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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η έρευνα και η καινοτοµία αποτελούν τον πυρήνα της πρωτοβουλίας «Ευρώπη 2020 - 
Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη»1. Σε συνέχεια της 
έγκρισης των βασικών στοιχείων της στρατηγικής από το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, 
λαµβάνονται πλέον συγκεκριµένα µέτρα ώστε να αποκτήσουν υπόσταση οι εµβληµατικές 
πρωτοβουλίες του Ευρώπη 2020. Σε «Ευρωπαϊκό σχέδιο για την έρευνα και την καινοτοµία», 
µε την ονοµασία «Ένωση της καινοτοµίας», θα εκτίθενται οι προτεραιότητες και οι 
κατευθύνσεις µε σκοπό τη βελτίωση των πλαισιακών συνθηκών για την έρευνα στην Ευρώπη 
και τις ικανότητές της για δηµιουργικότητα και καινοτοµία. Στoν αδυσώπητο παγκόσµιο 
αγώνα δρόµου για τη γνώση και για τη µετατροπή της σε καινοτόµα προϊόντα, διεργασίες και 
υπηρεσίες που δηµιουργούν θέσεις απασχόλησης και συντελούν στην ανάπτυξη, απαιτείται 
να αναπτυχθεί συλλογική δράση στον τοµέα αυτό κατά τρόπο περισσότερο αποφασιστικό 
από ποτέ. 

Για να συνεισφέρουν στους στόχους της στρατηγικής για το 2020, οι οποίοι βασίζονται σε 
ενστερνισµό απ’ όλους της στρατηγικής που ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, οι 
περιφερειακές, εθνικές και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες δηµόσιας χρηµατοδότησης στην έρευνα 
και την καινοτοµία πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο αποτελεσµατικές, να δοθεί 
ώθηση σε έρευνα της υψηλότερης δυνατής ποιότητας. ∆ηλαδή, για να µεγιστοποιηθεί το 
αποτέλεσµά τους, αυτές οι πρωτοβουλίες πρέπει να είναι εξόχως ελκυστικές και προσιτές για 
τους καλύτερους ερευνητές παγκοσµίως, για τη βιοµηχανία και τους επιχειρηµατίες της 
Ευρώπης, για τα πανεπιστήµια, και για όποιους άλλους ασχολούνται µε την έρευνα και την 
καινοτοµία. 

Στα προαπαιτούµενα για την ελκυστικότητα και την πρόσβαση περιλαµβάνονται η διαφάνεια 
στόχων και µέσων· ο συνολικός προσανατολισµός των πρωτοβουλιών και της εφαρµογής 
τους προς τους συµµετέχοντες· η συνέπεια και η σταθερότητα κανόνων και όρων· η απλότητα 
και η ταχύτητα των διοικητικών διαδικασιών και µεθόδων, από την υποβολή των αιτήσεων 
µέχρι την υποβολή εκθέσεων και τον έλεγχο. 

Στην παρούσα ανακοίνωση πραγµατοποιείται εκτίµηση της τρέχουσας κατάστασης υπό το 
πρίσµα της εξελισσόµενης σηµαντικότατης ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας δηµόσιας 
χρηµατοδότησης για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, το Έβδοµο Πρόγραµµα 
Πλαίσιο (ΠΠ 7). Σε συνέχεια των συζητήσεων στο Συµβούλιο και στο Κοινοβούλιο, της 
ανεξάρτητης εξέτασης των δοµών και µηχανισµών του ΕΣΕ (ERC)2, και της πρόσφατης 
δηµόσιας διαβούλευσης µε συµφεροντούχους3, πολλά έχουν γίνει και εξακολουθούν να 
γίνονται µε στόχο την απλούστευση. Στην ανακοίνωση παρουσιάζονται περαιτέρω 
συγκεκριµένα µέτρα απλούστευσης, προς άµεση εφαρµογή υπό το ισχύον νοµικό πλαίσιο. 

                                                 
1 COM (2010) 2020 της 3.3.2010. 
2 Έκθεση οµάδας ανεξάρτητων ειδικών, µε αντικείµενο την εξέταση των δοµών και µηχανισµών του 

ΕΣΕ· 23 Ιουλίου 2009, και ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2009) 552 της 22.10.2009. 
3 ∆ιαβουλεύσεις επί των ιδεών για την απλούστευση της εφαρµογής των προγραµµάτων πλαίσιο ΕΤΑ 

της ΕΕ, 24.7.-30.9.2009, http://ec.europa.eu/research/consultations/fp-
simplification/consultation_en.htm. ∆ιαβουλεύσεις µε αντικείµενο την επανεξέταση του 
δηµοσιονοµικού κανονισµού, 19.10.-18.12.2009 

http://ec.europa.eu/budget/consultations/FRconsult2009_en.htm. 

http://ec.europa.eu/research/consultations/fp-simplification/consultation_en.htm�
http://ec.europa.eu/research/consultations/fp-simplification/consultation_en.htm�
http://ec.europa.eu/budget/consultations/FRconsult2009_en.htm
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Όµως τίθεται το ερώτηµα, τί άλλο και τί περισσότερο θα µπορούσε να γίνει ενόψει της 
επικείµενης εµβληµατικής πρωτοβουλίας για την «Ένωση της καινοτοµίας»; Μεταξύ άλλων, 
η παρούσα ανακοίνωση προβλέπει δυνατές κατευθύνσεις προς περισσότερο ρηξικέλευθη 
απλούστευση. Πρόκειται για κατευθύνσεις οι οποίες στη συνέχεια θα ήταν δυνατόν να 
λάβουν τη µορφή συγκεκριµένων δράσεων, είτε στο ισχύον πλαίσιο είτε υπό µορφή νέων 
νοµοθετικών προτάσεων. Ωστόσο, κάποιες από αυτές τις κατευθύνσεις ενδέχεται να 
απαιτήσουν νέα πολιτική ισορροπία όσον αφορά την εµπιστοσύνη και τη λογοδοσία, ενώ 
πιθανότατα θα ήταν δυνατόν να επεκταθούν σε άλλες ευρωπαϊκές δράσεις χρηµατοδότησης 
στους τοµείς της έρευνας και της καινοτοµίας, όπως το Πρόγραµµα για την 
Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτοµία (ΠΑΚ - CIP) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Καινοτοµίας και Τεχνολογίας (ΙΚΤ - ΕΙΤ). Ο σκοπός της παρουσίασης των κατευθύνσεων 
αυτών στην παρούσα φάση είναι να διευκολυνθεί η διοργανική συζήτηση στο πλαίσιο των 
προωθούµενων προτάσεων για το έµβληµα «Κοινότητα της Καινοτοµίας». 

Η απλούστευση αποτελεί επίσης µείζονα στόχο της πρότασης που προωθεί η Επιτροπή για 
την ανά τριετία αναθεώρηση του δηµοσιονοµικού κανονισµού. Η Επιτροπή σκοπεύει να 
αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία για την επανεξέταση των µηχανισµών κατάρτισης του 
προϋπολογισµού και για τη θέσπιση δηµοσιονοµικών κανόνων στο προσεχές δηµοσιονοµικό 
πλαίσιο. Εφόσον ο δηµοσιονοµικός κανονισµός προβλέπει το γενικό πλαίσιο για την 
εκτέλεση του προϋπολογισµού της ΕΕ, περιλαµβανοµένων των δαπανών για την έρευνα, η 
επιτυχής αναθεώρησή του θα δώσει τη δυνατότητα να επέλθει περαιτέρω πρόοδος στην 
απλούστευση στον τοµέα της έρευνας, και µέσω της εξειδίκευσής της στην τοµεακή 
νοµοθεσία για την ΕΤΑ. Συνεπώς, η απλούστευση θα αποτελέσει ένα από τα θεµελιώδη 
στοιχεία για την εκπόνηση των µελλοντικών προγραµµάτων – πλαίσιο για την έρευνα και την 
τεχνολογική ανάπτυξη (ΠΠ 8). 

2. ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ Η∆Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ, ΑΛΛΑ … 

Σε σχέση µε τα προηγούµενα προγράµµατα - πλαίσια, στο ΠΠ 7 επέρχονται ορισµένες 
απλουστεύσεις που αναγνωρίστηκαν ευρέως. Κάποιες από αυτές είναι απόρροια της νοµικής 
βάσης του ΠΠ 74, ενώ άλλες βασίζονται στις συνεχείς προσπάθειες της Επιτροπής για τη 
βελτίωση των κανόνων και των διαδικασιών εφαρµογής. Βασικά, τα επιτεύγµατα αυτά στο 
ΠΠ 7 περιλαµβάνουν: 

– Σηµαντική µείωση των ελέγχων εκ των προτέρων και αναθεωρηµένα µέτρα προστασίας 
για συµµετέχοντες χωρίς µεγάλη οικονοµική επιφάνεια, τα οποία προορίζονται να 
διευκολύνουν τη συµµετοχή ΜΜΕ και νεοσύστατων επιχειρήσεων στον τοµέα της υψηλής 
τεχνολογίας. Το 80 % των συµµετεχόντων εξαιρούνται από εκ των προτέρων έλεγχο 
οικονοµικής δυναµικότητας. 

– Σηµαντική µείωση του πλήθους πιστοποιητικών για ισολογισµούς που πρέπει να 
υποβάλλονται κατά τις περιοδικές αιτήσεις απόδοσης δαπανών. Το 75 % των 
συµµετεχόντων εξαιρούνται από την υποβολή αυτών των πιστοποιητικών. 

– Εισαγωγή ενιαίου µέσου καταχώρισης, ώστε να αποφεύγεται να ζητούνται επανειληµµένα 
οι ίδιες πληροφορίες. 

                                                 
4 ΕΕ L 412 της 30.12.2006, σ. 1· ΕΕ L 391 της 30.12.2006 σ. 1· ΕΕ L400 της 30.12.2006, σ. 1. 
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– Εισαγωγή της δυνατότητας εκ των προτέρων πιστοποίησης της λογιστικής µεθοδολογίας 
για συµµετέχοντες κατ’ επανάληψη (επί του παρόντος υπό περιοριστικούς όρους). 

– Εκλογίκευση των απαιτήσεων που αφορούν την υποβολή έκθεσης για το έργο. 

– Πρόοδο προς τη χρήση βελτιστοποιηµένων εργαλείων ΤΠ («e-FP7») ως µέσων 
εξορθολογισµού όλων των διαδράσεων. 

– Βελτιώσεις των υπηρεσιών και των εγγράφων οδηγιών για αιτούντες. 

Αυτά τα συγκεκριµένα µέτρα έχουν ήδη ως αποτέλεσµα µείωση του χρόνου µέχρι την 
χορήγηση των επιχορηγήσεων και του διοικητικού φόρτου για τη διοίκηση έργων. Όµως, η 
ανάδραση από τους συµφεροντούχους κατά τις διαβουλεύσεις δείχνει ότι η πρόσβαση στα 
προγράµµατα και η κατάρτιση προτάσεων παραµένουν δυσχερείς, ιδίως για 
νεοεισερχόµενους στη διαδικασία, ότι ο διοικητικός φόρτος για τη διοίκηση έργων και τη 
λογιστική θεωρείται εξαιρετικά βαρύς, και ότι ο χρόνος µέχρι την επιχορήγηση και ο χρόνος 
µέχρι την πληρωµή παραµένουν εξαιρετικά µακροί. Επιπλέον, τα ποσοστά σφαλµάτων που 
διαπιστώνονται κατά τη διενέργεια εκ των προτέρων ελέγχων, ειδικά για δαπάνες 
προσωπικού και για έµµεσες δαπάνες, παραµένουν υπεράνω του κατωφλίου σηµαντικότητας 
που έχει καθορίσει το ελεγκτικό συνέδριο. Το γεγονός αυτό επίσης σηµαίνει ότι απαιτείται 
περαιτέρω απλούστευση των κανόνων. 

3. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ 

Οι δυνατότητες περαιτέρω απλούστευσης που παρουσιάζονται στη συνέχεια διαρθρώνονται 
σε τρεις δέσµες: την πρώτη, όπου περιλαµβάνονται οι βελτιώσεις και οι απλουστεύσεις που η 
Επιτροπή θα υλοποιήσει στο πλαίσιο της υφιστάµενης διαδικασίας και του υφιστάµενου 
κανονιστικού πλαισίου (βραχυπρόθεσµα), τη δεύτερη, µε µεταβολές των κανόνων, αλλά 
πάντοτε εντός του πλαισίου του υφιστάµενου στερεοτύπου που βασίζεται στη δαπάνη, και 
την τρίτη, µε περισσότερο ρηξικέλευθες µεταβολές που οδηγούν σε χρηµατοδότηση 
βασιζόµενη στο αποτέλεσµα, µε χρήση κατ’ αποκοπή ποσών. 

Η πρώτη δέσµη περιλαµβάνει πρακτικές βελτιώσεις διαδικασιών και εργαλείων τις οποίες η 
Επιτροπή έχει ήδη αρχίσει να εφαρµόζει. Οι βελτιώσεις αυτές θα έχουν ως αποτέλεσµα 
περαιτέρω µείωση του χρόνου µέχρι την επιχορήγηση και του χρόνου µέχρι την πληρωµή. 

Η δεύτερη δέσµη καλύπτει µεταβολές των υφιστάµενων κανόνων οι οποίες προβλέπουν 
ευρύτερη αποδοχή συνήθων λογιστικών πρακτικών (περιλαµβανόµενων των µέσων δαπανών 
προσωπικού), τη µείωση της ποικιλότητας ειδικών όρων, διάταξη για ιδιοκτήτες – 
διαχειριστές ΜΜΕ και τροποποίηση της διαδικασίας επιλογής για επιχορήγηση. Αναµένεται 
ότι, µαζί µε την επιτάχυνση των διαδικασιών, οι λύσεις αυτές θα συµβάλουν στη µείωση του 
ποσοστού σφαλµάτων όσον αφορά την προσέγγιση που λαµβάνει ως βάση το κόστος. 

Στην τρίτη δέσµη παρουσιάζονται λύσεις που προετοιµάζουν την οδό προς βαθύτερες 
µελλοντικές αλλαγές, µε εισαγωγή προσέγγισης βασιζόµενης στο αποτέλεσµα, η οποία 
αναµένεται ότι θα επιφέρει µείζονα µετατόπιση των προσπαθειών ελέγχου από την 
οικονοµική στην τεχνικοεπιστηµονική πλευρά. Αναµένεται ότι αυτή η προσέγγιση θα 
ελαχιστοποιήσει το διοικητικό φόρτο για τη λογιστική και τις ανάγκες οικονοµικών ελέγχων 
εκ των προτέρων και εκ των υστέρων. 
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3.1. ∆έσµη 1: Εξορθολογισµός της πρότασης και διαχείριση επιχορηγήσεων µε βάση 
τους υφιστάµενους κανόνες 

Το ΠΠ 7 είναι ένα από τα µεγαλύτερα προγράµµατα δηµόσιας επιδότησης έρευνας στον 
κόσµο, µε ετήσιο προϋπολογισµό που αυξάνει κάθε έτος, φθάνοντας τα 10 δισεκατοµµύρια 
ευρώ το έτος 2013. Τα κονδύλια αυτά διατίθενται µε βάση την αριστεία της έρευνας και η 
διάθεσή τους συνεπάγεται την παραλαβή µέχρι 30.000 προτάσεων, 6.000 επιχορηγήσεις µε 
36.000 συµµετέχοντες περίπου, καθώς και την πραγµατοποίηση 10.000 πληρωµών ετησίως. 
Όλα αυτά πρέπει να επιτυγχάνονται µε ταυτόχρονη εξασφάλιση της ενδεδειγµένης λογιστικής 
παρακολούθησης. Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή έχει καθιερώσει και βελτιώνει συνεχώς 
µια πολύπλοκη επιχειρησιακή διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας απαιτούνται η δέουσα 
προσαρµογή πόρων, διοικητικών δοµών και δεξιοτήτων. Η Επιτροπή, υποστηριζόµενη από 
τους εκτελεστικούς φορείς, καταβάλλει προσπάθειες για βελτιστοποιηµένη εφαρµογή, 
ανάγοντας κάθε δεδοµένο κανονιστικό πλαίσιο προς το λιγότερο επαχθές, το λιγότερο 
πολύπλοκο και το ταχύτερο σύστηµα διαχείρισης προτάσεων και επιχορηγήσεων. 

