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ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ενδιάµεση αξιολόγηση του κοινού προγράµµατος Eurostars 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ 

Το κοινό πρόγραµµα Eurostars αποσκοπεί στη στήριξη των ΜΜΕ που ασκούν 
δραστηριότητες Ε&Α µέσω συγχρηµατοδότησης των ερευνητικών έργων τους που έχουν 
προσανατολισµό την αγορά και παρέχοντάς τους το αναγκαίο νοµικό και οργανωτικό 
πλαίσιο. Το εν λόγω πρόγραµµα βασίζεται στην ευρωπαϊκή συνεργασία µεγάλης κλίµακας 
µεταξύ κρατών µελών µε αντικείµενο την εφαρµοσµένη έρευνα και καινοτοµία σε κάθε 
τεχνολογικό ή βιοµηχανικό τοµέα. Έχει αναληφθεί από όλα1 τα κράτη µέλη της ΕΕ και από 6 
χώρες συνδεδεµένες µε το έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο2, στο πλαίσιο της Eureka, µιας 
ευρωπαϊκής διακυβερνητικής οργάνωσης που είναι επιφορτισµένη µε τη στήριξη 
δραστηριοτήτων εκτέλεσης Ε&Α3 που δεν απέχουν πολύ από τη διάθεση στην αγορά. 

Με την απόφαση της 9ης Ιουλίου 2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, η 
ΕΕ αποφάσισε να συµµετάσχει στη χρηµατοδότηση του Eurostars4 µε συνεισφορά ύψους 100 
εκατ. ευρώ για την περίοδο 2008-20135 η οποία αποτελεί κατ’ ανώτατο όριο το ένα τρίτο των 
πραγµατικών συνεισφορών των κρατών µελών και των άλλων συµµετεχουσών χωρών. Η 
γραµµατεία της Eureka είναι αρµόδια για την υλοποίηση του προγράµµατος και για τη λήψη, 
κατανοµή και παρακολούθηση της χρηµατοδοτικής συνεισφοράς της ΕΕ. 

Η προαναφερόµενη απόφαση (εφεξής η «απόφαση Eurostars») βασίζεται στο άρθρο 185 της 
ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 169 της συνθήκης ΕΚ) το οποίο, κατά την υλοποίηση του πολυετούς 
προγράµµατος πλαισίου, παρέχει τη δυνατότητα συντονισµού των εθνικών ερευνητικών 
προγραµµάτων στο πλαίσιο µιας εθελοντικής διαδικασίας ενοποίησης µεταξύ κρατών µελών 
που καλύπτει επιστηµονικές, διαχειριστικές και οικονοµικές πτυχές.  

Στην απόφαση Eurostars το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο αναφέρονται, ιδίως, 
στη σηµασία των ΜΜΕ για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα, στην ανάγκη 
τα κράτη µέλη και η Επιτροπή να ενισχύσουν την αποτελεσµατικότητα και τη 

                                                 
1 Το πρόγραµµα Eurostars περιελάµβανε αρχικά 26 κράτη µέλη. Η Μάλτα προσχώρησε στο Eurostars 

τον Οκτώβριο του 2010 και, έτσι, συµµετέχουν πλέον σε αυτό όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ. 
2 Απόφαση 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) (ΕΕ L 412 της 30.12.2006, σ. 1). Οι 
συνδεδεµένες χώρες είναι η Κροατία, η Ισλανδία, το Ισραήλ, η Νορβηγία, η Ελβετία και η Τουρκία. 

3 Η EUREKA ιδρύθηκε από τη διάσκεψη υπουργών 17 χωρών και από µέλη της Επιτροπής των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που συνήλθαν στο Παρίσι στις 17 Ιουλίου 1985. 

4 Απόφαση αριθ. 743/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 9ης Ιουλίου 
2008, περί της συµµετοχής της Κοινότητας σε πρόγραµµα έρευνας και ανάπτυξης ορισµένων κρατών 
µελών, το οποίο στηρίζει τις ΜΜΕ που διεξάγουν έρευνα και ανάπτυξη (ΕΕ L 201 της 30.07.2008, 
σ.58). 

5 Η συνεισφορά της ΕΕ προέρχεται από τον προϋπολογισµό του 7ου ΠΠ που διατίθεται για «Έρευνα προς 
όφελος των ΜΜΕ» στο πλαίσιο του ειδικού προγράµµατος «Ικανότητες». 
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συµπληρωµατικότητα των εθνικών και ευρωπαϊκών προγραµµάτων στήριξης των ΜΜΕ6, στη 
σηµασία της προώθησης της βιοµηχανικής καινοτοµίας (συµπεριλαµβανοµένων των σχέσεων 
µε την Eureka, ιδίως όσον αφορά τις ΜΜΕ), καθώς και στη σηµασία συντονισµού των 
εθνικών προγραµµάτων για την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ). 

