
PR\600207EL.doc PE 368.075v01-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ
2005/0186(CNS)

4.4.2006

*
ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για το ειδικό πρόγραμμα 
"Ιδέες" με το οποίο τίθεται σε εφαρμογή το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο (2007-2013) 
δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας
(COM(2005)0441 – C6-0382/2005 – 2005/0186(CNS))

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Εισηγήτρια: Angelika Niebler



PE 368.075v01-00 2/19 PR\600207EL.doc

EL

PR_CNS_art51am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για το ειδικό πρόγραμμα "Ιδέες" με 
το οποίο τίθεται σε εφαρμογή το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο (2007-2013) δραστηριοτήτων 
έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
(COM(2005)0441 – C6-0382/2005 – 2005/0186(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2005) 0441)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 166 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το 
Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0382/2005),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Πολιτισμού και 
Παιδείας (A6-0000/2006),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 
250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που 
ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Πρόταση της Επιτροπής Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
αιτιολογική σκέψη 4

(4) Η αξιολόγηση των προτάσεων έρευνας 
αιχμής θα πρέπει να έχει ως αποκλειστικό 
κριτήριο την αριστεία, όπως αυτή κρίνεται 
κατά την εξέταση από ομοτίμους, να δίνει 
έμφαση σε έργα διεπιστημονικής, υψηλού 

(4) Η αξιολόγηση των προτάσεων έρευνας 
αιχμής υπό την έννοια της βασικής 
έρευνας, θα πρέπει να έχει ως 
αποκλειστικό κριτήριο την αριστεία, όπως 
αυτή κρίνεται κατά την εξέταση από 

  
1 ΕΕ C … / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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κινδύνου και πρωτοποριακής έρευνας και 
να λαμβάνει υπόψη τις νέες και λιγότερο 
έμπειρες ερευνητικές ομάδες και ερευνητές 
όπως και τις ήδη καθιερωμένες στον χώρο 
τους ερευνητικές ομάδες.

ομοτίμους, να δίνει έμφαση σε έργα 
διεπιστημονικής και πολυεπιστημονικής, 
υψηλού κινδύνου και πρωτοποριακής 
έρευνας και να λαμβάνει υπόψη τις νέες 
και λιγότερο έμπειρες ερευνητικές ομάδες 
και ερευνητές όπως και τις ήδη 
καθιερωμένες στον χώρο τους ερευνητικές 
ομάδες.

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο, η έννοια της έρευνας αιχμής να συναρτάται ήδη στις αιτιολογικές σκέψεις με τη 
βασική έρευνα. Θα πρέπει επίσης να τονίζεται, πέρα από τη διεπιστημονικότητα, και η 
πολυεπιστημονικότητα των ερευνητικών έργων.

Τροπολογία 2
αιτιολογική σκέψη 6

(6) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να 
φέρει την ευθύνη της υλοποίησης του 
παρόντος ειδικού προγράμματος και να 
εγγυάται την αυτονομία και την 
ακεραιότητα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Έρευνας, καθώς και τη λειτουργική του 
αποτελεσματικότητα.

(6) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να 
φέρει την ευθύνη της υλοποίησης του 
παρόντος ειδικού προγράμματος κατά τη 
διάρκεια τριετούς κατά μέγιστο 
δοκιμαστικής φάσης, και να εγγυάται την 
αυτονομία και την ακεραιότητα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, καθώς 
και τη λειτουργική του 
αποτελεσματικότητα.

Αιτιολόγηση

Το ΕΣΕ θα πρέπει μακροπρόθεσμα να διατηρεί οργανωτική διάρθρωση ανεξάρτητη από τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ και να διευθύνεται υπεύθυνα αποκλειστικά μέσα από τη διεθνή 
ερευνητική κοινότητα. Η σύσταση εκτελεστικού οργανισμού υπό τον έλεγχο της Επιτροπής είναι 
σκόπιμη σε μια δοκιμαστική φάση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η γρήγορη εκκίνηση του 
ευρωπαϊκού συμβουλίου έρευνας.  

Τροπολογία 3
αιτιολογική σκέψη 8

(8) Για να εγγυηθεί την ακεραιότητα του 
ΕΣΕ, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει 
την υλοποίηση του παρόντος ειδικού 
προγράμματος κατά τρόπο σύμφωνο με 
τους καθορισμένους στόχους.

(8) Για να εγγυηθεί την ακεραιότητα του 
ΕΣΕ, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει 
από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο την υλοποίηση του 
παρόντος ειδικού προγράμματος κατά 
τρόπο σύμφωνο με τους καθορισμένους 
στόχους.
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Αιτιολόγηση

Η ακεραιότητα του ΕΣΕ δεν πρέπει να διασφαλίζεται μόνο από την Επιτροπή. Δεδομένης της 
σημασίας του έργου και του σημαντικού ύψους της χρηματοδότησής του, είναι αναγκαίο να 
ενταχθούν συστηματικά και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο στις εργασίες του ΕΣΕ, για 
παράδειγμα μέσω ετήσιας έκθεσης.