(1) Υποστήριξη χρηστών, καθοδήγηση, διαφάνεια, εργαλεία ΤΠ και διαδικασίες 

Με ευχερώς κατανοητά έγγραφα, ικανές υπηρεσίες παροχής βοήθειας, τα κατάλληλα 
εργαλεία ΤΠ, και βελτιστοποιηµένες επιχειρησιακές διαδικασίες, υπάρχει δυνατότητα 
µείωσης του µέσου χρόνου µέχρι την επιχορήγηση και του µέσου χρόνου µέχρι την 
πληρωµή κατά αρκετούς µήνες. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να καταβάλει προσπάθειες 
για την εξασφάλιση αποτελεσµατικών και φιλικών προς τον χρήση διαδικασιών διαχείρισης 
επιδοτήσεων µε υποστήριξη ΤΠ. Η Πύλη για Συµµετέχοντες σε Έρευνα θα αναπτυχθεί ώστε 
να αποτελέσει το µοναδικό πλατύβαθρο για όλες τις διαδράσεις µε δικαιούχους. Μέχρι το 
τέλος του έτους 2010 θα ενοποιηθούν όλες οι διαδικασίες διαχείρισης επιχορηγήσεων καθώς 
και σύστηµα για ειδικούς αξιολογητές. Η υποβολή και η αξιολόγηση των προτάσεων θα 
ενοποιηθούν κατά το διάστηµα 2011-2012. Οι παράλληλες ροές χαρτιού θα καταργηθούν µε 
χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών, οι οποίες θα αντικαταστήσουν τις υπογραφές σε χαρτί στις 
περιπτώσεις που αυτό είναι δυνατόν, από το έτος 2010 αρχίζοντας µε τις δηλώσεις 
χρηµατοδότησης. Συστήµατα ΤΠ θα παρέχουν υποστήριξη στη ροή της εργασίας και 
επιγραµµική βοήθεια. Μέχρι το τέλος του έτους 2011 θα εγκατασταθεί διαδικτυακό σύστηµα 
για την αποθήκευση και την ιχνηλάτηση συναλλαγών στο πλαίσιο προτάσεων και για τη 
διαχείριση επιδοτήσεων, έτσι ώστε οι συµµετέχοντες να έχουν ανάδραση όσον αφορά την 
κατάσταση όλων των συναλλαγών και να έχουν πρόσβαση σε ολόκληρη την τεκµηρίωση τη 
σχετική µε την πρόταση ή την επιχορήγηση που τους ενδιαφέρει. 

Το νέο σύστηµα ΤΠ για υποβολή εκθέσεων θα καταστήσει δυνατή την αυτόµατη δηµοσίευση 
και διάδοση όλων των δηµοσιεύσιµων εκθέσεων και αποτελεσµάτων έργων. 

Ορισµένες από τις υπηρεσίες ΤΠ του προγράµµατος - πλαίσιο για την έρευνα 
χρησιµοποιούνται και από το Πρόγραµµα για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτοµία 
(ΠΑΚ - CIP). Η Επιτροπή θα ερευνήσει περαιτέρω τις δυνατότητες διαθεσιµότητας 
περισσότερο ενοποιηµένων εργαλείων ΤΠ για τα κοινοτικά προγράµµατα έρευνας, 
εκπαίδευσης και καινοτοµίας. 

Η Επιτροπή θα εργαστεί για τη βελτίωση της διαφάνειας και της προσπελασιµότητας 
εγγράφων και υπηρεσιών καθοδήγησης, µε τον εκσυγχρονισµό των οδηγιών, την αφαίρεση 
ιδιολέκτου που δεν είναι αναγκαίο, και τη χρήση συνεπούς ορολογίας – για τη µείωση των 
κωλυµάτων εισόδου σε νεοεισερχόµενους, και ειδικότερα ΜΜΕ. 
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(2) Οµοιόµορφη εφαρµογή κανόνων 

Οι διαβουλεύσεις µε συµφεροντούχους αποκαλύπτουν ότι οι διαφορές στην ερµηνεία και 
στην εφαρµογή κανόνων και η απουσία συντονισµού κατά τον προγραµµατισµό ελέγχων εκ 
µέρους των διάφορων υπηρεσιών της Επιτροπής αποτελούν λόγο εκνευρισµού των 
δικαιούχων και θέτουν υπό αµφισβήτηση την αξιοπιστία της Επιτροπής. Εντός των ορίων του 
υφιστάµενου νοµικού πλαισίου, η Επιτροπή αναλαµβάνει τη δέσµευση να διασφαλίσει στο 
οργανωτικό σχήµα της την οµοιόµορφη ερµηνεία και εφαρµογή των κανόνων και 
διαδικασιών. Επιπλέον, η Επιτροπή θα προβαίνει σε συνεπή προγραµµατισµό των ελέγχων, 
µε τήρηση της προσέγγισης του ενός ελέγχου. 

(3) Βελτιστοποίηση της δοµής και του χρονικού προγραµµατισµού για τις προτάσεις 

Μερικές φορές η παρακολούθηση του προγραµµατισµού όσον αφορά προτάσεις και θέµατα 
είναι πολύπλοκη για δυνητικούς υποψηφίους. Ειδικότερα, οι ΜΜΕ θα προτιµούσαν γενικώς 
προτάσεις µε ευρύτερα θέµατα ή ακόµη και ανοικτές προτάσεις µε απολύτως συγκεκριµένες 
ηµεροµηνίες, ώστε να βραχύνεται το χρονικό διάστηµα µέχρι να είναι δυνατή η υποβολή της 
επόµενης αίτησης χρηµατοδότησης. Η Επιτροπή, βασιζόµενη στην πείρα της από την 
εφαρµογή των εν λόγω προτάσεων, θα εξετάσει κατά πόσο είναι δυνατή η επέκταση αυτής 
της προσέγγισης. Αυτό θα µπορούσε να συνδυαστεί µε υποβολή και αξιολόγηση σε δύο 
φάσεις, στις περιπτώσεις που έτσι θα ήταν δυνατός ο περιορισµός του προβλήµατος του 
υπερβολικού πλήθους προτάσεων και της υπερβολικής προσπάθειας για την κατάρτιση των 
προτάσεων. 

Επίσης, οι ενδιαφερόµενοι τάσσονται υπέρ µακρότερων διαστηµάτων για τη διαµόρφωση 
οµίλων και την κατάρτιση προτάσεων. Στις περιπτώσεις που είναι δυνατό στο πλαίσιο των 
δεσµεύσεων λογιστικής και προϋπολογισµού, η Επιτροπή θα αυξήσει πέρα από το 
συνηθισµένο διάστηµα των τριών µηνών το χρόνο µεταξύ δηµοσίευσης της πρόσκλησης και 
καταληκτικής ηµεροµηνίας. Σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η αποφυγή του τριµήνου, 
θα αποφεύγονται σηµαντικές περίοδοι διακοπών. 

(4) Προσαρµογή µεγεθών οµίλων 

Στα µελλοντικά προγράµµατα εργασίας, η Επιτροπή θα µεριµνά για την προσαρµογή των 
ενδείξεων για τα αναµενόµενα µεγέθη έργων προς τις ανάγκες των συγκεκριµένων τοµέων, 
παρέχοντας, εφόσον είναι σκόπιµο, τη δυνατότητα σχηµατισµού µικρότερων οµίλων. Επειδή 
η διοίκηση των µικρότερων οµίλων είναι απλούστερη, υπάρχει δυνατότητα µείωσης του 
µέσου χρόνου µέχρι την επιχορήγηση και του µέσου χρόνου µέχρι την πληρωµή. 

