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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απλούστευση της εφαρμογής των προγραμμάτων πλαισίων έρευνας
(2010/2079(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την απλούστευση της 
εφαρμογής των προγραμμάτων πλαισίων έρευνας (COM(2010)0187),

– έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 2009 σχετικά με τα 
κριτήρια αποδοχής για μεθοδολογίες βασιζόμενες σε μέση δαπάνη προσωπικού 
(COM(2009)0187),

– έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων με θέμα «Εκ των υστέρων 
αξιολόγηση των έκτων προγραμμάτων-πλαισίων (2002-2006)» («έκθεση Rietschel») και 
την επακόλουθη ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2009)0210),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Μαΐου 2010 με θέμα 
«Περισσότεροι ή λιγότεροι έλεγχοι; Eπίτευξη της σωστής ισορροπίας μεταξύ διοικητικού
κόστους των ελέγχων και κινδύνου σφαλμάτων» (COM(2010)0261),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τις «Κατευθυντήριες 
γραμμές για τις μελλοντικές προτεραιότητες της ευρωπαϊκής έρευνας και της καινοτομίας 
βάσει της έρευνας στη στρατηγική της Λισσαβώνας μετά το 2010», που εγκρίθηκαν στις 
3 Δεκεμβρίου 2009, και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας σχετικά 
με «Απλουστευμένα και αποτελεσματικότερα προγράμματα για τη στήριξη της έρευνας 
και καινοτομίας στην Ευρώπη», που εγκρίθηκαν στις 26 Μαΐου 2010,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 (και το άρθρο 119, παράγραφος 2) του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και της Επιτροπής 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0000/2010),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο (ΠΠ7) είναι το μεγαλύτερο 
διεθνικό πρόγραμμα Ε&Α παγκοσμίως και ουσιαστικό στοιχείο για την υλοποίηση του 
ευρωπαϊκού χώρου έρευνας και την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμβολή της έρευνας στην οικονομική ανάπτυξη και τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης είναι θεμελιώδης,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΠΠ απαιτεί τα υψηλότερα πρότυπα αριστείας, 
αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας, προκειμένου να προσελκύσει και να κρατήσει 
τους καλύτερους επιστήμονες στην Ευρώπη και να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή 
οικονομία της γνώσης,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή διαχείριση του ΠΠ7 χαρακτηρίζεται από υπερβολική 
γραφειοκρατία, μικρή ανοχή στους κινδύνους, ελάχιστη αποτελεσματικότητα και 
αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, που λειτουργούν σαφώς ως αντικίνητρο για τη συμμετοχή 
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της ερευνητικής κοινότητας, του ακαδημαϊκού κόσμου, των επιχειρήσεων και της 
βιομηχανίας (ιδίως των ΜΜΕ),

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι ζητούν περαιτέρω απλούστευση και 
εναρμόνιση των κανόνων και των διαδικασιών, με την απλούστευση να μην αποτελεί 
αυτοσκοπό, αλλά μέσο για τη διασφάλιση της ελκυστικότητας και της προσβασιμότητας 
της κοινοτικής χρηματοδότησης της έρευνας, 

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι 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,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ έρευνας και 
καινοτομίας ως δύο διαφορετικών διαδικασιών (η έρευνα μετατρέπει τις επενδύσεις σε 
γνώση, και η καινοτομία μετατρέπει τη γνώση σε επενδύσεις),

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα διαδικασία απλούστευσης έρχεται σε κρίσιμη στιγμή, 
δίνοντας ώθηση στην ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΠ7 και στην προετοιμασία του 
επερχόμενου ΠΠ8,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του τρέχοντος ΠΠ7 και 
μελλοντικών προγραμμάτων πλαισίων πρέπει να βασίζονται στις αρχές της απλότητας, 
της σταθερότητας, της ασφάλειας δικαίου, της συνέπειας, της αριστείας και της 
εμπιστοσύνης,

1. Στηρίζει την πρωτοβουλία της ανακοίνωσης της Επιτροπής για την απλούστευση της 
εφαρμογής των προγραμμάτων πλαισίων έρευνας, με τη διάθεση σοβαρών και 
δημιουργικών μέτρων για την αντιμετώπιση των φραγμών που αντιμετωπίζουν οι 
συμμετέχοντες στο ΠΠ·

2. Εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι, παρά τη σπουδαιότητα της διαδικασίας 
απλούστευσης, αυτή αποτελεί μία μόνο από τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που 
απαιτούνται για τη βελτίωση της κοινοτικής χρηματοδότησης της έρευνας· 

