurs.

4)

Í orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar frá 19. október
 VHP EHU \¿UVNULIWLQD Ä(QGXUVNRèXQ i IMiUO|JXP
ESB“ eru settar fram helstu meginreglur, sem framtíðarfjárlög Sambandsins ættu að byggjast á, nánar tiltekið
að áhersla verði lögð á leiðir sem sannanlega hafa
6DPEDQGVYLUèLVDXNDDèìDXYHUèLiUDQJXUVGUL¿QtUtNDUD
mæli og að nýtt verði önnur fjármögnun frá opinberum
aðilum og einkaaðilum. Einnig er fyrirhugað að taka
saman allar fjármögnunarleiðir Sambandsins er varða
rannsóknir og nýsköpun í sameiginlegan stefnuramma.

5)

Í ályktun sinni frá 11. nóvember 2011 (4) hvatti
Evrópuþingið til gagngerrar einföldunar á fjármögnun
Sambandsins til rannsókna og nýsköpunar, lagði áherslu
á mikilvægi nýsköpunar í Sambandinu til að ná Evrópu

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins,

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin,

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins (1),

með hliðsjón af áliti svæðanefndarinnar (2),

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (3),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

2)

Markmið Sambandsins er að styrkja undirstöður sínar
á sviði vísinda og tækni með því að koma á evrópsku
rannsóknasvæði þar sem vísindamenn geta farið óhindrað
XP RJ YtVLQGDìHNNLQJ RJ W NQL À WW iQ I\ULUVW|èX RJ
með því að stuðla að því að Sambandið sæki fram sem
þekkingarsamfélag og verði samkeppnishæfara og
VMiOIE UDUDKDJNHU¿DèìYtHUYDUèDUDWYLQQXOtIìHVV7LO
að ná því markmiði ætti Sambandið að koma á starfsemi
til að vinna að rannsóknum, tækniþróun, sýniverkefnum
og nýsköpun, stuðla að alþjóðlegri samvinnu, miðla
QLèXUVW|èXP RJ QêWD ì U VHP EHVW RJ HÀD ìMiOIXQ RJ
hreyfanleika.

Markmið Sambandsins er einnig að tryggja að nauðsynleg skilyrði fyrir samkeppnishæfni atvinnulífsins í Sam-

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 347, 20.12.2013, bls. 104. Hennar var
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 109/2014 frá 16. maí
2014 um breytingu á bókun 31 við EES-samninginn um samvinnu á sérstökum sviðum utan marka fjórþætta frelsisins, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 63, 30.10.2014, bls. 68.
(1) Stjtíð. ESB C 181, 21.6.2012, bls. 111.
(2) Stjtíð. ESB C 277, 13.9.2012, bls. 143.
(3) Afstaða Evrópuþingsins frá 21. nóvember 2013 (hefur enn ekki verið birt í
Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 3. desember 2013.

(4)

Stjtíð. ESB C 74 E, 13.3.2012, bls. 34.
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út úr efnahagskreppunni í ályktun sinni frá 12. maí
2011 (5), vakti athygli á mikilvægan lærdóm sam draga
mætti af bráðabirgðamati á sjöundu rammaáætluninni í
ályktun sinni frá 8. júní 2011 (6) og studdi hugmyndina
um sameiginlegan stefnuramma að því er varðar
fjármögnun á rannsóknum og nýsköpun í ályktun sinni frá
27. september 2011 (7).
6)

7)

Á fundi sínum 26. nóvember 2010 kallaði ráðið eftir
framtíðaráætlunum um fjármögnun frá Sambandinu til að
leggja ríkari áherslu á forgangssvið innan áætlunarinnar
Evrópa 2020, fjalla um samfélagslegar áskoranir og
mikilvægustu tækni, stuðla að samstarfsrannsóknum og
UDQQVyNQXP VHP WDND PLè DI DWYLQQXOt¿QX JHUD IMiU
mögnunarleiðir skilvirkari, einfalda aðgang með gagngerum hætti, stytta tímann sem tekur að markaðssetja og
HÀDIUHNDUIUDP~UVNDUDQGLiUDQJXU
Á fundi sínum 4. febrúar 2011 studdi leiðtogaráðið hugmyndina um sameiginlegan stefnuramma um fjármögnun
til rannsókna og nýsköpunar í Sambandinu til að bæta
skilvirkni slíkrar fjármögnunar á landsvísu og á vettvangi
6DPEDQGVLQVRJKYDWWL6DPEDQGLèWLOìHVVDèU\èMDÀMyWW
úr vegi þeim hindrunum sem eftir stæðu til að laða að
K ¿OHLNDUtNWIyONRJIMiUIHVWLQJDUt6DPEDQGLQXVYRK JW
væri að koma evrópska rannsóknasvæðinu á eigi síðar
en 2014 og jafnframt raunverulegum innri markaði fyrir
þekkingu, rannsóknir og nýsköpun.

  Ë JU QEyNLQQL IUi  IHEU~DU  VHP EHU \¿UVNULIWLQD
„Frá áskorunum til tækifæra: til móts við sameiginlegan
stefnuramma um fjármögnun rannsókna og nýsköpunar í
ESB“, setti framkvæmdastjórnin fram lykilspurningar um
hvernig hægt er að ná þeim metnaðarfullu markmiðum,
sem sett eru fram í orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar
frá 19. október 2010, og hratt af stað víðtæku samráði þar
sem hagsmunaaðilar og stofnanir Sambandsins studdu í
meginatriðum þær hugmyndir sem þar voru kynntar.
9)

Einnig var lögð áhersla á mikilvægi samræmdrar skipulegrar nálgunar í áliti sem nefnd um evrópskt rannsóknasvæði og nýsköpun skilaði 3. júní 2011, svæðanefndin
30. júní 2011 (8) og efnahags- og félagsmálanefnd
Evrópusambandsins 13. júlí 2011 (9).

  Ë RUèVHQGLQJX VLQQL IUi  M~Qt  VHP EHU \¿U
skriftina „Fjárhagsáætlun fyrir Evrópu 2020“ leggur
framkvæmdastjórnin til að fella saman innan eins sameiginlegs stefnuramma um rannsóknir og nýsköpun,
svæði, sem sjöunda rammaáætlun Evrópubandalagsins
tekur til, um rannsóknir, tækniþróun og sýniverkefni
(2007–2013) (sjöunda rammaáætlunin), sem var samþykkt með ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Stjtíð. ESB C 377 E, 7.12.2012, bls. 108.
Stjtíð. ESB C 380 E, 11.12.2012, bls. 9.
Stjtíð. EB C 56 E, 26.2.2013, bls. 1.
Stjtíð. ESB C 259, 2.9.2011, bls. 1.
Stjtíð. ESB C 318, 29.10.2011, bls. 121.
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nr. 1982/2006/EB (10), og nýsköpunarhluta rammaáætlunar
um samkeppnishæfni og nýsköpun (2007–2013) sem
komið var á með ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins
nr. 1639/2006/EB (11), og jafnframt Nýsköpunar- og
tæknistofnun Evrópu, sem komið var á fót með reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 294/2008 (12), til
þess að stuðla að því að markmiði áætlunarinnar Evrópa
2020, um að hækka útgjöld til rannsókna og þróunar í
3% af vergri landsframleiðslu eigi síðar 2020, verði náð.
Í þeirri orðsendingu skuldbatt framkvæmdastjórnin sig
einnig til að fella málefni tengd loftslagsbreytingum inn
í útgjaldaáætlun Sambandsins og beina að lágmarki 20%
af fjárlögum Sambandsins til loftslagstengdra markmiða.
Markmið um aðgerðir í loftslagsmálum og auðlindanýtni
styrkja hvort annað í því að koma á sjálfbærri þróun.
Framkvæma ætti sértæk markmið að því er varðar þetta
tvennt með öðrum sértækum markmiðum Horizon 2020
– rammaáætlunarinnar um rannsóknir og nýsköpun
2014–2020 („Horizon 2020“) sem komið er á með þessari
reglugerð. Þar af leiðandi er gert ráð fyrir að a.m.k. 60%
af heildarfjárhagsáætlun Horizon 2020 tengist sjálfbærri
þróun. Einnig er gert ráð fyrir að útgjöld í tengslum
YLè ORIWVODJVPiO IDUL \¿U  DI KHLOGDUIMiUKDJVi WOXQ
Horizon 2020, þ.m.t. samhæfðar ráðstafanir til að bæta
auðlindanýtni. Framkvæmdastjórnin ætti að veita
upplýsingar um umfang og árangurinn af stuðningi við
markmið tengd loftslagsbreytingum. Rekja ætti útgjöld
tengd loftslagsmálum sem falla undir Horizon 2020
í samræmi við aðferðafræðina sem sett er fram í þeirri
orðsendingu.
11) Í Horizon 2020 er áhersla lögð á þrjú forgangssvið,
ìHDV Dè VWXèOD Dè |QGYHJLVYtVLQGXP WLO Dè HÀD
vísindi í Sambandinu þar sem framúrskarandi árangri á
KHLPVP OLNYDUèD HU Qiè HÀD IRU\VWX t DWYLQQXOt¿ WLO Dè
styðja við viðskipti, þ.m.t. örfyrirtæki, lítil og meðalstór
fyrirtæki og nýsköpun, og takast á við samfélagslegar
áskoranir, til að bregðast beint við þeim áskorunum sem
skilgreind eru í áætluninni Evrópa 2020, með því að
VW\èMDYLèVWDUIVHPLVHPQ U\¿UDOOWIHUOLèIUiUDQQVyNQWLO
markaðssetningar. Horizon 2020 ætti að styðja öll stigin
í rannsókna- og nýsköpunarkeðjunni, þ.m.t. þau sem eru
ekki tæknileg, félagslega nýsköpun og starfsemi sem er nær
markaðnum, með nýsköpunar- og rannsóknarstarfsemi
með mismunandi fjármögnunarhlutfalli sem byggist
á þeirri meginreglu að því nær markaðnum sem studd
starfsemi er þeim mun meira viðbótarfjármögnun ætti að
fást eftir öðrum leiðum. Starfsemi sem er nær markaðnum
tekur til nýrra fjármögnunarleiða og miðast við að
(10) Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1982/2006/EB frá 18. desember
2006 um sjöundu rammaáætlun um aðgerðir Evrópubandalagsins á sviði
rannsókna, tækniþróunar og tilraunaverkefna (2007–2013) (Stjtíð. ESB L
412, 30.12.2006, bls. 1).
11
( ) Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1639/2006/EB frá 24. október
2006 um að koma á rammaáætlun um samkeppnishæfni og nýsköpun
(2007–2013) (Stjtíð. ESB L 310, 9.11.2006, bls. 15).
(12) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 294/2008 frá 11. mars 2008
um stofnun Nýsköpunar- og tæknistofnunar Evrópu (Stjtíð. ESB L 97,
9.4.2008, bls. 1).
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fullnægja rannsóknarkröfum stefnumiða Sambandsins
á breiðu sviði með því að leggja áherslu á víðtækustu
mögulegu notkun þekkingar sem styrkt starfsemi leiðir
af sér allt þar til slík þekking er nýtt í ábataskyni.
Forgangssvið Horizon 2020 ættu einnig að vera studd með
áætlun um kjarnorkurannsóknir og þjálfun sem komið var
á með reglugerð ráðsins (KBE) nr. 1314/2013 (13).

17) Viðeigandi hlutfall fjárhagsáætlunar til innviða rannsókna
ættu að fara til rafrænna innviða.

12) Horizon 2020 ætti að standa nýjum þátttakendum til
boða svo tryggja megi víðtækt og afburðagott samstarf
við aðila alls staðar í Sambandinu og með það í huga að
tryggja samþætt evrópskt rannsóknasvæði.

19) Rétt er að tryggja rétta lokun áætlunarinnar Horizon 2020
og undanfarandi áætlana hennar, einkum að því er varðar
framhald á rekstrarfyrirkomulagi hennar til margra ára,
t.d. fjármögnun tækni- og stjórnsýsluaðstoðar.

13) Sameiginleg rannsóknarmiðstöð framkvæmdastjórnarinnar ætti að veita stefnumiðum Sambandsins notendamiðaðan vísindalegan og tæknilegan stuðning en jafnframt bregðast með sveigjanlegum hætti við nýjum
kröfum um stefnumið.

14) Í tengslum við þekkingarþríhyrninginn rannsóknir,
nýsköpun og menntun ættu þekkingar- og nýsköpunarsamfélögin sem heyra undir Nýsköpunar- og tæknistofnun
Evrópu eindregið að stuðla að því að markmið Horizon
2020 náist, þ.m.t. samfélagslegar áskoranir, einkum með
því að samþætta rannsóknir, nýsköpun og menntun.
Nýsköpunar- og tæknistofnun Evrópu ætti að stuðla að
frumkvöðlastarfsemi innan ramma starfsemi sinnar á
sviði æðri menntunar, rannsókna og nýsköpunar. Einkum
ætti hún að stuðla að framúrskarandi menntun fyrir
frumkvöðla og styðja við stofnun sprotafyrirtækja og
hliðarfyrirtækja (e. spin-offs).

15) Í samræmi við 1. mgr. 182. gr. sáttmálans um starfshætti
Evrópusambandsins er í Horizon 2020 kveðið á um
hámark heildarfjárhæðar fjárframlags Sambandsins og
mælt fyrir um ítarlegar reglur um það og sundurliðað eftir
einstökum greinum hinnar fyrirhuguðu starfsemi.

16) Í þessari reglugerð er mælt fyrir um fjárhagsramma
fyrir allan þann tíma sem Horizon 2020 varir og skal
þetta vera meginviðmiðunarfjárhæð Evrópuþingsins
og ráðsins við árlega fjárlagagerð í skilningi 17. liðar
samstarfssamningsins frá 2. desember 2013 milli stofnana
Evrópuþingsins, ráðsins og framkvæmdastjórnarinnar um
aga í stjórn fjármála, samstarf við fjárlagagerð og trausta
fjármálastjórn (14).
(13) Reglugerð ráðsins (KBE) nr. 1314/2013 frá 11. desember 2013 um
rannsóknar- og þjálfunaráætlun Kjarnorkubandalags Evrópu (2014–2018)
til viðbótar við Horizon 2020 rammaáætlunina um rannsóknir og nýsköpun
(Stjtíð. ESB L 347, 20.12.2013, bls. 948).
(14) Stjtíð. ESB C 373, 20.12.2013, bls. 1.

18) Starfsemi innan ramma sértæka markmiðsins „Framtíðartækni og nýtilkomin tækni“ ætti að koma til fyllingar
annarri starfsemi í öðrum hlutum Horizon 2020 og leita
ætti eftir samlegðaráhrifum ef þess er kostur.

20) Einföldun, sem er eitt aðalmarkmið Horizon 2020,
ætti að endurspeglast til fulls í mótun áætlunarinnar,
reglum, fjármálastjórnun og framkvæmd. Horizon 2020
ætti að miða að því að örva víðtæka þátttöku háskóla,
rannsóknarmiðstöðva, atvinnulífs, einkum lítilla og
meðalstórra fyrirtækja og taka á móti nýjum þátttakendum
þar sem hún fellir allar aðgerðir til stuðnings við rannsóknir og nýsköpun undir einn sameiginlegan stefnuramma, þ.m.t. einfaldari stuðningsform, og styðst við
reglur um þátttöku með meginreglum sem gilda fyrir
alla starfsemi sem fellur undir Horizon 2020. Einfaldari
fjármögnunarreglur ættu að lækka stjórnsýslukostnað
vegna þátttöku og stuðla að því að koma í veg fyrir og
draga úr fjármálamistökum.

21) Með Horizon 2020 ætti að stuðla að því að ná markmiðum
evrópska samstarfsverkefnisins um nýsköpun í samræmi
við forystuverkefnið „Nýsköpun í Sambandinu“ og ná
saman öllum viðkomandi aðilum hvarvetna í rannsóknarog nýsköpunarkeðjunni með það í huga að gera fjármögnunarleiðir og framtaksverkefni skilvirkari og einfalda þau og samræma betur.

22) Með það að markmiði að styrkja sambandið milli vísinda
og samfélags og auka tiltrú almennings á vísindum
ætti Horizon 2020 að stuðla að upplýstri þátttöku
borgara og borgaralegs samfélags á sviði rannsókna
og nýsköpunar með því að stuðla að menntun á sviði
vísinda, gera vísindaþekkingu aðgengilegri, þróa ábyrgar
rannsókna- og nýsköpunaráætlanir þar sem tekið er tillit
til áhyggjuefna og væntinga borgara og borgaralegs
samfélags og með því að greiða fyrir þátttöku þeirra í
starfsemi Horizon 2020. Þátttöku borgara og borgaralegs
samfélags ætti að sameina þeirri starfsemi sem beinist út á
við að almenningi í þeim tilgangi að fá stuðning hans við
Horizon 2020 og viðhalda honum.

23) Rétt jafnvægi ætti að vera á milli lítilla og stórra verkefna
innan forgangssviðsins „Samfélagslegar áskoranir“
og sértæka markmiðsins „Forysta í stuðningstækni og
iðntækni“.
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24) Við framkvæmd Horizon 2020 ætti að hafa hliðsjón
af nýjum tækifærum og þörfum vísinda og tækni,
atvinnulífs, stefnumála og samfélags. Þess vegna ætti
að koma á áætlunum í nánu samráði við hagsmunaaðila
úr öllum viðkomandi starfsgreinum og gera ætti ráð
fyrir nægilegum sveigjanleika vegna nýrrar þróunar.
Stöðugt ætti að leita eftir utanaðkomandi ráðgjöf meðan
+RUL]RQ  YDULU RJ MDIQIUDPW QêWD YLèHLJDQGL NHU¿
eins og evrópska tækniverkvanga, framtaksverkefni um
sameiginlegar áætlanagerðir, evrópsku samstarfsverkefnin
um nýsköpun, ásamt ráðgjöf frá vísindanefndum, t.d.
vísindanefndinni um heilbrigði.

25) Starfsemi, sem er þróuð innan ramma Horizon 2020,
ætti að stuðla að jafnrétti milli karla og kvenna í
rannsóknum og nýsköpun, einkum með því að taka á
undirliggjandi ástæðum ójafns kynjahlutfalls, nýta til
fulls getu vísindamanna, bæði kvenna og karla, og með
því að samþætta jafnréttissjónarmið og efni rannsókna
og nýsköpunar ásamt því að leggja sérstaka áherslu á
að tryggja jafnt hlutfall kynjanna, með fyrirvara um
aðstæður á sviði viðkomandi rannsókna og nýsköpunar,
í matsnefndum og öðrum viðkomandi ráðgjafar- og
sérfræðinganefndum í því skyni að bæta gæði rannsókna
og örva nýsköpun. Einnig ætti starfsemin að miðast
við framkvæmd meginreglnanna um jafnrétti karla og
kvenna eins og mælt er fyrir um í 2. og 3. gr. sáttmála
Evrópusambandsins og 8. gr. sáttmálans um starfshætti
Evrópusambandsins.

  +RUL]RQ WWLDèVWXèODDèìYtDèJHUDUDQQVyNQDUVWDU¿è
PHLUD DèODèDQGL t 6DPEDQGLQX 7DND WWL IXOOQ JMDQGL
tillit til Evrópusáttmálans fyrir vísindamenn og
siðareglur við ráðningu vísindamanna, eins og kemur
fram í tilmælum framkvæmdastjórnarinnar frá 11. mars
2005 (15), og annarra viðeigandi viðmiðunarramma, sem
eru skilgreindir í tengslum við evrópska rannsóknasvæðið,
en jafnframt virða að í eðli sínu eru þeir valfrjálsir.

27) Sambandið ætti að nýta til fullnustu mannauð sinn til
þess að vera samkeppnishæft á alþjóðavettvangi, til að
takast með skilvirkum hætti á við helstu samfélagslegar
áskoranir og til að ná markmiðum áætlunarinnar Evrópa
2020. Í því samhengi ætti með Horizon 2020 að stuðla
að því að ná markmiðinu um evrópska rannsóknasvæðið,
hvetja til þróunar rammaskilyrða sem auðvelda
evrópskum vísindamönnum að vera um kyrrt í Evrópu
eða snúa þangað aftur, laða að vísindamenn víða að úr
heiminum og gera Evrópu að álitlegri kosti fyrir bestu
vísindamennina.
(15) Stjtíð. ESB L 75, 22.3.2005, bls. 67.
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  7LO ìHVV Dè EUHLèD ~W RJ QêWD ìHNNLQJX WWL Dè WU\JJMD
ókeypis aðgang að útgáfu vísindaefnis. Enn fremur ætti að
stuðla að ókeypis aðgangi að gögnum úr rannsóknum, sem
eru fjármagnaðar af hinu opinbera innan ramma Horizon
2020, að teknu tilliti til takmarkana sem lúta að friðhelgi
einkalífsins, þjóðaröryggi og hugverkaréttindum.

29) Starfsemi á sviði rannsókna og nýsköpunar sem Horizon
2020 styður ætti að vera í samræmi við grundvallarreglur
VLèIU èLQQDU 7DND WWL WLOOLW WLO iOLWV (YUySXKySVLQV
um siðareglur vísinda og nýrrar tækni. Einnig ætti
að taka tillit til 13. gr. í sáttmálanum um starfshætti
Evrópusambandsins í rannsóknarstarfsemi og draga ætti
úr notkun dýra í rannsóknum og tilraunum með það fyrir
augum að aðrar aðferðir komi að lokum í stað tilrauna á
GêUXP7U\JJMD WWL|ÀXJDKHLOVXYHUQGYLèIUDPNY PG
allrar starfsemi í samræmi við 168. gr. sáttmálans um
starfshætti Evrópusambandsins.

30) Í Horizon 2020 ætti að taka tilhlýðilegt tillit til jafnrar
meðferðar og banns við mismunun að því er varðar
rannsóknir og nýsköpun á öllum stigum rannsóknarferlisins.

31) Framkvæmdastjórnin hvetur ekki sérstaklega til þess
að stofnfrumur úr fósturvísum séu notaðar. Notkun
stofnfrumna úr mönnum, ef einhver er, hvort heldur úr
fullorðnum eða fósturvísum, er háð mati vísindamanna
með tilliti til markmiðanna sem þeir vilja ná og með
fyrirvara um strangt siðferðismat. Ekki ætti að fjármagna
nokkurt verkefni sem felur í sér notkun stofnfrumna úr
fósturvísum fái það ekki tilskilið samþykki aðildarríkjanna.
Ekki ætti að fjármagna neina starfsemi sem er bönnuð
í öllum aðildarríkjum. Ekki ætti að fjármagna neina
starfsemi í aðildarríki þar sem viðkomandi starfsemi er
bönnuð.

  7LODèQiKiPDUNViKULIXP WWLPHè+RUL]RQDèìUyD
mikil samlegðaráhrif við aðrar áætlanir Sambandsins á
VYLèXPiERUèYLèPHQQWXQJHLPYtVLQGLXPKYHU¿RUNX
ODQGE~QDè RJ ¿VNYHLèDU VDPNHSSQLVK IQL RJ OtWLO RJ
meðalstór fyrirtæki, innra öryggi, menningu og fjölmiðla.

33) Leitast er við, bæði innan Horizon 2020 og samheldniVWHIQXQQDUDèQiPHLULKHLOGDUVDPK ¿QJXYLèPDUNPLè
áætlunarinnar Evrópa 2020. Þessi nálgun kallar á aukna
samvirkni milli Horizon 2020 og samheldnistefnunnar.
Af þeim sökum ætti með Horizon 2020 að þróa nánara
samspil með uppbyggingar- og fjárfestingarsjóðum
Evrópu, sem geta einkum hjálpað við að styrkja getu
til rannsókna og nýsköpunar á staðarvísu, svæðisvísu
og landsvísu, einkum í tengslum við stefnumótun um
VN\QVDPOHJDVpUK ¿QJX
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34) Lítil og meðalstór fyrirtæki eru mikilvæg uppspretta
nýsköpunar, vaxtar og starfa í Evrópu. Þess vegna er
ì|UI i |ÀXJUL ìiWWW|NX OtWLOOD RJ PHèDOVWyUUD I\ULUW NMD
í Horizon 2020 eins og skilgreint er í tilmælum
framkvæmdastjórnarinnar 2003/361/EB (16). Þetta ætti
að styðja markmið laga um lítil fyrirtæki eins og þau
eru sett fram í orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar
IUiM~QtVHPEHU\¿UVNULIWLQDÄÄ+XJVLèVPiWWt
fyrstu“ – „Lög um lítil fyrirtæki“ fyrir Evrópu“. Horizon
 WWLDèQi\¿UPDUJVNRQDUDèIHUèLUWLODèVW\èMDYLè
starfsemi á sviði rannsókna og nýsköpunar og getu lítilla
og meðalstórra fyrirtækja á öllum hinum ólíku stigum
nýsköpunarferlisins.

35) Framkvæmdastjórnin ætti að láta fara fram mat og
skrá hlutfall þátttöku lítilla og meðalstórra fyrirtækja í
Horizon 2020. Ef markmiðið um 20% af heildarfjárlögum
til lítilla og meðalstórra fyrirtækja, vegna sértæka
markmiðsins „Forysta í stuðningstækni og iðntækni“ og
forgangssviðið „Samfélagslegar áskoranir“, næst ekki
ætti framkvæmdastjórnin að skoða ástæðurnar fyrir því
og leggja til án tafar viðeigandi nýjar ráðstafanir til að lítil
og meðalstór fyrirtæki geti aukið þátttöku sína.

36) Framkvæmd Horizon 2020 getur haft í för með sér
viðbótaráætlanir, sem fela einungis í sér þátttöku tiltekinna
aðildarríkja, þátttöku Sambandsins í áætlunum sem
nokkur aðildarríki standa að eða stofnun sameiginlegra
fyrirtækja eða aðrar ráðstafanir í skilningi 184., 185. og
187. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins.
Slíkar viðbótaráætlanir ætti að skilgreina og framkvæma
með opnum, gagnsæjum og skilvirkum hætti.

  7LO ìHVV Dè VW\WWD WtPDQQ VHP OtèXU IUi KXJP\QG WLO
markaðssetningar, með því að beita notendanálgun, og
til að auka þátttöku atvinnulífsins, lítilla og meðalstórra
fyrirtækja og þeirra sem sækja í fyrsta sinn um innan
Horizon 2020, ætti að framkvæma tilraunaverkefnið
„Hraðbraut til nýsköpunar“ innan sértæka markmiðsins
„Forysta í stuðningstækni og iðntækni“ og innan forgangssviðsins „Samfélagslegar áskoranir“. Þetta ætti að örva
fjárfestingar einkageirans í rannsóknum og nýsköpun,
stuðla að rannsóknum og nýsköpun með áherslu á
verðmætasköpun og hraða þróun á tækni í tengslum við
nýsköpunarvörur, -vinnslu og -þjónustu.

38) Við framkvæmd Horizon 2020 ætti að viðurkenna að
háskólar gegna einstöku hlutverki í tengslum við vísindaog tæknigrundvöll Sambandsins sem stofnanir sem náð
(16) 7LOP OL IUDPNY PGDVWMyUQDULQQDU (% IUi  PDt  XP
skilgreiningu á örfyrirtækjum og litlum og meðalstórum fyrirtækjum (Stjtíð.
EB L 124, 20.5.2003, bls. 36).
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hafa framúrskarandi árangri á sviði æðri menntunar,
rannsókna og nýsköpunar, ásamt því mikilvæga hlutverki
að tengja evrópskt svæði æðri menntunar og evrópska
rannsóknasvæðið.

39) Í því skyni að ná fram eins miklum áhrifum með
fjármögnun Sambandsins og hægt er ætti Horizon
2020 að þróa nánari samvirkni, sem getur einnig verið
í formi samstarfsverkefna milli opinberra aðila, með
alþjóðlegum, innlendum og svæðisbundnum áætlunum
sem styðja rannsóknir og nýsköpun. Í Horizon 2020 ætti
í þessu samhengi að hvetja til hámarksnýtingar fjármagns
og forðast óþarfa tvíverknað.

40) Meiri áhrif ættu auk þess að nást með því að
sameina fjármagn Horizon 2020 og einkageirans í
samstarfsverkefnum opinberra aðila og einkaaðila á
lykilsviðum þar sem rannsóknir og nýsköpun gætu stuðlað
að því að markmið Evrópu um víðtækari samkeppni
náist, aukið fjárfestingar einkaaðila og hjálpað við að
takast á við samfélagslegar áskoranir. Þetta samstarf ætti
að byggjast á langtímaskuldbindingu, þ.m.t. jafnvægum
framlögum frá öllum aðilum, að aðilarnir beri ábyrgð
á að ná markmiðum sínum og fylgi eftir stefnumótandi
markmiðum Sambandsins að því er varðar rannsóknir,
þróun og nýsköpun. Stjórnunarhættir og framkvæmd
þessara samstarfsverkefna ættu að vera opin, gagnsæ og
skilvirk og gera breiðum hópi hagsmunaaðila, sem virkir
eru á sínum sérsviðum, kleift að taka þátt. Halda má áfram
með samstarfsverkefni opinberra aðila og einkaaðila í
formi sameiginlegs framtaksverkefnis á sviði tæknimála
innan ramma sjöundu rammaáætlunarinnar með skipulagi
sem hentar betur tilgangi þess.
  +RUL]RQ WWLDèVWXèODDèVDPVWDU¿YLèìULèMXO|QG
á grundvelli sameiginlegra hagsmuna og gagnkvæms
iYLQQLQJV 6WHIQD WWL Dè DOìMyèOHJX VDPVWDU¿ i VYLèL
vísinda, tækni og nýsköpunar til að stuðla að því
að markmið áætlunarinnar Evrópa 2020 náist, til að
styrkja samkeppnishæfni, stuðla að því að tekist verði
á við samfélagslegar áskoranir og styðja utanríkis- og
þróunarstefnur Sambandsins, þ.m.t. að þróa samvirkni
með áætlunum þriðju landa og stuðla að því að uppfylla
alþjóðlegar skuldbindingar Sambandsins, t.d. að ná
þúsaldarmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna í þróunarPiOXP9LèKDOGD WWLDOìMyèOHJXVDPVWDU¿DPNiVWLJL
sjöundu rammaáætlunarinnar.
  7LOìHVVDèKDOGDM|IQXPVDPNHSSQLVVNLO\UèXPI\ULU|OO
fyrirtæki sem starfa á innri markaðnum ætti fjármögnun
innan ramma Horizon 2020 að vera í samræmi við reglur
um ríkisaðstoð til þess að tryggja skilvirkni opinberrar
fjárnotkunar og til að koma í veg fyrir markaðsröskun,
WG Dè À PD EXUW IMiUPDJQ IUi HLQNDDèLOXP VNDSD
óskilvirkt skipulag markaða eða viðhalda óhagkvæmum
fyrirtækjum.
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43) Á fundi sínum 4. febrúar 2011 viðurkenndi leiðtogaráðið
ì|U¿QD i QêUUL QiOJXQ KYDè YDUèDU HIWLUOLW RJ iK WWX
stjórnun á fjármögnun Sambandsins til rannsókna
sem kallaði á nýtt jafnvægi milli trausts og eftirlits og
milli áhættusækni og áhættufælni. Í ályktun sinni frá
11. nóvember 2010 um að einfalda framkvæmd rammaáætlana um rannsóknir hvatti Evrópuþingið til raunsærra
breytinga til að einfalda stjórnsýslu og fjármál og lýsti
\¿UDèYLèVWMyUQXQIMiUPDJQVWLOUDQQVyNQDt(YUySX WWL
að sýna þátttakendum meira traust og leyfa áhættu í ríkari
mæli. Niðurstaða bráðabirgðamatsskýrslu um sjöundu
rammaáætlunina er sú að þörf sé á róttækri aðferð til að
hægt sé að stíga stórt skref til einföldunar og að rétt sé að
endurmeta jafnvægið að því er lýtur að trausti og áhættu.
44) Vernda ber fjárhagslega hagsmuni Sambandsins með
viðeigandi ráðstöfunum meðan á öllu útgjaldatímabilinu
stendur, þ.m.t. með því að koma í veg fyrir, koma upp
um og rannsaka misfellur, endurheimta fjármuni sem
hafa glatast, verið ranglega greiddir eða notaðir á rangan
hátt og, eftir því sem við á, með beitingu viðurlaga.
Endurskoðuð eftirlitsaðferð, þar sem áherslan færist frá
ìYtDèGUDJD~UVNHNNMXKOXWIDOOL\¿UiiK WWXWHQJWHIWLUOLW
og greiningu á svikum, ætti að draga úr eftirlitsbyrði
þátttakenda.
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48) Þar sem markmiðum þessarar reglugerðar, þ.e.a.s. að
styrkja heildarrammann fyrir rannsóknir og nýsköpun og
viðleitni til samræmingar í öllu Sambandinu, verður ekki
náð með fullnægjandi hætti í aðildarríkjunum en verður
frekar náð, þegar sneitt er hjá tvíverknaði, markumfangi
haldið á lykilsvæðum og opinbert fjármagn notað
eins og best verður á kosið, á vettvangi Sambandsins,
getur Sambandið samþykkt ráðstafanir í samræmi við
nálægðarregluna eins og sett er fram í 5. gr. sáttmálans um
Evrópusambandið. Í samræmi við meðalhófsregluna, eins
og hún er sett fram í þeirri grein, er ekki gengið lengra
en nauðsyn krefur í þessari reglugerð til að ná þessum
markmiðum.

49) Í þágu réttarvissu og skýrleika laga ber að fella niður
ákvörðun nr. 1982/2006.
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I. BÁLKUR
ALMENN ÁKVÆÐI

45) Mikilvægt er að tryggja trausta fjármálastjórnun Horizon
2020 og framkvæmd áætlunarinnar á eins skilvirkan og
notendavænan hátt og unnt er en tryggja um leið öllum
þátttakendum réttaröryggi og aðgang að Horizon 2020.
Nauðsynlegt er að tryggja að farið sé að ákvæðum
reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB, KBE) nr.
966/2012 frá 25. júní 2002 (17) og jafnframt kröfum um
einföldun og bætta reglusetningu.
46) Forsenda skilvirkrar árangursstjórnunar, þ.m.t. mats og
eftirlits, er að þróaðir verði sértækir árangursvísbendar
VHP XQQW HU Dè P OD \¿U OHQJUD WtPDELO RJ VHP HUX
UDXQK ¿U RJ HQGXUVSHJOD U|NLQ I\ULU tKOXWXQLQQL
og eiga við viðkomandi stigskiptingu markmiða og
aðgerða. Koma ætti á viðeigandi samræmingaraðferðum
milli framkvæmdar og vöktunar á Horizon 2020 og
vöktunar á framvindu, árangri og starfsemi á evrópska
rannsóknasvæðinu.

1. gr.
Efni
Með þessari reglugerð er Horizon 2020, rammaáætlun um
rannsóknir og nýsköpun (2014–2020) („Horizon 2020“), komið
á fót og rammi um stuðning við starfsemi á sviði rannsókna og
nýsköpunar ákvarðaður en með því eru undirstöður vísinda og
tækni í Evrópu styrktar og stuðlað að samfélagslegum ávinningi
auk þess sem efnahags- og iðnframleiðslumöguleikar, sem leiðir
af stefnum á sviði nýsköpunar, rannsókna og tækniþróunar, eru
betur nýttir.

2. gr.
Skilgreiningar
Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér
segir:

47) Sem hluti af bráðabirgðamati Horizon 2020 ættu, í lok
árs 2017, bæði fyrirliggjandi og ný samstarfsverkefni
opinberra aðila og einkaaðila, þ.m.t. sameiginleg
framtaksverkefni á sviði tækni, að sæta ítarlegu mati,
sem ætti m.a. að fela í sér greiningu á því hve aðgengileg,
gagnsæ og skilvirk þau eru. Í þessu mati ætti að taka tillit
til mats Nýsköpunar- og tæknistofnunar Evrópu, eins og
lýst er í reglugerð (EB) nr. 294/2008, svo að gert sé ráð
fyrir mati sem byggist á sameiginlegum meginreglum.

1) „starfsemi á sviði rannsókna og nýsköpunar“: hvers konar
starfsemi á sviði rannsókna, tækniþróunar, sýniverkefna
RJ QêVN|SXQDU ìPW HÀLQJ VDPVWDUIV YLè ìULèMX O|QG RJ
alþjóðlegar stofnanir, miðlun og hagnýting niðurstaðna og
hvatning til mjög góðrar starfsþjálfunar og hreyfanleika
vísindamanna í Sambandinu,

(17) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB, KBE) nr. 966/2012 frá
25. október 2012 um fjárhagsreglur sem gilda um fjárlög Sambandsins og
um niðurfellingu reglugerðar ráðsins (EB, KBE) nr. 1605/2002 (Stjtíð. ESB
L 298, 26.10.2012, bls. 1).

2) „beinar aðgerðir“: starfsemi á sviði rannsókna og
nýsköpunar sem framkvæmdastjórnin tekst á hendur í
gegnum Sameiginlegu rannsóknarmiðstöðina,
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3) „óbeinar aðgerðir“: starfsemi á sviði rannsókna og
nýsköpunar sem Sambandið veitir fjárstuðning til og sem
þátttakendur takast á hendur,

4) „samstarfsverkefni opinberra aðila og einkaaðila“:
samvinna þar sem samstarfsaðilar í einkageiranum,
Sambandið og, eftir því sem við á, aðrir samstarfsaðilar, t.d.
opinberir aðilar, skuldbinda sig til að styðja sameiginlega
þróun og framkvæmd áætlana eða starfsemi á sviði
rannsókna og nýsköpunar,

5) „samstarfsverkefni milli opinberra aðila“: samvinna þar
sem opinberir aðilar eða aðilar sem starfa við opinbera
þjónustu á staðarvísu, svæðisvísu, landsvísu eða á
alþjóðavettvangi skuldbinda sig ásamt Sambandinu til
að styðja í sameiningu þróun og framkvæmd áætlana og
starfsemi á sviði rannsókna og nýsköpunar,

6) „innviðir rannsókna“: búnaður, tilföng og þjónusta sem
UDQQVyNQDVDPIpO|JLQQRWDWLODèVWXQGDUDQQVyNQLURJHÀD
nýsköpun á sínu sviði. Ef við á má nota þessa innviði utan
rannsókna, t.d. í þágu menntunar eða opinberrar þjónustu.
Þetta tekur til helsta vísindabúnaðar eða tækjabúnaðar,
tilfanga sem grundvallast á þekkingu, t.d. safnrita,
skjalasafna eða vísindagagna, rafrænna innviða á borð við
JDJQDRJW|OYXNHU¿VHPRJVDPVNLSWDQHWDRJKYHUVNRQDU
annarra sérstæðra innviða sem eru nauðsynlegir til að ná
framúrskarandi árangri í rannsóknum og nýsköpun. Slíkir
innviðir geta verið á „á einum stað“, „sýndarinnviðir“ eða
„dreifðir“,
  ÄVWHIQXPyWXQXPVN\QVDPOHJDVpUK ¿QJX³VDPDPHUNLQJ
RJVWHIQXPyWXPXPVN\QVDPOHJDVpUK ¿QJXHLQVRJK~Q
er skilgreind í 3. lið 2. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og
ráðsins (ESB) nr. 1303/2013 (18).
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starfa hvert í sínu lagi. Horizon 2020 gegnir lykilhlutverki við að
ná markmiðum áætlunarinnar Evrópa 2020 um snjallhagvöxt,
sjálfbæran hagvöxt og hagvöxt fyrir alla („áætlunin Evrópa
2020“) með sameiginlegum stefnuramma um fjármögnun
Sambandsins á öndvegisrannsóknum og nýsköpun og virkjar
þannig fjárfestingar einkaaðila og opinberra aðila, skapar ný
atvinnutækifæri og tryggir sjálfbærni, vöxt, efnahagslega
þróun, félagslega aðild og samkeppnishæfni atvinnulífs til
langs tíma, auk þess að takast á við samfélagslegar áskoranir
í öllu Sambandinu.

5. gr.
Almennt markmið, forgangssvið og sértæk markmið
1. Almennt markmið Horizon 2020 er að stuðla að því
Dè E\JJMD XSS VDPIpODJ RJ KDJNHU¿ VHP JUXQGYDOODVW i
þekkingu og nýsköpun alls staðar í Sambandinu með því
að virkja viðbótarfjármögnun til rannsókna, þróunar og
nýsköpunar og með því að stuðla að því að ná markmiðum á
sviði rannsókna og þróunar, þ.m.t. markmiðinu um að 3% af
vergri landsframleiðslu renni til rannsókna og þróunar í öllu
Sambandinu eigi síðar en 2020. Það skal því styðja framkvæmd
áætlunarinnar Evrópa 2020 og önnur stefnumið Sambandsins
auk þess að koma starfsemi evrópska rannsóknasvæðisins í
framkvæmd. Fyrsta samstæða viðeigandi árangursvísbenda til
að meta framvindu með tilliti til almenna markmiðsins er sett
fram í inngangi að I. viðauka.
2. Stefna skal að almenna markmiðinu, sem sett er fram í
PJUPHèìUHPXUIRUJDQJVVYLèXPVHPHÀDKYHUWDQQDèRJ
beinast að:
a) öndvegisvísindum,
E  IRU\VWXtDWYLQQXOt¿
c) samfélagslegum áskorunum.

3. gr.
Horizon 2020 komið á fót
Áætluninni er hér með komið á fót fyrir tímabilið frá 1. janúar
2014 til 31. desember 2020.

4. gr.
Sambandsvirðisauki
Með Horizon 2020 skal hámarka virðisauka og áhrif Sambandsins, með því að leggja áherslu á markmið og starfsemi sem
ekki verður framkvæmd með skilvirkum hætti ef aðildarríkin
(18) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1303/2013 frá 17.
desember 2013 um sameiginleg ákvæði um Byggðaþróunarsjóð Evrópu,
Félagsmálasjóð Evrópu og Samheldnisjóðinn, Dreifbýlisþróunarsjóð
evrópsks landbúnaðar, Sjávarútvegssjóð Evrópu og um almenn ákvæði um
Byggðaþróunarsjóð Evrópu, Félagsmálasjóð Evrópu, Samheldnisjóðinn og
Sjávarútvegssjóð Evrópu og um niðurfellingu reglugerðar ráðsins (EB) nr.
1083/2006 (Stjtíð ESB L 347, 20.12.2013, bls. 320).

Sértæku markmiðin, sem svara til hvers þessara þriggja
forgangssviða, eru sett fram í I.–III. hluta I. viðauka, ásamt
meginlínum aðgerða.
3. Einnig skal stefna að almenna markmiðinu, sem sett
er fram í 1. mgr., með sértæku markmiðunum „Miðlun
framúrskarandi árangurs og breikkun þátttökuhóps“ og
„Vísindi með samfélaginu og í þágu þess“, sem sett eru fram í
IV. og V. hluta I. viðauka, eftir því sem við á, ásamt meginlínum
aðgerða.
4. Sameiginlega rannsóknarmiðstöðin skal stuðla að almenna
markmiðinu og forgangssviðunum, sem sett eru fram í 1. og 2.
mgr., eftir því sem við á, með vísinda- og tæknistuðningi við
stefnumið Sambandsins í samvinnu við viðkomandi innlenda
og svæðisbundna hagsmunaaðila á sviði rannsókna, s.s. um
ìUyXQ i WODQD XP VN\QVDPOHJD VpUK ¿QJX 6pUW N PDUNPLè
RJPHJLQOtQXUDèJHUèDHUDè¿QQDt9,KOXWD,YLèDXND
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5. Nýsköpunar- og tæknistofnun Evrópu skal stuðla að
almenna markmiðinu og forgangssviðunum, sem sett eru fram í
1. og 2. mgr., eftir því sem við á, með það sem sértækt markmið
að samþætta þekkingarþríhyrninginn æðri menntun, rannsóknir
og nýsköpun. Viðeigandi árangursvísbendar fyrir Nýsköpunarog tæknistofnun Evrópu eru settir fram í inngangi að I. viðauka
og sértæka markmiðið, ásamt meginlínum aðgerða, eru sett
fram í VII. hluta I. viðauka.
6. Innan forgangssviðanna, sértæku markmiðanna og
meginlína aðgerðanna, sem um getur í 2. og 3. mgr., má taka
tilliti til nýrra og ófyrirséðra þarfa sem upp koma á því tímabili
VHP IUDPNY PG +RUL]RQ  VWHQGXU \¿U  ëHWWD JHWXU HI
fyrir liggur tilhlýðilegur rökstuðningur, tekið til viðbragða við
nýjum tækifærum, hættuástandi og ógn, sem og viðbragða við
þörfum sem tengjast þróun nýrra stefnumiða Sambandsins.
6. gr.
Fjárhagsáætlun
1. Fjárhagsramminn vegna framkvæmdar Horizon 2020
miðast við 77 028,3 milljónir evra á gangverði þar sem úthluta
skal að hámarki 74 316,9 milljónum evra til starfsemi skv.
XIX. bálki sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins.
Árlegar fjárveitingar skulu háðar samþykki Evrópuþingsins
og ráðsins og rúmast innan ramma fjárhagsáætlunarinnar til
margra ára.
2. Úthluta skal þeirri fjárhæð, sem fer til starfsemi skv.
XIX. bálki sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins,
til forgangssviða, sem sett eru fram í 2. mgr. 5. gr. þessarar
reglugerðar, sem hér segir:
a) Öndvegisvísindi: 24 441,1 milljón evra á gangverði.
E  )RU\VWDtDWYLQQXOt¿PLOOMyQLUHYUDiJDQJYHUèL
c) Samfélagslegar áskoranir: 29 679 milljónir evra á gangverði.
Hámarksheildarfjárhæð fjárframlags Sambandsins úr Horizon
2020 til sértæku markmiðanna, sem sett eru fram í 3. mgr. 5. gr.
og til beinna aðgerða Sameiginlegu rannsóknarmiðstöðvarinnar,
þó ekki á sviði kjarnorku, skal vera sem hér segir:
i.

Miðlun framúrskarandi árangurs og breikkun þátttökuhóps:
816,5 milljónir evra á gangverði.

3. Nýsköpunar- og tæknistofnun Evrópu skal fjármögnuð
með hámarksframlagi frá Horizon 2020 sem nemur 2 711,4
milljónum evra á gangverði eins og sett er fram í II. viðauka.
 )MiUKDJVUDPPL +RUL]RQ  JHWXU HLQQLJ Qiè \¿U
útgjöld í tengslum við aðgerðir er varða undirbúning, eftirlit,
endurskoðun og mat, sem eru nauðsynlegar við stjórnun
Horizon 2020 og til að ná markmiðum áætlunarinnar, einkum
aðgerðir er varða rannsóknir og sérfræðingafundi að því marki
sem þær tengjast markmiðum Horizon 2020, útgjöld sem
tengjast upplýsingatæknikerfum vegna vinnslu og miðlunar
upplýsinga og útgjöld vegna annars stuðnings er varðar
stjórnsýslu og tæknimál sem framkvæmdastjórnin stofnar til í
sambandi við stjórnun Horizon 2020.
Ef nauðsyn krefur og það er tilhlýðilega rökstutt má færa
fjárveitingar í fjárhagsáætlun Horizon 2020 eftir árið 2020 til
að standa straum af tækni- og stjórnsýslukostnaði svo að unnt
sé að greiða fyrir framkvæmd aðgerða sem ekki er lokið fyrir
31. desember 2020. Horizon 2020 skal hvorki fjármagna gerð
né rekstur Galíleóáætlunarinnar, Kópernikusaráætlunarinnar
né sameiginlega evrópska fyrirtækisins um alþjóðlegan kjarnaVDPUXQDRIQ H ,QWHUQDWLRQDO 7KHUPRQXFOHDU ([SHULPHQWDO
5HDFWRU,7(5 
5. Í því skyni að bregðast við ófyrirséðum aðstæðum eða
nýrri þróun og þörfum er framkvæmdastjórninni heimilt, í
kjölfar bráðabirgðamats á Horizon 2020, eins og um getur í
3. mgr. 32. gr., og niðurstaðna endurskoðunar Nýsköpunarog tæknistofnunar Evrópu, sem um getur í 2. mgr. 32. gr., að
endurskoða innan árlegrar fjárlagagerðar þær fjárhæðir, sem
úthlutað er fyrir forgangssviðin og sértæku markmiðin „Miðlun
framúrskarandi árangurs og breikkun þátttökuhóps“ og „Vísindi
með samfélaginu og í þágu þess“ í 2. mgr. þessarar greinar,
sem og leiðbeinandi sundurliðun eftir sértækum markmiðum
innan þessara forgangssviða sem sett eru fram í II. viðauka,
og jafnframt framlagið til Nýsköpunar- og tæknistofnunar
Evrópu í 3. mgr. þessarar greinar. Framkvæmdastjórninni er
HLQQLJKHLPLOWPHèI\ULUYDUDXPV|PXDèVW èXUDèÀ\WMDIMiU
veitingar milli forgangssviða og sértækra markmiða, auk Nýsköpunar- og tæknistofnunar Evrópu, allt að 7,5% af upphaflegri heildarúthlutun til hvers forgangssviðs og sértæku markmiðanna „Miðlun framúrskarandi árangurs og breikkun þátttökuhóps“ og „Vísindi með samfélaginu og í þágu þess“ og
DOOWDèDIXSSKDÀHJULOHLèEHLQDQGLVXQGXUOLèXQI\ULUKYHUW
sértækt markmið og allt að 7,5% af framlagi til Nýsköpunar- og
W NQLVWRIQXQDU(YUySX(NNLVNDOOH\IDQHLQQVOtNDQÀXWQLQJDè
því er varðar fjárhæðina sem sett er fram fyrir beinar aðgerðir
Sameiginlegu rannsóknarmiðstöðvarinnar í 2. mgr. þessarar
greinar.

ii. Vísindi með samfélaginu og í þágu þess: 462,2 milljónir
evra á gagnverði.
iii. Beinar aðgerðir Sameiginlegu rannsóknarmiðstöðvarinnar,
þó ekki á sviði kjarnorku: 1 902,6 milljónir evra á
gangverði.
Leiðbeinandi sundurliðun fyrir forgangssviðin og sértæku
markmiðin, sem sett eru fram í 2. og 3. mgr. 5. gr., eru sett fram
í II. viðauka.

18.12.2014

7. gr.
Samstarf þriðju landa
1.

Horizon 2020 er opin eftirfarandi samstarfsaðilum:

a) inngöngulöndum, umsóknarlöndum og mögulegum umsóknarlöndum, í samræmi við almennar meginreglur og
almenna skilmála og skilyrði fyrir þátttöku þessara landa í
áætlunum Sambandsins, sem mælt er fyrir um í viðkomandi
rammasamningum, ákvörðunum samstarfsráða eða sambærilegum samningum,
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E  DèLOXP Dè )UtYHUVOXQDUVDPW|NXP (YUySX ()7$  HèD
O|QGXPHèD\¿UUièDVY èXPVHPHYUySVNDQiJUDQQDVWHIQDQ
tekur til og sem uppfylla eftirfarandi viðmiðanir:
i.

hafa mikla getu í vísindum, tækni og nýsköpun,

ii. hafa sýnt góðan árangur af þátttöku í rannsókna- og
nýsköpunaráætlunum Sambandsins,
iii. hafa farið með hugverkaréttindi á sanngjarnan og
réttlátan hátt,
F  HUX O|QG HèD \¿UUièDVY èL VHP WHQJMDVW VM|XQGX UDPPD
áætluninni.
2. Ákvarða skal sérstaka skilmála og skilyrði að því er varðar
þátttöku samstarfslanda í Horizon 2020, þ.m.t. fjárframlag
sem byggist á vergri landsframleiðslu samstarfslandsins, með
alþjóðasamningum milli Sambandsins og samstarfslandanna.
Skilmálarnir og skilyrðin að því er varðar samstarf þeirra
()7$UtNMD VHP HUX DèLODU Dè VDPQLQJQXP XP (YUySVND
efnahagssvæðið, skulu vera í samræmi við ákvæði þess
samnings.
II. BÁLKUR
FRAMKVÆMD
I. KAFLI
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9. gr.
Stjórnun
1. Framkvæmdastjórnin skal annast framkvæmd Horizon
2020 í samræmi við reglugerð (ESB, KBE) nr. 966/2012.
2. Framkvæmdastjórnin getur einnig falið þeim fjármögnunaraðilum, sem um getur í c-lið 1. mgr. 58. gr reglugerðar (ESB,
KBE) nr. 966/2012, að annast hluta af framkvæmd Horizon
2020.
10. gr.
Stuðningsleiðir Evrópusambandsins
1. Óbeinar aðgerðir innan ramma Horizon 2020 skulu
VWXGGDUPHèHLQQLHèDÀHLULIMiUP|JQXQDUOHLèXPVHPNYHèLè
er á um í reglugerð (ESB, KBE) nr. 966/2012, einkum með
styrkjum, verðlaunum, innkaupum og fjármögnunarleiðum.
Fjármögnunarleiðirnar skulu vera helsta leiðin til að fjármagna
aðgerðir nálægt markaði sem njóta stuðnings innan ramma
Horizon 2020.
2. Horizon 2020 skal einnig styðja beinar aðgerðir sem
Sameiginlega rannsóknarmiðstöðin tekst á hendur.
3. Þegar beinar aðgerðir sem Sameiginlega rannsóknarmiðstöðin tekst á hendur er framlag til framtaksverkefna, sem
komið er á skv. 185. eða 187. gr. sáttmálans um starfshætti
Evrópusambandsins, skal það framlag ekki teljast hluti af því
fjárframlagi sem úthlutað er til þessara framtaksverkefna.

Framkvæmd, stjórnun og stuðningsleiðir
8. gr.
Framkvæmd með séráætlun og framlagi til Nýsköpunarog tæknistofnunar Evrópu
Áætlunin Horizon 2020 skal framkvæmd með sameinaðri
séráætlun, sem komið er á fót með ákvörðun ráðsins 2013/743/
ESB (19), þar sem tilgreind skulu markmið og ítarlegar reglur
um framkvæmd, og með fjárframlagi til Nýsköpunar- og
tæknistofnunar Evrópu.

11. gr.
Reglur um þátttöku og miðlun niðurstaðna
Reglur um þátttöku og miðlun niðurstaðna, sem mælt er
fyrir um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)
nr. 1290/2013 (20), gilda um óbeinar aðgerðir.
II. KAFLI
Áætlanagerð
I. þáttur

Í séráætluninni skal setja fram einn hluta fyrir hvert af þeim
þremur forgangssviðum sem sett eru fram í 2. mgr. 5. gr.,
einn hluta fyrir hvert sértækt markmið, sem um getur í 3.
mgr. 5. gr., og einn hluta fyrir beinar aðgerðir Sameiginlegu
rannsóknarmiðstöðvarinnar, þó ekki á sviði kjarnorku.
)\ULUKHQGLVNDOYHUDVNLOYLUNVDPK ¿QJPLOOLIRUJDQJVVYLèDQQD
þriggja í Horizon 2020.

(19) Reglugerð ráðsins 2013/743/ESB frá 3. desember 2013 um að koma á fót
séráætlun um framkvæmd „Horizon 2020“ - rammaáætlun um rannsóknir
og nýsköpun (2014-2020) og um niðurfellingu á ákvörðunum 2006/971/EB,
2006/972/EB, 2006/973/EB, 2006/974/EB og 2006/975/EB (Stjtíð. ESB L
347, 20.12.2013, bls. 965).

Almennar meginreglur
12. gr.
Utanaðkomandi ráðgjöf og samfélagsleg þátttaka
1. Við framkvæmd Horizon 2020 skal taka tillit til ráðlegginga og tillagna frá óháðum ráðgjafarhópum færustu sérfræðinga, sem framkvæmdastjórnin setur saman úr breiðum
hópi hagsmunaaðila, þ.m.t. á sviði rannsókna, iðnaðar og
borgaralegs samfélags, til að setja fram nauðsynleg þverfagleg
(20) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1290/2013 frá 11. desember
2013 um reglur um þátttöku og miðlun í „Horizon 2020 - rammaáætlun um
rannsóknir og nýsköpun (2014–2020)“ og um niðurfellingu á reglugerð nr.
1906/2006/EB (Stjtíð. ESB L 347, 20.12.2013, bls. 81).
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sjónarmið, sem einnig liggja þvert á starfsgreinar, þar sem
hliðsjón er höfð af mikilvægum fyrirliggjandi framtaksverkefnum á vettvangi Sambandsins og á lands- og svæðisvísu.
Aðrar tillögur munu koma fram á umræðufundum, sem komið
er á innan ramma alþjóðlegra samninga um vísindi og tækni,
sem og í framsæknum aðgerðum, markvissu samráði við
almenning, m.a., eftir því sem við á, samráði við innlend og
VY èLVEXQGLQ\¿UY|OGHèDYLèKDJVPXQDDèLODRJJDJQV MXRJ
gagnvirku ferli sem tryggir stuðning við ábyrgar rannsóknir og
nýsköpun.
Einnig skal, eftir því sem við á, taka tillit til ráðgjafar um
greiningu og útfærslu stefnumótandi forgangsverkefna, sem
nefndin um evrópska rannsóknasvæðið og nýsköpun, aðrir
hópar sem tengjast evrópska rannsóknasvæðinu og hópurinn
um stefnu í málefnum fyrirtækja, veitir.
2. Einnig skal taka fullt tillit til viðeigandi þátta rannsóknar- og nýsköpunaráætlana, sem m.a. Nýsköpunar- og
tæknistofnun Evrópu, evrópskir tækniverkvangar og evrópsk
samstarfsverkefni á sviði nýsköpunar koma á fót, auk ráðgjafar
frá vísindanefndum, t.d. vísindanefndinni um heilbrigði.

