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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 

σχετικά µε την απάντηση στην έκθεση της Οµάδας Εµπειρογνωµόνων που αφορά την 
ενδιάµεση αξιολόγηση του έβδοµου προγράµµατος πλαισίου δραστηριοτήτων έρευνας, 
τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης και την έκθεση της Οµάδας Εµπειρογνωµόνων 

που αφορά την ενδιάµεση αξιολόγηση της Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης 
Καταµερισµού του Κινδύνου  

1. ΠΛΑΙΣΙΟ  

Το άρθρο 7 παράγραφος 2 της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης ∆εκεµβρίου 2006, σχετικά µε το έβδοµο 
πρόγραµµα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) (ΠΠ7)1 παρέχει τη νοµική βάση για τεκµηριωµένη 
ενδιάµεση αξιολόγηση του ΠΠ7, που διενεργείται µε τη βοήθεια εξωτερικών 
εµπειρογνωµόνων, το αργότερο έως το 2010. Οι διατάξεις αυτές ορίζουν ότι η εν λόγω 
αξιολόγηση καλύπτει τόσο την ποιότητα των υπό εξέλιξη ερευνητικών δραστηριοτήτων, όσο 
και την ποιότητα υλοποίησης και διαχείρισης, καθώς και την πρόοδο σε ό, τι αφορά την 
επίτευξη των καθοριζόµενων στόχων. Η αξιολόγηση βασίστηκε σε σειρά συµπληρωµατικών 
εκτιµήσεων, µεταξύ άλλων, στην ενδιάµεση αξιολόγηση του επί µέρους θεµατικού τοµέα 
«Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)2.  

Βάσει απόφασης της Επιτροπής3 στην οποία καθορίζεται η συγγραφή υποχρεώσεων, 
συστάθηκε οµάδα 10 εµπειρογνωµόνων στην οποία ανατέθηκε η διεξαγωγή της εν 
προκειµένω ενδιάµεσης αξιολόγησης. Πρόεδρος της οµάδας ήταν ο Rolf Annerberg, Γενικός 
∆ιευθυντής του σουηδικού Συµβουλίου Έρευνας για το Περιβάλλον, τη Γεωργική Έρευνα 
και τον Χωροταξικό σχεδιασµό. Η έκθεση υποβλήθηκε στις 12 Νοεµβρίου 2010 και είναι 
διαθέσιµη στο διαδίκτυο4. 

Σύµφωνα µε την απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ5 και µε τις αποφάσεις που αφορούν τα ειδικά 
προγράµµατα «Συνεργασία»6 και «Ικανότητες»7, απαιτείται επίσης η διεξαγωγή αξιολόγησης, 
µέχρι το 2010, της Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης Καταµερισµού του Κινδύνου (Χ∆ΚΚ) 
από οµάδα ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει τα αποτελέσµατα 
της ενδιάµεσης αξιολόγησης της Χ∆ΚΚ, µε τη µορφή έκθεσης προς το Συµβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βάσει της οποίας ενδέχεται να αποφασιστεί αποδέσµευση της 
προβλεπόµενης δεύτερης δόσης της χρηµατοδοτικής συνεισφοράς της ΕΕ στην Χ∆ΚΚ (µέχρι 
500 εκατοµµύρια ευρώ) για την περίοδο 2011-20138. Η έκθεση της Οµάδας Ανεξάρτητων 

                                                 
1 ΕΕ L 412 της 30.12.2006, σ. 1. 
2 "Catalysing European Competitiveness in a Globalising World" – έκθεση της ειδικής οµάδας για την ενδιάµεση αξιολόγηση των ΤΠΕ 

του ΠΠ7 · άλλες σχετικές αξιολογήσεις στον τοµέα των ΤΠΕ, συµπεριλαµβανοµένων των ενδιάµεσων 
εκτιµήσεων των κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών (ΚΠΤ) ARTEMIS και ENIAC και της ενδιάµεσης 
αξιολόγησης του κοινού προγράµµατος «Αυτόνοµη διαβίωση υποβοηθούµενη από το περιβάλλον» 
(Α∆ΥΠ — AAL) http://ec.europa.eu/dgs/information_society/evaluation/rtd/index_en.htm 

3 Ε/2009/8412-1 
4 http://ec.europa.eu/research/evaluations  
5 Απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης ∆εκεµβρίου 2006, παράρτηµα ΙΙ 
6 Απόφαση 2006/971/ΕΚ του Συµβουλίου της 19ης ∆εκεµβρίου 2006 – Παράρτηµα III 
7 Απόφαση 2006/974/ΕΚ του Συµβουλίου της 19ης ∆εκεµβρίου 2006 – Παράρτηµα III  
8 Παράρτηµα II της Απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ, σ.38  

http://ec.europa.eu/dgs/information_society/evaluation/rtd/index_en.htm
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Εµπειρογνωµόνων (ΟΑΕ), αποτελούµενης από 6 µέλη και µε πρόεδρο την κυρία Erika Mann, 
πρώην µέλος του ΕΚ, υποβλήθηκε την 1η Αυγούστου 2010 και είναι διαθέσιµη στο 
διαδίκτυο9. 

Η παρούσα ανακοίνωση απαντά στις συστάσεις10 που περιέχονται στις αξιολογήσεις αυτές, 
περιγράφοντας τις δράσεις που πρόκειται να αναλάβει ή που έχει ήδη αναλάβει η Επιτροπή 
και αναφέροντας τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει προφανής ή άµεση λύση.  

Είναι σαφές ότι πολλά από τα ζητήµατα που τέθηκαν, ιδίως αυτά που αφορούν τον σχεδιασµό 
και το περιεχόµενο των ΠΠ και τους δηµοσιονοµικούς κανόνες που διέπουν την υλοποίησή 
τους, δεν µπορούν να διευθετηθούν αποκλειστικά και µόνο από την Επιτροπή, αλλά θα 
χρειαστεί προς τούτο και η συνεργασία ευρύτερης οµάδας παραγόντων, 
συµπεριλαµβανοµένων των κρατών µελών, του Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. 

2. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΠ7 

2.1. Προώθηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) και των στόχων της 
Ένωσης της Καινοτοµίας, µε την ενσωµάτωση της ερευνητικής βάσης…  

Η ανάγκη αντιµετώπισης του κατακερµατισµού της έρευνας και δηµιουργίας κρίσιµης µάζας 
στην ιδιωτική καθώς και στη δηµόσια έρευνα, παραµένουν σηµαντικά ζητήµατα παρά τα 
πολυάριθµα επιτεύγµατα, όπως ΚΤΠ, ERA-NET, οι δραστηριότητες του άρθρου 185, ο 
µηχανισµός συγχρηµατοδότησης των δραστηριοτήτων κατάρτισης Marie Curie και τώρα, τα 
πρώτα βήµατα προς τον Κοινό Προγραµµατισµό.  

Σαφές επίκεντρο των µελλοντικών ερευνητικών προγραµµάτων της ΕΕ πρέπει να αποτελούν 
τα σηµαντικότερα αντικείµενα έρευνας για την επιστήµη, την τεχνολογική πρωτοπορία και τη 
βιοµηχανική ανταγωνιστικότητα καθώς και οι ευρείες κοινωνικές προκλήσεις. Τούτο θα 
επιφέρει πολλαπλά οφέλη, µεταξύ άλλων, συνεκτικότερο καθορισµό προτεραιοτήτων, 
µεγαλύτερη ικανότητα µόχλευσης επενδύσεων στον ιδιωτικό τοµέα, µεγαλύτερη ευρωπαϊκή 
προστιθέµενη αξία και ενισχυµένη βάση για την εκτίµηση του µεγέθους του αντικτύπου.  

Η προσέγγιση αυτή πρέπει να αναπτυχθεί εντός του πλαισίου του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας, µε τον εντοπισµό τοµέων κοινού ή συγκλίνοντος ενδιαφέροντος ενώ συγχρόνως θα 
εξασφαλίζεται καλύτερη εναρµόνιση των ικανοτήτων έρευνας.  

Η Ένωση της Καινοτοµίας καθορίζει τον τρόπο επίτευξης των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη, µέσω στρατηγικής 
και ολοκληρωµένης προσέγγισης σε ό,τι αφορά την έρευνα και την καινοτοµία. Με την 
προσεχή Πράσινη Βίβλο σχετικά µε ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο για τη χρηµατοδότηση της 
έρευνας και καινοτοµίας στην ΕΕ, θα δροµολογηθεί ευρύς δηµόσιος διάλογος επί καίριων 
θεµάτων τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στα µελλοντικά προγράµµατα. 

                                                 
9 http://ec.europa.eu/research/evaluations  
10 Στην παρούσα ανακοίνωση αναφέρεται ο τίτλος κάθε σύστασης ενώ το πλήρες κείµενο διατίθεται στις 

αντίστοιχες εκθέσεις αξιολόγησης.  
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2.2. Ανάπτυξη και υλοποίηση υψηλής ποιότητας υποδοµών έρευνας…  
Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η χρηµατοδότηση υποδοµών θα βελτιωθεί µε την καλύτερη 
εναρµόνιση του ΠΠ, µέσω χρηµατοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τα 
διαρθρωτικά ταµεία.  

Η στήριξη του ΠΠ7 σε νέες υποδοµές έρευνας επικεντρώνεται στο προπαρασκευαστικό 
στάδιο έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του χάρτη πορείας του Ευρωπαϊκού 
Στρατηγικού Φόρουµ για τις Υποδοµές Έρευνας (ESFRI) και, για ορισµένα από τα έργα 
αυτά, έχουν διερευνηθεί πιθανές συνέργειες µε την πολιτική συνοχής και έχουν ενηµερωθεί 
σχετικά οι κοινοπραξίες έργων. Η Επιτροπή έχει την πεποίθηση ότι οι συνέργειες θα φέρουν 
αποτελέσµατα πριν από τη λήξη του ΠΠ7.  

Θα συνεχιστεί η υποστήριξη δραστηριοτήτων ολοκλήρωσης (Ι3) για τα τελευταία έτη του 
ΠΠ7. Θα µπορούσε να εξεταστεί η ενδιαφέρουσα δυνατότητα ενίσχυσης της κατάρτισης στις 
υποδοµές έρευνας στο πλαίσιο του προγράµµατος «Άνθρωποι».  

Σύµφωνα µε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» η συµπερίληψη δέσµης εργασιών για καινοτοµία 
σε όλα τα έργα υποδοµών έρευνας, θα ευνοήσει τη µεγαλύτερη συµµετοχή της βιοµηχανίας. 
Στο πρόγραµµα εργασίας του 2012 υπογραµµίζεται σαφέστερα η δυνατότητα πρόσβασης στις 
ευρωπαϊκές υποδοµές έρευνας για τους ερευνητές τρίτων χωρών . 

Η ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδοµών θα φέρει σε επαφή ερευνητές, µέσα, δεδοµένα και 
δικτυακούς και υπολογιστικούς πόρους σε ολόκληρη την Ευρώπη, δηµιουργώντας έναν 
στεγανό «ηλεκτρονικό ΕΧΕ». Το έργο αυτό, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
εµβληµατικής πρωτοβουλίας «Ψηφιακό θεµατολόγιο», θα συνεχιστεί και στο δεύτερο ήµισυ 
του ΠΠ7 και θα περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών για 
υπολογισµό και έρευνα έντασης δεδοµένων, αναβάθµιση του δικτύου GÉANT και περαιτέρω 
ανάπτυξη της υποδοµής υπερυπολογιστών στο πλαίσιο της Εταιρικής σχέσης για 
πληροφορικά συστήµατα υψηλών επιδόσεων (PRACE)11.  