Τροπολογία 4
αιτιολογική σκέψη 17

(17) Η Επιτροπή θα μεριμνήσει για τη 
διενέργεια ανεξάρτητης αξιολόγησης της 
λειτουργίας του ΕΣΕ. Με βάση τα 
πορίσματα αυτής της αξιολόγησης, και 
λαμβανομένης υπόψη της πείρας που θα 
έχει αποκτήσει το ΕΣΕ όσον αφορά την 
εφαρμογή των βασικών του αρχών, θα 
πρέπει να εξεταστεί, έως το 2010 το 
αργότερο, το ενδεχόμενο επανασύστασης 
του ΕΣΕ ως νομικώς ανεξάρτητης δομής 
βάσει ενδεχομένως του άρθρου 171 της 
συνθήκης.

(17) Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει, 
μετά από μια φάση δοκιμής με διάρκεια 
δύο ή τρία έτη κατά μέγιστο, τη διενέργεια 
ανεξάρτητης αξιολόγησης της λειτουργίας 
του ΕΣΕ. Με βάση τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης, το ΕΣΕ θα πρέπει να 
καταλήξει σε μια μόνιμη οργανωτική 
διάρθρωση που να του εξασφαλίζει τη 
μέγιστη δυνατή αυτονομία με παράλληλη 
διαφάνεια. Για τούτο, θα πρέπει να 
εξεταστεί, έως το 2010 το αργότερο, το 
ενδεχόμενο επανασύστασης του ΕΣΕ ως 
νομικώς ανεξάρτητης δομής βάσει 
ενδεχομένως του άρθρου 171 της 
συνθήκης.  

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την ομόθυμη επιθυμία της διεθνούς επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας θα πρέπει μακροπρόθεσμα να διατηρεί οργανωτική διάρθρωση 
ανεξάρτητη από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και να διευθύνεται υπεύθυνα αποκλειστικά μέσα 
από τη διεθνή ερευνητική κοινότητα. Τούτο συνεπάγεται ιδιαίτερα τη διασφάλιση της 
διαφάνειας των διαδικασιών με τη μέγιστη δυνατή αυτονομία. Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσε 
να επιλεγεί μια διάρθρωση σύμφωνα με το άρθρο 171 της Συνθήκης ΕΚ, και να μελετηθεί 
προσεκτικά. 

Τροπολογία 5
Άρθρο 2

Σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ του 
προγράμματος πλαισίου, το ποσό που 
κρίνεται απαραίτητο για την εκτέλεση του 
ειδικού προγράμματος ανέρχεται σε 11.862 
εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 
ποσοστό μικρότερο του 6% προορίζεται 
για τις διοικητικές δαπάνες της 

Σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ του 
προγράμματος πλαισίου, το ποσό που 
κρίνεται απαραίτητο για την εκτέλεση του 
ειδικού προγράμματος ανέρχεται σε 11.862 
εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων μέγιστο 
ποσοστό 3 % προορίζεται για τις 
διοικητικές δαπάνες και τις δαπάνες 
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Επιτροπής. προσωπικού του ετήσιου προϋπολογισμού 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας.

Αιτιολόγηση

Η επιτυχία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας εξαρτάται από την όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη χρηματοδότηση των έργων. Πρέπει να αποφευχθεί η δημιουργία δυσανάλογα 
μεγάλης διοικητικής διάρθρωσης.

Τροπολογία 6
Άρθρο 3, παράγραφος 1

1. Όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες που 
αναλαμβάνονται βάσει του ειδικού 
προγράμματος πρέπει να διεξάγονται 
σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές ηθικής 
δεοντολογίας.

1.  Όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες 
που αναλαμβάνονται βάσει του ειδικού 
προγράμματος πρέπει να διεξάγονται 
σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές ηθικής 
δεοντολογίας, όπως ορίζονται στο έβδομο 
Πρόγραμμα Πλαίσιο. Συμπληρωματικά 
ισχύουν επίσης οι αρχές που καθορίζονται 
στις παραγράφους 2 και 3. 

Αιτιολόγηση

Οι αποφάσεις σχετικά με τα δεοντολογικά όρια, που διατυπώνονται στο 7ο Πρόγραμμα 
Πλαίσιο, πρέπει να ισχύουν και για το ειδικό πρόγραμμα «Ιδέες». 

Τροπολογία 7
Άρθρο 4 παράγραφος 3

3. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 
συνίσταται σε ένα ανεξάρτητο 
επιστημονικό συμβούλιο, επικουρούμενο 
από ειδική εκτελεστική δομή, όπως 
περιγράφεται στο παράρτημα I. Λειτουργεί 
σύμφωνα με τις αρχές της επιστημονικής 
αριστείας, της αυτονομίας, της 
αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας.

3. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 
συνίσταται σε ένα ανεξάρτητο 
επιστημονικό συμβούλιο, επικουρούμενο 
από ειδική εκτελεστική δομή, όπως 
περιγράφεται στο παράρτημα I. Λειτουργεί 
σύμφωνα με τις αρχές της επιστημονικής 
αριστείας, της αυτονομίας, της 
αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας,
και της ευθύνης.
Την τήρηση των ανωτέρω βασικών 
αρχών εποπτεύει εποπτικό συμβούλιο 
("Board of Trustees"), αποτελούμενο από 
τρεις εκπροσώπους του Συμβουλίου, 
τρεις εκπροσώπους της Επιτροπής και 
τρεις εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.
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Αιτιολόγηση

Οι εργασίες του Επιστημονικού Συμβουλίου θα πρέπει να διέπονται και από την αρχή της 
υπευθυνότητας. Η σύσταση εποπτικού συμβουλίου ("Board of Trustees"), αποτελούμενου από 
τρεις εκπροσώπους του Συμβουλίου, τρεις εκπροσώπους της Επιτροπής και τρεις εκπροσώπους 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι αναγκαία για την τήρηση των αρχών που διέπουν τις 
εργασίες του ΕΣΕ.

