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Εισαγωγή

Από το 1984, οι δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (Ε&ΤΑ) της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας υλοποιούνται μέσω πολυετών προγραμμάτων πλαισίων (ΠΠ). Με 
προϋπολογισμό περίπου 17 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα έτη 2002-2006, το έκτο πρόγραμμα 
πλαίσιο (6ο ΠΠ) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας χρηματοδότησε, μέχρι το τέλος του 2008, 
«έμμεσες» δραστηριότητες Ε&ΤΑ, εκτιμώμενης επενδυτικής αξίας 25 δισεκατομμυρίων 
ευρώ.

Με το 6ο ΠΠ εισήχθησαν δύο νέα μέσα τα οποία αποσκοπούσαν ειδικά στην «ολοκλήρωση 
και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας»:

- τα «δίκτυα αριστείας» (ΔΑ, 167 έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το 6ο ΠΠ, με συνεισφορά 
της ΕΕ ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ) αποσκοπούσαν πρωταρχικά στη δημιουργία 
ουσιαστικής και μακροχρόνιας ολοκλήρωσης των ερευνητικών δραστηριοτήτων των εταίρων 
του δικτύου, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην άμεση αντιμετώπιση του 
κατακερματισμού των ερευνητικών δραστηριοτήτων στην Ευρώπη σε μια δεδομένη θεματική 
προτεραιότητα, και

- τα «ολοκληρωμένα έργα» (ΟΕ, χρηματοδοτήθηκαν σχεδόν 700 έργα, με συνεισφορά της ΕΕ 
ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ) σχεδιάστηκαν για να παράγουν τη γνώση που απαιτείται για 
την υλοποίηση των θεματικών προτεραιοτήτων, με την επίτευξη φιλόδοξων και σαφώς 
καθορισμένων επιστημονικών και τεχνολογικών στόχων με ευρωπαϊκή διάσταση.

1) Ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (εμβέλεια, διαπιστώσεις και συστάσεις)

α) Εμβέλεια του ελέγχου

Ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου διερεύνησε τον βαθμό στον οποίο:

 τα ΔΑ και τα ΟΕ συνέβαλαν στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής στον τομέα της 
έρευνας που ορίζει η Συνθήκη, καθώς και τους δικούς τους ειδικούς στόχους·

 η Επιτροπή υποστήριξε αποτελεσματικά την υλοποίηση των έργων, παρέχοντας την 
αναγκαία καθοδήγηση στους δικαιούχους, διαχειριζόμενη τις συμβάσεις και 
παρακολουθώντας τη συντελούμενη πρόοδο, και

 το 6ο ΠΠ τόνωσε τις επενδύσεις στον τομέα Ε&ΤΑ.

β) Διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Έλλειψη σαφούς λογικής της παρέμβασης

Το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι τα μέσα του 6ου ΠΠ πέτυχαν να προαγάγουν, αφενός, 
τη συνεργασία στον τομέα της έρευνας και, αφετέρου, έργα αποδεκτής ποιότητας. Ωστόσο, 
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τα μέσα αυτά λειτούργησαν χωρίς να υφίσταται ούτε σαφής λογική της παρέμβασης ούτε 
στόχοι SMART1 και δείκτες επιδόσεων.

Μερική μόνο επίτευξη των ειδικών στόχων

Οι ειδικοί στόχοι των νέων μέσων επιτεύχθηκαν μόνο εν μέρει. Μόνο ένα μικρό ποσοστό των 
ΔΑ εξασφάλισε σταδιακή και αυτοσυντηρούμενη ολοκλήρωση των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων μεταξύ των εταίρων του δικτύου. Τα ελεγχθέντα ΟΕ δεν κατάφεραν να 
προσελκύσουν περισσότερους πόρους από τους επιμέρους συμμετέχοντες ούτε εξασφάλισαν 
επιπρόσθετες πηγές δημόσιας ή ιδιωτικής χρηματοδότησης.