Στην πρόσφατη ανακοίνωσή της σχετικά µε την εµβληµατική πρωτοβουλία7 «Ένωση 
καινοτοµίας», η οποία εγκρίθηκε στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής για την ανάπτυξη της ΕΕ 
«Ευρώπη 2020»8, η Επιτροπή επιβεβαίωσε τη σηµασία των ΜΜΕ, ιδιαίτερα εκείνων µε 
υψηλό δυναµικό ανάπτυξης που µπορούν να µετατρέπουν εύκολα τα αποτελέσµατα σε νέα 
προϊόντα και υπηρεσίες. Οι εν λόγω ΜΜΕ αποτελούν τον πυρήνα της ευρωπαϊκής 
οικονοµίας, συµβάλλοντας δυναµικά στην ανταγωνιστικότητα και στην ανάπτυξή της. 
Ανελήφθη σαφής δέσµευση για σχεδιασµό των προγραµµάτων έρευνας και καινοτοµίας της 
ΕΕ µε διασφάλιση της εύκολης πρόσβασης και της µεγαλύτερης συµµετοχής ΜΜΕ. Για την 
επίτευξη αυτού του στόχου η Επιτροπή αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη περαιτέρω 
προσφυγής σε εταιρικές σχέσεις µε οργανισµούς κρατών µελών, µε βάση ιδίως την πείρα που 
αποκτήθηκε από την πρωτοβουλία Eureka-Eurostars. 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τάχθηκε σαφώς υπέρ του εξορθολογισµού των µέσων 
χρηµατοδότησης της έρευνας και της καινοτοµίας της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων 
για τις ΜΜΕ9. Το σηµερινό ευρωπαϊκό πλαίσιο στήριξης των ΜΜΕ είναι σε µεγάλο βαθµό 
κατακερµατισµένο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης της 
συνολικής προσέγγισης. Αναγνωρίζοντας τη σηµασία των ΜΜΕ στην προώθηση της 
καινοτοµίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να 
διερευνήσει τη σκοπιµότητα ενός προγράµµατος για την έρευνα και την καινοτοµία στις 
µικρές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο µιας γενικής διαδικασίας αξιολόγησης που αποσκοπεί στην 
κάλυψη των αναγκών των ταχέως αναπτυσσόµενων καινοτόµων επιχειρήσεων µέσω µιας 
προσέγγισης βασιζόµενης στην αγορά. 

Κατά την αναθεώρηση του προϋπολογισµού της ΕΕ10 προτάθηκε η συνένωση του συνόλου 
των µέσων της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτοµία σε ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο για τη 
χρηµατοδότηση της έρευνας και της καινοτοµίας11, µια ιδέα που υποστηρίχθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της χρηµατοδότησης της 
έρευνας και της καινοτοµίας σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, επιτρέποντας την απρόσκοπτη 
χρηµατοδότηση σε ολόκληρο το σύστηµα καινοτοµίας και τον εξορθολογισµό των µέσων µε 
εξάλειψη πιθανών αλληλεπικαλύψεων.  

Η απόφαση Eurostars απαιτεί τη διενέργεια ενδιάµεσης αξιολόγησης δύο έτη µετά την 
έναρξη του προγράµµατος. Η αξιολόγηση πραγµατοποιήθηκε από οµάδα ανεξάρτητων 
εµπειρογνωµόνων (η «Οµάδα»), υπό την προεδρία της κας Laperrouze, πρώην βουλευτού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αντιπροέδρου της επιτροπής ITRE (Επιτροπή Βιοµηχανίας, 
Εξωτερικού Εµπορίου, Έρευνας και Ενέργειας). 

                                                 
6 Συµπεράσµατα του Συµβουλίου, 25-26 Νοεµβρίου 2004. 
7 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή 

Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών της 6.10.2010, «Εµβληµατική 
πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 Ένωση καινοτοµίας» COM(2010)546 τελικό  

8 Ανακοίνωση της Επιτροπής της 3.3.2010, «Ευρώπη 2020» «Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και 
χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη» (COM(2010) 2020 τελικό 

9 Συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2011 
10 «Η επανεξέταση του προϋπολογισµού της ΕΕ» – COM(2010) 700 
11 Πράσινη Βίβλος «Από τις προκλήσεις στις ευκαιρίες: προς ένα κοινό πλαίσιο στρατηγικής για τη 

χρηµατοδότηση της έρευνας και της καινοτοµίας στην ΕΕ» COM(2011) 48 
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Με βάση εκτενή τεκµηρίωση, µελέτες περιπτώσεων, εκθέσεις ανά χώρα, καθώς και 
συνεντεύξεις µε τις ΜΜΕ και τα ενδιαφερόµενα µέρη, η ενδιάµεση έκθεση αξιολόγησης 
(εφεξής η «έκθεση») περιελάµβανε ανάλυση των κύριων πτυχών του προγράµµατος 
Eurostars (επιχειρησιακών και στρατηγικών) και συστάσεις τόσο για το εγγύς όσο και για το 
απώτερο µέλλον. Η Οµάδα εξέτασε ιδιαίτερα την πρόοδο που σηµειώθηκε όσον αφορά την 
επίτευξη των κύριων στόχων του Eurostars για τη στήριξη των ΜΜΕ που εκτελούν Ε&Α και 
την εναρµόνιση και συγχρονισµό των εθνικών προγραµµάτων έρευνας και καινοτοµίας.  

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τις απόψεις της Επιτροπής σχετικά µε τις κύριες συστάσεις 
που διατύπωσαν οι εµπειρογνώµονες. 

2. ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ: 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 2 της απόφασης Eurostars, η ενδιάµεση αξιολόγηση 
πρέπει να καλύπτει την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο παράρτηµα 
1 της απόφασης Eurostars· πρέπει να περιλαµβάνει συστάσεις σχετικά µε τους πλέον 
ενδεδειγµένους τρόπους για περαιτέρω ενίσχυση της επιστηµονικής, διαχειριστικής και 
οικονοµικής ενοποίησης, να αξιολογεί την ικανότητα των ΜΜΕ που εκτελούν Ε&Α να έχουν 
πρόσβαση στο κοινό πρόγραµµα Eurostars και να αξιολογεί την ποιότητα και την 
αποτελεσµατικότητα της υλοποίησής του. 