(5) Ευρύτερη χρήση επάθλων 

Έπαθλα προβλέπονται στο δηµοσιονοµικό κανονισµό και στους κανόνες του ΠΠ 7 όσον 
αφορά τη συµµετοχή. Το έπαθλο αποτελεί επιβράβευση σε συνέχεια διαγωνισµού. Εκτός από 
τη διοικητική απλότητα, τα έπαθλα προσφέρουν το πλεονέκτηµα του σηµαντικού 
µοχλευτικού αποτελέσµατος - το έπαθλο καταβάλλεται µόνο στον νικητή, οπότε η συνολική 
ερευνητική προσπάθεια που προκαλεί το µέσο αυτό µπορεί να είναι πολλαπλάσια της αξίας 
του επάθλου5. Επιπλέον, τα έπαθλα καθορίζουν τεχνικοεπιστηµονικούς στόχους χωρίς 

                                                 
5 Παράδειγµα: έπαθλο 10 εκατοµµυρίων δολαρίων ΗΠΑ του ιδρύµατος Χ (http://www.xprize.org) για 

διαστηµόπλοια εµπορικής χρήσης είχε ως αποτέλεσµα ιδιωτικές επενδύσεις Ε&Α πλέον των 100 
εκατοµµυρίων δολαρίων ΗΠΑ. 

http://www.xprize.org/
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εξειδικεύσεις της όδευσης για την επίτευξή τους ή τους επιστηµονικούς κλάδους που 
πρόκειται να εµπλακούν, αποτελώντας έτσι κίνητρο για λύσεις εκτός των συµβατικών και για 
πολυκλαδικότητα. 

Η Επιτροπή θα δροµολογήσει πιλοτική δράση µε το ΠΠ 7. 

3.2. ∆έσµη 2: Προσαρµογή των κανόνων που ισχύουν µε βάση το ισχύον σύστηµα το 
οποίο βασίζεται στη δαπάνη 

(1) Ευρύτερη αποδοχή συνήθων λογιστικών πρακτικών 

Η Επιτροπή θεωρεί αναγκαίο να διευκρινιστεί στους κανόνες συµµετοχής η έννοια των 
επιλέξιµων πραγµατικών δαπανών, µε τέτοιο τρόπο ώστε οι δαπάνες αυτές να µπορούν να 
θεωρούνται επιλέξιµες εφόσον καταχωρηθούν στους λογαριασµούς του δικαιούχου σύµφωνα 
µε τη συνήθη λογιστική πρακτική του, µε τήρηση των κανόνων λογιστικής και ελέγχου που 
ισχύουν. Με αυτή την προσέγγιση αποφεύγεται η ανάγκη να τηρούν χωριστά λογιστικά 
συστήµατα οι δικαιούχοι, εξασφαλίζεται στους δικαιούχους µεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, 
και µειώνεται ο κίνδυνος σφαλµάτων. 

(2) Μέση δαπάνη προσωπικού 

Κατ’ εξαίρεση από την αρχή των πραγµατικών δαπανών, οι κανόνες συµµετοχής ορίζουν ότι 
οι µέσες δαπάνες προσωπικού θεωρούνται επιλέξιµες εφόσον δεν αποκλίνουν «σηµαντικά» 
από τις πραγµατικές δαπάνες. Επί του παρόντος τα κριτήρια αποδοχής ορίζονται σε απόφαση 
της Επιτροπής6, του Ιουνίου 2009. Το περιθώριο απόκλισης έχει καθοριστεί υπό το πρίσµα 
του κατωφλίου σηµαντικότητας για σφάλµατα το οποίο έχει καθοριστεί από το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο. Τα ισχύοντα κριτήρια αποδοχής είναι δυνατό να πληρούνται µόνο από 
εξαιρετικά ολιγάριθµους δικαιούχους7, περιορίζοντας µε τον τρόπο αυτό τη σκοπούµενη 
απλουστευτική επίπτωση της πιστοποίησης µέσων δαπανών. 

Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή θεωρεί ότι κάθε µεθοδολογία βασιζόµενη σε µέση δαπάνη 
προσωπικού, η οποία εφαρµόζεται ως συνήθης λογιστική πρακτική από το δικαιούχο, θα 
µπορούσε να γίνει αποδεκτή, εφόσον η µεθοδολογία αυτή βασίζεται σε πραγµατικές δαπάνες 
προσωπικού που έχουν καταχωριστεί στους λογαριασµούς, ενώ αποκλείεται κάθε διπλή 
χρηµατοδότηση δαπανών µε βάση άλλες κατηγορίες δαπάνης. Η λύση αυτή παρουσιάζει 
εξαιρετικά σηµαντικό δυναµικό απλούστευσης. Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να 
εφαρµόζουν σε κάθε περίπτωση τη συνήθη λογιστική τους πρακτική, υπό την µόνη 
προϋπόθεση ότι η πρακτική αυτή βασίζεται σε δαπάνες µισθοδοσίας που έχουν καταχωριστεί 
στους προβλεπόµενους λογαριασµούς. Η προσέγγιση πρέπει να καλύπτει την ευρεία 
πλειονότητα µεθοδολογιών, περιλαµβανόµενων και εκείνων που βασίζονται σε «κέντρα 
κόστους». Ασχέτως προς το µέγεθος ή την έννοια των αποκλίσεων, εγγενείς αποκλίσεις στην 
προσέγγιση αυτή µεταξύ µέσων τιµών που έχουν δοθεί και πραγµατικών τιµών πρέπει να 
γίνονται αποδεκτές. Για να εξασφαλίζεται µεγαλύτερη ασφάλεια, θα µπορούσε να απαιτηθεί 
να έχει γίνει η εν λόγω εφαρµοζόµενη µεθοδολογία µέσης δαπάνης αποδεκτή σε εθνικά 
δηµόσια προγράµµατα έρευνας, ή να έχει πιστοποιηθεί από εθνικές δηµόσιες αρχές. 

                                                 
6 C(2009) 4705. 
7 Περίπου εννέα στους δέκα οργανισµούς που χρησιµοποιούν τις µέσες δαπάνες προσωπικού ως συνήθη 

λογιστική τους πρακτική δεν πληρούν τα ισχύοντα κριτήρια. Μέχρι το Μάρτιο του 2010 η Επιτροπή 
δεχόταν µόνο τις πιστοποιηµένες µεθοδολογίες 12 οργανισµών για τη χρήση µέσων δαπανών. 



 

EL 9   EL 

Η παρούσα πρόταση είναι σύµφωνη µε το πνεύµα του απαλλακτικού ψηφίσµατος για το έτος 
20078, όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να διαµορφώσει το ΠΠ 7 
έτσι ώστε να είναι συµβατό προς τις γενικές επιχειρηµατικές πρακτικές. 

Με διεύρυνση των ισχυόντων κριτηρίων αποδοχής θα ήταν δυνατό να αυξηθεί το πλήθος 
δυνητικών χρηστών αλλά ακόµη και µε µεγαλύτερα περιθώρια απόκλισης δεν θα 
καλύπτονται ευρέως διαδεδοµένες πρακτικές όπως η προσέγγιση που βασίζεται στα «κέντρα 
κόστους». 

(3) Οριοθέτηση της ποικιλότητας κανόνων 

Όπως αναφέρεται ανωτέρω, άλλος λόγος επιπλοκών αποτελεί η τάση κάλυψης µε ειδικές 
διατάξεις συνεχώς αυξανόµενου πλήθους δραστηριοτήτων (π.χ. έρευνα, επίδειξη, διοίκηση) 
και τύπων συµµετεχόντων (π.χ. οργανισµοί έρευνας, πανεπιστήµια, µη κερδοσκοπικοί 
οργανισµοί). Η συνέπεια είναι ότι καθίστανται συνεχώς πολυπλοκότερα οι νοµοθετικές 
πράξεις, τα έγγραφα οδηγιών, οι εκ των προτέρων έλεγχοι και όλα τα σχετικά συστήµατα ΤΠ, 
δηµιουργώντας σύγχυση και απαιτώντας ακόµη περισσότερες οδηγίες για τους αιτούντες και 
περαιτέρω επιβράδυνση των διαδικασιών. Για την αναστροφή αυτής της τάσης, φαίνεται 
σκόπιµη η επιστροφή σε κοινή δέσµη βασικών αρχών αντί για «επί µέτρω» προσέγγιση, 
υπό την προϋπόθεση ότι είναι ακόµη δυνατή η επίτευξη των στόχων πολιτικής. 