18.12.2014

e) loftslagsbreytingum og sjálfbærri þróun,
I  HÀLQJXiVWDUIVHPLRJiUDQJULHYUySVNDUDQQVyNQDVY èLVLQV
og forystuverkefninu „Nýsköpun í Sambandinu“,
g) rammaskilyrðum til stuðnings forystuverkefninu „Nýsköpun í Sambandinu“,
h) því að stuðla að öllum viðkomandi forystuverkefnum
áætlunarinnar Evrópa 2020 (m.a. stafrænu áætluninni fyrir
Evrópu),
i) breikkun þátttökuhóps í rannsóknum og nýsköpun í
Sambandinu og aðstoð við að brúa bilið milli rannsókna og
nýsköpunar í Evrópu,
j) alþjóðlegum samstarfsnetum fyrir framúrskarandi vísindamenn og frumkvöðla, t.d. Evrópusamstarf á sviði vísindaog tæknirannsókna,
N  VDPVWDU¿YLèìULèMXO|QG

13. gr.
Samvirkni með innlendum áætlunum og sameiginlegri
áætlanagerð
1. Við framkvæmd Horizon 2020 skal taka tillit til
þess að þörf er á að byggja upp viðeigandi samvirkni og
samstillingu milli innlendra og evrópskra rannsóknar- og
nýsköpunaráætlana, t.d. á sviðum þar sem átak til samræmingar
er gert með framtaksverkefni um sameiginlega áætlanagerð.
2. Stuðningur Sambandsins við framtaksverkefni um sameiginlega áætlanagerð getur komið til greina með því að veita
mögulegum stuðningi eftir fjármögnunarleiðunum, sem um
getur í 26. gr., samanber þó skilyrði og viðmiðanir sem mælt er
fyrir um fyrir slíkar fjármögnunarleiðir.
14. gr.
Þverlægir þættir
 .RPD VNDO i WHQJLQJXP RJ VNLOÀ|WXP i PLOOL RJ LQQDQ
forgangssviða Horizon 2020. Í þessu tilliti skal gefa sérstakan
gaum að:
a) þróun og beitingu stuðningstækni og iðntækni á lykilsviðum auk framtíðartækni og nýtilkominnar tækni,
b) sviðum sem tengjast því að brúa bilið frá uppgötvun til
markaðssetningar,
c) þverfaglegum rannsóknum og nýsköpun þvert á starfsgreinar,
d) félagsvísindum, hagfræði og hugvísindum,

l) ábyrgð í rannsóknum og nýsköpun, þ.m.t. jafnræði
kynjanna,
m) þátttöku lítilla og meðalstórra fyrirtækja í rannsóknum og
nýsköpun og breiðari þátttöku úr einkageiranum,
Q  ìYtDèJHUDUDQQVyNQDUVWDU¿èHIWLUVyNQDUYHUWRJ
R  ìYtDèDXèYHOGDKUH\IDQOHLNDYtVLQGDPDQQD\¿UODQGDP UL
og á milli geira.
2. Þegar óbein aðgerð, sem hefur mikið gildi fyrir allmörg
forgangssvið eða sértæku markmiðin, sem um getur í 2. og
3. mgr. 5. gr., fær stuðning getur fjárhæð til þeirrar aðgerðar
verið sett saman úr þeim fjárhæðum sem er úthlutað til hvers
viðkomandi forgangssviðs eða sértæks markmiðs.
15. gr.
Eðlislæg þróun vísinda, tækni, nýsköpunar, hagkerfa og
samfélags
Horizon 2020 skal framkvæmd með þeim hætti sem tryggir
að forgangssvið og aðgerðir sem njóta stuðnings taki mið
af breyttum þörfum og að tillit sé tekið til eðlislægrar
þróunar vísinda, tækni, nýsköpunar, hagkerfa og samfélags
í hnattvæddum heimi þar sem nýsköpun tekur til þátta sem
tengjast fyrirtækjum, stofnunum, tækni, félagslegum þáttum og
XPKYHU¿VPiOXPËWLOO|JXPDèEUH\WLQJXPiIRUJDQJVVYLèXP
og aðgerðum innan ramma Horizon 2020 skal taka tillit til
utanaðkomandi ráðgjafar, sem um getur í 12. gr., auk þeirra
tilmæla úr bráðabirgðamatinu sem um getur í 3. mgr. 32. gr.
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16. gr.
Jafnrétti kynjanna
+RUL]RQ  VNDO WU\JJMD VNLOYLUND HÀLQJX i MDIQUpWWL
kynjanna og jafnréttissjónarmiðum í tengslum við rannsóknir
og nýsköpun. Leggja skal sérstaka áherslu á að tryggja
jafnt hlutfall kynjanna, með fyrirvara um aðstæður á sviði
viðkomandi rannsókna og nýsköpunar, í matsnefndum og hjá
aðilum eins og ráðgjafarhópum og sérfræðingahópum.
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2. Starfsemi á sviði rannsókna og nýsköpunar, sem fram fer
innan ramma Horizon 2020, skal eingöngu miða að notkun í
borgaralegum tilgangi.

3.

Ekki skal fjármagna eftirfarandi rannsóknarsvið:

a) rannsóknarstarfsemi sem miðar að einræktun manna til
æxlunar,

Jafnréttissjónarmiðið skal fellt inn í rannsóknir og nýsköpun í
stefnumiðum, áætlunum og verkefnum með fullnægjandi hætti
og fylgt eftir á öllum stigum rannsóknarferilsins.

b) rannsóknarstarfsemi sem ætlað er að breyta erfðaeiginleikum
manna og kynni að gera slíkar breytingar arfgengar (21),

17. gr.

c) rannsóknarstarfsemi sem ætlað er að skapa fósturvísa
PDQQD HLQJ|QJX WLO UDQQVyNQD HèD WLO VWRIQIUXPX|ÀXQDU
þ.m.t. með því að færa til frumukjarna í líkamsfrumum.

Rannsóknastörf
Framkvæma skal Horizon 2020 í samræmi við reglugerð (ESB)
nr. 1290/2013 sem skal stuðla að því að styrkja innri markað
fyrir vísindamenn og gera rannsóknarstörf eftirsóknarverðari
í Sambandinu í tengslum við evrópska rannsóknasvæðið með
tilliti til fjölþjóðlegra eiginleika helstu aðgerða sem falla undir
áætlunina.

18. gr.
Ókeypis aðgangur
 7U\JJMDVNDOyNH\SLVDèJDQJDèYtVLQGDOHJUL~WJiIXVHP
hið opinbera fjármagnar innan ramma Horizon 2020. Þetta skal
framkvæmt í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 1290/2013.

4. Heimilt er að fjármagna rannsóknir á stofnfrumum
manna, bæði úr fullorðnum og fósturvísum, en slíkt fer eftir
efni vísindatillögunnar og lagaramma viðkomandi aðildarríkja.
Ekki skal veita fjármagni til rannsóknarstarfsemi sem er bönnuð
í öllum aðildarríkjunum. Ekki skal fjármagna neina starfsemi í
aðildarríki þar sem viðkomandi starfsemi er bönnuð.

5. Hægt er að endurskoða rannsóknarsviðin, sem sett eru
fram í 3. mgr. þessarar greinar, í tengslum við bráðabirgðamatið,
sem sett er fram í 3. mgr. 32. gr., í ljósi framfara í vísindum.

20. gr.
Fylling við aðrar áætlanir Sambandsins

2. Stuðla skal að ókeypis aðgangi að rannsóknargögnum
sem hið opinbera fjármagnar innan ramma Horizon 2020. Þetta
skal framkvæmt í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 1290/2013.

19. gr.
Siðareglur
1. Við alla starfsemi á sviði rannsókna og nýsköpunar sem
fram fer innan ramma Horizon 2020 skal hlíta siðareglum
og viðeigandi landslöggjöf, löggjöf Sambandsins og alþjóðlegri löggjöf, þ.m.t. sáttmála Evrópusambandsins um grundvallarréttindi og mannréttindasáttmála Evrópu og viðbótarbókunum við hann.

Leggja skal sérstaka áherslu á meðalhófsregluna, réttinn til
friðhelgi einkalífs, réttinn til að vernda persónuupplýsingar,
réttinn til líkamlegrar og andlegrar friðhelgi einstaklings, réttinn
WLOMDIQU èLVRJQDXèV\QìHVVDèWU\JJMD|ÀXJDKHLOVXYHUQG

Framkvæma skal Horizon 2020 með þeim hætti að komi til
fyllingar öðrum fjármögnunaráætlunum og -stefnum Sambandsins, þ.m.t. uppbyggingar- og fjárfestingasjóðum Evrópu,
sameiginlegu landbúnaðarstefnunni, áætluninni um samkeppnishæfni fyrirtækja og lítilla og meðalstórra fyrirtækja
(COSME) (2014–2020), áætluninni Erasmus+ og Lifeáætluninni.
21. gr.
Samvirkni með evrópskum uppbyggingar- og
fjárfestingarsjóðum
7LOYLèEyWDUXSSE\JJLQJDUVWHIQX6DPEDQGVLQVRJLQQOHQGULRJ
svæðisbundinni uppbyggingarstefnu skal Horizon 2020 einnig
stuðla að því að brúa bilið milli rannsókna og nýsköpunar innan
Sambandsins með því að ýta undir samvirkni með evrópskum
uppbyggingar- og fjárfestingarsjóðum. Þar sem unnt er má nota
uppsafnaða fjármögnun eins og sett er fram í reglugerð (ESB)
nr. 1290/2013.
(21) Unnt er að fjármagna rannsóknir sem tengjast krabbameinsmeðferð á
kynkirtlum.
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II. þáttur

25. gr.

Sértæk aðgerðasvið

Samstarfsverkefni opinberra aðila og einkaaðila

22. gr.

1. Koma má Horizon 2020 til framkvæmda á grundvelli
samstarfsverkefna opinberra aðila og einkaaðila þar sem allir
hlutaðeigandi samstarfsaðilar skuldbinda sig til að styðja við
þróun og framkvæmd rannsóknar- og nýsköpunarstarfsemi,
áður en hún kemst á samkeppnisstig, sem hefur þýðingu að því
er varðar stefnu Sambandsins í samkeppnismálum og forystu
t DWYLQQXOt¿ HèD WLO Dè WDNDVW i YLè VpUW NDU VDPIpODJVOHJDU
áskoranir. Koma skal samstarfsverkefnum opinberra aðila og
einkaaðila til framkvæmda þannig að full þátttaka bestu aðila í
Evrópu sé óhindruð.

Örfyrirtæki og lítil og meðalstór fyrirtæki
1. Sérstök áhersla skal lögð á að tryggja næga þátttöku
örfyrirtækja og lítilla og meðalstórra fyrirtækja, og rannsóknarog nýsköpunaráhrif á þau, meðan framkvæmd Horizon 2020
varir. Megindlegt og eigindlegt mat á þátttöku lítilla og
meðalstórra fyrirtækja skal framkvæmt sem hluti af mats- og
eftirlitsfyrirkomulagi.
2. Auk þess að bæta skilyrði lítilla og meðalstórra fyrirtækja
til þátttöku í öllum viðeigandi tækifærum innan Horizon 2020
skal grípa til sértækra aðgerða. Einkum skal setja fram innan
UDPPDHLQVPLèVWêUèVVWMyUQNHU¿VVpUK IèDIMiUP|JQXQDUOHLè
fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki sem ætluð er öllum tegundum
slíkra fyrirtækja, sem komið geta að nýsköpun í víðum skilningi,
og hún skal einkum framkvæmd út frá notendum með stöðugt
opinni auglýsingu eftir tillögum, sem er sniðin að þörfum lítilla
og meðalstórra fyrirtækja eins og sett er fram innan ramma
sértæka markmiðsins „Nýsköpun í litlum og meðalstórum
fyrirtækjum“ í a-lið í lið 3.3 í II. hluta I. viðauka. Í þeirri
fjármögnunarleið skal hafa hliðsjón af sértæka markmiðinu
„Forysta í stuðningstækni og iðntækni“, sem er sett fram í 1.
lið II. hluta I. viðauka, og sérhverju þeirra sértæku markmiða
innan ramma forgangssviðsins „Samfélagslegar áskoranir“,
sem eru sett fram í 1.-7. lið III. hluta I. viðauka, og skal þeim
komið til framkvæmda með samræmdum hætti.
3. Samþætta nálgunin, sem sett er fram í 1. og 2. mgr.,
og einföldun verklagsreglna ættu að leiða til þess að a.m.k.
20% af sameinuðu heildarfjármagni til sértæka markmiðsins
„Forysta í stuðningstækni og iðntækni“ og forgangssviðsins
„Samfélagslegar áskoranir“ fari til lítilla og meðalstórra
fyrirtækja.
4. Huga skal sérstaklega að því að nógu gott fyrirsvar sé fyrir
lítil og meðalstór fyrirtæki í samstarfsverkefnum opinberra
aðila og einkaaðila, eins og um getur í 25. gr.
23. gr.
Samstarfsverkefni og samstarfsáætlanir
Koma ætti Horizon 2020 til framkvæma, einkum á grundvelli
samstarfsverkefna milli landa, með því að auglýsa eftir tillögum
innan ramma vinnuáætlana vegna Horizon 2020 sem kveðið
er á um í ákvörðun 2013/743/ESB. Þessi verkefni koma til
fyllingar samstarfsverkefnum opinberra aðila og einkaaðila og
samstarfsverkefnum milli opinberra aðila. Samstarfsverkefnin
verða skipulögð með þátttöku aðildarríkja og í þeim skal móta
meginreglur um innri stjórnun þeirra.
24. gr.

2. Við þátttöku Sambandsins í samstarfsverkefnum opinberra aðila og einkaaðila skal nýta fyrirliggjandi og einföld
VWMyUQNHU¿VHPJHWDYHULèi|èUXKYRUXìYtIRUPLVHPKpUVHJLU
a) fjárframlög frá Sambandinu til sameiginlegra fyrirtækja,
sem er komið á fót skv. 187. gr. sáttmálans um starfshætti
Evrópusambandsins samkvæmt sjöundu rammaáætluninni,
með fyrirvara um breytingar á grundvallargerðum þeirra,
til samstarfsverkefna opinberra aðila og einkaaðila, sem
er komið á fót skv. 187. gr. sáttmálans um starfshætti
Evrópusambandsins, og til annarra fjármögnunaraðila sem
um getur í iv. og vii. lið c-liðar 1. mgr. 58. gr. reglugerðar
(ESB, KBE) nr. 966/2012. Þetta form samstarfsverkefna
skal því einungis koma til framkvæmda að gildissvið
þeirra markmiða sem stefnt er að og umfang nauðsynlegra
tilfanga réttlæti slíkt, að teknu fullu tilliti til viðeigandi
áhrifamats og þegar önnur form samstarfsverkefna myndu
ekki ná markmiðunum eða hafa tilætluð áhrif,
b) samningsbundið fyrirkomulag milli samstarfsaðila, sem
um getur í 1. mgr., þar sem tilgreind eru markmið samstarfsverkefnisins, skuldbindingar hvers aðila um sig,
mikilvægustu árangursvísbendar og tilætlaður árangur,
þ.m.t. greining á þeirri rannsókna- og nýsköpunarstarfsemi
sem þarfnast stuðnings frá Horizon 2020.
Með það í huga að auka þátttöku hagsmunaaðila, þ.m.t., eftir því
sem við á, endanlegra notenda, háskóla, lítilla og meðalstórra
fyrirtækja og rannsóknastofnana, skulu samstarfsverkefni
opinberra aðila og einkaaðila veita aðgang að opinberu
fjármagni á grundvelli gagnsærra ferla og einkum auglýsinga
eftir tillögum á samkeppnisgrundvelli sem lúta reglum um
þátttöku sem eru í samræmi við reglur Horizon 2020. Færa skal
tilhlýðileg rök fyrir undantekningum frá því að auglýsa eftir
tillögum á samkeppnisgrundvelli.
3. Samstarfsverkefni opinberra aðila og einkaaðila skal skilgreina og framkvæma með opnum, gagnsæjum og skilvirkum
hætti. Skilgreining þeirra skal byggjast á öllum eftirtöldum
viðmiðunum:

Hraðbraut til nýsköpunar

a) sýna skal fram á virðisauka af aðgerðinni á vettvangi
Sambandsins og þeirrar fjármögnunarleiðar sem er valin,

Koma skal „Hraðbraut til nýsköpunar“ til framkvæmda í formi
alhliða tilraunaverkefnis í samræmi við 54. gr. reglugerðar
(ESB) nr. 1290/2013 og skal auglýst eftir tillögum í fyrsta sinn
árið 2015.

b) umfangi áhrifa á samkeppnishæfni atvinnulífs, atvinnusköpun, sjálfbæran vöxt og félagsleg og hagræn málefni,
þ.m.t. samfélagslegar áskoranir sem mat er lagt á í ljósi
skýrt tilgreindra og mælanlegra markmiða,
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c) langtímaskuldbindingu, þ.m.t. jafnvægt framlag allra
samstarfsaðila er byggist á sameiginlegri sýn og skýrt
skilgreindum markmiðum,
d) umfangi viðkomandi tilfanga og getu til að virkja frekari
fjármögnun í rannsóknum og nýsköpun,
e) skýrri skilgreiningu á hlutverki hvers samstarfsaðila og
samþykktum lykilárangursvísbendum á því tímabili sem
valið er,
f) fyllingu við aðra hluta Horizon 2020 og samræmi við
stefnumiðuð forgangssvið Sambandsins í rannsóknum og
nýsköpun, einkum innan áætlunarinnar Evrópa 2020.
Fylling milli forgangssviða og starfsemi og þátttaka aðildarríkja
skulu tryggð, eftir því sem við á, í samstarfsverkefnum
opinberra aðila og einkaaðila.
4. Forgangsverkefni á sviði rannsókna, sem falla innan
samstarfsverkefna opinberra aðila og einkaaðila, geta, eftir
því sem við á, verið hluti af reglubundnum auglýsingum
vinnuáætlana Horizon 2020 eftir tillögum til að þróa
samlegðaráhrif með rannsóknar- og nýsköpunarstarfsemi sem
hefur þýðingu gagnvart stefnunni.
26. gr.
Samstarfsverkefni milli opinberra aðila
 +RUL]RQ  VNDO VWXèOD Dè HÀLQJX VDPVWDUIVYHUNHIQD
milli opinberra aðila ef og þegar slíkt á við, þegar aðgerðum
á svæðisvísu, landsvísu eða á alþjóðlegum vettvangi er komið
sameiginlega til framkvæmda innan Sambandsins.
Einkum skal beina athygli að framtaksverkefnum um sameiginlega áætlanagerð aðildarríkja. Þátttaka í framtaksverkefnum um sameiginlega áætlanagerð, sem njóta stuðnings
Horizon 2020, skal vera opin hvaða aðildarríki eða samstarfslandi sem er.
2. Styðja má samstarfsverkefni milli opinberra aðila annaðhvort innan eða þvert á forgangssviðin sem sett eru fram í
2. mgr. 5. gr., þó einkum með:
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Að því er varðar a-lið fyrstu undirgreinar skal viðbótarfjármögnun háð því skilyrði að sýnt verði fram á virðisauka af
aðgerðinni á vettvangi Sambandsins og að aðilar, sem taka þátt
tVDPHLJLQOHJXPDXJOêVLQJXPHIWLUWLOO|JXPRJDèJHUèXPKD¿
fyrirfram gengist undir leiðbeinandi fjárhagsskuldbindingar
í fé eða fríðu. Eitt af markmiðum fjármögnunarleiðar ERA1(7 JHWXU YHULè ìHJDU ìYt YHUèXU YLè NRPLè Dè VDPU PD
reglur og ákvæði um framkvæmd sameiginlegra auglýsinga
eftir tillögum og aðgerða. Það má einnig nota til að undirbúa
framtaksverkefni skv. 185. gr. sáttmálans um starfshætti
Evrópusambandsins.

Að því er b-lið fyrstu undirgreinar varðar skal einungis
leggja til slík framtaksverkefni þegar þörf er á sérhæfðu
IUDPNY PGDNHU¿ RJ ìHJDU ìiWWW|NXO|QG VêQD UtNDQ YLOMD WLO
samþættingar á sviði vísinda, stjórnunar og fjármögnunar. Enn
fremur skal greina tillögur að slíkum framtaksverkefnum á
grundvelli allra eftirfarandi viðmiðana:

a) skýrrar skilgreiningar á því markmiði sem á að framfylgja
og mikilvægi þess með tilliti til markmiða Horizon 2020 og
víðtækari stefnumarkmiða Sambandsins,

b) leiðbeinandi fjárhagsskuldbindinga þátttökulanda í fé eða
fríðu, þ.m.t. fyrri skuldbindinga til að laga landsbundnar
og/eða svæðisbundnar fjárfestingar að fjölþjóðlegum
rannsóknum og nýsköpun og, þar sem við á, samnýta
tilföng,

c) virðisauka aðgerðar á vettvangi Sambandsins,

d) markumfangs, með tilliti til stærðar og fjölda áætlana sem
um er að ræða, líkinda eða fylldar í starfsemi og hlutar í
YLèHLJDQGLUDQQVyNQXPVHPì UQi\¿U

e) þess að hvaða marki 185. gr. sáttmálans um starfshætti
Evrópusambandsins á við til að ná þessum markmiðum.

27. gr.
Alþjóðlegt samstarf við þriðju lönd og alþjóðastofnanir

D  VWXèQLQJL IMiUP|JQXQDUOHLèDU (5$1(7 VHP YHLWLU
stuðning í formi styrkja til samstarfsverkefna milli opinberra
aðila vegna undirbúnings, við að koma á fót samstarfsneti,
vegna hönnunar, framkvæmdar og samræmingar á sameiginlegri starfsemi, auk viðbótarfjármögnunar frá Sambandinu vegna mest einnar sameiginlegrar auglýsingar eftir
tillögum á ári, og fjölþjóðlegra aðgerða,
b) þátttöku Sambandsins í áætlunum, sem nokkur aðildarríki
takast á hendur í samræmi við 185. gr. sáttmálans um
starfshætti Evrópusambandsins, þegar færa má rök fyrir
slíkri þátttöku í ljósi umfangs þeirra markmiða sem stefnt
er að og þeirra tilfanga sem þörf er á.

1. Lögaðilar, eins og þeir eru skilgreindir í 13. lið 1. mgr.
2. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1290/2013, sem öðlast staðfestu
í þriðju löndum og alþjóðastofnanir skulu teljast uppfylla
skilyrði fyrir þátttöku í óbeinum aðgerðum Horizon 2020 með
þeim skilyrðum sem sett eru fram í þeirri reglugerð. Hvetja
skal til alþjóðlegs samstarfs við þriðju lönd og alþjóðastofnanir
og það fellt undir Horizon 2020, einkum til að ná eftirfarandi
markmiðum:
D  HÀDIUDP~UVNDUDQGLiUDQJXURJDèGUiWWDUDÀ6DPEDQGVLQVi
sviði rannsókna og nýsköpunar, sem og samkeppnishæfni
efnahags- og atvinnulífs þess,
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b) takast á við samfélagslegar áskoranir með skilvirkum hætti,

Að auki skal styðja eftirtaldar sértækar aðgerðir:

c) styðja stefnumarkmið Sambandsins í utanríkis- og þróunarsamvinnumálum, sem koma til fyllingar áætlunum á því
sviði, þ.m.t. alþjóðlegum skuldbindingum og tengdum
markmiðum þeirra, s.s. að uppfylla þúsaldarmarkmið
Sameinuðu þjóðanna í þróunarmálum. Leitast verður við
að ná samvirkni við önnur stefnumið Sambandsins.

a) framtaksverkefni sem miða að því að auka vitundarvakningu
og greiða fyrir aðgangi að fjármagni innan ramma Horizon
2020, einkum að því er varðar þau svæði eða hópa
þátttakenda þar sem þátttaka er fremur lítil,

2. Koma skal markvissum aðgerðum, sem hafa það að
markmiði að ýta undir samstarf við tiltekin þriðju lönd eða
hópa þriðju landa, þ.m.t. helstu samstarfsaðila Sambandsins,
til framkvæmdar á grundvelli skipulegrar nálgunar, svo og
sameiginlegra hagsmuna, forgangsmála og gagnkvæms
ávinnings, með tilliti til getu þeirra á sviði vísinda og tækni og
sértækra þarfa, markaðstækifæra og áætlaðra áhrifa af slíkum
aðgerðum.

Hvetja ætti til og fylgjast með gagnkvæmum aðgangi að
áætlunum þriðju landa. Ýta skal undir samræmingu og
samvirkni við framtaksverkefni aðildarríkja og samstarfslanda
til þess að auka áhrif alþjóðlegs samstarfs til hins ítrasta. Eðli
samstarfsins kann að vera mismunandi eftir samstarfslöndum.

Í forgangssviðum samstarfsins skal hafa hliðsjón af þróun í
stefnumálum Sambandsins, tækifærum til samstarfs við þriðju
lönd og sanngjörnum og réttlátum notum af hugverkaréttindum.

3. Enn fremur skal koma til framkvæmda innan ramma
Horizon 2020 þverlægri starfsemi til að ýta undir skipulega
þróun alþjóðlegs samstarfs.

28. gr.
8SSOêVLQJDUPLèOXQKDJQêWLQJRJGUHL¿QJ
Framkvæmdastjórnin skal koma til framkvæma upplýsingaog miðlunaraðgerðum sem varða Horizon 2020, þ.m.t.
ráðstöfunum til að miðla upplýsingum um verkefni sem
njóta stuðnings og árangur af þeim. Hún skal einkum láta
aðildarríkjum í té ítarlegar upplýsingar á réttum tíma.

Sá hluti af fjárhagsáætlun Horizon 2020, sem er úthlutað vegna
miðlunar upplýsinga, skal einnig taka til stofnanamiðaðrar
miðlunar á pólitískum forgangsmálum Sambandsins að því
marki sem þau varða almennt markmið þessarar reglugerðar.

6WDUIVHPLVHPPLèDUDèGUHL¿QJXXSSOêVLQJDRJPLèOXQìHLUUD
skal vera óaðskiljanlegur hluti aðgerða sem fá stuðning innan
ramma Horizon 2020. Upplýsingar varðandi Horizon 2020 og
miðlun þeirra, þ.m.t. verkefni sem njóta stuðnings, skulu liggja
fyrir og vera aðgengilegar á stafrænu formi.

b) markvissa aðstoð við verkefni og samtök með því að láta
þeim í té nægan aðgang að nauðsynlegri þekkingu og færni
WLODèWU\JJMDEHVWXP|JXOHJXPLèOXQQêWLQJXRJGUHL¿QJX
niðurstaðna,

c) aðgerðir sem draga saman og miðla niðurstöðum ýmiss
konar verkefna, þ.m.t. verkefna sem hægt er að fjármagna
eftir öðrum leiðum, til að koma á notendavænum
gagnagrunnum og setja fram skýrslur með samantekt
KHOVWX QLèXUVWDèQD RJ HI YLè i PLèOXQ RJ GUHL¿QJX WLO
vísindasamfélagsins, atvinnulífsins og almennings,

d) miðlun til stefnumótandi aðila, þ.m.t. staðlastofnana, til að
ýta undir að viðeigandi aðilar noti niðurstöður, sem varða
stefnumörkun, á alþjóðavettvangi, vettvangi Sambandsins,
landsbundnum og svæðisbundnum vettvangi,

e) framtaksverkefni sem miða að skoðanaskiptum og umræðum við almenning um málefni er varða vísindi, tækni
og nýsköpun, með þátttöku rannsókna- og nýsköpunarsamfélagsins og borgaralegra samtaka og að því að nýta
samfélagsmiðla og aðra nýsköpunartækni og -aðferðir,
einkum til að stuðla að aukinni almenningsvitund um það
með hvaða hætti rannsóknir og nýsköpun stuðla að því að
takast á við samfélagslegar áskoranir.
III. KAFLI
Stjórnun
29. gr.
Stjórnun og endurskoðun
 6WMyUQNHU¿è VHP YDU NRPLè i IyW YHJQD IUDPNY PGDU
þessarar reglugerðar, skal þannig úr garði gert að það veiti
fullnægjandi tryggingu fyrir því að unnt sé að draga nægilega
úr og stýra með fullnægjandi hætti áhættu er tengist árangri og
skilvirkni aðgerða, svo og að undirliggjandi framkvæmdir séu
lögmætar og í samræmi við reglur, með hliðsjón af því einkenni
áætlananna að vera til margra ára, auk eðlis viðkomandi
greiðslna.

 0HèVWMyUQNHU¿QXVNDOWU\JJMDYLèHLJDQGLMDIQY JLPLOOL
trausts og stjórnunar með hliðsjón af stjórnsýslulegum kostnaði
og öðrum kostnaði við stjórnun á öllum stigum, einkum fyrir
þátttakendur, þannig að ná megi markmiðum Horizon 2020 og
að áætlunin laði að framúrskarandi vísindamenn og fyrirtæki í
fararbroddi nýsköpunar.
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3. Endurskoðunaráætlun vegna kostnaðar við óbeinar
aðgerðir innan ramma Horizon 2020 skal, sem þáttur
t VWMyUQNHU¿QX E\JJMDVW i IMiUKDJVOHJUL HQGXUVNRèXQ i
dæmigerðu úrtaki kostnaðar þvert á Horizon 2020 sem heildar.
Úrval byggt á mati á áhættu tengdri kostnaði skal koma til
fyllingar dæmigerða úrtakinu.
Gæta skal að samkvæmni við endurskoðun kostnaðar vegna
óbeinna aðgerða innan ramma Horizon 2020 í samræmi við
meginreglurnar um hagkvæmni, árangur og skilvirkni til þess að
draga svo sem kostur er úr endurskoðunarálagi á þátttakendur.

30. gr.
Verndun fjárhagslegra hagsmuna Sambandsins
1. Framkvæmdastjórnin skal gera nauðsynlegar ráðstafanir
til að tryggja vernd hagsmuna Sambandsins þegar gripið er til
aðgerða, sem fjármagnaðar eru samkvæmt þessari reglugerð,
með því að beita aðgerðum til að fyrirbyggja svik, spillingu og
KYHUVNRQDUDQQDèyO|JOHJWDWK ¿PHèìYtDèEHLWDVNLOYLUNX
eftirliti og ef í ljós koma misfellur, með því að endurheimta
fjárhæðir sem hafa verið ranglega greiddar og, eftir því sem við
á, með fjárhagslegum og stjórnsýslulegum viðurlögum sem eru
skilvirk, í réttu hlutfalli við brot og letjandi.
2. Framkvæmdastjórnin eða fulltrúar hennar og
Endurskoðunarrétturinn skulu hafa heimild til endurskoðunar,
á grundvelli gagna og á vettvangi, hjá öllum aðstoðarþegum,
verktökum og undirverktökum sem þegið hafa fjárstuðning frá
Sambandinu innan ramma Horizon 2020.
0Hè I\ULUYDUD XP  PJU JHWXU IUDPNY PGDVWMyUQLQ KD¿è
endurskoðun allt að tveimur árum eftir greiðslu eftirstöðva.
 (YUySXVNULIVWRIDQ XP DèJHUèLU JHJQ VYLNXP JHWXU KD¿è
athuganir, þ.m.t. eftirlit og athuganir á vettvangi, í samræmi við
þau ákvæði og verklagsreglur sem mælt er fyrir um í reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB, KBE) nr. 883/2013 (22) og
reglugerð ráðsins (KBE, EB) nr. 2185/96 (23), til að ganga úr
VNXJJDXPKYRUWXPVYLNVSLOOLQJXHèDDQQDèyO|JOHJWDWK ¿
KD¿ YHULè Dè U èD VHP KHIXU iKULI i IMiUKDJVOHJD KDJVPXQL
Sambandsins í tengslum við styrksamning, styrkákvörðun eða
samning innan ramma Horizon 2020.
4. Með fyrirvara um 1., 2. og 3. mgr. skulu samstarfssamningar við þriðju lönd og alþjóðastofnanir, styrksamningar, styrkákvarðanir og samningar, sem leiðir af
framkvæmd þessarar reglugerðar, innihalda ákvæði sem veita
framkvæmdastjórninni, Endurskoðunarréttinum og Evrópuskrifstofunni um aðgerðir gegn svikum skýlaust umboð til
að láta fara fram slíkar endurskoðanir og annast rannsóknir, í
samræmi við valdheimildir hvers þeirra um sig.

(22) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB, KBE) nr. 883/2013 frá 11.
september 2013 um rannsóknir Evrópuskrifstofu um aðgerðir gegn svikum
(OLAF) og um niðurfellingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1073/1999 og reglugerð ráðsins (KBE) nr. 1074/1999 (Stjtíð. ESB L 248,
18.9.2013, bls. 1).
(23) Reglugerð ráðsins (KBE, EB) nr. 2185/96 frá 11. nóvember 1996 um
vettvangseftirlit og athuganir sem framkvæmdastjórnin framkvæmir til þess
að vernda fjárhagslega hagsmuni Evrópubandalaganna gegn svikum og
öðrum brotum (Stjtíð. EB L 292, 15.11.1996, bls. 2).
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IV. KAFLI
Eftirlit og mat
31. gr.
Eftirlit
1. Framkvæmdastjórnin skal á hverju ári hafa eftirlit með
framkvæmd Horizon 2020, sértækum áætlunum hennar og
starfsemi Nýsköpunar- og tæknistofnunar Evrópu. Eftirlitið,
sem er byggt á megindlegum og, ef við á, eigindlegum
gögnum, skal fela í sér upplýsingar um þverlæg málefni á
borð við félagsvísindi, hagfræði og hugvísindi, sjálfbærni
og loftslagsbreytingar, þ.m.t. upplýsingar um útgjöld tengd
loftslagsmálum, þátttöku lítilla og meðalstórra fyrirtækja,
þátttöku einkageirans, jafnrétti kynjanna, aukna þátttöku og
framvindu með hliðsjón af árangursvísbendum. Eftirlitið
skal einnig taka til upplýsinga um umfang fjármögnunar til
samstarfsverkefna opinberra aðila og einkaaðila og samstarfsverkefna milli opinberra aðila, þ.m.t. framtaksverkefna
um sameiginlega áætlanagerð. Eftirlit með fjármögnun til
samstarfsverkefna opinberra aðila og einkaaðila skal, eftir því
sem við á, fara fram í nánu samráði við þátttakendur.
2. Framkvæmdastjórnin skal greina frá niðurstöðum eftirlitsins og gera þær aðgengilegar öllum.
32. gr.
Mat
1. Framkvæma skal mat með það góðum fyrirvara að taka
megi tillit til þess í ákvarðanatökuferlinu.
2. Eigi síðar en 31. desember 2017 skal framkvæmdastjórnin
gera úttekt á Nýsköpunar- og tæknistofnun Evrópu með aðstoð
óháðra sérfræðinga, sem eru valdir í gagnsæju ferli, þar sem
tekið er tillit til þess mats sem kveðið er á um í 16. gr. reglugerðar
(EB) nr. 294/2008. Þekkingar- og nýsköpunarsamfélögin skulu
auglýsa eftir tillögum á árinu 2018, með fyrirvara um jákvæða
niðurstöðu úttektarinnar. Í úttektinni skal meta árangur Nýsköpunar- og tæknistofnunar Evrópu í ljósi allra eftirtalinna
þátta:
a) þess hversu mikið af því fjármagni, sem er úthlutað skv.
3. mgr. 6. gr. þessarar reglugerðar, er notað og skilvirkni
þess, þar sem gerður er greinarmunur á þeirri fjárhæð,
sem fer til þróunar á fyrstu bylgju þekkingar- og nýsköpunarsamfélaga og áhrifum af sprotafjármagni fyrir síðari
bylgjur, og getu Nýsköpunar- og tæknistofnunar Evrópu til
að laða að fjármagn frá samstarfsaðilum innan þekkingarog nýsköpunarsamfélaga og einkum frá einkageiranum,
eins og fram kemur í reglugerð (EB) nr. 294/2008,
b) framlags Nýsköpunar- og tæknistofnunar Evrópu og þekkingar- og nýsköpunarsamfélaga til forgangssviðsins „Samfélagslegar áskoranir“ og sértæka markmiðsins „Forysta í
stuðningstækni og iðntækni“ og árangurs, sem er metinn á
grundvelli vísbenda sem eru skilgreindir í I. viðauka,
c) framlags Nýsköpunar- og tæknistofnunar Evrópu og þekkingar- og nýsköpunarsamfélaga til samþættingar á æðri
menntun, rannsóknum og nýsköpun,
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d) getu þekkingar- og nýsköpunarsamfélaga til að taka við
nýjum samstarfsaðilum þegar þeir skapa virðisauka.
3. Eigi síðar en 31. desember 2017 skal framkvæmdastjórnin,
með hliðsjón af eftirámati á sjöundu rammaáætluninni, sem skal
lokið eigi síðar en 31. desember 2015, og úttekt á Nýsköpunarog tæknistofnun Evrópu, láta fara fram, með aðstoð óháðra
sérfræðinga sem eru valdir í gagnsæju ferli, bráðabirgðamat
á Horizon 2020, séráætlunum hennar, þ.m.t. Evrópska rannsóknaráðinu og starfsemi Nýsköpunar- og tæknistofnunar
Evrópu.
Í bráðabirgðamatinu skal leggja mat á mismunandi hluta
Horizon 2020 í ljósi allra eftirtalinna þátta:
D  ìHVVKYRUWPDUNPLè+RUL]RQKD¿QièVW iJUXQGYHOOL
niðurstaðna og árangurs við að ná áhrifum sem byggist,
eftir atvikum, á vísbendum sem eru settir fram í II. viðauka
við séráætlunina) og hvort allar tengdar ráðstafanir eigi enn
við,
b) skilvirkni og nýtingu tilfanga, einkum með hliðsjón af
þverlægum málefnum og öðrum þáttum sem um getur í 1.
mgr. 14. gr. og
c) Sambandsvirðisauka.
Ný jafnt og eldri samstarfsverkefni opinberra aðila og einkaaðila,
þ.m.t. sameiginleg framtaksverkefni á sviði tæknimála, skulu
sæta ítarlegu mati sem tekur m.a. til greiningar á því hversu
opin þau eru, gagnsæi þeirra og skilvirkni. Í þessu mati skal
taka tillit til mats Nýsköpunar- og tæknistofnunar Evrópu, eins
og kveðið er á um í 16. gr. reglugerðar (EB) nr. 294/2008, svo
að unnt sé láta fara fram mat sem byggist á sameiginlegum
meginreglum.
Liður í bráðabirgðamatinu skal vera að meta ítarlega
tilraunaverkefnið „Hraðbraut til nýsköpunar“ sem skal m.a. fela
í sér mat á framlagi þess til nýsköpunar, þátttöku atvinnulífs og
nýrra umsækjenda, rekstrarskilvirkni og fjármögnun og nýtingu
á fjárfestingum einkaaðila. Ákvarða skal frekari framkvæmd
tilraunaverkefnisins „Hraðbraut til nýsköpunar“ á grundvelli
niðurstaðna matsins og vera kann að það verði aðlagað eða
víkkað út í kjölfarið.
ËEUièDELUJèDPDWLQXVNDOWDNDWLOOLWWLOìiWWDHUYDUèDGUHL¿QJX
og nýtingu á niðurstöðum rannsókna.
Í bráðabirgðamatinu skal einnig taka tillit til svigrúms til frekari
einföldunar og þátta er varða aðgang að fjármögnunartækifærum
fyrir þátttakendur á öllum svæðum og fyrir einkageirann, þ.e.a.s.
lítil og meðalstór fyrirtæki, sem og svigrúms til að stuðla að
jöfnu hlutfalli kynjanna. Enn fremur skal í því hafa hliðsjón af
framlagi ráðstafana til markmiða áætlunarinnar Evrópa 2020,
niðurstaðna hvað varðar áhrif undangenginna ráðstafana til
lengri tíma og í hve miklum mæli fyrir liggur samvirkni og
samspil við aðrar fjármögnunaráætlanir Sambandsins, þ.m.t.
uppbyggingar- og fjárfestingarsjóði Evrópu.
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Það skal vera liður í bráðabirgðamatinu að meta ítarlega
fjármögnunarlíkan Horizon 2020, m.a. með hliðsjón af
eftirtöldum mælikvörðum:
² ìiWWW|NX ìiWWWDNHQGD VHP KDID \¿U Dè UièD KiìUyXèXP
innviðum til rannsókna eða hafa áður annast útreikning á
heildarkostnaði innan ramma sjöundu rammaáætlunarinnar,
² HLQI|OGXQ I\ULU ìiWWWDNHQGXU VHP KDID \¿U Dè UièD
háþróuðum innviðum til rannsókna eða hafa áður annast
útreikning á heildarkostnaði innan ramma sjöundu
rammaáætlunarinnar,

— staðfestingu á
aðstoðarþega,

hefðbundnum

reikningsskilavenjum

— að hvaða marki veitt er viðbótarþóknun til starfsmanna eins
og um getur í 27. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1290/2013.

Í bráðabirgðamatinu skal einnig taka tillit til, eftir því
VHP YLè i XSSOêVLQJD XP VDPK ¿QJX YLè UDQQVyNQD RJ
nýsköpunarstarfsemi í aðildarríkjunum, einnig á þeim sviðum
þar sem um framtaksverkefni um sameiginlega áætlanagerð er
að ræða.

4. Framkvæmdastjórnin skal láta fara fram, eigi síðar en
31. desember 2023, með aðstoð óháðra sérfræðinga sem eru
valdir í gagnsæju ferli, eftirámat á Horizon 2020, séráætlunum
hennar og starfsemi Nýsköpunar- og tæknistofnunar Evrópu.
Matið skal taka til rökstuðnings, framkvæmdar og árangurs,
auk áhrifa og sjálfbærni ráðstafana til lengri tíma litið, og
vera grundvöllur fyrir ákvörðun um mögulega endurnýjun,
breytingu eða niðurfellingu á síðari ráðstöfun. Í matinu skal
WDNDWLOOLWWLOìiWWDHUYDUèDGUHL¿QJXRJQêWLQJXiQLèXUVW|èXP
rannsókna.

5. Í árangursvísbendum vegna mats á framvindu í
tengslum við almennt markmið Horizon 2020 og að því er
Nýsköpunar- og tæknistofnun Evrópu varðar, eins og fram
kemur í inngangi I. viðauka, og sértæk markmið, sem eru sett
fram í séráætlunum, þ.m.t. viðeigandi grunnástand, skal koma
fram lágmarksgrundvöllur vegna mats á því að hvaða marki
markmiðum Horizon 2020 hefur verið náð.

6. Ef fyrir liggja nauðsynleg gögn og upplýsingar skulu
aðildarríki, eftir því sem við á, láta þau framkvæmdastjórninni
í té til að gera henni kleift að hafa eftirlit með viðkomandi
ráðstöfunum og meta þær.

7. Framkvæmdastjórnin skal senda niðurstöður úr því mati,
sem um getur í þessari grein, til Evrópuþingsins, ráðsins,
efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins og
svæðanefndarinnar ásamt athugasemdum sínum.

18.12.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 76/161

III. BÁLKUR
LOKAÁKVÆÐI
33. gr.
Niðurfelling og bráðabirgðaákvæði
1.

Ákvörðun nr. 1982/2006/EB er felld úr gildi frá og með 1. janúar 2014.

2. Þrátt fyrir 1. mgr. skulu aðgerðir sem hafnar voru samkvæmt ákvörðun nr. 1982/2006/EB, ásamt fjárskuldbindingum
í tengslum við þessar aðgerðir, áfram falla undir þá ákvörðun þar til þeim er lokið.
3. Fjárhagsramminn, sem um getur í 6. gr. þessarar reglugerðar, getur einnig tekið til kostnaðar vegna tæknilegrar og
stjórnsýslulegrar aðstoðar sem er nauðsynleg til að tryggja umskipti frá ráðstöfunum, sem eru samþykktar innan ramma
iNY|UèXQDUQU(%\¿UWLO+RUL]RQ
34. gr.
Gildistaka
Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Strassborg 11. desember 2013.



Fyrir hönd Evrópuþingsins,

Fyrir hönd ráðsins,

forseti.

forseti.
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I. VIÐAUKI

Meginlínur sértækra markmiða og starfsemi
$OPHQQW PDUNPLè +RUL]RQ  HU Dè UHLVD VDPIpODJ RJ NRPD i HIQDKDJVOt¿ VHP HU t IDUDUEURGGL t KHLPLQXP RJ
byggist á þekkingu og nýsköpun hvarvetna í Sambandinu, jafnframt því að stuðla að sjálfbærri þróun. Það mun styðja
áætlunina Evrópa 2020 og önnur stefnumið Sambandsins auk þess að styðja við framkvæmd og starfsemi evrópska
rannsóknasvæðisins.

Árangursvísbendar til að meta framvindu í tengslum við almenna markmiðið eru:

— markmið vegna rannsókna og þróunar innan ramma áætlunarinnar Evrópa 2020 (3% af vergri landsframleiðslu),
— afrakstursvísir fyrir nýsköpun í tengslum við áætlunina Evrópa 2020 (24),
² KOXWIDOOYtVLQGDPDQQDDIYLQQXDÀL

Vinna skal að því að ná almenna markmiðinu á grundvelli þriggja aðgreindra forgangssviða sem styrkja þó hvert annað
og hafa hvert um sig ýmis sértæk markmið. Þeim verður komið til framkvæmda með snurðulausum hætti til þess að
VWXèODDèVDPVSLOLyOtNUDVpUW NUDPDUNPLèDIRUèDVWWYtYHUNQDèRJHÀDVDPDQO|JèiKULIìHLUUD

Sameiginlega rannsóknarmiðstöðin skal leggja til almenna markmiðsins og forgangssviða Horizon 2020 með það sem
sértækt markmið að veita stefnumálum Sambandsins notendamiðaðan stuðning í vísindum og tækni.

Nýsköpunar- og tæknistofnun Evrópu skal leggja til almenna markmiðsins og forgangssviða Horizon 2020 með það sem
sértækt markmið að samþætta þekkingarþríhyrninginn æðri menntun, rannsóknir og nýsköpun. Mælikvarðar til að meta
frammistöðu Nýsköpunar- og tæknistofnunar Evrópu eru:
² VWRIQDQLUWHQJGDUKiVNyOXPDWYLQQXOt¿RJUDQQVyNQXPVHPHUXIHOOGDULQQtìHNNLQJDURJQêVN|SXQDUVDPIpO|JLQ

— samstarf innan þekkingarþríhyrningsins sem leiðir til þróunar á nýsköpunarvörum, -þjónustu og -ferlum.

Í þessum viðauka eru settar fram meginlínur sértækra markmiða og starfsemi sem um getur í 2., 3., 4. og 5. mgr. 5. gr.

Þverlæg málefni og stuðningsráðstafanir í Horizon 2020
ëYHUO J PiOHIQL VHP HU Dè ¿QQD i YLèPLèXQDUVNUi t  JU YHUèD HÀG LQQDQ VpUW NUD PDUNPLèD IRUJDQJVVYLèDQQD
þriggja eins og nauðsyn krefur til að þróa nýja þekkingu, grundvallarfærni og meiriháttar tækniframfarir, auk þess að
umbreyta þekkingu í efnahagslegt og samfélagslegt virði. Enn fremur mun þurfa að þróa þverfaglegar lausnir í mörgum
WLOYLNXPVHPJDQJDìYHUW\¿UIM|OP|UJVpUW NPDUNPLè+RUL]RQ+RUL]RQPXQVHWMDIUDPKYDWDWLODèJHUèD
sem varða þessi þverlægu málefni, þ.m.t. með því að samþætta fjárhagsáætlanir með skilvirkum hætti.

Félagsvísindi og hugvísindi
Rannsóknir á sviði félagsvísinda og hugvísinda verða að fullu samþættar sérhverju forgangssviði Horizon 2020 og
sérhverju sértæku markmiði og munu vera þáttur í heimildagrunni til stefnumótunar á alþjóðavettvangi, vettvangi
Sambandsins, einstakra landa, svæða og staða. Hvað samfélagslegar áskoranir varðar verða félagsvísindi og hugvísindi
felld inn sem mikilvægur þáttur í aðgerðum, sem nauðsynlegar eru til að takast á við sérhverja samfélagslega áskorun,
til að auka áhrif þeirra. Sértæka markmiðið innan samfélagslegra áskorana „Evrópa í síbreytilegum heimi – nýsköpun og
sjálfsrýni í samfélögum fyrir alla“ mun styðja rannsóknir á sviði félagsvísinda og hugvísinda með því að leggja áherslu
á nýsköpun og sjálfsrýni í samfélögum fyrir alla.

Vísindi og samfélag
Styrkja skal sambandið milli vísinda og samfélags og stuðla að ábyrgum rannsóknum og nýsköpun, vísindamenntun
og menningu og auka tiltrú almennings á vísindum með hjálp aðgerða Horizon 2020 sem stuðla að upplýstri aðkomu
borgara og borgaralegs samfélags að rannsókna- og nýsköpunarmálum.

(24) COM(2013) 0624.

18.12.2014
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Kynjasjónarmið
Sambandið hefur skuldbundið sig til að stuðla að jafnrétti kynjanna í vísinda- og nýsköpunarmálum. Áhersla verður
lögð á kyn sem þverlægan þátt í Horizon 2020 til að bæta úr ójafnvægi milli kvenna og karla og fella kynjavíddina inn
í rannsókna- og nýsköpunaráætlanir og innihald þeirra.

Lítil og meðalstór fyrirtæki
Horizon 2020 hvetur til og styður þátttöku lítilla og meðalstórra fyrirtækja með samþættum hætti og þvert á öll sértæk
markmið. Í samræmi við 22. gr. skulu ráðstafanir, sem ákvarðaðar eru samkvæmt sértæka markmiðinu „Nýsköpun í
litlum og meðalstórum fyrirtækjum“ (sérhæfð fjármögnunarleið fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki), gerðar innan ramma
sértæka markmiðsins „Forysta í stuðningstækni og iðntækni“ og forgangssviðsins „Samfélagslegar áskoranir“.

Hraðbraut til nýsköpunar
„Hraðbraut til nýsköpunar“ mun, eins og mælt er fyrir um í 24. gr., styðja nýsköpunaraðgerðir innan ramma sértæka
markmiðsins „Forysta í stuðningstækni og iðntækni“ og forgangssviðsins „Samfélagslegar áskoranir“ með því að beita
aðferðum samkvæmt reglunni um notendanálgun á grundvelli stöðugt opinnar auglýsingar eftir tillögum og að tíminn
fram að styrkveitingu sé ekki lengri en sex mánuðir.

Breikkun þátttökuhóps
(QQ HU PLNLOO PXQXU i P|JXOHLNXP WLO UDQQVyNQD RJ QêVN|SXQDU t DèLOGDUUtNMXQXP HQGD ìyWW VDPOHLWQL KD¿ DXNLVW
nokkuð á síðustu tímum, og stór gjá er á milli þeirra sem eru „leiðandi í nýsköpun“ og hinna sem eru „minniháttar
frumkvöðlar“. Aðgerðum er ætlað að loka rannsókna- og nýsköpunargjánni í Evrópu með því að ýta undir samlegðaráhrif
með uppbyggingar- og fjárfestingarsjóðum Evrópu og með sértækum ráðstöfunum til að ljúka upp möguleikum til
framúrskarandi árangurs á svæðum sem eru á eftir í rannsóknum, þróun og nýsköpun og breikka þar með þátttöku í
Horizon 2020 og stuðla þannig að því að evrópska rannsóknarsvæðið verði að veruleika.

Alþjóðlegt samstarf
Alþjóðlegt samstarf við þriðju lönd og alþjóðastofnanir, svæðisbundnar stofnanir og hnattrænar stofnanir er nauðsynlegt
til að ná með skilvirkum hætti mörgum þeirra sértæku markmiða sem sett eru fram í Horizon 2020. Alþjóðlegt samstarf
er einnig nauðsynlegt hvað varðar rannsóknir í framlínu vísindanna og grunnrannsóknir svo nýta megi ávinning af
W NLI UXPiVYLèLQêWLONRPLQQDYtVLQGDRJW NQL6DPVWDU¿èHUQDXèV\QOHJWWLODèWDNDVWiYLèVDPIpODJVOHJDUiVNRUDQLU
RJ HÀD VDPNHSSQLVK IQL HYUySVNV DWYLQQXOtIV (LQQLJ HU VWXèQLQJXU YLè KUH\IDQOHLND VWDUIVIyONV LQQDQ UDQQVyNQD RJ
QêVN|SXQDUiDOìMyèDYtVXJUXQGYDOODUDWULèLWLODèHÀDìHVVDKQDWWU QXVDPYLQQX$OìMyèOHJWVDPVWDUIiVYLèLUDQQVyNQD
og nýsköpunar eru lykilatriði í skuldbindingum Sambandsins á heimsvísu. Af þeim sökum verður alþjóðlegt samstarf
HÀWiIRUJDQJVVYLèXQXPìUHPXULQQDQ+RUL]RQ$èDXNLYHUèXUVpUK IèULìYHUO JULVWDUIVHPLYHLWWXUVWXèQLQJXUWLO
að tryggja samræmda og skilvirka þróun alþjóðlegs samstarfs á öllum sviðum Horizon 2020.

Sjálfbær þróun og loftslagsbreytingar
Horizon 2020 hvetur til og styður aðgerðir sem miða að því að nýta forystu Evrópu í kapphlaupinu um þróun nýrra
ferla og tækniþekkingar til að stuðla að sjálfbærri þróun, í víðtækri merkingu, og berjast gegn loftslagsbreytingum. Slík
þverlæg nálgun, sem er samþætt til fulls á öllum forgangssviðum Horizon 2020, mun styðja Sambandið til árangurs í
heimi þar sem losun koltvísýrings er lítil og auðlindir takmarkaðar, en jafnframt er skapað auðlindanýtið, sjálfbært og
VDPNHSSQLVK IWKDJNHU¿

Brúun bilsins frá uppgötvun til markaðssetningar
Aðgerðir til að brúa bil innan ramma Horizon 2020 miða að því að þróa uppgötvanir þar til þær eru markaðstækar, svo
nýta megi og markaðssetja hugmyndir eftir því sem hægt er. Þessar aðgerðir ættu að byggjast á breiðri nýsköpunarhugsun
og örva nýsköpun þvert á starfsgreinar.

Þverlægar stuðningsráðstafanir
ëYHUO J PiOHIQL YHUèD VWXGG DOOP|UJXP OiUpWWXP VWXèQLQJVUièVW|IXQXP PD VWXèQLQJL WLO Dè HÀD DèGUiWWDUDÀ
rannsóknarstarfsins, þ.m.t. almennum meginreglum Evrópusáttmálans fyrir vísindamenn, til að renna stoðum undir
KHLPLOGDJUXQQHYUySVNDUDQQVyNQDVY èLVLQV ìPWIUDPWDNVYHUNHIQLQ¿PPLQQDQUDPPDHYUySVNDUDQQVyNQDVY èLVLQV 
og „Nýsköpun í Sambandinu“, til að bæta rammaskilyrði til stuðnings framtaksverkefninu „Nýsköpun í Sambandinu“,
þ.m.t. meginreglur tilmæla framkvæmdastjórnarinnar um umsjón með hugverkum (25) og til að kanna möguleika á
að koma upp leið Evrópusambandsins til að auka virði evrópsks hugverkaréttar, til að stýra og samræma alþjóðleg
samstarfsnet fyrir framúrskarandi vísindamenn og frumkvöðla, s.s. Evrópusamstarf á sviði vísinda- og tæknirannsókna
&267 
(25) 7LOP OLIUDPNY PGDVWMyUQDULQQDUXPXPVMyQPHèKXJYHUNDUpWWLQGXPiVYLèLìHNNLQJDUPLèOXQDURJUHJOXUXPVWDUIVYHQMXUI\ULU
háskóla og aðrar opinberar rannsóknastofnanir (C(2008) 1329, frá 10.4.2008).

Nr. 76/163

Nr. 76/164

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

I. HLUTI
FORGANGSSVIÐIÐ „Öndvegisvísindi“
Í þessum hluta er miðað að því að styrkja og breikka framúrskarandi undirstöðu vísinda Sambandsins og styrkja
HYUySVNDUDQQVyNQDUVY èLèWLODèDXNDVDPNHSSQLVK IQLUDQQVyNQDRJQêVN|SXQDUNHU¿V6DPEDQGVLQViKHLPVYtVX
Hann samanstendur af fjórum sértækum markmiðum:

a) Innan ramma sértæka markmiðsins „Evrópska rannsóknaráðið“ skal láta í té aðgengilegt og sveigjanlegt fjármagn
WLODèJHUDK ¿OHLNDUtNXPRJVNDSDQGLYtVLQGDP|QQXPRJKySXPìHLUUDNOHLIWDèV NMDLQQiY QOHJXVWXPLèt
fararbroddi vísindanna á grundvelli samkeppni sem nær til alls Sambandsins.

b) Innan ramma sértæka markmiðsins „Framtíðartækni og nýtilkomin tækni“ skal styðja rannsóknir sem samstarf er um
með það í huga að bæta getu Evrópu til að vinna að háþróaðri nýsköpun sem veldur straumhvörfum. Það skal taka
til þverfaglegs vísindalegs samstarfs um byltingarkenndar nýjar og áhættusamar hugmyndir og hraða þróun á þeim
sviðum vísinda og tækni sem eru vaxandi og vænlegust, sem og uppbyggingu á samsvarandi vísindasamfélögum
sem taka til alls Sambandsins.