Η έκθεση της Οµάδας κάλυψε όλες αυτές τις πτυχές και συµπεριέλαβε έναν σηµαντικό 
αριθµό γεγονότων, παρατηρήσεων και συστάσεων. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το σύνολο της 
έκθεσης12 αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της διαδικασίας ενδιάµεσης αξιολόγησης που 
προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2. Συνεπώς, στις παραγράφους που ακολουθούν, η 
Επιτροπή θα δώσει έµφαση αποκλειστικά στις σηµαντικότερες διαπιστώσεις/συστάσεις για τη 
µελλοντική πορεία, και οι παρατηρήσεις της θα επικεντρωθούν σε αυτές.  

2.1. Πρόοδος του Eurostars προς την επίτευξη των στόχων του 

2.1.1. Ανάγκη υλοποίησης του Eurostars 

Η Οµάδα πρότεινε να εντοπιστεί ο πληθυσµός-στόχος των ευρωπαϊκών ΜΜΕ που διεξάγουν 
Ε&Α, σύµφωνα µε τον κύριο στόχο που διατυπώνεται στο παράρτηµα 1 της απόφασης 
Eurostars και ο πληθυσµός αυτός να αποτελέσει ένα βιώσιµο τµήµα της αγοράς ως προς τη 
ζήτηση. Το πρόγραµµα, µε τον πρωτότυπο συνδυασµό χαρακτηριστικών, φαίνεται να 
αντιµετωπίζει τις πραγµατικές ανάγκες των ΜΜΕ που διενεργούν Ε&Α και έχει προσελκύσει 
µεγάλο αριθµό αιτήσεων, ο δε αριθµός εξειδικευµένων έργων υπερβαίνει τις αρχικές 
πιστώσεις του προϋπολογισµού. Με την ανοικτή προσέγγιση της καινοτοµίας να καθίσταται 
ταχέως κοινή πρακτική και να αναγνωρίζεται η σπουδαιότητα της Ε&Α για τις επιδόσεις των 
ΜΜΕ, η Οµάδα πιστεύει ότι η ζήτηση για διεθνείς συνεργασίες Ε&Α από τις ΜΜΕ κατά 
πάσα πιθανότητα θα αυξηθεί. Συνεπώς, η Οµάδα συνιστά να συνεχιστεί το Eurostars πέραν 
του 2013 και, στην επόµενη έκδοση του προγράµµατος Eurostars, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
εκπονήσει πρόταση αύξησης του προϋπολογισµού, µε ρήτρες ευελιξίας, ώστε να υπάρξει 
ανταπόκριση στην αυξανόµενη ζήτηση.  

                                                 
12 Έκθεση που δηµοσιεύτηκε στη διεύθυνση  

http://ec.europa.eu/research/evaluations/index_en.cfm?pg=fp7-evidence υπό «Other FP7 Panel 
Evaluations» («Άλλες αξιολογήσεις της οµάδας για το 7ο ΠΠ») 

http://ec.europa.eu/research/evaluations/index_en.cfm?pg=fp7-evidence
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Η Επιτροπή χαιρετίζει το έντονο ενδιαφέρον των ΜΜΕ για το Eurostars. Είναι 
σηµαντικό να δούµε κατά πόσο το συγκεκριµένο επίπεδο ζήτησης θα διατηρηθεί και 
εάν οι χώρες του Eurostars είναι σε θέση να ανταποκριθούν. Επιπλέον, σήµερα οι 
περισσότερες συµµετέχουσες ΜΜΕ έχουν ήδη συµµετάσχει σε διεθνή έρευνα, όπως 
εξηγείται στο κεφάλαιο 2.3. Τίθεται το ερώτηµα κατά πόσο αυτές οι ΜΜΕ 
αποτελούν την οµάδα-στόχο. Οι συζητήσεις για τις µελλοντικές πιστώσεις του 
προϋπολογισµού του Eurostars πρέπει να πραγµατοποιηθούν υπό το πρίσµα της 
περαιτέρω εξέλιξης του προγράµµατος και, τελικά, στο γενικό πλαίσιο του 
µελλοντικού κοινού στρατηγικού πλαισίου για τη χρηµατοδότηση της έρευνας και 
της καινοτοµίας και των συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 4ης 
Φεβρουαρίου 2011. 

2.1.2. Κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις του Eurostars  

Το πρόγραµµα Eurostars είναι σχετικά καινούργιο και, ως εκ τούτου, έως τώρα έχουν 
ολοκληρωθεί λίγα µόνο έργα. Όπως αναγνωρίζει η Οµάδα, είναι πολύ δύσκολη η ποιοτική 
εκτίµηση του αντικτύπου µέσω της µέτρησης της προσθετικότητας έργου (προσθετικότητα 
ως προς τις εισροές, τις εκροές και τη συµπεριφορά), ελλείψει συγκεκριµένων δεδοµένων, τα 
περισσότερα εκ των οποίων συγκεντρώνονται στο τέλος του έργου. 

Η ακριβής εκτίµηση της προσθετικότητας απαιτεί την εφαρµογή κατάλληλων τεχνικών, για 
τις οποίες χρειάζονται συγκεκριµένα δεδοµένα τα οποία η Οµάδα έχει υποδείξει στις 
συστάσεις της και πρέπει να συγκεντρώνονται από τη Γραµµατεία της Eureka και από τους 
εθνικούς φορείς χρηµατοδότησης.  

