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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι γενικοί στόχοι του νέου δημοσιονομικού κανονισμού (ΔΚ) συνάδουν σε μεγάλο βαθμό με 
τους γενικούς στόχους για υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την 
αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Ο ΔΚ από κοινού με τους κανόνες εφαρμογής καθώς και το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
και τους ετήσιους προϋπολογισμούς έχει άμεσο αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή πολιτική έρευνας, 
ανάπτυξης και καινοτομίας. Ένας από τους κύριους στόχους του ΔΚ πρέπει να είναι η 
επίτευξη κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ των αρχών της δημοσιονομικής λογοδοσίας και της 
ευελιξίας για τους δικαιούχους.
Ο συντάκτης γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE επικροτεί ως εκ τούτου τις αυξανόμενες 
προσπάθειες για τη διοικητική και δημοσιονομική απλούστευση των κανόνων για τα 
προγράμματα πλαίσια καθ’ όλη την περίοδο εφαρμογής του προγράμματος και του έργου 
(εφαρμογή, αξιολόγηση και διαχείριση), κάτι που αναμένεται να ωφελήσει πρωτίστως τους 
ενδιαφερόμενους· Η έρευνα είναι μια αβέβαιη διεργασία με ως ένα βαθμό εγγενή κίνδυνο και 
η χρηματοδότηση με βάση το αποτέλεσμα θα μπορούσε να περιορίσει το εύρος των 
ερευνητικών έργων σε λιγότερο ριψοκίνδυνα έργα και έρευνα προσανατολισμένη στην 
αγορά, κάτι που θα εμπόδιζε την ΕΕ στην επιδίωξη της αριστείας και της έρευνας αιχμής.
Μια υπερβολικά αυστηρή ερμηνεία του ΔΚ έχει δυστυχώς δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια 
μια κουλτούρα αποφυγής του κινδύνου και μια στάση μηδενικής εμπιστοσύνης προς τους 
συμμετέχοντες σε ερευνητικά προγράμματα, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό την 
αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του. Αυτή η ανησυχία έχει εκφρασθεί σε αρκετές 
δηλώσεις και ψηφίσματα, όπως η δήλωση της πρωτοβουλίας «Εμπιστευθείτε τους 
Ερευνητές» (Trust Researchers) και το ψήφισμα του ΕΚ της 11ης Νοεμβρίου 2011 για την 
απλούστευση της εφαρμογής των προγραμμάτων πλαισίων έρευνας (2010/2079(INI)) και 
χρειάζεται επειγόντως κατάλληλη απάντηση για την απλοποίηση των δημοσιονομικών και 
διοικητικών διατάξεων που σχετίζονται με το πρόγραμμα-πλαίσιο και τα άλλα ευρωπαϊκά 
χρηματοδοτικά μέσα. 
Η χρηματοδότηση της έρευνας στην Ευρώπη πρέπει να βαδίσει προς την αμοιβαία 
εμπιστοσύνη και την υπεύθυνη εταιρική σχέση και να έχει μεγαλύτερη ανοχή στους 
κινδύνους έναντι των συμμετεχόντων σε όλα τα στάδια, με ευέλικτους ενωσιακούς κανόνες 
που θα μπορούν να εφαρμόζονται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς και πρακτικές· Η 
αποτίμηση της χρηματοδότησης στον τομέα της έρευνας πρέπει να βασίζεται στη φύση της 
έρευνας, με επικέντρωση της προσοχής στην αριστεία, τη σπουδαιότητα και τις επιπτώσεις.
Απλοποίηση

Ο συντάκτης επικροτεί τις προτάσεις για περαιτέρω απλοποίηση και εναρμόνιση των 
κανόνων και διαδικασιών. Έχει σημασία να υπενθυμίσουμε σε αυτό το πλαίσιο ότι η 
απλοποίηση δεν αποτελεί ξεχωριστό στόχο, αλλά μάλλον ένα μέσο για τη διασφάλιση της 
ελκυστικότητας και της προσπελασιμότητας της χρηματοδότησης της έρευνας της ΕΕ και ότι 
τα μέτρα απλοποίησης πρέπει επίσης να προσφέρουν μεγαλύτερες δυνατότητες για αποφυγή 
σφαλμάτων. Ο συντάκτης συμφωνεί ότι οι απαιτήσεις για ελέγχους και εγγυήσεις είναι 
απαραίτητες για να διατηρηθεί η δημοσιονομική πειθαρχία και η κουλτούρα της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, όμως  αυτού του είδους ο διοικητικός φόρτος πρέπει να είναι 
περισσότερο αναλογικός προς τους εκάστοτε δημοσιονομικούς κινδύνους, λαμβάνοντας 
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υπόψη τα επιμέρους χαρακτηριστικά ορισμένων πολιτικών όπως η έρευνα.
Για λόγους απλοποίησης, στην περίπτωση επιδοτήσεων λειτουργίας που λαμβάνουν τη 
μορφή χρηματοδότησης με κατ’αποκοπή ποσά ή κατ’ αποκοπή συντελεστές, ο συντάκτης 
τονίζει ότι ο κανόνας σύμφωνα με τον οποίο οι επιδοτήσεις αποκτούν σταδιακά φθίνοντα 
χαρακτήρα πρέπει να αρθεί και καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει περαιτέρω την 
ορολογία σχετικά με τη χρήση κατ’ αποκοπή συντελεστών και κατ’ αποκοπή ποσών· είναι 
της άποψης ότι τα κατ’ αποκοπή ποσά και οι κατ’ αποκοπή συντελεστές πρέπει να 
χρησιμοποιούνται κατ’ εξαίρεση, σε οικειοθελή βάση και μόνο σε δικαιολογημένες 
περιπτώσεις.
Κανόνες που διέπουν τους τόκους από προχρηματοδοτήσεις 