Τροπολογία 8
Άρθρο 4, παράγραφος 4

Η Επιτροπή εγγυάται την αυτονομία και 
την ακεραιότητα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας και διασφαλίζει την 
ορθή εκτέλεση των καθηκόντων που του 
ανατίθενται.

Η Επιτροπή εγγυάται, από κοινού με το 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την αυτονομία και την 
ακεραιότητα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Έρευνας και διασφαλίζει την ορθή 
εκτέλεση των καθηκόντων που του 
ανατίθενται.
Το Επιστημονικό Συμβούλιο και η 
Επιτροπή υποβάλλουν ετήσια έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, σχετικά με τις εργασίες του 
ΕΣΕ, στην οποία εξετάζεται ο βαθμός 
στον οποίο κατέστη δυνατή η επίτευξη 
των καθορισμένων στόχων.

Αιτιολόγηση

Η ακεραιότητα του ΕΣΕ δεν πρέπει να διασφαλίζεται μόνο από την Επιτροπή. Δεδομένης της 
σημασίας του έργου και του σημαντικού ύψους της χρηματοδότησής του, είναι αναγκαίο να 
ενταχθούν συστηματικά και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο στις εργασίες του ΕΣΕ, για 
παράδειγμα μέσω ετήσιας έκθεσης.

Τροπολογία 9
Άρθρο 5, παράγραφος 1 

1. Το επιστημονικό συμβούλιο απαρτίζεται 
από επιστήμονες, μηχανικούς και 
ακαδημαϊκούς υψίστου κύρους, οι οποίοι 
διορίζονται από την Επιτροπή και 
ενεργούν υπό την προσωπική τους 
ιδιότητα, ανεξάρτητα από ξένα 
συμφέροντα.

1. Το επιστημονικό συμβούλιο απαρτίζεται 
από επιστήμονες, μηχανικούς και 
ακαδημαϊκούς υψίστου κύρους, οι οποίοι 
εκπροσωπούν όλους, ει δυνατόν, τους 
τομείς και τους κλάδους της έρευνας, 
διαθέτουν, πέρα από εξέχουσα 
επιστημονική αριστεία, μακρά πείρα στη 
διαχείριση επιστημονικών έργων, 
διορίζονται από την Επιτροπή και 
ενεργούν υπό την προσωπική τους 
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ιδιότητα, ανεξάρτητα από ξένα 
συμφέροντα.

Αιτιολόγηση

Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου πρέπει να καλύπτουν όλους, ει δυνατόν, τους τομείς 
της έρευνας, και να αντικατοπτρίζουν τους διάφορους κλάδους της δημόσιας και της ιδιωτικής 
έρευνας, να διαθέτουν δε πείρα στη διαχείριση επιστημονικών έργων.

Τροπολογία 10
Άρθρο 5, παράγραφος 1α (νέα)

1α. Τα μέλη του Επιστημονικού 
Συμβουλίου διορίζονται από την 
Επιτροπή, μετά από ακρόαση ενώπιον 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αφού 
προηγουμένως έχουν προταθεί από την 
επιστημονική κοινότητα με διαφανή και 
ανεξάρτητη διαδικασία. 

Αιτιολόγηση

Οι προτάσεις για τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου πρέπει να προέρχονται κατά κύριο 
λόγο από την ίδια την επιστημονική κοινότητα. Η ακρόαση ενώπιον του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου εξασφαλίζει την αναγκαία διαφάνεια και τη δημόσια προσοχή.

Τροπολογία 11
Άρθρο 5, παράγραφος 1β (νέα)

1β. Η θητεία των μελών του 
Επιστημονικού Συμβουλίου είναι διετής, 
με δυνατότητα να ανανεωθεί άλλες δύο 
φορές. Τα μέλη του Επιστημονικού 
Συμβουλίου εκλέγονται με σύστημα 
κυκλικής εναλλαγής, μετά δε από κάθε 
εκλογή πρέπει να ανανεώνονται κατά το 
ένα τρίτο.   

Αιτιολόγηση

Η θητεία των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου πρέπει να είναι χρονικά περιορισμένη. Το 
σύστημα της κυκλικής εναλλαγής διασφαλίζει μια ισόρροπη αναλογία μεταξύ παλαιών και νέων 
μελών. 
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Τροπολογία 12
Άρθρο 5, παράγραφος 3, στοιχείο -α (νέο)

(-a) καταρτίζει γενική στρατηγική για τις 
εργασίες του ΕΣΕ, η οποία 
αναπροσαρμόζεται τακτικά με βάση τις 
απαιτήσεις της επιστήμης∙

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο, το επιστημονικό εποπτικό συμβούλιο να έχει την ευθύνη για τη γενική 
στρατηγική του ΕΣΕ.Πρέπει επίσης, η γενική αυτή στρατηγική να αναθεωρείται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα και να αναπροσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες επιστημονικές απαιτήσεις.