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τις συστάσεις που αφορούν τους 
δείκτες επιπτώσεων και τα απαραίτητα δεδοµένα, οι οποίες πρέπει να οδηγήσουν σε 
καλύτερη αξιολόγηση του αντίκτυπου των έργων που απορρέουν από το Eurostars. 
Ενθαρρύνει τη Γραµµατεία της Eureka να αναπτύξει τους εν λόγω δείκτες και να 
συγκεντρώσει τα δεδοµένα χωρίς ωστόσο να επιβάλει ένα πολύ υψηλό φόρτο στις 
ΜΜΕ όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων. Η Επιτροπή θα λάβει τα ανωτέρω υπόψη 
ενόψει της τελικής αξιολόγησης, η οποία σύµφωνα µε την απόφαση Eurostars θα 
πραγµατοποιηθεί το 2013. Σε εκείνο το στάδιο θα είναι καθοριστική η πλήρης 
κατανόηση του αντίκτυπου του Eurostars στις δραστηριότητες των συµµετεχουσών 
ΜΜΕ.  

2.1.3. Χρηµατοδότηση επιλέξιµων έργων 

Σε σχέση µε τους πόρους του Eurostars για την περίοδο πριν από το 2013, η Οµάδα 
παρατήρησε ότι η διαθέσιµη χρηµατοδότηση για κάθε πρόσκληση δεν αρκεί να καλύψει όλα 
τα έργα που ανταποκρίνονται στα κριτήρια αξιολόγησης. Η Οµάδα συνιστά στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και στα κράτη µέλη να διαθέσουν επαρκείς πόρους για να καταστεί δυνατή η 
χρηµατοδότηση µεγαλύτερου αριθµού έργων που πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης του 
Eurostars. 

Η Επιτροπή συµφωνεί µε τη σύσταση αυτή στο βαθµό που επιτρέπει τη 
χρηµατοδότηση του συνόλου των βέλτιστων έργων µε βάση την αρχή του κοινού 
ταµείου. Όπως αναφέρεται στην απόφαση Eurostars «η κατανοµή των κονδυλίων 
από τη συνεισφορά της Κοινότητας και τους εθνικούς προϋπολογισµούς που 
προορίζονται για επιλεγµένα έργα του Eurostars γίνεται βάσει της σειράς κατάταξης 
του πίνακα». Όµως, λόγω του τρόπου µε τον οποίο λειτουργεί το τρέχον (µη 
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συγκεντρωτικό) µοντέλο χρηµατοδότησης, φαίνεται απίθανο η όποια αύξηση του 
προϋπολογισµού να οδηγήσει σε ανάλογη αύξηση των χρηµατοδοτούµενων έργων. 
Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µόνο εάν οι χώρες του Eurostars προβλέψουν επαρκή 
µέσα χρηµατοδότησης όλων των έργων µε τη βέλτιστη σειρά κατάταξης. Επιπλέον, 
η Επιτροπή παρατηρεί ότι τα υπάρχοντα δεδοµένα για τα κονδύλια που όντως 
διατέθηκαν από τους εθνικούς φορείς χρηµατοδότησης καταδεικνύουν ότι µόνο ένα 
µικρό µερίδιο του προϋπολογισµού έχει αναλωθεί µέχρι στιγµής. Πρέπει επίσης να 
ληφθούν υπόψη οι προβληµατισµοί για τις επιπτώσεις της τρέχουσας 
δηµοσιονοµικής κρίσης στη διαθεσιµότητα κονδυλίων σε πολλά κράτη µέλη. 

Συνεπώς, η Επιτροπή προτείνει να εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις, όπως η θέσπιση 
αυστηρότερων κριτηρίων αξιολόγησης έργου, όπως προτείνει η Οµάδα, ή η διάθεση 
του προϋπολογισµού µελλοντικών προσκλήσεων σε υφιστάµενες, µε δυνατότητα 
µεταφοράς του αδιάθετου προϋπολογισµού από έτος σε έτος. 

2.2. Περαιτέρω ενίσχυση της επιστηµονικής, διαχειριστικής και οικονοµικής 
ενοποίησης 

Η Οµάδα ανέφερε ότι, θεωρητικά, το πρόγραµµα Eurostars έχει επιτύχει ένα καλό επίπεδο 
ενοποίησης των εθνικών προγραµµάτων ως προς τις τρεις πτυχές τους (επιστηµονική, 
διαχειριστική και οικονοµική), µε την καθιέρωση των κύριων φορέων και διαδικασιών που 
αναφέρονται στην απόφαση. 

Ωστόσο, χρειάζεται να γίνουν περαιτέρω βελτιώσεις για να επιτευχθεί ο επιθυµητός βαθµός 
ενοποίησης σε επίπεδο υλοποίησης, ιδίως στους ακόλουθους τοµείς: εναρµόνιση των εθνικών 
ποσοστών χρηµατοδότησης και των όρων χρηµατοδότησης, συγχρονισµός και µείωση του 
χρόνου έως τη σύναψη της σύµβασης και εναρµόνιση της διαδικασίας υποβολής εκθέσεων. 
Αυτές οι πτυχές, οι οποίες συνδέονται βαθύτερα µε τις πτυχές υλοποίησης/τις επιχειρησιακές 
πτυχές του Eurostars, εξετάζονται στην παράγραφο 2.4. 

Η Οµάδα συνιστά την αντιµετώπιση αυτών των σηµαντικών ζητηµάτων, µέσω της εκπόνησης 
ενός χάρτη πορείας µε µετρήσιµα ορόσηµα για τη διευκόλυνση της παρακολούθησης και της 
υλοποίησης της διαδικασίας ενοποίησης και µε τη σύσταση µόνιµης οµάδας εργασίας για την 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών. 