3. Επισημαίνει την ανάγκη να ορισθεί, για κάθε μεμονωμένο μέτρο απλούστευσης, εάν 
τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με το σημερινό νομικό πλαίσιο, ή εάν απαιτούνται αλλαγές 
στους κανόνες του δημοσιονομικού κανονισμού, τους κανόνες συμμετοχής ή τους 
ειδικούς κανόνες που διέπουν τα προγράμματα πλαίσια·

ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ

4. Επικροτεί τις αυξανόμενες προσπάθειες για τη διοικητική και δημοσιονομική 
απλούστευση των κανόνων για τα ΠΠ καθ’ όλη την περίοδο εφαρμογής προγραμμάτων 
και έργων (εφαρμογή, αξιολόγηση και διαχείριση), κάτι που αναμένεται να ωφελήσει 
πρωτίστως τους ενδιαφερόμενους·

5. Επισημαίνει ότι η όποια διαδικασία απλούστευσης πρέπει να εφαρμοστεί με προσοχή 
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εντός του τρέχοντος ΠΠ7, προκειμένου να διατηρηθεί η σταθερότητα, η συνέπεια και η 
ασφάλεια δικαίου για τους συμμετέχοντες·

6. Εκφράζει την ανησυχία του ότι το σημερινό σύστημα και η πρακτική διαχείρισης του 
ΠΠ7 είναι υπερβολικά προσανατολισμένα στους ελέγχους, οδηγώντας έτσι σε σπατάλη 
πόρων, μικρότερη συμμετοχή και λιγότερο ελκυστικά ερευνητικά τοπία· επισημαίνει με 
ανησυχία ότι το σημερινό σύστημα διαχείρισης «μηδενικής ανοχής στους κινδύνους» 
φαίνεται πως αποφεύγει αντί να διαχειρίζεται τους κινδύνους· συνεπώς, ζητεί την 
αναθεώρηση και/ή την εκτενή ερμηνεία του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης της ΕΕ 
στο θέμα της προσωπικής ευθύνης·

7. Θεωρεί ότι η παρακολούθηση και ο δημοσιονομικός έλεγχος της ΕΕ πρέπει να 
επιδιώκουν πρωτίστως τη διασφάλιση των δημόσιων πόρων και την καταπολέμηση της 
απάτης, κάνοντας ταυτόχρονα σαφή διάκριση μεταξύ απάτης και σφαλμάτων· 

8. Θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση της έρευνας πρέπει να βασίζεται περισσότερο 
στην εμπιστοσύνη και να έχει μεγαλύτερη ανοχή στους κινδύνους έναντι των 
συμμετεχόντων σε όλα τα στάδια, με ευέλικτους κοινοτικούς κανόνες που θα μπορούν να 
εφαρμόζονται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς και πρακτικές·

9. Στηρίζει πλήρως την υιοθέτηση υψηλότερου ποσοστού ανεκτών κινδύνων σφάλματος 
(ΑΚΣ), κάτι που μειώνει τόσο την πολυπλοκότητα όσο και τους εκ των υστέρων 
ελέγχους, διασφαλίζοντας σωστή ισορροπία μεταξύ υγιούς δημοσιονομικής διαχείρισης 
και κατάλληλων ελέγχων· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι κανόνες 
συμμετοχής ερμηνεύονται και εφαρμόζονται ομοιόμορφα, οδηγώντας σε μείωση του 
ποσοστού σφάλματος·

10. Συμφωνεί και συνιστά ευρύτερη αποδοχή των συνήθων λογιστικών πρακτικών για τις 
επιλέξιμες δαπάνες των συμμετεχόντων, ιδίως για τις μεθοδολογίες που βασίζονται σε 
μέση δαπάνη προσωπικού, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι διαδικασίες συνάδουν με 
τους εθνικούς κανόνες και πιστοποιούνται από τις εθνικές αρχές, αφήνοντας αρκετή 
ευελιξία σε κάθε δικαιούχο να χρησιμοποιήσει είτε μεθοδολογία βασιζόμενη σε 
πραγματικές δαπάνες προσωπικού είτε μεθοδολογία βασιζόμενη σε μέση δαπάνη 
προσωπικού·

