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Τι αφορά ο Πυλώνας ΙΙ Παγκόσμιες 
προκλήσεις και βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα του 
Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη»;

Ο Πυλώνας II εστιάζει στον 2ο ειδικό στόχο 
του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη»: 
την ενίσχυση του αντίκτυπου της έρευ-
νας και της καινοτομίας στην ανάπτυ-
ξη, στην υποστήριξη και στην εφαρμογή 
ενωσιακών πολιτικών, καθώς και στην 
υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων από τη 
βιομηχανία και την κοινωνία με σκοπό 
την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλή-
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ΤΟ ΦΥΛΟ ΩΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ 
ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Ορίζοντας Ευρώπη
ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ: Παγκόσμιες Προκλήσεις και Βιομηχανική 
Ανταγωνιστικότητα
Ομάδα 1 Υγεία και Ομάδα 2 Πολιτική προστασία για 
την κοινωνία

Η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  υπέβαλε  πρόταση  για  το  επόμενο  Πρόγραμμα 
Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία (2021-2027), «Ορίζοντας 
Ευρώπη».  Με  το  2ο  Ενημερωτικό  ΄Εγγραφο,  απευθύνεται  έκκληση  για 
ανάληψη  δράσης  με  στόχο  την  ορθή  ενσωμάτωση  και  προβολή  των 
ζητημάτων που αφορούν στο φύλο στον Πυλώνα II Παγκόσμιες προκλήσεις 
και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα (συνολικά, αλλά και μεμονωμένα στο 
πλαίσιο των Πολυθεματικών Ομάδων 1 Υγεία και 3 Πολιτική Προστασία για 
την Κοινωνία).1

1 | Το παρόν Ενημερωτικό Έγγραφο επικαιρο-
ποιήθηκε τον Δεκέμβριο 2020 στη βάση νεότε-
ρων αποφάσεων για τη δομή του Πυλώνα ΙΙ του 
Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη». 

σεων (Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης -ΣΒΑ). Ως 
εκ τούτου, θα χρηματοδοτήσει δραστηριό-
τητες έρευνας και καινοτομίας που θα υλο-
ποιηθούν στο πλαίσιο και σε όλο το εύρος 
των έξι Πολυθεματικών Ομάδων με απώτερο 
σκοπό την ενσωμάτωση βασικών προκλή-
σεων και ευκαιριών στην πολιτική και στην 
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ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και παγκοσμίως: 
1. Υγεία
2. Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοι-

νωνία χωρίς αποκλεισμούς
3. Πολιτική προστασία για την κοινωνία
4. Ψηφιακές τεχνολογίες, βιομηχανία και 

διάστημα
5. Κλίμα, ενέργεια και κινητικότητα
6. Τρόφιμα, βιοοικονομία, φυσικοί πόροι, 

γεωργία και περιβάλλον

Επιπλέον, κάθε Πολυθεματική Ομάδα 
διαρθρώνεται σε σειρά τομέων παρέμ-
βασης, που είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε 
να παρέχουν κίνητρα για διεπιστημονική, 
διατομεακή, διαπολιτική και διεθνή συ-
νεργασία μέσω προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων, αποστολών και συμπράξεων.

Γιατί έχει το φύλο τόσο άμεση σχέση 
με τον Πυλώνα ΙΙ του Προγράμματος 
«Ορίζοντας Ευρώπη»;

1) Καταρχάς, δεδομένου ότι ο πέμπτος 
Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ 

είναι «Η επίτευξη της ισότητας των φύ-
λων και η χειραφέτηση όλων των γυ-
ναικών και των κοριτσιών» και ότι ο 2ος 
Πυλώνας του Προγράμματος «Ορίζοντας 
Ευρώπη» εστιάζει στους ΣΒΑ, είναι καίριας 
σημασίας να ληφθεί υπόψη ρητώς σε αυτό 
το σημείο η ισότητα των φύλων και να προ-
βληθούν οι βασικές ειδικές προκλήσεις και 
ευκαιρίες για την προώθηση της ισότητας 
των φύλων στην ΕΕ και παγκοσμίως στους 
διάφορους τομείς της ζωής. Με αυτό τον 
τρόπο θα τονωθούν οι δραστηριότητες Ε&Κ 
που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση καινο-
τόμων λύσεων για την αντιμετώπιση των 
ενωσιακών και παγκόσμιων προκλήσεων με 
τεκμηριωμένο τρόπο, υιοθετώντας μια προ-
σέγγιση με βάση το φύλο. Η εύλογη λύση 
είναι να συμπεριληφθεί ρητώς η ισότητα 
των φύλων ως συγκεκριμένος Τομέας 
παρέμβασης στην Ομάδα 3 Πολιτική Προ-
στασία για την Κοινωνία.

2) Καίριας σημασίας, επίσης, είναι να δια-
σφαλιστεί η ορθή ενσωμάτωση του βι-
ολογικού/κοινωνικού φύλου στο περι-
εχόμενο Ε&Κ ως οριζόντιου ζητήματος, 
καθώς αποτελεί κινητήρια δύναμη για την 
επιστημονική ποιότητα, τον αντίκτυπο και 
τη δυνατότητα καινοτομίας των δραστη-
ριοτήτων Ε&Κ που θα υλοποιηθούν στο 
πλαίσιο και σε όλο το εύρος όλων των 
Ομάδων και Τομέων παρέμβασης του 
Πυλώνα II.

