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Απλοποίηση της συμμετοχής στα προγράμματα πλαίσια της ΕΕ – ένα διαρκές ταξίδι

Το ζήτημα της απλοποίησης των προγραμμάτων πλαισίων της ΕΕ αποτελεί αντικείμενο 
διαρκούς συζήτησης, η οποία ξεκίνησε σχεδόν ταυτόχρονα με την έναρξη των 
δραστηριοτήτων χρηματοδότησης της έρευνας στην ΕΕ.  Στη διάρκεια των τελευταίων δύο 
ετών, το Κοινοβούλιο έχει καλέσει επανειλημμένως την Επιτροπή να κάνει ένα ποιοτικό 
άλμα προς την απλοποίηση, ώστε τελικά να βελτιωθεί η πρόσβαση των ενδιαφερόμενων 
μερών στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την έρευνα και την καινοτομία και να αυξηθεί η 
ελκυστικότητα των προγραμμάτων.  Στις κοινοβουλευτικές εκθέσεις σχετικά με την 
ενδιάμεση αξιολόγηση του 7ου προγράμματος-πλαισίου (2011/2043 (INI)), την απλοποίηση 
της εκτέλεσης των προγραμμάτων πλαισίων έρευνας (2010/2079 (INI)) και την Πράσινη 
Βίβλο «Από τις προκλήσεις στις ευκαιρίες» (2011/2107 (INI)), έχουν διατυπωθεί 
πολυάριθμες συγκεκριμένες συστάσεις και προτάσεις οι οποίες πρέπει πλέον να 
ενσωματωθούν στη νομοθεσία για το πρόγραμμα πλαίσιο-«Ορίζοντας 2020». 

Εκτός από τον εξορθολογισμό του τοπίου χρηματοδότησης της έρευνας σε επίπεδο ΕΕ, το 
σημαντικότερο μέρος των δυνατοτήτων απλοποίησης μπορεί να επιτευχθεί με την κατάλληλη 
διαμόρφωση των διατάξεων που προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και στους 
κανόνες συμμετοχής. Στο σημείο αυτό ο εισηγητής θα ήθελε να τονίσει και πάλι τη σημασία 
ενός απλοποιημένου και συνεκτικότερου δημοσιονομικού κανονισμού, κάτι που αυτή τη 
στιγμή αποτελεί αντικείμενο τριμερούς διαλόγου μεταξύ του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής 
και του Συμβουλίου. Εκφράζει την ειλικρινή του ελπίδα ότι θα εφαρμοστούν πλήρως τα 
μέτρα απλοποίησης που ζητά το Κοινοβούλιο, ειδικά εκείνα που στοχεύουν στην απλοποίηση 
των διατάξεων που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση για την έρευνα και την καινοτομία.

Σε σχέση με αυτό, ο εισηγητής επικροτεί το «Θεματολόγιο απλούστευσης για το ΠΔΠ 2014-
2020» (COM(2012)0042), το οποίο καταδεικνύει σαφώς μια ισχυρή δέσμευση για 
απλούστευση εκ μέρους της Επιτροπής. Πιστεύει ότι το σχέδιο της Επιτροπής να καταρτίσει 
έναν πίνακα για να παρακολουθεί την πρόοδο που επιτελείται όσον αφορά την υλοποίηση του 
θεματολογίου απλούστευσης μπορεί να στηρίξει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ωστόσο, 
ελπίζει ειλικρινά ότι η πρόθεση της Επιτροπής να «υπερασπιστεί σθεναρά τις προτάσεις 
απλοποίησης όπως έχουν διατυπωθεί» δεν θα εμποδίσει το νομικό καθήκον του 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου να επιτύχουν πραγματική απλοποίηση προς όφελος της 
ερευνητικής κοινότητας. 

Ένα ποιοτικό άλμα προς την απλοποίηση – έχει ήδη επιτευχθεί;

Ο εισηγητής επικροτεί εν γένει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τους «Κανόνες 
συμμετοχής και διάδοσης των αποτελεσμάτων στο πρόγραμμα-πλαίσιο “Ορίζοντας 2020”» 
ως ένα σημαντικό βήμα προόδου μέσω της αντιμετώπισης των άμεσων αναγκών της 
ερευνητικής κοινότητας στον τομέα της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για έρευνα και 
καινοτομία,  επισημαίνει δε ιδιαίτερα τις παρακάτω πτυχές:

 Ενιαίο σύνολο κανόνων που θα διέπει όλες τις ενέργειες χρηματοδότησης στις οποίες 
προβαίνουν όσοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ο2020, συμπεριλαμβανομένης της 
Ευρατόμ, ανεξαρτήτως χρηματοδοτικού φορέα.
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 Μειωμένες απαιτήσεις όσον αφορά τα συστήματα καταγραφής χρόνου (χωρίς 
καταγραφή χρόνου για άτομα που εργάζονται αποκλειστικά για τη δράση (άρθρο 25 
ΠΠΕ Ο2020), κλίμακες μοναδιαίου κόστους για τους ιδιοκτήτες ΜΜΕ και άλλα 
φυσικά πρόσωπα (άρθρο 26 ΠΠΕ Ο2020) κ.λπ.).

 Ευρύτερη αποδοχή των συνηθισμένων λογιστικών πρακτικών των δικαιούχων.

 Ενσωμάτωση του ΦΠΑ στον προσδιορισμό των επιλέξιμων δαπανών.

 Ενιαία πλατφόρμα τεχνολογίας πληροφοριών, φιλική προς τον χρήστη, που να 
παρέχει υπηρεσίες ολικής εξυπηρέτησης στους συμμετέχοντες.

 Ίση μεταχείριση των συμμετεχόντων, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης και το 
πεδίο δραστηριότητας (άρθρο 6 ΠΠΕ Ο2020).

Ωστόσο, αρκετές από τις λεπτομέρειες που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Επιτροπής 
είναι είτε υπερβολικά ασαφείς είτε αμφιλεγόμενες και, ως εκ τούτου, αξίζουν μια πιο 
εμπεριστατωμένη συζήτηση. Ακολουθούν μια σειρά από ζητήματα τα οποία ο εισηγητής 
θεωρεί ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην επικείμενη συζήτηση.

Ενιαίος συντελεστής χρηματοδότησης για όλους τους συμμετέχοντες

Η πρόταση καθιέρωσης ενιαίου συντελεστή απόδοσης για όλους τους συμμετέχοντες, ο 
οποίος θα διαφέρει μόνο ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας – 100+20% για 
ερευνητικές δραστηριότητες ή 70+20% για δραστηριότητες προσανατολισμένες στην αγορά 
– φαίνεται ότι αποτελεί ένα γενικό βήμα προς την απλοποίηση της διαχείρισης 
προγραμμάτων. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες επιπτώσεις για τους υποψήφιους και τους 
δικαιούχους είναι ασαφείς και χρειάζονται περαιτέρω διασαφήνιση. 

Από τις αντιδράσεις ορισμένων μεγάλων ερευνητικών οργανισμών έχει σαφώς καταδειχτεί 
ότι οι προτεινόμενοι συντελεστές χρηματοδότησης έχουν διαφορετικό αντίκτυπο στο γενικό 
επίπεδο χρηματοδότησης, ανάλογα με το μέγεθος του φορέα, τον χαρακτήρα των 
δραστηριοτήτων και το επίπεδο του έμμεσου κόστους. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καλείται να 
αναπτύξει ένα σύνολο πρότυπων υπολογισμών που θα δείχνουν τον πιθανό αντίκτυπο που θα 
έχουν οι προτεινόμενοι μηχανισμοί χρηματοδότησης στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα 
και θα αποτελούν τη βάση για περαιτέρω τροποποιήσεις στον τομέα αυτό.

Θα πρέπει οπωσδήποτε να εξεταστεί η πιθανότητα δημιουργίας μιας επιλογής «απαλλαγής» 
συγκεκριμένων συμμετεχόντων από το γενικό μοντέλο, όπως για παράδειγμα μη 
κερδοσκοπικοί ερευνητικοί και τεχνολογικοί οργανισμοί ή πανεπιστήμια που έχουν ήδη 
εφαρμόσει ένα λογιστικό σύστημα πλήρους κοστολόγησης, έτσι ώστε να τους δοθεί η 
δυνατότητα να αποζημιωθούν με βάση τις πραγματικές άμεσες και έμμεσες δαπάνες τους.

Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι η πρόταση θέτει απλώς έναν μέγιστο συντελεστή
χρηματοδότησης, επιτρέποντας τον καθορισμό χαμηλότερων ορίων χρηματοδότησης για το 
σύνολο των επιλέξιμων δαπανών, μέσα από τα προγράμματα εργασίας. Δεδομένης της 
σπουδαιότητας που έχει ο ακριβής προσδιορισμός των συντελεστών χρηματοδότησης για 
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τους δυνητικούς συμμετέχοντες, είναι αναγκαίο να περιοριστεί η εν λόγω ασάφεια και να 
τεθούν σαφείς κανόνες στον προσδιορισμό των μέγιστων συντελεστών χρηματοδότησης.  