Αδυναμίες όσον αφορά τη διαχείριση της Επιτροπής

Σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, αποκαλύφθηκαν ορισμένες αδυναμίες σε ό,τι αφορά τη 
διαχείριση της Επιτροπής, οι οποίες επηρέασαν την αποτελεσματικότητα των δράσεων.

Μη επίτευξη των στόχων τόνωσης των επενδύσεων στον τομέα της Ε&ΤΑ

Σε σύγκριση με το 5ο ΠΠ, το 6ο ΠΠ δεν κατάφερε να επιτύχει σημαντική αύξηση των 
επενδύσεων των συμμετεχόντων στον τομέα της Ε&ΤΑ. Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα 
μειώθηκε μάλιστα με σχετικούς όρους. Πράγματι, για τις ΜΜΕ διατέθηκε χαμηλότερο 
ποσοστό (10%) του συνολικού προϋπολογισμού από αυτό που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο των 
θεματικών προγραμμάτων του 5ου ΠΠ (12%) και, όσον αφορά το 7ο ΠΠ, τα πρώτα 
αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι η συμμετοχή των ΜΜΕ σε αυτό φθίνει περαιτέρω.

γ) Συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Συνοπτικά, το Ελεγκτικό Συνέδριο υπέβαλε τις εξής συστάσεις:

1. Τα προγράμματα δαπανών πρέπει να βασίζονται σε σαφή λογική της παρέμβασης, η οποία 
να συνδέει τα μέσα με ρεαλιστικούς στόχους. Θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο 
καθορισμού ενός μόνο στόχου για κάθε μέσο. Για κάθε πρόγραμμα πρέπει να διατυπώνονται 
οι ενδεδειγμένοι δείκτες επιδόσεων, προκειμένου να παρακολουθούνται οι αναμενόμενες 
υλοποιήσεις, τα αποτελέσματα και ο αντίκτυπος.

2. Η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει εάν τα ΔΑ και τα ΟΕ διαθέτουν ρεαλιστικούς στόχους και 
παρέχουν σημαντικά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τα παραδοσιακά μέσα για τη 
συνεργασία στον τομέα της έρευνας. Η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει εάν τα παλαιότερα 
επιτεύγματα, η πιθανή προστιθέμενη κοινοτική αξία και οι προοπτικές αυτοσυντήρησης 
αιτιολογούν περαιτέρω χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ.

                                               
1 Το ακρωνύμιο SMART προκύπτει από τις αγγλικές λέξεις specific, measurable, achievable, relevant και timed 
(ειδικός, μετρήσιμος, εφικτός, σχετικός και χρονικά προσδιορισμένος) σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγραφος 3, 
του Δημοσιονομικού Κανονισμού.
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3. Η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει τους λόγους για τους οποίους υπήρξε σχετικά χαμηλό 
επίπεδο επενδύσεων των συμμετεχόντων στον τομέα της Ε&ΤΑ, σε σύγκριση με τους 
επιδιωκόμενους στόχους, και να προτείνει ειδικά μέτρα.

4. Η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσει σαφή και έγκαιρη καθοδήγηση, ταχύτερες διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων και καλύτερη παρακολούθηση των έργων.

2. Οι απαντήσεις της Επιτροπής

Κατά την άποψη της Επιτροπής, τα ΠΠ βασίστηκαν πάντοτε σε μια ορθή παρεμβατική 
πολιτική. Βασικά στοιχεία της προσέγγισης SMART ενσωματώθηκαν στα προγράμματα 
εργασίας της Επιτροπής στο πλαίσιο του 6ου ΠΠ, παρά το γεγονός ότι αυτή η προσέγγιση δεν 
ήταν ρητή στον Δημοσιονομικό Κανονισμό που εφαρμοζόταν κατά τη συγκεκριμένη περίοδο. 
Στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ, όλα τα προγράμματα εργασίας περιέχουν δηλώσεις για τις 
αναμενόμενες επιπτώσεις. Επιπλέον, η Επιτροπή έκρινε ότι το 6ο ΠΠ παρακολουθήθηκε και 
εκτιμήθηκε δεόντως.