11. Στηρίζει τη μείωση των συνδυασμών ποσοστών χρηματοδότησης και μεθόδων 
καθορισμού έμμεσων δαπανών μεταξύ των διαφόρων μέσων· αναγνωρίζει ότι δεν πρέπει 
να καταργηθεί ούτε η σημερινή διαφοροποίηση μεταξύ πανεπιστημίων/ερευνητικών 
κέντρων, βιομηχανίας και ΜΜΕ ούτε η διαφοροποίηση μεταξύ δραστηριοτήτων 
(διαχείριση, έρευνα, επίδειξη και διάδοση)·

12. 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·

13. Ευνοεί την εισαγωγή κατ’ αποκοπή ποσών για την κάλυψη «άλλων άμεσων δαπανών»· 
καλεί σθεναρά την Επιτροπή να αξιολογήσει τη χρήση κατ’ αποκοπή ποσών για δαπάνες 
προσωπικού· τονίζει ότι τα κατ’ αποκοπή ποσά είναι η αποτελεσματικότερη εναλλακτική 
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επιλογή για χώρες εταίρους της διεθνούς συνεργασίας στο πλαίσιο του ΠΠ·

14. Αναγνωρίζει ότι η μείωση του μεγέθους ώστε οι όμιλοι να είναι μικρότεροι, όποτε είναι 
εφικτό, συμβάλλει στην απλούστευση της διαδικασίας και τη συντόμευση του 
χρονοδιαγράμματος των έργων·

15. Τάσσεται υπέρ της πλήρους κατάργησης των μηχανισμών καταγραφής χρόνου, όπως τα 
δελτία χρόνου εργασίας (η κατάργηση αυτή δεν πρέπει να περιοριστεί στη χρήση των 
κατ’ αποκοπή ποσών)·

16. Επικροτεί την άμεση άρση της υποχρέωσης ανάκτησης του τόκου προχρηματοδότησης·

17. Ζητεί περαιτέρω αποσαφήνιση του ορισμού των επιλέξιμων δαπανών (όπως φόροι και 
χρεώσεις στις δαπάνες προσωπικού), καθώς και του εάν ο ΦΠΑ μπορεί να καλυφθεί από 
τις επιλέξιμες δαπάνες· ζητεί περαιτέρω αποσαφήνιση των διαδικασιών που αφορούν τις 
συναλλαγματικές ισοτιμίες για εταίρους που χρησιμοποιούν διαφορετικά νομίσματα·

18. Ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει ακριβέστερους, πιο συνεπείς και πιο διαφανείς 
κανονισμούς ελέγχων και να υποβάλει έκθεση σχετικά με την αναλογία κόστους/οφέλους 
των ελέγχων·

19. Καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να εφαρμόσει την «προσέγγιση του ενός ελέγχου» 
και να στραφεί προς τη διενέργεια ελέγχων σε πραγματικό χρόνο από έναν μόνο φορέα, 
επιτρέποντας έτσι στους δικαιούχους να διορθώσουν τα όποια συστημικά σφάλματα και 
να υποβάλουν βελτιωμένες καταστάσεις δαπανών το επόμενο έτος· 

20. Καλεί την Επιτροπή να παράσχει ασφάλεια δικαίου απέχοντας από την εφαρμογή 
οποιωνδήποτε κανόνων συμμετοχής αναδρομικά και απέχοντας από τον εκ νέου 
υπολογισμό ήδη εγκεκριμένων ισολογισμών, μειώνοντας έτσι την ανάγκη για εκ των 
υστέρων ελέγχους και αναδρομικές διορθώσεις·

21. Καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με τις 
διοικητικές δαπάνες του ΠΠ7, περιλαμβανομένων των δαπανών διαχείρισης τόσο της 
Επιτροπής όσο και των συμμετεχόντων, καθώς και σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί 
ή σχεδιάζονται για τη μείωση αυτών των δαπανών·

ΡΙΖΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

(α) Στροφή προς μια προσέγγιση με βάση την επιστήμη

22. Υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι από τους δικαιούχους των κοινοτικών προγραμμάτων 
αναμένεται να ασκούν χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες καλόπιστα και 
καταβάλλοντας τα μέγιστα, προκειμένου να επιτύχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα·

23. Συνεπώς, ανησυχεί για την τωρινή γενική τάση της Επιτροπής προς τη χρηματοδότηση με 
βάση το αποτέλεσμα (που ουσιαστικά δικαιολογείται από τις αρχές της ορθής 
λογοδοσίας) και ανησυχεί έντονα για τις πιθανές επιπτώσεις της χρηματοδότησης με βάση 
το αποτέλεσμα στην ποιότητα και τη φύση της έρευνας· ανησυχεί ομοίως για το πιθανό 