Ενδεχομένως να είναι εύλογη η θέσπιση χαμηλότερου συντελεστή χρηματοδότησης για 
έμμεσες δράσεις με ισχυρή συμμετοχή της βιομηχανίας ή σε τομείς όπου προβλέπεται 
στήριξη από τα νέα χρηματοδοτικά όργανα. Στους χρηματοδοτικούς κανόνες θα πρέπει να 
συμπεριληφθεί αναφορά στη δυνατότητα αξιοποίησης μιας προσέγγισης πολλαπλών 
χρηματοδοτήσεων. Μια τέτοια προσέγγιση θα ήταν σκόπιμη ειδικά στην περίπτωση έργων 
που ενέχουν δραστηριότητες επίδειξης μεγάλης κλίμακας και απαιτούν πλήθος 
χρηματοοικονομικών πόρων.

Χρηματοδότηση της καινοτομίας

Σε γενικές γραμμές, η διαφοροποίηση του επιπέδου χρηματοδότησης μεταξύ αφενός των 
δραστηριοτήτων έρευνας και αφετέρου των προσανατολισμένων στην αγορά 
δραστηριοτήτων αποτελεί εύλογη διάταξη. Ωστόσο, υποστηρίζεται σθεναρά ένας πιο 
λεπτομερής προσδιορισμός εκείνων των δραστηριοτήτων που είναι προσανατολισμένες στην 
αγορά (άρθρο 22 ΠΠΕ Ο2020), στις οποίες θα εφαρμόζεται ο συντελεστής απόδοσης 
70+20%, έτσι ώστε να αποφευχθούν πιθανές παρερμηνείες των υφιστάμενων κανόνων. 

Εκτός αυτού, ο εισηγητής θα επιθυμούσε εν γένει μια διασαφήνιση της έννοιας της 
«καινοτομίας» την οποία η Επιτροπή σκοπεύει να υιοθετήσει στο μέλλον. 

Ανεξαρτήτως αυτού, η σαφής διάκριση ανάμεσα στις δραστηριότητες έρευνας και τις 
δραστηριότητες καινοτομίας (προσανατολισμένες στην αγορά) έχει δυσχεράνει την 
κατανόηση και έχει προκαλέσει ανασφάλεια στην ερευνητική κοινότητα. Προκειμένου να 
προωθηθεί η καινοτομία σε όλους τους τομείς και σε ολόκληρη την αλυσίδα καινοτομίας, 
πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις που θα επιτρέπουν τον συνδυασμό διαφορετικών 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο ενός έργου και μέσω αυτών θα δίνουν τη δυνατότητα 
προσδιορισμού διαφορετικών συντελεστών χρηματοδότησης για διαφορετικά προγράμματα 
εργασίας. Η παρούσα πρόταση είναι δυστυχώς ασαφής ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα και 
απαιτεί μεγαλύτερη νομική σαφήνεια. Από αυτήν την άποψη, θα πρέπει επίσης να 
επιβεβαιωθεί αν τέτοιου είδους διατάξεις μπορούν να οδηγήσουν σε μια πιο περίπλοκη 
διαδικασία κατά τη σύσταση κοινοπραξιών ή κατά τη διαχείριση των έργων.

Τα νέα μέσα που έχουν προταθεί – συγκεκριμένα, βραβεία προώθησης καθώς και τα 
χρηματοοικονομικά μέσα που προέκυψαν από τον πρώην μηχανισμό χρηματοδότησης με 
επιμερισμό των κινδύνων (RSFF) – χρειάζονται περαιτέρω νομική διασαφήνιση ως προς την 
εφαρμογή τους. Τα νέα και τα υφιστάμενα μέσα θα πρέπει να εξορθολογιστούν. 

Ο εισηγητής θα ήθελε να τονίσει για μια ακόμα φορά ότι ο «χρόνος» θα αποτελέσει τον
κρίσιμο παράγοντα εφόσον η Ένωση επιθυμεί πραγματικά να καταφέρει να απελευθερώσει 
το καινοτόμο δυναμικό της Ευρώπης. Ένας από τους σημαντικότερους στόχους του 
θεματολογίου απλούστευσης θα πρέπει να εξακολουθήσει να είναι η σημαντική μείωση του 
μέσου «χρόνου χορήγησης» και του «χρόνου πληρωμής» – έτσι ώστε όχι μόνο να 
περιοριστούν ο διοικητικός φόρτος και η υπερβολικά μακρόχρονη αναμονή των υποψηφίων, 
αλλά και να δοθεί ουσιαστική δυνατότητα στους ερευνητές να καινοτομήσουν. Κάτι τέτοιο 
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ισχύει ιδιαιτέρως για τις ΜΜΕ.