Τροπολογία 13
Άρθρο 6, παράγραφος 1

1. Η Επιτροπή εγκρίνει το πρόγραμμα 
εργασίας για την υλοποίηση του ειδικού 
προγράμματος, όπου προσδιορίζονται 
λεπτομερέστερα οι στόχοι και οι 
επιστημονικές και τεχνολογικές 
προτεραιότητες που διατυπώνονται στο 
παράρτημα Ι, τα σχετικά χρηματοδοτικά 
μέσα, καθώς και το χρονοδιάγραμμα 
εκτέλεσής του.

1. Η Επιτροπή και το Επιστημονικό 
Συμβούλιο εγκρίνουν πρόγραμμα εργασίας 
για την υλοποίηση του ειδικού 
προγράμματος, όπου προσδιορίζονται 
λεπτομερέστερα οι στόχοι και οι 
επιστημονικές και τεχνολογικές 
προτεραιότητες που διατυπώνονται στο 
παράρτημα Ι, τα σχετικά χρηματοδοτικά 
μέσα, καθώς και το χρονοδιάγραμμα 
εκτέλεσής του.

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο, η Επιτροπή και το Επιστημονικό Συμβούλιο να εγκρίνουν από κοινού το 
πρόγραμμα εργασίας του ΕΣΕ.  

Τροπολογία 14
αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)

Άρθρο 8α
1. Μετά από δοκιμαστική φάση δύο έως 
τριών ετών κατά μέγιστο, διεξάγεται 
αξιολόγηση του έργου του ΕΣΕ από 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.. Κατά 
την αξιολόγηση εξετάζεται, μεταξύ 
άλλων, αν
επιτεύχθηκαν οι στόχοι σε σχέση με το 
ΕΣΕ με αποτελεσματικές και διαφανείς 
διαδικασίες,
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διασφαλίστηκε η επιστημονική 
ανεξαρτησία, και
λήφθηκαν υπόψη οι ιδέες της 
επιστημονικής αριστείας.
Στην αξιολόγηση διαπιστώνεται επίσης 
ποια διάρθρωση ενδείκνυται 
μακροπρόθεσμα για το ΕΣΕ. 
2. Ανεξάρτητα από την αξιολόγηση που 
πρέπει σε κάθε περίπτωση να επιλεγεί 
μακροπρόθεσμα για το ΕΣΕ μία 
διάρθρωση που να εγγυάται τη μέγιστη 
δυνατή αυτονομία του με ταυτόχρονη 
διαφάνεια και ευθύνη έναντι της 
Επιτροπής, του Συμβουλίου και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3. Με βάση την έκθεση αξιολόγησης, η 
Επιτροπή εκπονεί πρόταση για τη 
μετεξέλιξη του ΕΣΕ, την  οποία 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο για διαβούλευση και 
ενδεχομένως συναπόφαση. Για 
μελλοντικές εργασίες του ΕΣΕ πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί μια διάρθρωση σύμφωνα 
με το άρθρο 171 της Συνθήκης, εκτός αν 
συντρέχουν σοβαροί λόγοι για να μην 
χρησιμοποιηθεί μια τέτοια μορφή 
οργάνωσης. 

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την ομόθυμη επιθυμία της διεθνούς επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας θα πρέπει μακροπρόθεσμα να διατηρεί οργανωτική διάρθρωση 
ανεξάρτητη από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και να διευθύνεται υπεύθυνα αποκλειστικά μέσα 
από τη διεθνή ερευνητική κοινότητα. Η σύσταση εκτελεστικού οργανισμού είναι σκόπιμη σε μια 
δοκιμαστική φάση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η γρήγορη εκκίνηση του ευρωπαϊκού 
συμβουλίου έρευνας. Η πείρα από τη φάση αυτή θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο εκτενούς 
αξιολόγησης. 

Τροπολογία 15
Παράρτημα I "Το Επιστημονικό Συμβούλιο" παράγραφοι 1 και 1 α και 1 β (νέες)

Το επιστημονικό συμβούλιο θα 
απαρτίζεται από ανωτάτου επιπέδου 
εκπροσώπους της ευρωπαϊκής 
επιστημονικής κοινότητας, οι οποίοι θα 
ενεργούν υπό την προσωπική τους 
ιδιότητα, ανεξάρτητα από ξένα 
συμφέροντα. Τα μέλη του συμβουλίου θα 

Το επιστημονικό συμβούλιο θα 
απαρτίζεται από ανωτάτου επιπέδου 
εκπροσώπους της ευρωπαϊκής 
επιστημονικής κοινότητας, οι οποίοι θα 
εκπροσωπούν όλους, ει δυνατόν, τους 
τομείς και τους κλάδους της έρευνας, θα 
διαθέτουν, πέρα από εξέχουσα 



PR\600207EL.doc 13/19 PE 368.075v01-00

EL

ορισθούν από την Επιτροπή κατόπιν 
ανεξάρτητης διαδικασίας επιλογής. 

επιστημονική αριστεία, μακρά πείρα στη 
διαχείριση επιστημονικών έργων και θα 
ενεργούν υπό την προσωπική τους 
ιδιότητα, ανεξάρτητα από ξένα 
συμφέροντα. 