2.3. Το επίπεδο της χρηµατοδότησης πρέπει να παραµείνει τουλάχιστον το ίδιο…  

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα ότι η έρευνα και καινοτοµία 
αποτελούν την κύρια κινητήρια δύναµη της κοινωνικής προόδου και οικονοµικής ευηµερίας. 
Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής αυτής και να αντιµετωπιστούν οι 
κύριες προκλήσεις σε επίπεδο ΕΕ καθώς και η πρόκληση που θέτουν οι ανταγωνιστές µας 
προγραµµατίζοντας τεράστιες και φιλόδοξες επενδύσεις στην Έρευνα, Ανάπτυξη και 
Καινοτοµία (ΕΑΚ), πρέπει να υπάρξει αξιόπιστο επίπεδο χρηµατοδότησης του πλαισίου 
έρευνας και καινοτοµίας. 

Όπως προτάθηκε στο πλαίσιο της αναθεώρησης του προϋπολογισµού, ένα κοινό στρατηγικό 
πλαίσιο θα εξασφαλίσει αποτελεσµατικότερη χρησιµοποίηση της χρηµατοδότησης της ΕΕ για 
έρευνα και καινοτοµία, ενισχύοντας την ενωσιακή προστιθέµενη αξία, προσανατολίζοντάς 
την περισσότερο σε αποτελέσµατα και µοχλεύοντας άλλες δηµόσιες και ιδιωτικές πηγές 
χρηµατοδότησης.  

                                                 
11 http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm 
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2.4. Υπάρχει ανάγκη για µια άρτια διαρθρωµένη στρατηγική καινοτοµίας…  

Η Επιτροπή συµφωνεί µε τη σύσταση η οποία συγκλίνει µε τους προσανατολισµούς που 
καθορίζονται στην Ανακοίνωση για την Ένωση της Καινοτοµίας, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020».  

Τα τελευταία έτη η προσέγγιση για µια ευθυγράµµιση των προτεραιοτήτων χρηµατοδότησης 
του ΠΠ µε τις τεχνολογικές ανάγκες της βιοµηχανίας, ιδίως µέσω της ενθάρρυνσης των 
Ευρωπαϊκών τεχνολογικών πλατφορµών, και της υποστήριξης κοινών τεχνολογικών 
πρωτοβουλιών και συµπράξεων ιδιωτικού-δηµόσιου τοµέα, κατέστησαν το ΠΠ ενδιαφέρον 
για τη βιοµηχανία καθώς και, σε ουσιαστικότερο επίπεδο, βοήθησαν ολόκληρους κλάδους 
της βιοµηχανίας να υιοθετήσουν κοινές στρατηγικές έρευνας. Όπως καθορίζεται στην Ένωση 
της Καινοτοµίας, µε τα µελλοντικά προγράµµατα της ΕΕ πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω η 
τάση αυτή και συγχρόνως, οι µηχανισµοί µεταφοράς της γνώσης και η δροµολόγηση 
Ευρωπαϊκών συµπράξεων καινοτοµίας για την κάλυψη του χάσµατος µε µέτρα από την 
πλευρά της ζήτησης (όπως καθορισµός προτύπων, πλαίσια προκηρύξεων και ρυθµιστικά 
πλαίσια). 

Αν και οι αναλήψεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο της Ένωσης της Καινοτοµίας θα 
εκπληρωθούν πλήρως µε τα προγράµµατα δαπανών της επόµενης γενιάς, η Επιτροπή 
καταβάλλει ήδη σηµαντικές προσπάθειες για να ενισχύσει τον αντίκτυπο του τρέχοντος 
προγράµµατος πλαισίου σε ό, τι αφορά την καινοτοµία. Αυτό θα επιτευχθεί µε τα 
προγράµµατα εργασίας του εναποµένοντος ΠΠ7, µεταξύ άλλων, µε τη χρηµατοδότηση έργων 
για την καλύτερη ενηµέρωση της αγοράς σχετικά µε τα αποτελέσµατα της έρευνας (π.χ. έργα 
επίδειξης) και δίδοντας µεγαλύτερη έµφαση, κατά την αξιολόγηση των προτάσεων, στον 
αντίκτυπο που έχει η καινοτοµία. Επιπλέον, θα προβλεφθεί περαιτέρω χρηµατοδότηση έργων 
που αφορούν ειδικά τις ΜΜΕ καθώς και θεµάτων που ενδιαφέρουν τις ΜΜΕ ή τις 
οργανώσεις οι οποίες είναι «νεόφερτες» στο ΠΠ7. 

2.5. Για την απλούστευση χρειάζεται ποιοτικό άλµα… 

Η Επιτροπή αναγνωρίζει την ανάγκη για περαιτέρω απλούστευση. Η ανακοίνωση της 
Επιτροπής12 για την απλούστευση της εφαρµογής των ΠΠ έρευνας, η οποία προτείνει σειρά 
βραχυπρόθεσµων και περισσότερο µακροπρόθεσµων επιλογών, προκάλεσε έντονη 
διοργανική διαβούλευση. Μολονότι είναι έντονα επιθυµητή η σταθερότητα και συνέχεια των 
κανόνων που εφαρµόζονται στο ΠΠ7, αρχίζει να γίνεται ευρέως αποδεκτό ότι πρέπει να 
πραγµατοποιηθεί ταχεία πρόοδος σε ό,τι αφορά τρεις ήδη πιθανές επιτυχίες του ΠΠ7:  

• Εκ νέου καθορισµός των κριτηρίων αποδοχής µεθοδολογιών βασιζόµενων στο µέσο 
κόστος προσωπικού, µε κατάργηση των κριτηρίων για αποδεκτές αποκλίσεις µεταξύ 
µέσου κόστους για µια κατηγορία προσωπικού και του πραγµατικού κόστους για τα άτοµα 
που απασχολούνται στα έργα. Με τον τρόπο αυτό θα µπορούν να γίνουν αποδεκτές οι 
περισσότερες µεθοδολογίες που βασίζονται στο µέσο κόστος προσωπικού, και 
εφαρµόζονται στην πράξη από τους δικαιούχους ως συνήθης λογιστική πρακτική, ιδίως 
στον κλάδο της βιοµηχανίας, µεταξύ άλλων, οι µέθοδοι που βασίζονται στα κέντρα 
κόσους· 