Διεύρυνση της συμμετοχής

ΜΜΕ και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις

Ο εισηγητής επιδοκιμάζει το γεγονός ότι κάποιοι συγκεκριμένοι κανόνες στοχεύουν στην 
προώθηση της συμμετοχής των ΜΜΕ (π.χ. άρθρο 26, άρθρο 27 κ.λπ., ΠΠΕ Ο2020). Ειδικά 
όσον αφορά τις θέσεις εκείνες του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» που στοχεύουν στην 
ικανοποίηση των χρηματοδοτικών αναγκών των ΜΜΕ, θα πρέπει να διασφαλιστεί κάποιος 
βαθμός ευελιξίας που να ανταποκρίνεται στις ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες οι ΜΜΕ 
επιδίδονται σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας. Φαίνεται να είναι ζωτικής σημασίας 
η θέσπιση συγκεκριμένων μέτρων που θα μειώνουν σημαντικά τον «χρόνο χορήγησης» και 
τον «χρόνο πληρωμής» σε προκηρύξεις που απευθύνονται πρωτίστως σε ΜΜΕ. 

Ένα συγκεκριμένο ζήτημα που θα ήθελε να εξετάσει ο εισηγητής είναι ο ιδιαίτερος ρόλος που 
έχουν οι μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (με 250 έως 500 υπαλλήλους) στο τοπίο καινοτομίας 
της Ένωσης. Από στατιστικές προκύπτει ότι αυτές οι μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, των 
οποίων ο ανώτατος αριθμός εργαζομένων ξεπερνά εκείνον των ΜΜΕ, αποτελούν πλέον την 
κινητήρια δύναμη της καινοτομίας στην Ευρώπη. Ως εκ τούτου, τα χρηματοδοτικά μέσα του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» θα πρέπει να προβλέπουν μέτρα για την πλήρη 
απελευθέρωση του δυναμικού καινοτομίας των εν λόγω επιχειρήσεων. 

«Κλίμακα αριστείας»

Το ζήτημα των υποεκπροσωπούμενων περιφερειών και κρατών μελών, το οποίο συνδέεται 
στενά με την ανάγκη για απλοποίηση, προκύπτει πολύ συχνά στις συζητήσεις σχετικά με το 
7ο πρόγραμμα-πλαίσιο. Το «Ορίζοντας 2020» θα αποτελέσει το πρώτο πρόγραμμα-πλαίσιο 
της ΕΕ που έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει το εν λόγω πρόβλημα και να απελευθερώσει 
πλήρως το δυναμικό της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας σε όλα τα κράτη μέλη 
και τις περιφέρειες της ΕΕ. Ένα δεσμευτικό θεματολόγιο απλούστευσης, ένα κατάλληλο 
σύνολο μέσων, εκτεταμένες συνέργειες με τα διαρθρωτικά ταμεία και άλλα σχετικά 
προγράμματα της ΕΕ καθώς και μια συνεκτική δέσμη συνοδευτικών μέτρων θα συμβάλουν 
στην οικοδόμηση μιας «κλίμακας αριστείας" για όσους υποεκπροσωπούνται στο ισχύον 
πρόγραμμα. Ο εισηγητής γνωρίζει καλά ότι τα συγκεκριμένα μέτρα που προβλέπει η εν λόγω 
«κλίμακα αριστείας» θα πρέπει να εφαρμοστούν σύμφωνα με τους Κανόνες συμμετοχής, 
προκειμένου να διέπονται από διατάξεις που ακόμα δεν έχουν θεσπιστεί σε άλλες νομικές 
πράξεις του πακέτου «Ορίζοντας 2020». Προκειμένου να ενισχυθούν οι συνέργειες και οι 
συμπληρωματικότητες μεταξύ του «Ορίζοντας 2020», των διαρθρωτικών ταμείων και άλλων 
σχετικών προγραμμάτων της ΕΕ, θα χρειαστεί να ευθυγραμμιστούν οι κανόνες συμμετοχής 
σε όλα τα εν λόγω προγράμματα.