Γενικές Συστάσεις για τον Πυλώνα ΙΙ

• Δεδομένου ότι κάθε Ομάδα του Πυλώ-
να II συμβάλλει σε πολλούς ΣΒΑ, αλλά 
σε καμία δεν αναφέρεται ο ΣΒΑ 5 «Η 
επίτευξη της ισότητας των φύλων 
και η χειραφέτηση όλων των γυναι-
κών και των κοριτσιών», θα πρέπει 
να αναγνωριστεί ρητώς στο Πρόγραμ-
μα «Ορίζοντας Ευρώπη» ως βασική και 
στρατηγική πρόκληση η οποία συμβάλ-
λει στην επίτευξη άλλων ΣΒΑ και τομε-
ακών πολιτικών της ΕΕ.

Η ισότητα των φύλων, ως 
ΣΒΑ, απαιτεί ειδικό Τομέα 
παρέμβασης· επιπλέον, η 

ενσωμάτωση του βιολογικού/
κοινωνικού φύλου ως 

οριζόντιου ζητήματος σε 
όλες τις Ομάδες και τους 

Τομείς παρέμβασης του 2ου 
Πυλώνα του Προγράμματος 

«Ορίζοντας Ευρώπη» αποτελεί 
κινητήρια δύναμη για 

βελτιώσεις στον τομέα των 
επιστημών και αύξηση των 

δυνατοτήτων καινοτομίας ΕΕ
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• Σε κάθε Ομάδα και Τομέα παρέμβασης 
θα πρέπει να απαιτείται ανάλυση του 
βιολογικού/κοινωνικού φύλου και 
αναφορά των αποτελεσμάτων ανά 
βιολογικό και κοινωνικό φύλο ως 
οριζόντιο ζήτημα του Πυλώνα II, προκει-
μένου να παράγεται αμερόληπτη γνώση, 
αντίκτυπος και καινοτομία χωρίς απο-
κλεισμούς. Η γνώση, ο αντίκτυπος και 
η καινοτομία σχετίζονται άμεσα με το 
φύλο επειδή έχουν να κάνουν απαραι-
τήτως με ανθρώπινες δραστηριότητες 
και εμπλέκουν ανθρώπους, άμεσα ή έμ-
μεσα, ως δικαιούχους, χρήστες κτλ. Οι 
πολιτικές για το κλίμα, παραδείγματος 
χάρη, μπορεί να επηρεάσουν διαφορε-
τικά ομάδες ανδρών και γυναικών.

Συστάσεις αναφορικά με το φύλο 
στην Ομάδα 1 Υγεία

• Η Ομάδα «Υγεία» θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, 
τις ανάγκες και κοινωνικές συνθήκες 
διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων, 
συμπεριλαμβανομένων ομάδων βιο-
λογικού και κοινωνικού φύλου, κατά 
τη διαδικασία βελτίωσης και προστασί-
ας της υγείας των πολιτών, αλλά και στο 
πλαίσιο προσπαθειών να καταστούν τα 
δημόσια συστήματα υγείας δικαιότερα, 
αποδοτικότερα και πιο καινοτόμα.

• Να λαμβάνονται υπόψη ρητώς το κοι-
νωνικό ή/και το βιολογικό φύλο ως 
συναφείς μεταβλητές στις γενικές 
κατευθύνσεις έρευνας σε όλους τους 
Τομείς παρέμβασης αυτής της Ομάδας 
όπως για παράδειγμα οι αιτίες, η θερα-
πεία και οι επιπτώσεις της κακής δια-
νοητικής υγείας σε άνδρες και γυναίκες· 
οι διαφορές βιολογικού και κοινωνικού 
φύλου όσον αφορά στις υγειονομικές 
ανάγκες των εφήβων (συμπεριλαμβα-
νομένων των αναγκών σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας) και η χρήση 
αντιπροσωπευτικών ως προς το φύλο 
δειγμάτων κατά τη δοκιμαστική εφαρ-

μογή καινοτόμων θεραπειών ή μελετών 
που εξετάζουν τις κατευθυντήριες γραμ-
μές θεραπείας λαμβάνοντας υπόψη τη 
διάσταση του φύλου με στόχο την προ-
ώθηση ασφαλών μεθόδων χωρίς απο-
κλεισμούς.

Συστάσεις αναφορικά με το φύλο 
στην Ομάδα 3 Πολιτική Προστασία 
για την Κοινωνία

• Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» 
πρέπει να αναγνωρίσει ρητώς ότι η 
ενίσχυση των ευρωπαϊκών δημοκρα-
τικών αξιών συνεπάγεται υποχρεω-
τικά συνεκτίμηση της ισότητας των 
φύλων και του σημαντικού ρόλου που 
διαδραματίζουν οι Ευρωπαίες στους 
οικονομικούς μετασχηματισμούς που 
θα συμβάλλουν στην ένταξη και στην 
ανάπτυξη.