Η Επιτροπή συµφωνεί µε τις συστάσεις της Οµάδας µε στόχο την περαιτέρω 
επιτάχυνση της διαδικασίας ενοποίησης. Η Επιτροπή καλεί τις χώρες του Eurostars 
να λάβουν υπόψη το στόχο ενοποίησης του κοινού προγράµµατος Eurostars µε τη 
βελτίωση της εναρµόνισης και την απλούστευση των κανόνων επιλεξιµότητας για τη 
χρηµατοδότηση, και την εναρµόνιση της χρηµατοδότησης και των πρακτικών 
εκταµίευσης. 

Επιπλέον, η Οµάδα συνέλεξε και διατύπωσε παρατηρήσεις σχετικά και µε άλλα «σηµεία που 
επιδέχονται βελτίωση» (αναφέρονται κάτωθι), τα οποία η Επιτροπή θεωρεί θεµελιώδη για την 
πλήρη και µακροπρόθεσµη επιτυχία του προγράµµατος διότι βρίσκονται στον πυρήνα της 
διάρθρωσης του Eurostars. 

2.2.1. Συµµόρφωση µε τους κανόνες Eurostars: κοινά κριτήρια επιλεξιµότητας και 
υπογραφή διµερών συµφωνιών 

Μολονότι δεν διατυπώνει παρατηρήσεις για µεµονωµένες χώρες, η Οµάδα τονίζει ότι τα 
κριτήρια επιλεξιµότητας του Eurostars πρέπει να εφαρµόζονται γενικά σε όλες τις 
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συµµετέχουσες χώρες. Καµία χώρα δεν επιτρέπεται να επιβάλει όρους επιλεξιµότητας που 
υπερβαίνουν τα κριτήρια επιλεξιµότητας του Eurostars. Συνιστά, επίσης, οι διµερείς συµφωνίες 
µε τη Γραµµατεία της Eureka να υπογραφούν από όλους τους εθνικούς φορείς 
χρηµατοδότησης13.  

Η Επιτροπή αποδέχεται πλήρως την εν λόγω σύσταση όσον αφορά τη Γραµµατεία 
της Eureka και τις χώρες του Eurostars. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής 
των υπόλοιπων διµερών συµφωνιών αποτελεί προτεραιότητα. Πρέπει να 
διασφαλισθεί ότι τα κριτήρια επιλεξιµότητας του Eurostars αποτελούν αναγκαία και 
ικανή προϋπόθεση για τη χρηµατοδότηση κάθε συµµετέχοντος έργου σε κάθε 
συµµετέχουσα χώρα. Η συµµόρφωση µε τους κανόνες Eurostars είναι απαραίτητη 
για την πλήρη απελευθέρωση του υψηλού δυναµικού του προγράµµατος, ενισχύει τη 
µακροπρόθεσµη αξιοπιστία του και διευκολύνει τη διαδικασία ενοποίησης. Η 
απόφαση Eurostars προβλέπει την τήρηση µιας κοινής δέσµης κριτηρίων και ενός 
κοινού συνόλου κανόνων για τη χρηµατοδότηση επιλεγµένων έργων που αποτελούν 
µέρος ενός κοινού πίνακα κατάταξης βάσει συγκεκριµένης σειράς. Η Επιτροπή 
υπογραµµίζει την ανάγκη να τηρηθεί πλήρως η εν λόγω δέσµευση για την 
µακροπρόθεσµη επιτυχία του προγράµµατος. 

2.2.2. Το «εικονικό κοινό ταµείο» (ΕΚΤ) 

Το πρόγραµµα Eurostars ξεκίνησε τις δραστηριότητές του µε βάση το µοντέλο 
χρηµατοδότησης «εικονικό κοινό ταµείο», πράγµα που σηµαίνει ότι οι χώρες και οι 
περιφέρειες πληρώνουν για τους δικούς τους συµµετέχοντες εφαρµόζοντας τους ισχύοντες 
εθνικούς κανόνες, µε βάση την αρχή της «δίκαιης επιστροφής». Ωστόσο, σύµφωνα µε τη 
συµφωνία ανάθεσης, η Γραµµατεία πρέπει ενδιάµεσα να προτείνει συγκεκριµένα µέτρα για 
τη µετάβαση προς ένα «πραγµατικό κοινό ταµείο», στο πλαίσιο της διαδικασίας της 
δηµοσιονοµικής ενοποίησης. 

Η Οµάδα θεωρεί ότι το «πραγµατικό κοινό ταµείο» είναι η κατάλληλη οργανωτική αρχή για 
τη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων του Eurostars. Ωστόσο, παρατηρεί επίσης ότι εάν 
µια συµµετέχουσα χώρα εξαντλήσει τον ειδικό προϋπολογισµό, αυτό µπορεί να έχει 
δυσµενείς επιπτώσεις σε όλα τα µεταγενέστερα έργα των οποίων οι συµµετέχοντες ζητούν 
χρηµατοδότηση από την εν λόγω χώρα. 

Η Οµάδα συνιστά το Eurostars να εξακολουθήσει να οργανώνεται µε βάση την αρχή «εικονικό 
κοινό ταµείο». Ωστόσο, συνιστάται επίσης το κοινό πρόγραµµα Eurostars να δοκιµάσει µια 
προσέγγιση σύµφωνα µε την οποία το 10% των συνολικών δεσµευµένων κονδυλίων διατίθεται 
σε ένα πραγµατικό κοινό ταµείο, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη χρηµατοδότηση 
έργων µε υψηλή σειρά κατάταξης τα οποία κινδυνεύουν να µην χρηµατοδοτηθούν λόγω 
επιπλοκών σε επίπεδο χώρας. 

