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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι ανακοινώσεις της Επιτροπής για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο 
και τη χρηματοδοτική διευκόλυνση καταμερισμού του κινδύνου εγκρίθηκαν με 
υπερβολική καθυστέρηση, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν σχεδόν καθόλου χρονικά 
περιθώρια για προσαρμογές·

2. τονίζει ότι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή επισημαίνει ότι η ενδιάμεση αξιολόγηση 
εντοπίζει ελλείψεις, και ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει ενδελεχώς τις ελλείψεις 
αυτές και να επισπεύσει αντιστοίχως την εφαρμογή του 7ου προγράμματος πλαισίου·

3. τονίζει ότι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του ισχύοντος 7ου προγράμματος πλαισίου και
των μελλοντικών προγραμμάτων πλαισίου πρέπει να βασίζονται στις αρχές της 
απλότητας, της σταθερότητας, της ασφάλειας δικαίου, της συνέπειας, της αριστείας και 
της εμπιστοσύνης·

4. χαιρετίζει τη χρηματοδοτική διευκόλυνση καταμερισμού του κινδύνου και άλλα 
καινοτόμα χρηματοπιστωτικά μέσα που ενισχύουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ, με πλήρη 
σεβασμό προς τα δικαιώματα των αρμόδιων για τον προϋπολογισμό και την απαλλαγή
αρχών· τονίζει την ανάγκη ύπαρξης μηχανισμών κατανομής εργασίας για τα μέσα αυτά· 
ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει την πρόσβαση πρωταρχικών ομάδων στόχου, όπως 
είναι οι ΜΜΕ και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·

5. ζητεί από την Επιτροπή να αναζητήσει τρόπους για την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ 
ερευνητικών ιδρυμάτων και βιομηχανίας, ως μέσο για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και 
την αύξηση της παραγωγικότητας, αξιοποιώντας πλήρως το δυναμικό της 
χρηματοδότησης του τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης

6. εκφράζει την πεποίθηση ότι μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες μετά την
ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΠ7 πρέπει να είναι η απλοποίηση, και τονίζει την ανάγκη 
να απλουστευθούν οι διοικητικές διαδικασίες για την προώθηση της συμμετοχής και την 
αύξηση του αριθμού αιτήσεων από μικρότερους οργανισμούς και ΜΜΕ·

7. υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω προσπάθειες στον τομέα των ερευνητικών
υποδομών προς όφελος των ΜΜΕ και της βιομηχανίας·

8. υπογραμμίζει ότι μία νοοτροπία αποφυγής κινδύνου στη χρηματοδότηση της έρευνας 
στην ΕΕ θα παρεμπόδιζε τη χρηματοδότηση ερευνητικών ιδεών υψηλού κινδύνου, οι 
οποίες όμως έχουν μέγιστες προοπτικές επιτυχίας, και για το λόγο αυτό, προτείνει ότι θα 
πρέπει να υιοθετηθεί μια βασιζόμενη στην εμπιστοσύνη προσέγγιση, με μεγαλύτερη 
ανεκτικότητα για τον κίνδυνο και την αποτυχία, σε αντίθεση με μία προσέγγιση που 
βασίζεται αποκλειστικά στα αποτελέσματα, κάτι που θα μπορούσε να δυσχεράνει την 
καινοτόμο έρευνα·
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9. επιδοκιμάζει τις απλουστεύσεις στην αποδοχή των δαπανών προσωπικού και ζητεί από
την Επιτροπή να διερευνήσει περαιτέρω μέτρα απλούστευσης, λαμβάνοντας επίσης 
υπόψη τις συνεισφορές των αιτούντων σε είδος· επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του για
περαιτέρω απλούστευση των κανόνων που διέπουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού
της ΕΕ και ιδίως τις ερευνητικές δαπάνες· ζητεί από την Επιτροπή να απλουστεύσει 
περισσότερο τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, μεταξύ άλλων, παρέχοντας συνδρομή 
στους ερευνητές για την εξεύρεση εταίρων σχεδίων· ζητεί από την Επιτροπή να δώσει 
ύψιστη προτεραιότητα στα ζητήματα ανταλλαγών και συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων 
προγραμμάτων και των προγραμμάτων των κρατών μελών καθώς και στο ζήτημα της 
διαφάνειας·

10. συνιστά να ερμηνεύεται απλούστερα και να διασαφηνισθεί περαιτέρω ο ορισμός των 
επιλέξιμων δαπανών, και ζητεί ακριβέστερους, συνεπέστερους και διαφανέστερους 
διαδικαστικούς κανόνες ελέγχων·

11. ζητεί από την Επιτροπή να διευθετήσει ταχύτατα προηγούμενες καταστάσεις που 
προέκυψαν από ελέγχους που βρίσκονται σε εξέλιξη, με διακριτικότητα και με τρόπο 
συνεπή προς τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

12. καλεί την Επιτροπή να ευθυγραμμίσει περαιτέρω το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο με τους 
στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020, διατηρώντας παράλληλα το συνολικό ύψος της 
χρηματοδότησης του 7ου προγράμματος πλαισίου·

13. επαναλαμβάνει ότι οι όλες οι βελτιώσεις του 7ου προγράμματος πλαισίου πρέπει να 
γίνουν έχοντας υπόψη το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο.
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