Η Επιτροπή αναφέρει, µεταξύ άλλων, δύο δυνατότητες, που αναµένεται ότι θα οδηγήσουν, 
και οι δύο, σε σηµαντική µείωση της πολυπλοκότητας, προσφέροντας ταυτοχρόνως 
δυνατότητα βράχυνσης του µέσου χρόνου µέχρι την επιχορήγηση και του µέσου χρόνου 
µέχρι την πληρωµή κατά αρκετές εβδοµάδες. 

– Μείωση του πλήθους συνδυασµών µεταξύ ποσοστών χρηµατοδότησης, τύπων 
οργανισµών και τύπων δραστηριοτήτων. Η λύση η προτιµότερη για την Επιτροπή θα 
ήταν ενιαίος συντελεστής απόδοσης για όλους τους τύπους δραστηριοτήτων και τις 
κατηγορίες οργανισµών. Άλλη λύση θα µπορούσε να είναι ενιαίος συντελεστής απόδοσης 
για όλους τους τύπους δραστηριότητας, έτσι ώστε να παραµείνει µόνο η διαφοροποίηση 
για τις δύο υφιστάµενες σηµαντικές κατηγορίες οργανισµών. 

– Μείωση του πλήθους µεθόδων καθορισµού έµµεσων δαπανών. Η λύση η προτιµότερη 
για την Επιτροπή, µε το µεγαλύτερο δυναµικό απλούστευσης, θα συνεπαγόταν µοναδικό 
κατ’ αποκοπή συντελεστή χρέωσης έµµεσων δαπανών για όλους τους τύπους οργανισµών 
και καθεστώτων χρηµατοδότησης. Η προσέγγιση αυτή θα συµβάλει επίσης στη µείωση 
του ποσοστού σφαλµάτων που διαπιστώνονται σε εκ των υστέρων ελέγχους, εφόσον η 
πείρα δείχνει ότι η εφαρµοζόµενη σήµερα λογιστική πραγµατικού κόστους είναι επιρρεπής 
προς σφάλµατα. Έστω και αν, όπως αναµένεται, θα µειώσει κάπως για τα πανεπιστήµια τα 
κίνητρα προκειµένου να προχωρήσουν προς αναλυτική λογιστική, αναµένεται ότι θα τους 
δώσει τη δυνατότητα να οργανώσουν τη µετάβαση αυτή σύµφωνα µε τις δικές τους 
ανάγκες και τις εθνικές ανάγκες. Η ανάδραση από ενώσεις πανεπιστηµίων δείχνει ότι σε 
πολλές περιπτώσεις η µετάβαση προς αναλυτική λογιστική θα απαιτήσει περισσότερο 
χρόνο απ’ ότι αναµενόταν αρχικά. 

(4) Τόκος για προχρηµατοδότηση 

                                                 
8 ΕΕ L255 της 26.9.2009, σ. 24. 
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∆υνατότητα απλούστευσης υπάρχει επίσης στο χειρισµό των τόκων που προκύπτουν από 
πληρωµές προχρηµατοδότησης. Επί του παρόντος, οι συντονιστές είναι υποχρεωµένοι να 
ανοίγουν τοκοφόρους τραπεζικούς λογαριασµούς και οι σχετικοί τόκοι ανακτώνται από την 
Επιτροπή. Επειδή ορισµένοι οργανισµοί δεν έχουν τη δυνατότητα να ανοίγουν τοκοφόρους 
λογαριασµούς, η Επιτροπή πρέπει να δηµιουργήσει µητρώο εξαιρέσεων. Αναµένεται ότι µε 
την κατάργηση της υποχρέωσης ανοίγµατος τοκοφόρων τραπεζικών λογαριασµών θα 
εξοικονοµηθεί ο σχετικός διοικητικός φόρτος. 

Ακόµη σηµαντικότερη απλούστευση θα µπορούσε να επιτευχθεί µε πλήρη ή µερική 
κατάργηση της υποχρέωσης ανάκτησης του τόκου προχρηµατοδότησης. 

(5) Περισσότερα κατ’ αποκοπή στοιχεία στην υφιστάµενη προσέγγιση που βασίζεται 
στις δαπάνες 

Ήδη γίνεται ευρεία χρήση αποδόσεων κατ’ αποκοπή στο πρόγραµµα "People", ενώ 
υφίστανται λύσεις κατ’ αποκοπή για ορισµένες κατηγορίες δαπανών σε άλλα ειδικά 
προγράµµατα. Όµως, όπως δείχνει η ανάδραση από τις διαβουλεύσεις µε συµφεροντούχους, 
πολλοί δικαιούχοι θεωρούν περιορισµένο το δυναµικό απλούστευσης της επέκτασης κατ’ 
αποκοπή ποσών σε άλλες κατηγορίες δαπανών (π.χ. δαπάνες ταξιδίου, κλίµακες µοναδιαίων 
δαπανών για προσωπικό, κλπ). Ο καθορισµός κλιµάκων ενιαίων δαπανών για προσωπικό, µε 
βάση στατιστική ανάλυση, θα ήταν εξαιρετικά πολύπλοκος, καθώς συνεπάγεται την εξέταση 
της ευρείας ποικιλίας δαπανών προσωπικού µεταξύ χωρών, περιοχών, τοµέων, βιοµηχανικών 
κλάδων, κλπ. Ωστόσο παρουσιάζονται οι ακόλουθες δύο εξαιρέσεις: 

– Η καταγραφή χρόνου για τη λογιστική παρακολούθηση δαπανών προσωπικού κρίνεται 
ιδιαίτερα επαχθής από ορισµένους δικαιούχους. Η απαίτηση αυτή θα µπορούσε να 
καταργηθεί µόνο εφόσον καθοριστούν και συµφωνηθούν, κατά τη διάρκεια ευρείας 
κλίµακας διαπραγµατεύσεων, κατ’ αποκοπή δαπάνες προσωπικού ανά δικαιούχο, µε 
βάση εκ των προτέρων εκτίµηση των δαπανών προσωπικού ανά δικαιούχο για το έργο. 

– Ως λύση για τη βελτίωση των όρων συµµετοχής ΜΜΕ, στις οποίες ο ιδιοκτήτης – 
διαχειριστής εκτελεί σηµαντικό µέρος του έργου ο ίδιος, χωρίς µισθό καταχωριζόµενο 
στους λογαριασµούς, η Επιτροπή θα εισαγάγει σύστηµα κατ’ αποκοπή ποσού µε βάση τις 
κλίµακες µοναδιαίου κόστους που χρησιµοποιούνται στο ειδικό πρόγραµµα "People".  

Στο κεφάλαιο 3.3 παρουσιάζονται περισσότερο φιλόδοξες λύσεις, βασιζόµενες στην πλήρη 
εγκατάλειψη των πραγµατικών δαπανών και στην εισαγωγή κατ’ αποκοπή ποσών για 
ολόκληρα έργα. 

(6) Επιτάχυνση της επιλογής έργων 

Στο πλαίσιο της νοµικής βάσης για το ΠΠ 7 προβλέπεται ότι οι επιτροπές αντιπροσώπων των 
κρατών µελών γνωµοδοτούν στην πλειονότητα των αποφάσεων επιλογής για µεµονωµένα 
έργα. Η Επιτροπή προτείνει την κατάργηση αυτής της νοµικής απαίτησης για τα µελλοντικά 
προγράµµατα – πλαίσια. Στο µέλλον, το συνολικό σύστηµα ροής πληροφοριών προς τις εν 
λόγω επιτροπές καθιστά αυτή τη διαδικασία µέτρο περιττό. Έτσι θα προκύψει µείωση του 
χρόνου µέχρι την επιχορήγηση κατά αρκετές εβδοµάδες, ενώ θα µειωθεί ο διοικητικός 
φόρτος για τις υπηρεσίες των κρατών µελών και της Επιτροπής. 