Η Επιτροπή αναγνωρίζει την αξία του «εικονικού κοινού ταµείου» σε αυτή τη φάση 
του προγράµµατος Eurostars. Ωστόσο, εγείρονται ανησυχίες σύµφωνα µε τις οποίες 
η συνέχιση εφαρµογής του «εικονικού κοινού ταµείου» ως µοντέλου 
χρηµατοδότησης µπορεί να οδηγήσει σε ανισορροπία ως προς τα ποσοστά επιτυχίας 
µεταξύ των χωρών Eurostars ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα εθνικής 
χρηµατοδότησης, ενώ το πρόγραµµα πρέπει να παρέχει «ίσες ευκαιρίες» για τις 
ΜΜΕ σε όλες τις χώρες και να στηρίζεται πλήρως στην αρχή της αριστείας. 

                                                 
13 Επτά διµερείς συµφωνίες δεν έχουν ακόµη υπογραφεί. 
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Όπως ήδη δηλώθηκε µε σαφήνεια µε την ευκαιρία της έγκρισης του κοινού προγράµµατος 
έρευνας και ανάπτυξης στη Βαλτική Θάλασσα (BONUS) βάσει του άρθρου 185 της ΣΛΕΕ 
(πρώην άρθρο 169 της ΕΚ), το «πραγµατικό κοινό ταµείο», ενώ δεν είναι αυτοσκοπός, 
αποτελεί ένα µέσο διασφάλισης της αριστείας και της οικονοµικής δέσµευσης των κρατών 
µελών για όλες τις πρωτοβουλίες που συνδέονται µε τη διασυνοριακή χρηµατοδότηση και 
συνεργασία, µέσο που παραµένει ζωτικής σηµασίας για την προώθηση της υλοποίησης του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. 

Εποµένως, η Επιτροπή συµφωνεί µε τη σύσταση να δοκιµαστεί µια προσέγγιση µε 
βάση ένα µερικό «πραγµατικό κοινό ταµείο» που πρέπει να ολοκληρωθεί έως το 
2013. Η Επιτροπή καλεί τη Γραµµατεία της Eureka να προτείνει άλλα παρεµφερή 
µέτρα για τον ίδιο σκοπό. Αυτό συνάδει µε την αρχή σύµφωνα µε την οποία για κάθε 
πρωτοβουλία βάσει του άρθρου 185 είναι απαραίτητη η πλήρης δέσµευση, τόσο 
οικονοµική όσο και πολιτική, των κρατών µελών, και αποτελεί µια εκ των ων ουκ 
άνευ προϋπόθεση για τη λήψη ευρωπαϊκών κονδυλίων. 

2.3. ∆υνατότητα των ΜΜΕ που διεξάγουν Ε&Α να έχουν πρόσβαση στο Eurostars 

Με βάση εµπεριστατωµένη ανάλυση που στηρίχτηκε κυρίως σε µια έρευνα µε αντικείµενο 
τους εγγεγραµµένους στο Eurostars14 και σε µια έρευνα για την κοινότητα καινοτοµίας15, η 
Οµάδα κατέληξε στο συµπέρασµα ότι το Eurostars είναι εύκολα προσβάσιµο, οι κανόνες του 
γίνονται εύκολα κατανοητοί από τους υποψηφίους, το κόστος εκτέλεσής του είναι λογικό και 
τα διαθέσιµα εργαλεία εύχρηστα.  

Το πρόγραµµα φαίνεται να προσελκύει κυρίως τις ΜΜΕ που συµµετέχουν ήδη σε διεθνείς 
συνεργασίες. Μολονότι το πρόγραµµα φαίνεται να έχει µεγάλες δυνατότητες διευκόλυνσης 
της διεθνούς συνεργασίας στην Ε&Α µε βάση την προηγούµενη εµπειρία, υπάρχουν 
ελάχιστες αποδείξεις νεοπαγών σχέσεων και, συνεπώς, ο αντίκτυπός του όσον αφορά τη 
σύναψη νέων εταιρικών σχέσεων είναι περιορισµένος. 

Η Οµάδα συνιστά στη Γραµµατεία της Eureka και στους εθνικούς συντονιστές προγράµµατος 
της Eureka (ΕΣΠ) να επιδιώξουν, έως το 2013, να αυξήσουν τη συµµετοχή των ΜΜΕ που δεν 
έχουν συνάψει προϋπάρχουσες διεθνείς σχέσεις. 

Η Επιτροπή συµφωνεί µε αυτή τη σύσταση, θεωρώντας ότι από το Eurostars 
αναµένεται να συµπληρώσει τις δυνατότητες που προσφέρονται στις ΜΜΕ από τα 
ισχύοντα µέσα κατά τη διεξαγωγή διεθνούς έρευνας, και ότι η αρχή της διαφάνειας 
αποτελεί το κλειδί για τον επιτυχή αντίκτυπο του προγράµµατος και πρέπει να 
τηρείται απολύτως. 

Η Επιτροπή καλεί τη Γραµµατεία της Eureka και τις χώρες του Eurostars να 
αντιµετωπίσουν το εν λόγω πρόβληµα και να εξεύρουν τρόπους προσέλκυσης 
νεοεισερχόµενων ΜΜΕ, καθιστώντας το πρόγραµµα προσιτότερο και διαφανέστερο. 
Στο µέλλον πρωταρχικός στόχος πρέπει επίσης να είναι οι ΜΜΕ µε τα απαιτούµενα 
χαρακτηριστικά και όχι η προσέλκυση περισσότερων ΜΜΕ. 

                                                 
14 Η Γραµµατεία της Eureka δροµολόγησε τον Μάιο του 2010 µια έρευνα µε αντικείµενο τους 

εγγεγραµµένους στο Eurostars, η οποία συµπεριέλαβε 3.182 εγγεγραµµένους από την ηµεροµηνία-τοµή 
1 έως την ηµεροµηνία-τοµή 3. Απάντησαν 442 εγγεγραµµένοι. Τα αποτελέσµατα της έρευνας 
διατέθηκαν στην οµάδα εµπειρογνωµόνων. 