Η Επιτροπή εξέφρασε την άποψη ότι υπήρξε μεγάλος αριθμός ΔΑ όπου επιτεύχθηκε μεταξύ 
των εταίρων διαρκής ολοκλήρωση και η συνολική ποιότητα των έργων χαρακτηρίστηκε 
υψηλή.

Η Επιτροπή επισήμανε ότι, όταν λαμβάνονται υπόψη οι δημόσιες και ιδιωτικές οργανώσεις 
που συμμετέχουν σε εμπορικές δραστηριότητες, τα ποσοστά συμμετοχής στο πλαίσιο του 6ου 
ΠΠ είναι ίδια με αυτά του 5ου ΠΠ, και θεώρησε ότι ήταν ακόμη πολύ νωρίς για να κριθεί η 
συμμετοχή των ΜΜΕ στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ.

Τέλος, η Επιτροπή εξέφρασε την άποψη ότι το 6ο ΠΠ παρείχε σημαντική ώθηση στην 
έρευνα.

3. Σχόλια και συστάσεις της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού με σκοπό την 
ενδεχόμενη συμπερίληψή τους στο σχέδιο έκθεσης σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (οικονομικό έτος 2008)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

Γενικές παρατηρήσεις

1. επικροτεί τις εποικοδομητικές συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τη συνολική 
θετική γνώμη του όσον αφορά την προώθηση της συνεργασίας στον τομέα της έρευνας, 
καθώς και έργων αποδεκτής ποιότητας από τα «δίκτυα αριστείας» και τα «ολοκληρωμένα 
έργα» της κοινοτικής πολιτικής έρευνας·

2. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, κατά την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα μέσα του 6ου 
ΠΠ που αποτέλεσαν αντικείμενο του ελέγχου είχαν συμβάλει στην προαγωγή ενός καλού και 
αποτελεσματικού επιπέδου ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων στα έργα·



DT\793207EL.doc 5/7 PE430.328v01-00

EL

Αρχικό στάδιο των διαδικασιών

3. σημειώνει ότι υπάρχει μεγάλο «χάσμα προσδοκιών», καθώς σε λιγότερα από το 55% όλων 
των έργων που αξιολογήθηκαν εκ των υστέρων διατηρήθηκε η αρχική αξιολόγηση της 
ποιότητάς τους ως «εξαιρετικής»· ζητεί από την Επιτροπή να επανεξετάσει τις διαδικασίες 
αξιολόγησης που ακολουθεί·

4. υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των αιτήσεων δεν ξεπερνά το όριο της 
«αριστείας» (μόνο το 15-20%), ενώ το κόστος των αιτήσεων (που σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις ανέρχεται σε έως και 300 000 ευρώ) το επωμίζονται οι αιτούντες· εν 
προκειμένω, προτρέπει την Επιτροπή να ασκεί με συνέπεια και αποτελεσματικότητα συνετή 
διακριτική ευχέρεια (π.χ. διαδικασίες πολλών σταδίων) προκειμένου να επιτυγχάνεται η 
πλέον αποδοτική χρήση των χρημάτων που διατίθενται στην έρευνα και όχι στη «διαχείριση 
της έρευνας»·

5. θεωρεί δυσάρεστο το γεγονός ότι, ανάλογα με την ενδεχόμενη επιτυχία τους κατά τη 
διαδικασία υποβολής αίτησης, μόνο το 53 με 86% επί του συνόλου των ενδιαφερόμενων 
μερών κατανόησαν πλήρως τη φύση των μέσων που χρησιμοποιήθηκαν στο 6ο ΠΠ· εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις είναι προφανές ότι για την επιλογή 
του μέσου ελήφθησαν υπόψη φορολογικές και όχι ουσιώδεις πτυχές· σημειώνει ότι η ύπαρξη 
πολλών εταίρων στα ΔΑ, καθώς και η μεγάλη έμφαση της Επιτροπής στη νομική 
ενσωμάτωση αποτελούν ιδιαίτερη πρόκληση, και επισημαίνει ότι η ομάδα εμπειρογνωμόνων 
για το μέλλον των ΔΑ έχει συστήσει να συνάπτονται μεγαλύτερες εταιρικές σχέσεις μόνο σε 
εξαιρετικές δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις1·