PR\821699EL.doc 7/14 PE443.114v01-00

EL

αποτέλεσμα όσον αφορά περαιτέρω εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολόγηση της 
έκβασης/αποτελεσμάτων των έργων·

24. Θεωρεί ανεπαρκή τη γενική χρήση κατ’ αποκοπή ποσών όπως κατ’ αποκοπή ποσών 
είδιων έργου με διαπραγμάτευση ή προκαθορισμένων κατ’ αποκοπή ποσών ανά έργο· 
αντίθετα, ευνοεί την προσέγγιση με «υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης», η οποία είναι 
προσαρμοσμένη στην έρευνα αιχμής· συνιστά την έναρξη πιλοτικών δοκιμών της
«χρηματοδότησης με βάση το αποτέλεσμα» με την καταβολή κατ’ αποκοπή ποσών είδιων 
έργου έναντι συμφωνημένων εκβάσεων/αποτελεσμάτων για έργα έρευνας και επίδειξης 
σε τομείς που αποτελούν ειδικές προκλήσεις·

25. Συμφωνεί ότι η χρήση βραβείων πρέπει να ενθαρρυνθεί, αλλά όχι ως υποκατάστατο της
σωστά διαρθρωμένης χρηματοδότησης·

26. Αντίθετα, ευνοεί ένα σύστημα χρηματοδότησης «με βάση την επιστήμη», με έμφαση σε 
επιστημονικά/τεχνικά κριτήρια και αξιολόγηση από ομοτίμους με βάση την αριστεία, τη 
σπουδαιότητα και τις επιπτώσεις, και απλουστευμένο και αποτελεσματικό δημοσιονομικό 
έλεγχο· θεωρεί ότι αυτή η προσέγγιση με βάση την επιστήμη θα έχει ως αποτέλεσμα μια 
σημαντική στροφή από το δημοσιονομικό στο επιστημονικό/τεχνικό σκέλος όσον αφορά 
τους μηχανισμούς ελέγχου· θεωρεί ότι η προσέγγιση αυτή επιτρέπει στους 
ενδιαφερόμενους να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στις βασικές ικανότητές τους, 
σε επιστημονικά θέματα και στην οικοδόμηση του ΕΧΕ. 

(β) Βελτιστοποίηση του χρόνου

27. Επικροτεί τη γενική τάση προς τη συντόμευση του μέσου χρόνου μέχρι την επιχορήγηση 
και χρόνου μέχρι την πληρωμή, αλλά εκφράζει ορισμένες επιφυλάξεις σχετικά με τη 
γενικευμένη χρήση προτάσεων με ευρύτερα θέματα και προτάσεων με απολύτως 
συγκεκριμένες ημερομηνίες·

28. Εκφράζει την ανησυχία του ότι ο σημερινός μέσος χρόνος από την προθεσμία υποβολής 
προτάσεων έως την υπογραφή της σύμβασης (χρόνος μέχρι την υπογραφή της σύμβασης) 
παραμένει υπερβολικά μεγάλος, με ασυμφωνίες στο εσωτερικό διαφόρων υπηρεσιών της 
Επιτροπής· καλεί την Επιτροπή να συντομεύσει τον χρόνο μέχρι την υπογραφή της 
σύμβασης στους 6 μήνες και να ορίσει κατάλληλες προθεσμίες για την αξιολόγηση και τη 
διαπραγμάτευση της σύμβασης, βάσει συστήματος συγκριτικής αξιολόγησης·

29. Εκφράζει έντονες επιφυλάξεις σχετικά με τις επιπτώσεις της κατάργησης των 
γνωμοδοτήσεων εκπροσώπων των κρατών μελών όσον αφορά τις αποφάσεις επιλογής, 
ιδίως στην περίπτωση της έρευνας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας και στην 
περίπτωση δεοντολογικής αξιολόγησης έργων· αντίθετα, ευνοεί μια απλουστευμένη 
γραπτή διαδικασία με βάση τους ισχύοντες μηχανισμούς·

30. Στηρίζει τη γενική τάση προς μια διαδικασία υποβολής αίτησης σε «δύο φάσεις», ιδίως σε 
περιπτώσεις όπου το αναμενόμενο πλήθος προτάσεων είναι υπερβολικά υψηλό, υπό τον 
όρο ότι η αξιολόγηση πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου στην πρώτη φάση (στόχοι, 
επιστημονική προσέγγιση, ικανότητες συμμετεχόντων, προστιθέμενη αξία επιστημονικής 
συνεργασίας και γενικός προϋπολογισμός)· τονίζει ότι αυτό αυξάνει τις πιθανότητες 
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επιτυχίας στη δεύτερη φάση, υπό τον όρο ότι δεν έχει ως συνέπεια μεγαλύτερο χρόνο 
μέχρι την υπογραφή της σύμβασης ή την επιχορήγηση· θεωρεί ότι η προσέγγιση αυτή 
μειώνει τις δαπάνες υποβολής αίτησης·