• Πρόβλεψη της δυνατότητας για ιδιοκτήτες ΜΜΕ και φυσικά πρόσωπα που δεν λαµβάνουν 
µισθό καταχωρούµενο στα λογιστικά βιβλία, να επιστρέφουν το τίµηµα της εργασίας που 

                                                 
12 COM(2010) 187 της 29.4.2010. 
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προσφέρουν σε έργα του ΠΠ7, καταβάλλοντας κατ’ αποκοπή ποσό βασιζόµενο στο ύψος 
των υποτροφιών «Marie Curie» που χορηγούνται στο πλαίσιο του προγράµµατος 
«Άνθρωποι»· 

• ∆ηµιουργία επιτροπής αποσαφηνίσεων µεταξύ των Γενικών ∆ιευθύνσεων της Επιτροπής 
οι οποίες εκτελούν τα προγράµµατα-πλαίσια έρευνας, για την ενιαία ερµηνεία και 
εφαρµογή των κανόνων και διαδικασιών εκτέλεσης επιχορηγήσεων έρευνας·  

Στις 24 Ιανουαρίου 2011 η Επιτροπή εξέδωσε τις απαιτούµενες αποφάσεις εφαρµογής 
προκειµένου να εκτελεστούν τα ανωτέρω µέτρα απλούστευσης χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση και µε αναδροµική ισχύ σε ό,τι αφορά τις τρέχουσες επιχορηγήσεις στο πλαίσιο 
του ΠΠ7. Το θέµα των τόκων επί της χρηµατοδότησης καλύπτεται από την πρόταση 
COM(2010) 260 της Επιτροπής σχετικά µε την αναθεώρηση του δηµοσιονοµικού 
κανονισµού. Η αναθεώρηση του δηµοσιονοµικού κανονισµού είναι επίσης θεµελιώδους 
σηµασίας, όπως προτείνεται από την Επιτροπή, για την επίτευξη ριζοκότερης απλούστευσης 
(«ποιοτικό άλµα») στο πλαίσιο των µελλοντικών προγραµµάτων χρηµατοδότησης της 
έρευνας και καινοτοµίας. 

2.6. Ο συνδυασµός χρηµατοδοτικών µέτρων στο ΠΠ7 και στα επακόλουθα 
προγράµµατα θα επιφέρει διαφορετική ισορροπία µεταξύ προσεγγίσεων της 
έρευνας εκ των κάτω προς τα άνω και προσεγγίσεων εκ των άνω προς τα 
κάτω…  

Σηµαντικά µέρη του ΠΠ7 προβλέπουν ήδη προσεγγίσεις της έρευνας εκ των κάτω προς τα 
άνω. Μεταξύ αυτών αναφέρονται οι δράσεις «Marie Curie» (MCA) για την εκπαίδευση και 
κινητικότητα των ερευνητών και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) για την έρευνα µε 
γνώµονα την αναζήτηση νέας γνώσης που προκαλεί η περιέργεια. Αξιοσηµείωτο είναι επίσης 
το σχέδιο «Μελλοντικές και αναδυόµενες τεχνολογίες» (ΜΑΤ) το οποίο, µέσω θεµατικών 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων εκ των άνω προς τα κάτω, σε συνδυασµό µε ανοικτές 
προσκλήσεις εκ των κάτω προς τα άνω, παρέχει στήριξη σε αναγνωριστική διεπιστηµονική 
έρευνα στον τοµέα των ΤΠΕ.  

Η τάση για περισσότερη χρηµατοδότηση εκ των κάτω προς τα άνω θα συνεχιστεί µε την 
πρόταση της Επιτροπής για ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, επικεντρωµένες στις 
προκλήσεις για τα τελευταία έτη του ΠΠ7. Επιπλέον, η Ένωση της Καινοτοµίας δεσµεύτηκε 
να ενισχύσει τον ρόλο του ΕΣΕ, και το θέµα των προσεγγίσεων εκ των κάτω προς τα άνω 
έναντι των προσεγγίσεων εκ των άνω προς τα κάτω θα αποτελέσει κύριο θέµα στις 
συζητήσεις προσανατολισµού για το επόµενο ΠΠ.  

Ωστόσο, το σηµαντικότερο θέµα για το ΠΠ στο σύνολό του, είναι η εξασφάλιση κατάλληλης 
ισορροπίας µεταξύ προσεγγίσεων εκ των κάτω προς τα άνω και προσεγγίσεων εκ των άνω 
προς τα κάτω. Πέραν των ανωτέρω παρατηρήσεων (2.1 και 2.4) σε ό, τι αφορά µελλοντική 
δράση σαφώς επικεντρωµένη στις σηµαντικότερες προκλήσεις, ουδόλως πρέπει να 
λησµονείται ότι αυτή θα επιτύχει µόνο εφόσον ευνοεί τη δηµιουργικότητα και την 
επινοητικότητα τόσο σε επίπεδο έργων και όσο και σε επίπεδο ερευνητών.  

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει την υποστήριξή της στην έννοια του «τριγώνου της γνώσης» και 
υπογραµµίζει ότι το υπό εξέλιξη έργο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
δίδει ιδιαίτερη ώθηση στη συνιστώσα της εκπαίδευσης. Σηµαντικά θα είναι επίσης το φόρουµ 
«πανεπιστηµίου-βιοµηχανίας» και οι «συµµαχίες γνώσης» που εξαγγέλλονται στην 
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ανακοίνωση για την Ένωση της Καινοτοµίας, καθώς και η ανάπτυξη των κατάλληλων 
δεξιοτήτων των ερευνητών για να καινοτοµούν, όπως προβλέπεται από τις MCA. 

2.7. Θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόµενο αναστολής ως προς νέα µέσα….  