Διεθνής συνεργασία

Ο εισηγητής είναι πεπεισμένος ότι η επιδιωκόμενη αλλαγή αντίληψης προς την καινοτομία 
δεν μπορεί να στεφθεί με επιτυχία χωρίς μια στρατηγικά διευρυμένη συμμετοχή της διεθνούς 
ερευνητικής κοινότητας. Διαφορετικοί μεταξύ τους εταίροι της ΕΕ, χωρίς κοινά 
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χαρακτηριστικά, όπως η Νότια Αφρική και η Νότια Κορέα, έχουν διαπιστώσει εξίσου ότι το 
χρηματοδοτικό τοπίο της ΕΕ είναι απροσπέλαστο . Ως εκ τούτου, οι σημαντικές μειώσεις του 
διοικητικού φόρτου καθώς επίσης ο περιορισμός του «χρόνου χορήγησης» και του «χρόνου 
πληρωμής» αποτελούν προϋποθέσεις για την προσέλκυση άριστων ερευνητών από ολόκληρο 
τον κόσμο.

Διάδοση των αποτελεσμάτων

Οι κανόνες που διέπουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας βασίζονται, σε μεγάλο 
βαθμό, στους υφιστάμενους κανόνες του 7ου προγράμματος-πλαισίου και ο εισηγητής 
επικροτεί την εν λόγω συνέχεια. Η απόδοση μεγαλύτερης σημασίας στην αξιοποίηση και τη 
διάδοση των αποτελεσμάτων είναι κάτι που επίσης συνάδει με τους συνολικούς στόχους του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020».  Ο εισηγητής πιστεύει ότι, καταρχήν, η ελεύθερη 
πρόσβαση, ο ανοιχτός κώδικας και η κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών αποτελούν επαρκή μέσα 
διάδοσης και προώθησης των αποτελεσμάτων, όμως θα ήταν ιδιαιτέρως επωφελής η ύπαρξη 
μεγαλύτερου επιπέδου ευαισθητοποίησης και παροχής βοήθειας σε ζητήματα που αφορούν τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Οι κανόνες που διέπουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας θα πρέπει να 
χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη συνεκτικότητα σε όλο το «Ορίζοντας 2020». Προκειμένου 
να διατηρηθεί η ευελιξία του κανονιστικού πλαισίου θα πρέπει να ρυθμιστούν αρκετές 
λεπτομέρειες στις συμφωνίες χρηματοδότησης. Ωστόσο, θα ήταν ιδιαιτέρως σκόπιμη η 
προσπάθεια να αποφευχθεί ο κατακερματισμός του συνόλου των όρων και των 
προϋποθέσεων. 

Ως προς τα νέα χρηματοδοτικά μέσα, όπως οι προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις ή οι 
δημόσιες συμβάσεις καινοτόμων λύσεων, απαιτείται περαιτέρω νομική διασαφήνιση εφόσον 
στους περισσότερους τομείς είναι ελάχιστη η εμπειρία σε δημόσια χρηματοδότηση τέτοιου 
είδους δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα, όσον αφορά τις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού 
τομέα (ΣΔΙΤ), θα πρέπει να θεσπιστεί μια δέσμη προϋποθέσεων για νέες και ήδη υπάρχουσες 
ΣΔΙΤ, οι οποίες θα μπορούν να καλύπτουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε 
δημόσιες συμβάσεις και δικαιώματα πρόσβασης καθώς και την ελεύθερη συμμετοχή για τους 
νέους συμμετέχοντες και τους μικρούς παράγοντες. 

Περίληψη

Μια ενιαία, σαφής και συνεπής δέσμη κανόνων για τη συμμετοχή και τη διάδοση των 
αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από το «Ορίζοντας 2020» αποτελεί καθοριστικό 
παράγοντα για την επιτυχημένη εφαρμογή του προγράμματος-πλαισίου στο σύνολό του. 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει το Κοινοβούλιο σε προηγούμενες 
εκθέσεις και να ικανοποιηθούν τα αιτήματα που εύλογα έχει εγείρει η ερευνητική κοινότητα, 
θα πρέπει να διατηρηθεί μια λεπτή ισορροπία μεταξύ τεσσάρων πολύ σημαντικών αρχών. Οι 
αρχές αυτές είναι η απλοποίηση, η υποχρέωση λογοδοσίας, η ευελιξία και η αξιοπιστία – η 
επιτυχής εφαρμογή του «Ορίζοντας 2020» θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την τήρηση 

Απλοποίηση
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και την εξισορρόπηση των εν λόγω αρχών.