(γ) Στροφή προς μια προσέγγιση «με επίκεντρο τον χρήστη» από άποψη πρόσβασης

31. Υπογραμμίζει ότι η διαχείριση του ΠΠ πρέπει να θέτει τους δικαιούχους στο επίκεντρο 
των αποστολών της και να παρέχει καλύτερη πρόσβαση στο ΠΠ·

32. Ζητεί ουσιαστική βελτίωση της σαφήνειας και της προσβασιμότητας των εγγράφων 
οδηγιών (π.χ. δημοσιονομικοί κανόνες), μεταφρασμένων στις επίσημες γλώσσες της ΕΕ· 

33. Συνιστά βελτίωση της σταθερότητας που παρέχεται στους ενδιαφερόμενους με την 
ύπαρξη, στο μέτρο του δυνατού, ενός μόνο υπεύθυνου έργου της Επιτροπής, ο οποίος θα 
παρέχει εξατομικευμένη στήριξη καθ’ όλη την περίοδο εφαρμογής ενός έργου με συνεπή 
τήρηση των κανόνων·

34. Στηρίζει την περαιτέρω εισαγωγή ηλεκτρονικής διοίκησης και εργαλείων τεχνολογίας της 
πληροφορίας και, ειδικότερα, την ανάπτυξη πύλης για τους συμμετέχοντες σε έρευνα· 
καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ολοκληρωμένο και φιλικό προς τον χρήστη επιγραμμικό 
σύστημα· στηρίζει τη διάθεση κάθε ηλεκτρονικής πληροφορίας σχετικά με τη διαχείριση 
του προγράμματος (ταυτοποίηση, αίτηση, διαπραγμάτευση και υποβολή εκθέσεων)· 
στηρίζει τη διάθεση του εν λόγω επιγραμμικού συστήματος από την πρώτη ημέρα του 
προγράμματος· είναι της άποψης ότι πρέπει να προωθηθεί η βιντεοδιάσκεψη για την 
αντικατάσταση των προσωπικών συναντήσεων·

ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ

35. Ζητεί μετ’ επιτάσεως να μειωθεί η πολυπλοκότητα των κοινοτικών προγραμμάτων (π.χ. 
ΠΠ, Πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, διαρθρωτικά ταμεία) και 
των συναφών μέσων (μικτές τεχνολογικές πρωτοβουλίες, πρωτοβουλίες του άρθρου 187, 
συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, έργα του άρθρου 185, κοινότητες γνώσης και 
καινοτομίας, Era-net κτλ.)· τονίζει ότι αυτό θα οδηγήσει σε πλήρη αξιοποίηση των 
συνεργειών που απορρέουν από τη συνδυασμένη δράση τους·

36. Συνιστά μια μειωμένη δέσμη κανόνων οι οποίοι θα διέπουν την κοινοτική χρηματοδότηση 
της Ε&Α και ζητεί συνεκτικότητα και εναρμόνιση στην εφαρμογή και ερμηνεία των 
κανόνων και των διαδικασιών· τονίζει την ανάγκη εφαρμογής αυτής της δέσμης κανόνων 
σε όλο το εύρος του ΠΠ, τα συναφή μέσα και το εσωτερικό της Επιτροπής, ανεξάρτητα 
από τον φορέα ή τον εκτελεστικό οργανισμό που είναι αρμόδιο για την εφαρμογή·

37. Συνιστά τη θέσπιση μηχανισμών για την παροχή κοινής καθοδήγησης στο εσωτερικό της 
Επιτροπής και τη δρομολόγηση κατάρτισης για τους υπεύθυνους έργων και τους 
εσωτερικούς ελεγκτές· ζητεί μετ’ επιτάσεως τη δημιουργία μηχανισμού προσφυγής όπως 
ενός «διαμεσολαβητή για το ΠΠ» για τους συμμετέχοντες σε περιπτώσεις ασυνάρτητης 
και ασυνεπούς ερμηνείας των κανόνων και των διαδικασιών·

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΛΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΠ8
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38. Θεωρεί ότι η ριζική επανεξέταση της διαχείρισης του ΠΠ αποτελεί μια από τις κορυφαίες 
προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν κατά τον σχεδιασμό του επερχόμενου ΠΠ·