F  ,QQDQUDPPDVpUW NDPDUNPLèVLQVÄ0DULH6NáRGRZVND&XULHYHUNHIQL³VNDOEMyèDIUDP~UVNDUDQGLRJQêVNDSDQGL
PHQQWXQ VYR RJ DèODèDQGL VW|UI RJ W NLI UL WLO Dè VNLSWDVW i ìHNNLQJX \¿U ODQGDP UL RJ PHè KUH\IDQOHLND
vísindamanna milli starfsgreina til að undirbúa þá sem best undir það að mæta fyrirliggjandi og síðari samfélagslegum
áskorunum.

d) Innan ramma sértæka markmiðsins „Innviðir rannsókna“ skal þróa og styðja við framúrskarandi innviði
evrópskra rannsókna og veita aðstoð vegna framlags þeirra til evrópska rannsóknarsvæðisins með því að hlúa að
nýsköpunargetu þeirra, laða að vísindamenn á heimsmælikvarða og með þjálfun mannauðs, og styðja við þetta með
YLèNRPDQGLVWHIQX6DPEDQGVLQVRJDOìMyèOHJXVDPVWDU¿

6DQQUH\QWKHIXUYHULèDèKYHUWìHVVDUDPDUNPLèDKHIXUPLNLQQ6DPEDQGVYLUèLVDXND6DPDQWHNLèP\QGDìDX|ÀXJDU
og jafnvægar aðgerðir sem, ásamt aðgerðum á lands-, svæðis- og staðarvísu, taka til hvers konar þarfa Evrópu á sviði
háþróaðra vísinda og tækni. Með því að steypa þeim saman í eina áætlun verður unnt að láta þær vinna saman í betra
samræmi og á hagkvæman, einfaldaðan og einbeittari hátt, jafnframt því að viðhalda samfellu, er afar þýðingarmikið til
að halda þeim skilvirkum.

Þessar aðgerðir eru í eðli sínu framsýnar, miða að því að byggja upp færni til lengri tíma litið, leggja áherslu á næstu kynslóð
YtVLQGDW NQLYtVLQGDPDQQDRJQêMXQJDRJVW\èMDXSSUHQQDQGLK ¿OHLNDIyONIUi|OOX6DPEDQGLQXRJVDPVWDUIVO|QGXP
þess, jafnt og á heimsvísu. Í ljósi þess að þær sækja eðli sínu samkvæmt til vísinda og að fjármögnunarfyrirkomulagið
er í stærstum dráttum frá sjónarhóli notenda og byggir á tillögum frá vísindamönnunum sjálfum mun evrópska
vísindasamfélagið gegna veigamiklu hlutverki við að ákvarða hvaða rannsóknir verða fjármagnaðar innan ramma
Horizon 2020.

II. HLUTI
)25*$1*669,ç,çÄ)RU\VWDtDWYLQQXOt¿³
Í þessum hluta er miðað að því að hraða þróun tækni og nýjunga sem styðja við atvinnulíf framtíðar og veita litlum og
meðalstórum fyrirtækjum í Evrópu á sviði nýsköpunar aðstoð við að ná stöðu leiðandi fyrirtækja á heimsvísu. Hann
samanstendur af þremur sértækum markmiðum:

a) Innan ramma markmiðsins „Forysta í stuðningstækni og iðntækni“ skal láta í té sérhæfðan stuðning til rannsókna,
þróunar og sýniprófana og, þar sem við á, stöðlunar og vottunar að því er varðar upplýsinga- og fjarskiptatækni,
nanótækni, háþróað efni, líftækni, háþróaða framleiðslu- og vinnslutækni og geimtækni. Lögð verður áhersla á
samspil og samleitni þvert á og milli ólíkra tæknigreina og tengsl þeirra við samfélagslegar áskoranir. Á öllum
þessum sviðum skal taka tillit til þarfa notenda.

E  ,QQDQUDPPDPDUNPLèVLQVÄ$èJDQJXUDèiK WWXIMiUPDJQL³VNDOYLQQDDèìYtDèHÀDDèJDQJDèOiQVIMiUP|JQXQ
og eiginfjárfjármögnun fyrir fyrirtæki og verkefni þar sem unnið er að rannsóknum og þróun og nýsköpun á öllum
stigum þróunar. Auk eiginfjárgerningsins í áætluninni um samkeppnishæfni fyrirtækja og lítilla og meðalstórra
fyrirtækja (COSME) (2014-2020) skal það styðja við þróun áhættufjármagns á vettvangi Sambandsins.

c) Innan ramma markmiðsins „Nýsköpun í litlum og meðalstórum fyrirtækjum“ skal láta í té stuðning sem er sérsniðinn
að litlum og meðalstórum fyrirtækjum til þess að örva hvers konar nýsköpun í slíkum fyrirtækjum og er sjónum
einkum beint að þeim sem hafa getu til að vaxa og alþjóðavæðast á innri markaðnum og víðar.

18.12.2014
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Aðgerðirnar skulu fylgja þörfum fyrirtækja. Fjárhagsáætlanir fyrir sértæku markmiðin „Aðgangur að áhættufjármagni“
og „Nýsköpun í litlum og meðalstórum fyrirtækjum“ munu byggjast á aðferðum sem taka mið af eftirspurn af hálfu
notenda. Fjármögnunarleiðir eru notaðar til viðbótar við fjárhagsáætlanirnar. Koma skal sérhæfðri fjármögnunarleið
fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki til framkvæmda fyrst og fremst á grundvelli eftirspurnar notenda sem er sniðin að
þörfum lítilla og meðalstórra fyrirtækja þar sem tekið er tillit til sértækra markmiða forgangssviðsins „Samfélagslegar
áskoranir“ og sértæka markmiðsins „Forysta í stuðningstækni og iðntækni“.

Horizon 2020 mun nota samþætta nálgun hvað varðar þátttöku lítilla og meðalstórra fyrirtækja þar sem m.a. er tekið tillit
WLOìHNNLQJDUìHLUUDRJìDUIDI\ULUW NQL\¿UI UVOXVHP WWLDèOHLèDWLOìHVVDèDPNDIVDPHLQXèXKHLOGDUIMiUPDJQL
til allra sértækra markmiða innan forgangssviðsins „Samfélagslegar áskoranir“ og sértæka markmiðsins „Forysta í
stuðningstækni og iðntækni“ renna til lítilla og meðalstórra fyrirtækja.

Sértæka markmiðið „Forysta í stuðningstækni og iðntækni“ skal fylgja tæknimiðaðri nálgun við að þróa stuðningstækni
sem hægt er að nota á mörgum sviðum, í ýmsum atvinnugreinum og þjónustu. Styðja skal við nýtingarleiðir á slíkri
tækni til að takast á við samfélagslegar áskoranir ásamt forgangssviðinu „Samfélagslegar áskoranir“.
III. HLUTI
FORGANGSSVIÐIÐ „Samfélagslegar áskoranir“
Þessi hluti varðar með beinum hætti forgangsröðun við stefnumótun og samfélagslegar áskoranir sem hafa verið greind
innan áætlunarinnar Evrópa 2020 og miða að því að ná upp markumfangi í rannsókna- og þróunarstarfsemi til að ná
stefnumiðum Sambandsins. Beina skal fjármögnun að eftirtöldum sértækum markmiðum:
a) heilbrigði, lýðfræðilegum breytingum og velferð,
b) fæðuöryggi, sjálfbærum landbúnaði og skógrækt, haf- og siglingarannsóknum, rannsóknum á vatnaleiðum og
OtIKDJNHU¿QX
c) öruggri, hreinni og hagkvæmri orku,
G  VQMDOOÀXWQLQJXPJU QXPÀXWQLQJXPRJVDPì WWXPÀXWQLQJXP
H  DèJHUèXPtORIWVODJVPiOXPXPKYHU¿VPiOXPDXèOLQGDQêWQLRJKUiHIQXP
f)

Evrópu í síbreytilegum heimi – Nýsköpun og sjálfsrýni í samfélögum fyrir alla,

g) öruggum samfélögum – verndun frelsis og öryggis Evrópu og borgara hennar.
Í allri þessari starfsemi skal beita áskoranamiðaðri nálgun sem getur tekið til grunnrannsókna, hagnýtra rannsókn,
\¿UI UVOXiìHNNLQJXHèDQêVN|SXQDURJEHLQDVMyQXPDèIRUJDQJVU|èXQYLèVWHIQXPyWXQiQìHVVDèiNYDUèDI\ULUIUDP
nákvæmlega hvaða tækni eða lausnir skuli þróaðar. Auk tæknilegra lausna verður athygli beint að nýjungum sem eru
ekki tæknilegs eðlis og tengjast skipulagi og kerfum, svo og nýjungum í opinbera geiranum. Leggja skal áherslu á að
færa saman markumfang hvað varðar tilföng og þekkingu þvert á ólík svið, tækni- og vísindagreinar og rannsóknainnviði
til að takast á við þessar áskoranir. Starfsemin skal taka til alls ferilsins frá grunnrannsóknum til markaðssetningar með
nýrri áherslu á nýsköpunarmiðaða starfsemi, s.s. tilraunarannsóknir, sýniverkefni, prófunarbekki, stuðning við opinber
LQQNDXSK|QQXQQRWHQGDPLèDèDUQêMXQJDUIpODJVOHJDUQêMXQJDU\¿UI UVOXiìHNNLQJXRJPDUNDèVVHWQLQJXQêMXQJD
og stöðlun.
IV. HLUTI
SÉRTÆKA MARKMIÐIÐ „MIÐLUN FRAMÚRSKARANDI ÁRANGURS OG BREIKKUN ÞÁTTTÖKUHÓPS“
Sértæka markmiðinu „Miðlun framúrskarandi árangurs og breikkun þátttökuhóps“ er ætlað að nýta möguleika þess
VDPVDIQVK ¿OHLNDIyONVVHPHUI\ULUKHQGLt(YUySXWLOIXOOVRJWU\JJMDKiP|UNXQRJYtèW NDGUHL¿QJXiYLQQLQJVDI
QêVN|SXQDUGULIQXDWYLQQXOt¿t|OOX6DPEDQGLQXtVDPU PLYLèPHJLQUHJOXQDXPIUDP~UVNDUDQGLiUDQJXU
V. HLUTI
SÉRTÆKA MARKMIÐIÐ „VÍSINDI MEÐ SAMFÉLAGINU OG Í ÞÁGU ÞESS“
Sértæka markmiðinu „Vísindi með samfélaginu og í þágu þess“ er ætlað að byggja upp skilvirka samvinnu vísinda og
VDPIpODJVUièDQêWWK ¿OHLNDIyONWLOYtVLQGDVWDUIDRJWHQJMDVDPDQIUDP~UVNDUDQGLiUDQJXUtYtVLQGXPRJIpODJVYLWXQG
og ábyrgð.
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VI. HLUTI
BEINAR AÐGERÐIR SAMEIGINLEGU RANNSÓKNARMIÐSTÖÐVARINNAR, ÞÓ EKKI Á SVIÐI
KJARNORKU
Starfsemi Sameiginlegu rannsóknarmiðstöðvarinnar skal vera órjúfanlegur þáttur í Horizon 2020 til þess að veita
|ÀXJDQJDJQUH\QGDQVWXèQLQJYLèVWHIQXU6DPEDQGVLQVëHWWDVNDOE\JJMDVWiì|UIXPYLèVNLSWDYLQDRJYHUDYLèEyWYLè
ìiVWDUIVHPLVHPKRU¿UWLOIUDPWtèDU

VII. HLUTI
NÝSKÖPUNAR- OG TÆKNISTOFNUN EVRÓPU
Nýsköpunar- og tæknistofnun Evrópu skal gegna veigamiklu hlutverki við að færa saman framúrskarandi rannsóknir,
nýsköpun og æðri menntun og mynda þannig þekkingarþríhyrninginn. Nýsköpunar- og tæknistofnun Evrópu skal gera
þetta einkum á grundvelli þekkingarsamfélaganna. Enn fremur skal hún sjá til þess að þekkingarsamfélögin miðli
sín á milli og til annarra reynslu sinni með markvissri miðlun og samnýtingu þekkingar og stuðla þannig að hraðari
innleiðingu nýsköpunarlíkana hvarvetna í Sambandinu.

I. HLUTI
ÖNDVEGISVÍSINDI
1.

Evrópska rannsóknaráðið

1.1.

Sértækt markmið
6pUW NDPDUNPLèLèHUDèHÀDIUDP~UVNDUDQGLNUDIWPLNODURJVNDSDQGLUDQQVyNQLUt(YUySX

Evrópa hefur lagt metnað sinn í að taka upp nýtt efnahagslíkan sem er byggt á snjallhagvexti, sjálfbærum hagvexti
og hagvexti fyrir alla. Umbreyting af þessu tagi þarfnast meira en áfangabundinna umbóta á fyrirliggjandi
tækni og þekkingu. Hún mun útheimta meiri getu til grunnrannsókna og vísindamiðaðrar nýsköpunar byggðri á
róttækri nýrri þekkingu sem gerir Evrópu kleift að vera í fararbroddi breytinga á vísindalegum og tæknilegum
YLèPLèXQXPVHPYHUèDO\NLODÀYDNLKYDèYDUèDUIUDPOHLèVOXDXNQLQJXVDPNHSSQLVK IQLDXèVMiOIE UDìUyXQ
og félagslegar framfarir í atvinnugreinum og geirum framtíðar. Slíkar breytingar á viðmiðunum hafa í gegnum
tíðina átt uppruna sinn í vísindagrunni innan opinbera geirans áður en þær ná að mynda undirstöður fyrir nýjar
atvinnugreinar og geira.

Nýjungar sem eru leiðandi á heimsvísu eru nátengdar öndvegisvísindum. Evrópa var eitt sinn óskoraður
leiðtogi en hefur dregist aftur úr í keppninni um að þróa allra framsæknustu vísindi og stendur skör aftar
Bandaríkjum Ameríku þegar kemur að meiriháttar tækniframförum á friðartímum. Enda þótt Sambandið birti
ÀHVWDUYtVLQGDJUHLQDUtKHLPLQXPELUWD%DQGDUtNLQWYLVYDUVLQQXPÀHLULJUHLQDUVHPPHVWiKULIKDID HIVWDDI
WLOYLWQXQXP ÈVDPDKiWWVêQDDOìMyèOHJLUOLVWDU\¿UU|èXQKiVNyODDèKiVNyODUt%DQGDUtNMXQXPYHUPD|OOHIVWX
sætin. Enn fremur hafa 70% af Nóbelsverðlaunahöfum heimsins aðsetur í Bandaríkjunum.

Einn þáttur þessarar áskorunar birtist í þeirri staðreynd að enda þótt Evrópa og Bandaríkin setji svipaðar fjárhæðir
WLO IMiUIHVWLQJD t XQGLUVW|èXP YtVLQGD LQQDQ RSLQEHUD JHLUDQV HUX t %DQGDUtNMXQXP Q UUL ìULVYDU VLQQXP ÀHLUL
vísindamenn innan þess geira sem sýnir að á bak við hvern þeirra liggur umtalsvert lægri fjárfesting. Að auki er
fjármögnun í Bandaríkjunum beint með ákveðnari hætti til vísindamanna í fremstu röð. Þetta skýrir að nokkru
hvers vegna vísindamenn í Sambandinu innan opinbera geirans sýna, að meðaltali, minni framleiðni og hafa,
þegar allt er tekið saman, minni áhrif á vísindaheiminn en mun færri vísindamenn í Bandaríkjunum hafa.

Annar stór þáttur í þessari áskorun er að einkageirinn og opinberi geirinn í ýmsum Evrópulöndum geta enn ekki
ERèLèEHVWXYtVLQGDP|QQXPQ JLOHJDDèODèDQGLXPKYHU¿ëDèNDQQDèWDNDP|UJiUI\ULUK ¿OHLNDUtNDXQJD
vísindamenn að ná því að verða sjálfstæðir vísindamenn. Það leiðir til gríðarlegrar sóunar á rannsóknargetu
Evrópu að tefja fyrir og í sumum tilvikum jafnvel koma í veg fyrir að næsta kynslóð vísindamanna komi fram á
VMyQDUVYLèLèPHèVpUQêMDUKXJP\QGLURJNUDIWRJDèIUHLVWDIUDP~UVNDUDQGLYtVLQGDPDQQDtXSSKD¿VWDUIVIHULOV
síns að leita sér frama annars staðar.

Loks leggjast þessir þættir við þá staðreynd að Evrópa hefur reynst fremur óaðlaðandi þegar kemur að keppa um
K ¿OHLNDUtNDYtVLQGDPHQQiKHLPVYtVX

1.2. Rök og Sambandsvirðisauki
Evrópska rannsóknaráðinu var komið á fót til að láta bestu vísindamönnum Evrópu, jafnt konum og körlum, í
té þau tilföng sem þau þurfa til að standa betur að vígi í alþjóðlegri samkeppni með því að fjármagna einstaka
hópa á grundvelli samkeppni sem nær til allrar Evrópu. Það starfar sjálfstætt: óháð vísindaráð þar sem sæti eiga
YtVLQGDPHQQYHUNIU èLQJDURJIU èLPHQQtIUHPVWXU|èVHPE~D\¿UPLNLOOLVpUìHNNLQJXMDIQWNRQXURJNDUODU
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t|OOXPDOGXUVKySQXPPXQVHWMDQLèXUKHLOGDUVWHIQXQDtYtVLQGXPRJKDIDIXOOWYDOG\¿UiNY|UèXQXPXPKYHUV
konar rannsóknir á að fjármagna. Þetta eru grundvallareinkenni evrópska rannsóknaráðsins sem tryggja skilvirkni
YtVLQGDi WOXQDUìHVVJ èLtVWDU¿ìHVVRJMDIQLQJMDUêQWIHUOLRJWU~YHUèXJOHLNDLQQDQYtVLQGDVDPIpODJVLQV
(YUySVNDUDQQVyNQDUièLèVWDUIDUXPDOOD(YUySXiVDPNHSSQLVJUXQGYHOOLRJJHWXUVyWWWLOVW UULKySVK ¿OHLNDIyONV
og hugmynda en yrði mögulegt í áætlun á landsvísu. Bestu vísindamenn og bestu hugmyndir keppa hver gegn
annarri. Umsækjendur vita að eigi þeir að fá aðgang að sveigjanlegri fjármögnun á jafnræðisgrundvelli, óháð
seinagangi í héraði, eða að mögulegri fjármögnun aðildarríkis verða þeir í staðinn að skila framúrskarandi árangri.
Þar með er gert ráð fyrir að rannsóknir í framlínunni, sem evrópska rannsóknaráðið fjármagnar, muni hafa
veruleg bein áhrif á framfarir í framlínu þekkingar og opna leið að nýjum og oft óvæntum vísindalegum og
tæknilegum niðurstöðum og nýjum rannsóknasviðum sem geta, að lokum, leitt til róttækra nýrra hugmynda
VHPPXQX|UYDQêVN|SXQRJKXJYLWtDWYLQQXOt¿QXRJJHUDNOHLIWDèWDNDVWiYLèVDPIpODJVOHJDUiVNRUDQLUëHVVL
samtenging framúrskarandi einstaklinga innan raða vísindamanna með nýjar hugmyndir styrkir hvern hlekk í
nýsköpunarkeðjunni.
ëDUDèDXNLKHIXUHYUySVNDUDQQVyNQDUièLèYHUXOHJVNLSXODJVOHJiKULIPHèìYtDèE~DWLO|ÀXJDKYDWDWLODèDXND
J èLHYUySVNDUDQQVyNQDUNHU¿VLQVODQJWXPIUDPìiYtVLQGDPHQQRJìDXYHUNHIQLVHPHYUySVNDUDQQVyNQDUUièLè
fjármagnar með beinum hætti. Með verkefnum og vísindamönnum, sem evrópska rannsóknaráðið fjármagnar,
HUVHWWIUDPVNêUWRJKiOHLWWPDUNPLèI\ULUUDQQVyNQLUtIUDPOtQXt(YUySX~WOtQXUìHVVVNHUSWDURJDèGUiWWDUDÀ
aukið fyrir bestu vísindamenn á heimsvísu. Sá orðstír sem fylgir því að hafa innan sinna raða styrkþega evrópska
rannsóknaráðsins og það „orðspor um framúrskarandi árangur“ sem því fylgir herðir á samkeppni milli háskóla í
Evrópu og annarra rannsóknastofnana um að bjóða bestu aðstæður fyrir þá vísindamenn sem skara fram úr. Geta
kerfa aðildarríkjanna og einstakra rannsóknastofnana til að laða til sín og hafa í sínum röðum þá sem hljóta styrki
evrópska rannsóknaráðsins gefur auk þess viðmið sem gerir þeim kleift að meta hlutfallslega styrkleika sína og
veikleika og bæta stefnur sínar og starfsvenjur til samræmis við það. Af þeim sökum er fjármögnun evrópska
rannsóknaráðsins enn fremur viðvarandi átak á vettvangi Sambandsins, aðildarríkja og svæða til að gera umbætur,
E\JJMDXSSI UQLRJOH\VD~UYLèMXP|OOìDXW NLI ULRJìDèDèGUiWWDUDÀVHPHYUySVNDUDQQVyNQDUNHU¿èEêU\¿U
1.3. Meginlínur aðgerða
Grundvallarstarfsemi evrópska rannsóknaráðsins skal vera að láta í té aðlaðandi langtímafjármögnun til að styðja
við framúrskarandi rannsakendur og rannsóknarhópa þeirra við brautryðjandi og áhættusamar rannsóknir sem
J WXJH¿èYHODIVpU
Evrópska rannsóknaráðið skal veita fjármögnun í samræmi við eftirtaldar meginreglur sem löng hefð er komin
á. Evrópska rannsóknaráðið skal einungis hafa það viðmið við styrkveitingar að um sé að ræða framúrskarandi
vísindastarfsemi. Evrópska rannsóknaráðið skal starfa út frá sjónarhóli notenda en ekki byggja á fyrirframákveðnu
forgangssviðum. Styrkir evrópska rannsóknarráðsins skulu standa opnir einstökum hópum vísindamanna sem
starfa í Evrópu og eru á hvaða aldri, af hvoru kyni og frá hvaða landi í heiminum sem er. Evrópska rannsóknaráðið
skal miða að því að hlúa að heilbrigðri samkeppni hvarvetna í Evrópu sem byggist á kraftmiklum, gagnsæjum og
óhlutdrægum matsreglum þar sem tekið er sérstaklega á mögulegum kynjahalla.
Evrópska rannsóknaráðið skal leggja sérstaka áherslu á að aðstoða bestu nýju vísindamennina, sem hafa
framúrskarandi hugmyndir, við að öðlast sjálfstæði með því að veita fullnægjandi stuðning á mikilvægu stigi
þegar þeir eru að mynda eða festa í sessi sinn eigin rannsóknarhóp eða áætlun. Evrópska rannsóknaráðið mun
einnig halda áfram að veita reyndum vísindamönnum viðeigandi stuðning.
Evrópska rannsóknaráðið skal einnig styðja við, eftir því sem nauðsyn krefur, nýjar vinnuaðferðir innan
vísindaheimsins sem gætu haft í för með sér byltingarkenndar niðurstöður og greitt fyrir því að könnun verði
gerð á því hvort þær rannsóknir sem það fjármagnar geta leitt til nýsköpunar í viðskiptalegu og félagslegu tilliti.
Af þeim sökum skal evrópska rannsóknaráðið miða að því að sýna fram á, eigi síðar en árið 2020, að vísindamenn
t IUHPVWX U|è WDNL ìiWW t VDPNHSSQXP i YHJXP HYUySVND UDQQVyNQDUièVLQV Dè IMiUP|JQXQ ìHVV KD¿ OHLWW WLO
birtingar á hágæðavísindagreinum og rannsóknaniðurstöðum sem hafa mögulega mikil áhrif í félagslegu og
HIQDKDJVOHJXWLOOLWLRJDèìDèKD¿ODJWYHUXOHJDDIP|UNXPWLOìHVVDèJHUD(YUySXDèPHLUDDèODèDQGLXPKYHU¿
fyrir leiðandi vísindamenn á heimsvísu. Evrópska rannsóknaráðið skal einkum leggja áherslu á að mæla aukna
hlutdeild Sambandsins hvað varðar tilvísanir til þess 1% vísindagreina sem mest er vitnað til í heiminum.
Enn fremur skal það miða að því að fjölga verulega þeim framúrskarandi vísindamönnum frá löndum utan
Evrópu sem það veitir fjármagni til. Evrópska rannsóknaráðið skal deila reynslu sinni og bestu starfsvenjum
með svæðisbundnum og landsbundnum fjármögnunaraðilum til þess að ýta undir stuðning við framúrskarandi
vísindamenn. Einnig skal evrópska rannsóknaráðið gera áætlanir sínar enn sýnilegri.
Vísindaráð evrópska rannsóknaráðsins skal hafa stöðugt eftirlit með starfsemi evrópska rannsóknaráðsins og
matsreglum þess og íhuga hvernig best er að ná markmiðum þess með styrkjakerfum þar sem lögð er áhersla á
skilvirkni, skýrleika, stöðugleika og einfaldleika, jafnt fyrir umsækjendur og við framkvæmd þeirra og stjórnun
og, eftir því sem við á, til að bregðast við fyrirsjáanlegum þörfum. Það skal leitast við að viðhalda og fínstilla
NHU¿ HYUySVND UDQQVyNQDUièVLQV I\ULU MDIQLQJMDUêQL i KHLPVYtVX VHP HU E\JJW i IXOOX JDJQV L VDQQJLUQL RJ
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óhlutdrægri meðferð tillagna þannig að það geti greint brautryðjandi framúrskarandi vísindi, byltingarkenndar
KXJP\QGLU RJ K ¿OHLND yKiè ìYt DI KYRUX N\QL YtVLQGDPDèXU HU ìMyèHUQL KDQV VWRIQXQ HèD DOGUL /RNV VNDO
evrópska rannsóknaráðið halda áfram eigin stefnumiðuðum rannsóknum til undirbúnings og stuðnings aðgerðum
sínum, halda nánum tengslum við vísindasamfélagið, svæðisbundna og landsbundna fjármögnunaraðila og aðra
hagsmunaaðila og stefna að því að láta starfsemi sína koma til fyllingar rannsóknum á öðrum stigum.

Evrópska rannsóknaráðið mun sjá til þess að upplýsingum verði miðlað með gagnsæjum hætti um starfsemi
þess og niðurstöður til vísindasamfélagsins og almennings og mun uppfæra gögn um þau verkefni sem eru
fjármögnuð.

2.

Framtíðartækni og nýtilkomin tækni

2.1.

Sértækt markmið
Sértæka markmiðið er að stuðla að róttækri nýrri tækni sem kann að opna upp ný svið vísindaþekkingar og
tækni og stuðla að nýrri kynslóð atvinnugreina í Evrópu með því að rannsaka nýjar og áhættusamar hugmyndir
sem byggja á vísindalegum grunni. Með því að veita sveigjanlegan stuðning til marksækinna og þverfaglegra
samstarfsrannsókna af ýmsum stærðargráðum og með því að taka upp nýsköpunarrannsóknaraðferðir er
VWHIQW Dè ìYt Dè JUHLQD RJ QêWD W NLI UL VHP PXQX OHLèD WLO ODQJWtPDiYLQQLQJV I\ULU ERUJDUD KDJNHU¿è RJ
samfélagið. Sértæka markmiðið „Framtíðartækni og nýtilkomin tækni“ mun færa Sambandsvirðisauka á sviði
nútímarannsókna í framlínu vísindanna.

Innan ramma sértæka markmiðsins „Framtíðartækni og nýtilkomin tækni“ skal ýta undir rannsóknir og tækni
XWDQ ìHVV VHP HU ìHNNW YLèXUNHQQW HèD DOPHQQW QRWDè RJ HÀD QêMDQ RJ IUDPVêQDQ KXJVXQDUKiWW WLO Dè RSQD
Y QOHJDU OHLèLU Dè |ÀXJUL QêUUL W NQL VHP NDQQ VXP KYHU Dè ìUyDVW \¿U t OHLèDQGL W NQLOHJD RJ YtVLQGDOHJ
viðmið á komandi áratugum. Innan ramma sértæka markmiðsins „Framtíðartækni og nýtilkomin tækni“ skal
ýta undir viðleitni til að nýta rannsóknatækifæri í smáum stíl á öllum sviðum, þ.m.t. nýtilkomin viðfangsefni og
veigamiklar áskoranir á sviði vísinda og tækni sem þarfnast samstarfs milli áætlana innan Evrópu og utan hennar.
Þessi nálgun skal byggjast á framúrskarandi árangri og taka til rannsókna á hugmyndum, áður en þær komast á
VDPNHSSQLVVWLJPyWXQDUIUDPWtèDUW NQLìHVVDèJHUDVDPIpODJLRJDWYLQQXOt¿NOHLIWDèQMyWDKDJVDIìYHUIDJOHJX
UDQQVyNQDVDPVWDU¿ VHP HU QDXèV\QOHJW i YHWWYDQJL (YUySX PHè ìYt Dè NRPD i WHQJVOXP PLOOL UDQQVyNQD
innan vísindageirans og rannsókna sem miða að félagslegum markmiðum og áskorunum eða samkeppnishæfni
atvinnulífs.

2.2.

Rök og Sambandsvirðisauki
Róttækar uppgötvanir sem hafa ummyndandi áhrif byggja í auknum mæli á náinni samvinnu þvert á fræðigreinar
vísinda og tækni (s.s. upplýsinga- og fjarskiptatækni, líffræði, lífefnaverkfræði og þjarkatækni, efnafræði,
eðlisfræði, stærðfræði, lyfjagerð, jarðvísindi, efnavísindi, taugavísindi og hugræn vísindi, félagsvísindi eða
hagfræði) og listir, atferlisvísindi og hugvísindi. Þessi samvinna krefst ekki einungis framúrskarandi árangurs
tYtVLQGXPRJW NQLKHOGXUHLQQLJQêUUDYLèKRUIDRJQêWWVDPVSLOPLOOLDIDUyOtNUDìiWWWDNHQGDtUDQQVyNQDVWDU¿

Þótt unnt sé að þróa sumar hugmyndir í þröngu samhengi kunna aðrar að fela í sér svo miklar áskoranir að þær
NUHIMLVWXPIDQJVPLNLOODUVDPYLQQXWLOOHQJULWtPDOLWLè6WyUKDJNHU¿YtèVYHJDUXPKHLPLQQKDIDYLèXUNHQQWìHWWD
og fyrir liggur aukin samkeppni á heimsvísu við að greina og fylgja eftir nýtilkomnum tækifærum innan tækni í
IUDPOtQXYtVLQGDVHPJHWXUOHLWWWLOYHUXOHJDDXNLQQDiKULIDiQêVN|SXQRJWLOiYLQQLQJVI\ULUVDPIpODJLè7LODèìDè
skili árangri getur þurft að byggja starfsemi af þessu tagi hratt upp í mikla stærð með sameiginlegu átaki í Evrópu
WHQJGXVDPHLJLQOHJXPPDUNPLèXPXPDèQiPDUNXPIDQJLVWXèODDèVDPOHJèRJQiPHVWXYRJDUDÀViKULIXP

Í sértæka markmiðinu „Framtíðartækni og nýtilkomin tækni“ skal beina athygli að öllum sviðum nýsköpunar
innan vísindageirans, allt frá snemmbúnum könnunum í smáum stíl, byggðar á notendanálgun, á viðkvæmum
hugmyndum á frumstigi til uppbyggingar á nýjum rannsókna- og nýsköpunarsamfélögum um nýtilkomin
umbreytandi rannsóknasvið og stór framtaksverkefni fyrir sameiginlegar rannsóknir sem hafa stefna að því að
ná metnaðarfullum og framsýnum markmiðum. Hvert þessara þriggja aðgerðastiga skal hafa sitt eigið sértæka
gildi en koma hinum þó jafnframt til fyllingar og mynda samvirkni með þeim. Þannig geta smáar kannanir,
svo dæmi sé tekið sýnt, fram á að nauðsynlegt er að þróa ný þemasvið sem gætu leitt til stærri aðgerða er
byggjast á viðeigandi vegvísum. Þær geta kallað á ýmiss konar rannsóknaraðila, þ.m.t. unga vísindamenn og
lítil og meðalstór fyrirtæki, þar sem umfangsmiklar rannsóknir eru stundaðar, og samfélög hagsmunaaðila
(borgaralegt samfélag, stefnumótendur, vísindamenn á vegum atvinnulífs og hins opinbera), sem safnast að
UDQQVyNQDUi WOXQXPtìUyXQHIWLUìYtVHPì UPyWDVWHÀDVWRJYHUèDIM|OEUH\WWDUL

2.3. Meginlínur aðgerða
Þótt sértæka áætlunin „Framtíðartækni og nýtilkomin tækni“ miði að framsýni, umbreytingum og óvenjulegri
nálgun þarf starfsemi á grundvelli hennar að fylgja öðrum leiðum, allt frá því að vera algjörlega opið svið til þess
að móta viðfangsefni, samfélög og fjármögnun í mismiklum mæli.
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Í þeirri starfsemi skal móta með skýrari hætti mismunandi leiðir til aðgerða, í réttum mæli, þar sem unnið er að
ìYtDèJUHLQDRJQêWDW NLI ULWLOODQJWtPDiYLQQLQJVI\ULUERUJDUDKDJNHU¿èRJVDPIpODJLè

D  0Hè ìYt Dè HÀD QêMDU KXJP\QGLU Ä)UDPWtèDUW NQL RJ QêWLONRPLQ W NQL  RSLè VYLè³  VNDO VpUW ND
markmiðið „Framtíðartækni og nýtilkomin tækni“ styðja við upphafsstig vísinda- og tæknirannsókna þar
sem kannaðar eru nýjar undirstöður róttækrar nýrrar framtíðartækni með því að ögra ríkjandi viðmiðum
og leita nýrra miða. Á grundvelli valferlis sem miðast við notendur, sem er almennt opið fyrir hvers konar
rannsóknarhugmyndum, skal byggja upp fjölbreytt safn markvissra verkefna. Snemmgreining á nýjum
sviðum sem lofa góðu, þróun og tilhneigingu, ásamt því að laða að afar efnilega nýja aðila á sviði rannsókna
og nýsköpunar, verða lykilatriði.

b) Með því að hlúa að nýtilkomnum þemasviðum og samfélögum („Framtíðartækni og nýtilkomin tækni - forvirk
framtaksverkefni“) skal sértæka markmiðið „Framtíðartækni og nýtilkomin tækni“, í nánum tengslum við
samfélagslegar áskoranir og þemasvið innan forystu atvinnulífs, beina athygli að fjölda efnilegra þemasviða
innan undirbúningsrannsókna, sem gætu skapað markumfang innbyrðis tengdra verkefna sem saman leiða
breiða og fjölþætta könnun á þemasviðum og byggja upp evrópskan þekkingarbrunn.

c) Með því að vinna að umfangsmiklum, þverfaglegum vísindalegum og tæknilegum viðfangsefnum
(„Framtíðartækni og nýtilkomin tækni - leiðandi verkefni“) skal sértæka markmiðið „Framtíðartækni og
nýtilkomin tækni“, að teknu fullu tilliti til niðurstöðu undirbúningsverkefna fyrir markmiðið, styðja við
metnaðarfullar umfangsmiklar vísindalegar og tæknilegar rannsóknir sem miða að vísindalegum og
tæknilegum tímamótum á sviðum sem hafa með opnum og gagnsæjum hætti verið greind sem viðeigandi og
taka til aðildarríkja og viðkomandi hagsmunaaðila. Samræming á áformum Evrópu, einstakra aðildarríkja
og svæða gæti leitt til ávinnings fyrir slíka starfsemi. Framfarir í vísindum ættu að skapa traustan og breiðan
grundvöll fyrir nýsköpun í tækni og efnahagslegri hagnýtingu, sem og nýjan ávinning fyrir samfélagið.
Þessari starfsemi er komið til framkvæmda með því að nýta fyrirliggjandi fjármögnunarleiðir.

40% af fjármagni til sértæka markmiðsins „Framtíðartækni og nýtilkominnar tækni“ skal fara til þáttarins
„Framtíðartækni og nýtilkomin tækni - opið svið“

3.

0DULH6NáRGRZVND&XULHYHUNHIQL

3.1.

Sértækt markmið
Þetta sértæka markmið á að tryggja bestu þróun og virka notkun á þekkingarverðmætum í Evrópu í því augnamiði
DèP\QGDìUyDRJ\¿UI UDQêMDI UQLìHNNLQJXRJQêMXQJDURJOH\VDìDQQLJ~UO èLQJLIXOODJHWXKHQQDUi|OOXP
sviðum og svæðum.
9HOPHQQWDèLU|ÀXJLURJVNDSDQGLYtVLQGDPHQQHUXJUXQGYDOODUìiWWXUtEHVWXYtVLQGXPRJìHLUULQêVN|SXQVHP
byggist á rannsóknum og gefur mest af sér.
ëyWW ¿QQD PHJL t (YUySX PLNLQQ RJ IM|OEUH\WWDQ PDQQDXè VHP KHIXU I UQL WLO UDQQVyNQD RJ QêVN|SXQDU HU
nauðsynlegt að endurnýja hann stöðugt, bæta og laga að þörfum vinnumarkaðar í hraðri þróun. Á árinu 2011
XQQX HLQXQJLV  DI ìHVVXP PDQQDXèL t HLQNDJHLUDQXP VHP HU PXQ O JUD KOXWIDOO HQ ¿QQD Pi KMi KHOVWX
keppinautum Evrópu í efnahagslegu tilliti, s.s. 69% í Kína, 73% í Japan og 80% í Bandaríkjum Ameríku. Enn
fremur má af lýðfræðilegum þáttum ráða að óvenjulega hátt hlutfall vísindamanna kemst á eftirlaunaaldur á
Q VWXiUXPÈNRPDQGLiUXPPXQìHWWDiVDPWì|UIiPXQÀHLULKiJ èDYtVLQGDVW|UIXPHIWLUìYtVHPXPIDQJ
UDQQVyNQDtHYUySVNXHIQDKDJVOt¿H\NVWYHUèDHLWWDIKHOVWXYLèIDQJVHIQXPHYUySVNUDUDQQVyNQDQêVN|SXQDU
og menntakerfa.
Hefja verður nauðsynlegar umbætur á fyrstu stigum í starfsferli vísindamanna, doktorsnámi þeirra eða
VDPE ULOHJXIUDPKDOGVQiPL(YUySDYHUèXUDèPyWDKiìUyXèRJìMiOIXQDUNHU¿iVYLèLQêVN|SXQDUtVDPU PLYLè
kröfur í þágu rannsókna og nýsköpunar sem eru í mikilli samkeppni og í auknum mæli þverfagleg. Umtalsverð
þátttaka fyrirtækja, þ.m.t. lítilla og meðalstórra fyrirtækja og annarra aðila á félagslegum og hagrænum vettvangi,
verður nauðsynleg til að vísindamenn geti öðlast færni í þeirri þverlægu nýsköpun og frumkvöðlahæfni sem störf
PRUJXQGDJVLQVPXQXNUHIMDVWRJWLOìHVVDèKYHWMDìiWLODèOtWDWLOVWDUIDtDWYLQQXOt¿QXHèDìHLPI\ULUW NMXPVHP
standa fremst í nýsköpun. Einnig verður mikilvægt að auka hreyfanleika þessara vísindamanna enda er hann of
lítill sem stendur þar sem einungis 7% evrópskra doktorsnema stunduðu nám í öðru aðildarríki á árinu 2008 en
takmarkið er ná 20% á árinu 2030.
Halda verður þessum umbótum áfram á hverju stigi á starfsferli vísindamanna. Brýnt er að auka hreyfanleika
vísindamanna á öllum stigum, þ.m.t. hreyfanleika á miðjum starfsferli, ekki einungis milli landa heldur einnig
auka hann á milli einkageirans og opinbera geirans. Þetta er mikil hvatning til að nema og þróa nýja færni.
ëHWWD HU HLQQLJ O\NLOìiWWXU t VDPVWDU¿ PLOOL KiVNyODVDPIpODJVLQV UDQQVyNQDUPLèVW|èYD RJ DWYLQQXOtIV ìYHUW i
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O|QG0DQQOHJLìiWWXULQQHUKU\JJMDUVW\NNLètVMiOIE UXVDPVWDU¿VHPHUO\NLODÀYDNLt(YUySXQêVN|SXQDURJ
sköpunar sem er fær um að takast á við samfélagslegar áskoranir og lykilþáttur í að binda enda á sundraðar
stefnur aðildarríkja. Samstarf og miðlun þekkingar, með hreyfanleika einstaklinga á öllum stigum starfsferils
þeirra og með því að skiptast á afar færu starfsfólki á sviði rannsókna og nýsköpunar, hafa grundvallarþýðingu
fyrir Evrópu til þess að komast á ný á braut sjálfbærs vaxtar, takast á við samfélagslegar áskoranir og stuðla að
ìYtDè\¿UYLQQDPLVPXQtJHWXWLOUDQQVyNQDRJQêVN|SXQDU

Í þessu samhengi ætti Horizon 2020 einnig að hvetja til starfsþróunar og hreyfanleika vísindamanna með því að
skilgreina bætt skilyrði varðandi færanleika styrkja innan ramma Horizon 2020.

0DULH6NáRGRZVND&XULHYHUNHIQLPXQXWU\JJMDtUH\QGM|IQW NLI ULWLOKUH\IDQOHLNDYtVLQGDPDQQDI\ULUNRQXU
og karla, s.s. með sértækum ráðstöfunum til að fjarlægja hindranir.

Ef Evrópa á að verða fær um að ná keppinautum sínum á sviði rannsókna og nýsköpunar verður hún að hvetja
ÀHLULXQJDUNRQXURJNDUODWLODèOHLWDtVW|UIYtVLQGDPDQQDRJEMyèDXSSiDIDUDèODèDQGLW NLI ULRJXPKYHU¿
WLO UDQQVyNQD RJ QêVN|SXQDU + ¿OHLNDUtNXVWX HLQVWDNOLQJDUQLU MDIQW IUi (YUySX RJ |èUXP VY èXP WWX Dè
sjá Evrópu sem framúrskarandi svæði til að starfa á. Kynjajafnrétti, framúrskarandi og áreiðanleg störf og
vinnuskilyrði og viðurkenning eru veigamiklir þættir sem tryggja verður á samræmdan hátt alls staðar í Evrópu.

3.2.

Rök og Sambandsvirðisauki
Hvorki fjármögnun Sambandsins ein og sér né einstök aðildarríki geta tekist á við þessa áskorun. Enda þótt
DèLOGDUUtNLQ KD¿ NRPLè i XPEyWXP WLO Dè E WD PHQQWDVWRIQDQLU i KiVNyODVWLJL RJ Q~WtPDY èD PHQQWDNHU¿
sín er enn misvægi í framþróun innan Evrópu og mikill munur á löndum. Í heildina tekið stendur samvinna
á sviði vísinda og tækni milli einkageirans og opinbera geirans enn almennt veikum fótum innan Evrópu. Hið
sama á við um kynjajafnrétti og viðleitni til að laða að nemendur og vísindamenn frá löndum utan evrópska
rannsóknasvæðisins. Sem stendur koma um 20% af doktorsnemum í Sambandinu frá þriðju löndum á meðan
XìEt%DQGDUtNMXQXPNRPDHUOHQGLVIUi7LOìHVVDèKUDèDìHVVDULEUH\WLQJXHUì|UIiVNLSXOHJULQiOJXQi
vettvangi Sambandsins sem gengur þvert á landamæri. Fjármögnun Sambandsins er afar mikilvæg til að mynda
hvata og stuðla að óhjákvæmilegum skipulagslegum umbótum.
0DULH6NáRGRZVND&XULHYHUNHIQLQKDIDOHLWWWLODWK\JOLVYHUèUDIUDPIDUDtDèêWDXQGLUKUH\IDQOHLNDMDIQWPLOOL
landa og starfsgreina, og bjóða rannsóknarstörf á evrópskum og alþjóðlegum vettvangi með framúrskarandi starfsog vinnuskilyrðum í samræmi við meginreglur Evrópusáttmála fyrir vísindamenn og siðareglur við ráðningu
YtVLQGDPDQQD(NNHUWVDPE ULOHJW¿QQVWLQQDQDèLOGDUUtNMDQQDKYDèYDUèDUXPIDQJìHLUUDRJVYLèIMiUP|JQXQ
DOìMyèOHJWVpUNHQQLP\QGXQRJ\¿UI UVOXìHNNLQJDUëDXKDIDVW\UNWWLOI|QJìHLUUDVWRIQDQDVHPHUXI UDUXPDè
laða vísindamenn til sín af hinum alþjóðlega vettvangi og þar með hvatt til þess að öndvegismiðstöðvar rísi víða
í Sambandinu. Þau hafa verið fyrirmynd með skýr skipulagsleg áhrif í því að miðla bestu starfsvenjum sínum
i ODQGVYtVX 6~ QRWHQGDQiOJXQ VHP 0DULH 6NáRGRZVND&XULH YHUNHIQLQ E\JJMD i KHIXU HLQQLJ JHUW PLNOXP
meirihluta þessara stofnana kleift að þjálfa og uppfæra færni nýrrar kynslóðar vísindamanna til að takast á við
samfélagslegar áskoranir.
)UHNDUL ìUyXQ 0DULH 6NáRGRZVND&XULH YHUNHIQD P\QGL YHUD XPWDOVYHUW IUDPODJ WLO ìUyXQDU HYUySVND
UDQQVyNQDVY èLVLQVËOMyVLìHVVDèIMiUP|JQXQDUVNLSXODJ0DULH6NáRGRZVND&XULHYHUNHIQDE\JJLUiVDPNHSSQL
sem nær til allrar Evrópu munu þau, jafnframt því að virða nálægðarregluna, hvetja til nýrrar, skapandi og
nýskapandi menntunar á borð við sameiginlegar eða margþættar doktorsgráður og doktorsnám innan atvinnulífsins
með fulltingi aðila á sviði rannsókna, nýsköpunar og menntunar sem munu þurfa að keppa á heimsvísu um
framúrskarandi orðstír. Með því að veita fjármögnun Sambandsins til bestu rannsókna- og menntaáætlana
samkvæmt meginreglunum um doktorsnám í nýsköpun í Evrópu munu þau einnig ýta undir víðtækari miðlun og
útbreiðslu á betur skipulögðu doktorsnámi.
0DULH 6NáRGRZVND&XULH VW\UNLU PXQX HLQQLJ WDND WLO WtPDEXQGLQV KUH\IDQOHLND UH\QGUD YtVLQGDPDQQD
og verkfræðinga frá opinberum stofnunum til einkageirans eða öfugt og hvetja þannig og styðja háskóla,
rannsóknarmiðstöðvar og fyrirtæki, sem og aðra félagshagfræðilega aðila, til að taka upp samstarf sín á milli á
HYUySVNXPRJDOìMyèOHJXPYHWWYDQJL0HèDèVWRèYLèXUNHQQGVJDJQV VRJVDQQJMDUQVPDWVNHU¿VPXQX0DULH
6NáRGRZVND&XULH YHUNHIQL JUHLQD IUDP~UVNDUDQGL K ¿OHLND i VYLèL UDQQVyNQD RJ QêVN|SXQDU t DOìMyèOHJUL
samkeppni sem er til þess fallin að auka orðstír og hvetur þar með vísindamenn til að vinna að frama sínum
innan Evrópu.

Það vandamál hvílir ekki einungis á Evrópu að takast á við samfélagslegar áskoranir með mjög hæfu starfsfólki
i VYLèL UDQQVyNQD RJ QêVN|SXQDU ëHWWD HUX DOìMyèOHJDU iVNRUDQLU RJ DIDU ÀyNLè RJ YtèIHPW YLèIDQJVHIQL
Nauðsynlegt er að bestu vísindamenn Evrópu og heims vinni saman þvert á lönd, starfsgreinar og fræðigreinar.
0DULH6NáRGRZVND&XULHYHUNHIQLPXQXJHJQDO\NLOKOXWYHUNLtìHVVXWLOOLWLPHèìYtDèVW\èMDYLèVWDUIVPDQQDVNLSWL
VHP VWXèOD Dè DXNQX VDPVWDU¿ PHè PLèOXQ ìHNNLQJDU i DOìMyèDYHWWYDQJL RJ i PLOOL VWDUIVJUHLQD VHP HU DIDU
þýðingarmikið fyrir opna nýsköpun.
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.HU¿VDPHLJLQOHJUDUIMiUP|JQXQDULQQDQUDPPD0DULH6NáRGRZVND&XULHYHUNHIQDYHUèXUDIDUìêèLQJDUPLNLè
YLèDèVW NNDKySK ¿OHLNDIyONVt(YUySX7|OXOHJRJVNLSXODJVOHJiKULIDIDèJHUè6DPEDQGVLQVPXQXDXNDVW
ef virkjað er fjármagn frá svæðum, aðildarríkjum og alþjóðlegum aðilum, jafnt innan opinbera geirans og
einkageirans, til að koma á fót nýjum áætlunum með svipuð markmið sem koma til fyllingar hvert öðru og til að
laga fyrirliggjandi markmið að menntun, hreyfanleika og starfsþróun á alþjóðavettvangi og milli atvinnugreina.
6OtNWNHU¿PXQVW\UNMDWHQJVOPLOOLUDQQVyNQDRJPHQQWXQDUVWDUIViYHWWYDQJLDèLOGDUUtNMDRJ6DPEDQGVLQV

Öll starfsemi innan þessarar áskorunar mun stuðla að því að skapa nýjan hugsunarhátt í Evrópu sem er afar
ìêèLQJDUPLNLèPHèWLOOLWLWLOVN|SXQDURJQêVN|SXQDU)MiUP|JQXQDUUièVWDIDQLU0DULH6NáRGRZVND&XULHPXQX
HÀDVDPQêWLQJXIMiUPDJQVt(YUySXRJOHLèDìDUPHèWLOXPEyWDKYDèYDUèDUVDPU PLQJXRJVWMyUQXQDUK WWLt
tengslum við menntun, hreyfanleika og starfsþróun vísindamanna. Þær munu stuðla að stefnumiðum sem er lýst í
forystuverkefnunum „Nýsköpun í Sambandinu“, „Ungt fólk á faraldsfæti“ og „Áætlun um nýja færni og störf“ og
PXQXYHUèDDIDUìêèLQJDUPLNODUYLèDèNRPDHYUySVNDUDQQVyNQDVY èLQXWLOIUDPNY PGD0DULH6NáRGRZVND
Curie verkefni verða því þróuð í náinni samvirkni við aðrar áætlanir sem styðja þessi stefnumarkmið, þ.m.t.
Erasmus+ áætlunina og þekkingar- og nýsköpunarsamfélög Nýsköpunar- og tæknistofnunar Evrópu.

3.3.

Meginlínur aðgerða
D  (ÀLQJQêUUDUI UQLPHèIUDP~UVNDUDQGLJUXQQìMiOIXQYtVLQGDPDQQD
Markmiðið er að þjálfa nýja kynslóð skapandi vísindamanna sem vinna að nýsköpun og getur umbreytt
þekkingu og hugmyndum í vöru og þjónustu sem Sambandið hefur ávinning af í efnahagslegu og félagslegu
tilliti.

Lykilstarfsemi skal felast í því að bjóða vísindamönnum, sem eru að stíga sín fyrstu skref að framhaldsnámi
loknu, framúrskarandi og nýskapandi þjálfun í formi þverfaglegra verkefna, þ.m.t. leiðbeiningar um hvernig
\¿UI UDPiìHNNLQJXRJUH\QVOXPLOOLYtVLQGDPDQQDHèDGRNWRUVQiPVEUDXWDDèVWRèDYtVLQGDPHQQYLèDè
þróa feril sinn og fá til þátttöku háskóla, rannsóknastofnanir, rannsóknainnviði, fyrirtæki, lítil og meðalstór
fyrirtæki og félagshagfræðilega hópa frá ólíkum aðildarríkjum, samstarfslöndum og/eða þriðju löndum.
Þetta mun bæta framahorfur ungra vísindamanna eftir að framhaldsnámi lýkur jafnt innan opinbera geirans
og einkageirans.

b) Stuðlað að framúrskarandi árangri með hreyfanleika þvert á landamæri og starfsgreinar
0DUNPLèLèHUDèHÀDVN|SXQDUK IQLUH\QGUDYtVLQGDPDQQDRJDXNDP|JXOHLNDìHLUUDWLOQêVN|SXQDUKYDU
sem þeir eru staddir á starfsferlinum með því að skapa tækifæri til hreyfanleika þvert á landamæri og
starfsgreinar.
Lykilstarfsemi skal felast í því að hvetja reynda vísindamenn til að auka við og dýpka færni sína
með hreyfanleika sem byggist á því að bjóða aðlaðandi störf hjá háskólum, rannsóknastofnunum,
rannsóknainnviðum, fyrirtækjum, litlum og meðalstórum fyrirtækjum og öðrum félagshagfræðilegum hópum
XPDOOD(YUySXRJYtèDUëHVVXHU WODèDèHÀDQêVN|SXQDUJHWXHLQNDJHLUDQVRJKYHWMDWLOKUH\IDQOHLNDìYHUW
á starfgreinar. Einnig verður veittur stuðningur vegna tækifæra til þjálfunar og til að öðlast nýja þekkingu
við framúrskarandi rannsóknastofnun í þriðja landi, til að snúa aftur til vísindastarfa eftir hlé og til þess að
(endur-)aðlaga vísindamenn í rannsóknarstöður til lengri tíma í Evrópu, þ.m.t. í upprunalandi sínu, eftir dvöl
í öðru landi í eða utan Evrópu sem tekur til þátta á borð við endurkomu og enduraðlögun.
c) Örvun nýsköpunar með gagnkvæmri miðlun þekkingar
Markmiðið er að styrkja alþjóðlegt samstarf á sviði rannsókna og nýsköpunar þvert á landamæri og geira
með því að skiptast á starfsfólki í þessum greinum og geta með þeim hætti betur tekist á við hnattrænar
áskoranir.
Lykilstarfsemi skal felast í því að styðja við starfsmannaskipti innan sviða rannsókna og þróunar með
þátttöku háskóla, rannsóknastofnana, rannsóknainnviða, fyrirtækja, lítilla og meðalstórra fyrirtækja og
félagshagfræðilega hópa, jafnt innan Evrópu og á heimsvísu. Þetta tekur til samstarfs við þriðju lönd.
d) Skipulagsleg áhrif aukin með sameiginlegri fjármögnun á starfsemi
0DUNPLèLè HU Dè DXND W|OXOHJ RJ VNLSXODJVOHJ iKULI DI 0DULH 6NáRGRZVND&XULH YHUNHIQXP RJ VWXèOD
að framúrskarandi árangri á vettvangi aðildarríkja hvað varðar þjálfun, hreyfanleika og starfsþróun
vísindamanna, með því að virkja viðbótarfjármagn.
/\NLOVWDUIVHPLVNDOIHODVWtìYtDèNHU¿VDPHLJLQOHJUDUIMiUP|JQXQDUKYHWMLVY èLVEXQGQDODQGVEXQGQDRJ
alþjóðlega aðila, jafnt innan opinbera geirans og einkageirans, til að koma á fót nýjum áætlunum og til að
laga fyrirliggjandi markmið að þjálfun, hreyfanleika og starfsþróun á alþjóðavettvangi og á milli geira.

Nr. 76/171

Nr. 76/172

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Þetta mun auka gæði í þjálfun vísindamanna í Evrópu á öllum starfsstigum, þ.m.t. í doktorsnámi, stuðla að
IUMiOVXÀ èLYtVLQGDPDQQDRJYtVLQGDìHNNLQJDULQQDQ(YUySXDXNDDèGUiWWDUDÀYtVLQGDVWDUIDPHèìYtDè
bjóða opna ráðningu og aðlaðandi vinnuskilyrði og styðja samvinnu á sviði rannsókna og nýsköpunar milli
háskóla, rannsóknastofnana og fyrirtækja og samvinnu við þriðju lönd og alþjóðastofnanir.

e) Sértæk aðgerð til stuðnings og stefnumótunar
0DUNPLèLèHUDèI\OJMDVWPHèIUDPYLQGXJUHLQDH\èXURJKLQGUDQLUtYHJL0DULH6NáRGRZVND&XULHYHUNHIQD
og auka áhrif þessara aðgerða. Í þessu samhengi skal þróa vísa og greina gögn er varða hreyfanleika, færni
og störf vísindamanna og kynjajafnrétti og vinna að samvirkni og náinni samræmingu við stefnumiðaðar
stuðningsaðgerðir sem beinast að vísindamönnum, vinnuveitendum þeirra og fjármögnunaraðilum sem
framkvæmdar eru innan sértæka markmiðsins „Evrópa í síbreytilegum heimi – Nýsköpun og sjálfsrýni í
samfélögum fyrir alla“. Starfsemin skal enn fremur miða að því að auka vitundarvakningu hvað varðar það
hversu mikilvæg og aðlaðandi störf innan vísinda eru og miðla niðurstöðum rannsókna og nýsköpunar innan
VWDUIVHPLVHPQêWXUVWXèQLQJV0DULH6NáRGRZVND&XULHYHUNHIQD

4.

Innviðir rannsókna

4.1.

Sértækt markmið
Sértæka markmiðið er að búa Evrópu rannsóknainnviðum á heimsmælikvarða sem eru aðgengilegir öllum
vísindamönnum í Evrópu og víðar og nýta til fulls möguleika þeirra til framfara og nýsköpunar á sviði vísinda.

Rannsóknainnviðir eru þeir þættir sem fyrst og fremst móta samkeppnishæfni Evrópu á öllum sviðum vísindanna
og eru afar þýðingarmiklir í tengslum við nýsköpun á sviði vísinda. Á mörgum sviðum er ókleift að stunda
rannsóknir nema hafa aðgang að ofurtölvum, greiningaraðstöðu, geislalindum fyrir ný efni, dauðhreinsuðum
herbergjum og háþróuðum mæliaðferðum í nanótækni, sérútbúnum rannsóknastofum til líffræðilegra og
lyfjafræðilegra rannsókna, gagnabönkum í genamengjarannsóknum og félagsvísindum, athugunarstöðvum
RJ VN\QMXQXP WHQJGXP MDUèYtVLQGXP RJ XPKYHU¿VPiOXP KiKUDèDEUHLèEDQGVQHWXP WLO VHQGLQJDU i J|JQXP
o.s.frv. Rannsóknainnviðir eru nauðsynlegir til að unnt sé að fara í nauðsynlegar rannsóknir á veigamiklum
samfélagslegum áskorunum. Þeir knýja samstarf þvert á landamæri og fræðasvið og skapa samfellt og opið evrópskt
svæði fyrir rannsóknir á Netinu. Þeir ýta undir hreyfanleika fólks og hugmynda, ná saman bestu vísindamönnum
(YUySXRJKHLPVLQVDOOVRJHÀDYtVLQGDPHQQWXQëHLUVNRUDiYtVLQGDPHQQRJQêVN|SXQDUI\ULUW NLDèìUyDEHVWX
P|JXOHJXW NQLÈìHQQDQKiWWHÀDìHLUHYUySVNDQêVN|SXQiVYLèLKiW NQLëHLUHUXGULINUDIWXUIUDP~UVNDUDQGL
árangurs rannsókna- og nýsköpunarsamfélaga innan Evrópu og geta verið einstök leið til að kynna vísindin fyrir
samfélaginu í heild.