Το εναποµένον ΠΠ7 θα εξακολουθήσει να λειτουργεί µε την τρέχουσα νοµική βάση και τα 
υφιστάµενα µέσα.  

Ωστόσο, η Επιτροπή θα εξετάσει το υφιστάµενο σύνολο µέσων για να προσδιορίσει τοµείς 
που µπορούν να απλουστευτούν, πιθανοί πλεονασµοί και ενδεχόµενα κενά. Πρέπει επίσης να 
εξεταστούν καινοτόµες προσεγγίσεις, όπως βραβεία ή καινοτόµα καθεστώτα ανάθεσης 
δηµόσιων συµβάσεων.  

Το έργο αυτό θα υποστηριχθεί µε πολλούς τρόπους, µεταξύ άλλων, µε συζητήσεις στην 
επιτροπή του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΕΧΕ) και µε την προσεχή «ανακοίνωση για 
εταιρικές σχέσεις». Οι ιδέες που θα αναπτυχθούν στις συζητήσεις αυτές θα ληφθούν υπόψη 
στις προτάσεις της Επιτροπής για το επόµενο ΠΠ.  

Για τη βέλτιση δυνατή χρήση των πόρων του προϋπολογισµού της ΕΕ η χρηµατοδότηση 
πρέπει να στοχεύει σε αυξηµένη ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία, ισχυρότερο αντίκτυπο και 
ενισχυµένη µόχλευση. Όπως προαναφέρθηκε, στόχος του κοινού στρατηγικού πλαισίου είναι 
να εξασφαλιστεί ότι το σύνολο της ενωσιακής χρηµατοδότησης για έρευνα και καινοτοµία 
επιδιώκει κοινούς στόχους και διατίθεται βάσει κοινής στρατηγικής. Προς τούτο θα απαιτηθεί 
η δηµιουργία συνεκτικού και εναρµονισµένου συνόλου µέσων. 

2.8. Πρέπει να αναληφθούν περαιτέρω ενέργειες για τη µεγαλύτερη συµµετοχή 
γυναικών στο ΠΠ7 για τα εναποµένοντα έτη….  

Η Επιτροπή δίδει ιδιαίτερη σηµασία στο θέµα αυτό, ωστόσο υπογραµµίζει ότι υπάρχουν όρια 
στο τι µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσω του ΠΠ, επειδή αυτό καλύπτει µικρό µόνο µέρος της 
ευρωπαϊκής ερευνητικής δραστηριότητας. Για να υπάρξει πραγµατική πρόοδος χρειάζεται 
κοινή προσέγγιση µε την ενεργή υποστήριξη χρηµατοδοτικών οργανισµών και ερευνητών του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή δέχεται την πρόκληση που 
συνεπάγεται η ανάληψη ηγετικού ρόλου.  

Πλέον των τρεχουσών δραστηριοτήτων - κυρίως ο στόχος του 40%· δραστηριότητες 
παρακολούθησης, ευαισθητοποίησης και προώθησης και επιτυχίες στα πλαίσιο των δράσεων 
«Marie Curie» - προτείνονται πρόσθετες δραστηριότητες. Η Επιτροπή:  

• θα επιτύχει πλήρως τον στόχο που αφορά τη συµµετοχή γυναικών σε ποσοστό 40% σε 
όλες τις επιτροπές αξιολόγησης και συµβουλευτικές επιτροπές και θα επιδιώξει την 
υποστήριξη των κρατών µελών για να επιτύχει τον στόχο αυτό και στις επιτροπές 
προγράµµατος·  

• µε την υποστήριξη των κρατών µελών και των ιδρυµάτων έρευνας, θα δροµολογήσει νέες 
αναλύσεις για να προσδιορίσει, µέχρι το τέλος του 2011, τους πολιτιστικούς παράγοντες 
και τις καταστάσεις που συµβάλλουν στη διαµόρφωση της συµµετοχής γυναικών 
ερευνητριών, καθώς και µέτρα για την αντιµετώπισή τους·  

• θα ενισχύσει την παρακολούθηση σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής του έργου· 
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• στο πλαίσιο των δράσεων «Marie Curie», θα ενισχύσει τον ρόλο ειδικής οµάδας 
επανεκκίνησης της σταδιοδροµίας, βοηθώντας τις γυναίκες που επιθυµούν να συνεχίσουν 
τη σταδιοδροµία τους στην έρευνα µετά από µια διακοπή, για παράδειγµα λόγω αδείας 
µητρότητας.  

2.9. Ανοίγει ο δρόµος για µεγαλύτερη συµµετοχή κρατών µελών που 
υποεκπροσωπούνται (µέσω) καλύτερης σύνδεσης διαρθρωτικών ταµείων µε 
ΠΠ… 

Παράδειγµα ήδη επιτευχθείσας προόδου αποτελεί η Οµάδα εµπειρογνωµόνων για συνέργειες 
(ΟΕΣ), στην οποία ανατέθηκε η εξεύρεση συνεργειών µεταξύ ΠΠ7, διαρθρωτικών ταµείων 
και προγράµµατος πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία. Τα µέλη της, που 
διαθέτουν ακαδηµαϊκή και πολιτική πείρα, επαγγελµατική εµπειρία καθώς και την κορυφή 
εκπαίδευσης του τριγώνου της γνώσης, θα παρέχουν συµβουλές τόσο κατά την τρέχουσα 
περίοδο προγραµµατισµού (2011-2013) όσο και για την επόµενη, καθώς και για τις 
µελλοντικές περιφερειακές δράσεις του ΠΠ7. Η ΟΕΣ θα επωφεληθεί των πρόσφατων 
αναλύσεων συνεργειών που πραγµατοποίησε η ΕΕΧΕ (Επιτροπή Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας). 

Τα αποτελέσµατα των εµβληµατικών πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» για την Ένωση της Καινοτοµίας καθώς και το «Ψηφιακό θεµατολόγιο» έχουν ιδιαίτερη 
σηµασία για την επίτευξη καλύτερης εναρµόνισης των ενωσιακών πολιτικών και 
δραστηριοτήτων, µεταξύ άλλων, της έρευνας, της καινοτοµίας και της χρηµατοδότησης από 
τα ταµεία συνοχής.  