15 Η Οµάδα χρησιµοποίησε διαφορετικές ενότητες της έρευνας για την κοινότητα καινοτοµίας. 
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Η Επιτροπή θα εργαστεί για να διευκολύνει την αλληλεπίδραση και τη δηµιουργία 
συνέργειας µε άλλες πρωτοβουλίες της ΕΕ που υποστηρίζουν τη δικτύωση µεταξύ 
δυνητικών υποψηφίων, συµπεριλαµβανοµένων των ΜΜΕ που είναι νεοεισερχόµενες 
στη διεθνή έρευνα. 

2.4. Ποιότητα και αποτελεσµατικότητα της εκτέλεσης του Eurostars 

Όπως προβλέπεται σε ένα καθεστώς έµµεσης κεντρικής διαχείρισης, η Γραµµατεία της 
Eureka που εκτελεί χρέη ειδικής δοµής εκτέλεσης έχει πλήρως την ευθύνη της διαχείρισης 
και της λειτουργικής/δηµοσιονοµικής εκτέλεσης του Eurostars. Στην ανάλυσή της για τις 
διάφορες δραστηριότητες εκτέλεσης του προγράµµατος (προσκλήσεις, αξιολόγηση, 
χρηµατοδότηση, διαχείριση έργου, παρακολούθηση), η Οµάδα θεωρεί ότι η διαδικασία 
λειτουργεί σχετικά οµαλά. Ωστόσο, προσδιορίζει ορισµένους τοµείς που επιδέχονται 
βελτίωση, κυρίως όσον αφορά τη διαδικασία αξιολόγησης: η Οµάδα διαπίστωσε την ύπαρξη 
προφανούς πολυπλοκότητας, πρώτον, όσον αφορά την κατανοµή της εθνικής 
χρηµατοδότησης σε έργα και, δεύτερον, όσον αφορά τις διαπραγµατεύσεις σύναψης 
σύµβασης µεταξύ των επιτυχόντων υποψηφίων και εθνικών φορέων χρηµατοδότησης. 

2.4.1. Κεντρική διαδικασία αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση ακολουθεί διαδικασία δύο σταδίων: µια πρώτη αξιολόγηση από τεχνικούς 
εµπειρογνώµονες και µια δεύτερη αξιολόγηση από ανεξάρτητη οµάδα αξιολόγησης, η οποία, 
επίσης, προβαίνει σε συνολική κατάταξη των προτάσεων.  

Όσον αφορά τους τεχνικούς εµπειρογνώµονες, η Οµάδα συνιστά στη Γραµµατεία της Eureka 
να λάβει τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να επιτύχει, έως το τέλος του 2013, αύξηση του 
αριθµού τους διατηρώντας ωστόσο ένα υψηλό επίπεδο εµπειρογνωµοσύνης και καλύτερη 
εξισορρόπηση της τεχνικών γνώσεων και των γνώσεων περί αγοράς εντός της οµάδας, µε πιο 
ισόρροπη γεωγραφική εκπροσώπηση εµπειρογνωµόνων µεταξύ των συµµετεχουσών χωρών. 

Όσον αφορά την ανεξάρτητη οµάδα αξιολόγησης (ΑΟΑ), η Οµάδα συνιστά να διατεθεί 
περισσότερος χρόνος στα µέλη της ΑΟΑ για µια ακριβέστερη ανάλυση των προς κατάταξη 
προτάσεων και να παρασχεθεί ακριβέστερη και συστηµατικότερη ανάδραση στους υποψηφίους 
για το έργο και στους τεχνικούς εµπειρογνώµονες. 

Όπως ορθώς επισηµαίνεται στην έκθεση, η επιτυχία του Eurostars εξαρτάται από την 
αξιοπιστία της συνολικής διαδικασίας αξιολόγησης. Εν προκειµένω έχουν ιδιαίτερη σηµασία 
τρεις πτυχές της διαδικασίας αξιολόγησης: η αµεροληψία, η ποιότητα και η επικαιρότητα.  

Η Επιτροπή συµφωνεί πλήρως µε τις ανωτέρω συστάσεις. Ειδικότερα, οι 
εµπειρογνώµονες πρέπει να διαθέτουν την απαραίτητη εµπειρογνωµοσύνη για την 
αξιολόγηση, επίσης, των κοινωνικοοικονοµικών επιπτώσεων των έργων· πρόκειται 
για ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Eurostars. 

Η Επιτροπή υπενθυµίζει ότι η διαφάνεια της όλης διαδικασίας αποτελεί τη βασική 
αρχή που διέπει την «απόφαση Eurostars». Ως εκ τούτου, συµφωνεί πλήρως µε το 
αίτηµα της Οµάδας για βελτίωση της ποιότητας της ανάδρασης των αξιολογητών 
στους υποψηφίους. 

Η Επιτροπή προτρέπει τη Γραµµατεία της Eureka να προβεί στις απαραίτητες 
ενέργειες για τη βελτίωση της ποιότητας των αξιολογήσεων, αρχής γενοµένης από 
την πρόσληψη και επιλογή εµπειρογνωµόνων, χρησιµοποιώντας, παραδείγµατος 
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χάριν, έναν φιλικότερο προς το χρήστη σύνδεσµο που παραπέµπει στο εργαλείο 
υποβολής αιτήσεων για την απόκτηση της ιδιότητας του εµπειρογνώµονα στον 
δηµόσιο ιστότοπο του Eurostars και µέσω της κινητοποίησης των εθνικών 
συντονιστών προγράµµατος της Eureka για την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων.  