Ο συντάκτης υποστηρίζει την άμεση άρση της υποχρέωσης ανάκτησης των τόκων 
προχρηματοδότησης καθώς και την κατάργηση της υποχρέωσης ανοίγματος χωριστών 
τοκοφόρων τραπεζικών λογαριασμών. Ο διοικητικός φόρτος τον οποίο συνεπάγεται η 
είσπραξη των τόκων αυτών είναι δυσανάλογος προς τον επιδιωκόμενο στόχο και θα ήταν 
αποδοτικότερο να επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση των τόκων που παράγονται για 
προγράμματα τα οποία διαχειρίζονται οι δικαιούχοι. 

Επιδοτήσεις
Ο ορισμός των επιδοτήσεων πρέπει να διευκρινισθεί και ο διοικητικός φόρτος πρέπει να 
περικοπεί. Για να βελτιωθεί η διαχείριση των επιδοτήσεων και να απλοποιηθούν οι σχετικές 
διαδικασίες, οι επιδοτήσεις θα πρέπει να μπορούν να καταβάλλονται είτε βάσει αποφάσεως 
του οργάνου είτε βάσει γραπτής συμφωνίας με το δικαιούχο.
Αποδεκτός κίνδυνος σφάλματος

Η έρευνα και η καινοτομία είναι εκ φύσεως δραστηριότητες ανάληψης κινδύνων και ο 
ορισμός κατάλληλου επιπέδου αποδεκτού κινδύνου έχει ζωτική σημασία για την επιτυχή 
πολιτική έρευνας και καινοτομίας σε επίπεδο ΕΕ. Η πρόταση να εισαχθεί στον ΔΚ η έννοια 
των ‘αποδεκτών κινδύνων σφάλματος’ αποτελεί θετικό βήμα και θα μπορούσε να συμβάλει 
στο να μειωθούν τόσο η πολυπλοκότητα όσο και οι εκ των υστέρων έλεγχοι, διασφαλίζοντας 
σωστή ισορροπία μεταξύ χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και κατάλληλων ελέγχων και 
να οδηγήσει στην απλοποίηση της δημοσιονομικής διαχείρισης· Πέραν αυτών η Επιτροπή 
πρέπει να εξασφαλίσει ότι λαμβάνονται όλα τα μέτρα για να μειωθεί ο εγγενής κίνδυνος 
σφάλματος.
Έχει μεγάλη σημασία να διασφαλισθεί ότι οι κανόνες συμμετοχής ερμηνεύονται και 
εφαρμόζονται ομοιόμορφα και ότι αναγνωρίζουν ουσιαστικές πραγματικότητες της 
πρακτικής για την Ε&Α· Ο συντάκτης ζητεί, ως εκ τούτου, μια εις βάθος ανάλυση και 
κοινοποίηση των σφαλμάτων και πιθανές ενέργειες επανόρθωσης· θεωρεί επίσης αναγκαίο να 
διατυπωθεί σαφέστερος ορισμός των «σφαλμάτων» στο κείμενο του ΔΚ.

Ο συντάκτης συμφωνεί να εισαχθούν χωριστά διατάξεις για βραβεία στον ΔΚ. Η χρήση 
βραβείων πρέπει να ενθαρρυνθεί, αλλά όχι ως υποκατάστατο της σωστά διαρθρωμένης 
χρηματοδότησης.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών,  που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