Τα μέλη του επιστημονικού συμβουλίου 
θα ορισθούν από την Επιτροπή μετά από 
ακρόαση ενώπιον του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και αφού προηγουμένως 
έχουν προταθεί από την επιστημονική 
κοινότητα. Η θητεία των μελών του 
Επιστημονικού Συμβουλίου είναι διετής, 
με δυνατότητα να ανανεωθεί άλλες δύο 
φορές. Τα μέλη του Επιστημονικού 
Συμβουλίου εκλέγονται με σύστημα 
κυκλικής εναλλαγής, μετά δε από κάθε 
εκλογή πρέπει να ανανεώνονται κατά το 
ένα τρίτο. 
Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου 
εκδίδουν «κώδικα συμπεριφοράς» για την 
αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων. 

Αιτιολόγηση

Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου πρέπει να καλύπτουν όλους, ει δυνατόν, τους τομείς 
της έρευνας, και να αντικατοπτρίζουν τους διάφορους κλάδους της δημόσιας και της ιδιωτικής 
έρευνας, να διαθέτουν δε πείρα στη διαχείριση επιστημονικών έργων. Η ακρόαση ενώπιον του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξασφαλίζει την αναγκαία διαφάνεια στο διορισμό των μελών του 
επιστημονικού συμβουλίου. Πρέπει επίσης να καθιερωθεί σύστημα κυκλικής εναλλαγής. 

Τροπολογία 16
Παράρτημα I "Ειδική εκτελεστική δομή"

Η ειδική εκτελεστική δομή θα είναι 
υπεύθυνη για όλες τις πτυχές της 
διοικητικής εφαρμογής και της εκτέλεσης 
του προγράμματος, όπως θα προβλέπεται 
στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας. Θα είναι 
ιδίως υπεύθυνη για την εφαρμογή των 
διαδικασιών αξιολόγησης, εξέτασης από 
ομότιμους κριτές και επιλογής κατά τρόπο 
σύμφωνο με τις αρχές που θα έχει 
καθορίσει το επιστημονικό συμβούλιο, 
καθώς και για τη χρηματοοικονομική και 
επιστημονική διαχείριση των 
επιχορηγήσεων.

Η ειδική εκτελεστική δομή θα είναι 
υπεύθυνη, κατά τη διάρκεια 
δοκιμαστικής φάσης, για όλες τις πτυχές 
της διοικητικής εφαρμογής και της 
εκτέλεσης του προγράμματος, όπως θα 
προβλέπεται στο ετήσιο πρόγραμμα 
εργασίας. Θα είναι ιδίως υπεύθυνη για την 
εφαρμογή των διαδικασιών αξιολόγησης, 
εξέτασης από ομότιμους κριτές και 
επιλογής κατά τρόπο σύμφωνο με τις αρχές 
που θα έχει καθορίσει το επιστημονικό 
συμβούλιο, καθώς και για τη 
χρηματοοικονομική και επιστημονική 
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διαχείριση των επιχορηγήσεων. 

Αιτιολόγηση

Το ΕΣΕ θα πρέπει μακροπρόθεσμα να διατηρεί οργανωτική διάρθρωση ανεξάρτητη από τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ και να διευθύνεται υπεύθυνα αποκλειστικά μέσα από τη διεθνή 
ερευνητική κοινότητα. Η σύσταση εκτελεστικού οργανισμού υπό τον έλεγχο της Επιτροπής είναι 
σκόπιμη σε μια δοκιμαστική φάση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η γρήγορη εκκίνηση του 
ευρωπαϊκού συμβουλίου έρευνας.   

Τροπολογία 17
Παράρτημα I "Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής" παράγραφος 1

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγγυάται την 
πλήρη αυτονομία και ακεραιότητα του 
ΕΣΕ. Η ευθύνη της, σε ό,τι αφορά την 
εφαρμογή του προγράμματος, συνίσταται 
στην κατοχύρωση της υλοποίησης του 
προγράμματος κατά τρόπο σύμφωνο με 
τους προαναφερόμενους επιστημονικούς 
στόχους και με τις απαιτήσεις 
επιστημονικής αριστείας που καθορίζει, με 
πλήρη ανεξαρτησία, το επιστημονικό 
συμβούλιο. Ειδικότερα, η Επιτροπή: 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγγυάται από 
κοινού με το Συμβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πλήρη 
αυτονομία και ακεραιότητα του ΕΣΕ. Η 
ευθύνη της, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή 
του προγράμματος, συνίσταται στην 
κατοχύρωση της υλοποίησης του 
προγράμματος κατά τρόπο σύμφωνο με 
τους προαναφερόμενους επιστημονικούς 
στόχους και με τις απαιτήσεις 
επιστημονικής αριστείας που καθορίζει, με 
πλήρη ανεξαρτησία, το επιστημονικό 
συμβούλιο. Ειδικότερα, η Επιτροπή:

Αιτιολόγηση

Η ακεραιότητα του ΕΣΕ δεν πρέπει να διασφαλίζεται μόνο από την Επιτροπή. Δεδομένης της 
σημασίας του έργου και του σημαντικού ύψους της χρηματοδότησής του, είναι αναγκαίο να 
ενταχθούν επίσης το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο στις εργασίες του ΕΣΕ. 