2.4.2. Αποκεντρωµένη χρηµατοδότηση –χρόνος έως τη σύναψη της σύµβασης 

Η δεύτερη δέσµη επιχειρησιακών συστάσεων που πρέπει να υλοποιηθούν έως το 2013 αφορά 
τη διαδικασία χρηµατοδότησης, όπου το εθνικό επίπεδο καθίσταται καθοριστικός 
παράγοντας. Η Οµάδα θεωρεί ότι η διαδικασία υλοποίησης ποικίλλει σηµαντικά από χώρα σε 
χώρα. Είναι σηµαντικό για το Eurostars να επιτύχει ένα υψηλό επίπεδο εναρµόνισης µεταξύ 
χωρών για την επίτευξη οµοιογενών επιχειρησιακών επιδόσεων και αύξηση της συνολικής 
αποδοτικότητας του προγράµµατος. Μετά την επιλογή µιας πρότασης για χρηµατοδότηση 
ξεκινά η φάση των διαπραγµατεύσεων µεταξύ του εκάστοτε υποψηφίου και του εθνικού 
φορέα χρηµατοδότησης. Η Οµάδα θεωρεί ότι αυτή η φάση είναι η πλέον πολύπλοκη. 

Η Οµάδα θεωρεί ότι η µείωση του χρόνου έως τη σύναψη της σύµβασης (πρόκειται για τον 
χρόνο µεταξύ της καταληκτικής ηµεροµηνίας των προσκλήσεων και της ηµεροµηνίας 
υπογραφής της συµφωνίας επιχορήγησης) πρέπει να παραµείνει ως µία από τις κορυφαίες 
προτεραιότητες για όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη του προγράµµατος Eurostars και οι 
συµµετέχουσες χώρες καλούνται να θεσπίσουν τα αναγκαία µέτρα. 

Η Οµάδα προτείνει επίσης πιθανές δράσεις για τη µείωση του χρόνου έως τη σύναψη της 
σύµβασης: προηγούµενη δηµοσιονοµική αξιολόγηση σε εθνικό επίπεδο· η Γραµµατεία πρέπει 
να παρακολουθεί και να προβαίνει σε διαβουλεύσεις µε τις «πιο αργές» χώρες· κοινές και 
αυστηρότερες προθεσµίες για την υπογραφή της συµφωνίας κοινοπραξίας και επιχορήγησης.  

Η Επιτροπή συµφωνεί µε τις ανωτέρω συστάσεις και προτρέπει τις χώρες του 
Eurostars να προωθήσουν τις διαδικασίες εντός των εθνικών διοικήσεων όσο το 
δυνατόν περισσότερο. Ο στόχος, όπως προβλέπεται στη συµφωνία ανάθεσης16 
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Γραµµατείας της Eureka, ήταν η 
υπογραφή της ατοµικής συµφωνίας επιχορήγησης µε τους συµµετέχοντες στο έργο 
το αργότερο 6 µήνες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία, έως τα µέσα του 
προγράµµατος. Συµµεριζόµενη πλήρως την άποψη της Οµάδας, η Επιτροπή 
προτρέπει τη Γραµµατεία να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την παρακολούθηση 
του χρόνου έως τη σύναψη της σύµβασης και για τον εντοπισµό των βέλτιστων 
πρακτικών.  

3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Κατά τα πρώτα έτη εκτέλεσής του, το πρόγραµµα Eurostars απέδειξε ότι έχει πολλές 
δυνατότητες ως πρόγραµµα που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τις ΜΜΕ που διεξάγουν Ε&Α, 
στηρίζοντάς τες να καινοτοµούν. Συνεπώς, η Επιτροπή θα συνεχίσει να υποστηρίζει το 
τρέχον πρόγραµµα έως το 2013 κατά τα προβλεπόµενα. 

                                                 
16 Συµφωνία ανάθεσης (30-CE-0270684/00-14) της 19.6.2009 όσον αφορά το κοινό πρόγραµµα Eurostars 

µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Γραµµατείας του Eureka AISBL.  
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Οι επιχειρησιακές επιδόσεις του προγράµµατος, το οποίο δροµολογήθηκε το 2008, 
χρειάζονται περαιτέρω βελτίωση. Από αυτή την άποψη, το κύριο µέτρο επιτυχίας είναι η 
σηµαντική µείωση του χρόνου έως τη σύναψη της σύµβασης. 

Από µια ευρύτερη προοπτική, η διαδικασία ενοποίησης των εθνικών προγραµµάτων που 
συµµετέχουν πρέπει να ενισχυθεί. Ως εκ τούτου, η Γραµµατεία της Eureka και οι χώρες του 
Eurostars πρέπει να καταβάλουν αυξηµένες προσπάθειες για την επιτάχυνση της εναρµόνισης 
των εθνικών κανόνων, τηρώντας απολύτως τα κοινά κριτήρια επιλεξιµότητας και 
αξιολόγησης του Eurostars και τις σχετικές κοινές διαδικασίες. 

Τέλος, η Επιτροπή θα λάβει ενεργά µέρος στις διαβουλεύσεις για την πιθανή συνέχιση του 
τρέχοντος προγράµµατος Eurostars, στο πλαίσιο της επόµενης προγραµµατικής περιόδου, 
χωρίς να θίγεται η προετοιµασία του κοινού στρατηγικού πλαισίου για την έρευνα και την 
καινοτοµία και το πολυετές χρηµατοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ, και λαµβάνοντας υπόψη το 
ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο της εµβληµατικής πρωτοβουλίας «Ένωση καινοτοµίας» και τα 
συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2011. 

 