Επίσης, για τα µελλοντικά προγράµµατα – πλαίσια, η Επιτροπή θα εξετάσει κατά πόσο σε 
ορισµένους τοµείς η έκδοση αποφάσεων της Επιτροπής αντί για συµφωνίες επιχορήγησης θα 
µπορούσε να επιταχύνει τη διαδικασία. 
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3.3 ∆έσµη 3: Μετάβαση προς χρηµατοδότηση µε βάση το αποτέλεσµα αντί για 
χρηµατοδότηση µε βάση τις δαπάνες 

Οι ανωτέρω λύσεις ήδη προσφέρουν πολλές δυνατότητες απλούστευσης αλλά δεν θα 
καταστήσουν περιττές τις διοικητικές προσπάθειες τις σχετιζόµενες µε την έκθεση δαπανών 
και τον οικονοµικό έλεγχο. Μεταβολή µε µεγαλύτερο βάθος θα µπορούσε να είναι η 
µετάβαση από σύστηµα βασιζόµενο στις δαπάνες εστιαζόµενο σε εισροές, προς σύστηµα 
χρηµατοδότησης βασιζόµενο σε εκ των προτέρων καθορισµό και αποδοχή 
έκβασης/αποτελεσµάτων. Στο πλαίσιο αυτό, είναι εξόχως εύστοχα ορισµένα ερωτήµατα που 
έχουν τεθεί από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο9: 

– Είναι δυνατή η συγχώνευση προγραµµάτων όχι από άποψη επιλέξιµων εισροών αλλά από 
άποψη αποδεκτών εκβάσεων, για έργα βασιζόµενα σε δέσµη συγκεκριµένων στόχων και 
για εκταµίευση συνδεόµενη µε την επίτευξη αποτελεσµάτων; 

– Στο βαθµό που καθεστώτα δαπανών εξακολουθούν να βασίζονται σε εισροές, είναι δυνατή 
η ριζική απλούστευση της βάσης υπολογισµού; Θα µπορούσε, παραδείγµατος χάρη, η ΕΕ 
να κάνει κατά πολύ µεγαλύτερη χρήση κατ’ αποκοπή ποσών ή κατ’ αποκοπή πληρωµών 
αντί για την απόδοση πραγµατικών δαπανών; 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει την εξέταση των τριών λύσεων που 
περιγράφονται στη συνέχεια. Όλες οι λύσεις συνεπάγονται κατ’ αποκοπή ποσό ανά έργο ως 
σύνολο, µε κατάργηση όλων των ελέγχων για πραγµατικές δαπάνες που έχουν 
πραγµατοποιηθεί και µε µετάβαση των προσπαθειών ελέγχου από τη χρηµατοδότηση στο 
επιστηµονικό µέρος. Τα κατ’ αποκοπή ποσά θα είναι καθορισµένα ποσά που θα καλύπτουν 
τις συνολικές δαπάνες εκτέλεσης κάποιας πράξης, µε κατάργηση της υποχρέωσης των 
δικαιούχων να υποβάλλουν υποστηρικτικά έγγραφα σχετιζόµενα µε τη δαπάνη, καθώς και µε 
δυνατότητα επίτευξης σηµαντικών απλουστεύσεων στον οικονοµικό έλεγχο των έργων. 

Οι προσεγγίσεις οι βασιζόµενες στο αποτέλεσµα απαιτούν προσεκτικό καθορισµό της 
έκβασης/των αποτελεσµάτων στο επίπεδο κάθε συγκεκριµένου έργου και σχολαστική 
ανάλυση, ώστε να καθορίζονται κατ’ αποκοπή ποσά βασιζόµενα σε αξιόπιστη εκτίµηση 
επιλέξιµων δαπανών, αναγκαίων για την εκτέλεση του έργου, που εγγυώνται υγιή οικονοµική 
διαχείριση. Ωστόσο, αυτή η ανάλυση ενδεχοµένως θα επιφέρει παράταση του χρόνου µέχρι 
την επιχορήγηση. Επιπλέον, ως βάση για τις αποφάσεις πληρωµών πρέπει να καθιερωθεί 
ενισχυµένη επιστηµονική/τεχνική παρακολούθηση, µε συµµετοχή εξωτερικών ειδικών. Για 
την εφαρµογή αναµένεται ότι θα απαιτηθούν διαφορετικό µείγµα δεξιοτήτων, 
αναπροσαρµοσµένη προσέγγιση διοίκησης έργων στην Επιτροπή και εκτεταµένη συνεργασία 
µε εξωτερικούς ειδικούς. Η πληρωµή των επιχορηγήσεων θα βασίζεται εξ ολοκλήρου σε 
εκτίµηση εκβάσεων/αποτελεσµάτων. 

Για καλύτερη εκτίµηση των ευκαιριών και δυσχερειών που είναι εγγενείς στις προσεγγίσεις 
που βασίζονται στα αποτελέσµατα, πριν από την εκτεταµένη εφαρµογή τους πρέπει να 
εκτελεστούν πιλοτικές δράσεις σε επιλεγµένους τοµείς. 

Οι τρεις λύσεις που προτάθηκαν για την εξέταση προσεγγίσεων βασιζόµενων σε 
αποτελέσµατα είναι: 

                                                 
9 Απόκριση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στην ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο 

«Μεταρρύθµιση του προϋπολογισµού σε µια Ευρώπη που αλλάζει». 
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(1) Κατ’ αποκοπή ποσά είδια έργου, ως συµβολή στις δαπάνες έργου που εκτιµώνται σε 
πλαίσιο αξιολόγησης/διαπραγµάτευσης για την επιχορήγηση και καταβάλλονται µε 
βάση συµφωνηµένα έκβαση/αποτελέσµατα: 

Στην προσέγγιση αυτή, µέρος της διαδικασίας αξιολόγησης και διαπραγµατεύσεων πρέπει να 
αποτελούν η εκ των προτέρων εκτίµηση επαρκών συνολικών επιλέξιµων δαπανών του έργου 
και ο καθορισµός µετρήσιµων εκβάσεων/αποτελεσµάτων. Πρέπει να καθορίζεται κατ’ 
αποκοπή ποσό είδιο έργου, µε βάση τις εκτιµώµενες συνολικές επιλέξιµες δαπάνες. Το κατ’ 
αποκοπή ποσό πρέπει να καταβάλλεται (πλήρως ή µερικώς) µε βάση την αποδοχή των 
συµφωνηµένων εκβάσεων/αποτελεσµάτων. Είναι δυνατό να προβλέπονται ενδιάµεσες 
πληρωµές. 

(2) Η δηµοσίευση προσκλήσεων µε προκαθορισµένα κατ’ αποκοπή ποσά ανά έργο σε 
δεδοµένο θεµατικό τοµέα και η επιλογή των προτάσεων που υπόσχονται τη βέλτιστη 
επιστηµονική έκβαση για το καθορισµένο κατ’ αποκοπή ποσό: 

Στην περίπτωση αυτή, η αξιολόγηση προτάσεων πρέπει να περιλαµβάνει κριτήριο 
βράβευσης: οι πόροι που είναι έτοιµος να επενδύσει ο ίδιος ο όµιλος επιπλέον του κατ’ 
αποκοπή ποσού. Αναµένεται ότι µε την προσέγγιση αυτή παρέχεται κίνητρο για υψηλότερο 
µοχλευτικό αποτέλεσµα των κονδυλίων της ΕΕ. 