Συγκρότηση δικτύων αριστείας

6. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά τις απαιτήσεις του Κοινοβουλίου για πιο 
προσανατολισμένη στις υπηρεσίες και τον πελάτη εκτέλεση των προγραμμάτων έρευνας, 
ελάχιστη πρόοδος έχει επιτευχθεί όσον αφορά τη δημιουργία ενός φορέα ενιαίας 
εξυπηρέτησης, ο οποίος θα καλύπτει όλο το εύρος των Γενικών Διευθύνσεων που 
ασχολούνται με τον τομέα της έρευνας, την τυποποίηση των διαδικασιών υποβολής αίτησης, 
τα απαραίτητα έγγραφα και τη συνεπή ενημέρωση· υπογραμμίζει ότι το κοινό θεωρεί την 
Επιτροπή ενιαία οντότητα·

7. απαιτεί, εν προκειμένω, να λάβει εντέλει η Επιτροπή τα κατάλληλα μέτρα για μια 
προληπτική προσέγγιση όσον αφορά την υποστήριξη πελατών, τον εσωτερικό έλεγχο 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της τυποποίησης σε δεύτερο επίπεδο και της συνεκτικής 
διαχείρισης· ζητεί από την Επιτροπή να καταστήσει διαθέσιμα στο Διαδίκτυο όλα τα νομικά 
κείμενα στα οποία βασίζονται οι συμβάσεις επιχορηγήσεων συμπεριλαμβανομένων, εφόσον 
κρίνεται απαραίτητο, παραπομπών στη βελγική νομοθεσία·

                                               
1 πρβλ. τελική έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων για το μέλλον των δικτύων αριστείας (Σεπτέμβριος 2008 –

Έκθεση αξιολόγησης («ΕΑ»)) σ. 21.



PE430.328v01-00 6/7 DT\793207EL.doc

EL

8. υπενθυμίζει τις μόνιμες απαιτήσεις του Κοινοβουλίου για μείωση του διοικητικού φόρτου 
ιδίως όσον αφορά τις διαδικασίες επιχορηγήσεων1· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο 
μέσος χρόνος για τη σύναψη της σύμβασης είναι 13 μήνες, δηλαδή κατά τέσσερις μήνες 
μεγαλύτερος από αυτόν του 5ου ΠΠ· στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ, απαιτεί από την Επιτροπή να 
χρησιμοποιεί υφιστάμενα διοικητικά μέσα (π.χ. κωδικοί αριθμοί αναγνώρισης ταυτότητας 
(PIC), διορισμένοι εκπρόσωποι νομικών οντοτήτων (LEAR))·

9. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το 6ο ΠΠ δεν επιδίωξε τον στόχο της 
μεγαλύτερης συμμετοχής των ιδιωτών συμμετεχόντων, συγκεκριμένα των ΜΜΕ· 
συμμερίζεται την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι ορισμένες διατάξεις αποθάρρυναν 
ενεργά τη συμμετοχή τους· συνολικά, υιοθετεί την άποψη ότι οι νομοθετικές και κανονιστικές 
διατάξεις (συμπεριλαμβανομένων των υποδειγμάτων συμβάσεων και των κατευθυντήριων 
γραμμών) είναι υπερβολικά περίπλοκες και αποτρέπουν από μόνες τους την αποτελεσματική 
και αποδοτική υλοποίηση των ερευνητικών πολιτικών·