2ος Πυλώνας: 
Παγκόσμιες προκλήσεις 

και βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα
Ομάδα 3: Πολιτική 
Προστασία για την 

Κοινωνία

Δημοκρατία
Κοινωνικοί και οικονομικοί 

μετασχηματισμοί
- Ισότητα των φύλων -

Προστασία και ασφάλεια
Πολιτιστική κληρονομιά
Κοινωνίες ανθεκτικές στις 

καταστροφές
Ασφάλεια στον  
κυβερνοχώρο
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• Η ισότητα των φύλων πρέπει να αντι-
μετωπίζεται ως ένας συγκεκριμένος 
Τομέας παρέμβασης στην εν λόγω Ομά-
δα επειδή συνιστά τομεακή πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και παγκόσμια πρό-
κληση (ΣΒΑ 5) που απαιτεί ειδική έρευνα 
σχετικά με το φύλο. Με αυτό τον τρόπο 
θα καταστεί δυνατός ο καθορισμός γενι-
κών κατευθύνσεων στρατηγικής έρευνας 
και καινοτομίας που θα εστιάζουν στις 
πολιτικές ισότητας των φύλων της ΕΕ 
(παρέχοντας, παραδείγματος χάρη, βα-
σιζόμενα στη γνώση αποδεικτικά στοι-
χεία ανά φύλο σχετικά με τον αντίκτυπο 
των εν λόγω πολιτικών) και σε καινοτό-
μες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση 
των βασικών στόχων για την επίτευξη 
του ΣΒΑ 5 (π.χ. αντιμετώπιση όλων των 
μορφών βίας λόγω φύλου και των δι-
ακρίσεων κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών, εξεύρεση καλύτερων στρα-
τηγικών για τη χειραφέτηση των γυναι-
κών και των κοριτσιών σε όλους τους 
τομείς της πολιτιστικής, κοινωνικής και 
οικονομικής ζωής, συμπεριλαμβανομέ-
νης της αναγνώρισης και της εκτίμησης 
των εργασιών φροντίδας υγείας που 
αναλαμβάνουν).

• Να λαμβάνεται υπόψη ρητώς το κοι-
νωνικό ή/και το βιολογικό φύλο ως 
οριζόντιο ζήτημα στις γενικές κατευ-
θύνσεις έρευνας στους υπόλοιπους 
τομείς παρέμβασης αυτής της Ομάδας 
όπως για παράδειγμα η σχέση μεταξύ 
των ρόλων γυναικών και ανδρών και 
των ανθεκτικών στις καταστροφές κοι-
νωνιών· ο ρόλος των γυναικών και της 
ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων 
στους κοινωνικούς και οικονομικούς 
μετασχηματισμούς· ο αντίκτυπος της 
βίας λόγω φύλου στην ασφάλεια των 
κοινωνιών μας και οι διαφορές μεταξύ 
των φύλων στην αγορά εργασίας, στη 
φτώχεια και στις συνθήκες εργασίας· 
η ψηφιοποίηση, η χρήση τεχνολογιών 
των πληροφοριών και η ιδιότητα του 
ψηφιακού πολίτη· η κινητικότητα και 

η μετανάστευση και άλλες κοινωνικές 
προκλήσεις.

Συμπεράσματα

Η εξέταση του ζητήματος του φύλου στον 
Πυλώνα ΙΙ, τόσο ως συγκεκριμένου Τομέα 
παρέμβασης όσο και ως οριζόντιου ζητή-
ματος, θα συμβάλλει σε καλύτερες ενω-
σιακές και παγκόσμιες πολιτικές για την 
επίτευξη του ΣΒΑ 5 και των υπόλοιπων 
ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών. Θα συμβάλλει, 
επίσης, στην προώθηση της καινοτομίας, 
της ανταγωνιστικότητας, της ασφάλειας 
και της πολυδεκτικότητας στην ΕΕ. Συνε-
πώς, συνιστάται ιδιαίτερα να προστεθεί 
το ζήτημα της ισότητας των φύλων στον 
Πυλώνα ΙΙ του Προγράμματος «Ορίζοντας 
Ευρώπη» ως ειδικός Τομέας παρέμβασης 
στην Ομάδα  3 Πολιτική Προστασία για 
την Κοινωνία και να ενσωματωθεί ρητώς 
το φύλο ως οριζόντιο ζήτημα στο πλαίσιο 
και σε όλο το εύρος όλων των ομάδων και 
Τομέων παρέμβασης του Πυλώνα ΙΙ.
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Επικοινωνήστε μαζί μας:

www.genderaction.eu
info@genderaction.eu
@GENDERACTION_EU

Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας «Ορίζοντας 
2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει της υπ’ αριθ. 741466 Σύμβασης Επιχορήγησης.

Αποποίηση  ευθυνών: Οι απόψεις  και οι  γνώμες που  εκφράζονται στο παρόν  έγγραφο  είναι αποκλειστικά 
του έργου και δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις και τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για την όποια χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.
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