39. Θεωρεί ότι η αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού και του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης και η εφαρμογή ανεκτού κινδύνου σφάλματος όσον αφορά την 
έρευνα διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην αναδιάρθρωση του πλαισίου χρηματοδότησης 
της έρευνας και στην επίτευξη περαιτέρω προόδου στην απλούστευση της 
χρηματοδότησης της έρευνας·

40. Καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη χρησιμότητα κάθε μεμονωμένου μέσου, στο 
πλαίσιο κάθε προγράμματος, να επιλέξει όσα διαδραματίζουν εξέχοντα ρόλο στη στήριξη 
της Ε&Α, και να ενισχύσει τον μεταξύ τους συντονισμό ανάλογα με τομείς 
ενδιαφέροντος, διατηρώντας ταυτόχρονα αρκετή ευελιξία, ώστε να προσαρμόσει τις 
ιδιαιτερότητες των έργων ανάλογα με το μέγεθος·

41. Στηρίζει ένα σύστημα χρηματοδότησης με βάση την επιστήμη και ένα ισόρροπο 
διαχωρισμό μεταξύ έρευνας από την κορυφή προς τη βάση, με βάση το αποτέλεσμα, και 
έρευνας από τη βάση προς την κορυφή, με βάση την επιστήμη, ως βάση για το ΠΠ8·

42. Θεωρεί ότι το ΠΠ8 πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλη την αλυσίδα καινοτομίας, από την 
έρευνα αιχμής, την τεχνολογική ανάπτυξη, την επίδειξη, τη διάδοση και την αξιοποίηση 
των αποτελεσμάτων έως την άμεση ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της έρευνας στις 
αγορές·

43. Συνιστά την περαιτέρω διεθνοποίηση του ΠΠ8 μέσω της συνεργασίας με τρίτες χώρες, 
περιλαμβανομένων αναπτυσσόμενων χωρών·

44. Αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η επιστήμη, η εκπαίδευση και η καινοτομία αποτελούν πυλώνες οικονομικής ανάπτυξης και 
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην καινοτομία, 
προκειμένου να αναπτύξει νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Αυτά θα δημιουργήσουν νέες πηγές 
απασχόλησης και ανάπτυξης, κάτι που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, 
αλλά και θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής της. Ωστόσο, η καινοτομία απαιτεί έρευνα. Η 
έρευνα και η καινοτομία βρίσκονται στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης Ευρώπη 2020.

Τα ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, ιδίως το Πρόγραμμα πλαίσιο 
δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης, έχουν διευρυνθεί με τα 
χρόνια όσον αφορά τόσο τον αριθμό των αιτήσεων όσο και το μέγεθος των προϋπολογισμών 
τους. Η αύξηση του αριθμού των αιτήσεων χρηματοδότησης αντιμετωπίστηκε με παράλληλη 
αύξηση των μηχανισμών ελέγχου, σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η ορθή χρήση των 
κοινοτικών κονδυλίων. Ωστόσο, οι περισσότεροι κανόνες και διοικητικές διαδικασίες είχαν 
ως αποτέλεσμα να είναι όλο και πιο δύσκολο να προσεγγίσει κανείς τη διαδικασία με 
εμπιστοσύνη. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τους μικρότερους οργανισμούς –ΜΜΕ, νέες 
επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας και μικρότερα ινστιτούτα, πανεπιστήμια και ερευνητικά 
κέντρα– να αντιμετωπίσουν αυτήν την πολυπλοκότητα.