Evrópa verður að koma upp, á grundvelli viðmiðana sem almenn sátt er um, viðeigandi og stöðugum grunni til
að byggja upp, viðhalda og reka rannsóknainnviði til þess að rannsóknir innan hennar haldist á heimsmælikvarða.
Þetta krefst verulegs og skilvirks samstarfs milli Sambandsins og fjármögnunaraðila á lands- og svæðivísu
en leitast verður við að koma á sterkum tengslum þeirra við samheldnistefnuna til að tryggja samvirkni og
samræmda nálgun.

Þetta sértæka markmið fæst við þá grundvallarskuldbindingu forystuverkefnisins „Nýsköpun í Sambandinu“
sem leggur áherslu á það veigamikla hlutverk sem innviðir rannsókna á heimsmælikvarða gegna við að gera
brautryðjandi rannsóknir og nýsköpun mögulegar. Í þessu forystuverkefni er lögð áhersla á að þörf er á því að
samnýta fjármagn á vettvangi Evrópu og í sumum tilvikum á heimsvísu í því skyni að byggja upp og starfrækja
UDQQVyNQDLQQYLèLÈVDPDKiWWHUtIRU\VWXYHUNHIQLQXÄ6WDIU Qi WOXQI\ULU(YUySX³O|JèiKHUVODiì|U¿QDiDè
VW\UNMDUDIU QDLQQYLèLRJPLNLOY JLìHVVDèìUyDQêVN|SXQDUNODVDWLODèE\JJMDXSS\¿UEXUèL(YUySXiVYLèL
nýsköpunar.

4.2.

Rök og Sambandsvirðisauki
5DQQVyNQDLQQYLèLU t K VWD J èDÀRNNL YHUèD VtIHOOW ÀyNQDUL RJ NRVWQDèDUVDPDUL RJ NUHIMDVW RIW VDPì WWLQJDU
mismunandi búnaðar, þjónustu og gagnalinda og enn fremur víðtækrar samvinnu milli landa. Ekkert eitt land
hefur nægileg tilföng til að styðja við alla rannsóknainnviði sem það hefur þörf fyrir. Nálgun Evrópu hvað
varðar rannsóknainnviði hefur skilað eftirtektarverðri framþróun á síðustu árum með stöðugri þróun og
framkvæmd vegvísa, innan ramma vettvangs evrópskrar stefnumótunar um rannsóknainnviði, að því er varðar
innviði, samþættingu og opnun rannsóknaaðstöðu á vettvangi aðildarríkja og þróun rafrænna innviða sem
mynda undirstöðu opins stafræns evrópsks rannsóknasvæðis. Net rannsóknainnviða um alla Evrópu styrkir
mannauðsgrunn hennar með því að bjóða nýrri kynslóð vísindamanna og verkfræðinga þjálfun á heimsmælikvarða
RJêWDXQGLUìYHUIDJOHJDVDPYLQQX+YDWWYHUèXUWLOìHVVDèQiVDPOHJèDUiKULIXPPHè0DULH6NáRGRZVND&XULH
verkefnum.
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Frekari þróun og víðtækari notkun rannsóknainnviða á vettvangi Evrópu mun verða umtalsvert framlag til
þróunar evrópska rannsóknasvæðisins. Enda þótt aðildarríkin gengi miðlægu hlutverki við þróun og fjármögnun
rannsóknainnviða gegnir Sambandið þýðingarmiklu hlutverki við að styðja við innviði á vettvangi Evrópu,
s.s. með því að hvetja til samræmingar á evrópskum rannsóknainnviðum, hvetja til þess að fram komi nýr og
samþættur búnaður, þar sem opnað er fyrir og stuðningur veittur við breiðan aðgang að innviðum á vettvangi
einstakra aðildarríkja og Evrópu, og tryggja að stefnur svæða, aðildarríkja, Evrópu og innan alþjóðasamfélagsins
séu samræmdar og skilvirkar. Nauðsynlegt er að forðast tvíverknað og brotakennda viðleitni til þess að stuðla
að samræmdri og skilvirkri notkun búnaðarins og, þar sem við á, samnýta tilföng þannig að Evrópa geti einnig
eignast og rekið rannsóknainnviði á heimsmælikvarða.

Upplýsinga- og fjarskiptatækni hefur umbreytt vísindum með því að gera kleift að sinna úr fjarlægð samvinnu,
umfangsmikilli gagnavinnslu, tilraunum í tölvulíkani og fá aðgang að fjarlægum tilföngum. Rannsóknir verða
því í síauknum mæli fjölþjóðlegar og þverfaglegar og krefjast innviða upplýsinga- og fjarskiptatækni sem taka til
ÀHLULHQHLQQDUìMyèDUiVDPDKiWWRJYtVLQGLQVMiOI

Sú skilvirkni hvað varðar stærð og umfang sem næst með nálgun á vettvangi Evrópu við að byggja upp, nýta og
stýra rannsóknainnviðum, þ.m.t. rafrænum innviðum, mun leggja mikið af mörkum til þess að styrkja rannsóknaog nýsköpunarmöguleika Evrópu og gera Sambandið samkeppnishæfara á alþjóðavísu.

4.3.

Meginlínur aðgerða
Markmið starfseminnar skal vera að þróa rannsóknainnviði í Evrópu fram til ársins 2020 og þar eftir, hlúa að
QêVN|SXQDUJHWXKHQQDURJPDQQDXèLRJHÀDHYUySVNDVWHIQXP|UNXQiVYLèLUDQQVyNQDLQQYLèD

a) Þróun rannsóknainnviða í Evrópu fram til ársins 2020 og þar eftir
Markmiðið skal vera að auðvelda og styðja við aðgerðir er tengjast: 1) undirbúningi, framkvæmd og
rekstri vettvangs evrópskrar stefnumótunar um rannsóknainnviði (ESFRI) og annarra rannsóknainnviða
á heimsmælikvarða, þ.m.t. þróun svæðisbundinnar aðstöðu fyrir samstarfsaðila þegar fyrir liggur mikill
virðisauki hvað varðar inngrip Sambandsins, 2) samþættingu og fjölþjóðlegum aðgangi að landsbundnum og
svæðisbundnum rannsóknainnviðum sem varða evrópska hagsmuni þannig að evrópskir vísindamenn geti
notað þá, óháð staðsetningu sinni, við hágæðarannsóknir, 3) þróun, nýtingu og rekstri rafrænna innviða til að
WU\JJMDJHWXKYDèYDUèDUQHWVDPVWDUIJDJQDYLQQVOXRJYtVLQGDOHJJ|JQtIUHPVWDÀRNNLiKHLPVYtVX

E  (ÀLQJQêVN|SXQDUJHWXRJPDQQDXèVKYDèYDUèDUUDQQVyNQDLQQYLèL
Markmiðin skulu vera þau að hvetja til þess að rannsóknainnviðir vísi veginn hvað varðar innleiðingu og
ìUyXQ i QêMXVWX W NQL VW\èML YLè VDPVWDUI YLè DWYLQQXOt¿è XP UDQQVyNQLU RJ ìUyXQ JUHLèL I\ULU QRWNXQ
atvinnulífs á rannsóknainnviðum og örvi myndun nýsköpunarklasa. Þessi starfsemi skal einnig styðja við
þjálfun og/eða skipti á því starfsfólki sem annast stjórnun og rekstur rannsóknainnviða.

c) Styrking evrópskrar stefnu um innviði rannsókna og alþjóðlega samvinnu
Markmiðið skal vera að styðja samvinnu milli viðeigandi stefnumótenda og fjármögnunaraðila, kortleggja
og hafa eftirlit með leiðum til ákvarðanatöku og einnig starfsemi innan ramma alþjóðlegrar samvinnu. Styðja
má við alþjóðlega starfsemi evrópskra rannsóknainnviða.

Vinna skal að þeim markmiðum, sem eru sett fram á aðgerðasviðum b og c, á grundvelli sérhæfðra aðgerða
og einnig innan aðgerða sem eru mótaðar samkvæmt aðgerðasviði a eftir því sem við á.

II. HLUTI
FORYSTA Í ATVINNULÍFI
1.

Forysta í stuðningstækni og iðntækni
Sértæka markmiðið er að viðhalda og byggja upp forystu á heimsvísu með rannsóknum og nýsköpun í
stuðningstækni og geimtækni sem mynda grunn að samkeppnishæfni í ýmsum fyrirliggjandi atvinnugreinum og
geirum jafnt og þeim sem eru að verða til.

$OìMyèOHJW YLèVNLSWDXPKYHU¿ WHNXU KU|èXP EUH\WLQJXP RJ PDUNPLè i WOXQDULQQDU (YUySD  IHOD t VpU
áskoranir og tækifæri fyrir evrópskt atvinnulíf. Evrópa verður að hraða nýsköpun sem umbreytir þeirri þekkingu
VHP UHQQLU VWRèXP XQGLU RJ HÀLU I\ULUOLJJMDQGL Y|UXU ìMyQXVWX RJ PDUNDèL RJ WLO Dè P\QGD QêMD ìHNNLQJX
jafnframt því að leggja áherslu á gæði og sjálfbærni. Nýta ætti nýsköpun í breiðasta skilningi, ekki láta staðar
numið við tækni heldur líta til þátta er varða fyrirtæki, skipulag og félagslega þætti.
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7LOìHVVDèKDOGDVW|èXtIDUDUEURGGLDOìMyèOHJUDUVDPNHSSQLPHè|ÀXJDQW NQLJUXQQRJPLNODJHWXDWYLQQXOtIV
þarf að auka stefnumarkandi fjárfestingar í rannsóknum, þróun, fullgildingu og tilraunum í upplýsinga- og
fjarskiptatækni, nanótækni, háþróuðu efni, líftækni, háþróaðri framleiðslu- og vinnslutækni og geimtækni.

Góður árangur evrópsks atvinnulífs við að ná fullkomnu valdi á stuðningstækni, aðlaga hana og nýta er
O\NLODWULèLYLèDèHÀDIUDPOHLèQLRJQêVN|SXQDUJHWX(YUySXRJWU\JJMDDè(YUySDUièL\¿UKiìUyXèXVMiOIE UX
RJVDPNHSSQLVK IXKDJNHU¿VptIRU\VWXiKHLPVYtVXiVYLèXPìDUVHPKiW NQLHUEHLWWRJJHWLìUyDèVNLOYLUNDU
og sjálfbærar lausnir á samfélagslegum áskorunum. Slík starfsemi er í eðli sínu áhrifamikil og getur leitt til
frekari framfara með nýsköpun, notkunarsviðum og þjónustu til fyllingar sem tryggir hærri ávöxtun fjárfestinga
í þessari tækni en á nokkru öðru sviði.

Þessi starfsemi mun stuðla að markmiðum forystuverkefnanna „Nýsköpun í Sambandinu“, „Auðlindanýti í
Evrópu“, „Iðnaðarstefna á öld alþjóðavæðingar“ og „Stafræn áætlun fyrir Evrópu“ innan ramma áætlunarinnar
Evrópa 2020 og að stefnumarkmiðum geimáætlunar Sambandsins.



7LOI\OOLQJDUDQQDUULVWDUIVHPLLQQDQUDPPD+RUL]RQ
Starfsemi innan ramma sértæka markmiðsins „Forysta í stuðningstækni og iðntækni“ verður fyrst og fremst
byggð á rannsókna- og nýsköpunaráætlunum, sem einkum atvinnulíf og fyrirtæki, þ.m.t. lítil og meðalstór
fyrirtæki, ásamt rannsóknarsamfélaginu og aðildarríkjunum, skilgreina á opinn og gagnsæjan hátt og leggur
áherslu á að virkja fjárfestingar einkageirans og á nýsköpun.

Styðja skal við samþættingu stuðningstækni í lausnum á samfélagslegum áskorunum, sem og áskoranirnar
sjálfar. Styðja skal, innan ramma sértæka markmiðsins „Forysta í stuðningstækni og iðntækni“, notkunarsvið
VWXèQLQJVW NQL VHP IDOOD HNNL XQGLU VDPIpODJVOHJDU iVNRUDQLU HQ HUX PLNLOY JDU WLO Dè HÀD VDPNHSSQLVK IQL
evrópsks atvinnulífs. Vinna ætti að því að ná viðeigandi samræmingu við forgangssviðin „Öndvegisvísindi“ og
„Samfélagslegar áskoranir“.

Sameiginleg nálgun
Nálgunin skal bæði fela í sér skipulagða starfsemi og opnari svið til að ýta undir nýsköpunarverkefni og
tímamótalausnir sem ná til allrar virðiskeðjunnar, þ.m.t. rannsóknir og þróun, stór tilraunaverkefni og sýniverkefni,
prófunarbekkir og lifandi rannsóknastofur, framleiðsla frumeintaka og fullgilding vöru í tilraunalínum. Starfsemi
VNDO YHUD ìDQQLJ K|QQXè Dè K~Q HÀL VDPNHSSQLVK IQL DWYLQQXOtIVLQV PHè ìYt Dè |UYD ìDè HLQNXP OtWLO RJ
meðalstór fyrirtæki, til þess að fjárfesta meira í rannsóknum og nýsköpun, þ.m.t. með opinni auglýsingu eftir
tillögum. Lögð verður fullnægjandi áhersla á lítil og meðalstór verkefni.

Samþætt nálgun varðandi stuðningstækni á lykilsviðum
Stuðningstækni á lykilsviðum, þ.m.t. öreindatækni og nanórafeindatækni, ljóseindatækni, nanótækni, líftækni,
KiìUyXè HIQL RJ KiìUyXè IUDPOHLèVOXNHU¿ HU PHJLQìiWWXU t VpUW ND PDUNPLèLQX Ä)RU\VWD t VWXèQLQJVW NQL
og iðntækni“ (26). Þessi þverfaglega tækni, sem krefst mikillar þekkingar og fjármagns, varðar fjölmörg svið
og leggur grunninn að verulegu samkeppnisforskoti fyrir evrópskt atvinnulíf, örvar vöxt og atvinnusköpun.
Samþætt nálgun, sem ýtir undir samlegð, samleitni og frjótt samspil lykilsviða í stuðningstækni í mismunandi
nýsköpunarferlum og virðiskeðjum, getur leitt til vænlegra rannsóknaniðurstaðna og opnað leið að nýrri iðntækni,
Y|UXPìMyQXVWXRJQêMXPQRWNXQDUVYLèXP WGtJHLPÀXWQLQJDODQGE~QDèDUVMiYDU~WYHJVVNyJU NWDU
XPKYHU¿V PDWY OD KHLOEULJèLV RJ RUNXJHLUXQXP   0DUJKiWWDè VDPVSLO PLOOL O\NLOVYLèD t VWXèQLQJVW NQL
og annarrar stuðningstækni í iðnaði má því nýta á sveigjanlegan hátt sem mikilvæga uppsprettu nýsköpunar.
Þetta kemur til viðbótar stuðningi við rannsóknir og nýsköpun á lykilsviðum stuðningstækni sem lands- eða
VY èLV\¿UY|OGJHWDYHLWW~UVDPKHOGQLVMyèXQXPLQQDQUDPPDVWHIQXXPVN\QVDPOHJDVpUK ¿QJX

Nýsköpun krefst aukins rannsóknaátaks þvert á tæknigreinar. Því ættu þverfagleg verkefni, sem varða
IM|Oì WW O\NLOVYLè VWXèQLQJVW NQL Dè YHUD yDèVNLOMDQOHJXU KOXWL DI IRUJDQJVVYLèLQX Ä)RU\VWD t DWYLQQXOt¿³
Framkvæmdaþáttur Horizon 2020, sem styður við lykilsvið stuðningstækni og þverlæga starfsemi innan
lykilsviða stuðningstækni (fjölþætt lykilsvið stuðningstækni), ætti að tryggja samlegðaráhrif og skilvirka
samræmingu, s.s. við samfélagslegar áskoranir. Að auki er stefnt að því að ná samlegðaráhrifum þegar við á milli
starfsemi innan lykilsviða stuðningstækni og starfsemi innan ramma samheldnistefnunnar fyrir 2014-2020 og
með Nýsköpunar- og tæknistofnun Evrópu.
(26) COM(2009)0512.
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Helsta markmið hvað varðar alla stuðnings- og iðntækni, þ.m.t. lykilsvið stuðningstækni, verður að stuðla að
VDPVSLOL PLOOL W NQLQQDU RJ QRWNXQDUVYLèD LQQDQ UDPPD VDPIpODJVOHJUD iVNRUDQD 7HNLè YHUèXU IXOOW WLOOLW WLO
þessa við þróun og framkvæmd áætlana og forgangssviða. Þetta krefst þess að hagsmunaaðilar sem standa fyrir
mismunandi sjónarmið taki fullan þátt í mótun forgangsverkefna og framkvæmd. Í vissum tilvikum kann þetta
einnig að krefjast aðgerða sem stuðnings- og iðntækni og viðkomandi samfélagslegar áskoranir fjármagna
sameiginlega. Undir þetta geta fallið sameiginleg fjárframlög til samstarfsverkefna opinberra aðila og einkaaðila
sem miða að því að þróa tækni, stuðla að nýsköpun og beita þeirri tækni til að takast á við samfélagslegar
áskoranir.

Upplýsinga- og fjarskiptatækni gegnir veigamiklu hlutverki þar sem hún leggur til helstu grundvallarinnviði,
W NQLRJNHU¿WLODIDUìêèLQJDUPLNLOODHIQDKDJVOHJUDRJIpODJVOHJUDIHUODRJQêMDUY|UXURJìMyQXVWXiYHJXP
einkaaðila og hins opinbera. Evrópskt atvinnulíf verður að haldast í broddi fylkingar hvað varðar tækniþróun á
VYLèLXSSOêVLQJDRJIMDUVNLSWDW NQLìDUVHPPDUJVNRQDUW NQLHUDèI UDVW\¿UiQêWWXPEURWVVWLJVHPI ULU
fram ný tækifæri.

Geimgeirinn vex hröðum skrefum og leggur til upplýsingar sem skipta miklu máli á mörgum sviðum
nútímasamfélags, mætir grunnþörfum þess, tekst á við almennar vísindalegar spurningar og á þátt í því að
tryggja stöðu Sambandsins sem mikilvægs þátttakanda á hinu alþjóðlega sviði. Geimrannsóknir renna stoðum
undir alla þá starfsemi sem fram fer í geimnum en fjallað er um þær sem stendur í áætlunum aðildarríkja,
Geimvísindastofnunar Evrópu eða í tengslum við rammaáætlanir Sambandsins á sviði rannsókna. Í 189. gr.
sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins er gerð krafa um aðgerð á vettvangi Sambandsins og fjárfestinga
í geimrannsóknum til þess að viðhalda samkeppnisstöðu, vernda innviði Sambandsins í geimnum og áætlanir á
borð við Kópernikusaráætlunina og Galíleóáætlunina og til að varðveita framtíðarhlutverk Evrópu í geimnum.

Enn fremur leiðir nýsköpunarþjónusta á síðari stigum og notendavæn notkunarsvið, byggð á upplýsingum
úr geimnum, til mikilvægs vaxtarbroddar og atvinnusköpunar og þróun þeirra er mikilvægt tækifæri fyrir
Sambandið.

Samstarfsverkefni og virðisauki
Evrópa getur náð markumfangi með samstarfsverkefnum, klösum og netum og stöðlun, sem ýtir undir samstarf
PLOOL yOtNUD JUHLQD RJ JHLUD LQQDQ YtVLQGD RJ W NQL PHè VYLSDèDU UDQQVyNQD RJ ìUyXQDUìDU¿U RJ OHLèLU WLO
uppgötvana, nýrrar tækni og nýsköpunarlausna hvað varðar vörur, þjónustu og ferla.

Þróun og framkvæmd áætlana á sviði rannsókna og nýsköpunar, s.s. á grundvelli samstarfsverkefna opinberra
aðila og einkaaðila en einnig með því að koma á skilvirkum tengslum milli atvinnulífs og háskólasamfélags, virkja
viðbótarfjárfestingu, aðgangi að áhættufjármagni, stöðlun og stuðningi við opinber innkaup fyrir markaðssetningu
RJLQQNDXSiQêVWiUOHJXPY|UXPRJìMyQXVWXHUXDOOWQDXèV\QOHJLUì WWLUWLODèHÀDVDPNHSSQLVK IQL

Í þessu tilliti er einnig nauðsynlegt að koma á nánum tengslum við Nýsköpunar- og tæknistofnun Evrópu til þess
að móta hæfuleikaríkustu frumkvöðlana og koma þeim á framfæri og jafnframt hraða nýsköpun með því að safna
saman fólki frá ólíkum löndum, greinum og stofnunum.

Samstarf á vettvangi Sambandsins getur einnig stutt við viðskiptatækifæri með stuðningi við þróun á evrópskum
eða alþjóðlegum stöðlum fyrir nýjar vörur, þjónustu og tækni sem verða til. Þróun slíkra staðla í kjölfar samráðs
við viðkomandi hagsmunaaðila, þ.m.t. innan vísinda og atvinnulífs, gæti einnig haft jákvæð áhrif. Ýtt verður
XQGLUVWDUIVHPLVHPVW\èXUYLèVW|èOXQRJUHNVWUDUVDPK ¿|U\JJLRJXQGLUE~QLQJVVWDUII\ULUUHJOXVHWQLQJX

1.1.

Upplýsinga- og fjarskiptatækni

1.1.1. Sértæk markmið fyrir upplýsinga- og fjarskiptatækni
Í samræmi við forystuverkefnið „Stafræn áætlun fyrir Evrópu“ (27) á sértæka markmiðið um rannsóknir og
nýsköpun á sviði upplýsinga- og fjarskiptatækni að gera Evrópu kleift að styðja, þróa og nýta þau tækifæri, sem
fylgja framförum innan upplýsinga- og fjarskiptatækni, í þágu borgara hennar, fyrirtækja og vísindasamfélags.
(27) COM(2010)0245.
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ëDU VHP (YUySD HU VW UVWD KDJNHU¿ KHLPV VHP KHIXU MDIQIUDPW VW UVWD KOXWDQQ DI PDUNDèL KHLPVLQV I\ULU
XSSOêVLQJD RJ IMDUVNLSWDW NQL ² HQ YLUèL KDQV QDP \¿U   PLOOM|UèXP HYUD      HYUXU 
iULè  ² WWL K~Q Dè E~D \¿U ìHLP VMiOIVDJèD PHWQDèL I\ULU K|QG I\ULUW NMD UtNLVVWMyUQD UDQQVyNQD RJ
þróunarmiðstöðva og háskóla innan sinna raða að leiða þróun í upplýsinga- og fjarskiptatækni í Evrópu og
á heimsvísu, skapa jarðveg fyrir nýja starfsemi og fjárfesta í ríkari mæli í nýjungum á sviði upplýsinga- og
fjarskiptatækni.

Á árinu 2020 ætti upplýsinga- og fjarskiptatæknigeirinn í Evrópu að afkasta a.m.k. jafnmiklu og nemur
hlutdeild hans af heimsmarkaði fyrir upplýsinga- og fjarskiptatækni, sem var um einn þriðji árið 2011. Evrópa
WWLHLQQLJ Dè HÀD QêVN|SXQDUVWDUIVHPLi VYLèL XSSOêVLQJD RJ IMDUVNLSWDW NQLìDQQLJ Dè HLQQ ìULèMLDI |OOXP
fjárfestingum fyrirtækja í rannsóknum og þróun á sviði upplýsinga- og fjarskiptatækni í Sambandinu, sem nam
\¿U  PLOOM|UèXP HYUD i iUVJUXQGYHOOL iULè  Vp DI KiOIX I\ULUW NMD VHP NRPLè YDU i IyW i VtèDVWOLèQXP
tveimur áratugum. Þetta myndi krefjast viðbótarfjárfestinga af hálfu hins opinbera í rannsóknum og þróun
á sviði upplýsinga- og fjarskiptatækni á þann hátt að einnig mætti virkja fjárfestingar einkaaðila með það að
PDUNPLèLDèDXNDIMiUIHVWLQJDUiQ VWDiUDWXJRJNRPDiIyWXPWDOVYHUWÀHLULVpUIU èLQJDPLèVW|èYXPRJNO|VXP
á heimsmælikvarða á sviði upplýsinga- og fjarskiptatækni.

7LOìHVVDèQiYDOGLiÀyNQXPRJìYHUIDJOHJXPW NQLRJYLèVNLSWDNHèMXPiVYLèLXSSOêVLQJDRJIMDUVNLSWDW NQL
HUì|UIiVDPVWDU¿iK WWXVNLSWLQJXRJYLUNMXQPDUNIM|OGDt6DPEDQGLQX$èJHUèiYHWWYDQJL6DPEDQGVLQV WWL
DèKMiOSDDWYLQQXOt¿QXYLèDèQêWDLQQULPDUNDèLQQRJQiIUDPKDJNY PQLtNUDIWLVW UèDURJVDPOHJèDUiKULID
Samstarf á sameiginlegum, opnum tækniverkvöngum þar sem smit- og vogunaráhrifa gætir mun gera fjölmörgum
hagsmunaaðilum kleift að njóta hags af nýrri þróun og skapa frekari nýjungar. Samstarf á vettvangi Sambandsins
JHULUHLQQLJNOHLIWDèHÀDVDPVW|èXVHWXUIUDPVêQLOHJDìXQJDPLèMXI\ULUDOìMyèOHJDVDPVWDUIVDèLODRJPXQVW\èMD
við þróun staðla og rekstrarsamhæfðra lausna bæði í Sambandinu og á heimsvísu.

1.1.2. Rök og Sambandsvirðisauki
Upplýsinga- og fjarskiptatækni rennir stoðum undir nýsköpun og samkeppnishæfni á ýmsum gerðum af
mörkuðum og geirum í höndum einkaaðila og opinberra aðila og greiðir fyrir vísindalegum framförum á öllum
sviðum. Á næsta áratug munu umbreytandi áhrif stafrænnar tækni og upplýsinga- og fjarskiptatækniþátta, innviða
og þjónustu verða sífellt sýnilegri á öllum sviðum mannlífs. Gagnavinnslu-, samskipta- og gagnageymsluúrræði
munu áfram breiðast út á næstu árum. Nemar, vélar og upplýsingastuddar vörur munu mynda gríðarlegt magn af
upplýsingum og gögnum, einnig í rauntíma, þannig að aðgerðir úr fjarlægð verða algengar sem gera útbreiðslu
viðskiptaferla og sjálfbærra framleiðslustaða á heimsvísu og sköpun margs konar þjónustu og nýtingarleiða
mögulega.

Margs konar afar þýðingarmikil þjónusta fyrirtækja og opinberra aðila og allir lykilferlar við myndun þekkingar
á sviði vísinda, mennta, atvinnulífsins og í geirum menningar og sköpunar, sem og í opinbera geiranum, munu
verða látin í té með upplýsinga- og fjarskiptatækni og þannig verður greiðari aðgangur að þeim. Upplýsinga- og
fjarskiptatækni mun láta í té þýðingarmikla innviði til framleiðslu- og viðskiptaferla, samskipta og viðskipta.
Upplýsinga- og fjarskiptatækni mun einnig verða ómissandi framlag til helstu samfélagslegu áskorana, sem og
IpODJVOHJUDIHUODiERUèYLèPyWXQVDPIpODJVQH\WHQGDKHJèXQìiWWW|NXtVWMyUQPiODOt¿RJRSLQEHUDVWMyUQVêVOX
s.s. á grundvelli samfélagsmiðla og á þeim verkvöngum og með þeim tækjum sem stuðla að vitundarvakningu
í samfélaginu. Afar áríðandi er að styðja við og samþætta rannsóknir sem vinna út frá sjónarhorni notanda í því
skyni að þróa samkeppnishæfar lausnir.

Stuðningur Sambandsins við rannsóknir og nýsköpun á sviði upplýsinga- og fjarskiptatækni er umtalsvert
framlag til þróunar næstu kynslóðar tækni og notkunarsviða þar sem hann er verulegur hluti af heildarútgjöldum
til meðaláhættusamra og afar áhættusamra samstarfsverkefna á sviði rannsókna og nýsköpunar í Evrópu.
Opinber fjárfesting í rannsóknum og nýsköpun á sviði upplýsinga- og fjarskiptatækni á vettvangi Sambandsins
hefur skipt og mun áfram skipta sköpum við að virkja það markumfang sem leiðir til uppgötvana og víðtækari
skilnings og betri nýtingar á nýsköpunarlausnum, -vörum og -þjónustu. Hún gegnir áfram lykilhlutverki við
þróun opinna verkvanga og tækni sem hægt er að nota alls staðar í Sambandinu við að prófa og gera tilraunir
með nýjungar í raunverulegum samevrópskum aðstæðum og við að tryggja bestu mögulegu nýtingu tilfanga
til að bæta samkeppnishæfni Sambandsins og takast á við sameiginlegar samfélagslegar áskoranir. Stuðningur
Sambandsins við rannsóknir og nýsköpun á sviði upplýsinga- og fjarskiptatækni gerir litlum og meðalstórum
KiW NQLI\ULUW NMXP HLQQLJ NOHLIW Dè YD[D RJ QêWD VpU VW Uè PDUNDèD VHP Qi WLO DOOV 6DPEDQGVLQV +DQQ HÀLU
samstarf og framúrskarandi árangur meðal vísindamanna og verkfræðinga Sambandsins, styrkir samlegðaráhrif
með fjárlögum einstakra aðildarríkja og milli þeirra og er þungamiðjan í samvinnu samstarfsaðila utan Evrópu.

Hver úttektin á fætur annarri á starfsemi á sviði upplýsinga- og fjarskiptatækni innan ramma sjöundu
rammaáætlunar leiðir í ljós að markviss fjárfesting í rannsóknum og nýjungum á sviði upplýsinga- og
fjarskiptatækni á vettvangi Sambandsins hefur skipt sköpum við að byggja upp forystu atvinnulífs á sviðum
iERUèYLèIDUVtPDIMDUVNLSWLRJXSSOêVLQJDRJIMDUVNLSWDNHU¿ìDUVHP|U\JJLHUDIDUiUtèDQGLRJYLèDèWDNDVW
i YLè iVNRUDQLU VV RUNXQêWQL KHLOEULJèL PDWY OD|U\JJL ÀXWQLQJD RJ OêèIU èLOHJDU EUH\WLQJDU )MiUIHVWLQJDU
Sambandsins í rannsóknainnviðum á sviði upplýsinga- og fjarskiptatækni hefur veitt evrópskum vísindamönnum
besta aðgang að rannsóknarnetum og gagnavinnslukerfum sem til eru í heiminum.
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1.1.3. Meginlínur aðgerða
$OOP|UJDèJHUèDVYLèVNXOXEHLQDVWDèiVNRUXQXPVHPYDUèDIRU\VWXtDWYLQQXOt¿RJXSSOêVLQJDRJIMDUVNLSWDW NQL
RJ Qi \¿U DOPHQQDU UDQQVyNQD RJ QêVN|SXQDUi WODQLU i VYLèL XSSOêVLQJD RJ IMDUVNLSWDW NQL RJ HUX HLQNXP
eftirfarandi:
a) ný kynslóð íhluta og kerfa: smíði háþróaðra, innfelldra orku- og auðlindanýtinna íhluta og kerfa,
E  Q VWDN\QVOyèW|OYXNHUIDKiìUyXèRJ|UXJJW|OYXNHU¿RJW NQLìPWYLQQVODPHèQRWNXQW|OYXVNêMD
c) net framtíðarinnar: hugbúnaður, vélbúnaður, innviðir, tækni og þjónusta,
d) inntakstækni og upplýsingastjórnun: upplýsinga- og fjarskiptatækni fyrir stafrænt efni og atvinnugreinar á
menningarsviðinu og skapandi iðnaði,
e) háþróað viðmót og þjarkatækni: þjarkar og snjallrými,
f)

öreinda- og nanórafeindatækni og ljóseindatækni: stuðningstækni á lykilsviðum sem tengjast öreinda- og
nanórafeindatækni og ljóseindatækni, einnig skammtatækni.

Þessum sex helstu aðgerðasviðum er ætlað að mæta hvers konar þörfum með tilliti til samkeppnishæfni evrópsks
LèQDèDUiKHLPVYtVXëDUiPHèDOHUIRU\VWDtDWYLQQXOt¿PHèWLOOLWLWLODOPHQQUDODXVQDY|UXRJìMyQXVWXVHP
byggja á upplýsinga- og fjarskiptatækni, sem nauðsynleg er til að takast á við helstu samfélagslegar áskoranir,
ásamt notkunarmiðuðum rannsóknar- og nýsköpunaráætlunum innan upplýsinga- og fjarskiptatækni sem studdar
verða í tengslum við viðkomandi samfélagslegu áskorun. Þegar litið er til þess sífellt verða meiri tækniframfarir
á öllum sviðum mannlífs verður samspil manns og tækni mikilvægt í þessu tilliti og hluti af notkunarmiðuðum
rannsóknum á sviði upplýsinga- og fjarskiptatækni sem nefndar eru hér að framan.
Undir hvert þessara sex aðgerðasviða falla einnig sértækir innviðir rannsókna í upplýsinga- og fjarskiptatækni,
s.s. lifandi rannsóknastofur (e. living labs) fyrir tilraunir og innviðir fyrir undirliggjandi stuðningstækni á
O\NLOVYLèXP RJ VDPì WWLQJX ìHLUUD YLè KiìUyDèDU Y|UXU RJ QêVN|SXQDUVQMDOONHU¿ ìPW E~QDèXU YHUNI UL
stoðþjónusta, dauðhreinsuð herbergi og aðgangur að málmsteypum til að framleiða frumeintök.
Horizon 2020 mun styðja rannsóknir og þróun á sviði upplýsinga- og fjarskiptatæknikerfa á þann hátt að
grundvallarréttindi og frelsi einstaklinga, einkum réttur þeirra til friðhelgi einkalífs, séu virt að fullu.
1.2.

Nanótækni

1.2.1. Sértækt markmið fyrir nanótækni
Sértæka markmiðið fyrir rannsóknir og nýsköpun á sviði nanótækni er að tryggja forystu Sambandsins á þessum
ört vaxandi heimsmarkaði með því að örva framfarir í vísindum og tækni og fjárfestingar í nanótækni og að þær
séu nýttar í samkeppnishæfum vörum og þjónustu til margs konar notkunar og á mörgum sviðum sem færa með
sér mikinn virðisauka.
)\ULUYHUèXUQDQyW NQLRUèLQVQDURJyUM~IDQOHJXUìiWWXUtÀHVWDOOULW NQLRJQRWNXQDUVYLèXPNH\UèiIUDP
af þeim ávinningi sem neytendur hafa af henni, lífsgæðum, heilbrigðisþjónustu, sjálfbærri þróun og þeim miklu
möguleikum sem hún veitir fyrirtækjum með tilliti til nýrra lausna í framleiðni og nýtingu á tilföngum.
Evrópa verður einnig að setja heildarviðmiðanir varðandi örugga og ábyrga nýtingu og stýringu á nanótækni til
DèWU\JJMDE èLPLNLQQiYLQQLQJI\ULUVDPIpODJRJDWYLQQXOtIRJ|ÀXJDVWDèODKYDèYDUèDU|U\JJLRJVMiOIE UQL
Evrópa getur ekki leyft sér að líta fram hjá heimsmarkaði fyrir vörur sem nýta nanótækni. Markaðsmat á virði
vara sem nýta nanótækni sem lykilþátt mun nema 700 milljörðum evra árið 2015 og 2 000 milljörðum evra
árið 2020 sem svarar annars vegar til tveggja milljóna starfa og hins vegar sex milljóna. Evrópsk fyrirtæki á
sviði nanótækni ættu að nýta þennan markaðsvöxt, sem nær tveggja stafa tölu, og vera fær um að ná til sín
markaðshlutdeild sem svarar a.m.k. til hlutdeildar Evrópu í heildarfjármögnun til rannsókna á heimsvísu (þ.e.
fjórðungs) eigi síðar en árið 2020.
1.2.2. Rök og Sambandsvirðisauki
Nanótækni er breitt svið tækni í þróun sem sannað er að býður upp á möguleika, hefur byltingarkennd áhrif,
WGiHIQLXSSOêVLQJDRJIMDUVNLSWDW NQLKUH\IDQOHLNDiVYLèLÀXWQLQJDOtIYtVLQGLKHLOEULJèLVìMyQXVWX ìPW
PHèIHUè  QH\VOXY|UXU RJ IUDPOHLèVOX ìHJDU UDQQVyNQLU Qi Dè ìUyDVW \¿U t Y|UX RJ ìMyQXVWXIHUOD VHP PDUND
tímamót, eru sjálfbær og samkeppnishæf.
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Nanótækni gegnir afar þýðingarmiklu hlutverki við að takast á við áskoranir sem greindar eru innan áætlunarinnar
(YUySD9HOKHSSQXèQêWLQJìHVVDUDUVWXèQLQJVW NQLiO\NLOVYLèXPPXQHÀDVDPNHSSQLVK IQLDWYLQQXOtIV
í Sambandinu með því að gera kleift að setja fram nýjar og endurbættar vörur eða skilvirkari ferla og svör við
samfélagslegum áskorunum í dag og í framtíðinni.

Heildarfjármögnun til rannsókna á sviði nanótækni hefur tvöfaldast, frá u.þ.b. 6,5 milljörðum evra árið 2004 til
u.þ.b. 12,5 milljarða evra árið 2008, en Sambandið stendur að baki u.þ.b. fjórðungi hennar. Sambandið hefur
viðurkennda leiðandi stöðu í rannsóknum á sviði nanóvísinda og nanótækni og er gert ráð fyrir u.þ.b. 4000
I\ULUW NMXPt6DPEDQGLQXI\ULU9LèKDOGDYHUèXURJHÀDìHVVDOHLèDQGLVW|èXtUDQQVyNQXPRJXPP\QGD
hana til hagnýtingar og markaðssetningar.

1~ìDUI(YUySDDèWU\JJMDVW|èXVtQDiKHLPVPDUNDèLRJE\JJMDiKHQQLWLODèHÀDYtèW NDVDPYLQQXLQQDQRJ
iPLOOLPDUJVNRQDUyOtNUDYLUèLVNHèMDRJPLOOLyOtNUDDWYLQQXJUHLQDWLOìHVVDè\¿UI UDìHVVDW NQLt|UXJJD
sjálfbæra og arðbæra verslunarvöru. Áhættumat og áhættustjórnun, auk ábyrgra stjórnunarhátta, reynast vera
iNYDUèDQGLì WWLUKYDèYDUèDUIUDPWtèDUiKULIQDQyW NQLiVDPIpODJXPKYHU¿RJKDJNHU¿

$IìHLPV|NXPVNDOtDOOULVWDUIVHPLO|JèiKHUVODiYtèW NDiE\UJDRJVMiOIE UDEHLWLQJXQDQyW NQLtDWYLQQXOt¿QX
ìDQQLJDèWU\JJMDPHJLPLNLQQiYLQQLQJVHPKHIXUiKULIiVDPIpODJRJDWYLQQXOtI7LODèWU\JJMDDèXQQWVpDè
nýta möguleg tækifæri, þ.m.t. að koma á fót nýjum fyrirtækjum og skapa störf, verða rannsóknir að leggja til
nauðsynleg tæki til að hægt sé að framkvæma stöðlun og reglusetningu með réttum hætti.

1.2.3. Meginlínur aðgerða
a) Þróun næstu kynslóðar nanóefna, nanóbúnaðar og nanókerfa
Miðar að vörum sem eru í meginatriðum nýjar og gera kleift að setja fram sjálfbærar lausnir á mörgum
ólíkum sviðum.

b) Örugg og sjálfbær þróun og beiting nanótækni
Markmiðið er að þróa vísindaþekkingu á mögulegum áhrifum nanótækni og nanókerfa á heilbrigði og
XPKYHU¿RJPyWDOHLèLUWLODèPHWDRJVWêUDiK WWXi|OOXPHQGLQJDUWtPDQXPìPWVW|èOXQDUìiWWXP

c) Þróun samfélagslegra þátta nanótækni
/HJJMDVNDOVpUVWDNDiKHUVOXiVWMyUQXQQDQyW NQLtìiJXVDPIpODJVRJXPKYHU¿V

d) Hagkvæm og sjálfbær samtenging og framleiðsla nanóefna, -eininga og -kerfa
Áhersla á nýja starfsemi, skynsamlega samþættingu nýrra og fyrirliggjandi ferla, þ.m.t. tæknilega samleitni,
svo og uppskölun til að ná fram mikilli nákvæmni í stórframleiðslu á vörum, og jafnframt á sveigjanlegar
IM|OQRWDYHUNVPLèMXUVHPWU\JJMDVNLOYLUNDPLèOXQìHNNLQJDUWLOQêVN|SXQDUtDWYLQQXOt¿

e) Þróun og stöðlun getuaukandi tækni, mæliaðferða og búnaðar
/|JèHUiKHUVODiXQGLUVW|èXW NQLWLODèVW\èMDYLèìUyXQRJPDUNDèVVHWQLQJX|UXJJUDÀyNLQQDQDQyHIQD
og nanókerfa.

1.3.

Háþróuð efni

1.3.1. Sértækt markmið fyrir háþróuð efni
Sértæka markmiðið fyrir rannsóknir og nýsköpun á sviði háþróaðra efna er að þróa efni til nýrra nota og að bæta
þau sem fyrir eru til þess að búa til samkeppnishæfari og öruggari vörur sem draga að því marki sem unnt er úr
iKULIXPiXPKYHU¿RJQRWNXQDXèOLQGD

(IQLHUXNMDUQLQêVN|SXQDUtDWYLQQXOt¿RJO\NLOìiWWXU+iìUyXèHIQLVHPPHLULìHNNLQJKHIXUYHULèO|JètPHè
nýrri virkni og bættri frammistöðu eru ómissandi fyrir samkeppnishæfni og sjálfbæra þróun atvinnulífs þvert á
notkunarsvið og geira.
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1.3.2. Rök og Sambandsvirðisauki
Þörf er fyrir ný háþróuð efni til þess að þróa afkastameiri og sjálfbærar vörur og ferla og sem geta komið í stað
IiJ WUDDXèOLQGD6OtNHIQLHUXìiWWXUtDèOH\VDì UiVNRUDQLUVHPYLèEODVDtDWYLQQXOt¿QXRJVDPIpODJLQXRJJHID
kost á betri nýtingu, krefjast minni auðlinda- og orkunotkunar og eru sjálfbær á endingartíma varanna.

ëUyXQ~WIUiQRWNXQIHOXURIWtVpUK|QQXQDOJHUOHJDQêUUDHIQDVHPJHWDJH¿èi WODèDIUDPPLVW|èXYLèQRWNXQ
Slík efni eru mikilvægur þáttur í aðfangakeðju hávirðisframleiðslu. Þau eru einnig grundvöllur framfara á
þverlægum tæknisviðum (s.s. í heilbrigðistækni, lífvísindum, rafeindatækni og ljóseindatækni) og á nánast
|OOXPPDUNDèVVYLèXP(IQLQVMiOIHUXO\NLOìiWWXUtDèDXNDYLUèLYDUDRJQRWK ¿ìHLUUDÈ WODèYLUèLRJiKULI
háþróaðra efna er verulegt þar sem áætlaður vaxtarhraði á ársgrundvelli er 6% og áætlað er að markaðurinn nái
100 milljörðum evra á árinu 2015.

Efnin skulu þróuð samkvæmt nálgun þar sem tekið er mið af öllum endingartíma fyrirliggjandi efna frá afhendingu
fyrirliggjandi þar til þær úreldast (frá vöggu til vöggu), með nýsköpunaraðferðum til að draga svo sem kostur
er úr notkun nauðsynlegra auðlinda (þ.m.t. orku) við umbreytingu þeirra eða úr neikvæðum áhrifum á menn og
XPKYHU¿(LQQLJVNDOIMDOODXPiIUDPKDOGDQGLQRWNXQHQGXUYLQQVOXHèDDQQDUVNRQDUQRWNXQìHJDUHIQLQHUX
úr sér gengin, svo og tengda samfélagslega nýsköpun, s.s. breytingar á hegðun neytenda og ný viðskiptalíkön.

7LO Dè KUDèD IUDPI|UXP VNDO KO~D Dè ìYHUIDJOHJUL RJ VDPOHLWLQQL QiOJXQ VHP WHNXU WLO HIQDIU èL HèOLVIU èL
verkfræði, fræðilegrar og tölvustýrðrar líkanagerðar, lífvísinda og í auknum mæli skapandi iðnhönnunar.

+O~DVNDODèQêMXPXPKYHU¿VY QXPEDQGDO|JXPRJVDPVWDU¿DWYLQQXJUHLQDìDQQLJDèì UJHWLDXNLèIM|OEUH\WQL
í starfsemi sinni og víkkað út viðskiptalíkön sín, endurnýtt úrgang sem grundvöll fyrir nýja framleiðslu.

1.3.3. Meginlínur aðgerða
a) Þverlæg og styðjandi efnistækni
Rannsóknir á efnum með hannaða eiginleika, efnum með hagnýtanlega eiginleika, efnum með
fjölhagnýtanlega eiginleika og hærra þekkingargildi, nýja virkni og bætta frammistöðu og berandi efnum
fyrir nýsköpun á öllum sviðum atvinnulífs, þ.m.t. fyrir skapandi atvinnugreinar.

b) Þróun og umbreyting efna
Rannsóknir og þróun til að tryggja skilvirka, örugga og sjálfbæra þróun og uppskölun sem gerir kleift að
stunda iðnaðarframleiðslu í framtíðinni á vörum sem eru byggðar á hönnun og ná því að lágmarka úrgang
við meðhöndlun vinnsluefna í Evrópu.

c) Meðhöndlun þátta í vinnsluefnum
5DQQVyNQLURJìUyXQiVYLèLQêUUDURJQêVNDSDQGLW NQLI\ULUHIQLHIQLVì WWLìHLUUDRJNHU¿

d) Efni fyrir sjálfbæran og auðlindanýtinn iðnað sem veldur lítilli losun
Þróun nýrra vara og notkunarsviða, viðskiptalíkana og ábyrgrar neytendahegðunar sem minnkar orkuþörf og
greiðir fyrir framleiðslu sem losar lítið af koltvísýringi.

H  (IQLYLèXUI\ULUVNDSDQGLDWYLQQXJUHLQDUìDUiPHèDOPHQQLQJDUDUÀHLIè
Nýting hönnunar og þróun samleitinna tækninýjunga til að skapa ný viðskiptatækifæri, þar á meðal við
YDUèYHLVOXRJHQGXUXSSE\JJLQJXPHQQLQJDUDUÀHLIèDURJHIQLYLèDUPHèV|JXOHJWHèDPHQQLQJDUOHJWJLOGL
ásamt nýjum efniviði.

f)

Mæliaðferðir, greining á eiginleikum, stöðlun og gæðastýring
(ÀLQJW NQLVVJUHLQLQJDUiHLJLQOHLNXPPDWViQH\èLOHJJLQJDUVtPDWVRJVtY|NWXQDURJVSiOtNDQDI\ULU
afkastagetu með tilliti til framfara og áhrifa á sviði efnisvísinda og verkfræði.
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g) Bestun í efnisnotkun
Rannsóknir og þróun til að rannsaka staðgöngu og valkosti í efnisnotkun, ásamt nýstárlegri sýn á
viðskiptalíkön og greiningu á mikilvægum auðlindum.

1.4.

Líftækni

1.4.1. Sértækt markmið fyrir líftækni
Sértæka markmiðið fyrir rannsóknir og þróun á sviði líftækni er að þróa samkeppnishæfar, sjálfbærar, öruggar
RJQêVWiUOHJDULèQDèDUY|UXURJIHUODRJYHUDDÀYDNLQêVN|SXQDULQQDQIM|OGDHYUySVNUDJHLUDVVODQGE~QDèDU
VNyJU NWDUPDWY ODLèQDèDURUNXJHLUDQVHIQDJHLUDQVRJKHLOEULJèLVJHLUDQViVDPWOtIKDJNHU¿QXVHPE\JJLVWi
þekkingu.

gÀXJXUYtVLQGDW NQLRJQêVN|SXQDUJUXQQXUtOtIW NQLPXQVW\èMDHYUySVNDUDWYLQQXJUHLQDUYLèDèWU\JJMD
forystu á þessu lykilsviði stuðningstækni. Þessi staða verður styrkt frekar með því að samþætta heilbrigðis- og
|U\JJLVPDWLè HIQDKDJV RJ XPKYHU¿ViKULI DI QRWNXQ W NQLQQDU RJ VWMyUQXQ ìiWWD KHLOGDUiK WWX RJ VpUW NUDU
áhættu í tengslum við nýtingu líftækni.

1.4.2. Rök og Sambandsvirðisauki
Líftækni byggist á því að víkka út þekkingu á lifandi kerfum og er ætlað að gefa af sér hafsjó nýrra notkunarsviða
og styrkja grundvöll iðnaðar í Sambandinu og nýsköpunargetu hans. Dæmi um vaxandi mikilvægi líftækni er
notkun hennar í iðnaði, s.s. við líftæknilyfjagerð, matvæla- og fóðurframleiðslu og í lífefnaiðnaði, en talið er að
markaðshlutdeild þess síðasttalda muni aukast úr 12% í 20% af efnaframleiðslu fram til 2015. Líftækni tekur
einnig til nokkurra hinna svokölluðu tólf meginreglna „grænnar efnafræði“, á grundvelli valvísi og skilvirkni
lífkerfa. Unnt er að draga úr fjárhagslegri byrði sem mögulega hvílir á fyrirtækjum Sambandsins með því að nýta
möguleika líftækniferla og lífgrundaðra vara til þess að draga úr losun koltvísýrings en áætlað er að losunin nemi
frá árinu 2030 milli 1 milljarðs til 2,5 milljarða tonna af jafngildiseiningum koltvísýrings árlega.

Nú þegar fást nærri 20% af lyfjum innan líftæknilyfjageirans í Evrópu með líftækni og allt að 50% af nýjum
O\IMXP /tIW NQL PXQ JHJQD YHLJDPLNOX KOXWYHUNL YLè Dè XPEUH\WD HIQDKDJVNHU¿QX t iWW Dè OtIJUXQGXèX
HIQDKDJVNHU¿PHèìYtDèìUyDQêMDLèQDèDUIHUOD/tIW NQLRSQDUHQQIUHPXUQêMDUOHLèLUWLODèìUyDVMiOIE UDQ
landbúnað, lagareldi og skógrækt og til að nýta þá gríðarlegu möguleika sem liggja í auðlindum sjávar til að búa
WLOQêQRWNXQDUVYLètLèQDèLKHLOEULJèLVJHLUDRUNXJHLUDHIQDLèQDèLRJXPKYHU¿VJHLUDÈ WODèHUDèQêWLONRPQL
geirinn sjávarlíftækni (blá líftækni) muni vaxa um 10% á ári.

$èUDUO\NLOXSSVSUHWWXUQêVN|SXQDUHUYLèVNLOÀ|WPLOOLOtIW NQLRJDQQDUUDUVWXèQLQJVW NQLRJVDPOHLWLQQDUW NQL
einkum nanótækni og upplýsinga- og fjarskiptatækni, sem eru m.a. nýttar til skynjunar og greiningar.

1.4.3. Meginlínur aðgerða
D  6WXèODèDèHÀLQJXIUDPV NLQQDUOtIW NQLVHPDÀYDNDtQêVN|SXQ
ëUyXQQêUUDW NQLVYLèDPDK|QQXQDUOtIIU èLOtIJDJQDW NQLRJNHU¿VOtIIU èLVHPORIDPM|JJyèXKYDè
varðar nýsköpunarvörur og -tækni og algerlega ný notkunarsvið.

b) Iðnaðarvörur og -ferli sem byggjast á líftækni
Þróun líftækni í iðnaði og hönnun lífferla í iðnaði fyrir samkeppnishæfar iðnaðarvörur og sjálfbæra ferla
(t.d. í efnaiðnaði, heilbrigðisgeiranum, námuvinnslu, orkuiðnaði, að því er varðar vörur úr pappírskvoðu,
SDSStURJWUHIMXPRJYLèLWH[WtOVWHUNMXPDWY ODYLQQVOX RJXPKYHU¿VRJKHLOEULJèLVWHQJGDì WWLìPW
hreinsunaraðgerðir.

c) Nýskapandi og samkeppnishæfar undirstöðutæknigreinar
Þróun undirstöðutæknigreina (t.d. genamengjarannsóknir, víðerfðamengjafræði, prótínmengjafræði,
XPEURWVHIQDPHQJMDIU èL VDPHLQGDW NQL WMiQLQJDUNHU¿ XQGLUVW|èXU VYLSIDUVJUHLQLQJD RJ IUXPXPLèDèUD
UDQQVyNQD WLODèHÀDIRU\VWXRJVDPNHSSQLV\¿UEXUèLiêPVXPHIQDKDJVOHJDPLNLOY JXPVYLèXP
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1.5.

Háþróuð framleiðsla og vinnsla

1.5.1. Sértækt markmið
Sértæka markmiðið fyrir rannsóknir og nýsköpun á sviði háþróaðrar framleiðslu og vinnslu er að umbreyta
núverandi framleiðslufyrirtækjum, kerfum og ferlum. Þetta verður m.a. gert með því að nota stuðningstækni á
lykilsviðum til þess að ná fram þekkingarfrekari, sjálfbærari, auðlinda- og orkunýtnari, þverfaglegri framleiðsluog vinnslutækni sem gefur af sér nýsköpunarvörur, -ferla og -þjónustu í ríkari mæli. Stuðningur við nýjar,
sjálfbærar vörur, ferla og þjónustu og nýting þeirra til samkeppni, sem og háþróuð framleiðsla og vinnsla, er
einnig afar þýðingarmikill til að ná markmiðum forgangssviðsins „Samfélagslegar áskoranir“.

1.5.2. Rök og Sambandsvirðisauki
)UDPOHLèVOXJHLULQQ HU DIDU PLNLOY JXU I\ULU KDJNHU¿ (YUySX RJ QHPXU XìE  DI YHUJUL ODQGVIUDPOHLèVOX
og innan hans voru 22 milljón störf í Sambandinu árið 2007. Færri viðskiptahindranir og aukið hagræði af
fjarskiptatækni hafa leitt til þess að framleiðslugeirinn mætir nú harðari samkeppni en áður og hefur í auknum
P OLÀXVWWLOODQGDìDUVHPKHLOGDUNRVWQDèXUHUKYDèO JVWXU$IìHLPV|NXPìXUIDHYUySVNDUDèIHUèLUJDJQYDUW
IUDPOHLèVOXJHLUDQXP Dè EUH\WDVW t YHLJDPLNOXP DWULèXP ìDQQLJ Dè KDQQ KDOGL VDPNHSSQLVK ¿ VtQX RJ JHWXU
Horizon 2020 stuðlað að þessu með því að safna saman öllum viðeigandi hagsmunaaðilum til að ná því markmiði.

Evrópa þarf að auka fjárfestingar á vettvangi Sambandsins til þess að halda forystu sinni og samkeppnishæfni
tIUDPOHLèVOXW NQLRJKHIMDXPEUH\WLQJX\¿UtYHUèP WDUìHNNLQJDUIUHNDUY|UXURJVNDSDìDQQLJVNLO\UèLI\ULU
sjálfbæra framleiðslu og þjónustu vegna framleiddrar vöru sem endist líftíma hennar. Auðlindafrekur framleiðsluog vinnsluiðnaður þarf að virkja frekara fjármagn og þekkingu á vettvangi Sambandsins og auka fjárfestingar í
rannsóknum, þróun og nýsköpun til þess að unnt sé að taka frekari skref í átt að samkeppnishæfu, auðlindanýtnu
RJVMiOIE UXKDJNHU¿VHPORVDUOtWLèDINROWYtVêULQJLRJWLOìHVVDèXSSI\OODVDPì\NNWiNY èLXPPLQQNXQt
losun gróðurhúsalofttegunda frá iðnaðarstarfsemi hvarvetna í Sambandinu eigi síðar en 2050 (28).

gÀXJDUVWHIQXU6DPEDQGVLQVP\QGXHÀDI\ULUOLJJMDQGLLèQDèt(YUySXRJKO~DDèLèQDèLIUDPWtèDUÈ WODèYLUèL
og áhrif geira háþróaðra framleiðslukerfa er umtalsvert og er gert ráð fyrir að stærð markaðarins nemi 150
milljörðum evra árið 2015 og að árlegur meðalvöxtur nemi um 5%.

Afar þýðingarmikið er að halda í þekkingu og færni til að unnt sé að viðhalda framleiðslu- og vinnslugetu
LQQDQ (YUySX Ë UDQQVyNQD RJ QêVN|SXQDUVWDU¿ VNDO OHJJMD iKHUVOX i VMiOIE UD RJ |UXJJD IUDPOHLèVOX RJ
vinnslu og innleiða nauðsynlegar tækninýjungar og neytendaviðmið til að framleiða vörur og þjónustu með ríku
þekkingarinntaki og lítilli efna- og orkunotkun.