10. παρατηρεί ότι οι αξιολογήσεις επικεντρώνονται σε ελέγχους «εισροών» και όχι σε 
εκτιμήσεις υλοποιήσεων· συμφωνεί με την εκτίμηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι ο 
κατάλληλος καθορισμός στόχων SMART κατά την έναρξη ενός έργου αποτελεί βασικό 
στοιχείο για να προσδιοριστεί η πρόοδος και η ενδεχόμενη επιτυχία του· τονίζει ότι πρέπει να 
σχεδιαστούν απαιτήσεις υποβολής στοιχείων ως χρήσιμο μέσο για την παρακολούθηση και 
την εκτίμηση της προόδου όσον αφορά την ολοκλήρωση, καθώς και της υλικής προόδου2, οι 
οποίες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μέσο επιβολής κυρώσεων ή παρέμβασης σε άλλες 
διαχειριστικές δραστηριότητες κατά τη διακριτική ευχέρεια του συντονιστή, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δραστηριότητες συνάδουν με τις νομικές διατάξεις·

Βιωσιμότητα και μελλοντική ανάπτυξη

11. μετά λύπης πληροφορήθηκε ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν μπόρεσε να 
επιτευχθεί βιώσιμη ολοκλήρωση, πέραν της αρχικής περιόδου χρηματοδότησης, και ότι, κατά 
την εκτίμηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η αρχική περίοδος χρηματοδότησης των πέντε ετών 
αποδείχθηκε ότι δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα· στηρίζει την πρόταση να 
εφαρμόζονται ιδιαίτερα ανταγωνιστικά και επιλεκτικά κριτήρια για την παρατεταμένη 
χρηματοδότηση των ΔΑ που φέρονται ως ικανά να εισέλθουν σε καθεστώς αυτοσυντήρησης 
(ΕΑ σ. 28)·

12. σημειώνει με ενδιαφέρον την πρόταση της ομάδας εμπειρογνωμόνων να διερευνηθεί το 
ενδεχόμενο συντονισμένων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων μεταξύ των δράσεων ERA-
NET και του 7ου ΠΠ συνδυάζοντας εθνικούς και κοινοτικούς πόρους3, καθώς και όλων των 
μέτρων για την ενίσχυση της διαφάνειας της βάσης δεδομένων CORDIS και της 
προσβασιμότητας σε αυτήν, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανταλλαγή ερευνητικών 
                                               
1 SEC(2006)0866 – C6-0231/2006 – 2006/0900(CNS)

2 ΕΑ σ. 26.

3 ΕΑ σ. 27.
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αποτελεσμάτων στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ) (ανταλλαγή παραδειγμάτων 
βέλτιστης πρακτικής)·

13. εκφράζει έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι η εφαρμογή της στρατηγικής ελέγχου της 
Επιτροπής για το 6ο ΠΠ έχει ήδη οδηγήσει σε δύο δικαστικές υποθέσεις που κινήθηκαν από 
πρώην συμμετέχοντες· τονίζει ότι η αξιοπιστία αποτελεί τη βάση για μια μακροχρόνια 
συνεργασία και επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή, ως προϋπόθεση νομικής 
σταθερότητας, για τα έργα που εντάσσονται στο 6ο ΠΠ και τα οποία αυτή έχει ήδη εγκρίνει και 
εξοφλήσει, να μην υπολογίσει από την αρχή τα σχετικά δημοσιονομικά δελτία μέσω νέων 
ερμηνειών για τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δαπανών που ορίζονται στη συγγραφή 
υποχρεώσεων (παράρτημα II) του υποδείγματος σύμβασης του 6ου ΠΠ1· παροτρύνει την 
Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της όσον αφορά την εξεύρεση λύσης και εκφράζει την 
επιθυμία να πραγματοποιηθεί διάλογος για την εξεύρεση λύσης·

14. ζητεί από την Επιτροπή να βρεθούν λύσεις που θα διασφαλίζουν αξιοπιστία και 
μεσοπρόθεσμη συνέχεια κατά την υλοποίηση και τον σχεδιασμό των προγραμμάτων 
πλαισίων, κυρίως ενόψει του 8ου ΠΠ· συγκεκριμένα, ζητεί να εφαρμοστούν ομοιογενώς 
καθορισμένες προθεσμίες και αυστηροί κανονισμοί.
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