Η ερευνητική κοινότητα ζητεί επειγόντως εναρμόνιση των κανόνων και διαδικασιών και 
γενική απλούστευση των απαιτήσεων δημοσιονομικής ευθύνης. Πρόσφατα, 13.000 ερευνητές 
υπέγραψαν αναφορά ζητώντας περαιτέρω απλούστευση και εμπιστοσύνη στην κοινοτική 
χρηματοδότηση της έρευνας. Αυτό αποτελεί γενικευμένο αίσθημα μεταξύ των ερευνητών, 
των ακαδημαϊκών και των μελών της βιομηχανίας. Είναι, ασφαλώς, αναγκαίο να 
απλουστευθούν οι μηχανισμοί που εμπλέκονται στα προγράμματα πλαίσια δραστηριοτήτων 
έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης, στο ΠΠ7 και στο ΠΠ8 και όλα τα 
προγράμματα επιστήμης και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Το ισχύον σύστημα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα σύστημα που θα δείχνει μεγαλύτερη 
εμπιστοσύνη στους αιτούντες. Μια προοπτική θα ήταν να απλουστευθεί η παρακολούθηση 
των δημοσιονομικών και διοικητικών πτυχών των έργων, με παράλληλη ενίσχυση της 
διαδικασίας επιστημονικής και τεχνολογικής αξιολόγησης. Αυτό προϋποθέτει αξιολόγηση 
από ομοτίμους και, κατά συνέπεια, την εφαρμογή κριτηρίων αξιολόγησης με βάση την 
αριστεία. Φυσικά, όλες οι οικονομικές συναλλαγές ενέχουν κάποιο βαθμό κινδύνου, αλλά η 
υπερβολική ανησυχία σχετικά με τον έλεγχο αυτού του κινδύνου μέσω διοικητικής εποπτείας 
μπορεί να αυξήσει, στην πραγματικότητα, το συνολικό κόστος της διαδικασίας. Πρέπει να 
καταστεί δυνατό, καταρχάς, να είναι ανεκτά υψηλότερα επίπεδα κινδύνου (με αποτέλεσμα 
τον εξορθολογισμό του γραφειοκρατικού ελέγχου) και, δεύτερον, να δειχθεί μεγαλύτερη 
εμπιστοσύνη στην επιστημονική και επιχειρηματική κοινότητα. Είναι αναγκαία η επίτευξη 
ισορροπίας μεταξύ εμπιστοσύνης και ελέγχου –μεταξύ ανάληψης κινδύνου και των κινδύνων 
που συνεπάγεται αυτό– για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των 
κοινοτικών ερευνητικών κονδυλίων. 

Υπάρχει ουσιαστική απαίτηση για βελτίωση και εξορθολογισμό της χρηματοδότησης και 
διοίκησης της έρευνας. Επί του παρόντος, υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες και διαδικασίες 
για διάφορα μέσα του προγράμματος πλαισίου, διάφορα είδη ιδρυμάτων (πανεπιστήμια, 
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ερευνητικά κέντρα, βιομηχανία και ΜΜΕ) και διάφορα είδη δραστηριότητας (π.χ. διαχείριση, 
έρευνα, επίδειξη). Αυτό το τρισδιάστατο πλαίσιο (μέσα, ιδρύματα και δραστηριότητες) 
περιέχεται εντός αριθμού ομόκεντρων επιπέδων κανόνων και διαδικασιών.  Αυτά τα επίπεδα 
απαρτίζονται από κανόνες συμμετοχής, ειδικά προγράμματα, δημοσιονομικό κανονισμό, 
ανεκτό κίνδυνο σφάλματος και κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, που επηρεάζουν άμεσα 
ή έμμεσα το πρόγραμμα πλαίσιο. 

Η εισηγήτρια επικροτεί την ανακοίνωση με θέμα «Απλούστευση της εφαρμογής των 
προγραμμάτων πλαίσιο έρευνας». Εκθέτει ένα σοβαρό και δημιουργικό σχέδιο για μια 
μεταρρύθμιση που θα επιλύσει πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
συμμετέχοντες στα προγράμματα πλαίσια έρευνας.

Ωστόσο, η σχέση ανάμεσα στις προτεινόμενες αλλαγές και τον ισχύοντα δημοσιονομικό 
κανονισμό είναι ασαφής. Ορισμένα από τα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή απαιτούν 
αλλαγές στον δημοσιονομικό κανονισμό. Άλλα απαιτούν αλλαγές στους κανόνες συμμετοχής 
ή στους κανόνες των ειδικών προγραμμάτων του προγράμματος πλαισίου. Τέλος, ορισμένα 
μέτρα απαιτούν ριζικές αλλαγές ή καθόλου αλλαγές.

Δεύτερον, η εισηγήτρια εκφράζει ανησυχία για τη σύνδεση μεταξύ χρηματοδότησης και 
αποτελεσμάτων. Από τη μια πλευρά, εκτιμάται η δεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να 
επανεξετάσει τους κανόνες χρηματοδότησης των προγραμμάτων έρευνάς της. Ωστόσο, οι 
αλλαγές πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά και εμπεριστατωμένα, με συνυπολογισμό όχι μόνο 
των οικονομικών και διοικητικών κινήτρων και επιπτώσεων για τους δικαιούχους, αλλά και 
των πιθανών επιπτώσεων στην ίδια την ποιότητα της έρευνας και της καινοτομίας. Η 
εισηγήτρια εκφράζει επίσης την ανησυχία ότι η επιλογή της χρηματοδότησης με βάση το 
αποτέλεσμα θα μπορούσε να οδηγήσει σε λιγότερο ριψοκίνδυνα έργα και σε έρευνα πιο 
προσανατολισμένη στην αγορά. Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερη καινοτομία, αλλά πρέπει 
να διατηρήσουμε την έρευνα αιχμής ως βάση της καινοτομίας. Επίσης, χωρίς αριστεία στην 
έρευνα, δεν υπάρχει καινοτομία.