(YUySDìDUIHLQQLJDè\¿UI UDìHVVDVWXèQLQJVW NQLRJìHNNLQJXiDèUDIUDPOHLèVOXJHLUDVVE\JJLQJDUVWDUIVHPL
og mannvirkjagerð, sem er mikil uppspretta gróðurhúsalofttegunda þar sem byggingarstarfsemi tekur til sín um
40% af allri orkunotkun í Evrópu og stendur að baki um 36% af losuðum koltvísýringi. Byggingarstarfsemi
og mannvirkjagerð, sem nema um 10% af vergri landsframleiðslu og leggja til 16 milljón störf í Evrópu innan
þriggja milljóna fyrirtækja, þar sem 95% eru lítil og meðalstór fyrirtæki, þarf að taka upp nýstárleg efni og
IUDPOHLèVOXDèIHUèLUWLODèGUDJD~UXPKYHU¿ViKULIXP

1.5.3. Meginlínur aðgerða
D  7 NQLìHNNLQJI\ULUYHUNVPLèMXUIUDPWtèDULQQDU
Stuðlað að sjálfbærum vexti iðnaðar með því að greiða fyrir markvissum breytingum í Evrópu frá framleiðslu
á grundvelli kostnaðar til nálgunar sem byggist á auðlindanýtni og því að skapa vörur með mikinn virðisauka
RJiVN\QY GGULRJDINDVWDPLNLOOLIUDPOHLèVOXVHPE\JJLUiXSSOêVLQJDRJVDPVNLSWDW NQLtVDPì WWXNHU¿

E  7 NQLJUHLQDUtìiJXRUNXQêWLQQDNHUIDRJRUNXQêWLQQDE\JJLQJDPHèOtWLOXPKYHU¿ViKULI
Dregið úr orkunotkun og losun koltvísýrings með rannsóknum, þróun og nýtingu sjálfbærrar byggingartækni
RJ NHUID RJ VMyQXP EHLQW Dè DOOUL YLUèLVNHèMXQQL DXN ìHVV VHP GUHJLè HU ~U KHLOGDUXPKYHU¿ViKULIXP DI
byggingum.
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c) Sjálfbærar, orkunýtnar tæknigreinar með litla losun koltvísýrings í orkufrekum vinnsluiðnaði
Samkeppnishæfni vinnsluiðnaðar aukin með því bæta með róttækum hætti auðlinda- og orkunýtni og draga
~UXPKYHU¿ViKULIXPVOtNVLèQDèDUtDOOULYLUèLVNHèMXQQLêWDXQGLUQRWNXQW NQLPHèOLWODORVXQNROWYtVêULQJV
sjálfbærari iðnaðarferla og, eftir atvikum, samþættingu endurnýjanlegra orkugjafa.

d) Ný, sjálfbær viðskiptalíkön
Sett fram hugtök og aðferðafræði fyrir aðlöguð, þekkingarmiðuð viðskiptalíkön í sérsniðnum lausnum,
þ.m.t. aðrar auðlindasparandi aðferðir.

1.6.

Geimvísindi

1.6.1. Sértækt markmið fyrir geimvísindi
Sértæka markmiðið fyrir rannsóknir og þróun á sviði geimvísinda er að hlúa að kostnaðarhagkvæmum,
samkeppnishæfum og nýstárlegum geimiðnaði (þ.m.t. lítil og meðalstór fyrirtæki) og rannsóknarsamfélagi til
DèìUyDRJQêWDJUXQQYLUNLtJHLPQXPVHPXSSI\OODìDU¿U6DPEDQGVLQVtIUDPWtèLQQLKYDèYDUèDUVWHIQXPiORJ
samfélagslega þætti.

$IDUPLNLOY JWHUDèHÀDHYUySVNDQJHLPLèQDèRSLQEHUUDDèLODRJHLQNDDèLODPHèìYtDèêWDXQGLUJHLPUDQQVyNQLU
og nýsköpun til þess að viðhalda og varðveita getu Evrópu til að nýta geiminn til að styðja við stefnur Sambandsins,
alþjóðlega grundvallarhagsmuni og samkeppnishæfni þjóða sem hafa um langa hríð stundað geimferðir og þeirra
sem hyggjast taka upp slíkar ferðir. Aðgerðir á vettvangi Sambandsins fara fram í tengslum við geimrannsóknir
aðildarríkjanna og Geimvísindastofnunar Evrópu með það fyrir augum að rannsóknir hinna ýmsu aðila komi
hver annarri til fyllingar.

1.6.2. Rök og Sambandsvirðisauki
Geimurinn er mikilvægur en oft á tíðum ósýnilegur þáttur að baki margs konar þjónustu og vörum sem skipta
VN|SXPtGDJOHJXOt¿VDPIpODJDVVOHLèV|JXRJIMDUVNLSWXPVYRRJYHèXUVSiPRJODQGIU èLOHJXPXSSOêVLQJXP
sem fást með jarðfjarkönnun gervihnatta. Við mótun og framkvæmd stefnu á evrópskum vettvangi og landsog svæðisvísu er í auknum mæli stuðst við upplýsingar sem fást utan úr geimnum. Geimiðnaður vex hröðum
skrefum og nær til nýrra svæða (t.d. Kína, Suður-Ameríku og Afríku). Evrópskur iðnaður stundar sem stendur
XPWDOVYHUèDQ ~WÀXWQLQJ i I\UVWD ÀRNNV JHUYLKQ|WWXP WLO YLèVNLSWD RJ YtVLQGD$XNLQ VDPNHSSQL i KHLPVYtVX
ógnar stöðu Evrópu á þessu sviði.

Þannig hefur Evrópa hagsmuni af því að tryggja að iðnaður í álfunni standi áfram traustum fótum á þessu
sviði þar sem gríðarleg samkeppni ríkir. Enn fremur hafa gögn frá evrópskum gervi- og könnunarhnöttum
til vísindarannsókna leitt til afar mikilvægra vísindalegra uppgötvana á síðustu áratugum í jarðvísindum,
grunnrannsóknum í eðlisfræði, stjörnufræði og reikistjörnufræði. Að auki hefur nýstárleg geimtækni, s.s.
þjarkafræði, stuðlað að framförum í þekkingu og tækni í Evrópu. Með þessa einstæðu getu að vopni hefur
evrópski geimiðnaðurinn gegnt veigamiklu hlutverki við að takast á við áskoranir sem er greindar innan ramma
Horizon 2020.

Rannsóknir, tækniþróun og nýsköpun eru undirstaða getu í geimrannsóknum sem hafa mikla þýðingu fyrir
evrópskt samfélag. Bandaríkin verja um 25% af fjárveitingu sinni til geimmála til rannsókna og þróunar en
Sambandið einungis um 10%. Enn fremur er fjallað um geimrannsóknir í Sambandinu í landsbundnum áætlunum
aðildarríkja, áætlunum Geimvísindastofnunar Evrópu og rammaáætlunum Sambandsins er varða rannsóknir.

7LOìHVVDèYLèKDOGDW NQLRJVDPNHSSQLVIRUVNRWL(YUySXRJQêWDIMiUIHVWLQJDUHUì|UIiDèJHUèXPiYHWWYDQJL
Sambandsins, með hliðsjón af 3. mgr. 4. gr. og 189. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins, ásamt
geimrannsóknum aðildarríkjanna og Geimvísindastofnunar Evrópu sem hefur stýrt þróun gervihnatta til iðnaðar
og víðgeimferðum á grundvelli milliríkjasamstarfs aðildarríkja Geimvísindastofnunar Evrópu frá árinu 1975.
Einnig er þörf á aðgerðum Sambandsins til að ýta undir þátttöku bestu vísindamanna frá öllum aðildarríkjum og
draga úr hindrunum fyrir samstarfsverkefni til geimrannsókna þvert á landamæri.

7LO YLèEyWDU ìHVVX PXQX XSSOêVLQJDU IUi HYUySVNXP JHUYLKQ|WWXP EMyèD DXNQD P|JXOHLND i IUHNDUL ìUyXQ i
nýstárlegri fráliggjandi þjónustu um gervihnetti. Þetta er dæmigerður geiri fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki og
hann ætti að styðja með ráðstöfunum á sviði rannsókna og nýsköpunar til þess að ná fram fullum ávinningi
af þessum möguleika og einkum af verulegum fjárfestingum í tveimur áætlunum Sambandsins, Galíleó- og
Kópernikusaráætlununum.
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*HLPXULQQ Q U DI HèOLOHJXP iVW èXP ~W I\ULU ODQGDP UL i M|UèX RJ JHIXU HLQVW WW VMyQDUKRUQ \¿U KHLPLQQ
RJ EêèXU ìDQQLJ XSS i VWyU YHUNHIQL VHP HUX XQQLQ t DOìMyèOHJX VDPVWDU¿ 7LO ìHVV Dè (YUySD JHWL JHJQW
mikilvægu hlutverki í slíkri alþjóðlegri geimstarfsemi á næstu áratugum eru bæði sameiginleg evrópsk stefna í
geimvísindaáætlunum og geimrannsóknum og nýsköpunarstarfsemi á evrópskum vettvangi Evrópu ómissandi.

Geimrannsóknir og nýsköpun innan ramma Horizon 2020 eru í samræmi við forgangssvið geimvísindaáætlunar
6DPEDQGVLQVRJìDU¿UHYUySVNUDDèJHUèDi WODQDHLQVRJUièLèRJIUDPNY PGDVWMyUQLQKDIDVNLOJUHLQWìDX 29).

Evrópskur grunnur geimvísinda, á borð við Kópernikusar- og Galíleóáætlanirnar, felur í sér stefnumiðaða
fjárfestingu og nauðsyn þess að þróa ný notkunarsvið á síðari stigum. Í þessu skyni skal styðja við beitingu
geimtækni með viðeigandi sértækum markmiðum innan forgangssviðsins „Samfélagslegar áskoranir“, eftir því
sem við á, með það að markmiði að tryggja félagslegan og hagrænan ávinning, svo og arð af fjárfestingu og
evrópska forystu á notkunarsviðum á síðari stigum.

1.6.3. Meginlínur aðgerða
D  (ÀLQJHYUySVNUDUVDPNHSSQLVK IQLyK èLVRJQêVN|SXQDUtHYUySVNDJHLPYtVLQGDJHLUDQXP
Þetta felur í sér vernd og frekari þróun samkeppnishæfs, sjálfbærs og framtakssams geimiðnaðar og
JHLPUDQQVyNQDVDPIpODJViKHLPVP OLNYDUèDWLODèYLèKDOGDRJHÀDHYUySVNDIRU\VWXRJyK èLJHLPNHUID
til að hlúa að nýsköpun í geimiðnaðinum og gera það mögulegt að vinna að nýsköpun á jörðu á grundvelli
geimrannsókna, s.s. með því að nota fjarkönnun og leiðsögugögn.

b) Framfarir á sviði geimtækni
Markmiðið er að þróa háþróaða tækni og stuðningstækni á sviði geimvísinda og rekstrarhugmyndir,
frá hugmynd til sýningar, í geimnum. Þetta tekur til tækni sem styður aðgang að geimnum, tækni til að
vernda geimbúnað fyrir ógnum á borð við brak og sólgos, sem og fjarskipta, leiðsögu og fjarkönnunar um
gervihnetti. Þróun og beiting háþróaðrar geimtækni krefst símenntunar og þjálfunar mjög hæfra verkfræðinga
og vísindamanna og einnig ríkra tengsla milli þeirra og notenda geimbúnaðar.

c) Hagnýting geimgagna
Hægt er að ná fram verulega aukinni nýtingu gagna frá evrópskum gervihnöttum (af hálfu vísindamanna,
almennings eða atvinnulífs) ef frekara átak er gert til að vinna, skrá, fullgilda, staðla og hafa gögn til reiðu
með sjálfbærum hætti og til að styðja við þróun nýrra upplýsingavara og -þjónustu sem leiðir af þessum
gögnum með hliðsjón af 189. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins, þ.m.t. nýjungar við
PHèIHUèPLèOXQRJUHNVWUDUVDPK ¿JDJQDHLQNXPVWXèODDèDèJDQJLDèRJVNLSWLiJ|JQXPRJOêVLJ|JQXP
jarðvísinda. Í þessari starfsemi skal einnig tryggja mikla arðbærni fjárfestinga í grunnvirkjum í geimnum og
stuðla að því að tekist sé á við samfélagslegar áskoranir, einkum ef slíkt er gert í samræmdu hnattrænu átaki,
VViJUXQGYHOOLKQDWWU QVNHU¿VMDUèIMDUN|QQXQDUNHUIDìHPHèìYtDèQêWDWLOIXOOV.ySHUQLNXVDUi WOXQLQD
sem helsta framlag Evrópu, Galíleóáætlunina um evrópska leiðsögu um gervihnött eða milliríkjanefndina
um loftslagsbreytingar þegar um er að ræða málefni tengd loftslagsbreytingum. Veittur verður stuðningur til
að þessar nýjungar verði teknar upp skjótt í viðeigandi nýtingar- og ákvarðanatökuferli. Undir þetta fellur
einnig hagnýting gagna til frekari vísindalegra rannsókna.

d) Stuðlað að evrópskum rannsóknum til stuðnings við alþjóðleg samstarfsverkefni á sviði geimvísinda
Viðfangsefni á sviði geimvísinda eru í eðli sínu hnattræn. Þetta er einkum ljóst hvað varðar viðfangsefni á
borð við Næmi á aðstæður í geimnum (SSA) og mörg vísinda- og hagnýtingarverkefni. Þróun framsækinnar
geimtækni fer í auknum mæli fram innan slíkra alþjóðlegra samstarfsverkefna. Það er evrópskum
vísindamönnum og fyrirtækjum mikilvægt til þess að ná árangri að tryggja aðgang að þeim. Skilgreining og
framkvæmd vegvísa til lengri tíma og samræming með alþjóðlegum samstarfsaðilum eru grundvallarþættir
til að ná þessu markmiði.

2.

Aðgangur að áhættufjármagni

2.1.

Sértækt markmið
Sértækt markmið er að veita aðstoð við að takast á við annmarka markaðarins hvað varðar aðgang að
áhættufjármagni til rannsókna og nýsköpunar.
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Staða fjármögnunar á sviði rannsókna og nýsköpunar er hörmuleg, einkum hjá litlum og meðalstórum
nýsköpunarfyrirtækjum og nýsköpunarfyrirtækjum að meðalstærð (e. mid-caps) með mikla vaxtarmöguleika.
Nokkrir stórir annmarkar eru á markaðnum hvað varðar aðgang að fjármagni vegna þess að sú nýsköpun sem
er nauðsynleg til að ná stefnumiðum er alla jafna of áhættusöm fyrir markaðinn og því nýtur samfélagið ekki til
fulls mögulegs ávinnings af henni.

Fyrirgreiðsla varðandi lánsfé („lánsfjárfyrirgreiðsla“) og eigið fé („eiginfjárfyrirgreiðsla“) mun stuðla að því að
leysa úr þessum vandamálum með því að bæta fjármögnunar- og áhættulýsingu fyrir viðkomandi starfsemi á
sviði rannsókna og nýsköpunar. Þetta mun því auðvelda aðgang fyrirtækja og annarra aðstoðarþega að lánum,
ábyrgðum og öðrum tegundum áhættufjármagns; stuðla að fjárfestingu á upphafsstigum og þróun fyrirliggjandi
og nýrra áhættufjármagnssjóða; bæta miðlun þekkingar og markað fyrir hugverkaréttindi; laða fjármagn að
PDUNDèLiK WWXIMiUPDJQVRJYHUDDOPHQQWKYDWLYLè\¿UI UVOXIUiKXJP\QGìUyXQRJVêQLQJXiQêMXPY|UXP
RJìMyQXVWX\¿UtPDUNDèVVHWQLQJX

+HLOGDUiKUL¿QYHUèDìDXDèJHUDHLQNDJHLUDQQI~VDULWLODèIMiUIHVWDtUDQQVyNQXPRJQêVN|SXQRJVWXèODìDQQLJ
að því unnt verði að ná lykilmarkmiði áætlunarinnar Evrópa 2020: að fjárfesta 3% af vergri landsframleiðslu
í Sambandinu í rannsóknum og þróun við lok áratugarins, þar sem einkageirinn leggur til tvo þriðju.
Fjármögnunarleiðir munu einnig stuðla að því að ná markmiðum hvað varðar rannsóknir og nýsköpun í
|OOXPJHLUXPRJPiODÀRNNXPVHPVNLSWDPLNOXPiOLYLèDèWDNDVWiYLèVDPIpODJVOHJDUiVNRUDQLUYLèDèHÀD
VDPNHSSQLVK IQLRJVW\èMDYLèVMiOIE UDQKDJY|[WI\ULUDOODRJDÀDXPKYHU¿VJ èDRJDQQDUUDDOPDQQDJ èD

2.2. Rök og Sambandsvirðisauki
Þörf er á lánsfjárfyrirgreiðslu á vettvangi Sambandsins í þágu rannsókna og nýsköpunar til þess að auka líkur á
því að unnt sé að fá lán og ábyrgðir og ná stefnumarkmiðum hvað varðar rannsóknir og nýsköpun. Líkur eru á
að sú gjá, sem er á markaði milli eftirspurnar og framboðs á lánum og ábyrgðum fyrir áhættusamar fjárfestingar
í rannsóknum og nýsköpun, sem núverandi fjárfestingarsjóður með áhættuhlutdeild (RSFF) tekur á, muni haldast
óbreytt þar sem viðskiptabankar taka að mjög litlu leyti þátt í mjög áhættusömum lánveitingum. Eftirspurn eftir
lánsfjármögnun fjárfestingarsjóðs með áhættuhlutdeild (RSFF) hefur verið mikil frá því að honum var komið á
IyWiPLèMXiULtI\UVWDiIDQJD  IyUXYLèXUNHQQGDUOiQVXPVyNQLU\¿UIUDP~UY QWLQJXP
(7,6 milljarðar evra í stað áætlaðra 5 milljarða evra).

Enn fremur skortir banka venjulega getu til að meta þekkingarverðmæti, s.s. hugverkaréttindi, og eru því oft
yI~VLUWLODèIMiUIHVWDtI\ULUW NMXPtìHNNLQJDULèQDèL$ÀHLèLQJLQHUV~DèP|UJWUDXVWQêVN|SXQDUI\ULUW NLE èL
stór og smá, geta ekki fengið lán til starfsemi á sviði rannsókna og nýsköpunar sem felur í sér mikla áhættu. Við
PyWXQRJIUDPNY PGI\ULUJUHLèVOXiYHJXPIUDPNY PGDVWMyUQDULQQDUVHPIHUIUDPtVDPVWDU¿YLèHLQQHèD
ÀHLULDèLODtVDPU PLYLèUHJOXJHUè (6%.%( QUVNDOK~QWU\JJMDDèWHNLèYHUèLWLOOLWWLOXPIDQJV
RJWHJXQGDW NQLOHJUDURJIMiUPiODOHJUDUiK WWXPHèYLèHLJDQGLK WWLtìYtVN\QLDèXSSI\OODì UìDU¿UVHP
greindar hafa verið.

Þessar gjár á markaði markast í grundvallaratriðum af óvissu, ósamræmi í upplýsingum og miklum kostnaði við
að reyna að takast á við þessa þætti: viðskiptasaga nýstofnaðra fyrirtækja er of stutt til að fullnægja mögulegum
OiQYHLWHQGXP MDIQYHO WUDXVW I\ULUW NL HLJD RIW t HU¿èOHLNXP PHè Dè VHWMD IUDP Q JDU XSSOêVLQJDU RJ YLè
XSSKDIVIMiUIHVWLQJXtUDQQVyNQXPRJQêVN|SXQHUDOOVyOMyVWKYRUWVWDU¿èPXQLtUH\QGOHLèDWLOiUDQJXUVUtNUDU
uppgötvunar.

Enn fremur skortir fyrirtæki sem vinna á hugmyndastigi eða á nýjum sviðum iðulega nægileg veð. Annar letjandi
þáttur er að jafnvel þótt rannsóknir og nýsköpun leiði til seljanlegrar vöru eða aðferðar er ekki víst að fyrirtækið
VHPYDQQDèìHLPJHWLHLWWQRWI UWVpUiYLQQLQJLQQVHPVWDU¿èOHLèLUDIVpU

Með tilliti til Sambandsvirðisauka stuðlar lánsfjárfyrirgreiðsla að vega á móti annmörkum markaðarins sem hindra
einkageirann í að fjárfesta á sem hagkvæmastan hátt í rannsóknum og nýsköpun. Með framkvæmd hennar verður
kleift að safna saman markumfangi fjármagns af fjárlögum Sambandsins og, á grundvelli áhættuhlutdeildar,
frá fjármálastofnun(um) sem annast framkvæmdina. Hún örvar fyrirtæki til fjárfesta meira af eigin peningum í
rannsóknum og nýsköpun en þau hefðu annars gert. Að auki mun lánsfjárfyrirgreiðslan hjálpa bæði opinberum
stofnunum og einkastofnunum við að draga úr áhættu við opinber innkaup fyrir markaðssetningu eða innkaup á
nýsköpunarvörum og -þjónustu.
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Þörf er á eiginfjárfyrirgreiðslu á vettvangi Sambandsins til rannsókna og nýsköpunar til að bæta framboð á
HLJLQIMiUIMiUP|JQXQ I\ULU IMiUIHVWLQJDU i XSSKDIVVWLJXP RJ i YD[WDUVNHLèL RJ WLO Dè HÀD ìUyXQ iK WWXIMiU
PDJQVPDUNDèDUt6DPEDQGLQX9LèW NQL\¿UI UVOXRJiVSURWDVWLJLOHQGDQêI\ULUW NLtOiGH\èXìHJDURSLQEHULU
rannsóknastyrkir eru ekki lengur veittir og ekki er unnt að laða að fjármagn einkaaðila. Opinber stuðningur, sem
miðar að því að virkja frum- og sprotafjármögnun frá einkaaðilum til fylla upp í þessa eyðu, er of dreifður og
VOLWUyWWXUHèDHNNLVWêUWDIQ JLOHJULìHNNLQJX(QQIUHPXUHUXÀHVWLUiK WWXIMiUPDJQVVMyèLUt(YUySXRIVPiLUt
sniðum til að fjármagna áframhaldandi vöxt nýsköpunarfyrirtækja og hafa ekki það markumfangi að unnt sé að
QiIUDPVpUK ¿QJXRJKHIMDIM|OìMyèOHJDQUHNVWXU

$ÀHLèLQJDUQDUHUXDOYDUOHJDUÈèXUHQIMiUPiODNUHSSDQVNDOOiQDPIMiUK èiK WWXIMiUPDJQVVHPIMiUIHVWYDUt
litlum og meðalstórum fyrirtækjum, um 7 milljörðum evra á ári en fjárhæðir 2009 og 2010 voru innan við 3-4
milljarðar evra. Minna áhættufjármagn hefur haft áhrif á þann fjölda sprotafyrirtækja sem áhættufjármagnssjóðir
fjármagna: á árinu 2007 fengu 3000 lítil og meðalstór fyrirtæki fjármagn frá áhættufjármagnssjóðum en einungis
um 2500 á árinu 2010.

Að því er Sambandsvirðisauka varðar kemur eiginfjárfyrirgreiðsla vegna rannsókna og nýsköpunar til fyllingar
ODQGV RJ VY èLVEXQGQXP NHUIXP VHP JHWD HNNL VLQQW IMiUIHVWLQJXP YHJQD UDQQVyNQD RJ QêVN|SXQDU \¿U
landamæri. Samningar á upphafsstigi hafa einnig sýniáhrif sem getur verið til hagsbóta fyrir fjárfesta á vegum
hins opinbera og í einkageiranum hvarvetna í Evrópu. Á vaxtarstiginu er einungis á vettvangi Evrópu hægt að ná
nauðsynlegu umfangi og mikilli þátttöku einkafjárfesta til að starfrækja sjálfbæran markað fyrir áhættufjármagn.

Lánsfjár- og eiginfjárfyrirgreiðslur, sem eru studdar ýmiss konar hliðarráðstöfunum, munu styðja við það að
VWHIQXPDUNPLèXP+RUL]RQYHUèLQièËìHVVXVN\QLYHUèDì UQêWWDUWLODèVW\UNMDRJHÀDJ èLYtVLQGDJUXQQV
(YUySX êWD XQGLU UDQQVyNQLU RJ QêVN|SXQ PHè ìDU¿U I\ULUW NMD t KXJD RJ WLO Dè WDNDVW i YLè VDPIpODJVOHJDU
áskoranir með áherslu á t.d. tilraunir og sýniverkefni, prófunarbekki og markaðssetningu. Láta ætti í té sértækar
stuðningsaðgerðir, s.s. upplýsingar og þjálfun fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki. Heimilt er að hafa samráð við aðila
iERUèYLèVY èLV\¿UY|OGVDPW|NOtWLOODRJPHèDOVWyUUDI\ULUW NMDYHUVOXQDUUièRJYLèHLJDQGLIMiUPiODPLOOLOLèL
eins og við á, í tengslum við undirbúning og framkvæmd þessara aðgerða.

Enn fremur stuðla þau að því að ná markmiðum annarra áætlana og aðgerðasviða á sviði rannsókna og
QêVN|SXQDU VV VDPHLJLQOHJX ODQGE~QDèDUVWHIQXQQDU ORIWVODJVDèJHUèDU XPEUH\WLQJ \¿U t KDJNHU¿ PHè
litla losun koltvísýrings og aðlögun að loftslagsbreytingum) og sameiginlegu sjávarútvegsstefnunnar. Þróað
verður samræmi við lands- og svæðisbundnar fjármögnunarleiðir í tengslum við sameiginlegan stefnuramma
samheldnistefnunnar 2014-2020 þar sem gert er ráð fyrir auknu hlutverki fjármögnunarleiða.

/iQVIMiU RJ HLJLQIMiUI\ULUJUHLèVOXU HUX PyWDèDU PHè KOLèVMyQ DI ì|U¿QQL i Dè WDNDVW i YLè VpUW ND DQQPDUND
markaðarins, sérkennum (s.s. hversu mikill athafnakraftur er fyrir hendi og hversu ör stofnun fyrirtækja er) og
fjármögnunarkröfum vegna þeirra og annarra sviða án þess að valda markaðsröskun. Notkun fjármögnunarleiða
þarf að fela í sér skýran evrópskan virðisauka og ætti að hafa vogunaráhrif og vera viðbót við landsbundnar
fjármögnunarleiðir. Aðlaga má skiptingu fjárveitinga milli fjármögnunarleiða á tímabili Horizon 2020 til að
bregðast við breytilegum efnahagslegum skilyrðum.

Eiginfjárfyrirgreiðslan og þátturinn fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki í lánsfjárfyrirgreiðslunni verða innleidd sem
hluti af tveimur fjármögnunarleiðum Sambandsins sem veita eigið fé og lán til stuðnings við rannsóknir og
nýsköpun og vöxt í litlum og meðalstórum fyrirtækjum, í tengslum við eiginfjár- og lánsfjárfyrirgreiðslu innan
&260(i WOXQDULQQDU7U\JJMDYHUèXUI\OOGPLOOL+RUL]RQRJ&260(i WOXQDULQQDU

2.3.

Meginlínur aðgerða
a) Lánsfjárfyrirgreiðslan gerir kleift að fjármagna rannsóknir og nýsköpun með lánum: „Lánsfjár- og ábyrgðarþjónusta Sambandsins til rannsókna og nýsköpunar“
Markmiðið er að bæta aðgang að lánsfjárfyrirgreiðslu, þ.e. lánum, ábyrgðum, bakábyrgðum og öðrum
tegundum láns- og áhættufjármagns, fyrir opinbera aðila og einkaaðila og vegna samstarfsverkefna opinberra
aðila og einkaaðila sem vinna að rannsóknum og nýsköpun sem þarfnast áhættufjárfestinga til að bera ávöxt.
Leggja skal áherslu á að styðja við rannsóknir og nýsköpun sem hafa alla burði til að verða framúrskarandi.

Í ljósi þess að eitt af markmiðum Horizon 2020 er að stuðla að því að fylla upp í eyðuna milli rannsókna og
þróunar annars vegar og nýsköpunar hins vegar, aðstoða við að koma nýrri eða endurbættri vöru og þjónustu
á markað og með tilliti til þess að sá fasi, þar sem færðar eru sönnur á notagildi hugmyndar, ræður úrslitum
tIHUOLQXYLè\¿UI UVOXìHNNLQJDUPiLQQOHLèDNHU¿WLOìHVVDèRSQDI\ULUIMiUP|JQXQiìHLPVWLJXPìDUVHP
færð er sönnun á gildi hugmyndar, sem eru nauðsynleg til að sannreyna mikilvægi, gildi og framtíðaráhrif
QêMXQJDVHPIHODVWtUDQQVyNQDQLèXUVW|èXQXPHèDQêVN|SXQLQQLVHP\¿UI UVODQWHNXUWLO

Nr. 76/185

Nr. 76/186

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Markhópur endanlegra aðstoðarþega tekur til lögaðila af öllum stærðum sem geta tekið fé að láni og
endurgreitt það og þá einkum lítilla og meðalstórra fyrirtæki með getu til að stunda nýsköpun og vaxa hratt,
millistórra og stórra fyrirtækja, háskóla og rannsóknastofnana, rannsóknainnviða og nýsköpunarinnviða,
samstarfsverkefna opinberra aðila og einkaaðila og félaga eða verkefna með sérstakan tilgang.
Fjármögnun lánsfjárfyrirgreiðslunnar skal byggjast á tveimur þáttum sem eru:
1) Eftirspurnarþáttur, þar sem lán og ábyrgðir eru veitt eftir reglunni „fyrstur kemur fyrstur fær“, þar sem
aðstoðarþegar á borð við lítil og meðalstór fyrirtæki og millistór fyrirtæki njóta sérstaks stuðnings.
Þessi þáttur skal samsvara stöðugum og áframhaldandi vexti í lánveitingum fjárfestingarsjóðs með
iK WWXKOXWGHLOG VHP HU GUL¿QQ iIUDP DI HIWLUVSXUQ 6i KOXWL VHP HU WODèXU OLWOXP RJ PHèDOVWyUXP
fyrirtækjum, skal styðja þá starfsemi sem miðar að því að bæta aðgengi þeirra og annarra aðila, sem
vinna að rannsóknum og þróun og/eða nýsköpun, að fjármagni. Þetta gæti tekið til stuðnings í þriðja
áfanga fjármögnunarleiðarinnar fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki, með fyrirvara um umfang eftirspurnar.
2) Markmiðastýrður þáttur þar sem lögð er áhersla á stefnur og lykilgeira, sem eru afar þýðingarmiklir til
DèWDNDVWiYLèVDPIpODJVOHJDUiVNRUDQLUYLèDèHÀDIRU\VWXtDWYLQQXOt¿RJVDPNHSSQLVK IQLVW\èMD
VMiOIE UDQKDJY|[WI\ULUDOODVHPE\JJLUiOtWLOOLORVXQNROWYtVêULQJVRJDèDÀDXPKYHU¿VJ èDRJDQQDUUD
almannagæða. Þessi þáttur á að styðja Sambandið í því að höndla rannsókna- og nýsköpunarþætti innan
VWHIQXPDUNPLèDWLOWHNLQQDPiODÀRNND
b) Eiginfjárfyrirgreiðsla sem gerir kleift að fjármagna rannsóknir og nýsköpun með eigin fé: „Leiðir Sambandsins til eiginfjárfjármögnunar í þágu rannsókna og nýsköpunar“
0DUNPLèLèHUDèVWXèODDèìYtDèXQQWYHUèLDè\¿UVWtJDDQQPDUNDHYUySVNVPDUNDèDUI\ULUiK WWXIMiUPDJQ
og útvega eigið fé og ígildi eigin fjár til að mæta þróunar- og fjármögnunarþörfum nýsköpunarfyrirtækja, frá
sprotastigi til vaxtar og útvíkkunar. Leggja skal áherslu á að styðja markmið Horizon 2020 og skyldra stefna.
Markhópur endanlegra aðstoðarþega skal taka til fyrirtækja af öllum stærðum sem vinna að eða hefja
nýsköpun og skal sértök áhersla lögð á lítil og meðalstór fyrirtæki og millistór fyrirtæki í nýsköpun.
Áhersla eiginfjárfyrirgreiðslunnar verður á áhættufjármagnssjóði á upphafsstigi og sjóðasjóði sem veita
áhættufjármagni og ígildi eigin fjár (þ.m.t. millilagsfjármagni) til einstakra eignasafnafyrirtækja. Þessi fyrirgreiðsla gerir einnig kleift að fjárfesta í útvíkkun og vexti í tengslum við eiginfjárfyrirgreiðslu í þágu vaxtar
innan ramma COSME-áætlunarinnar, til að tryggja samfellu í stuðningi við stofnun og þróun fyrirtækja.
Eiginfjárfyrirgreiðsla, sem byggist einkum á eftirspurn, skal fylgja eignasafnsnálguninni þar sem
áhættufjármagnssjóðir og aðrir sambærilegir milliliðir velja þau fyrirtæki sem fjárfest er í.
Eyrnamerkja má fjármagn til að ná tilteknum stefnumiðum er byggjast á jákvæðri reynslu af rammaáætlun um
samkeppnishæfni og nýsköpun (2007-2013) þar sem ákveðnu fjármagni er veitt til vistvænnar nýsköpunar,
s.s. til að ná markmiðum tengdum samfélagslegum áskorunum sem greindar hafa verið.
Sprotaþátturinn, sem veitir fjármagn á frumstigi og á upphafsstigum, skal gera mögulegar eiginfjárfjárIHVWLQJDU VV t VWRIQXQXP VHP YLQQD Dè \¿UI UVOX ìHNNLQJDU RJ VDPE ULOHJXP DèLOXP PHè VWXèQLQJL
YLèW NQL\¿UI UVOX ìPW\¿UI UVOXiUDQQVyNQDQLèXUVW|èXPRJXSSJ|WYXQXPVHPOHLèLUDIRSLQEHUXP
rannsóknum, til framleiðslugeirans, t.d. með því að færa sönnur á notagildi hugmynda), sjóðum sem láta í té
IUXPIMiUP|JQXQVMyèXPVHPQi\¿UODQGDP ULRJVMyèXPVHPYHLWDIUDPO|JiXSSKDIVVWLJLVDPHLJLQOHJXP
fjárfestingarleiðum af hálfu viðskiptaengla, eignum hugverkaréttinda, leiðum til að skiptast á og eiga
viðskipti með hugverkaréttindi og áhættufjármagnssjóðum vegna upphafsstigsins og sjóðasjóðum sem
starfa þvert á landamæri og fjárfesta í áhættufjármagnssjóðum. Þetta gæti tekið til stuðnings í þriðja áfanga
fjármögnunarleiðarinnar fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki, með fyrirvara um umfang eftirspurnar.
Vaxtarþátturinn skal taka til fjárfestinga á útvíkkunar- og vaxtarskeiði í tengslum við eiginfjárfyrirgreiðslu í
þágu vaxtar innan ramma COSME-áætlunarinnar, þ.m.t. fjárfestinga opinberra og einkarekinna sjóðasjóða
VHPVWDUIDìYHUWiODQGDP ULRJIMiUIHVWDtiK WWXIMiUPDJQVVMyèXPVHPÀHVWLUOHJJMDiKHUVOXiPiODVYLèVHP
styðja við markmið áætlunarinnar Evrópa 2020.

3.

Nýsköpun í litlum og meðalstórum fyrirtækjum

3.1.

Sértækt markmið
Sértæka markmiðið er að örva sjálfbæran hagvöxt með því að auka nýsköpun meðal lítilla og meðalstórra
fyrirtækja, þar sem tekið er tillit til ólíkra þarfa þeirra í nýsköpunarferlinu hvað varðar allar tegundir nýsköpunar
og skapa þannig lítil og meðalstór fyrirtæki sem vaxa hraðar og eru virk á alþjóðamarkaði.
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ËOMyVLìHVVKYHUVXYHLJDPLNOXKOXWYHUNLOtWLORJPHèDOVWyUI\ULUW NLJHJQDtKDJNHU¿(YUySXPXQXUDQQVyNQLU
RJ QêVN|SXQ i ìHLUUD YHJXP YHUèD DIDU ìêèLQJDUPLNLOO ìiWWXU t Dè HÀD VDPNHSSQLVK IQL Y|[W KDJNHU¿VLQV
og atvinnusköpun og þar með við að ná markmiðum áætlunarinnar Evrópa 2020 og þá einkum hvað varðar
forystuverkefni þess „Nýsköpun í Sambandinu“.

ëyKDIDOtWLORJPHèDOVWyUI\ULUW NLìUiWWI\ULUVWyUDQKOXWìHLUUDtHIQDKDJVRJDWYLQQXOt¿QXRJPLNODP|JXOHLNDt
nýsköpun, glímt við ýmiss konar vandamál í viðleitni sinni við að auka nýsköpun og bæta samkeppnishæfni sína,
m.a. skort á fjármagni og aðgengi að fjármagni, vanhæfni í stjórnun á sviði nýsköpunar, veikleika í tengslamyndun
RJVDPVWDU¿YLè\WULDèLODRJMDIQIUDPWyIXOOQ JMDQGLQêWLQJXRSLQEHUUDLQQNDXSDWLODè|UYDQêVN|SXQtOLWOXPRJ
meðalstórum fyrirtækjum. Enda þótt álíka mörg sprotafyrirtæki verði til í Evrópu og í Bandaríkjum Ameríku eiga
OtWLORJPHèDOVWyUI\ULUW NLt(YUySXPXQHU¿èDUDPHèDèYHUèDDèVWyUXPI\ULUW NMXPHQVDPE ULOHJI\ULUW NLt
%DQGDUtNMXQXP$OìMyèDY WWYLèVNLSWDXPKYHU¿PHèVtIHOOWVDPWYLQQDèULYLUèLVNHèMXPH\NXUHQQìUêVWLQJiìDX
/tWLORJPHèDOVWyUI\ULUW NLìXUIDDèHÀDJHWXVtQDWLOUDQQVyNQDRJQêVN|SXQDUëDXìXUIDDèP\QGDWLOHLQNDVpU
og markaðssetja nýja þekkingu og viðskiptahugmyndir hraðar og í ríkari mæli en áður til þess að geta keppt með
góðum árangri á alþjóðamörkuðum sem þróast hratt. Áskorunin felst í því örva enn frekar nýsköpun í litlum og
PHèDOVWyUXPI\ULUW NMXPRJìDUPHèHÀDVDPNHSSQLVK IQLìHLUUDVMiOIE UQLRJY|[W

Miðað er að því að fyrirhugaðar aðgerðir komi til fyllingar lands- og svæðisbundnum nýsköpunarstefnum og
i WOXQXPI\ULUI\ULUW NLHÀLVDPVWDUIPLOOLOtWLOODRJPHèDOVWyUUDI\ULUW NMDìPWVDPVWDUIPLOOLODQGDNODVD
og annarra viðkomandi aðila í Evrópu á sviði nýsköpunar, brúi bilið milli rannsókna og þróunar annars vegar
RJ iUDQJXUVUtNUDU PDUNDèVVHWQLQJDU KLQV YHJDU VNDSL Y QOHJUD QêVN|SXQDUXPKYHU¿ I\ULU I\ULUW NL ìPW
UièVWDIDQLUiHIWLUVSXUQDUKOLèLQQLRJUièVWDIDQLUVHPHLJDDèHÀD\¿UI UVOXìHNNLQJDURJVW\èMLDèWHNLèVpWLOOLWWLO
breytilegs eðlis nýsköpunarferla, nýrrar tækni, markaða og viðskiptalíkana.

Komið verður á sterkum tengslum við stefnur Sambandsins í tilteknum atvinnugreinum, þ.e. COSME-áætlunina
og sjóði samheldnistefnunnar, til að tryggja samlegðaráhrif og samræmda nálgun.

3.2. Rök og Sambandsvirðisauki
Lítil og meðalstór fyrirtæki eru helstu drifkraftar nýsköpunar vegna þess að þau hafa getu til að umbreyta nýjum
hugmyndum hratt og með skilvirkum hætti í árangursríka starfsemi. Þau eru mikilvægur farvegur fyrir smitáhrif
þekkingar sem færa rannsóknaniðurstöður til markaðar. Lítil og meðalstór fyrirtæki gegna lykilhlutverki við
\¿UI UVOXW NQLRJìHNNLQJDUPHèìYtDèVWXèODDèìYtDèQêMXQJDUVHPHUXDIUDNVWXUUDQQVyNQDVHPIUDPIDUD
í háskólum, hjá rannsóknaraðilum og fyrirtækjum, fari á markað. Á síðustu tuttugu árum hafa heilu geirarnir
verið endurnýjaðir og nýjar atvinnugreinar komið fram á grundvelli nýsköpunar á vegum lítilla og meðalstórra
fyrirtækja. Hratt vaxandi fyrirtæki hafa mikla þýðingu fyrir þróun nýtilkominna atvinnugreina og til að hraða
VNLSXODJVEUH\WLQJXP VHP (YUySD ìDUI i Dè KDOGD WLO Dè YHUèD ìHNNLQJDUPLèDè RJ VMiOIE UW KDJNHU¿ PHè
sjálfbæran hagvöxt og hágæðastörf.

)LQQDPiOtWLORJPHèDOVWyUI\ULUW NLt|OOXPJUHLQXPDWYLQQXOtIVLQVëDXP\QGDPLNLOY JDULKOXWDDIDWYLQQXOt¿
Evrópu en annarra svæða, s.s. í Bandaríkjum Ameríku. Allar tegundir lítilla og meðalstórra fyrirtækja geta
VWXQGDèQêVN|SXQëHLPìDUIDèYHLWDKYDWQLQJXRJVWXèQLQJWLODèIMiUIHVWDtUDQQVyNQXPRJQêVN|SXQRJHÀD
getu þeirra til að stýra nýsköpunarferlinu. Þau ættu við þetta að geta nýtt sér að fullu nýsköpunarmöguleika innri
markaðarins og evrópska rannsóknasvæðisins til þess að skapa ný viðskiptatækifæri í Evrópu og víðar og leggja
sitt af mörkum til lausna á helstu samfélagslegum áskorunum.

Þátttaka í rannsóknum og nýsköpun Sambandsins styrkir getu fyrirtækja til rannsókna og þróunar sem og
W NQLOHJD H\NXU JHWX ìHLUUD WLO Dè P\QGD WDND XSS RJ QêWD QêMD ìHNNLQJX HÀLU QêWLQJX DWYLQQXOtIV i QêMXP
lausnum, ýtir undir nýsköpun á vörum, þjónustu og viðskiptalíkönum, ýtir undir viðskipti á stærri mörkuðum og
DOìMyèDY èLUìHNNLQJDUQHWOtWLOODRJPHèDOVWyUUDI\ULUW NMD/LWOXPRJPHèDOVWyUXPI\ULUW NMXPVHPE~D\¿U
góðri stjórnun nýsköpunar og treysta þar með oft á utanaðkomandi sérfræðikunnáttu og færni, vegnar betur en
öðrum.

6DPVWDUI\¿UODQGDP ULHUPLNLOY JXUìiWWXUtQêVN|SXQDUi WOXQOtWLOODRJPHèDOVWyUUDI\ULUW NMDYLèDè\¿UYLQQD
sum þeirra vandamála sem tengjast stærð þeirra, s.s. aðgangur að tæknilegri og vísindalegri þekkingu og nýjum
mörkuðum. Það stuðlar að því að hugmyndir verði arðbærar og að vexti fyrirtækja og það muni þar með stuðla
að auknum fjárfestingum einkaaðila í rannsóknum og nýsköpun.

Svæðis- og landsbundnar áætlanir um rannsóknir og nýsköpun, sem njóta oft stuðnings evrópsku samheldniVWHIQXQQDUJHJQDPLNLOY JXKOXWYHUNLYLèDèHÀDOtWLORJPHèDOVWyUI\ULUW NL(LQNXPJHJQDVMyèLUVDPKHOGQL
VWHIQXQQDUO\NLOKOXWYHUNLPHèìYtDèHÀDJHWXRJYHUDIDUYHJXUWLOIUDP~UVNDUDQGLiUDQJXUVOtWLOODRJPHèDOVWyUUD
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fyrirtækja, við að þróa framúrskarandi verkefni sem geta keppt um fjármögnun innan ramma Horizon 2020.
Þó bjóða einungis fáeinar lands- og svæðisbundnar áætlanir litlum og meðalstórum fyrirtækjum, sem stunda
fjölþjóðlegar rannsóknir og nýsköpun, fjármögnun til miðlunar í öllu Sambandinu og til að breiða út nýjar lausnir
eða bjóða stuðningsþjónustu þvert á landamæri. Áskorunin er að bjóða litlum og meðalstórum fyrirtækjum opinn
stuðning hvað þema varðar til að raungera alþjóðleg verkefni í samræmi við nýsköpunaráætlanir fyrirtækja.
Aðgerðir á vettvangi Sambandsins eru því nauðsynlegar til viðbótar við þá starfsemi sem fram fer á vettvangi
DèLOGDUUtNMD RJ VY èD WLO Dè DXND iKULI VOtNUDU VWDUIVHPL RJ VNDSD RSQDUL VWXèQLQJVNHU¿ i VYLèL UDQQVyNQD RJ
nýsköpunar.

3.3.

Meginlínur aðgerða
a) Samþætting stuðnings við lítil og meðalstór fyrirtæki, einkum með sérhæfðri fjármögnunarleið
Stuðningur við lítil og meðalstór fyrirtæki skal veittur á öllum sviðum Horizon 2020. Í því skyni skal
koma á betri skilyrðum fyrir þátttöku lítilla og meðalstórra fyrirtækja í Horizon 2020. Að auki skal sérhæfð
fjármögnunarleið fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki láta í té áfangabundinn og samræmdan stuðning sem
tekur til alls nýsköpunarferilsins. Þessi fjármögnunarleið fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki beinist að
öllum tegundum lítilla og meðalstórra nýsköpunarfyrirtækja sem sýna mikinn metnað til þróunar, vaxtar
og alþjóðavæðingar. Hún verður í boði fyrir hvers konar nýsköpun, þ.m.t. nýjungar í þjónustu, nýsköpun
sem ekki er tæknileg og félagslega nýsköpun, að því tilskildu að öll starfsemi feli í sér skýran evrópskan
virðisauka. Stefnt er að því að þróa og nýta nýsköpunarmöguleika lítilla og meðalstórra fyrirtækja með því
að brúa bilið í fjármögnun afar áhættusamra rannsókna og nýsköpunar á upphafsstigum, örva nýsköpun og
HÀDPDUNDèVVHWQLQJXHLQNDJHLUDQViUDQQVyNQDQLèXUVW|èXP

)MiUP|JQXQDUOHLèLQYHUèXUVWDUIU NWLQQDQUDPPDHLQVPLèVWêUèVVWMyUQNHU¿VPHèHLQIDOGDVWMyUQVêVOXRJ
einn tengilið. Henni skal einkum komið í framkvæmd með notendanálgun með stöðugt opinni auglýsingu.

Öll sérhæfð markmið forgangssviðsins „Samfélagslegar áskoranir“ og sértæka markmiðið „Forysta í
stuðningstækni og iðntækni“ munu nota sérhæfða fjármögnunarleið fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki og fá
sérstaka fjárúthlutun til þess.

b) Stuðningur við lítil og meðalstór fyrirtæki sem stunda miklar rannsóknir
0DUNPLèLèHUDèHÀDIM|OìMyèOHJDPDUNDèVPLèDèDQêVN|SXQDIKiOIXOtWLOODRJPHèDOVWyUUDI\ULUW NMDVHP
stunda rannsóknir og þróunarstarfsemi. Beina skal sértækri aðgerð að litlum og meðalstórum fyrirtækjum
sem stunda miklar rannsóknir á hvaða sviði sem er og sýna getu til að nýta niðurstöður verkefnisins í
ábataskyni. Þessi aðgerð verður byggð á Eurostars-áætluninni.

F  (ÀLQJQêVN|SXQDUJHWXOtWLOODRJPHèDOVWyUUDI\ULUW NMD
Styrkja skal starfsemi milli landa, sem styður við framkvæmd og viðbætur við sértækar ráðstafanir í þágu
OtWLOODRJPHèDOVWyUUDI\ULUW NMDi|OOXPVYLèXP+RUL]RQHLQNXPWLODèHÀDQêVN|SXQDUJHWXOtWLOODRJ
meðalstórra fyrirtækja. Samræma skal þessa starfsemi við svipaðar landsbundnar ráðstafanir eftir því sem
YLèi*HUWHUUièI\ULUQiQXVDPVWDU¿YLèVDPVWDUIVQHWODQGVEXQGLQQDWHQJLOLèDRJHYUySVNDI\ULUW NMDQHWLè

d) Stuðningur við markaðsdrifna nýsköpun
Styðja skal við markaðsdrifna nýsköpun milli landa til að bæta rammaákvæði um nýsköpun og fjarlægja þær
sértæku hindranir sem koma einkum í veg fyrir vöxt lítilla og meðalstórra nýsköpunarfyrirtækja.

III. HLUTI
SAMFÉLAGSLEGAR ÁSKORANIR
1.

Heilbrigði, lýðfræðilegar breytingar og velferð

1.1. Sértækt markmið
6pUW NDPDUNPLèLèHUDèHÀDKHLOEULJèLRJYHOIHUèDOOUD YLQDiHQGD

+HLOEULJèLRJYHOIHUèDOOUDEDUQDIXOORUèLQQDRJDOGUDèUD YLQDiHQGDKHLOEULJèLVRJXP|QQXQDUNHU¿VHP
eru hluti af velferðarkerfum og af miklum gæðum, fjárhagslega sjálfbær og nýstárleg, bjóða ný atvinnutækifæri
og vöxt, sem eru markmið stuðnings, sem er látin í té til rannsókna og nýsköpunar í þágu þessarar áskorunar, og
munu verða verulegt framlag til áætlunarinnar Evrópa 2020.
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Kostnaður Sambandsins af heilbrigðiskerfum og kerfum félagslegrar umönnunar eykst þar sem umönnun og
IRUYDUQLUt|OOXPDOGXUVKySXPYHUèDVtIHOOWNRVWQDèDUVDPDUL*HUWHUUièI\ULUDèIM|OGLtE~D(YUySX\¿UiUD
DOGULPXQLWY|IDOGDVWIUiìYtDèYHUDPLOOMyQLUiULètPLOOMyQiULèRJIM|OGLtE~D\¿UiWWU èX
aukist úr 22 í 61 milljón á sama tímabili. Hvort unnt er að draga úr eða ná tökum á þessum kostnaði áður en hann
verður ósjálfbær veltur að nokkru á því að bæta heilbrigði og velferð allra ævina á enda og þar með skilvirkar
forvarnir, meðferð og meðhöndlun sjúkdóma og fatlana.

Langvinnt ástand og sjúkdómar eru helsta ástæða örorku, heilsubrests, starfsloka af heilsufarsástæðum og
ótímabærra dauðsfalla og leiða til verulega félagslegs og efnahagslegs kostnaðar.

ÈKYHUMXiULGH\MDPLOOMyQLUPDQQVDIY|OGXPKMDUWDRJ èDVM~NGyPDt6DPEDQGLQXVHPNRVWDUKDJNHU¿è
\¿UPLOOMDUèDHYUDRJIMyUèXQJDOOUDGDXèVIDOODPiUHNMDWLONUDEEDPHLQDVHPHUKHOVWDGiQDURUV|NIyONVi
DOGULQXP<¿UPLOOMyQLUPDQQVt6DPEDQGLQXHUXPHèV\NXUVêNLRJ\¿UPLOOMyQLUìMiVWDIJLJWRJ
VWRèNHU¿VYDQGDPiOXP6MDOGJ ¿UVM~NGyPDUHUXiIUDPHU¿WWYLèIDQJVHIQLHQìHLUKUMiXìEPLOOMyQLUPDQQV
í Evrópu. Heildarkostnaður við sjúkdóma í heila (þ.m.t., en takmarkast ekki við, geðraskanir, s.s. þunglyndi) er
áætlaður 800 milljarðar evra. Áætlað er að geðraskanir einar og sér hrjái 165 milljónir manns í Sambandinu en
kostnaður við þær nemur 118 milljörðum evra. Gert er ráð fyrir þessar fjárhæðir muni hækka verulega sem rekja
má að mestu leyti til hækkandi meðalaldurs í Evrópu og meðfylgjandi aukningar í taugahrörnunarsjúkdómum.
8PKYHU¿VOHJLU VWDUIVWHQJGLU OtIVWtOVWHQJGLU RJ IpODJVOHJLU RJ KDJU QLU ì WWLU VNLSWD PiOL KYDè êPVD ìHVVD
sjúkdóma varðar en talið er að allt að þriðjung sjúkdóma á heimsvísu megi rekja til þessara þátta.

Smitsjúkdómar (t.d. HIV-veiran/alnæmi, berklar og malaría) eru áhyggjuefni alls staðar í heiminum en rekja
má 41% af 1,5 milljarði lífára með fötlun á heimsvísu til þeirra, þar af eru 8% í Evrópu. Annað áhyggjuefni á
heimsvísu eru sjúkdómar sem rekja má til fátæktar og sem litið er fram hjá. Einnig þarf að gera ráðstafanir vegna
\¿UYRIDQGLIDUVyWWDVPLWVM~NGyPDVHPNRPDXSSDèQêMX ìPWYDWQVWHQJGLUVM~NGyPDU RJìHLUUDUyJQDUVHP
leiðir af auknu þoli gegn sýkingalyfjum. Einnig þarf að huga að aukinni hættu vegna sjúkdóma sem berast með
dýrum.

(QQIUHPXUKHIXUìUyXQO\IMDRJEyOXHIQDRUèLèGêUDULRJVNLODPLQQLiUDQJUL9LèOHLWQLWLODèHÀDiUDQJXUDIìUyXQ
lyfja og bóluefna tekur einnig til annarra aðferða sem komi í stað hefðbundinna prófana sem byggjast á öryggi og
VNLOYLUNQL7DNDVWYHUèXUiYLèYLèYDUDQGLyM|IQXètKHLOEULJèLVPiOXPRJìDU¿UHLQVWDNUDKySDVDPIpODJVLQV VV
þeirra sem eru með sjaldgæfa sjúkdóma) og tryggja verður aðgang að skilvirkum og fullnægjandi heilbrigðis- og
umönnunarkerfum fyrir alla íbúa Evrópu, óháð aldri þeirra eða bakgrunni.

$èULUì WWLUiERUèYLèQ ULQJXKUH\¿QJXDXèDèLOGI\ULUDOODDèNRPXIpODJVOHJDQDXèRJVWDUIDKDIDHLQQLJ
áhrif á heilsu og velferð og taka verður upp heildræna nálgun.

$XNQDUOtIVOtNXUPXQXOHLèDWLOEUH\WLQJDiDOGXUVGUHL¿QJXRJVDPVHWQLQJXtE~Dt(YUySX$IìHLPV|NXPYHUèD
rannsóknir sem miða að ævilöngu heilbrigði, virkri öldrun og velferð allra hornsteinninn í vel heppnaðri aðlögun
samfélaga að lýðfræðilegum breytingum.

1.2. Rök og Sambandsvirðisauki
Sjúkdómar og fatlanir virða engin landamæri. Rannsóknir, þróun og nýsköpun á viðeigandi vettvangi Evrópu,
tVDPVWDU¿YLèìULèMXO|QGRJPHèìiWWW|NXDOOUDKDJVPXQDDèLODìPWVM~NOLQJDRJHQGDQOHJUDQRWHQGDJHWD
og ættu að vera mikilvægt framlag til þess að takast á við þessar áskoranir sem varða heiminn allan, og þar með
vinna að því að ná þúsaldarmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna í þróunarmálum, leiða til bætts heilbrigðis og
velferðar fyrir alla og setja Evrópu í forystu hratt vaxandi heimsmarkaða fyrir nýjungar á sviði heilbrigðis og
velferðar.

Svörunin veltur á því að framúrskarandi árangur náist í rannsóknum til að bæta grundvallarskilning okkar á
ákvarðandi þáttum heilbrigðis, sjúkdóma, fatlana, heilbrigðra vinnuskilyrða, þroska og öldrunar (þ.m.t. lífslíkur)
RJ YDUèDQGL VQXUèXODXVD RJ YtèW ND \¿UI UVOX i I\ULUOLJJMDQGL RJ QêUUL ìHNNLQJX t QêVWiUOHJDU NYDUèDQOHJDU
skilvirkar, aðgengilegar og öruggar vörur, áætlanir, íhlutanir og þjónustu. Þar sem þessar áskoranir eiga við alls
staðar í Evrópu og í mörgum tilvikum á heimsvísu er enn fremur þörf á svörun sem einkennist af samræmdum
langtímastuðningi við samstarf milli framúrskarandi, þverfaglegra teyma í mörgum geirum. Nauðsynlegt er að
takast á við þessa áskorun frá sjónarhóli félagsvísinda, hagfræði og hugvísinda.
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ëDUVHPiVNRUXQLQHUÀyNLQRJì WWLUKHQQDUHUXKièLUKYHU|èUXPHUì|UIiYLèEUDJèLiHYUySVNXPYHWWYDQJL
Hægt er að beita mörgum aðferðum, tækjum og tækni þvert á rannsókna- og nýsköpunarsvið þessarar áskorunar
og best er að styðja þau á vettvangi Sambandsins. Þetta tekur skilnings á sameindafræðilegum grunni sjúkdóms,
greiningar á nýstárlegum meðferðarmöguleikum og nýjum líkanakerfum, þverfaglegrar nýtingar á þekkingu í
HèOLVIU èL HIQDIU èL RJ NHU¿VOtIIU èL ìUyXQDU i UDQQVyNQDìêèXP WLO OHQJUL WtPD RJ IUDPNY PGDU NOtQtVNUD
prófana (þ.m.t. áhersla á þróun og áhrif lyfja í öllum aldurshópum), klínískrar notkunar á undirgreinum
OtIIU èLQQDU NHU¿VOtIIU èL RJ ìUyXQDU i XSSOêVLQJD RJ IMDUVNLSWDW NQL RJ QRWNXQ t KHLOEULJèLVìMyQXVWX ìH
rafrænni heilbrigðisþjónustu. Einnig er best að svara þörfum tiltekinna þjóðfélagshópa á samþættan hátt, s.s. með
því að þróa lagskipt og/eða einstaklingsmiðuð lyf til meðferðar á sjaldgæfum sjúkdómum og með því að bjóða
sjálfstæð búsetuúrræði með stuðningi.