(3) Προσέγγιση «βράβευσης» µε υψηλό επίπεδο εµπιστοσύνης, συνιστώµενη στη 
διανοµή προκαθορισµένων κατ’ αποκοπή ποσών ανά έργο, χωρίς περαιτέρω έλεγχο εκ 
µέρους της Επιτροπής: 

Η επιλογή των βραβευόµενων πρέπει να βασίζεται σε εντόνως ανταγωνιστική διαδικασία. 
Μετά την επιλογή, η χρηµατοδότηση πραγµατοποιείται µε κατ’ αποκοπή ποσό, χωρίς 
περαιτέρω οικονοµικό ή επιστηµονικό έλεγχο εκ µέρους της Επιτροπής. Πρόκειται για 
προσέγγιση υψηλής εµπιστοσύνης και υψηλής διακινδύνευσης. Όµως, η απουσία ελέγχου 
από την Επιτροπή δεν σηµαίνει ολοκληρωτική απουσία ελέγχου. Η προσέγγιση πρέπει να 
βασίζεται στον αυτοέλεγχο και στη διάρθρωση ώθησης και κινήτρων που είναι εγγενή στην 
επιστηµονική κοινότητα. Για να αποδώσει η εν λόγω διάρθρωση ώθησης και κινήτρων, οι 
βραβευόµενοι πρέπει να είναι υποχρεωµένοι να διασφαλίζουν προς τους οµοτίµους τους και 
το ευρύ κοινό τη µέγιστη διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση των κονδυλίων και τα 
αποτελέσµατα που επιτυγχάνονται. Ο κίνδυνος κατάχρησης θεωρείται υπαρκτός, αλλά 
αναµένεται ότι η παρεκτροπή θα διακυβεύει σοβαρά την επιστηµονική σταδιοδροµία του 
βραβευόµενου. Αυτή η εκδοχή θεωρείται η πλέον κατάλληλη σε τοµείς όπου είναι 
ισχυρότατοι οι προαναφερόµενοι µηχανισµοί κινήτρων, και ειδικότερα στο Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο Έρευνας. Τα πλεονεκτήµατα αυτής της προσέγγισης είναι εµφανή: δεν χρειάζεται 
έλεγχος δαπανών, ελαχιστοποίηση του διοικητικού φόρτου, ταχύτητα. 

4. ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ 

Η διεθνής ερευνητική συνεργασία, που ενισχύθηκε µε το ΠΠ 7, ενέχει εγγενώς βαθµό 
πολυπλοκότητας λόγω της ποικιλότητας εθνικών δικαιακών συστηµάτων, πρακτικών 
λογιστικής και νοοτροπιών διοίκησης. 

Το τρέχον ΠΠ περιέχει πλειάδα στόχων, πλήθος µηχανισµών επέµβασης µε ειδικούς κανόνες, 
ποικιλότητα συντελεστών απόδοσης και τους ειδικούς όρους για ορισµένους τύπους 
οργανισµών. Συνολικά, αυτή η διαφοροποιηµένη προσέγγιση συνεπάγεται πολυπλοκότητα. 
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Ο καθορισµός κοινής δέσµης βασικών αρχών αντί για την υφιστάµενη διαφοροποιούµενη 
προσέγγιση αναµένεται ότι, χωρίς αµφιβολία, θα οδηγήσει σε σηµαντική µείωση και 
απλούστευση κανόνων, διαδικασιών και συστηµάτων ΤΠ. Για να εκτιµηθεί ο βαθµός στον 
οποίο αυτό µπορεί να επιτευχθεί, παρέχοντας τη δυνατότητα «επί µέτρω» προσεγγίσεων µόνο 
στις περιπτώσεις στις οποίες αυτό δικαιολογείται λόγω στόχων πολιτικής, είναι αναγκαία η 
εκτέλεση σχολαστικής ανάλυσης. 

Στο ΠΠ 7, το πλήθος µηχανισµών επέµβασης έχει αυξηθεί λόγω συµµετοχής της ΕΕ σε 
προγράµµατα που αναλαµβάνουν από κοινού διάφορα κράτη µέλη και λόγω της 
δροµολόγησης των Μικτών Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών (ΜΤΠ - JTI). Επειδή οι κανόνες 
του ΠΠ 7 όσον αφορά τη συµµετοχή δεν ισχύουν για τους εν λόγω µηχανισµούς επέµβασης, 
οι µηχανισµοί αυτοί διαθέτουν ίδιους διακριτούς κανόνες, όπου συνυπολογίζονται οι ειδικές 
επιχειρησιακές τους ανάγκες. Οι κανόνες αυτοί ενδέχεται να διαφέρουν ουσιωδώς από τους 
κανόνες του ΠΠ 7 όσον αφορά τη συµµετοχή. 

Στο απαλλακτικό του ψήφισµα για το έτος 200710 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισηµαίνει 
αυτή την αύξηση ποικιλότητας καθώς και την έλλειψη διαφάνειας, και ζητεί να 
πραγµατοποιηθεί εκτίµηση των συναφών προβληµάτων για τους δικαιούχους. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή θεωρεί ότι η µείωση της πολυπλοκότητας στο τοπίο που 
διαγράφεται στην ΕΕ όσον αφορά τη χρηµατοδότηση της έρευνας θα µπορούσε επίσης να 
αποτελέσει σηµαντικότατη αιτία απλούστευσης. Συνεπώς, κατά την κατάρτιση των επόµενων 
προγραµµάτων – πλαισίων, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα δυο ακόλουθα θέµατα: 

– Καταλληλότητα και αναγκαιότητα αυτών των µηχανισµών επέµβασης για την επίτευξη 
των τεθέντων στόχων· 

– Επιθυµία ή ανάγκη να ταυτίζονται οι προς εφαρµογή κανόνες χρηµατοδότησης ή 
τουλάχιστον µέρη τους. 

Όσον αφορά τις Συµπράξεις ∆ηµόσιου - Ιδιωτικού τοµέα (Σ∆ΙΤ), περιλαµβανόµενων των 
ΜΤΠ και των Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτοµίας του ΙΚΤ, είναι ανάγκη να αναζητηθεί το 
βέλτιστο δυνατό θεσµικό σχήµα που επιτρέπει στους εν λόγω φορείς να επιτυγχάνουν τους 
στόχους τους κατά τρόπο αποτελεσµατικό και αποδοτικό («ιδανική κατοικία» για 
µελλοντικές ΜΤΠ). Σηµαντικές για το σηµείο αυτό είναι οι συστάσεις της έκθεσης της 
οµάδας Sherpa της ΜΤΠ 11. 

5. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Οι περισσότερες από τις λύσεις που προτείνονται στη δεύτερη και στην τρίτη δέσµη απαιτούν 
µεταβολές των κανόνων, οπότε πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο της ανά τριετία 
αναθεώρησης του δηµοσιονοµικού κανονισµού και, σε αυτή τη βάση, κατά την επικείµενη 
αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου της πολιτικής για την έρευνα. 

                                                 
10 ΕΕ L255 της 26.09.2009, σ. 24. 
11 "Designing together the 'ideal house' for public-private partnerships in European Research", 

(Σχεδιάζοντας από κοινού το «ιδανικό σπίτι» για συµβάσεις δηµοσίου – ιδιωτικού τοµέα στην 
ευρωπαϊκή έρευνα), τελική έκθεση της οµάδας Sherpa της ΜΤΠ, Ιανουάριος 2010. 
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Ωστόσο, σε συνάρτηση µε τη συναίνεση που θα προκύψει όσον αφορά την παρούσα 
ανακοίνωση για τη λήψη ειδικών µέτρων, η Επιτροπή ενδέχεται να υποβάλει τροποποιήσεις 
του ΠΠ 7 σε συνέχεια της ενδιάµεσης αξιολόγησης του. Για τους κανόνες που αφορούν τις 
µέσες δαπάνες προσωπικού που αναφέρονται στο κεφάλαιο 3.2. θα µπορούσε να προβλεφθεί, 
µεταξύ άλλων, έγκαιρη τροποποίηση των κανόνων του ΠΠ 7. 

Κάθε τέτοιου είδους τροποποίηση των κανόνων του ΠΠ 7 πρέπει να συνεκτιµά τα σηµαντικά 
σηµεία που αναφέρονται στη συνέχεια. 

Κάθε απλούστευση πρέπει να αντισταθµίζει τις δαπάνες εφαρµογής της· η σταθερότητα των 
υφιστάµενων κανόνων θεωρείται εξαιρετικά σηµαντική από όλους τους χρήστες του ΠΠ και 
κρίνεται προτιµότερη σε σχέση µε µεταβολές προς, απλώς, ελαφρά απλούστερους κανόνες. 
Για µεταβολές σε βασικές νοµοθετικές πράξεις απαιτείται η συνήθης νοµοθετική διαδικασία 
(«συναπόφαση»), µε απαιτούµενο χρόνο διεκπεραίωσης τουλάχιστον ενός έτους. Κατά 
συνέπεια, οι σχετικές µεταβολές πρέπει να εφαρµοστούν µόνο για την τελευταία δέσµη 
προσκλήσεων του ΠΠ 7. Είναι αναγκαία η διαχείριση δύο παράλληλων συστηµάτων 
κανόνων, διαδικασιών και συστηµάτων ΤΠ. Πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η επιπρόσθετη 
πολυπλοκότητα αφενός για τους δικαιούχους και αφετέρου για τις υπηρεσίες της Επιτροπής. 