Τροπολογία 18
Παράρτημα I "Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής" παράγραφος 2

- θα εγκρίνει το πρόγραμμα εργασίας και 
τις θέσεις ως προς τη μεθοδολογία 
εφαρμογής που εκδίδει το επιστημονικό 
συμβούλιο· 

θα εγκρίνει από κοινού με το 
Επιστημονικό Συμβούλιο το πρόγραμμα 
εργασίας και τις θέσεις ως προς τη 
μεθοδολογία εφαρμογής που εκδίδει το 
επιστημονικό συμβούλιο· 

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο, η Επιτροπή και το Επιστημονικό Συμβούλιο να εγκρίνουν από κοινού το 
πρόγραμμα εργασίας του ΕΣΕ.     
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Παρουσίαση του ειδικού προγράμματος «Ιδέες»

Με το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα συγκροτείται για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο «Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας» (ΕΣΕ). Το ΕΣΕ αποτελεί το σημαντικότερο νέο 
στοιχείο του Προγράμματος Πλαισίου. Στο ειδικό πρόγραμμα «Ιδέες», η Επιτροπή 
παρουσιάζει λεπτομερέστερα τα καθήκοντα και τη διάρθρωση του ΕΣΕ. 

1. Η βασική ιδέα

Το ΕΣΕ έχει ως κύριο στόχο την ενίσχυση της βασικής έρευνας, που η Επιτροπή ονομάζει 
"έρευνα αιχμής". Τούτο αποτελεί καθυστερημένη αλλαγή πορείας. Για να αποδώσει η έρευνα 
σημαντικά αποτελέσματα, πρέπει πρώτα να αποδώσει καρπούς η βασική έρευνα. Αλλά στο 
Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα, η βασική έρευνα υπολείπεται σημαντικά της 
εφαρμοσμένης. Τέλος, οι ιδιωτικοί φορείς διστάζουν συχνά να επενδύσουν στο σημαντικό 
αυτό τομέα, διότι τούτο συνεπάγεται σημαντικό οικονομικό κίνδυνο  και δεν αποδίδει 
αυτομάτως προϊόντα ώριμα για την αγορά.  

Η Επιτροπή και τα κύρια ευρωπαϊκά ερευνητικά ιδρύματα αναμένουν από το ΕΣΕ 
«φαινόμενα ανταγωνισμού»: Οι καλύτεροι ερευνητές από την Ευρώπη θα ανταγωνίζονται για 
τους πόρους, καθιστώντας ελκυστικότερη την Ευρώπη ως τόπο διεξαγωγής έρευνας. 
Ελπίζεται, ακόμη, ότι οι επιτυχίες μεμονωμένων ερευνητών θα έχουν αντίκτυπο στην 
ποιότητα της έρευνας στα επιμέρους κράτη μέλη.  

2. Η διάρθρωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, το ΕΣΕ θα απαρτίζεται κατ’ αρχάς από ένα 
Επιστημονικό Συμβούλιο και τη λεγόμενη εκτελεστική δομή.

α) Το επιστημονικό συμβούλιο

Το Επιστημονικό Συμβούλιο θα διαδραματίζει βασικό ρόλο στο ΕΣΕ. Θα απαρτίζεται από 
ανωτάτου επιπέδου εκπροσώπους της ευρωπαϊκής επιστημονικής κοινότητας, οι οποίοι θα 
ενεργούν υπό την προσωπική τους ιδιότητα, ανεξαρτήτως πολιτικών ή άλλων συμφερόντων. 
Τα μέλη του συμβουλίου θα ορισθούν από την Επιτροπή κατόπιν ανεξάρτητης διαδικασίας 
επιλογής. 

Πριν ληφθεί η επίσημη απόφαση για το ΕΣΕ, πενταμελής επιτροπή επιλογής υπό τον τέως 
Επίτροπο Λόρδο Patten, διόρισε πέρσι 22 μέλη στο νέο Επιστημονικό Συμβούλιο, τα οποία 
έχουν ήδη αναλάβει καθήκοντα.

Σύμφωνα με την ιδέα της Επιτροπής, τα καθήκοντα του επιστημονικού Συμβουλίου 
επικεντρώνονται ουσιαστικά στη γενική επιστημονική στρατηγική και την κατάρτιση του 
προγράμματος εργασιών του ΕΣΕ. Τούτο περιλαμβάνει επίσης τον καθορισμό 
συγκεκριμένων κριτηρίων με βάση τα οποία θα λαμβάνονται οι αποφάσεις σχετικά με τη 
χρηματοδότηση των επιμέρους έργων. Το Επιστημονικό Συμβούλιο μεριμνά επίσης για την 
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εποπτεία και τον ποιοτικό έλεγχο από επιστημονική σκοπιά. Εδώ περιλαμβάνονται, η 
διαδικασία αξιολόγησης, και η επιλογή των εμπειρογνωμόνων και των μεθόδων αξιολόγησης. 

β) Η ειδική εκτελεστική δομή

Την ευθύνη της εκτέλεσης του προγράμματος θα έχει αρχικά μια ειδική εκτελεστική 
διάρθρωση, που θα αναλαμβάνει την πρακτική εφαρμογή των διαδικασιών αξιολόγησης και 
επιλογής των έργων. Ως εκτελεστική διάρθρωση για την εκκίνηση του προγράμματος, η 
Επιτροπή προτείνει έναν εκτελεστικό οργανισμό. Υπάρχει, ωστόσο, η δυνατότητα, ο 
οργανισμός να μετεξελιχθεί, μετά από ανεξάρτητη αξιολόγηση έως το 2010, σε εναλλακτική, 
νομικά ανεξάρτητη διάρθρωση σύμφωνα με το άρθρο 171 της Συνθήκης ΕΚ. 