7LO Dè KiPDUND iKULI DI DèJHUèXP i YHWWYDQJL 6DPEDQGVLQV YHUèXU VWXèQLQJXU YHLWWXU WLO KYHUV NRQDU
UDQQVyNQDìUyXQDURJQêVN|SXQDUDOOWIUiJUXQQUDQQVyNQXPPHè\¿UI UVOXiìHNNLQJXiVM~NGyPXPWLOQêUUD
meðferðarúrræða, til stórra prófana, tilrauna- og sýniaðgerða, með því að virkja fjárfestingar einkaaðila; til
opinberra innkaupa fyrir markaðssetningu á nýjum vörum, þjónustu og kvarðanlegum lausnum sem eru, þegar
nauðsyn krefur, rekstrarsamhæfðar og studdar skilgreindum stöðlum og/eða sameiginlegum viðmiðunarreglum.
Þetta samræmda evrópska átak mun auka vísindalega getu á sviði heilbrigðisrannsókna og vera framlag til
áframhaldandi þróunar evrópska rannsóknasvæðisins. Það mun einnig snerta, eftir því sem við á, aðgerðir
sem eru mótaðar í tengslum við áætlunina um heilbrigði til hagvaxtar, framtaksverkefni um sameiginlega
áætlanagerð, þ.m.t. „Rannsókn á taugahrörnunarsjúkdómum“, „Heilsusamlegt mataræði til heilbrigðs lífs“, „Þol
gegn sýkingalyfjum“ og „Fleiri ár, betra líf“ og evrópskt samstarfsverkefni um nýsköpun á sviði virkrar og
heilbrigðrar öldrunar.

Vísindanefndin um heilbrigðismál verður vettvangur hagsmunaaðila, sem starfar á vísindalegum grunni,
sem vinnur vísindaleg gögn varðandi þessa samfélagslegu áskorun. Hún vinnur heildstæða, vísindamiðaða
greiningu á hindrunum og tækifærum í tengslum við þessa samfélagslegu áskorun, stuðlar að því að skilgreina
forgangsverkefni hennar í rannsóknum og nýsköpun og hvetur til þátttöku í henni innan alls Sambandsins. Með
YLUNXVDPVWDU¿YLèKDJVPXQDDèLODPXQK~QDèVWRèDYLèDèE\JJMDXSSJHWXRJVWXèODDèìHNNLQJDUPLèOXQRJ
|ÀXJXVDPVWDU¿iìHVVXVYLèLLQQDQDOOV6DPEDQGVLQV

1.3.

Meginlínur aðgerða
6NLOYLUNKHLOVXHÀLQJVWXGGDIWUDXVWXPKHLPLOGDJUXQQLNHPXUtYHJI\ULUVM~NGyPDVWXèODUDèYHOOtèDQRJHU
NRVWQDèDUKDJNY P (ÀLQJ KHLOEULJèLV YLUN |OGUXQ YHOOtèDQ RJ VM~NGyPDYDUQLU E\JJMDVW HLQQLJ i VNLOQLQJL i
áhrifaþáttum heilbrigðis, virkum forvarnarúrræðum, skilvirku eftirliti með heilbrigði og sjúkdómum og viðbúnaði
YLèìHLPiVDPWVNLOYLUNXPVNLPXQDUi WOXQXP(LQQLJHUVWXèODèDèVNLOYLUNULKHLOVXHÀLQJXPHèìYtDèYHLWD
borgurum betri upplýsingar sem hvetur þá til að velja á ábyrgan hátt þegar kemur að málum er varða heilsu þeirra.

Góður árangur í að fyrirbyggja, greina snemma, stjórna, meðhöndla og lækna sjúkdóma, fötlun, veikleika
og skerta starfsgetu byggist á grundvallarskilningi á ákvarðandi þáttum og orsökum þeirra, ferli og áhrifum,
VHP RJ XQGLUOLJJMDQGL ìiWWXP JyèV KHLOEULJèLV RJ YHOIHUèDU 7LO ìHVV Dè E WD VNLOQLQJ i KHLOEULJèL RJ
sjúkdómum er nauðsynlegt að náin tengsl séu milli grunnrannsókna, klínískra rannsókna, faraldsfræðilegra og
félagshagfræðilegra rannsókna. Skilvirk miðlun gagna, stöðluð gagnavinnsla og tengsl þessara gagna við stórar
DOGXUVKySDUDQQVyNQLU HUX HLQQLJ JUXQGYDOODUDWULèL OtNW RJ ìUyXQ UDQQVyNQDQLèXUVWDèQD \¿U t NOtQtVND QRWNXQ
HLQNXPPHèNOtQtVNXPUDQQVyNQXPVHP WWLDèWDNDWLODOOUDDOGXUVKySDWLODèWU\JJMDDèO\IK ¿QRWNXQìHLUUD

Það að gamlir smitsjúkdómar, þ.m.t. berklar, hafa komið upp að nýju og aukið nýgengi sjúkdóma, sem koma
PitYHJI\ULUPHèEyOXVHWQLQJXPXQGLUVWULNDUHQQIUHNDUì|U¿QDiKHLOGU QQLQiOJXQVM~NGyPDVHPUHNMDPi
til fátæktar og eru vanræktir. Að sama skapi er nauðsynlegt að beita svipaðri heildrænni nálgun gagnvart því
vaxandi vandamáli sem þol gegn sýkingalyfjum er.

ëUyD WWLHLQVWDNOLQJVPLèDèDUO\À NQLQJDUWLODèODJDPHJLIRUYDUQLURJPHèIHUèDèì|UIXPVM~NOLQJVLQVRJìXUID
þær að byggjast á greiningu sjúkdóma á byrjunarstigi. Aðlögun að nýjum kröfum sem gerðar eru til heilbrigðisog umönnunarþjónustu er samfélagsleg áskorun vegna hækkandi lífaldurs fólks. Ef viðhalda á árangri í heilbrigði
og umönnun allra aldurshópa er þörf á aðgerðum til að bæta ákvarðanatöku í sambandi við forvarnarstarf og
veitingu meðferðar til að greina og styðja miðlun bestu starfsvenja á sviði heilbrigðis og umönnunar og styðja
við heildræna umönnun. Betri skilningur á öldrunarferlum og forvörnum gegn aldurstengdum sjúkdómum
er undirstaða þess að borgarar Evrópu geti verið heilbrigðir og virkir alla ævi. Almenn upptaka tæknilegra,
skipulagslegra og félagslegra nýjunga sem auka möguleika eldri borgara, einstaklinga sem þjást af langvinnum
VM~NGyPXPRJIDWODèUDHLQVWDNOLQJDWLODèOLIDYLUNXRJVMiOIVW èXOt¿HUMDIQPLNLOY J0HèìYtHUVWXèODèDèìYt
að bæta líkamlega, félagslega og andlega velferð þeirra til lengri tíma.

Vinna skal að öllum þessum aðgerðum með þeim hætti að veittur sé stuðningur á öllum rannsókna- og
QêVN|SXQDUIHUOLQXP VHP HÀLU VDPNHSSQLVK IQL DWYLQQXOtIV t (YUySX RJ ìUyXQ QêUUD PDUNDèVW NLI UD
Einnig verður lögð áhersla á að fá til þátttöku alla hagsmunaaðila á sviði heilbrigðismála, þ.m.t. sjúklinga
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og samtök sjúklinga og aðila sem annast heilbrigðis- og umönnunarþjónustu, til þess að þróa rannsókna- og
QêVN|SXQDUi WOXQVHPYLUNMDUERUJDUDQDWLOìiWWW|NXRJHQGXUVSHJODUìDU¿UìHLUUDRJY QWLQJDU

6pUW NDUDèJHUèLUVNXOXPDO~WDDèVNLOQLQJLiiNY|UèXQDUìiWWXPKHLOEULJèLV ìPWQ ULQJXKUH\¿QJXRJN\QL
RJXPKYHU¿VOHJXPIpODJVOHJXPRJKDJU QXPVWDUIVWHQJGXPRJORIWVODJVWHQJGXPìiWWXP E WWULKHLOVXHÀLQJX
og sjúkdómavörnum; skilningi á sjúkdómum og bættri greiningu og horfum; þróun skilvirkra forvarnar- og
skimunaráætlana og bættu mat á næmi fyrir sjúkdómum; bættu eftirliti með smitsjúkdómum og viðbúnaði vegna
farsótta og nýtilkominna sjúkdóma; þróun nýrra bóluefna og lyfja sem duga betur til forvarna og meðferðar;
notkun hermilæknisfræði til að bæta stjórnun og forspár um sjúkdóma; þróun vefjalækninga og viðeigandi
PHèIHUèDRJVM~NGyPVPHèIHUèDìPWOtNQDQGLPHèIHUèDU\¿UI UVOXìHNNLQJDU\¿UtNOtQtVNDKDJQêWLQJXRJ
kvarðanlegum nýsköpunaraðgerðum; bættum upplýsingum um heilbrigði og betri söfnun og notkun ganga um
WLOWHNQDKHLOVXIDUVìêèDRJVWMyUQVêVOXJDJQDVWDèODèULJDJQDJUHLQLQJXRJW NQLYLUNUL|OGUXQRJVMiOIVW èXOt¿
RJOt¿PHèVWXèQLQJLHLQVWDNOLQJVYLWXQGRJYDOGHÀLQJXtìiJXVWMyUQXQDUiHLJLQKHLOEULJèLHÀLQJXKHLOGU QQDU
umönnunar, þ.m.t. sálfræðilegum þáttum; bættri vísindalegri tækni og aðferðum til stuðnings við stefnumótun og
ìDU¿UWHQJGDUUHJOXVHWQLQJXKiP|UNXQKDJNY PUDURJVNLOYLUNUDUKHLOEULJèLVìMyQXVWXRJDèGUDJD~UyM|IQXèL
og misræmi með hjálp gagnreyndrar ákvarðanatöku og með því að miðla bestu starfsvenjum, ásamt nýsköpun
í tækni og aðferðum. Hvetja verður til virkrar þátttöku veitenda heilbrigðisþjónustu til þess að tryggja hraða
upptöku og nýtingu niðurstaðna.

2.
2.1.

Fæðuöryggi, sjálfbær landbúnaður og skógrækt, sjávarrannsóknir, rannsóknir á vatnaleiðum og
OtIKDJNHU¿è
Sértækt markmið
6pUW NDPDUNPLèLèHUDèWU\JJMDQ JLOHJWIUDPERèi|UXJJXPRJKHLOQ PXPPDWY OXPtKiXPJ èDÀRNNL
RJ|èUXPOtIJUXQGXèXPY|UXPPHèìYtDèìUyDDINDVWDPLNLOVMiOIE URJDXèOLQGDQêWLQIUXPIUDPOHLèVOXNHU¿
HÀDìDUWLOKH\UDQGLYLVWNHU¿VìMyQXVWXRJHQGXUKHLPWDOtIIU èLOHJDIM|OEUH\WQLVDPKOLèDDèIDQJDYLQQVOXRJ
PDUNDèVVHWQLQJDUIHUOXPVHPHUXVDPNHSSQLVK IRJORVDOtWLèDINROWYtVêULQJLëHWWDPXQKUDèDXPVNLSWXP\¿Ut
VMiOIE UWHYUySVNWOtIKDJNHU¿RJEU~DELOLèIUiìYtDèQêW NQLYHUèXUWLORJìDUWLOK~QHUWHNLQtQRWNXQ

Á næstu áratugum mun Evrópa þurfa að takast á við aukna samkeppni um takmarkaðar og endanlegar
náttúruauðlindir, loftslagsbreytingar, einkum í frumframleiðslukerfum (landbúnaði, þ.m.t. búfjárrækt og
JDUè\UNMX VNyJU NW ¿VNYHLèXP RJ ODJDUHOGL  RJ ì|U¿QD I\ULU VMiOIE UW |UXJJW RJ WU\JJW I èXIUDPERè I\ULU
tE~D(YUySXRJYD[DQGLIyONVIM|OGDtKHLPLQXP7DOLèHUDèDXNDìXU¿I èXIUDPERètKHLPLQXPXPI\ULU
2050 til þess að brauðfæða 9 milljarða manns. Rekja má um 10% af losun gróðurhúsalofttegunda í Sambandinu
til landbúnaðar en þótt losun fari minnkandi í Evrópu er áætlað að losun frá landbúnaði muni aukast um
20% í heiminum öllum fyrir 2030. Enn fremur mun Evrópa þurfa að tryggja nægilegt framboð á hráefnum,
orku og iðnaðarvörum, sem eru framleidd með sjálfbærum hætti, við skilyrði þar sem jarðefnaorkulindir fara
ìYHUUDQGL ROtDRJÀMyWDQGLJDVIUDPOHLèVODVHPWDOLèHUDèPXQLPLQQNDXPI\ULU HQKDOGDMDIQIUDPW
samkeppnishæfni sinni. Lífúrgangur (áætlaður allt að 138 milljónir tonn á ári í Sambandinu, þar af fer allt að
40% í landfyllingar) er gríðarlega stórt vandamál og því fylgir mikill kostnaður, þrátt fyrir mögulega mikinn
virðisauka.

Þannig er áætlað, svo dæmi sé tekið, að 30% af öllum matvælum sem eru framleidd í iðnríkjunum sé hent.
Verulegra breytinga er þörf til að minnka þetta magn um 50% í Sambandinu fyrir árið 2030 (30). Enn fremur hafa
landamæri ríkja enga þýðingu í tengslum við uppkomu og útbreiðslu dýra- og plöntusjúkdóma og -skaðvalda,
þ.m.t. mannsmitanlegir sjúkdómar og matarbornir sjúkdómsvaldar. Enda þótt þörf sé á forvarnarráðstöfunum
á vettvangi aðildarríkja er óhjákvæmilegt að gripið verði til aðgerða á vettvangi Sambandsins vegna
JUXQGYDOODUHIWLUOLWVRJVNLOYLUNUDUVWMyUQXQDULQQULPDUNDèDULQVÈVNRUXQLQHUÀyNLQKHIXUiKULIìYHUWiVDPWHQJG
VYLèRJNUHIVWKHLOGU QQDURJNHU¿VEXQGLQQDUQiOJXQDU
(30) COM(2011) 0112.
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Þörf er á sífellt meiri líffræðilegum auðlindum til að mæta eftirspurn markaðarins eftir öruggri og heilnæmri
fæðu, lífefnum, lífeldsneyti og lífgrunduðum vörum, allt frá vörum í neytendaumbúðum til íðefna í lausavigt.
Geta lands- og vatnavistkerfa, sem nýta þarf til framleiðslu þeirra, er hins vegar takmörkuð en margir vilja
komast í að nýta þau og oft er þeim ekki stýrt á besta mögulega hátt eins og sjá má m.a. af alvarlegri hnignun
t NROHIQLVLQQLKDOGL RJ IUMyVHPL MDUèYHJDU RJ UêUQXQ ¿VNLVWRIQD  )\ULU OLJJMD YDQQêWWLU P|JXOHLNDU YLè Dè HÀD
YLVWNHU¿VìMyQXVWXIUiODQGE~QDèDUODQGLVNyJXPVMyRJY|WQXPPHèìYtDèVDPì WWDPDUNPLèVHPWHQJMDVW
ODQGE~QDèLXPKYHU¿RJIpODJVOHJXPìiWWXPVMiOIE UULIUDPOHLèVOXRJQH\VOX

Hægt væri að nýta möguleika líffræðilegra auðlinda og vistkerfa á mun sjálfbærari, skilvirkari og samþættari
hátt. Sem dæmi má nefna að nýta mætti betur möguleika lífmassa frá landbúnaði, skógum og úrgangstrauma frá
landbúnaði, lagareldi, iðnaði og sveitarfélögum.

Ë JUXQGYDOODUDWULèXP HU QDXèV\QOHJW Dè WU\JJMD \¿UI UVOX t EHVWX RJ HQGXUQêMDQOHJD QRWNXQ OtIIU èLOHJUD
auðlinda og að sjálfbærum frumframleiðslu- og vinnslukerfum, sem geta framleitt meiri matvæli, trefjar
RJ DèUDU OtIJUXQGDèDU Y|UXU PHè OiJPDUNVDèI|QJXP XPKYHU¿ViKULIXP RJ ORVXQ JUyèXUK~VDORIWWHJXQGD
DXNLQQL YLVWNHU¿VìMyQXVWX OiJPDUNV~UJDQJL RJ IXOOQ JMDQGL VDPIpODJVOHJX YLUèL  6WHIQW HU Dè ìYt Dè NRPD
i PDWY ODIUDPOHLèVOXNHUIXP VHP VW\UNMD HÀD RJ HQGXUQ UD DXèOLQGDJUXQQLQQ RJ JHUD VMiOIE UD YHOPHJXQ
P|JXOHJD6NLOMDYHUèXUEHWXURJìUyDIUDPOHLèVOXGUHL¿QJXPDUNDèVVHWQLQJXQH\VOXRJHIWLUOLWPHèPDWY OXP
Sá þáttur sem mestu skiptir til að gera þetta að veruleika er að tryggja að verulegt átak sé gert í því að tengja
saman rannsóknir og nýsköpun í Evrópu og víðar, ásamt stöðugum samræðum milli hagsmunaaðila á sviði
stjórnmálalífs, samfélags, efnahagsmála og annarra hagsmunahópa.

2.2.

Rök og Sambandsvirðisauki
/DQGE~QDèXUVNyJU NW¿VNYHLèDURJODJDUHOGLVHPRJOtIJUXQGDèDUDWYLQQXJUHLQDUHUXìHLUJHLUDUVHPP\QGD
KHOVWX XQGLUVW|èXU I\ULU OtIKDJNHU¿è$è EDNL OtIKDJNHU¿QX HU VWyU RJ YD[DQGL PDUNDèXU VHP HU PHWLQQ i \¿U
PLOOMyQLUHYUDVNDSDUPLOOMyQVW|UIRJYLèKDQQVWDUIDèLDIKHLOGDUYLQQXDÀL6DPEDQGVLQViULè
Fjárfestingar í rannsóknum og nýsköpun innan ramma þessarar samfélagslegu áskorunar munu gera Evrópu
kleift að taka forystu á viðkomandi mörkuðum og hafa hlutverk í því að ná markmiðum áætlunarinnar Evrópa
2020 og forystuverkefna hennar „Nýsköpun í Sambandinu“ og „Auðlindanýtin Evrópa“.

0LNLOO 6DPEDQGVYLUèLVDXNL \UèL DI IXOOYLUNX HYUySVNX OtIKDJNHU¿ VHP W NL WLO VMiOIE UUDU IUDPOHLèVOX
HQGXUQêMDQOHJUDDXèOLQGDiODQGLtVMiYDU~WYHJVRJODJDUHOGLVXPKYHU¿RJXPEUH\WLQJDUiìHLPtPDWY OLIyèXU
trefjaríkar lífgrundaðar vörur og líforku, sem og skyld almenn gæði. Samhliða hlutverki tengdu markaðnum gegnir
OtIKDJNHU¿èHLQQLJPDUJKiWWXèXKOXWYHUNLWHQJGXDOPDQQDJ èXPOtIIU èLOHJULIM|OEUH\WQLRJYLVWNHU¿VìMyQXVWX
(I ìYt HU VWêUW i VMiOIE UDQ KiWW JHWXU ìDè GUHJLè ~U XPKYHU¿VVSRUXP IUXPIUDPOHLèVOX RJ DèIDQJDNHèMXQQDU
t KHLOG ëDè JHWXU DXNLè VDPNHSSQLVK IQL ìHLUUD HÀW JHWX (YUySX WLO Dè IXOOQ JMD HLJLQ ì|UIXP RJ VNDSDè
nauðsynleg störf og viðskiptatækifæri að því er varðar þróun í dreifbýli og við strendur. Fæðuöryggi, sjálfbær
ODQGE~QDèXURJHOGLIUDPOHLèVODODJDUDIXUèDVNyJU NWRJiVNRUDQLUVHPYDUèDOtIKDJNHU¿ètKHLOGYDUèDHèOL
sínu samkvæmt bæði Evrópu og heiminn allan. Aðgerðir á vettvangi Sambandsins eru nauðsynlegar til að færa
saman klasa til að ná nauðsynlegri breidd og markfjölda til að koma til fyllingar framtaki einstakra aðildarríkja
eða hópa aðildarríkja. Nálgun með mörgum aðilum tryggir nauðsynlegt og frjótt samspil milli vísindamanna,
fyrirtækja, bænda/framleiðenda, ráðgjafa og endanlegra notenda. Einnig er nauðsynlegt að tryggja á vettvangi
Sambandsins samræmi í því hvernig tekist er á við þessa áskorun þvert á svið og sterk tengsl við viðeigandi
stefnur Sambandsins. Samræming rannsókna og nýsköpunar á vettvangi Sambandsins mun örva og aðstoða við
að hraða nauðsynlegum breytingum alls staðar í Sambandinu.

Rannsóknir og nýsköpun munu tengjast og styðja við mótun á breiðu sviði stefna Sambandsins og skyldra
markmiða, þ.m.t. sameiginlega landbúnaðarstefnan (einkum stefna í dreifbýlisþróun, framtaksverkefni um
sameiginlega áætlanagerð, þ.m.t. „Landbúnaður, fæðuöryggi og loftslagsbreytingar“, „Heilsusamlegt mataræði til
heilbrigðs lífs“ og „Heilbrigði og framleiðni hafsvæða og úthafa“) og evrópska samstarfsverkefnið um nýsköpun,
„Framleiðni og sjálfbærni í landbúnaði“ og evrópska samstarfsverkið um málefni tengd vatni, sameiginlega
sjávarútvegsstefnan, samþætt stefna í málefnum hafsins, Evrópuáætlun um loftslagsbreytingar, rammatilskipunin
um vatn (31), haftilskipunin (32), aðgerðaáætlun ESB í skógrækt, þemaáætlun um jarðvegsmál, áætlun ESB
um líffræðilega fjölbreytni 2020, stefnumiðuð orkutækniáætlun, stefnur Sambandsins á sviði nýsköpunar og
iðnaðar, utanríkisstefnu og stefnu varðandi þróunaraðstoð, áætlanir varðandi plöntuheilbrigði, áætlanir varðandi
(31) 7LOVNLSXQ(YUySXìLQJVLQVRJUièVLQV(%IUiRNWyEHUXPDèJHUèDUDPPD%DQGDODJVLQVXPVWHIQXtYDWQVPiOXP
(Stjtíð. EB L 327, 22.12.2000, bls. 1).
(32) 7LOVNLSXQ (YUySXìLQJVLQV RJ UièVLQV (% IUi  M~Qt  XP UDPPD XP DèJHUèLU %DQGDODJVLQV YDUèDQGL VWHIQX t
VMiYDUXPKYHU¿VPiOXP KDIWLOVNLSXQLQ  6WMWtè(6%/EOV 
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KHLOEULJèLRJYHOIHUèGêUDRJUHJOXUDPPDUWLODèYHUQGDXPKYHU¿KHLOEULJèLRJ|U\JJLWLODèHÀDDXèOLQGDQêWQLRJ
loftslagsaðgerðir og til að draga úr úrgangi. Betri samþætting á öllu ferlinu frá grunnrannsóknum til nýsköpunar
inn í tengdar stefnur Sambandsins mun bæta verulega Sambandsvirðisauka þeirra, hafa vogunaráhrif, auka
samfélagslega skírskotun, bjóða heilnæm matmæli og aðstoða við frekari þróun sjálfbærrar stjórnunar lands,
KDIVY èDRJ~WKDIDRJPDUNDèDI\ULUOtIKDJNHU¿è

ËìYtVN\QLDèVW\èMDYLèVWHIQXU6DPEDQGVLQVVHPYDUèDOtIKDJNHU¿èRJWLODèJUHLèDI\ULUVWMyUQXQRJHIWLUOLWL
með rannsóknum og nýsköpun, verða félagshagfræðilegar rannsóknir og starfsemi sem byggist á framtíðarsýn
IUDPNY PGDUtWHQJVOXPYLèi WOXQXPOtIKDJNHU¿èìPWìUyXQYtVDJDJQDJUXQQDOtNDQDI\ULUK\JJMDRJVSiU
RJPDWiiKULIXPIUDPWDNVYHUNHIQDHUYDUèDKDJNHU¿èVDPIpODJLèRJXPKYHU¿è

$èJHUèLUVHPWDNDPLèDIiVNRUXQXPRJOHJJMDiKHUVOXiIpODJVOHJDQHIQDKDJVOHJDQRJXPKYHU¿VOHJDQiYLQQLQJ
RJ Q~WtPDY èLQJX DWYLQQXJUHLQD RJ PDUNDèD LQQDQ OtIKDJNHU¿VLQV VNXOX VWXGGDU ìYHUIDJOHJXP UDQQVyNQXP
sem eru driffjöður nýsköpunar og leiða þróun nýrra áætlana, aðferða, sjálfbærrar framleiðslu og vinnslu.
Þessar aðgerðir varða nýsköpun í víðum skilningi, allt frá nýsköpun sem felur í sér tækni og þeirrar sem ekki
JHULU ìDè VNLSXODJVOHJUL HIQDKDJVOHJL RJ VDPIpODJVOHJUL QêVN|SXQ WLO WG DèIHUèD YLè W NQL\¿UI UVOX QêUUD
viðskiptalíkana, vörumerkjalýsinga og þjónustu. Viðurkenna verður möguleika bænda og lítilla og meðalstórra
I\ULUW NMDWLODèVWXèODDèQêVN|SXQ1iOJXQJDJQYDUWOtIKDJNHU¿QXVNDOKDIDKOLèVMyQDIPLNLOY JLVWDèEXQGLQQDU
þekkingar og fjölbreytni.

2.3.

Meginlínur aðgerða
a) Sjálfbær landbúnaður og skógrækt
Stefnt er að því að framleiða nægilega mikið af matvælum, fóðri, lífmassa og öðrum hráefnum en vernda
á sama tíma náttúruauðlindir á borð við vatn, jarðveg og líffræðilega fjölbreytni með hliðsjón af Evrópu
RJ KHLPLQXP |OOXP RJ HÀD YLVWNHU¿VìMyQXVWX ìPW Dè WDNDVW i YLè RJ PLOGD iKULI ORIWVODJVEUH\WLQJD Ë
VWDUIVHPLQQLVNDOOHJJMDiKHUVOXiDèHÀDJ èLRJYHUèP WLODQGE~QDèDUDIXUèDPHèìYtNRPDiVMiOIE UDUL
RJ DINDVWDPHLUL ODQGE~QDèL ìPW E~IMiUU NW RJ VNyJU NWDUNHU¿ VHP HUX IM|OEUH\WW iODJVìROLQ RJ
auðlindanýtin (þ.e. losa lítið af koltvísýringi og þurfa lítið af aðföngum og vatni), vernda náttúruauðlindir,
P\QGDPLQQL~UJDQJRJJHWDODJDèVLJDèEUH\WWXXPKYHU¿(QQIUHPXUVNDOtVWDUIVHPLQQLOHJJMDiKHUVOXi
að þróa þjónustu, hönnun og stefnur sem bæta lífsviðurværi í dreifbýli og hvetja til sjálfbærrar neyslu.

Einkum er við skógrækt stefnt að því að framleiða með sjálfbærum hætti lífmassa og lífgrundaðar vörur
RJYHLWDYLVWNHU¿VìMyQXVWXPHèWLOKOêèLOHJXWLOOLWLWLOHIQDKDJVOHJUDYLVWIU èLOHJUDRJVDPIpODJVOHJUDìiWWD
skógræktar. Í aðgerðunum skal leggja áherslu á frekari þróun framleiðslu og sjálfbærni auðlindanýtinna
VNyJU NWDUNHUIDHQìDèVNLSWLUVN|SXPYLèDèHÀDiODJVìRORJYHUQGDOtIIU èLOHJDIM|OEUH\WQLVNyJDRJJHWXU
svarað aukinni eftirspurn eftir lífmassa.

Einnig verður litið til samspils hagnýtra plantna og heilbrigðis og vellíðunar, sem og nýtingar garðyrkju og
skógræktar við þróun grænna borga.

b) Sjálfbær og samkeppnishæfur landbúnaðar- og matvælageiri fyrir öruggt og heilsusamlegt mataræði
6WHIQWHUDèìYtDèP WDì|UIXPERUJDUDRJXPKYHU¿VI\ULU|UXJJDRJKHLOVXVDPOHJDPDWY|UXiYLèUièDQOHJX
YHUèL RJ DXND VMiOIE UQL YLè YLQQVOX GUHL¿QJX RJ QH\VOX PDWY OD RJ IyèXUV RJ JHUD PDWY ODJHLUDQQ
samkeppnishæfari en líta jafnframt til menningarlegs þáttar hvað varðar gæði matvæla. Í starfseminni skal
leggja áherslu á heilsusamlega og örugga fæðu fyrir alla, upplýst val neytenda, lausnir sem varða mataræði
og nýjungar við að bæta heilbrigði, sem og samkeppnishæfar vinnsluaðferðir matvæla sem nýta minna af
auðlindum og aukefnum og framleiða minna af aukaafurðum, úrgangi og gróðurhúsalofttegundum.

c) Möguleikar sem felast í lifandi lagarauðlindum nýttir
Stefnt er að því að stjórna, nýta með sjálfbærum hætti og viðhalda lifandi lagarauðlindum þannig að hámarka
megi efnahagslegan og félagslegan ábata/hagnað af úthöfum, hafsvæðum og landvatni og vernda jafnframt
líffræðilega fjölbreytni. Í starfseminni skal leggja áherslu á hagkvæmasta framlag til að tryggja fæðuframboð
PHèìYtDèìUyDVMiOIE UDURJXPKYHU¿VY QDU¿VNYHLèDUiVMiOIE UDVWMyUQXQYLVWNHUIDVHPOHJJMDWLOY|UXU
RJìMyQXVWXiVDPNHSSQLVK IWRJXPKYHU¿VY QWHYUySVNWODJDUHOGLPHèKOLèVMyQDIKQDWWU QXKDJNHU¿RJi
DèHÀDQêVN|SXQiVYLèLVMiYDURJVLJOLQJDPHèOtIW NQLVHPNQêUÄEOiDQ³VQMDOOKDJY|[W
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G  6MiOIE UDURJVDPNHSSQLVK IDUOtIJUXQGDèDUDWYLQQXJUHLQDURJVWXèQLQJXUYLèìUyXQOtIKDJNHU¿Vt(YUySX
6WHIQWHUDèìYtDèHÀDDXèOLQGDQêWQDUVMiOIE UDURJVDPNHSSQLVK IDUOtIJUXQGDèDUHYUySVNDUDWYLQQXJUHLQDU
VHPORVDOtWLèDINROWYtVêULQJLËVWDUIVHPLQQLVNDOOHJJMDiKHUVOXiDèHÀDìHNNLQJDUPLèDèOtIKDJNHU¿PHè
því að umbreyta hefðbundnum iðnaðarferlum og vörum í lífgrundaða og orkunýtna ferla og vörur, á þróun
samþættra annarrar og síðari kynslóða hreinsunarstöðva, sem framleiða eldsneyti úr lífmassa, á að hámarka
notkun lífmassa frá frumframleiðslu, þ.m.t. leifa, lífræns úrgangs og lífgrundaðra aukaafurða frá iðnaði, og
á að opna nýja markaði með stuðningi stöðlunar- og vottunarkerfa, svo og eftirlits- og sýnistarfsemi/prófun
iYHWWYDQJLHQWDNDMDIQIUDPWWLOOLWWLOiKULIDDIOtIKDJNHU¿QXiODQGQRWNXQRJEUH\WLQJDiKHQQLVYRRJìHLUUD
VNRèDQDRJiK\JJQDVHPERUJDUDOHJWVDPIpODJOêVLU\¿U

e) Þverlægar sjávarrannsóknir
Stefnt er að því að auka áhrif sjávar og hafsvæða Sambandsins á samfélag og hagvöxt með því að nýta
á sjálfbæran hátt auðlindir sjávar og nota ýmsa orkugjafa hafsins ásamt hinum mörgu og margvíslegu
nýtingarmöguleikum hafsins.

Í starfseminni skal leggja áherslu á þverlægar vísindalegar og tæknilegar áskoranir sem tengjast sjó og
siglingum með það fyrir augum að ljúka upp möguleikum sjávar og úthafa í hinum ýmsu atvinnugreinum sem
WHQJMDVWVMyRJVLJOLQJXPVDPKOLèDXPKYHU¿VYHUQGRJDèO|JXQDèORIWVODJVEUH\WLQJXP6NLSXOHJVDPU PG
nálgun varðandi sjávarrannsóknir þvert á allar áskoranir og forgangssvið Horizon 2020 mun einnig styðja
við framkvæmd viðeigandi stefnumiða Sambandsins til að uppfylla lykilmarkmið um bláan hagvöxt.

3.

Örugg, hrein og hagkvæm orka

3.1.

Sértækt markmið
6pUW ND PDUNPLèLè HU Dè VWXèOD Dè XPVNLSWXP \¿U t RUNXNHU¿ VHP HU iUHLèDQOHJW i YLèUièDQOHJX YHUèL
opinberlega viðurkennt, sjálfbært og samkeppnishæft, með það fyrir augum að draga úr þörf á jarðefnaeldsneyti
í ljósi sífellt takmarkaðri auðlinda, vaxandi orkuþarfar og loftslagsbreytinga.

Sambandið hyggst draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og fara, fyrir 2020, 20% undir það stig sem var 1990,
með frekari samdrætti upp í 80-95% eigi síðar en 2050. Enn fremur ættu endurnýjanlegar orkulindir að nema
 DI HQGDQOHJUL RUNXQRWNXQ iULè  VHP OHJJVW YLè PDUNPLè XSS i  RUNXVSDUQDè 7LO ìHVV Dè Qi
ìHVVXP PDUNPLèXP YHUèXU Dè WDND RUNXNHU¿è WLO JDJQJHUUDU HQGXUVNRèXQDU ìDU VHP OtWLO ORVXQ NROWYtVêULQJV
RJ ìUyXQ DQQDUUD RUNXJMDID HQ MDUèHIQDHOGVQH\WLV OHJJVW YLè RUNX|U\JJL RJ YLèUièDQOHJW YHUè HQ HÀD i VDPD
WtPDVDPNHSSQLVK IQL(YUySXtDWYLQQXOt¿QX(YUySDHUVHPVWHQGXUODQJWIUiìYtDèQiìHVVXKHLOGDUPDUNPLèL
(QQ UHLèLU  DI RUNXNHU¿ (YUySX VLJ i MDUèHIQDHOGVQH\WL RJ WLO JHLUDQV Pi UHNMD  DI DOOUL ORVXQ
gróðurhúsalofttegunda í Sambandinu. Með það fyrir augum ná langtímamarkmiðum Sambandsins í loftslagsog orkumálum er rétt að bæta við það hlutfall í fjárveitingum sem fer til endurnýjanlegrar orku, orkunýtni
endanlegra notenda, snjallneta og orkugeymslustarfsemi, borið saman við sjöundu rammaáætlunina, og auka
við fjárveitingar til upptöku nýjunga á sviði orkumála á markaði innan ramma áætlunarinnar um skynsamlega
stýringu orkunotkunar í Evrópu sem fellur undir rammaáætlunina um samkeppnishæfni og nýsköpun (20072013). Leitast skal við að láta heildarfjárveitingu til þessarar starfsemi nema a.m.k. 85% af fjárveitingu til þessarar
VDPIpODJVOHJXiVNRUXQDUÈKYHUMXiULIDUDDIYHUJULODQGVIUDPOHLèVOXt6DPEDQGLQXWLOLQQÀXWQLQJViRUNX
RJOtNXUHUXiDèìDèKOXWIDOODXNLVWëHVVLìUyXQP\QGLOHLèDWLOìHVVDè6DPEDQGLè\UèLDOIDULèKièLQQÀXWQLQJL
olíu og gass árið 2050. Í ljósi óstöðugt verðlags á orku á heimsmarkaði ásamt áhyggjum af afhendingaröryggi
eyða evrópsk fyrirtæki og neytendur sífellt stærri hluta tekna sinna í orku. Evrópskar borgir bera ábyrgð á 7080 % (33) af heildarorkunotkun Sambandsins og sama hlutfalli í losun gróðurhúsalofttegunda.

9HJYtVLUDèìYtDèWDNDXSSVDPNHSSQLVK IWKDJNHU¿VHPORVDUOtWLèDINROWYtVêULQJLI\ULUiULè 34) gefur til
N\QQDDèVWDQGDYHUèXUYLèi WODèDQVDPGUiWWtORVXQJUyèXUK~VDORIWWHJXQGDtVW UVWXPGUiWWXPi\¿UUièDVY èL
6DPEDQGVLQVëHWWDP\QGLIHODtVpU\¿UVDPGUiWWtORVXQNROWYtVêULQJVI\ULUtRUNXJHLUDQXP\¿Ut
iðnaði, a.m.k. 60% í samgöngum og u.þ.b. 90% í íbúðarhúsnæðis- og þjónustugeiranum. Vegvísirinn sýnir einnig
PDIUDPiDèMDUèJDVWLOVNDPPVRJPHèDOODQJVWtPDJHWXUVWXèODèDèXPEUH\WLQJXRUNXNHU¿VLQVPHèìYtDè
nota einnig tækni til að fanga koltvísýring og geyma hann (CCS-tækni).

7LO Dè Qi ìHVVXP PLNOD VDPGU WWL HU ì|UI i Dè IMiUIHVWD YHUXOHJD t UDQQVyNQXP ìUyXQ VêQLYHUNHIQXP RJ
markaðssetningu á skilvirkri, öruggri, tryggri og áreiðanlegri tækni og þjónustu á viðráðanlegu verði og þar sem
losun koltvísýrings er lítil, þ.m.t. gas og geymsla á rafmagni og markaðssetning á litlum orkuframleiðslukerfum
sem og örsmáum. Þetta verður að haldast í hendur við lausnir, sem byggja ekki á tækni, bæði hvað varðar
framboð og eftirspurn, þ.m.t. með innleiðingu þátttökuferlis og aðlögun neytenda. Allt verður þetta að vera hluti
samþættrar sjálfbærrar stefnu um litla losun koltvísýrings, þ.m.t. að ná tökum á stuðningstækni á lykilsviðum,
einkum lausnum í upplýsinga- og fjarskiptatækni og háþróaðri framleiðslu, vinnslu og efnum. Markmiðið er að
(33) World Energy Outlook 2008, OECD- IEA, 2008.
(34) COM(2011) 0112.
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þróa og framleiða skilvirka orkutækni og þjónustu, þ.m.t. samþætting endurnýjanlegrar orku, sem hægt er að taka
upp víða á evrópskum mörkuðum og alþjóðamörkuðum og koma á skynvæddri stjórnun eftirspurnar sem byggist
iRSQXPRJJDJQV MXPRUNXPDUNDèLRJDèWU\JJMDVN\QY GGRUNXQêWLQJDUNHU¿

3.2.

Rök og Sambandsvirðisauki
Ný tækni og lausnir verða að veita orkukerfum, sem byggjast á þekktum búnaði og tækni, samkeppni á grundvelli
kostnaðar og áreiðanleika. Rannsóknir og nýsköpun eru afar þýðingarmiklir þættir til að ná fram viðskiptalegri
hagkvæmni og þeirri stærð sem þessir nýju, hreinu og skilvirkari orkugjafar, sem losa lítið af koltvísýringi,
EMyèD+YRUNLDWYLQQXOt¿èQpHLQVW|NDèLOGDUUtNLJHWDERULèNRVWQDèRJiK WWXìHJDUKHOVWXDÀKYDWDU XPVNLSWL
\¿UtKDJNHU¿PHèOtWLOOLORVXQNROWYtVêULQJVVHPEêèXUWU\JJDRUNXiYLèUièDQOHJXYHUèL OLJJMDXWDQPDUNDèDU

Ef hraða á þessari þróun er nauðsynlegt að taka upp skipulega nálgun á vettvangi Sambandsins sem tekur til
RUNXDIKHQGLQJDU HIWLUVSXUQDU RJ QRWNXQDU t E\JJLQJXP ìMyQXVWX i KHLPLOXP t ÀXWQLQJXP RJ YLUèLVNHèMXP
iðnaðar. Þetta mun fela í sér að laga þarf tilföng hvert að öðru í öllu Sambandinu, þ.m.t. sjóði samheldnistefnunnar,
HLQNXPiJUXQGYHOOLi WODQDHLQVWDNUDDèLOGDUUtNMDRJVY èDXPVN\QVDPOHJDVpUK ¿QJXYLèVNLSWDNHU¿I\ULU
ORVXQDUKHLPLOGLU RSLQEHU LQQNDXS RJ |QQXU IMiUP|JQXQDUNHU¿ ëHWWD PXQ HLQQLJ NDOOD i UHJOXVHWQLQJX RJ
LQQOHLèLQJXi WODQDXPHQGXUQêMDQOHJDRUNXRJRUNXQêWQLW NQLDèVWRèYLèK ¿RJXSSE\JJLQJXiI UQLWLODè
fjarlægja aðrar hindranir en tæknilegar.

%RèLèHUXSSiVOtNDVNLSXOHJDQiOJXQLQQDQUDPPDVWHIQXPLèDèUDURUNXW NQLi WOXQDU 6(7i WOXQDULQQDU ëDU
er sett fram langtímaáætlun sem tekur á helstu hindrunum í tengslum við nýsköpun sem blasa við í orkutækni
hvað varðar rannsóknir í framlínu vísinda og stiga rannsókna og þróunar/þar sem færðar eru sönnur á notagildi
hugmyndar og á sýningarstiginu þegar fyrirtæki leita eftir fjármagni til að fjármagna stór og algerlega ný verkefni
og til að komast inn á markaði. Ekki verður litið framhjá nýtilkominni tækni sem býður upp á byltingarkennda
möguleika.

È WODè HU Dè WLO Qi IXOOUL IUDPNY PG VWHIQXPLèDèUDU RUNXW NQLi WOXQDU 6(7 3ODQ  ìXU¿  PLOOMDUèD HYUD i
iUL\¿UiUDWtPDELO 35). Þetta fer langt fram úr getu einstakra aðildarríkja og hagsmunaaðila í rannsóknum
og iðnaði. Fjárfestingar í rannsóknum og nýsköpun á vettvangi Sambandsins eru nauðsynlegar ásamt því að
virkja framtak alls staðar í Evrópu í formi sameiginlegrar framkvæmdar og deila áhættu og getu. Fjármögnun
Sambandsins á rannsóknum og nýsköpun á sviði orkumála skal því koma til viðbótar aðgerðum aðildarríkja
með því að leggja áherslu á nýjustu tækni og starfsemi sem fela í sér skýran Sambandsvirðisauka, einkum þær
sem hafa mikla möguleika á að nýta náttúruauðlindir og skapa störf í Evrópu. Aðgerðir á vettvangi Sambandsins
skulu einnig styðja áhættusamar og kostnaðarsamar langtímaáætlanir, sem ganga lengra en er á færi einstakra
aðildarríkja, sameina viðleitni til að draga úr fjárfestingaráhættu í stórum verkefnum, s.s. sýniverkefnum í iðnaði,
og þróa rekstrarsamhæfðar lausnir í orkumálum sem taka til allrar Evrópu.

Framkvæmd stefnumiðaðrar orkutækniáætlunar sem rannsókna- og nýsköpunarstoðar í evrópskri orkuáætlun
H\NXU DIKHQGLQJDU|U\JJL t 6DPEDQGLQX RJ VW\èXU YLè XPVNLSWL \¿U t KDJNHU¿ VHP ORVDU OtWLè DI NROWYtVêULQJL
kemur á tengingu rannsókna- og nýsköpunaráætlana við þverevrópskar og svæðisbundnar fjárfestingar
í orkugrunnvirkjum og eykur vilja fjárfesta til að setja fjármagn í verkefni með langan framkvæmdatíma og
verulega tækni- og markaðsáhættu. Þetta skapar tækifæri hvað varðar nýsköpun í litlum og stórum fyrirtækjum
og gerir þeim kleift að ná eða halda samkeppnisstöðu á heimsvísu þar sem möguleikar orkutækni eru miklir og
vaxandi.

ÈDOìMyèDYtVXOHLèLUDèJHUèiYHWWYDQJL6DPEDQGVLQVWLOìHVVDèXQQWHUDèQiPDUNXPIDQJLWLODèHÀDiKXJDDQQDUUD
leiðandi aðila á sviði tækni og hlúa að alþjóðlegum samstarfsverkefnum til að ná markmiðum Sambandsins. Það
gerir alþjóðlegum aðilum auðveldara um vik að eiga samskipti við Sambandið til að móta sameiginlega aðgerð
með gagnkvæmum ávinningi og hagsmunum.

Starfsemi innan ramma þessarar samfélagslegu áskorunar mun því mynda tæknilega meginstoð í evrópsku
orku- og loftslagsáætluninni. Hún mun einnig stuðla að því að lokið verði við forystuverkefnið „Nýsköpun í
Sambandinu“ innan stefnumiða á sviði orkumála sem grein er gerð fyrir í forystuverkefnunum „Auðlindanýtin
Evrópa“, „Iðnaðarstefna á öld alþjóðavæðingar“ og „Stafræn áætlun fyrir Evrópu“.
(35) COM(2009) 0519.
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Rannsókna- og nýsköpunarstarfsemi á sviði kjarnorku með klofnun og samruna fer fram innan ramma áætlunar
Kjarnorkubandalags Evrópu sem var komið á fót með reglugerð (KBE) nr. 1314/2013. Ef við á skal líta til
mögulegra samlegðaráhrifa milli þessarar samfélagslegu áskorunar og áætlunar Kjarnorkubandalags Evrópu.

3.3.

Meginlínur aðgerða
a) Dregið úr orkunotkun og kolefnissporum með skynsamlegri og sjálfbærri nýtingu
Í starfseminni skal leggja áherslu á rannsóknir og alhliða prófanir á nýjum hugmyndun, lausnum sem eru
ekki tæknilegs eðlis, skilvirkari, félagslega ásættanlegum tæknilegum þáttum og kerfum með innbyggðum
skynjurum á viðráðanlegu verði, þannig að unnt sé að sinna rauntímaorkustjórnun fyrir nýjar og fyrirliggjandi
byggingar með nær enga losun, nær núllorkunotkun og jákvæða orkunotkun, endurbættar byggingar, borgir
RJ KYHU¿ HQGXUQêMDQOHJD KLWXQ RJ N OLQJX PM|J RUNXQêWLQQ LèQDè RJ YtèW ND EHLWLQJX RUNXQêWLQQD RJ
orkusparandi lausna og þjónustu af hálfu fyrirtækja, einstaklinga, samfélaga og borga.

b) Ódýr rafveita sem losar lítið af koltvísýringi
Í starfseminni skal leggja áherslu á rannsóknir, þróun og alhliða kynningu á nýstárlegum og endurnýjanlegum
orkugjöfum, á skilvirk, sveigjanleg orkuver, sem nota jarðefnaeldsneyti og losa lítið af koltvísýringi,
ásamt föngun og geymslu kolefnis eða tækni sem endurnýtir koltvísýring, sem býður upp á tækni sem er
XPIDQJVPLNLONRVWDUOtWLèRJHU|UXJJI\ULUXPKYHU¿èPHèK UULXPEUH\WLQêWQLRJDXNLQQDèJHQJLOHLNDi
yOtNXPP|UNXèXPRJtyOtNXUHNVWUDUXPKYHU¿

c) Óhefðbundið eldsneyti og færanlegir orkugjafar
Í starfseminni skal leggja áherslu á rannsóknir, þróun og alhliða kynningu á tækni og virðiskeðjum til að gera
OtIRUNXRJDQQDèyKHIèEXQGLèHOGVQH\WLVDPNHSSQLVK IDUDRJVMiOIE UDUDtWHQJVOXPYLèIUDPOHLèVOXDÀVRJ
YDUPDRJtÀXWQLQJXPiODQGLVMyRJtORIWLPHèP|JXOHLNDiVNLOYLUNDULRUNXXPEUH\WLQJXWLODèVW\WWDìDQQ
tíma sem það tekur að setja vetnis- og efnarafala á markað og þróa nýjar leiðir sem gefa góð fyrirheit um að
ná árangri til lengri tíma litið.

d) Eitt evrópskt raforkusnjallnet
Í starfseminni skal leggja áherslu á rannsóknir, þróun og alhliða kynningu á nýrri tækni fyrir snjallorkunet,
varaorku- og jöfnunartækni, sem veitir meiri sveigjanleika og er skilvirkari, þ.m.t. hefðbundin orkuver, og
á sveigjanlega útfærslu á orkugeymslu, orkukerfum og markaði við að skipuleggja, vakta, hafa eftirlit með
og starfrækja með öruggum hætti rekstrarsamhæfð net, þ.m.t. stöðlunarmál, á opnum og samkeppnishæfum
PDUNDèLVHPORVDUPLQQDDINROWYtVêULQJLHUVMiOIE UPHèWLOOLWLWLOXPKYHU¿VRJORIWVODJVEUH\WLQJDìROLQQ
við venjuleg skilyrði og í neyðartilvikum.

e) Ný þekking og nýjar tækniaðferðir
Í starfseminni skal leggja áherslu á þverfaglegar rannsóknir á hreinni, öruggri og sjálfbærri orkutækni (þ.m.t.
hugmyndafræðilegar aðgerðir) og sameiginlega framkvæmd samevrópskra rannsóknaáætlana og búnað á
heimsmælikvarða.

I  7UDXVWiNYDUèDQDWDNDRJVWXèQLQJXUDOPHQQLQJV
Í starfseminni skal leggja áherslu á þróun tækja, aðferða, líkana og sviðsmynda, sem byggjast á framtíðarsýn
og horfa til trausts og gagnsæs stuðnings við stefnuna, þ.m.t. starfsemi sem beinist að stuðningi almennings,
ìiWWW|NXQRWHQGDXPKYHU¿ViKULIXPRJPDWLiVMiOIE UQLWLODèE WDVNLOQLQJiRUNXWHQJGXPIpODJVOHJXPRJ
hagrænum stefnum og framtíðarhorfum.

g) Markaðssetning nýjunga í orkumálum á grundvelli áætlunarinnar um skynsamlega stýringu orkunotkunar í
Evrópu
6WDUIVHPLQ VNDO E\JJMDVW i RJ HÀD HQQ IUHNDU VWDUIVHPL VHP IUDP IHU LQQDQ UDPPD i WOXQDULQQDU XP
VN\QVDPOHJDVWêULQJXRUNXQRWNXQDUt(YUySXËKHQQLVNDOOHJJMDiKHUVOXiKDJQêWDQêVN|SXQRJDèHÀDVWDèOD
til að auðvelda markaðssetningu orkutækni og orkuþjónustu, takast á við hindranir aðrar en á sviði tækni og
hraða kostnaðarhagkvæmri framkvæmd orkustefna Sambandsins. Einnig verður hugað að nýsköpun í þágu
skynsamlegrar og sjálfbærrar notkunar núverandi tækniþekkingar.
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4.

6QMDOOÀXWQLQJDUJU QLUÀXWQLQJDURJVDPì WWLUÀXWQLQJDU

4.1.

Sértækt markmið
6pUW ND PDUNPLèLè HU Dè NRPD i HYUySVNX ÀXWQLQJDNHU¿ VHP HU DXèOLQGDQêWLè ORIWVODJV RJ XPKYHU¿VY QW
|UXJJWRJVQXUèXODXVWWLOKDJVEyWDI\ULUDOODERUJDUDKDJNHU¿èRJVDPIpODJLè

(YUySDYHUèXUDèV WWDYD[DQGLì|UIERUJDUDVLQQDI\ULUKUH\IDQOHLNDRJÀXWQLQJDiY|UXPRJEUH\WLOHJDUìDU¿U
sem mótast af nýjum lýðfræðilegum og samfélagslegum áskorunum, kröfunum um efnahagslegan árangur,
RUNXQêWLèVDPIpODJVHPORVDUOtWLèDINROWYtVêULQJLRJORIWVODJVEUH\WLQJDìROLèKDJNHU¿ëUiWWI\ULUY|[WYHUèXU
ÀXWQLQJDJHLULQQDèQiIUDPYHUXOHJXPVDPGU WWLtiKULIXPDIJUyèXUK~VDORIWWHJXQGXPRJ|èUXPQHLNY èXP
XPKYHU¿ViKULIXPRJYHUèXUDèORVDVLJXQGDQìYtDèìXUIDUHLèDVLJiROtXRJDQQDèMDUèHIQDHOGVQH\WLHQYLèKDOGD
MDIQIUDPWJyèULVNLOYLUNQLRJKUH\IDQOHLNDRJHÀDVDPKHOGQLPLOOLVY èD

(LQXQJLV HU K JW Dè NRPD i VMiOIE UXP ÀXWQLQJXP PHè UyWW NUL EUH\WLQJX i ÀXWQLQJDNHU¿QX ìPW
DOPHQQLQJVVDPJ|QJXPVHPWHNXUOLWDIXSSJ|WYXQXPtUDQQVyNQXPiVYLèLÀXWQLQJDPiODYtèW NULQêVN|SXQ
RJVDPIHOOGULIUDPNY PGJU QQL|UXJJDULRJiUHLèDQOHJULRJVN\QVDPOHJULODXVQDtÀXWQLQJDPiOXPVHPQiWLO
allrar Evrópu.

5DQQVyNQLU RJ QêVN|SXQ YHUèD Dè OHLèD WLO PDUNYLVVUD RJ VNMyWUD IUDPIDUD t |OOXP WHJXQGXP ÀXWQLQJD VHP
VWXèODDèO\NLOVWHIQXPDUNPLèXP6DPEDQGVLQVRJHÀDiVDPDWtPDVDPNHSSQLVK IQLtDWYLQQXOt¿QXVW\èMDYLè
XPVNLSWL\¿UtORIWVODJVEUH\WLQJDìROLèKDJNHU¿HURUNXQêWLèRJORVDUOtWLèDINROWYtVêULQJLRJYLèKDOGDIRU\VWXi
heimsmarkaði bæði hvað varðar þjónustugeirann og framleiðsluiðnaðinn.

Enda þótt nauðsynlegar fjárfestingar í rannsóknum, nýsköpun og nýtingu verði verulegar mun kostnaður
VDPIpODJV YLVWNHU¿V RJ KDJNHU¿V DI ìYt HI VMiOIE UQL DOOV ÀXWQLQJD RJ IHUèDNHU¿VLQV YHUèXU HNNL E WW RJ
HYUySVNULIRU\VWXtW NQLPiOXPÀXWQLQJDHNNLYLèKDOGLèYHUèDPLNLOOWLOOHQJULWtPDOLWLèRJKDIDtI|UPHèVpU
QHLNY èDUDÀHLèLQJDUKYDèYDUèDUVW|UIt(YUySXRJKDJY|[WWLOOHQJULWtPD

4.2.

Rök og Sambandsvirðisauki
)OXWQLQJDU HUX PLNLOO GULINUDIWXU I\ULU VDPNHSSQLVK IQL t DWYLQQXOt¿QX RJ KDJY|[W t (YUySX ëHLU WU\JJMD
nauðsynlegan hreyfanleika fólks og vara á samþættum evrópskum innri markaði, samheldni milli svæða og
opið samfélag fyrir alla. Þeir eru einn helsti kostur Evrópu hvað varðar getu atvinnulífs og gæði þjónustu og
JHJQDIRU\VWXKOXWYHUNLiP|UJXPKHLPVP|UNXèXP)OXWQLQJDVWDUIVHPLRJIUDPOHLèVODE~QDèDUWLOÀXWQLQJDQHPD
VDPWDOVDIYHUJULODQGVIUDPOHLèVOXt6DPEDQGLQX+HLOGDUIUDPODJÀXWQLQJDJHLUDQVWLOKDJNHU¿V6DPEDQGVLQV
er jafnvel hærra ef höfð er hliðsjón af viðskiptum, þjónustu og hreyfanleika launafólks. Á sama tíma mætir
HYUySVNÀXWQLQJDVWDUIVHPLVtIHOOWKDUèDULVDPNHSSQLIUi|èUXPDèLOXPYtèVYHJDUXPKHLPLQQ7 NQLIUDPIDULUi
þessu sviði eru nauðsynlegar til að tryggja samkeppnisforskot Evrópu í framtíðinni og draga úr göllum núverandi
ÀXWQLQJDNHU¿V

5HNMD Pi YHUXOHJDQ KOXWD JUyèXUK~VDORIWWHJXQGD WLO ÀXWQLQJDJHLUDQV ìDU VHP KDQQ YHOGXU DOOW Dè IMyUèXQJL
KHLOGDUORVXQDULQQDU(LQQLJPiUHNMDYHUXOHJDQKOXWDORIWPHQJXQDUYDQGDPiODWLOKDQV(OGVQH\WLWLOÀXWQLQJDHU
HQQMDUèHIQDHOGVQH\WL1DXèV\QOHJWHUDèGUDJD~UìHVVXPXPKYHU¿ViKULIXPPHèPDUNYLVVXPW NQLOHJXP
~UEyWXP Dè WHNQX WLOOLWL WLO ìHVV Dè VpUKYHU ÀXWQLQJVPiWL ìDUI Dè WDNDVW i YLè yOtNDU iVNRUDQLU RJ HLQNHQQLVW
DIyOtNXPW NQLOHJXPVDPì WWLQJDUIHUOXP(QQIUHPXUHUXXPIHUèDUWHSSXUYD[DQGLYDQGDPiONHU¿HUXHNNL
Q JLOHJDVN\QY GGDèULUYDONRVWLUWLODèVNLSWD\¿UtVMiOIE UDULÀXWQLQJVPiWDHUXHNNLDOOWDIDèODèDQGLIM|OGL
látinna í banaslysum á vegum úti er enn mjög hár eða 34 000 á ári í Sambandinu, borgarar og fyrirtæki gera kröfu
XPÀXWQLQJDNHU¿VHPHUDèJHQJLOHJW|OOXP|UXJJWRJWU\JJWëpWWEêOLèIHOXUtVpUVpUW NDUiVNRUDQLURJEêèXU
XSSiW NLI ULWLOVMiOIE UQLtÀXWQLQJXPRJWLOEHWULOtIVJ èD

*HUW HU Uiè I\ULU ìYt Dè ÀXWQLQJDJHLULQQ YD[L VYR KUDWW i Q VWX iUDWXJXP t (YUySX Dè ìDè PXQL OHLèD WLO
umferðaröngþveitis og með því verði efnahagslegur kostnaður og samfélagsleg áhrif óbærileg sem hefur
QHLNY èDU HIQDKDJVOHJDU RJ VDPIpODJVOHJDU DÀHLèLQJDU (I KDOGLè YHUèXU iIUDP PHè VDPD K WWL Pi JHUD Uiè
I\ULUDèiQ VWXiUXPPXQLIDUìHJDNtOyPHWUDUWY|IDOGDVWRJÀXJIHUèLUYD[DWYLVYDUVLQQXPKUDèDU/RVXQ
koltvísýrings myndi hafa vaxið um 35% árið 2050 (36). Kostnaður við umferðarteppur myndi aukast um 50%, í
næstum 200 milljarða evra árlega. Ytri kostnaður vegna slysa myndi aukast um u.þ.b. 60 milljarða evra, borið
saman við árið 2005.
(36) +YtWEyN IUDPNY PGDVWMyUQDULQQDU Ä9HJYtVLU Dè HLQX VDPHYUySVNX ÀXWQLQJDVY èL ± t iWW Dè VDPNHSSQLVK IX RJ DXèOLQGDQêWQX
ÀXWQLQJDNHU¿³ &20   
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Það er því ekki valkostur að halda áfram á sömu braut og áður. Rannsóknir og nýsköpun, sem byggjast á
stefnumarkmiðum og þar sem lögð er áhersla á helstu áskoranir, skulu vera verulegt framlag til þess að ná
markmiðum Sambandsins við að takmarka hækkun lofthita á jörðu við 2 °C, draga 60% úr losun koltvísýrings
IUiIOXWQLQJXPPLQQNDXPIHUèDUWHSSXURJNRVWQDèYHJQDVO\VDXPWDOVYHUWRJ~WUêPDDèPHVWXGDXèVI|OOXPDI
völdum slysa á vegum eigi síðar en árið 2050  .