Επίσης, η απλούστευση συνδέεται στενά µε τις παραµέτρους λογιστικής παρακολούθησης οι 
οποίες διέπουν την εφαρµογή της πολιτικής της ΕΕ στον τοµέα της έρευνας. Η Επιτροπή 
βασίζεται σε συνολική στρατηγική ελέγχου, η οποία περιλαµβάνει εξαιρετικά υψηλό πλήθος 
επιτόπιων ελέγχων έργων και ανάκτηση κάθε ποσού που καταβάλλεται επιπλέον καθ’ 
υπέρβαση, ώστε να είναι επαρκής η βεβαιότητα ότι οι πληρωµές είναι σύµφωνες προς τους 
κανόνες. Η Επιτροπή µπορεί να επιτύχει θετική δήλωση αξιοπιστίας από το ελεγκτικό 
συνέδριο µόνον εφόσον το επίπεδο σφαλµάτων είναι µικρότερο από 2%. Η εφαρµογή αυτής 
της στρατηγικής ελέγχου έχει επιτείνει την έκδηλη πολυπλοκότητα των απαιτήσεων 
επιχορήγησης της έρευνας στην ΕΕ και ενδέχεται να αποθαρρύνει τη συµµετοχή ερευνητών 
και της βιοµηχανίας στα κοινοτικά προγράµµατα χρηµατοδότησης έρευνας. Μέχρις ότου 
επέλθει σε βάθος απλούστευση των κανόνων χρηµατοδότησης της έρευνας, αναµένεται ότι η 
εφαρµογή κάποιου Ανεκτού Κινδύνου Σφάλµατος (ΑΚΣ) όσον αφορά την έρευνα θα 
επιτρέψει στην Επιτροπή να αναθεωρήσει τη στρατηγική που ακολουθεί για τον έλεγχο. Ο 
σκοπός αυτής της ιδέας είναι να εξασφαλιστεί η κατάλληλη ισορροπία µεταξύ ελέγχων και 
αποτελεσµατικότητας της πολιτικής. Σε ανακοίνωση της Επιτροπής που έχει 
προγραµµατιστεί για το Μάιο του 2010, µαζί µε την πρόταση της Επιτροπής για την ανά 
τριετία αναθεώρηση του δηµοσιονοµικού κανονισµού θα κατατεθεί συγκεκριµένη πρόταση 
για επίπεδο ΑΣΚ ειδικά σχετικά µε τις δαπάνες έρευνας. Αναµένεται ότι η αποδοχή αυτής της 
αρχής από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή όσον αφορά την έρευνα θα επιτρέψει 
στην Επιτροπή να αναθεωρήσει τη σηµερινή στρατηγική ελέγχου που ακολουθεί, µε 
ταυτόχρονη διατήρηση της ενδεδειγµένης οικονοµικής διαχείρισης. Ειδικότερα, η έκταση των 
ελέγχων (κάλυψη ελέγχων και επακόλουθες προσαρµογές) πρέπει να αντιµετωπιστεί µε 
σκοπό τη µείωση του φόρτου λόγω ελέγχων. Αυτή η αναθεωρηµένη στρατηγική ελέγχου θα 
ήταν δυνατό να επικεντρωθεί περισσότερο σε ελέγχους βασιζόµενους σε στοχευόµενο 
κίνδυνο και σε ελέγχους για την πρόληψη της απάτης, λαµβανοµένης υπόψη της 
επιχειρησιακής πείρας των υπηρεσιών της Επιτροπής για την καταπολέµηση της απάτης. Στη 
βάση αυτή είναι δυνατό να εξασφαλιστεί το κατάλληλο λογιστικό πλαίσιο, µε ταυτόχρονη 
διατήρηση της δέουσας αποτροπής της αντικανονικής χρήσης κονδυλίων της ΕΕ 
προοριζόµενων για έρευνα. 

Τέλος, κάθε µεταγενέστερη νοµοθετική πρόταση για την εισαγωγή απλουστεύσεων θα 
υπόκειται σε σχολαστική εκτίµηση επικινδυνότητας στο πλαίσιο της συνολικής εκ των 
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προτέρων εκτίµησης επιπτώσεων και της αξιολόγησης της ποιότητας του συστήµατος 
προστασίας από απάτες. 

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζει µέτρα και λύσεις για να απλουστευθεί η 
χρηµατοδότηση της έρευνας στην ΕΕ και για να διασφαλιστεί ότι η χρηµατοδότηση έρευνας 
στην ΕΕ προάγει την υψηλότερη δυνατή ποιότητα έρευνας. Σύντοµα η Επιτροπή θα 
παρουσιάσει πρόταση για την ανά τριετία αναθεώρηση του δηµοσιονοµικού κανονισµού, 
δίδοντας σε ορισµένες από τις ιδέες για απλούστευση που περιέχονται στην παρούσα 
ανακοίνωση τη µορφή νοµοθετικών προτάσεων. Περισσότερες δυνατότητες απλούστευσης 
ενδέχεται να εµφανιστούν στην ενδιάµεση αξιολόγηση του ΠΠ 7, η οποία αναµένεται να 
υποβληθεί τον Οκτώβριο του 2010. 

Περαιτέρω απλούστευση είναι δυνατή µόνο µε πλήρη δέσµευση και πολιτική υποστήριξη των 
υπόλοιπων θεσµικών οργάνων της ΕΕ, και ιδίως του Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να επέλθουν δύσκολοι συµβιβασµοί για την 
επίτευξη καλύτερης ισορροπίας µεταξύ εµπιστοσύνης και ελέγχου και µεταξύ ανάληψης 
κινδύνων και αποφυγής κινδύνων, µε ταυτόχρονη εξασφάλιση υγιούς οικονοµικής 
διαχείρισης. Σχετική ευκαιρία αποτελεί η συζήτηση µε αντικείµενο τον Ανεκτό Κίνδυνο 
Σφάλµατος (ΑΚΣ) ειδικά για την έρευνα. 

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, η Επιτροπή, στο ρόλο της ως διαχειριστή του χρήµατος των 
φορολογουµένων της ΕΕ, θα εξακολουθήσει να τηρεί τους όρους που απαιτούνται για τη 
διασφάλιση σωστής οικονοµικής διαχείρισης, περιλαµβανόµενων των κατάλληλων µέτρων 
για την πρόληψη της απάτης, µε βάση ενδελεχή ανάλυση επικινδυνότητας και µε βάση 
στρατηγική που λαµβάνει υπόψη όλες τις δέσµες. Οι απλουστεύσεις και ο ΑΚΣ δεν 
διακυβεύουν αυτό το προαπαιτούµενο. 

Ενόψει της επικείµενης αναδιαµόρφωσης της χρηµατοδότησης για την έρευνα στην ΕΕ, η 
Επιτροπή ζητεί από τα υπόλοιπα θεσµικά όργανα της ΕΕ να συµβάλουν στη συζήτηση και να 
προσφέρουν την ανάδρασή τους για τις λύσεις που εκτίθενται στην παρούσα ανακοίνωση. 

Τα αποτελέσµατα της συζήτησης που αναφέρθηκε θα ενσωµατωθούν στις προτάσεις της 
Επιτροπής για την «Ένωση της καινοτοµίας», εµβληµατική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της 
στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020, και στη διαµόρφωση των επόµενων προγραµµάτων - 
πλαισίων. 

Σε συνάρτηση µε τη συναίνεση που θα επιτευχθεί ως απόκριση στην παρούσα ανακοίνωση 
σχετικά µε τη λήψη ειδικών µέτρων, η Επιτροπή µπορεί να υποβάλει τροποποιήσεις ακόµη 
και για το ΠΠ 7, σε συνέχεια της ενδιάµεσης αξιολόγησής του. 