II. Η εκτίμηση της εισηγήτριας

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας συνιστά σημαντικό βήμα την κατάλληλη στιγμή, για την 
παγίωση της Ευρώπης ως τόπου επιστημονικής ανάπτυξης και την ενίσχυση της βασικής 
έρευνας. Η επιτυχία του ΕΣΕ μπορεί να δημιουργήσει τον πόλο έλξης που χρειάζεται 
επειγόντως η Ευρώπη για να διατηρήσει κορυφαίους ερευνητές στο έδαφός της ή να 
προσελκύσει νέους. Είναι, συνεπώς, κατανοητό το γεγονός ότι η ιδέα του συμβουλίου 
έρευνας συγκέντρωσε τεράστια υποστήριξη, την οποία ως επί το πλείστον συμμερίζεται και 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ανεξαρτήτως τούτου, η εισηγήτρια πιστεύει ότι η πρόταση 
εγείρει ζητήματα σε αποφασιστικά σημεία, τα οποία απαιτούν προσεκτική εξέταση. 

1. Η οριστική διάρθρωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας

Για την οριστική διάρθρωση του ΕΣΕ υπάρχουν δύο εναλλακτικές δυνατότητες προς 
εξέταση, ο λεγόμενος εκτελεστικός οργανισμός, υπέρ του οποίου τάσσεται εμφανώς η 
Επιτροπή, και η ανεξάρτητη διάρθρωση σύμφωνα με το άρθρο 171 της Συνθήκης ΕΚ. 
Αμφότερες παρουσιάζουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ο εκτελεστικός οργανισμός θα 
εξασφάλιζε στην Επιτροπή ισχυρή επιρροή στο συμβούλιο έρευνας· τούτο θα μπορούσε να 
αποδειχτεί προβληματικό για την ανεξαρτησία του. Από την άλλη πλευρά, ένας φορέας του 
άρθρου 171 της Συνθήκης ΕΚ εγείρει μια σειρά από ερωτήματα που πρέπει να εξεταστούν. 
Το πρώτο αφορά την εντελώς πρακτική πτυχή της έδρας.  

Έτσι, κατά την άποψη της εισηγήτριας θα πρέπει, μετά από μια δοκιμαστική φάση δύο έως 
τριών ετών κατά μέγιστο, να διεξαχθεί αξιολόγηση της πείρας από το ΕΣΕ από ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες, με βάση συγκεκριμένα, καθορισμένα εκ των προτέρων κριτήρια. Στο 
πλαίσιο αυτό θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να αξιολογηθούν πτυχές όπως η επιστημονική 
αυτονομία με παράλληλη διαφάνεια και ευθύνη έναντι της Επιτροπής, του Συμβουλίου και 
του Κοινοβουλίου.

2. Διαφάνεια των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας 

Δεδομένου του μεγάλου ύψους των πόρων που θα για τους οποίους θα αποφασίζει το ΕΣΕ, 
είναι αναγκαίο να διασφαλίζεται ένα επίπεδο ευθύνης έναντι του Συμβουλίου, του 
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής.Πρέπει να μην δημιουργηθεί η εντύπωση ότι το ΕΣΕ 
αποτελεί «κλειστή λέσχη».

Η σύνδεσή του με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, για παράδειγμα μέσω ενός εποπτικού 
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συμβουλίου, εξυπηρετεί τη διαφάνεια και προσφέρει στο συμβούλιο έρευνας τη δυνατότητα 
να τους τεκμηριώνει το έργο του. Η εισηγήτρια φρονεί ότι δεν αρκεί η στήριξη στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο ή στην ευρωπαϊκή υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης (OLAF). Η πείρα από τα 
εθνικά συμβούλια έρευνας δείχνει ότι σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει σε μεγαλύτερο ή σε 
μικρότερο βαθμό έλεγχος από το δημόσιο φορέα χρηματοδότησης. 

Όλα τα μέλη του προεδρείου καθώς και ο διευθυντής του αμερικανικού National Science 
Foundation πρέπει, για παράδειγμα, να διορίζονται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ και να 
εγκρίνονται από τη Γερουσία. Στη διοικούσα επιτροπή της Deutsche Forschungsgemeinschaft 
στη Γερμανία, η οποία αποφασίζει για τις κατευθυντήριες γραμμές αλλά και τα επιμέρους 
έργα, εκπροσωπούνται τόσο η ομοσπονδία όσο και τα επιμέρους ομόσπονδα κράτη.

Η εισηγήτρια φρονεί ότι πρέπει να διασφαλίζεται ένα επίπεδο πολιτικής ευθύνης τουλάχιστον 
με την υποχρέωση τακτικής υποβολής εκθέσεων.