Vandamál tengd mengun, umferðarteppum, öryggi og vernd eru algeng alls staðar í Sambandinu og kalla á
sam-starf um viðbrögð alls staðar í Evrópu. Hraðari þróun og hagnýting nýrrar tækni og nýstárlegra lausna fyrir
farartæki (37 JUXQQYLUNLRJÀXWQLQJDVWMyUQXQPXQVNLSWDVN|SXPYLèDèNRPDiKUHLQQD|UXJJDUDWU\JJDUD
DèJHQJLOHJUD RJ VNLOYLUNDUD VDPì WWX RJ IM|Oì WWX ÀXWQLQJDNHU¿ t 6DPEDQGLQX OHLèD WLO QLèXUVWDèQD VHP HUX
nauðsynlegar til að draga úr loftslagsbreytingum og bæta auðlindanýtni og halda evrópskri forystu á heimsP|UNXèXPI\ULUY|UXURJìMyQXVWXHUWHQJMDVWÀXWQLQJXP'UHLIWiWDNHLQVWDNUDDèLOGDUUtNMDQ JLUHNNLWLODèQi
þessum markmiðum.

)MiUP|JQXQ6DPEDQGVLQViUDQQVyNQXPRJQêVN|SXQiVYLèLÀXWQLQJDVWDUIVHPLNHPXUWLOI\OOLQJDUDèJHUèXP
aðildarríkja þar eð hún miðast við aðgerðir sem hafa í för með sér evrópskan virðisauka. Áhersla verður því lögð
á forgangssvið, sem falla að evrópskum stefnumarkmiðum þar sem þörf er á lágmarksátaki þar sem lausnir í
ÀXWQLQJDPiOXPVHPQiWLO(YUySXDOOUDUHUXUHNVWUDUVDPK IèDUHèDIM|OìiWWDVDPì WWDUODXVQLUJHWDJHUWNOHLIW
DèU\èMD~UYHJLÀ|VNXKiOVXPtÀXWQLQJDNHU¿QXHèDìDUVHPIM|OìMyèOHJWiWDNRJEHWULQêWLQJiI\ULUOLJJMDQGL
rannsóknagögnum og skilvirk miðlun þeirra, geta dregið úr áhættu við fjárfestingar í rannsóknum, lagt grunn að
sameiginlegum stöðlum og stytt þann tíma sem þarf til að markaðssetja rannsóknarniðurstöður.

Undir rannsóknir og nýsköpun falla margs konar framtaksverkefni, m.a. viðeigandi samstarfsverkefni opinberra
aðila og einkaaðila, sem taka til allrar nýsköpunarkeðjunnar og fylgja samþættri nálgun við nýsköpunarlausnir
tÀXWQLQJDVWDUIVHPLéPLVVLVWDUIVHPLHUVpUVWDNOHJD WODèDèNRPDQLèXUVW|èXPiPDUNDèQiOJXQVHPE\JJLU
á áætlun um rannsóknir og nýsköpun, sýniverkefni, markaðsupptökuaðgerðir og stuðningur við stöðlun,
eftirlit og nýstárlegar innkaupaaðgerðir vinna allar að þessu markmiði. Þessu til viðbótar mun stuðningur og
sérfræðiþekking hagsmunaaðila stuðla að því að brúa bilið milli rannsóknaniðurstaðna og nýtingar þeirra innan
ÀXWQLQJDJHLUDQV

)MiUIHVWLQJtUDQQVyNQXPRJQêVN|SXQtìiJXÀXWQLQJDNHU¿VVHPHUVN\QY GGDUDDèIXOOXVDPì WWRJiUHLèDQ
legt verður mikilvægt framlag til markmiða áætlunarinnar Evrópa 2020 og forystuverkefnis þess „Nýsköpun í
6DPEDQGLQX³6WDUIVHPLQPXQVW\èMDYLèIUDPNY PGKYtWEyNDULQQDUÄ9HJYtVLUDèHLQXVDPHYUySVNXÀXWQLQJD
VY èL±tiWWDèVDPNHSSQLVK IXRJDXèOLQGDQêWQXÀXWQLQJDNHU¿³+~QPXQHLQQLJVWXèODDèVWHIQXPDUNPLèXP
sem grein er gerð fyrir í forystuverkefnunum „Auðlindanýtin Evrópa“, „Iðnaðarstefna á öld alþjóðavæðingar“
og „Stafræn áætlun fyrir Evrópu“. Hún mun einnig tengjast viðkomandi framtaksverkefni um sameiginlega
áætlanagerð.

4.3.

Meginlínur aðgerða
6WDUIVHPLQYHUèXUVNLSXO|JèìDQQLJDèJHUWVpUièI\ULUQiOJXQVHPHUVDPì WWRJVpUW NI\ULUKYHUQÀXWQLQJVPiWD
eins og við á. Nauðsynlegt er að tryggja sýnileika og samfellu til margra ára með tilliti til sértækra eiginleika
KYHUVÀXWQLQJVPiWDRJKHLOGU QVHèOLViVNRUDQDiVDPWYLèHLJDQGLVMyQDUPLèXPtVWHIQXPyWDQGLUDQQVyNQDURJ
nýsköpunaráætlunum evrópskra tækniverkvanga.

D  $XèOLQGDQêWQLUÀXWQLQJDUìDUVHPXPKYHU¿èHUYLUW
0DUNPLèLè HU Dè KDOGD t OiJPDUNL iKULIXP ÀXWQLQJDNHUID i ORIWVODJ RJ XPKYHU¿ ìPW KiYDèD RJ
loftmengun) með því að bæta gæði þeirra og nýtingu á auðlindum og eldsneyti og með því að draga úr losun
gróðurhúsalofttegunda og gera þau minna háð jarðefnaeldsneyti.

Í starfseminni skal leggja áherslu á að draga úr notkun auðlinda, einkum jarðefnaeldsneytis, úr losun
JUyèXUK~VDORIWWHJXQGD RJ KiYDèDVWLJL VHP RJ E WD VNLOYLUNQL ÀXWQLQJD RJ IDUDUW NMD KUDèD ìUyXQ
framleiðslu og nýtingu nýrrar kynslóðar hreinna farartækja (rafmagn, vetni og önnur lág- eða núllstigslosun),
ìPWPHèYHUXOHJXPHQGXUEyWXPiKUH\ÀXPRUNXJH\PVOXRJJUXQQYLUNXPRJEHVWXQêWLQJDUìHLUUDNDQQD
RJ QêWD P|JXOHLND DQQDUV NRQDU RJ VMiOIE UV HOGVQH\WLV RJ QêVWiUOHJUD RJ VNLOYLUNDUD NQ~QLQJVDÀV RJ
VWêULNHUID ìPW HOGVQH\WLVJUXQQYLUNMD RJ KOHèVOXVW|èYD Qi EHVWX VNLSXODJQLQJX RJ QêWLQJX JUXQQYLUNMD
PHèVN\QY GGXPÀXWQLQJDNHUIXPY|UXIHULOVVWMyUQXQRJVN\QY GGXPE~QDèLRJDXNDQRWNXQIUDPERèV
VWMyUQXQDUDOPHQQLQJVÀXWQLQJDRJyYpONQ~LQQDÀXWQLQJDRJVDPì WWUDÀXWQLQJDNHèMDHLQNXPtìpWWEêOL
+YDWWYHUèXUWLOQêVN|SXQDUVHPVWHIQLUDèìYtDèQiOiJHèDQ~OOVWLJVORVXQt|OOXPÀXWQLQJLDIKYDèDWDJL
sem er.

(37) /LWLèHUiÄIDUDUW NL³tEUHLèXPVNLOQLQJLRJìDèWHNXUWLODOOUDÀXWQLQJVW NMD
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b) Betri hreyfanleiki, minni umferðarteppur, aukið öryggi og vernd
0DUNPLèLè HU Dè VDPU PD YD[DQGL ì|UI I\ULU KUH\IDQOHLND RJ E WW À èL t ÀXWQLQJXP PHè QêVWiUOHJXP
ODXVQXPI\ULUVQXUèXODXVVDPì WWDèJHQJLOHJ|UXJJWU\JJKHLOVXVDPOHJRJVW\UNÀXWQLQJDNHU¿I\ULUDOOD
á viðráðanlegu verði.

Ë VWDUIVHPLQQL VNDO OHJJMD iKHUVOX i Dè GUDJD ~U XPIHUèDUWHSSXP E WD DèJHQJL UHNVWUDUVDPK ¿ RJ
YDOP|JXOHLND IDUìHJD RJ Dè P WD ì|UIXP QRWHQGD PHè ìYt Dè ìUyD RJ HÀD VDPì WWD ÀXWQLQJD KHLP Dè
G\UXPKUH\IDQOHLNDVWMyUQXQRJY|UXIHULOVVWMyUQXQDèHÀDVDPì WWLQJXRJQêWLQJXODXVQDVHPE\JJMDVWi
skynsamlegri skipulagningu og stjórnun og á að draga mjög verulega úr slysatíðni og áhrifum af ógnun við
öryggi.

F  )RU\VWDHYUySVNUDUÀXWQLQJDVWDUIVHPLiKHLPVYtVX
0DUNPLèLèHUDèHÀDVDPNHSSQLVK IQLRJiUDQJXUHYUySVNVIUDPOHLèVOXLèQDèDUiVYLèLÀXWQLQJDRJVN\OGUDU
þjónustu (þ.m.t. vöruferilsstjórnun, viðhald, viðgerðir, ísetning endurbótahluta og endurvinnsla) og halda
MDIQIUDPWIRU\VWXiìHLPVYLèXPìDUVHP(YUySDKHIXUVNDUDèIUDP~U VVtÀXJW NQL 

ËVWDUIVHPLQQLVNDOOHJJMDiKHUVOXiDèìUyDQ VWXN\QVOyèQêVWiUOHJVÀXWQLQJVPiWDtORIWLiYDWQLRJODQGL
WU\JJMD VMiOIE UD IUDPOHLèVOX QêVWiUOHJUD NHUID RJ E~QDèDU RJ XQGLUE~D MDUèYHJLQQ I\ULU ÀXWQLQJVPiWD
framtíðar með því að vinna að nýrri tækni, hugmyndum og hönnun, skynvæddum stýrikerfum og
rekstrarsamhæfðum stöðlum, skilvirkum framleiðsluferlum, nýstárlegri þjónustu og vottunaraðferðum,
styttri þróunartíma og minni kostnaði á endingartíma, án þess að leggja rekstraröryggi og rekstrarvernd í
hættu.

d) Félagshagfræðilegar rannsóknir og atferlisrannsóknir og starfsemi þar sem horft er til framtíðar í þágu
stefnumótunar
0DUNPLèLèHUDèVW\èMDYLèE WWDVWHIQXPyWXQVHPHUQDXèV\QOHJWLODèHÀDQêVN|SXQRJWDNDVWiYLèì U
iVNRUDQLUVHPI\OJMDÀXWQLQJVWHQJGXPRJVDPIpODJVOHJXPì|UIXPVHPWHQJMDVWKHQQL

ËVWDUIVHPLQQLVNDOOHJJMDiKHUVOXiDèE WDVNLOQLQJiÀXWQLQJVWHQJGXPIpODJVOHJXPRJKDJU QXPiKULIXP
leitni og horfum, þ.m.t. þróun eftirspurnar í framtíðinni, og láta stefnumótendum í té gagnreynd gögn og
greiningar. Athygli verður einnig beint að miðlun niðurstaðna sem þessi starfsemi gefur af sér.

5.

$èJHUèLUtORIWVODJVPiOXPXPKYHU¿VPiODXèOLQGDQêWQLRJKUiHIQL

5.1.

Sértækt markmið
6pUW ND PDUNPLèLè HU Dè E\JJMD XSS KDJNHU¿ RJ VDPIpODJ VHP HUX DXèOLQGD RJ YDWQVQêWLQ RJ ORIWVODJV
breytingaþolin, verndun og sjálfbæra stjórnun náttúruauðlinda og vistkerfa og sjálfbæra afhendingu og nýtingu
hráefna, til þess að mæta þörfum vaxandi fólksfjölda í heiminum innan sjálfbærra marka náttúruauðlinda og
YLVWNHUIDSOiQHWXQQDU6WDUIVHPLQPXQVWXèODDèHÀLQJXiVDPNHSSQLVK IQL(YUySXRJ|U\JJLKUiHIQDRJDèìYt
DèE WDYHOIHUèMDIQIUDPWìYtDèWU\JJMDKHLOOHLNDPHèWLOOLWLWLOXPKYHU¿VOHJUDìiWWDYLèQiPRJVMiOIE UQLPHè
það í huga að halda meðalhækkun lofthita á jörðu undir 2 °C og gera vistkerfum og samfélagi kleift að laga sig
DèORIWVODJVEUH\WLQJXPRJ|èUXPXPKYHU¿VOHJXPEUH\WLQJXP

Heimurinn jók bæði notkun sína á jarðefnaeldsneyti og námuvinnslu efna tífalt á 20. öldinni. Nú er tímabil
þess sem virtist vera óþrjótandi og ódýrar auðlindir á enda runnið. Hráefni, vatn, loft, líffræðileg fjölbreytni og
YLVWNHU¿ODQGVYDWQVRJVMiYDUHUX|OOXQGLUiODJL0|UJKHOVWXYLVWNHU¿MDUèDUEURWQDQ~QLèXURJXSSXQGLU
af þjónustu þeirra er notuð með ósjálfbærum hætti. Í Sambandinu notar hver einstaklingur 16 tonn af efnum á ári,
þar af er 6 tonnum sóað þannig að helmingur þeirra er urðaður. Hnattræn eftirspurn eftir auðlindum heldur áfram
að vaxa með auknum mannfjölda og ríkari kröfum, einkum meðal millitekjufólks í vaxandi hagkerfum. Aftengja
þarf hagvöxt nýtingu auðlinda.

0HèDOKLWLi\¿UERUèLMDUèDUKHIXUK NNDèXPXìE&iVtèDVWOLèQXPiUXPRJVSièHUìYtDèKDQQK NNL
um 1,8-4 °C fyrir lok 21. aldarinnar (borið saman við meðaltal áranna 1980-1999) (38). Líkleg áhrif á náttúruleg
RJPDQQJHUèNHU¿VHPUHNMDPiWLOìHVVDUDEUH\WLQJDPXQXUH\QDiSOiQHWXQDRJJHWXKHQQDUWLODèO|JXQDURJ
ógna hagþróun á komandi tímum og velferð mannkyns.
(38) Milliríkjanefnd um loftslagsbreytingar (IPCC), 4. matsskýrsla, 2007, (www.ipcc.ch).
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9D[DQGLiKULIDIORIWVODJVEUH\WLQJXPRJXPKYHU¿VYDQGDPiOXPVVV~UQXQVMiYDUEUH\WLQJDUiKDIVWUDXPXP
hækkandi hitastig sjávar, bráðnun jökla á norðurslóðum og minni selta sjávar, niðurbrot og notkun lands, minni
IUMyVHPLMDUèYHJDUYDWQVVNRUWXUìXUUNDURJÀyèK WWXUYHJQDMDUèVNMiOIWDRJHOGJRVDEUH\WLQJDUiODQGIU èLOHJUL
GUHL¿QJXWHJXQGDHIQDPHQJXQRIQêWLQJDXèOLQGDRJPLQQNDQGLOtIIU èLOHJIM|OEUH\WQLJHIDWLON\QQDDèSOiQHWDQ
nálgist nú þolmörk sjálfbærni. Ef ekki verða gerðar, svo dæmi sé tekið, umbætur á skilvirkni í öllum geirum,
þ.m.t. á grundvelli nýstárlegra vatnskerfa, er gert ráð fyrir því að eftirspurn eftir vatni fari 40% umfram framboð
innan 20 ára en slíkt myndi leiða til alvarlegra vatnsvandamála og vatnsskorts. Skógar eru að hverfa á ógnvekjandi
KUDèDHèDPLOOMyQLUKHNWDUDiiULKYHUMX6DPVSLOPLOOLDXèOLQGDJHWXUYDOGLèNHU¿ViK WWXHQGDYHOGXUDXèOLQG
VHPJHQJXUWLOìXUUèDUVYRPLNOXiODJLiDèUDUDXèOLQGLURJYLVWNHU¿DèHNNLYHUèXUDIWXUVQ~LèËOMyVLQ~YHUDQGL
KRUIDìDUItJLOGLPHLUDHQWYHJJMDMDUèDI\ULUiULèWLODèXSSI\OODìDU¿UYD[DQGLIyONVIM|OGDtKHLPLQXP

Sjálfbært framboð og auðlindanýtin stjórnun hráefna, þ.m.t. rannsóknir, nám, vinnsla, endurnotkun, endurvinnsla
RJ VWDèJDQJD HUX QDXèV\QOHJ WLO Dè XQQW Vp Dè VWDUIU NMD Q~WtPDVDPIpO|J RJ KDJNHU¿ ìHLUUD (YUySVNLU
DWYLQQXJHLUDUVVE\JJLQJDUJHLULQQHIQDJHLULQQEtODLèQDèXULQQÀXJYpODLèQDèXULQQYpODRJW NMDLèQDèXULQQ
sem skapa heildarvirðisauka upp á 1 300 milljarða evra og atvinnu fyrir u.þ.b. 30 milljónir manna, reiðir sig
mjög mikið á aðgengi að hráefni. Aðgengi Sambandsins að hráefnum er undir vaxandi þrýstingi. Enn fremur er
6DPEDQGLèPM|JKièLQQÀXWQLQJLiKUiHIQXPiVYLèXPVHPKDIDO\NLOìêèLQJXHQPDUNDèVU|VNXQKHIXUVtYD[DQGL
og afar mikil áhrif í því tilliti.

Enn fremur á Sambandið enn verðmæta málma í jörðu en nám þeirra, útdráttur og vinnsla er takmörkunum háð þar
sem ekki er fyrir hendi fullnægjandi tækni, meðhöndlun úrgangs er ófullnægjandi og skortur er á fjárfestingu, auk
þess sem aukin samkeppni á heimsvísu skapar hindrun. Gríðarlega mikilvægt forgangsverkefni fyrir Sambandið
er að tryggja sjálfbært framboð og auðlindanýtna stjórnun hráefna þar sem þau eru mikilvæg í ljósi evrópskrar
VDPNHSSQLVK IQLI\ULUKDJNHU¿èRJKYDèYDUèDUQêWLQJXìHLUUDtQêVN|SXQDUY|UXU

*HWD KDJNHU¿VLQV WLO DèO|JXQDU RJ DXNLQV ORIWVODJVEUH\WLQJDìROV RJ DXèOLQGDQêWQL MDIQIUDPW ìYt Dè YHUD
samkeppnishæft veltur á mikilli vistvænni nýsköpun á sviði samfélags-, efnahags-, skipulags- og tæknimála.
Heimsmarkaður fyrir vistvæna nýsköpun veltir um 1 000 milljörðum evra á hverju ári og búist er við
ìUHI|OGXQI\ULUiULèDXNìHVVVHPJHUWHUUièI\ULUDèYLVWY QQêVN|SXQIHOLtVpUPLNLèW NLI ULWLODèHÀD
samkeppnishæfni og atvinnusköpun í evrópskum hagkerfum.

5.2.

Rök og Sambandsvirðisauki
Til þess að ná markmiðum Sambandsins og alþjóðlegum markmiðum hvað losun og styrk gróðurhúsalofttegunda
YDUèDURJWDNDVWiYLèiKULIORIWVODJVEUH\WLQJDYHUèXUDèVNLSWD\¿UtVDPIpODJVHPORVDUOtWLèDINROWYtVêULQJL
og þróa og nýta kostnaðarhagkvæmar og sjálfbærar tæknilausnir og aðrar lausnir, auk þess að gera ráðstafanir
WLO PLOGXQDU RJ DèO|JXQDU RJ HÀD VNLOQLQJ i ìYt KYHUQLJ VDPIpODJLè JHWXU EUXJèLVW YLè ìHVVXP iVNRUXQXP
6WHIQXUDPPDU 6DPEDQGVLQV RJ KQDWWU QLU VWHIQXUDPPDU YHUèD HLQQLJ Dè WU\JJMD Dè YLVWNHU¿ RJ OtIIU èLOHJL
fjölbreytni séu virt og endurnýjuð með viðeigandi hætti til þess að varðveita auðlinda- og þjónustugetu þeirra
tIUDPWtèLQQL7DNDVWìDUIiYLèiVNRUDQLUWHQJGDUYDWQLtGUHLIEêOLìpWWEêOLRJLèQDèDUXPKYHU¿WLOìHVVDèHÀD
QêVN|SXQ RJ DXèOLQGDQêWQL YDWQVNHUID RJ YHUQGD YDWQDYLVWNHU¿ 5DQQVyNQLU RJ QêVN|SXQ JHWD VWXèODè Dè
áreiðanlegum og sjálfbærum aðgangi að og nýtingu hráefna á landi og á hafsbotni og tryggt að verulega sé dregið
úr nýtingu auðlinda og sóun.

Því skal í aðgerðum Sambandsins leggja áherslu á að styðja við lykilmarkmið og -stefnur þess sem taka til
DOOV QêVN|SXQDUIHULOVLQV RJ ìiWWD ìHNNLQJDUìUtK\UQLQJVLQV ìPW i WOXQLQ (YUySD  IRU\VWXYHUNHIQLQ
Ä1êVN|SXQ t 6DPEDQGLQX³ Ä,èQDèDUVWHIQD i |OG DOìMyèDY èLQJDU³ Ä6WDIU Q i WOXQ I\ULU (YUySX³ RJ Ä$Xè
lindanýtin Evrópa“ og samsvarandi vegvísir (39 YHJYtVLULQQDèìYtDèWDNDXSSVDPNHSSQLVK IWKDJNHU¿VHP
ORVDUOtWLèDINROWYtVêULQJLiULèÄ$èO|JXQDèORIWVODJVEUH\WLQJXPËiWWDèHYUySVNXPDèJHUèDUDPPD³ 40 
„Framtaksverkefni á sviði hráefna“ (41  Ä6MiOIE U ìUyXQDUi WOXQ 6DPEDQGVLQV³ 42  Ä6DPì WW VWHIQD 6DP
bandsins í málefnum hafsins“ (43 UDPPDWLOVNLSXQXPVWHIQXtPiOHIQXP KDIVLQVUDPPDWLOVNLSXQLQXPYDWQ
RJ WLOVNLSDQLU VHP E\JJMDVW i KHQQL ÀyèDWLOVNLSXQLQ 44  DèJHUèDi WOXQ XP YLVWY QD QêVN|SXQ RJ DOPHQQ
DèJHUèDi WOXQ6DPEDQGVLQViVYLèLXPKYHU¿VPiODWLOiUVLQV 45). Þessar aðgerðir skulu, þegar við á, falla að
viðeigandi evrópskum samstarfsverkefnum um nýsköpun og framtaksverkefnum um sameiginlega áætlanagerð.
ëHVVDUDèJHUèLUVNXOXWLOìHVVIDOOQDUDèHÀDìROVDPIpODJVLQVJDJQYDUWEUH\WLQJXPiXPKYHU¿RJORIWVODJLRJ
tryggja framboð á hráefnum.
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)

COM(2011)0571.
COM(2009)0147.
COM(2011)0025.
COM(2009) 0400.
COM(2007)0575.
7LOVNLSXQ (YUySXìLQJVLQV RJ UièVLQV (% IUi  RNWyEHU  XP PDW RJ VWMyUQXQ i ÀyèDiK WWX 6WMWtè (6% / 
6.11.2007, bls. 27).
(45) COM(2012)0710.
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ëDUVHPPiOHIQLORIWVODJVRJXPKYHU¿VHUXtHèOLVtQXIM|OìMyèOHJRJKQDWWU QRJtOMyVLìHVVKYHUVXXPIDQJVPLNLO
RJÀyNLQìDXHUXRJDOìMyèOHJUDUYtGGDUDèIDQJDNHèMXKUiHIQDYHUèXUìHVVLVWDUIVHPLDèIDUDIUDPiYHWWYDQJL
Sambandsins eða á víðtækari vettvangi. Þverfaglegt eðli nauðsynlegra rannsókna krefst samnýtingar á samsvarandi þekkingu og fjármagni til þess að unnt sé að takast á við þessar áskoranir á skilvirkan og sjálfbæran hátt.
7LOìHVVDèXQQWYHUèLDèGUDJD~UDXèOLQGDQRWNXQRJiKULIXPiXPKYHU¿èHQHÀDMDIQIUDPWVDPNHSSQLVK IQL
ìDUIDèWDNDiNYHèLQVNUHIWLOVDPIpODJVOHJUDRJW NQLOHJUDXPVNLSWD\¿UtKDJNHU¿VHPE\JJLVWiVMiOIE UXP
tengslum milli náttúru og velferðar mannkyns. Samræmdar aðgerðir á sviði rannsókna og nýsköpunar munu bæta
VNLOQLQJRJVSiUKYDèYDUèDUORIWVODJVRJXPKYHU¿VEUH\WLQJDU~WIUiNHU¿VO JXVMyQDUKRUQLVHPWHNXUWLODOOUD
JUHLQDGUDJD~UyYLVVXJUHLQDRJPHWDYHLNOHLNDiK WWXNRVWQDèRJW NLI ULDXNìHVVDèHÀDRJE WDVNLOYLUNQL
samfélagslegra og pólitískra ráðstafana og lausna. Með aðgerðum verður einnig leitast við að bæta framkvæmd
RJPLèOXQUDQQVyNQDRJQêVN|SXQDUWLODèVW\èMDYLèVWHIQXPyWXQRJYDOGHÀDDèLODi|OOXPVYLèXPVDPIpODJVLQV
í því að taka virkan þátt í ferlinu.

Aðgengi að hráefnum kallar á samræmda rannsókna- og nýsköpunarviðleitni í mörgum greinum og geirum
WLO ìHVV Dè YLQQD Dè |UXJJXP KDJNY PXP XPKYHU¿VY QXP RJ VDPIpODJVOHJD YLèXUNHQQGXP ODXVQXP t
allri virðiskeðjunni (rannsóknir, nám, vinnsla, hönnun, sjálfbær notkun og endurnotkun, endurvinnsla og
staðganga). Nýsköpun á þessum sviðum býður upp á tækifæri til vaxtar og atvinnu, auk nýsköpunarmöguleika
VHPWDNDWLOYtVLQGDW NQLKDJNHU¿VLQVVDPIpODJVVWHIQXRJVWMyUQXQDUKiWWD$IìHVVXPiVW èXPYDUHYUySVND
samstarfsverkefninu um málefni tengd vatni og hráefnum komið á fót.

Ábyrg vistvæn nýsköpun getur leitt til dýrmætra nýrra tækifæra til vaxtar og atvinnu. Lausnir, sem eru þróaðar á
grundvelli aðgerða á vettvangi Sambandsins, munu vinna gegn helstu ógnunum við samkeppnishæfni atvinnulífsins
RJJHUDNOHLIWDèWDNDÀMyWWXSSQêMXQJDURJHIWLUP\QGLUiLQQULPDUNDèQXPRJYtèDUëHWWDJUHLèLUJ|WXXPVNLSWD
\¿UtJU QWKDJNHU¿VHPWHNXUWLOOLWLWLOVMiOIE UUDUQêWLQJDUDXèOLQGD6DPVWDUIVDèLODUXPìHVVDQiOJXQYHUèDPD
stefnumótendur á alþjóðavettvangi, Evrópu og í einstökum aðildarríkjum, rannsókna- og nýsköpunaráætlanir
i DOìMyèDYHWWYDQJL RJ i YHWWYDQJL DèLOGDUUtNMD HYUySVN I\ULUW NL RJ DWYLQQXOtI 8PKYHU¿VVWRIQXQ (YUySX RJ
XPKYHU¿VVWRIQDQLUtDèLOGDUUtNMXQXPRJDèULUKDJVPXQDDèLODU

Aðgerðir á vettvangi Sambandsins munu einnig, til viðbótar við tvíhliða og svæðisbundna samvinnu, styðja
viðeigandi alþjóðlega viðleitni og framtaksverkefni, m.a. má telja milliríkjanefndina um loftslagsbreytingar
,3&& PLOOLUtNMDYHWWYDQJXPOtIIU èLOHJDIM|OEUH\WQLRJYLVWNHU¿VìMyQXVWX ,3%(6 RJKySXPMDUèIMDUN|QQXQ
(GEO).

5.3.

Meginlínur aðgerða
a) Barátta gegn loftslagsbreytingum og aðlögun að þeim
Markmiðið er að þróa og meta nýstárlegar, kostnaðarhagkvæmar og sjálfbærar ráðstafanir og áætlanir til
aðlögunar og mildunar, þar sem áherslan er bæði á koltvísýring og aðrar gróðurhúsalofttegundir og úðaefni
RJOHLèLUWLODè¿QQDJU QDUODXVQLUMDIQWW NQLOHJDURJHNNLDIW NQLOHJXPWRJDPHèìYtDèDÀDVDQQDQD
svo að aðilar sem hafa nauðsynlegar valdheimildir geti gripið snemma til upplýstra og virkra aðgerða og
KDIWPHèVpUQHWVDPVWDUIËVWDUIVHPLQQLVNDOOHJJMDiKHUVOXiDèHÀDVNLOQLQJiORIWVODJVEUH\WLQJXPRJìHLUUL
áhættu, sem tengist aftakaviðburðum og skyndilegum loftslagsbreytingum, með það í huga að setja fram
áreiðanlegar loftslagsspár, meta hnattræn, svæðisbundin og staðbundin áhrif og veikleika, þróa nýstárlegar
og kostnaðarhagkvæmar ráðstafanir til forvarna og áhættustjórnunar og styðja stefnur og áætlanir til
mildunar, þ.m.t. rannsóknir sem beina sjónum að áhrifum á aðrar geirabundnar stefnur.

E  9HUQGXQXPKYHU¿VLQVVMiOIE UVWMyUQXQQiWW~UXDXèOLQGDYDWQVOtIIU èLOHJUDUIM|OEUH\WQLRJYLVWNHUID
Markmiðið er að miðla þekkingu og tækjum til stjórnunar og verndar náttúruauðlindum til að koma á sjálfbæru
MDIQY JLPLOOLWDNPDUNDèUDDXèOLQGDRJìDUIDVDPIpODJVRJKDJNHU¿VQ~RJWLOIUDPWtèDUËVWDUIVHPLQQLVNDO
OHJJMDiKHUVOXiDèHÀDVNLOQLQJRNNDUiOtIIU èLOHJULIM|OEUH\WQLRJVWDUIVHPLYLVWNHUIDVDPVSLOLìHLUUDYLè
IpODJVOHJ NHU¿ RJ KOXWYHUNL ìHLUUD t ìYt Dè YLèKDOGD HIQDKDJVOHJUL RJ PDQQOHJUL YHOV OG ìUyD VDPì WWDU
DèIHUèLUWLODèWDNDVWiYLèiVNRUDQLUWHQJGDUYDWQLRJVNLSWD\¿UtVMiOIE UDVWMyUQXQRJQêWLQJXYDWQVDXèOLQGD
RJìMyQXVWXRJPLèODìHNNLQJXRJW NMXPWLOVNLOYLUNUDUiNYDUèDQDW|NXRJDÀDVWXèQLQJVDOPHQQLQJV

c) Sjálfbært framboð tryggt á öðrum hráefnum en innan orku- og landbúnaðargeirans
Markmiðið er að bæta þekkingargrunninn hvað varðar hráefni og þróa nýstárlegar lausnir til kostnaðarhagNY PUD DXèOLQGDQêWLQQD RJ XPKYHU¿VY QQD UDQQVyNQD QiPV YLQQVOX QRWNXQDU RJ HQGXUQRWNXQDU
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endurvinnslu og endurheimtar hráefna og til staðgöngu þeirra með öðrum efnahagslega aðlaðandi og
XPKYHU¿VOHJD VMiOIE UXP NRVWXP PHè PLQQL XPKYHU¿ViKULIXP ìPW YLQQVOD RJ NHU¿ LQQDQ ORNDèUDU
KULQJUiVDUËVWDUIVHPLQQLVNDOOHJJMDiKHUVOXiDèHÀDìHNNLQJDUJUXQQXPWLOW NLOHLNDKUiHIQDHÀDVMiOIE UW
RJVNLOYLUNWIUDPERèQRWNXQRJHQGXUQRWNXQKUiHIQDìPWMDUèHIQDDXèOLQGLU~UM|UèXRJVMy¿QQD|QQXU
HIQLtVWDèìêèLQJDUPLNLOODKUiHIQDRJHÀDVDPIpODJVOHJDYLWXQGRJI UQLKYDèYDUèDUKUiHIQL

G  8PVNLSWL\¿UtJU QWKDJNHU¿RJVDPIpODJJHUèP|JXOHJiJUXQGYHOOLYLVWY QQDUQêVN|SXQDU
0DUNPLèLèHUDèVWXèODDèKYHUVNRQDUYLVWY QQLQêVN|SXQVHPJHULUXPVNLSWL\¿UtJU QWKDJNHU¿P|JXOHJ
ËVWDUIVHPLQQLVNDOPDE\JJMDiRJHÀDìiVWDUIVHPLVHPIUDPIHULQQDQUDPPDi WOXQDULQQDUXPYLVWY QD
QêVN|SXQRJOHJJMDiKHUVOXiDèHÀDQêVWiUOHJDRJYLVWY QDW NQLIHUODìMyQXVWXRJY|UXUìPWNDQQD
OHLèLUWLODèGUDJD~UXPIDQJLKUiHIQDWLOIUDPOHLèVOXRJQH\VOX\¿UYLQQDKLQGUDQLUtìHVVXVDPKHQJLRJêWD
undir upptöku þeirra og eftirmyndun á markaði með sérstakri áherslu á lítil og meðalstór fyrirtæki, styðja
við nýsköpunarstefnur, sjálfbær efnahagslíkön og samfélagslegar breytingar, mæla og meta hvernig miðar
DèJU QXKDJNHU¿RJKO~DDèDXèOLQGDQêWQLiJUXQGYHOOLVWDIU QQDNHUID

H  ëUyXQKHLOGVW èUDRJVMiOIE UUDKQDWWU QQDNHUIDWLODèYDNWDRJJHIDXSSOêVLQJDXPXPKYHU¿è

Markmiðið er að tryggja miðlun nauðsynlegra langtímagagna og -upplýsinga til að takast á við þessa
áskorun. Í starfseminni skal leggja áherslu á að þróa innviði getu, tækni og gagna til jarðfjarkönnunar og
Y|NWXQDUE èLPHèIMDUP OLQJXPRJP OLQJXPiVWDèQXPVHPJHWDJH¿èYLèVW|èXODXVDUWtPDQOHJDURJ
nákvæmar upplýsingar og gera það mögulegt að setja fram spár og áætlanir. Hvatt verður til frjáls, opins og
óhindraðs aðgangs að rekstrarsamhæfðum gögnum og upplýsingum. Í starfseminni skal veita aðstoð við að
VNLOJUHLQDIUDPWtèDUUHNVWXU.ySHUQLNXVDUi WOXQDULQQDURJHÀDQRWNXQ.ySHUQLNXVDUJDJQDtUDQQVyNQXP

I  0HQQLQJDUDUÀHLIè
Markmiðið er að rannsaka leiðir, aðferðir og tæki til að leggja grunninn að þróttmikilli og sjálfbærri
PHQQLQJDUDUÀHLIèt(YUySXVHPVYDULYLèORIWVODJVEUH\WLQJXPÏOtNUDXQELUWLQJDUP\QGPHQQLQJDUDUÀHLIèDU
er lifandi sönnun þrautseigra samfélaga sem bregðast við margháttuðum breytingum. Beita þarf þverfaglegri
QiOJXQ YLè UDQQVyNQLU i PHQQLQJDUDUÀHLIè WLO ìHVV Dè E WD VNLOQLQJ i V|JXOHJX HIQL Ë VWDUIVHPLQQL VNDO
leggja áherslu á að greina hvar þolmörkum er náð með því að kanna, vakta og gera líkön, auk þess að leiða
til betri skilnings á því hvernig samfélög átta sig á og bregðast við loftslagsbreytingum og hættu af völdum
jarðskjálfta og jarðhræringa.

6.

(YUySDtVtEUH\WLOHJXPKHLPL±1êVN|SXQRJVMiOIVUêQLtVDPIpO|JXPI\ULUDOOD

6.1.

Sértækt markmið
6pUW ND PDUNPLèLè HU Dè HÀD VNLOQLQJ t (YUySX VHWMD IUDP ODXVQLU RJ VW\èMD YLè QêVNDSDQGL RJ VMiOIVUêQLQ
evrópsk samfélög fyrir alla í samhengi við umbreytingar af áður óþekktri stærð og það hvernig samfélög heims
verða hvert öðru háð í vaxandi mæli.

Evrópa stendur frammi fyrir meiriháttar félagslegum og hagrænum áskorunum sem munu hafa veruleg áhrif á
sameiginlega framtíð íbúanna. Meðal annars má nefna það hversu samfélög verða í vaxandi mæli hvert öðru háð
með tilliti til efnahags- og menningarmála, svo og hækkandi meðalaldur og lýðfræðilegar breytingar, félagslega
~WLORNXQRJIiW NWDèO|JXQRJXSSODXVQyM|IQXèRJIyONVÀXWQLQJDYD[DQGLJMiUtVWDIU QXWLOOLWLVWXèQLQJYLè
menningu sem byggist á nýsköpun og sköpun meðal samfélaga og fyrirtækja og minnkandi traust á lýðfræðilegum
stofnunum og milli borgara innan ríkja og þvert á landamæri. Þessar áskoranir eru gríðarlega miklar og kalla á
sameiginlega evrópska nálgun sem byggist á miðlaðri vísindaþekkingu af hálfu m.a. félagsvísinda og hugvísinda.

Verulegur ójöfnuður er þrálátur innan Sambandsins, bæði þvert á lönd og innan þeirra. Á árinu 2011 var
lífskjaravísitala Sameinuðu þjóðanna, sem er sameiginlegur mælikvarði fyrir heilbrigði, menntun og tekjur, á
bilinu 0,771 og 0,910 í aðildarríkjunum sem sýnir verulegan mismun milli landa. Einnig er verulegur ójöfnuður
milli kynjanna þrálátur en sem dæmi má nefna að launamunur kynjanna í Sambandinu helst að meðaltali í kringum
17,8% karlmönnum í hag (46). Á árinu 2011 bjó einn af hverjum sex borgunum Sambandsins (um 80 milljón
manns) við fátæktarmörk. Á síðustu tveimur áratugum hefur fátækt meðal ungra fullorðinna og fjölskyldna með
E|UQDXNLVW$WYLQQXOH\VLPHèDOXQJPHQQDHU\¿UPLOOMyQLUPDQQDt(YUySX tNULQJXP KDID
aldrei notað Netið og munu líklega aldrei verða nægilega vel læst á stafræna miðla. Áhugaleysi á stjórnmálum og
VNDXWXQtNRVQLQJXPKDIDHLQQLJDXNLVWVHPHQGXUVSHJODUìYHUUDQGLWUDXVWERUJDUDQQDiQ~YHUDQGLVWMyUQPiODNHU¿

(46) COM(2010)0491.
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Þessar tölur gefa til kynna að sumir félagslegir hópar og samfélög verða sífellt skilin eftir í félagslegri
og efnahagslegri þróun og/eða lýðræðislegum stjórnmálum. Þessi ójöfnuður hindrar ekki einungis þróun
samfélagsins heldur er þrándur í götu hagkerfa í Sambandinu og dregur úr getu til rannsókna og nýsköpunar
innan landa og þvert á þau.
Ein helsta áskorunin við að takast á við þennan ójöfnuð er að hlúa að umgjörð þar sem sérkenni hópa á vettvangi
Evrópu, einstakra landa og þjóðarbrota geta búið í sátt og samlyndi og auðgað líf hver annars.
(QQIUHPXUHUE~LVWYLèìYtDè(YUySXE~XP\¿UiUDDOGULPXQLIM|OJDYHUXOHJDHèDXPìHIDUD~U
PLOOMyQXPiULètPLOOMyQLUiULèëHWWDIHOXUtVpUPHLULKiWWDUiVNRUXQI\ULUKDJNHU¿èVDPIpODJLè
og sjálfbærni í ríkisfjármálum.
Hlutfallslega hefur dregið úr framleiðni og hagvexti í Evrópu á undanförnum fjórum áratugum. Auk þess fer
hlutur álfunnar í myndun þekkingar á heimsvísu og forysta í nýsköpun hríðminnkandi borið saman við helstu
O|QGYD[DQGLKDJNHUIDiERUèYLè%UDVLOtXRJ.tQD(QGDìyWW(YUySDE~LDè|ÀXJXPUDQQVyNQDUJUXQQLìDUIK~Q
að gera úr honum kröftugt tæki fyrir nýstárlegar vörur og þjónustu.
Það er vel þekkt staðreynd að Evrópa þarf að fjárfesta meira í vísindum og nýsköpun og að hún þarf að samræma
betur fjárfestingar en fram til þessa. Allt frá fjármálakreppunni hefur efnahagslegur og félagslegur ójöfnuður í
Evrópa vaxið enn frekar og ávinningur af hagvexti fyrir tíma kreppunnar virðist enn langt undan fyrir stærstan
KOXWD 6DPEDQGVLQV<¿UVWDQGDQGL NUHSSD JHIXU HLQQLJ WLO N\QQD Dè PLNLO iVNRUXQ I\OJL ìYt Dè ¿QQD ODXVQLU i
kreppum þannig að unnt verði að endurspegla ólík aðildarríki og hagsmuni þeirra.
Takast verður á við þessar áskoranir sameiginlega og með nýstárlegum og þverfaglegum hætti þar sem samspil
ìHLUUDHUÀyNLèRJRIWyY QW1êVN|SXQJHWXUOHLWWWLOURIVtKXJP\QGLQQLXPVDPIpODJI\ULUDOODHQG PLXP
ìDè HU VWDIU QD JMiLQ HèD ODJVNLSWLQJ YLQQXPDUNDèDU 6WXQGXP HU HU¿WW Dè VDPU PD IpODJVOHJD QêVN|SXQ RJ
félagslegt traust í stefnum, s.s. á svæðum sem eru illa sett í félagslegu tilliti í stórborgum Evrópu. Enn fremur
hvetur samspil nýsköpunar og vaxandi eftirspurn borgaranna stefnumótendur og aðila á sviði efnahagsmála og
IpODJVPiOD WLO Dè ¿QQD Qê VY|U VHP OtWD IUDPKMi YLèXUNHQQGXP P|UNXP PLOOL JHLUD DWYLQQXJUHLQD YDUD HèD
þjónustu. Fyrirbæri á borð við vöxt Netsins, vöxt í fjármálakerfum, hækkandi meðalaldur í hagkerfum og
stækkandi vistfræðilegt samfélag sýna svo um munar að nauðsynlegt er að hugsa um og bregðast við þessum
málum jafnt frá sjónarhóli samfélags fyrir alla og nýsköpunar.
1DXèV\QOHJW HU t OMyVL ìHVV KYHUVX ÀyNQDU ìHVVDU iVNRUDQLU HUX t HèOL VtQX RJ ìUyXQDU HIWLUVSXUQDU Dè ìUyD
nýsköpunarrannsóknir og nýja snjalltækni, -ferla og -aðferðir, fyrirkomulag félagslegrar nýsköpunar, samræmdar
aðgerðir og stefnur sem munu sjá fyrir eða hafa áhrif á mikilvæga þróunarferla fyrir Evrópu. Þetta kallar á
endurnýjaðan skilning á ákvarðandi þáttum nýsköpunar. Að auki kallar þetta á skilning á undirliggjandi leitni
og áhrifum innan þessara áskorana og enduruppgötvun eða endurmótun árangursríkra forma samstöðu, atferlis,
samræmingar og sköpunar sem marka Evrópu sérstöðu hvað varðar nýsköpun og sjálfsrýni í samfélögum fyrir
alla, borið saman við önnur svæði í heiminum.
Þetta krefst einnig skipulegri nálgunar hvað varðar samstarf við þriðju lönd, byggt á dýpri skilningi á sögu
Sambandsins og hlutverki þess í nútíð og framtíð sem þátttakanda á heimsvísu.
6.2.

Rök og Sambandsvirðisauki
ëHVVDUiVNRUDQLUQi\¿UODQGDP ULUtNMDRJNDOODìYtiÀyNQDULVDPDQEXUèDUJUHLQLQJDUWLODèìUyDJUXQQVHP
unnt er að byggja á til að skilja betur stefnur aðildarríkja og á vettvangi Evrópu. Slíkar samanburðargreiningar
ættu að taka á hreyfanleika (fólks, vara, þjónustu og fjármagns, og einnig á hæfni, þekkingu og hugmyndum)
RJI\ULUNRPXODJLiVDPYLQQXVWRIQDQDìYHUPHQQLQJDUOHJXVDPVSLOLRJDOìMyèOHJXVDPVWDU¿(IHNNLQ VWEHWUL
skilningur og væntingar hvað þessar áskoranir varðar mun drifkraftur alþjóðavæðingar einnig ýta löndum Evrópu
út í samkeppni hvert við annað, fremur en samvinnu, og þannig leggja áherslu á það sem skilur að lönd Evrópu
fremur en það sem sameinar þau og á eðlilegt jafnvægi milli samvinnu og samkeppni. Þegar einungis er tekist á
við svo mikilvæg málefni, þ.m.t. félagslegar og hagrænar áskoranir, á vettvangi aðildarríkja hefur það í för með
VpUK WWXiyVNLOYLUNULQêWLQJXDXèOLQGDÀXWQLQJYDQGDPiODWLODQQDUUDODQGDLQQDQHèDXWDQ(YUySXRJDXNQD
félagslega, hagræna og pólitíska togstreitu sem getur haft bein áhrif á markmið sáttmálanna hvað gildi þeirra
varðar, einkum þeirra sem sett eru fram í I. bálki sáttmálans um Evrópusambandið.
Til þess að skilja, greina og byggja upp nýsköpun og sjálfsrýni í samfélögum fyrir alla verður Evrópa að bregðast
við á þann hátt sem sýnir möguleikana sem felast í því að miðla hugmyndum fyrir framtíð Evrópu við að skapa
nýja þekkingu, tækni og getu. Hugmyndin um samfélög fyrir alla gerir ráð fyrir að í fjölbreyttri menningu,
svæðum og félagslegri og hagrænni umgjörð felist styrkur Evrópu. Nauðsynlegt er að nýta evrópska fjölbreytni
VHP JUXQQ I\ULU QêVN|SXQ RJ ìUyXQ 6OtN YLèOHLWQL HÀLU (YUySX t ìYt Dè WDNDVW i YLè ì U iVNRUDQLU VHP YLè
henni blasa, ekki einungis inn á við heldur einnig sem þátttakanda á alþjóðavettvangi. Þetta mun einnig hjálpa
aðildarríkjum við að nýta sér reynslu annarra þannig að þau geti betur skilgreint sínar eigin aðgerðaráætlanir með
tilliti til sérstakra aðstæðna heima fyrir.
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Því mun það að styrkja nýjar leiðir til samstarfs milli landa innan Sambandsins og á heimsvísu, svo og þvert á
viðeigandi rannsókna- og nýsköpunarsamfélög, vera grundvallarverkefni innan ramma þessarar samfélagslegu
iVNRUXQDU.HU¿VEXQGLèYHUèXUXQQLèDèìYtDèVW\èMDYLèIHUODIpODJVOHJUDURJW NQLOHJUDUQêVN|SXQDUKYHWMD
til opinberrar stjórnsýslu sem byggist á snjalltækni og þátttöku, veita upplýsingar um og kynna gagnreynda
VWHIQXPyWXQtìYtVN\QLDèHÀDJLOGLDOOUDìHVVDUDDèJHUèDtDXJXPVWHIQXPyWHQGDDèLODiVYLèLIpODJVOHJUDRJ
efnahagslegra málefna og borgaranna. Rannsóknir og nýsköpun verða forsenda fyrir samkeppnishæfni evrópska
I\ULUW NMDRJìMyQXVWXPHèVpUVWDNULiKHUVOXiVMiOIE UQLDèHÀDPHQQWXQDXNDDWYLQQXRJGUDJD~UIiW NW

Fjármögnun Sambandsins innan þessarar áskorunar mun þannig styðja við þróun, framkvæmd og samþykkt
lykilstefna Sambandsins, þá einkum markmið áætlunarinnar Evrópa 2020. Hún mun, eftir því sem við á, tengjast
IUDPWDNVYHUNHIQXPXPVDPHLJLQOHJDi WODQDJHUèìPWÄ0HQQLQJDUDUÀHLIè³Ä)OHLULiUEHWUDOtI³RJÄëpWWEêOLt
Evrópu“ og unnið verður að samræmi við beinar aðgerðir Sameiginlegu rannsóknarmiðstöðvarinnar.

6.3.

Meginlínur aðgerða

6.3.1. Samfélög fyrir alla
Markmiðið er að öðlast betri skilning á samfélagslegum breytingum í Evrópu og áhrifum þeirra á félagslega
samheldni og að greina og þróa félagslega, efnahagslega og pólitíska aðlögun og jákvæðar þvermenningarlegar
víddir í Evrópu og gagnvart alþjóðlegum aðilum, á grundvelli nýjustu vísinda og þverfaglegra tækniframfara og
skipulagslegra nýjunga. Helstu áskoranir sem takast þarf á við í evrópskum líkönum fyrir félagsleg samheldni
RJ YHOV OG HUX PD IyONVÀXWQLQJDU DèO|JXQ OêèIU èLOHJDU EUH\WLQJDU K NNDQGL PHèDODOGXU t VDPIpO|JXP
og fatlanir, menntun og ævinám, sem og að draga úr fátækt og félagslegri útilokun að teknu tilliti til ólíkra
svæðisbundinna og menningarlegra sérkenna.

Rannsóknir á sviði félagsvísinda og hugvísinda gegna leiðandi hlutverki í þessu tilliti þar sem í þeim eru kannaðar
breytingar í tíma og rúmi og gera kleift að kanna mögulegar framtíðarsýnir. Evrópa á sér afar langa sameignlega
sögu um bæði samstarf og átök. Virk menningarsamskipti innan álfunnar hafa veitt innblástur og tækifæri.
Rannsóknir eru nauðsynlegar til að skilja sérkenni samfélaga, svæða og þjóða og hvernig þau tilheyra hvert öðru.
Rannsóknir munu styðja stefnumótendur við að móta stefnur sem ýta undir atvinnu, berjast gegn fátækt og koma
í veg fyrir að ýmiss konar sundurleitni, átök og pólitísk og félagsleg útilokun, mismunun og ójöfnuður nái að
skjóta rótum, s.s. ójöfnuður milli kynja og kynslóða, mismunun á grundvelli fötlunar eða þjóðernislegs uppruna
eða gjá af völdum stafrænna miðla eða nýsköpunar, í evrópskum samfélögum og á öðrum svæðum heims. Þær
skulu einkum leggja til framkvæmdar og aðlögunar hvað varðar áætlunina Evrópa 2020 og víðtæka ytri aðgerð
Sambandsins.

ËVWDUIVHPLQQLVNDOOHJJMDiKHUVOXiDèVNLOMDRJKO~DDèHèDNRPDWLOIUDPNY PGD

a) fyrirkomulagi við ýta undir snjallhagvöxt, sjálfbæran hagvöxt og hagvöxt fyrir alla,

b) áreiðanlegu skipulagi, venjum, þjónustu og stefnum sem eru nauðsynlegar til að byggja upp þrautseig,
RSLQRJVNDSDQGLìiWWW|NXVDPIpO|Jt(YUySXI\ULUDOODHLQNXPPHèWLOOLWLWLOIyONVÀXWQLQJDDèO|JXQDURJ
lýðfræðilegra breytinga,

c) hlutverki Evrópu í alþjóðasamfélaginu, þá einkum í tengslum við mannréttindi og réttlæti í heiminum,

G  HÀLQJXVMiOIE UVXPKYHU¿VI\ULUDOODPHèQêVWiUOHJXVNLSXODJLRJK|QQXQiODQGLRJìpWWEêOL

6.3.2. Nýsköpunarsamfélög
Markmiðið er að hlúa að þróun nýskapandi samfélaga og stefna í Evrópu með stuðningi borgaranna, borgaralegra
VDPWDNDI\ULUW NMDRJQRWHQGDtUDQQVyNQXPRJQêVN|SXQRJHÀDVWHIQXUXPVDPU PGDUUDQQVyNQLURJQêVN|SXQ
t WHQJVOXP YLè DOìMyèDY èLQJXQD RJ ì|U¿QD i Dè HÀD èVWX VLèIHUèLVOHJDU YLèPLèDQLU 6pUVWDNXU VWXèQLQJXU
verður veittur til þróunar á evrópska rannsóknasvæðinu og rammaskilyrðum um nýsköpun.

Menningarleg og samfélagsleg þekking er mikil uppspretta sköpunar og nýsköpunar, þ.m.t. innan fyrirtækja,
í opinbera geiranum og samfélaginu. Í mörgum tilvikum fara nýjungar, sem eru upprunnar í samfélaginu og
meðal notenda, einnig fyrir þróun nýstárlegrar tækni, þjónustu og efnahagslegra ferla. Mikið er hægt að sækja til
skapandi iðnaðar þegar kemur að því að takast á við samfélagslegar áskoranir og hvað varðar samkeppnishæfni.
ëDU VHP LQQUL WHQJVO VDPIpODJVOHJUD QêMXQJD RJ W NQLQêMXQJD HUX ÀyNLQ RJ VMDOGDQ OtQXOHJ HU ì|UI i IUHNDUL
rannsóknum, þ.m.t. rannsóknum sem taka til allra greina og eru þverfaglegar, á þróun hvers konar nýjunga og
starfsemi sem fjármagn er veitt til í því skyni að hvetja til skilvirkrar þróunar þeirra til framtíðar.
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ËVWDUIVHPLQQLVNDOOHJJMDiKHUVOXi
D  DèHÀDKHLPLOGDJUXQQRJVWXèQLQJYLèIRU\VWXYHUNHIQLèÄ1êVN|SXQt6DPEDQGLQX³RJHYUySVNDUDQQVyNQD
svæðið,
b) að kanna nýjar tegundir nýsköpunar með sérstakri áherslu á félagslega nýsköpun og sköpun og skilja hvernig
allar tegundir nýsköpunar þróast, skila árangri eða mistakast,
c) að nýta getu allra kynslóða til nýsköpunar, sköpunar og framleiðni,
G  DèHÀDVDPIHOOGDRJVNLOYLUNDVDPYLQQXYLèìULèMXO|QG
6MiOIVUêQLQVDPIpO|JPHQQLQJDUDUÀHLIèRJVMiOIVP\QG(YUySX
Markmiðið er að stuðla að skilningi á fræðagrunni Evrópu, sögu hennar og margvíslegum áhrifum innan og
XWDQ (YUySX VHP YHLWLU LQQEOiVWXU t GDJOHJX Ot¿ RNNDU ëDè VHP HLQNHQQLU (YUySX HU Dè t KHQQL E~D PDUJDU
þjóðir (þ.m.t. minnihlutahópar og frumbyggjar), sem hafa ólíkar hefðir og sjálfsmynd eftir svæðum og löndum
RJDèDXNLHUXì UPLVODQJWNRPQDUtHIQDKDJVOHJULRJVDPIpODJVOHJULìUyXQ)yONVÀXWQLQJDURJKUH\IDQOHLNL
fjölmiðlar, iðnaður og samgöngur stuðla að ólíkum sjónarmiðum og lífsstíl. Viðurkenna þarf og skoða þessa
fjölbreytni og þau tækifæri sem henni fylgja.
Evrópskur safnkostur á bókasöfnum, þ.m.t. stafrænum söfnum, skjalasöfnum, öðrum söfnum, listasöfnum og
öðrum opinberum stofnunum, tekur til gríðarlegs magns skjala og gagna sem hafa enn ekki verið rannsökuð.
ëHVVLVDIQNRVWXUJH\PLUiVDPWyHIQLVOHJXPDU¿V|JXHLQVWDNUDDèLOGDUUtNMDRJHQQIUHPXUVDPHLJLQOHJDDUÀHLIè
Sambandsins sem hefur orðið til með tímanum. Gera ætti þetta efni aðgengilegt rannsakendum og borgurum,
VVPHèQêUULW NQLìDQQLJDèìHLPJH¿VWNRVWXUiDèKRUIDIUDPiYHJLQQPHèKMiOSìHVVDUDVNMDODVDIQDIUi
I\UULWtè$èJHQJLDèPHQQLQJDUDUÀHLIèRJYHUQGXQKHQQDUiìHVVXIRUPLHUXQDXèV\QOHJWLODèYLèKDOGDOLIDQGL
samskiptum innan og milli evrópskra menningarsamfélaga sem stendur og stuðla að sjálfbærum hagvexti.
ËVWDUIVHPLQQLVNDOOHJJMDiKHUVOXi
D  Dè UDQQVDND DUÀHLIè PLQQL VMiOIVP\QG DèO|JXQ RJ VDPVNLSWL RJ \¿UI UVOX PLOOL HYUySVNUD PHQQLQJDU
samfélaga, þ.m.t. hvernig þau birtast í menningarlegum og vísindalegum safnkosti, skjalasöfnum og öðrum
söfnum, til að öðlast betri upplýsingar og skilning á nútímanum með dýpri túlkun á fortíðinni,
b) að rannsaka sögu, bókmenntir, listir, heimspeki og trúarbrögð evrópskra landa og svæða og hvernig þau hafa
lagt grunn að fjölbreytni í Evrópu samtímans,
c) að rannsaka hlutverk Evrópu í heiminum, gagnkvæm áhrif og tengsl milli svæða heims og sýn annarra á
evrópska menningu.
7.

gUXJJVDPIpO|J±YHUQGXQIUHOVLVRJ|U\JJLV(YUySXRJERUJDUDKHQQDU

7.1.