(4α) όσον αφορά τα προγράμματα-
πλαίσια της Ένωσης πρέπει να εισαχθεί 
περαιτέρω απλοποίηση και εναρμόνιση 
των κανόνων και των διαδικασιών, όπως 
αναφέρεται στο ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης 
Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την 
απλοποίηση της εκτέλεσης των 
προγραμμάτων-πλαισίων έρευνας1, και 
στην τελική έκθεση της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων που αφορά την 
ενδιάμεση αξιολόγηση του έβδομου 
προγράμματος πλαισίου, η οποία 
δημοσιεύθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2010 
βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 2 της 
απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ·
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2010)0401.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την 
απλοποίηση της εκτέλεσης των προγραμμάτων-πλαισίων έρευνας (2010/2079 (INI)) ζητούσε 
απλοποίηση και εναρμόνιση των κανόνων και των διαδικασιών στον δημοσιονομικό 
κανονισμό.
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) ακριβέστεροι, συνεπέστεροι και 
διαφανέστεροι κανόνες για τον έλεγχο σε 
σχέση με τα δικαιώματα των 
συμμετεχόντων μερών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 2010 για την απλοποίηση της έρευνας 
(2010/2079(INI)), παράγραφος 29, ζήτησε από την Επιτροπή να παρουσιάσει ακριβέστερους, 
συνεπέστερους και διαφανέστερους κανόνες για τον έλεγχο σε σχέση με τα δικαιώματα των 
συμμετεχόντων μερών και οι αρχές αυτές να αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού 
ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με τη διαδικασία που 
καθορίζεται στο άρθρο 322 της ΣΛΕΕ, η 
νομοθετική αρχή αποφασίζει ως προς το 
επίπεδο αποδεκτού κινδύνου σφάλματος 
στο κατάλληλο επίπεδο συγκεντρωτικής 
παρουσίασης του προϋπολογισμού. Η εν 
λόγω απόφαση λαμβάνεται υπόψη κατά 
την ετήσια διαδικασία απαλλαγής, 
σύμφωνα με το άρθρο 157 παράγραφος 2.

Κατά την υποβολή αναθεωρημένων ή 
νέων προτάσεων δαπανών, η Επιτροπή 
αναλύει, εκτιμά και, όταν χρειάζεται, 
τροποποιεί το σύστημα διαχείρισης των 
κινδύνων. Στη βάση σαφούς 
μεθοδολογίας η Επιτροπή αξιολογεί 
επίσης το επίπεδο κινδύνου σφάλματος ή 
μη συμμόρφωσης με την προτεινόμενη 
νομοθεσία ανά κονδύλιο και ανά κράτος 
μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών προτείνει νέου κείμενο για τον αποδεκτό κίνδυνο σφάλματος 
(ΑΚΣ) στο άρθρο 29. Αυτό το κείμενο μπορεί να χρησιμεύσει ως βάση για την έννοια του ΑΚΣ 
αλλά επιπροσθέτως η πρόταση COM θα πρέπει να αναλυθεί και εάν χρειάζεται να 
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εκσυγχρονισθεί. Η έννοια του ΑΚΣ δεν περιορίζεται μόνον στη μη συμμόρφωση, δεδομένου ότι 
ιδίως στον τομέα της έρευνας, πρέπει να περιλαμβάνεται και ο εγγενής κίνδυνος.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το επίπεδο αποδεκτού κινδύνου 
σφάλματος στηρίζεται σε ανάλυση του 
κόστους και των οφελών των ελέγχων. Τα 
κράτη μέλη και οι οντότητες και τα 
πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 55 
παράγραφος 1 στοιχείο β) υποβάλλουν, 
κατόπιν αιτήσεως, έκθεση στην Επιτροπή 
σχετικά με τις δαπάνες ελέγχου με τις 
οποίες επιβαρύνονται, καθώς και με τον 
αριθμό και το μέγεθος των 
δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται 
από τον προϋπολογισμό.

Εάν, κατά τη διάρκεια της υλοποίησης 
του προγράμματος, το ποσοστό 
σφάλματος ή το επίπεδο μη 
συμμόρφωσης είναι σταθερά υψηλότερο 
από το επίπεδο κινδύνου, όπως 
προσδιορίζονται στην πρόταση δαπανών, 
η Επιτροπή εντοπίζει τις αδυναμίες στα 
συστήματα ελέγχου και να αναλύει το 
κόστος και τα οφέλη των πιθανών 
διορθωτικών μέτρων και λαμβάνει τα 
κατάλληλα μέτρα όπως η απλοποίηση 
των ισχυουσών διατάξεων, ο εκ νέου 
σχεδιασμός του προγράμματος, η 
εντατικοποίηση των ελέγχων ή, εάν 
χρειασθεί, η παύση της δραστηριότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προσδιορισθεί σαφώς το επίπεδο σταθερά υψηλής μη συμμόρφωσης ή το ποσοστό 
σφάλματος.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το επίπεδο αποδεκτού κινδύνου 
σφάλματος παρακολουθείται στενά και 
επανεξετάζεται σε περίπτωση
σημαντικών αλλαγών σε επίπεδο ελέγχου.

διαγράφεται

Or. en