Τα διαρθρωτικά ταµεία θα προσφέρουν στήριξη για τη δηµιουργία ικανοτήτων, όπως 
υποδοµές έρευνας και δράσεις για την ανάπτυξη ∆ιαδικτύου υψηλής ταχύτητας στην 
Ευρώπη, µε επακόλουθο τη διεύρυνση της βάσης της ενωσιακής έρευνας και καινοτοµίας και 
τη δηµιουργία ικανοτήτων για µια κοινωνία της γνώσης.  

2.10. Άνοιγµα του ΠΠ7 στη διεθνή συνεργασία….  

Το ΠΠ7 είναι ήδη ανοικτό στη διεθνή συνεργασία και συµµετέχουν σε αυτό πάνω από 160 
χώρες. Ωστόσο, το εύρος της συνεργασίας αυτής είναι σχετικά περιορισµένο, τόσο σε ό,τι 
αφορά τη χρηµατοδότηση, όσο και τον συνολικό αριθµό των συµµετεχόντων, ιδίως των 
κρατών µε πρωτοπορία στην έρευνα και των κρατών µε αναδυόµενη έρευνα. Το σηµαντικό 
αυτό κενό πρέπει να καλυφθεί.  

Η πείρα από υφιστάµενες πρωτοβουλίες, όπως διµερείς συµφωνίες Ε&Τ της ΕΕ και 
συντονισµένες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, καθιστά επιτακτική την ανάγκη για µια 
πιο στρατηγική προσέγγιση.  

Προς τούτο, η Επιτροπή θα προβεί σε σηµαντική επανεξέταση της στρατηγικής της για 
διεθνή συνεργασία, τα πορίσµατα της οποίας θα υποβληθούν µέχρι το τέλος του 2011. Στο 
πλαίσιο αυτής θα εξεταστεί πώς µπορεί να δηµιουργηθεί κρίσιµη µάζα και ειδίκευση σε 
τοµείς όπου η Ευρώπη έχει ανάγκες και συγκριτικό πλεονέκτηµα, λαµβανοµένης υπόψη της 
προαναφερόµενης πρότασης (2.1) για επικέντρωση σε κύριες προκλήσεις στο µέλλον. Στο 
πλαίσιο αυτό, είναι επίσης ουσιώδες να καθοριστούν µε καλύτερο τρόπο ο κοινός και ο 
επιµέρους ρόλος των κρατών µελών και του προγράµµατος πλαισίου καθώς και τα µέσα, 
όπως το στρατηγικό φόρουµ για διεθνή επιστηµονική και τεχνολογική συνεργασία, 
προκειµένου να καθοριστούν τοµείς κοινού ενδιαφέροντος και προσεγγίσεις.  
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3. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  

Στο τελευταίο κεφάλαιο της έρευνάς της, η Οµάδα Εµπειρογνωµόνων ενδιάµεσης 
αξιολόγησης του ΠΠ7 παραθέτει τις συνέπειες των πορισµάτων της και αποδεικτικά στοιχεία 
που θα ληφθούν υπόψη για τους στόχους και την εφαρµογή µελλοντικών προγραµµάτων 
χρηµατοδότησης. Υπογραµµίζει ότι θα πρέπει να υποστηριχθεί η εφαρµογή της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020», µεταξύ άλλων, οι φιλόδοξοι στόχοι που καθορίζονται στην Ένωση της 
Καινοτοµίας και στις συναφείς εµβληµατικές πρωτοβουλίες.  

Η οµάδα των εµπειρογνωµόνων προτάσσει τρία θέµατα - αριστεία, ανταγωνιστικότητα και 
κοινωνικούς στόχους – τα οποία έχουν καίρια σηµασία για το θεµατολόγιο και τις 
προτεραιότητες της έρευνας για το επόµενο ΠΠ. Τα θέµατα αυτά συµφωνούν απόλυτα µε 
τους ευρείς γενικούς προσανατολισµούς που προτείνονται στην Ένωση της Καινοτοµίας.  

Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης αυτής θα επιδράσουν άµεσα και σηµαντικά στην 
µελλοντική πολιτική έρευνας, ιδίως στην προσεχή Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής, η οποία 
προβλέπεται να εγκριθεί στις αρχές του 2011, για την δροµολόγηση ευρείας δηµόσιας 
διαβούλευσης επί καίριων θεµάτων για µελλοντικά προγράµµατα χρηµατοδότησης έρευνας 
και καινοτοµίας.  

4. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (Χ∆ΚΚ) 

4.1. Εισαγωγή στη Χ∆ΚΚ και πλαίσιο της ενδιάµεσης αξιολόγησής της  

Η Χ∆ΚΚ δηµιουργήθηκε κατ’αίτηση του Συµβουλίου της ΕΕ του ∆εκεµβρίου 2005, το οποίο 
ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) να 
προτείνουν χρηµατοδοτική διευκόλυνση µε καταµερισµό του κινδύνου για τη στήριξη 
πρόσθετων επενδύσεων στην έρευνα, ανάπτυξη και καινοτοµία (ΕΑΚ), για την περίοδο 2007-
2013. Η Χ∆ΚΚ διαθέτει συνολικά µέχρι 2 δισεκατοµµύρια ευρώ (µέχρι 1 δισεκατοµµύριο 
από το ΠΠ7· µέχρι 1 δισεκατοµµύριο ευρώ από τους ίδιους πόρους της ΕΤΕ) για την κάλυψη 
πιθανών ζηµιών από δάνεια χορηγούµενα από την ΕΤΕ ή/και από ενδιάµεσους 
χρηµατοδοτικούς οργανισµούς, και έχει ως στόχο τη µόχλευση δανείων ύψους περίπου 10 
δισεκατοµµυρίων ευρώ για δραστηριότητες ΕΑΚ τις οποίες αναλαµβάνουν ιδιωτικές 
εταιρείες ή δηµόσια ιδρύµατα µε χαρακτηριστικά υψηλότερου χρηµατοοικονοµικού 
κινδύνου.  

Σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ του ΠΠ7, η χρηµατοδοτική συνεισφορά της ΕΕ κατανέµεται σε 
δύο µέρη: πρώτη δόση ύψους 500 εκατοµµυρίων ευρώ για την περίοδο 2007-2010 και πιθανή 
δεύτερη δόση 500 εκατοµµυρίων ευρώ για την περίοδο 2011-2013, βάσει ενδιάµεσης 
αξιολόγησης. 

4.2. Ενδιάµεση αξιολόγηση της Χ∆ΚΚ 

Ολοκληρώνοντας το έργο της το πρώτο εξάµηνο του 2010, η Οµάδα ανεξάρτητων 
εµπειρογνωµόνων (ΟΑΕ) που συγκροτήθηκε για την διεξαγωγή της ενδιάµεσης αξιολόγησης, 
στο πλαίσιο της έκθεσής της13, καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η Χ∆ΚΚ θεωρείται 

                                                 
13 Η έκθεση της ΟΑΕ παρουσιάστηκε από την κυρία Erika MANN (πρόεδρο της ΟΑΕ) και τον κύριο Luc 

SOETE (εισηγητή της ΟΑΕ) στην επιτροπή Βιοµηχανίας, Εξωτερικού Εµπορίου, Έρευνας και 
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καινοτόµο, αντικυκλικό και προσαρµοσµένο στη ζήτηση χρηµατοδοτικό µέσο, το οποίο 
εισήχθη µε επιτυχία στον χρηµατοδοτικό µηχανισµό της ΕΕ για την έρευνα και συνέβαλε 
δραστικά στην επέκταση της χρηµατοδότησης για ΕΑΚ. Η ΟΑΕ, υπογραµµίζοντας τα πολύ 
σηµαντικά αποτελέσµατα σε επίπεδο ΕΕ από τη σύστασή της, τα οποία ξεπέρασαν ακόµη και 
τις αρχικές προσδοκίες14, ετόνισε επίσης την εξαιρετικά αποδοτική και αποτελεσµατική 
εφαρµογή της Χ∆ΚΚ, δεδοµένου ότι χάρη σε αυτήν η ΕΤΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
αποκόµισαν τεράστιες γνώσεις στη διαχείριση αυτού του νέου και από κοινού 
αξιολογούµενου χρηµατοπιστωτικού µέσου· υπογράµµισε επίσης ότι αποτελεί εξαιρετικό 
παράδειγµα και κίνητρο για τα οφέλη που µπορεί να προκύψουν µε τον κατάλληλο 
συνδυασµό κεφαλαίων κινδύνου από τον προϋπολογισµό της ΕΕ και ιδίων χρηµατοδοτικών 
πόρων και πραγµατογνωµοσύνης της ΕΤΕ. 

Λαµβανοµένου υπόψη ότι η Χ∆ΚΚ αποτελεί υπόδειγµα προς περαιτέρω ανάπτυξη και 
ενίσχυση, η ΟΑΕ διατύπωσε 10 συστάσεις οι οποίες συνοψίζονται ως εξής: 

• Για την τρέχουσα περίοδο προγραµµατισµού 2011-2013 

• Άµεση αποδέσµευση της συνεισφοράς της ΕΕ στη Χ∆ΚΚ, ύψους µέχρι 500 
εκατοµµύρια ευρώ, υπό τους όρους που προβλέπονται στη νοµική βάση του ΠΠ7 
της ΕΕ – (Σύσταση1)·  

• Επιπρόσθετη συνεισφορά της ΕΕ στην Χ∆ΚΚ µέχρι 500 εκατοµµύρια ευρώ, για 
την περίοδο 2011-2013, προερχόµενη από το ειδικό πρόγραµµα «Συνεργασία» 
του ΠΠ7 της ΕΕ ή/και πόρους εκτός του ΠΠ7 - (Σύσταση 5)· 

• Ανανεούµενος χαρακτήρας της χρηµατοδοτικής συνεισφοράς της ΕΕ για την 
κάλυψη του επιπέδου της ζήτησης µέχρι το τέλος του 2013 – (Σύσταση 7)· 

• Είναι δυνατές οι βελτιώσεις για ορισµένες οµάδες στόχου που λαµβάνουν ήδη 
στήριξη (ιδίως ΜΜΕ, υποδοµές έρευνας) µέσω της καθιέρωσης ειδικών 
προσεγγίσεων και αλλαγών στον καταµερισµό του κινδύνου – (Συστάσεις 2,3 
&4). 

• Επόµενη περίοδος προγραµµατισµού για µετά το 2013: 

• Συνέχιση και επέκταση της κλίµακας και του πεδίου εφαρµογής της Χ∆ΚΚ 
(«ανανεωµένη Χ∆ΚΚ») µε συγκεκριµένη ανανεούµενη χρηµατοδοτική 
συνεισφορά της ΕΕ, τουλάχιστον 5 δισεκατοµµυρίων ευρώ – (Συστάσεις 7, 9 & 
10)· ) 

                                                                                                                                                         
Ενέργειας (ITRE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην οµάδα εργασίας του Συµβουλίου για την 
έρευνα καθώς και στις σχετικές επιτροπές προγράµµατος του ΠΠ7. 