Sértækt markmið
Sértæka markmiðið er að stuðla að öryggi í evrópskum samfélögum í samhengi við umbreytingar af áður óþekktri
stærð og með tilliti til þess að samfélög heims verða hvert öðru háð og útsett fyrir ógnunum í sívaxandi mæli og
HÀDMDIQIUDPWHYUySVNDPHQQLQJXIUHOVLVRJUpWWO WLV
Aldrei fyrr hefur ríkt jafnmikill friður ríkt í Evrópu og njóta evrópskir borgarar mikils öryggis borið saman
við aðra heimshluta. Engu að síður er Evrópa áfram berskjölduð fyrir sívaxandi alþjóðavæðingu þar sem
samfélög standa frammi fyrir ógnum og áskorunum tengdum öryggi þeirra sem verða sífellt umfangsmeiri og
margslungnari.
'UHJLè KHIXU ~U ìHLUUL yJQ VHP VWDIDU DI XPIDQJVPLNOXP KHUQDèDUiW|NXP RJ Q~ EHLQDVW iK\JJMXU PDQQD DI
öryggi að nýjum, margháttuðum, innbyrðis tengdum og fjölþjóðlegum ógnum. Taka þarf tillit til þátta á borð
YLè PDQQUpWWLQGL KQLJQXQ XPKYHU¿VLQV SyOLWtVNDQ VW|èXJOHLND RJ OêèU èL IpODJVOHJ PiOHIQL PHQQLQJDUOHJD
RJ WU~DUOHJD VDPV|PXQ RJ IyONVÀXWQLQJD Ë ìHVVX VDPKHQJL WHQJMDVW LQQUL RJ \WUL |U\JJLVì WWLU yUM~IDQOHJXP
böndum. Til þess að vernda frelsi og öryggi verður Sambandið að grípa til skilvirkra ráðstafana í formi heildstæðra
og nýstárlegra öryggisleiða. Í þessu tilliti geta rannsóknir og nýsköpun gegnt skýru stuðningshlutverki en
geta þó ekki tryggt öryggi ein og sér. Í rannsókna- og nýsköpunarstarfsemi skal miða að skilningi, greiningu,
forvörnum, hindrun, undirbúningi og vörnum gegn ógnum við öryggi. Enn fremur felast grundvallaráskoranir í
öryggismálum sem ekki er unnt að takast á við ein og sér innan tiltekinna geira heldur kalla þær á metnaðarfyllri,
samræmdar og heildrænar nálganir.
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%RUJDUDUQLU¿QQDtDXNQXPP OLI\ULUPDUJVNRQDUy|U\JJLKYRUWVHPXPHUDèU èDJO SLRIEHOGLKU\èMXYHUN
náttúruhamfarir eða hamfarir af mannavöldum, tölvubrot eða brot gegn friðhelgi einkalífs og öðrum tegundum
félagslegra og efnahagslegra raskana.

Áætlað er að allt að 75 milljónir manna séu bein fórnarlömb glæpa á hverju ári í Evrópu (47). Beinn kostnaður af
JO SXPKU\èMXYHUNXPyO|JOHJXDWK ¿RIEHOGLRJKDPI|UXPt(YUySXHUWDOLQQKDIDYHULèDPNPLOOMDUèDU
evra (um 5% af vergri landsframleiðslu í Sambandinu) á árinu 2010. Hryðjuverk hafa sýnt deyðingarmátt sinn í
allmörgum hlutum Evrópu og víða um veröld og kostað mörg mannslíf og umtalsverða fjármuni. Þau hafa einnig
veruleg áhrif á menningarlíf og hnattræn áhrif.

Einstaklingar, fyrirtæki og stofnanir nýta sér í auknum mæli stafræn samskipti og viðskipti til félagslegra,
fjárhagslegra og viðskiptatengdra athafna en þróun Netsins hefur einnig leitt til tölvubrota, sem árlega velta
milljörðum evra, allt frá tölvuárásum á mikilvæga innviði til brota gegn friðhelgi einkalífs, sem hafa áhrif á
HLQVWDNOLQJD RJ DèUD DèLOD YtèV YHJDU XP iOIXQD %UH\WLQJDU i HèOL RJ VN\QMXQ y|U\JJLV t GDJOHJX Ot¿ PXQX
væntanlega hafa áhrif á traust borgaranna, ekki einungis á stofnunum heldur einnig sín í milli.

Til þess að greina, verjast og stýra ógnum af þessu tagi er nauðsynlegt að öðlast skilning á orsökum þeirra og
þróa og beita tækni, lausnum og forspártækjum og -þekkingu á sviði nýsköpunar, örva samstarf milli veitenda
RJQRWHQGD¿QQDODXVQLUHUYDUèDDOPDQQD|U\JJLE WDVDPNHSSQLVK IQLHYUySVNV|U\JJLVLèQDèDURJìMyQXVWX
þ.m.t. upplýsinga- og fjarskiptatækni, og koma í veg fyrir og berjast gegn brotum gegn friðhelgi einkalífs og
mannréttindabrotum á Netinu og annars staðar og tryggja á sama tíma einstaklingsbundin réttindi og frelsi
borgaranna.

7LODèWU\JJMDEHWUDVDPVWDUIyOtNDQH\èDUìMyQXVWXDèLOD\¿UODQGDP UL WWLDèEHLQDDWK\JOLDèUHNVWUDUVDPK ¿
og stöðlun.

/RNV WWLDèYHUDVDPVSLOPLOOLVWHIQDt|U\JJLVPiOXPRJyOtNUDIpODJVPiODVWHIQDHQìDèDèHÀDIpODJVOHJDYtGG
öryggisrannsókna verður mikilvægur þáttur í þessari samfélagslegu áskorun.

+YHUV~VWDUIVHPLVHPKD¿QHUtWHQJVOXPYLèìHVVDiVNRUXQYHUèXUDèE\JJMDiJUXQGYDOODUJLOGXPiERUèYLè
frelsi, lýðræði, jafnrétti og réttarreglu til þess að tryggja öryggi evrópskra borgara.

7.2.

Rök og Sambandsvirðisauki
Sambandið og borgarar þess, atvinnulíf og alþjóðlegir samstarfsaðilar standa frammi fyrir margháttuðum
öryggisógnum á borð við glæpi, hryðjuverk, ólögleg viðskipti og allsherjarneyð af völdum náttúruhamfara
HèDKDPIDUDDIPDQQDY|OGXPëHVVDUyJQLUWH\JMDDQJDVtQD\¿UODQGDP ULRJEHLQDVWêPLVWDèiìUHLIDQOHJXP
skotmörkum eða netheimum þar sem árásir eiga uppruna sinn víða. Sem dæmi má nefna að árásir á upplýsingaHèDIMDUVNLSWDNHU¿RSLQEHUUD\¿UYDOGDRJHLQNDDèLODJUDIDHNNLHLQXQJLVXQGDQWUDXVWLERUJDUDQQDiXSSOêVLQJD
RJIMDUVNLSWDNHU¿VHPOHLèLUWLOEHLQVIMiUKDJVOHJVWDSVRJJODWDèUDYLèVNLSWDW NLI UDKHOGXUKDIDì UHLQQLJ
DOYDUOHJiKULIiPLNLOY JDLQQYLèLRJìMyQXVWXiERUèYLèRUNXÀXJRJDèUDUVDPJ|QJXUIUDPERèiYDWQLRJ
matvælum, heilbrigði, fjármál og fjarskipti.

Þessar ógnanir gætu mögulega sett innri stoðir samfélagsins í hættu. Tækni og skapandi hönnun geta verið
mikilvægt framlag til hvers konar ráðstafana sem gerðar verða. Engu að síður ætti að þróa nýjar lausnir en hafa
MDIQIUDPWtKXJDKYRUWDèIHUèLUQDUVpXYLèK ¿RJXSSI\OOLNU|IXUVDPIpODJVLQVHLQNXPPHèWLOOLWLWLOìHVVDè
tryggð séu grundvallarréttindi og -frelsi borgaranna.

Loks fylgir öryggismálum veruleg efnahagsleg áskorun ef litið er til hlutdeildar Evrópu á heimsmarkaði fyrir
|U\JJLVPiOVHPIHUKUDWWYD[DQGLËOMyVLP|JXOHJUDiKULIDVXPUDyJQDQDiìMyQXVWXQHWNHU¿RJI\ULUW NLHUEUêQW
DèQêWDIXOOQ JMDQGL|U\JJLVODXVQLUtìiJXKDJNHU¿VLQVRJVDPNHSSQLVK IQLHYUySVNVIUDPOHLèVOXLèQDèDU+OXWL
þessarar áskorunar er samstarf meðal aðildarríkja og einnig við þriðju lönd og alþjóðastofnanir.

Fjármögnun Sambandsins á rannsóknum og nýsköpun innan ramma þessarar samfélagslegu áskorunar mun
þannig styðja við þróun, framkvæmd og aðlögun lykilstefna Sambandsins, og þá einkum markmið áætlunarinnar
Evrópa 2020, sameiginlegrar stefnu í utanríkis- og öryggismálum og forystuverkefnisins „Stafræn áætlun fyrir
Evrópu“. Unnið verður að samræmingu við beinar aðgerðir Sameiginlegu rannsóknarmiðstöðvarinnar.
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7.3.

Meginlínur aðgerða
Markmiðið er að styðja við stefnur Sambandsins hvað varðar innra og ytra öryggi og tryggja öryggi, traust og
friðhelgi einkalífs í netheimum á rafræna innri markaðnum og bæta á sama tíma samkeppnishæfni öryggisiðnaðar
og -þjónustu Sambandsins, þ.m.t. upplýsinga- og fjarskiptatækni. Í starfseminni verður einnig lögð áhersla á
rannsóknir og þróun næstu kynslóðar nýsköpunarlausna með því að vinna að nýjum hugmyndum, hönnun og
rekstrarsamhæfðum stöðlum. Þetta verður gert með því að þróa nýsköpunartækni og -lausnir sem ráða bót á
gloppum í öryggismálum og draga úr hættunni sem fylgir öryggisógnunum.
Þessar verkefnamiðuðu aðgerðir munu samþætta kröfur mismunandi endanlegra notenda (borgara, fyrirtækja,
ERUJDUDOHJUD VDPWDND RJ VWMyUQVêVOX ìPW ODQGV\¿UY|OG RJ DOìMyèOHJ \¿UY|OG DOPDQQDYDUQLU O|JJ VOD
landamæravarsla o.s.frv.) í því skyni að taka tillit til þess með hvaða hætti öryggisógnanir og vernd einkalífs
þróast og nauðsynlegra samfélagslegra þátta.
ËVWDUIVHPLQQLVNDOOHJJMDiKHUVOXi
a) að berjast gegn glæpum, ólöglegum viðskiptum og hryðjuverkum, þ.m.t. að skilja og kljást við hugmyndafræði
og skoðanir hryðjuverkamanna,
b) að vernda og bæta viðnámsþol mikilvægra innviða, aðfangakeðja og samgönguleiða,
c) að styrkja öryggisþáttinn við landamæravörslu,
d) að bæta öryggi í netheimum,
H  DèHÀDYLèQiPìUyWW(YUySXtNUHSSXPRJKDPI|UXP
I  Dè WU\JJMD IULèKHOJL HLQNDOtIV RJ IUHOVL ìPW i 1HWLQX RJ HÀD ODJDOHJDQ RJ VLèIHUèLVOHJDQ VNLOQLQJ
samfélagsins á öllum sviðum öryggis, áhættu og stjórnunar,
J  DèE WDVW|èOXQRJUHNVWUDUVDPK ¿NHUIDìPWtìiJXQH\èDUDèJHUèD
h) að styðja stefnu Sambandsins í ytra öryggi, þ.m.t. við að koma í veg fyrir átök og vinna að friði.

IV. HLUTI
MIÐLUN FRAMÚRSKARANDI ÁRANGURS OG BREIKKUN ÞÁTTTÖKUHÓPS
1.

 6pUW NWPDUNPLè
6pUW NDPDUNPLèLèHUDèQêWDP|JXOHLNDìHVVVDPVDIQVK ¿OHLNDIyONVVHPHUI\ULUKHQGLt(YUySXWLOIXOOVRJ
WU\JJMDKiP|UNXQRJYtèW NDGUHL¿QJXiYLQQLQJVDIQêVN|SXQDUGULIQXDWYLQQXOt¿t|OOX6DPEDQGLQXtVDPU PL
við meginregluna um framúrskarandi árangur.
Þrátt fyrir viðleitni einstakra landa og svæða til samleitni í nýsköpunarstarfsemi er enn verulegur munur milli
aðildarríkja. Einnig er hætt við að núverandi fjármálakreppa dýpki gjána þar sem afar lítið svigrúm er í fjárlögum
HLQVWDNUD UtNMD $IDU iUtèDQGL HU Dè QêWD P|JXOHLND K ¿OHLNDIyONV t (YUySX RJ KiPDUND RJ GUHLID iYLQQLQJL
af nýsköpun um allt Sambandið í þágu samkeppnishæfni og getu álfunnar til að takast á við samfélagslegar
áskoranir í framtíðinni.

2.

 5|NRJ6DPEDQGVYLUèLVDXNL
Til þess að geta þróast í átt að sjálfbæru þekkingarsamfélagi fyrir alla þarf Evrópa að nýta sem best þá þekkingu
sem fyrir liggur í Sambandinu og áður vannýtta möguleika í rannsóknum og nýsköpun.
Með því að hlúa að og mynda tengsl milli hópa sem sýnt hafa framúrskarandi árangur mun sú starfsemi, sem lagt
HUWLODèNRPLèYHUèLiIyWVWXèODDèHÀLQJXHYUySVNDUDQQVyNQDVY èLVLQV

3.

 0HJLQOtQXUDèJHUèD
Sértækar aðgerðir munu greiða fyrir útbreiðslu framúrskarandi árangurs og breikkun þátttökuhóps á grundvelli
HIWLUWDOLQQDDèJHUèD
— Samstarfsverkefni rannsóknastofnana sem sýnt hafa framúrskarandi árangur og svæða þar sem lítill árangur
hefur náðst í rannsóknum, þróun og nýsköpun sem miða að því að koma á fót nýjum (eða bæta verulega
fyrirliggjandi) öndvegissetur í aðildarríkjum og á svæðum þar sem lítill árangur hefur náðst í rannsóknum,
þróun og nýsköpun.
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² 0\QGDWHQJVODQHWUDQQVyNQDVWRIQDQDVHPPLèDUDèìYtDèHÀDYHUXOHJDVNLOJUHLQWVYLèUDQQVyNQDtQêUUL
stofnun með tengslum við a.m.k. tvær stofnanir á skilgreindu sviði sem eru leiðandi á alþjóðavísu.
— Koma á fót „prófessorsstöðum evrópska rannsóknasvæðisins“ til að laða framúrskarandi fræðimenn að
stofnunum sem hafa augljósa möguleika á að skara fram úr í rannsóknum og hjálpa þannig þessum stofnunum
við leysa úr læðingi getu sína til fulls og skapa þar með jöfn skilyrði til rannsókna og nýsköpunar á evrópska
rannsóknasvæðinu. Kanna ætti möguleg samlegðaráhrif hvað varðar starfsemi evrópska rannsóknaráðsins.
² .HU¿WLOVWXèQLQJVVWHIQXPWLODèE WDVNLSXODJIUDPNY PGRJPDWiVWHIQXPDèLOGDUUtNMDVY èDiVYLèL
rannsókna og nýsköpunar.
— Stuðningur við aðgang að alþjóðlegum samstarfsnetum fyrir framúrskarandi vísindamenn og frumkvöðla
sem taka ekki nægilegan þátt í evrópskum og alþjóðlegum samstarfsnetum, þ.m.t. Evrópusamstarf á sviði
vísinda- og tæknirannsókna.
— Styrkja stjórnsýslulega og rekstrarlega getu fjölþjóðlegra samstarfsneta landsbundinna tengiliða, þ.m.t. með
þjálfun, þannig að þeir geti betur stutt við mögulega þátttakendur.
V. HLUTI
VÍSINDI MEÐ SAMFÉLAGINU OG Í ÞÁGU ÞESS
1.

 6pUW NWPDUNPLè
0DUNPLèLèHUDèE\JJMDXSSVNLOYLUNDVDPYLQQXYtVLQGDRJVDPIpODJVUièDQêWWK ¿OHLNDIyONWLOYtVLQGDVWDUIDRJ
tengja saman framúrskarandi árangur í vísindum og félagsvitund og ábyrgð.

2.

 5|NRJ6DPEDQGVYLUèLVDXNL
6W\UNXU HYUySVNV YtVLQGD RJ W NQLNHU¿V YHOWXU i JHWX ìHVV WLO Dè V NMD K ¿OHLND RJ KXJP\QGLU KYDU VHP
ìDX I\ULU¿QQDVW ëHVVX HU HLQXQJLV K JW Dè Qi HI IUDP QiVW Jyè RJ UtNXOHJ VNRèDQDVNLSWL PLOOL YtVLQGD RJ
samfélags til að tryggja ábyrgari vísindi og þróa stefnur sem skipta meira máli fyrir borgarana. Hröð framþróun
í vísindarannsóknum og nýsköpun samtímans hafa leitt fram mikilvæg siðferðisleg, lagaleg og samfélagsleg
álitaefni sem hafa áhrif á samband vísinda og samfélags. Það verður sífellt meira áríðandi að bæta samstarf
milli vísinda og samfélags til að unnt sé að víkka út samfélagslegan og pólitískan stuðning við vísindi og tækni
t|OOXPDèLOGDUUtNMXPHNNLVtVWtOMyVL\¿UVWDQGDQGLHIQDKDJVNUHSSX)MiUIHVWLQJRSLQEHUUDDèLODtYtVLQGXPNUHIVW
YtèW NVVDPIpODJVOHJVRJSyOLWtVNVEDNODQGVIyONVVHPGHLOLUJLOGXPYtVLQGDKHIXUDÀDèVpUPHQQWXQDURJWHNXU
þátt í ferlum þeirra og er fært um að viðurkenna framlag vísindanna til þekkingar, samfélagsins og efnahagslegra
framfara.

3.

 0HJLQOtQXUDèJHUèD
ËVWDUIVHPLQQLVNDOOHJJMDiKHUVOXi

a) að gera störf í vísindum og tækni aðlaðandi fyrir unga námsmenn og hlúa að sjálfbærum samskiptum milli
skóla, rannsóknastofnana, atvinnulífs og borgaralegra samtaka,
E  DèVWXèODDèMDIQUpWWLN\QMDQQDHLQNXPPHèVWXèQLQJLYLèNHU¿VO JDUEUH\WLQJDUtVNLSXODJLUDQQVyNQDVWRIQDQD
og hvað varðað efni og mótun í rannsóknarstarfsemi,

c) að samþætta samfélagið hvað varðar málefni, stefnur og starfsemi tengd vísindum og nýsköpun í því skyni
að samþætta hagsmuni og gildi borgaranna og auka gæði og mikilvægi niðurstaðna vísinda og nýsköpunar,
IiVDPIpODJLèWLODèVDPì\NNMDìDXtUtNDULP OLRJHÀDVMiOIE UQLìHLUUDiKLQXPêPVXVYLèXPDOOWIUi
félagslegri nýsköpun til sviða á borð við líftækni og nanótækni,

d) að hvetja borgarana til að taka þátt í vísindum með formlegri og óformlegri vísindamenntun og ýta undir
útbreiðslu starfsemi er byggist á vísindum, s.s. á vísindasetrum og með öðrum viðeigandi leiðum,

e) að þróa aðgengi að og notkun niðurstaðna rannsókna sem opinberir aðilar fjármagna,
I  Dè ìUyD VWMyUQXQDUK WWL t WHQJVOXP YLè ìDè Dè HÀD iE\UJDU UDQQVyNQLU RJ QêVN|SXQ i YHJXP DOOUD
KDJVPXQDDèLOD YtVLQGDPDQQDRSLQEHUUD\¿UYDOGDDWYLQQXOtIVLQVRJERUJDUDOHJUDVDPWDND VHPWDNDPLèDI
þörfum og eftirspurn samfélagsins og vinna að því að settir verði fram siðferðilegir rammar um rannsóknir
og nýsköpun,
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g) að gera tilhlýðilegar og viðeigandi varúðarráðstafanir í starfsemi á sviði rannsókna og nýsköpunar með því
DèJHUDUièI\ULURJPHWDXPKYHU¿VOHJKHLOVXIDUVOHJRJ|U\JJLVWHQJGiKULI

K  Dè HÀD ìHNNLQJX i YtVLQGDOHJXP VDPVNLSWXP t ìYt VN\QL Dè E WD J èL RJ VNLOYLUNQL VDPVNLSWD PLOOL
vísindamanna, almennra fjölmiðla og almennings.

VI. HLUTI
BEINAR AÐGERÐIR SAMEIGINLEGU RANNSÓKNARMIÐSTÖÐVARINNAR, ÞÓ EKKI Á SVIÐI
KJARNORKU
1.

 6pUW NWPDUNPLè
Sértæka markmiðið er að veita stefnumiðum Sambandsins notendamiðaðan vísindalegan og tæknilegan stuðning
og jafnframt bregðast með sveigjanlegum hætti við nýjum kröfum um stefnumið.

2.

 5|NRJ6DPEDQGVYLUèLVDXNL
6DPEDQGLèKHIXUVNLOJUHLQWPHWQDèDUIXOODVWHIQXi WOXQWLOiUVLQVVHPWHNXUiPDUJKiWWXèXPÀyNQXPRJ
innbyrðis tengdum áskorunum á borð við sjálfbæra stjórnun auðlinda og samkeppnishæfni. Til þess að geta
tekist á við þessar áskoranir með árangursríkum hætti er þörf á traustum rannsóknaniðurstöðum þvert á ólíkar
vísindagreinar sem gera kleift að meta stefnumöguleika með traustum hætti. Sameiginlega rannsóknarmiðstöðin
mun, í hlutverki sínu sem vísindaþjónusta við stefnumótun Sambandsins, láta í té nauðsynlegan vísindalegan
og tæknilegan stuðning á öllum stigum stefnumótunar, allt frá hugmyndavinnu til framkvæmdar og mats.
Til að stuðla að þessu sértæka markmiði mun hún í rannsóknum sínum leggja skýra áherslu á forgangsröðun
6DPEDQGVLQVYLèVWHIQXPyWXQRJHÀDiVDPDWtPDìYHUO JDUYDOGKHLPLOGLURJVDPVWDUIYLèDèLOGDUUtNLQ
Þar sem Sameiginlega rannsóknarmiðstöðin starfar óháð sérhagsmunum, jafnt einkaaðila og aðildarríkja,
HU K~Q HLQQLJ t YtVLQGDOHJX RJ W NQLOHJX WLOYtVXQDUKOXWYHUNL VtQX I U XP Dè HÀD QDXèV\QOHJD VDPVW|èX
hagsmunaaðila og stefnumótenda. Aðildarríki og borgarar Sambandsins njóta góðs af rannsóknum Sameiginlegu
UDQQVyNQDUPLèVW|èYDULQQDUHLQNXPiVYLèXPiERUèYLèKHLOEULJèLVPiORJQH\WHQGDYHUQGXPKYHU¿VPiO|U\JJL
og vernd og stjórnun í krísum og hamförum.
Aðildarríki og svæði munu nánar tiltekið einnig njóta góðs af stuðningi innan ramma stefnu um skynsamlega
VpUK ¿QJX
Sameiginlega rannsóknarmiðstöðin er óaðskiljanlegur hluti evrópska rannsóknasvæðisins og mun halda áfram
YLUNXP VWXèQLQJL YLè VWDUIVHPL ìHVV PHè QiQX VDPVWDU¿ YLè VpUIU èLQJD RJ KDJVPXQDDèLOD KiPDUND DèJDQJ
að aðstöðu þess og með þjálfun vísindamanna og með náinni samvinnu við aðildarríki og alþjóðlegar stofnanir
sem vinna að svipuðum markmiðum. Þetta mun einnig ýta undir aðlögun nýrra aðildarríkja og samstarfslanda
sem Sameiginlega rannsóknarmiðstöðin mun halda áfram að bjóða sértæk þjálfunarnámskeið á vísindalegum
og tæknilegum grunni löggjafar Sambandsins. Sameiginlega rannsóknarmiðstöðin kemur á tengingum til að ná
samræmi við önnur viðeigandi sértæk markmið Horizon 2020. Til viðbótar við beinar aðgerðir sínar og í því skyni
DèYLQQDDèVDPì WWLQJXRJQHWVDPVWDU¿iHYUySVNDUDQQVyNQDVY èLQXJHWXU6DPHLJLQOHJDUDQQVyNQDUPLèVW|èLQ
HLQQLJ WHNLè ìiWW t yEHLQXP DèJHUèXP RJ VDPU PLQJDUOHLèXP +RUL]RQ  i VYLèXP ìDU VHP K~Q EêU \¿U
viðeigandi sérþekkingu til að leggja til Sambandsvirðisauka.

3.

 0HJLQOtQXUDèJHUèD
Í aðgerðum Sameiginlegu rannsóknarmiðstöðvarinnar innan ramma Horizon 2020 verður lögð áhersla á
forgangsröðun Sambandsins við stefnumótun og þær samfélagslegu áskoranir sem fjallað er um í þeim. Þessar
aðgerðir eru í samræmi við markmið áætlunarinnar Evrópa 2020 og liðina „Öryggi og borgararéttur“ og „Hin
hnattræna Evrópa“ í fjárhagsrammanum til margra ára fyrir tímabilið 2014-2020.
/\NLOVYLè YDOGKHLPLOGD 6DPHLJLQOHJX UDQQVyNQDUPLèVW|èYDULQQDU YHUèD RUNXPiO ÀXWQLQJDPiO XPKYHU¿VPiO
og loftslagsbreytingar, landbúnaður og matvælaöryggi, heilbrigðismál og neytendavernd, upplýsinga- og
fjarskiptatækni, viðmiðunarefni og vernd og öryggi (þ.m.t. kjarnorkuvernd og -öryggi innan ramma áætlunar
Kjarnorkubandalags Evrópu). Aðgerðir Sameiginlegu rannsóknarmiðstöðvarinnar á þessum sviðum munu hafa
hliðsjón af viðeigandi framtaksverkefnum á vettvangi svæða, aðildarríkja eða Sambandsins með tilliti til mótunar
evrópska rannsóknasvæðisins.
ëHVVLYDOGVYLèYHUèDHÀGYHUXOHJDRJYHUèDI UXPDèYLQQDDè|OOXVWHIQXPyWXQDUIHUOLQXRJPHWDVWHIQXOHLèLU
ëHWWDWHNXUWLO
a) væntinga og forspár - forvirkar grundvallarupplýsingar um horfur og atburði innan vísinda, tækni og
samfélags og möguleg áhrif þeirra á allsherjarreglu,
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b) efnahagsmála - fyrir heildarþjónustu sem tekur bæði til vísinda- og tækniþátta og þjóðhagslegra þátta,

c) líkanagerðar - lögð er áhersla á sjálfbærni og efnahagsmál og að gera framkvæmdastjórnina minna háða ytri
aðilum hvaða varðar áríðandi sviðsmyndagreiningu,

d) stefnugreiningar - til að unnt sé að rannsaka mögulegar stefnuleiðir sem taka til allra starfsgreina,

e) mats á áhrifum - láta í té vísindaleg gögn til að styðja stefnuvalkosti.
Sameiginlega rannsóknarmiðstöðin skal halda áfram að vinna að framúrskarandi árangri í rannsóknum og
víðtækum samskiptum við rannsóknastofnanir sem grundvallar fyrir trúverðugan og traustan vísinda- og
tæknilegan stuðning við stefnumótun. Í því skyni mun hún styrkja samstarf við samstarfsaðila innan Evrópu og
á alþjóðavettvangi, t.d. með þátttöku í óbeinum aðgerðum. Hún mun einnig annast undirbúningsrannsóknir og
byggja upp færni á nýjum sviðum innan ramma stefna, á valkvæðum grunni.

ÈKHUVOXVYLè6DPHLJLQOHJXUDQQVyNQDUPLèVW|èYDULQQDUVNXOXYHUD

3.1.

Öndvegisvísindi
5DQQVyNQLUWLODèHÀDJUXQQYtVLQGDìHNNLQJDUWLOVWHIQXPyWXQDURJNDQQDQêVYLèYtVLQGDRJW NQLìPWPHè
áætlun um undirbúningsrannsóknir.

3.2.

)RU\VWDtDWYLQQXOt¿
Stuðla að samkeppnishæfni Evrópu, með stuðningi við stöðlunarferli og staðla, með frumrannsóknum,
ìUyXQ YLèPLèXQDUHIQLV RJ P OLQJD RJ VDPU PLQJX i DèIHUèDIU èL i ¿PP iKHUVOXVYLèXP RUNX ÀXWQLQJXP
forystuverkefnið „Stafræn áætlun fyrir Evrópu“, öryggi og vernd, neytendavernd). Annast öryggismat á nýrri
W NQLiVYLèXPiERUèYLèRUNXRJÀXWQLQJDRJKHLOEULJèLRJQH\WHQGDYHUQG6WXèODDèìYtDèDXèYHOGDUDYHUèL
að nota, staðla og fullgilda geimtækni og geimgögn, einkum í því skyni að takast á við samfélagslegar áskoranir.

3.3.

Samfélagslegar áskoranir
a) Heilbrigði, lýðfræðilegar breytingar og velferð
Stuðla að heilbrigði og neytendavernd með vísindalegum og tæknilegum stuðningi á sviðum á borð við
PDWY OLIyèXURJQH\VOXY|UXUXPKYHU¿RJKHLOEULJèLKHLOEULJèLVWHQJGDJUHLQLQJXRJVNLPXQRJQ ULQJX
og fæðu.

E  ) èX|U\JJLVMiOIE UODQGE~QDèXURJVNyJU NWVMiYDUUDQQVyNQLUUDQQVyNQLUiYDWQDOHLèXPRJOtIKDJNHU¿è
Stuðningur við þróun, framkvæmd og eftirlit með evrópskum landbúnaðar- og sjávarútvegsstefnum, þ.m.t.
PDWY OD|U\JJLRJYHUQGRJìUyXQOtIKDJNHU¿VVVPHèXSSVNHUXVSiPW NQLOHJULRJIpODJVKDJIU èLOHJUL
greiningu og líkanagerð og með því að ýta undir heilbrigði og afrakstur hafsvæða.

c) Örugg, hrein og hagkvæm orka
Stuðningur við loftslags- og orkumarkmiðin 20-20-20 með rannsóknum á tæknilegum og efnahagslegum þáttum tengdum orkuframboði, skilvirkni, tækni sem losar lítið af koltvísýringi og orku-/raforkuÀXWQLQJVQHWNHUIXP

G  6QMDOOÀXWQLQJDUJU QLUÀXWQLQJDURJVDPì WWLUÀXWQLQJDU
Stuðningur við stefnu Sambandsins hvað varðar sjálfbæran, öruggan og tryggan hreyfanleika fólks og
vara með rannsóknum, líkanagerð og eftirlitsaðferðum á rannsóknastofum, þ.m.t. tækni sem losar lítið af
NROWYtVêULQJL WLO ÀXWQLQJD VV UDIY èLQJ yPHQJDQGL RJ VNLOYLUN IDUDUW NL RJ DQQDUV NRQDU HOGVQH\WL RJ
VN\QY GGNHU¿tìiJXKUH\IDQOHLND

H  $èJHUèLUtORIWVODJVPiOXPXPKYHU¿VPiODXèOLQGDQêWQLRJKUiHIQL
Rannsaka áskoranir sem liggja þvert á atvinnugreinar hvað varðar sjálfbæra stjórnun náttúruauðlinda á
JUXQGYHOOLHIWLUOLWVPHèO\NLOXPKYHU¿VEUH\WXPRJìUyXQVDPì WWVOtNDQDUDPPDI\ULUVMiOIE UWPDW
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Styðja við auðlindanýtni, samdrátt í losun og sjálfbært framboð á hráefnum á grundvelli samþætts samfélagsOHJVXPKYHU¿VOHJVRJHIQDKDJVOHJVPDWViKUHLQXPIUDPOHLèVOXIHUOXPW NQLRJY|UXPRJìMyQXVWX

Styðja við markmið þróunarstefnu Sambandsins með rannsóknum til að aðstoða við að tryggja fullnægjandi
IUDPERèiJUXQGYDOODUDXèOLQGXPPHèìYtDèOHJJMDiKHUVOXiHIWLUOLWPHèXPKYHU¿VRJDXèOLQGDEUH\WXP
JUHLQLQJDUWHQJGDUPDWY OD|U\JJLRJYHUQGRJ\¿UI UVOXìHNNLQJDU

f)

Evrópa í síbreytilegum heimi – Nýsköpun og sjálfsrýni í samfélögum fyrir alla
Leggja til og hafa eftirlit með framkvæmd forystuverkefnisins „Nýsköpun í Sambandinu“ með þjóðhagsOHJXPJUHLQLQJXPiDÀY|NXPRJKLQGUXQXPtYHJLUDQQVyNQDRJQêVN|SXQDURJìUyXQDUiDèIHUèDIU èL
frammistöðumati og vísum.

6W\èMDYLèHYUySVNDUDQQVyNQDVY èLèPHèìYtDèKDIDHIWLUOLWPHèVWDUIVHPLVY èLVLQVRJJUHLQDDÀYDND
og hindranir að sumum lykilþáttum þess og með því að rannsaka netsamstarf, þjálfun og opna aðstöðu
og gagnagrunna Sameiginlegu rannsóknamiðstöðvarinnar fyrir notendur í aðildarríkjum og í umsókna- og
samstarfslöndum.

Stuðla að lykilmarkmiðum forystuverkefnisins „Stafræn áætlun fyrir Evrópu“ með eigindlegum og
PHJLQGOHJXPJUHLQLQJXPiHIQDKDJVOHJXPRJIpODJVOHJXPìiWWXP 6WDIU QWKDJNHU¿6WDIU QWVDPIpODJ
Stafrænt líf).

g) Örugg samfélög – verndun frelsis og öryggis Evrópu og borgara hennar
Styðja við innra öryggi og vernd með því að greina og meta veikleika mikilvægra innviða sem brýnna
þátta í starfsemi samfélagsins og með því að meta rekstrarlega frammistöðu og með samfélagslegu og
siðferðilegu mati á tækni tengdri stafrænu kenni. Takast á við hnattrænar áskoranir tengdar öryggismálum,
ìPWQêMDUHèDPDUJì WWDUyJQLUPHèìYtDèìUyDKiìUyXèW NLWLOXSSOêVLQJD|ÀXQDURJJUHLQLQJDUVYR
og til krísustjórnunar.

(ÀDJHWX6DPEDQGVLQVWLODèWDNDVWiYLèQiWW~UXKDPIDULURJKDPIDULUDIPDQQDY|OGXPPHèìYtDèVW\UNMD
HIWLUOLWPHèLQQYLèXPRJìUyDSUyIXQDUVW|èYDURJKQDWWU QXSSOêVLQJDNHU¿WLODèEUHJèDVWVQHPPDYLèêPLVV
NRQDUyJQRJWLOiK WWXVWMyUQXQDUPHèìYtDèQRWDMDUèIMDUN|QQXQDUNHU¿XPJHUYLKQ|WW

VII. HLUTI
NÝSKÖPUNAR- OG TÆKNISTOFNUN EVRÓPU
1.

 6pUW NWPDUNPLè
6pUW ND PDUNPLèLè HU Dè VDPì WWD ìHNNLQJDUìUtK\UQLQJLQQ èUL PHQQWXQ UDQQVyNQLU RJ QêVN|SXQ RJ HÀD
þannig nýsköpunargetu Sambandsins og takast á við samfélagslegar áskoranir.

Evrópa stendur frammi fyrir margs konar skipulagslegum veikleikum í tengslum við nýsköpunargetu og getu til
að setja fram nýja þjónustu, vörur og ferla sem hindrar sjálfbæran hagvöxt og atvinnusköpun. Á meðal helstu
YHUNHIQDVHPOH\VDìDUIHUDè(YUySDKHIXUVWDèLèVLJIUHPXULOODtìYtDèODèDDèK ¿OHLNDIyONRJKDOGDìYt
I\ULUOLJJMDQGLUDQQVyNQDJHWDWLODèHÀDHIQDKDJVOHJWHèDVDPIpODJVOHJWYLUèLHUYDQQêWWUDQQVyNQDQLèXUVW|èXU
HUXPDUNDèVVHWWDUtRIOLWOXPP OLXPIDQJIUXPNY|èODVWDUIVHPLRJKXJP\QGDiìYtVYLèLHUVPiWWtVQLèXP
IMiUIHVWLQJHLQNDDèLODtUDQQVyNQXPRJìUyXQHUOtWLOWLOI|QJ|QGYHJLVVHWUDìPWPDQQDXèXUQ JMDHNNLWLODè
NHSSDiKHLPVYtVXRJRIPDUJDUKLQGUDQLUVWDQGDtYHJLVDPVWDUIVLQQDQìHNNLQJDUìUtK\UQLQJVLQV èULPHQQWXQ
rannsóknir og nýsköpun á evrópskum vettvangi.

2.

 5|NRJ6DPEDQGVYLUèLVDXNL
Ef Evrópa á að keppa á alþjóðlegum vettvangi þarf að ráða fram úr þessum skipulagslegu veikleikum. Þeir þættir
sem hafa verið greindir hér að framan eru sameiginlegir öllum aðildarríkjum og hafa áhrif á nýsköpunargetu
Sambandsins í heild.
Nýsköpunar- og tæknistofnun Evrópu mun takast á við þessa þætti með því að ýta undir skipulagslegar breytingar
KYDèYDUèDUHYUySVNDQêVN|SXQëHWWDYHUèXUJHUWiìDQQKiWWDèVWRIQXQLQHÀLUVDPì WWLQJX èULPHQQWXQDU
rannsókna og nýsköpunar af bestu gæðum, þ.e.a.s. innan þekkingar- og nýsköpunarsamfélaga sinna, og skapar
ìDUPHèQêWWXPKYHU¿VHPKYHWXUWLOQêVN|SXQDURJPHèìYtDèKYHWMDRJVW\èMDYLèQêMDN\QVOyèIUXPNY|èOD
og örva myndun nýstárlegra hliðar- og sprotafyrirtækja. Nýsköpunar- og tæknistofnun Evrópu mun við þetta
vinna að öllu leyti að markmiðum áætlunarinnar Evrópa 2020 og þá einkum forystuverkefnunum „Nýsköpun í
Sambandinu“ og „Ungt fólk á faraldsfæti“.
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Að auki mun Nýsköpunar- og tæknistofnun Evrópu og þekkingar- og nýsköpunarsamfélög hennar vinna að
samleitni og samspili milli forgangssviða Horizon 2020 og við önnur viðeigandi framtaksverkefni. Nýsköpunarog tæknistofnun Evrópu mun einkum vinna að sértækum markmiðum forgangssviðsins „Samfélagslegar
áskoranir“ á grundvelli þekkingar- og nýsköpunarsamfélaganna og að sértæku markmiði sviðsins „Forysta í
stuðningstækni og iðntækni“.

Menntun og frumkvöðlastarfsemi samþætt rannsóknum og nýsköpun
Sérkenni Nýsköpunar- og tæknistofnunar Evrópu er að samþætta æðri menntun og frumkvöðlastarfsemi rannsóknum og nýsköpun sem þátta í einni nýsköpunarkeðju sem nær til alls Sambandsins og víðar, sem myndi m.a.
leiða til aukningar í nýsköpunarþjónustu, -vörum og -ferlum sem sett eru á markað.

Viðskiptaferli og árangursmiðuð nálgun
Nýsköpunar- og tæknistofnun Evrópu starfar, á grundvelli þekkingar- og nýsköpunarsamfélaga sinna, á grundvelli
YLèVNLSWDIHUOLVRJYLQQXU~WIUiiUDQJXUVPLèDèULQiOJXQ)RUVHQGDHUWUDXVWIRU\VWDI\ULUKYHUMXìHNNLQJDURJ
nýsköpunarsamfélagi fer framkvæmdastjóri. Einn lögaðili stendur að baki samstarfsaðilum innan þekkingarog nýsköpunarsamfélaga til þess að greiða fyrir ákvarðanatöku. Þekkingar- og nýsköpunarsamfélög verða að
leggja fram skilmerkilega skilgreindar viðskiptaáætlanir á hverju ári þar sem fram kemur áætlun til margra ára
RJPHWQDèDUIXOOVNUi\¿UVWDUIVHPLIUiPHQQWXQWLOVWRIQXQDUI\ULUW NMDVNêUPDUNPLèRJVW|èOXQDUVNM|OVHP
miða að áhrifum bæði á markaði og samfélagið. Núgildandi reglur um þátttöku, mat og eftirlit þekkingar- og
nýsköpunarsamfélaga gera kleift að taka með hraði ákvarðanir á viðskiptagrundvelli. Fyrirtæki og frumkvöðlar
WWXDèJHJQDìêèLQJDUPLNOXKOXWYHUNLYLèDèHÀDVWDUIVHPLLQQDQìHNNLQJDURJQêVN|SXQDUVDPIpODJDRJìHVVL
samfélög ættu að vera fær um að stuðla að fjárfestingum og langtímaskuldbindingum af hálfu viðskiptalífsins.



 .RPLètYHJI\ULUVXQGUXQPHèVDPì WWXVDPVWDU¿WLOODQJVWtPD
Þekkingar- og nýsköpunarsamfélög Nýsköpunar- og tæknistofnunar Evrópu eru afar samþætt framtaksfyrirtæki
VHPI UDVDPDQVDPVWDUIVDèLOD~UDWYLQQXOt¿QXVVOtWLORJPHèDOVWyUI\ULUW NL èULPHQQWXQUDQQVyNQDRJ
tæknistofnanir, sem eru þekkt fyrir framúrskarandi árangur, á opinn, ábyrgan og gagnsæjan hátt. Þekkingarog nýsköpunarsamfélög gera samstarfsaðilum víðs vegar innan Sambandsins og utan þess kleift að sameinast
í nýjum samsetningum þvert á landamæri, hámarka fyrirliggjandi tilföng og opna fyrir aðgang að nýjum
viðskiptatækifærum á grundvelli nýrra virðiskeðja, þar sem tekist er á við áhættusamar og umfangsmiklar
iVNRUDQLUëHNNLQJDURJQêVN|SXQDUVDPIpO|JHUXRSLQI\ULUVDPVWDU¿QêUUDDèLODVHPDXNDYLUèLVDPVWDUIVLQV
þ.m.t. lítil og meðalstór fyrirtæki.



 +O~èDèKHOVWDQêVN|SXQDUNRVWL(YUySXKLèDIDUK ¿OHLNDUtNDIyONVHPìDUEêU
+ ¿OHLNDU HUX O\NLOìiWWXU QêVN|SXQDU 1êVN|SXQDU RJ W NQLVWRIQXQ (YUySX KO~LU Dè HLQVWDNOLQJXP RJ VDP
skiptum þeirra með því að staðsetja námsmenn, vísindamenn og frumkvöðla í kjarna nýsköpunarlíkansins.
Nýsköpunar- og tæknistofnun Evrópu skapar samfélag frumkvöðla og sköpunar og þverfaglegrar menntunar
I\ULU K ¿OHLNDUtNW IyON t IRUPL PHLVWDUD RJ GRNWRUVJUièD VHP EHUD PHUNL ìHLUUDU VWRIQXQDU VHP KXJP\QGLQ
HU Dè YHUèL ìHNNW i DOìMyèDYHWWYDQJL VHP VWDèXU IUDP~UVNDUDQGL iUDQJXUV  Ë VWDU¿ VtQX êWLU 1êVN|SXQDU RJ
tæknistofnun Evrópu mjög ákveðið undir hreyfanleika og þjálfun innan þekkingarþríhyrningsins.

3.

 0HJLQOtQXUDèJHUèD
Nýsköpunar- og tæknistofnun Evrópu skal einkum starfa á grundvelli þekkingar- og nýsköpunarsamfélaga, sérstakOHJDiVY èXPVHPE~D\¿UJyèXPQêVN|SXQDUP|JXOHLNXP(QGDìyWWìHNNLQJDURJQêVN|SXQDUVDPIpO|JLQ
KD¿ i KHLOGLQD OLWLè YHUXOHJW VMiOIU èL YLè Dè VNLOJUHLQD VWHIQXU VtQDU RJ VWDUIVHPL HUX I\ULU KHQGL QRNNULU
nýsköpunarþættir sem eru sameiginlegir öllum slíkum samfélögum þar sem leitast skal við að ná samræmingu
RJ VDPOHLWQL 1êVN|SXQDU RJ W NQLVWRIQXQ (YUySX PXQ HQQ IUHPXU HÀD iKULI VtQ PHè ìYt Dè PLèOD JyèXP
starfsvenjum um það hvernig samþætta á þekkingarþríhyrninginn og þróun frumkvöðlastarfsemi, aðlaga
mikilvæga nýja aðila sem færa með sér virðisauka og hlúa með skilvirkum hætti að nýrri menningu sem byggist
á því að miðla þekkingu.

a) <¿UI UVODRJQêWLQJ èULPHQQWXQDUUDQQVyNQDRJQêVN|SXQDUtP\QGXQQêUUDI\ULUW NMD
1êVN|SXQDURJW NQLVWRIQXQ(YUySXVNDOVWHIQDDèìYtDèVNDSDXPKYHU¿ìDUVHPQêVN|SXQDUJHWDIyONV
getur þróast og hugmyndir þeirra eru hagnýttar, óháð staðsetningu í nýsköpunarkeðjunni. Með því myndi
stofnunin einnig hjálpa til við að takast á við evrópsku þversögnina, þ.e. að núverandi framúrskarandi
rannsóknir eru langt í frá nýttar til fulls. Með því skal stofnunin aðstoða við að markaðssetja hugmyndir.
Hún mun, einkum á grundvelli þekkingar- og nýsköpunarsamfélaga sinna og áherslu á að hlúa að
frumkvöðlahugsun, skapa ný viðskiptatækifæri í formi bæði sprotafyrirtækja og hliðarfyrirtækja og einnig
innan núverandi atvinnufyrirtækja. Lögð verður áhersla á allar tegundir nýsköpunar, þ.m.t. á tæknisviðinu,
félagslega nýsköpun og nýsköpun sem ekki er tæknilegs eðlis.

18.12.2014

18.12.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

b) Framsæknar og nýskapandi rannsóknir á sviðum sem skipta mestu með tilliti til efnahagslegra og
samfélagslegra hagsmuna
Stefna og starfsemi Nýsköpunar- og tæknistofnunar Evrópu skulu leggja áherslu á svið sem bjóða góða
nýsköpunarmöguleika og hafa skýr tengsl við samfélagslegar áskoranir sem fjallað er um í Horizon 2020.
Nýsköpunar- og tæknistofnun Evrópu mun, með því að takast á við helstu samfélagslegar áskoranir á
heildrænan hátt, ýta undir nálganir milli greina og þvert á þær og leiða til áherslu á rannsóknir samstarfsaðila
innan þekkingar- og nýsköpunarsamfélaga.
c) 0HQQWXQRJìMiOIXQQRWXèWLODèìURVNDK ¿OHLNDUtNWRJI UWIyONRJIUXPNY|èOD
Nýsköpunar- og tæknistofnun Evrópu skal samþætta að fullu menntun og þjálfun á öllum stigum starfsferils
RJVW\èMDYLèRJJUHLèDI\ULUìUyXQQêUUDRJQêVWiUOHJUDQiPVNUiDVHPHQGXUVSHJODì|U¿QDI\ULUQêMDUOHLèLU
VHPÀyNQDUVDPIpODJVOHJDURJHIQDKDJVOHJDUiVNRUDQLUKDIDtI|UPHèVpU6WRIQXQLQPXQtìHVVXVN\QLJHJQD
lykilhlutverki í því að koma á framfæri nýjum tvíþættum eða margþættum háskólagráðum og diplómum í
aðildarríkjum og virða jafnframt nálægðarregluna.
Stofnunin mun einnig hafa verulegt hlutverk í því að fínstilla hugtakið „frumkvöðlastarfsemi“ í námsleiðum
sínum þar sem frumkvöðlastarfsemi er kynnt í þekkingarfreku samhengi, byggt á nýsköpunarrannsóknum og
stuðla að lausnum sem hafa mikið gildi fyrir samfélagið.
d) 0LèOXQEHVWXVWDUIVYHQMDRJNHU¿VEXQGLQPLèOXQìHNNLQJDU
Nýsköpunar- og tæknistofnun Evrópu skal stefna að því að ryðja braut nýrra aðferða við nýsköpun og þróa
sameiginlega menningu nýsköpunar og þekkingarmiðlunar, þ.m.t. í litlum og meðalstórum fyrirtækjum.
Þetta getur átt sér stað m.a. með því að deila ólíkri reynslu þekkingar- og nýsköpunarsamfélaga með margs
NRQDUPLèOXQDUOHLèXPVViYHWWYDQJLKDJVPXQDDèLODRJPHèVW\UNMDNHU¿
e) Alþjóðleg vídd
Nýsköpunar- og tæknistofnun Evrópu er í störfum sínum meðvituð um hið hnattræna samhengi og skal
aðstoða við að koma á tengslum milli helstu samstarfsaðila á alþjóðavettvangi í samræmi við 2. mgr. 27.
gr. Með því að stækka öndvegissetur á grundvelli þekkingar- og nýsköpunarsamfélaga og hlúa að nýjum
PHQQWXQDUW NLI UXPVWHIQLUVWRIQXQLQDèìYtDèJHUD(YUySXPHLUDDèODèDQGLI\ULUK ¿OHLNDIyONHUOHQGLV
frá.
f)

Aukin áhrif í Evrópu á grundvelli nýstárlegs fjármögnunarlíkans
1êVN|SXQDURJW NQLVWRIQXQ(YUySXPXQYHUD|ÀXJWIUDPODJWLOPDUNPLèD+RUL]RQHLQNXPPHèìYt
að takast á við samfélagslegar áskoranir á þann hátt að komi til fyllingar öðrum framtaksverkefnum á þessum
sviðum. Stofnunin mun, innan ramma Horizon 2020, prófa nýjar og einfaldaðar aðferðir við fjármögnun
og stýringu og gegna þannig hlutverki frumkvöðuls í evrópskri nýsköpun. Hluti af árlegu framlagi fer til
þekkingar- og nýsköpunarsamfélaga í gegnum samkeppni. Nálgun Nýsköpunar- og tæknistofnunar Evrópu
með tilliti til fjármögnunar verður byggð á miklum vogunaráhrifum, virkjar bæði opinbert fjármagn og
fjármagn einkaaðila á vettvangi aðildarríkja og Sambandsins og verður miðlað á gagnsæjan hátt til
aðildarríkja og hlutaðeigandi hagsmunaaðila. Hún mun enn fremur nýta sér algerlega nýjar leiðir til að koma
markvissum stuðningi til einstakra verkefna á grundvelli sjóðs síns.

g) Tengsl byggðaþróunar við evrópsk tækifæri
Nýsköpunar- og tæknistofnun Evrópu mun einnig tengjast byggðaþróun í gegnum þekkingar- og nýsköpunarsamfélögin og samnýttar miðstöðvar þeirra - öndvegissetur, með því að færa saman æðri menntun, rannsóknir
og viðskiptafélaga á tilteknu landsvæði. Hún mun einkum tryggja betri tengingar milli æðri menntastofnana,
vinnumarkaðarins og svæðisbundinnar nýsköpunar og vaxtar, í tengslum við áætlanir um skynsamlega
VpUK ¿QJXiVY èLVRJODQGVYtVX+~QPXQìDUPHèOHJJMDWLOPDUNPLèDVDPKHOGQLVWHIQX6DPEDQGVLQV
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II. VIÐAUKI
6XQGXUOLèXQIMiUKDJVi WOXQDU
/HLèEHLQDQGLVXQGXUOLèXQ+RUL]RQHUVHPKpUVHJLU
í millj. evra,
á gangverði

, gQGYHJLVYtVLQGLìDUDI

24 441,1

1.

Evrópska rannsóknaráðið

130 94,8

2.

Framtíðartækni og nýtilkomin tækni

2 696,3

 0DULH6NáRGRZVND&XULHYHUNHIQL

6162

4.

2488

Innviðir rannsókna

,, )RU\VWDtDWYLQQXOt¿ìDUDI

17 015,5

1.

Forysta í stuðningstækni og iðntækni (*), (****)

13 557

2.

Aðgangur að áhættufjármagni (***)

2842,3

3.

Nýsköpun í litlum og meðalstórum fyrirtækjum (****)

616,2

III Samfélagslegar áskoranir, þar af (****)

29 679

1.

Heilbrigði, lýðfræðilegar breytingar og velferð

7471,8

2.

Fæðuöryggi, sjálfbær landbúnaður og skógrækt, sjávarrannsóknir, rannsóknir á vatnaOHLèXPRJOtIKDJNHU¿è

3851,4

3.

Örugg, hrein og hagkvæm orka

5931,2

 6QMDOOÀXWQLQJDUJU QLUÀXWQLQJDURJVDPì WWLUÀXWQLQJDU

6339,4

 $èJHUèLUtORIWVODJVPiOXPXPKYHU¿VPiODXèOLQGDQêWQLRJKUiHIQL

3081,1

6.

Evrópa í síbreytilegum heimi – nýsköpun og sjálfsrýni í samfélögum fyrir alla

1309,5

7.

Örugg samfélög – verndun frelsis og öryggis Evrópu og borgara hennar

1694,6

IV Miðlun framúrskarandi árangurs og breikkun þátttökuhóps

816,5

V

462,2

Vísindi með samfélaginu og í þágu þess

VI Beinar aðgerðir Sameiginlegu rannsóknarmiðstöðvarinnar, þó ekki á sviði kjarnorku

1902,6

VII Nýsköpunar- og tæknistofnun Evrópu

2711,4
SAMTALS

(*)

77 028,3

Þar með taldar 7711 milljónir evra til upplýsinga- og fjarskiptatækni, þar af 1594 milljónir evra til ljóseindatækni og öreinda- og
nanórafeindatækni, 3851 milljón evra til nanótækni, háþróaðra efna og háþróaðrar framleiðslu og vinnslu, 516 milljónir evra
til líftækni og 1479 milljónir evra til geimgeirans. Þar með liggja fyrir 5961 milljón evrur til að styðja við stuðningstækni á
lykilsviðum.
(**)
Heimilt er að setja u.þ.b. 994 milljónir evra af þessari fjárhæð til framkvæmdar verkefnum innan ramma stefnumiðaðrar
orkutækniáætlunar (SET-áætlunin). Heimilt er að setja u.þ.b. einn þriðja til lítilla og meðalstórra fyrirtækja.
(***) Innan þess markmiðs að úthluta að lágmarki 20% af sameinuðum heildarfjárveitingum til sértæka markmiðsins „Forysta í
stuðningstækni og iðntækni“ og forgangssviðsins „Samfélagslegar áskoranir“ fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki, verða a.m.k.
DIVDPHLQXèXPIMiUYHLWLQJXPtXSSKD¿VHWWDUWLOVpUVW|NXIMiUP|JQXQDUOHLèDULQQDUI\ULUOtWLORJPHèDOVWyUI\ULUW NLËìDè
minnsta 7% af heildarfjárveitingum sértæka markmiðsins „Forysta í stuðningstækni og iðntækni“ og forgangsverkefnisins
„Samfélagslegar áskoranir“ verður að meðaltali úthlutað til sérstöku fjármögnunarleiðarinnar fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki á
tímabili Horizon 2020.
(****) Aðgerðir innan ramma tilraunaverkefnisins „Hraðbraut til nýsköpunar“ munu fá fjármagn frá sértæka markmiðinu „Forysta í
stuðningstækni og iðntækni“ og frá viðeigandi sértækum markmiðum forgangssviðsins „Samfélagslegar áskoranir“. Nægilegum
fjölda verkefna verður komið á fót til þess að unnt sé að meta að fullu tilraunaverkefnið „Hraðbraut til nýsköpunar“.