3. Επιλογή και σύνθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου

Το Επιστημονικό Συμβούλιο πρέπει, στο βαθμό που τούτο είναι δυνατό για ένα φορέα στον 
οποίο συμμετέχουν περί τους 20 επιστήμονες, να καλύπτει όλους τους τομείς έρευνας και τα 
διάφορα επίπεδα έρευνας, από την ακαδημαϊκή έως τη βιομηχανική. Στο πλαίσιο αυτό έχει 
ιδιαίτερη σημασία, τα μέλη του να διαθέτουν επίσης τεχνογνωσία και πείρα στη διαχείριση 
επιστημονικών έργων, που είναι αναγκαία για την επιτέλεση των καθηκόντων τους.
Προκειμένου το συμβούλιο έρευνας να είναι ανοιχτό σε νέες ιδέες και τομείς έρευνας, πρέπει 
η θητεία των μελών του να είναι χρονικά περιορισμένη. Είναι επίσης σκόπιμο ένα σύστημα 
κυκλικής εναλλαγής, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαρκής ανανέωση χωρίς να 
διακόπτεται η συνέχεια. 
θα πρέπει ακόμη, τα μέλη του επιστημονικού συμβουλίου να επιλέγονται και να διορίζονται 
αποκλειστικά από τον ευρωπαϊκό επιστημονικό κόσμο. Τούτο αποτελεί εγγύηση της 
επιστημονικής ανεξαρτησίας του ΕΣΕ.   

4. Διασφάλιση αποτελεσματικής διάρθρωσης λειτουργίας

Καθοριστική δοκιμασία για το ΕΣΕ θα είναι η διεκπεραίωση των έργων. Λόγω του ευρέος 
θεματικού φάσματος, πρέπει να αναμένονται πολλές αιτήσεις, οι οποίες θα πρέπει να 
διεκπεραιωθούν γρήγορα και αποτελεσματικά. Το επιστημονικό Συμβούλιο και η 
εκτελεστική διάρθρωση καλούνται εδώ να αναπτύξουν ευφυείς λύσεις. Δεδομένου ότι οι 
πόροι είναι περιορισμένοι, οι δαπάνες για διοικητικά καθήκοντα πρέπει να περιοριστούν εξ 
αρχής σε συγκεκριμένο ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού, προκειμένου να 
διασφαλίζεται απέριττη διοίκηση.

5. Κατευθυντήριες γραμμές για τις εργασίες του Επιστημονικού Συμβουλίου

Οι πιο επιφυλακτικοί φοβούνται ότι υπάρχει κίνδυνος «κατακλυσμού» του ΕΣΕ με αιτήσεις. 
Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται να καθοριστούν ήδη στο ειδικό πρόγραμμα οι κατευθυντήριες 
γραμμές για τις εργασίες του ΕΣΕ και την επιλογή των έργων, με τον προσδιορισμό 
συγκεκριμένων κριτηρίων επιλογής.  Η εισηγήτρια δεν θεωρεί ότι η προσέγγιση αυτή 
εξυπηρετεί το συγκεκριμένο σκοπό. Αποτελεί βασική προϋπόθεση, ο επιστήμονες του 
Επιστημονικού Συμβουλίου να καθορίζουν αυτόνομα το περιεχόμενο της εργασίας τους, με 
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βάση τις απαιτήσεις της έρευνας. Τούτο πρέπει να ισχύει και έναντι της Επιτροπής. Είναι 
πάντως αναγκαίο να καθοριστούν σαφή δεοντολογικά όρια. 

6.  Η χρηματοδότηση του συμβουλίου έρευνας

Αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι η επιτυχία του ΕΣΕ εξαρτάται σε όχι αμελητέο βαθμό από τη 
χρηματοδότησή του. Μόνο αν καταστεί δυνατόν να συγκεντρωθεί η «κρίσιμη μάζα» 
επενδύσεων θα παρουσιαστούν να προαναφερθέντα φαινόμενα ανταγωνισμού. Η Επιτροπή 
είχε αρχικά προγραμματίσει να διαθέσει 11,861 δισ. ευρώ για το ΕΣΕ για όλη τη διάρκεια του 
7ου Προγράμματος Πλαισίου. Αλλά το ποσό αυτό είναι αμφίβολο αν θα διατηρηθεί. 

Οι ειδικοί θεωρούν δικαιολογημένα ως «κρίσιμη μάζα» ποσό τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ 
ετησίως.  Το ποσό αυτό πρέπει να διατίθεται για όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του 
προγράμματος,  είναι δε σκόπιμο να αυξάνεται σταθερά. Κατά την άποψη της εισηγήτριας, 
τούτο θα μπορούσε να σημαίνει ότι κατά την αρχική φάση θα διατεθούν λιγότερες πιστώσεις 
από ό,τι κατά την εκπνοή του προγράμματος.  

III. Συμπέρασμα: 

Η εισηγήτρια εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόταση σχετικά με την ίδρυση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας. Καλούνται όλοι οι συμμετέχοντες να εξασφαλίσουν την 
ταχεία έναρξη εργασιών του συμβουλίου έρευνας. Για τούτο, οι ευρωπαϊκοί νομοθετικοί 
φορείς πρέπει να δώσουν λύση στα ζητήματα που εγείρονται με τα ανωτέρω. Μόνον τότε θα 
καταστεί το ΕΣΕ γνήσιο πρότυπο επιτυχίας, με τις σχεδιαζόμενες θετικές επιπτώσεις όσον 
αφορά το χώρο ανάπτυξης της επιστήμης.