14 Μέχρι το τέλος του 2009, µέσω της Χ∆ΚΚ εγκρίθηκαν δάνεια ύψους 6,3 δισεκατοµµυρίων ευρώ και 
στηρίχθηκαν επενδύσεις για ΕΤΑΚ συνολικού ύψους 16,2 δισεκατοµµυρίων ευρώ, επιτυγχάνοντας έτσι 
σηµαντική µόχλευση της τάξης του 15 (δηµοσιονοµικοί πόροι ΕΕ/ΕΤΕ έναντι στήριξης σε συνολικές 
επενδύσεις για Ε&Α και Καινοτοµία). Τα έργα της Χ∆ΚΚ αφορούν 18 κράτη µέλη και 2 συνδεδεµένες 
χώρες. Τα αριθµητικά στοιχεία για την Χ∆ΚΚ µέχρι τον Σεπτέµβριο 2010 είναι: εγκριθέντα δάνεια 
ύψους 8,1 δισεκατοµµυρίων ευρώ για 82 έργα· συναφθέντα δάνεια ύψους 5,3 δισεκατοµµυρίων ευρώ 
για 54 έργα. 
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• Πρέπει να επιδιωχθεί σε κάποιο βαθµό εξορθολογισµός των 
υφιστάµενων/µελλοντικών χρηµατοδοτικών µέσων της ΕΕ (προς αποφυγή 
επικαλύψεων των προσπαθειών και προς διασφάλιση συνεργειών) – (Σύσταση 6)· 

• Εξασφάλιση τακτικού ελέγχου - (Σύσταση 8). 

4.3. Η απάντηση της Επιτροπής 

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίηση της για τη λεπτοµερή και εµπεριστατωµένη ανάλυση 
της ΟΑΕ.  

Η θετική ενδιάµεση αξιολόγηση της Χ∆ΚΚ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 
αποδέσµευση της δεύτερης δόσης χρηµατοδότησης της Χ∆ΚΚ από το ΠΠ7 ύψους, 500 
εκατοµµυρίων ευρώ, για την περίοδο 2011-2013, η δε Επιτροπή σηµειώνει ότι την 
αποδέσµευση αυτή συνιστούν ένθερµα η ΟΑΕ της Χ∆ΚΚ (σύσταση 1) και η οµάδα 
εµπειρογνωµόνων ενδιάµεσης αξιολόγησης του ΠΠ7. Ψηφίζοντας τον προϋπολογισµό της 
ΕΕ για το 2011, το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξεδήλωσαν ήδη την επί της 
αρχής συµφωνία τους για αποδέσµευση της δεύτερης δόσης (προϋπολογισµός 250 
εκατοµµυρίων ευρώ για το 2011). Ωστόσο, η Επιτροπή καλεί το Συµβούλιο και το ΕΚ να 
διατυπώσουν πιο επίσηµη απάντηση εντός του 2011, για ολόκληρη την περίοδο (2011-2013), 
εφόσον κριθεί σκόπιµο.  

Η Επιτροπή υποστηρίζει πλήρως τις συστάσεις 2,3 και 4 της ΟΑΕ για την κάλυψη των 
αναγκών των οµάδων οι οποίες επί του παρόντος υποεκπροσωπούνται στην Χ∆ΚΚ (π.χ. 
ΜΜΕ, πανεπιστήµια/οργανώσεις έρευνας και υποδοµές έρευνας). ∆ιεξάγονται ήδη τεχνικές 
διαπραγµατεύσεις µεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕ µε αντικείµενο την εξεύρεση 
συγκεκριµένων λύσεων και νέων προσεγγίσεων για την επίτευξη των στόχων αυτών, 
ιδιαιτέρως µεταξύ άλλων, αλλαγές στον καταµερισµό κινδύνου, προσεγγίσεις 
χρηµατοφυλακίου, αύξηση επιπέδων κινδύνου, και πρόβλεψη χρηµατοδότησης ιδίων 
κεφαλαίων. Αποτέλεσµα θα είναι η τροποποίηση της συµφωνίας Επιτροπής/ΕΤΕ για την 
εφαρµογή της Χ∆ΚΚ, από το πρώτο ήδη εξάµηνο του 2011. 

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τους στόχους των συστάσεων της ΟΑΕ 
σχετικά µε την επόµενη περίοδο προγραµµατισµού (µετά το 2013). Σηµειώνει ότι είναι 
σύµφωνοι µε τους στόχους της ανακοίνωσης για την Ένωση της Καινοτοµίας15, σε ό,τι αφορά 
ενισχυµένη πρόσβαση σε χρηµατοδότηση· την προσέλκυση σηµαντικά υψηλότερης ιδιωτικής 
χρηµατοδότησης· και την εκτενέστερη χρήση των µέσων χρηµατοοικονοµικής τεχνικής προς 
στήριξη της καινοτοµίας16. Βρίσκεται σε εξέλιξη ανάλυση που αφορά τον συγκεκριµένο 
τρόπο χρηµατοδότησης της επέκτασης του πεδίου εφαρµογής της Χ∆ΚΚ ώστε να είναι 
δυνατός µεγαλύτερος καταµερισµός του κινδύνου για τα έργα Ε&Α και για τα έργα 
καινοτοµίας, καθώς και το πώς η ΕΕ θα µπορέσει να χρηµατοδοτήσει και να υποστηρίξει την 
υλοποίηση νέων φιλόδοξων στόχων (όπως το ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών 
τεχνολογιών), µεταξύ άλλων, των εµβληµατικών πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» όπως το «Ψηφιακό θεµατολόγιο», ή «Μια Ευρώπη που χρησιµοποιεί 
αποδοτικά τους πόρους». Η Επιτροπή και η οµάδα της ΕΤΕ επεξεργάζονται επί του παρόντος 
σχέδιο αποτελεσµατικής, αποδοτικής και ορθολογικής χρήσης των χρηµατοδοτικών µέσων, 
ιδίως στον χώρο της ΕΑΚ, µε διατοµεακή προοπτική. 

                                                 
15 COM(2010) 546 της 6/10/2010. 
16 Όπως υπογραµµίζεται επίσης στην ανακοίνωση «Η περιφερειακή πολιτική συµβάλλει στην έξυπνη 

ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρώπης 2020», COM (2010)553 της 6.10.2010. 
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Τέλος, η Επιτροπή συµφωνεί µε τη σύσταση της ΟΑΕ για τακτική παρακολούθηση της 
εφαρµογής της Χ∆ΚΚ και θα προβεί σε συγκεκριµένες ενέργειες το 2011.  

 