Η εισηγήτρια ζητεί σθεναρά την απλούστευση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση της 
έρευνας. Είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί νοοτροπία αμοιβαίας εμπιστοσύνης που θα 
περιλαμβάνει όλους τους ενδιαφερόμενους. Αυτό θα ενισχύσει την έρευνα και την 
καινοτομία, ενώ θα καταστήσει την Ευρώπη ελκυστικότερο τόπο διαβίωσης και εργασίας.

Συμπερασματικά, η παρούσα έκθεση είναι πραγματικά σημαντική και επιτακτική. Είναι 
ιδιαίτερα επίκαιρη, δεδομένου ότι πρόκειται τώρα να ξεκινήσουμε την ενδιάμεση αξιολόγηση 
του ΠΠ7 και την προετοιμασία για το ΠΠ8. Η έκθεση επιδιώκει να παράσχει γερά θεμέλια, 
πάνω στα οποία μπορούμε στη συνέχεια να οικοδομήσουμε.

ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ

Η μείωση της πολυπλοκότητας και η απλούστευση του τοπίου της κοινοτικής 
χρηματοδότησης της έρευνας αναμένεται να έχουν θετικές επιπτώσεις κυρίως για τους 
ενδιαφερόμενους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του περί απαλλαγής για το
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2007, επέστησε την προσοχή στην αύξηση της πολυμορφίας. Ζήτησε επίσης αξιολόγηση των 
προβλημάτων των δικαιούχων, περιλαμβανομένης της έλλειψης διαφάνειας. Η διαδικασία 
απλούστευσης αναμένεται να παράσχει σταθερότητα και ασφάλεια δικαίου στους 
συμμετέχοντες.

Συνεπώς, η απλούστευση της δημοσιονομικής ευθύνης απαιτεί μια προσέγγιση της 
ευρωπαϊκής χρηματοδότησης της έρευνας που θα βασίζεται περισσότερο στην εμπιστοσύνη 
και θα είναι πιο ανεκτική στους κινδύνους. Αυτό συνεπάγεται αποδοχή των συνήθων αρχών 
και πρακτικών λογιστικής και διαχείρισης του δικαιούχου, υπό τον όρο ότι συνάδουν με την 
εθνική νομοθεσία και πιστοποιούνται από τις εθνικές αρχές. Συνεπάγεται επίσης αποδοχή 
ελέγχων και πιστοποιητικών επί της μεθοδολογίας που εκδίδουν οι εθνικές αρχές, καθώς και 
δημοσιονομικού ελέγχου που έχει ως στόχο να διασφαλίσει τα δημόσια κονδύλια και να 
καταπολεμήσει την απάτη. Η «προσέγγιση του ενός ελέγχου» και η διενέργεια ελέγχων σε 
πραγματικό χρόνο και από έναν μόνο φορέα θα επέτρεπαν στους δικαιούχους να διορθώσουν 
τα όποια συστημικά σφάλματα.

Για κάθε μέτρο, είναι αναγκαίο να οριστεί εάν απαιτείται ή όχι τροποποίηση του 
δημοσιονομικού κανονισμού ή των κανόνων συμμετοχής ή των ειδικών προγραμμάτων. 
Επίσης, είναι αναγκαίο να οριστεί εάν τα μέτρα πρόκειται να εφαρμοστούν στο ΠΠ7 ή μόνο 
στο ΠΠ8. Για το ΠΠ7, η εισηγήτρια τάσσεται υπέρ της σταδιακής εισαγωγής αυτών των 
αλλαγών, προκειμένου να αποφευχθούν αιφνίδιες δραστικές αλλαγές κατεύθυνσης εντός του 
ίδιου προγράμματος πλαίσιο.

Η εισηγήτρια στηρίζει επίσης την ιδέα μείωσης των συνδυασμών ποσοστών χρηματοδότησης 
και μεθόδων υπολογισμού έμμεσων δαπανών στα συστήματα χρηματοδότησης.  Ωστόσο, τα 
ποσοστά χρηματοδότησης και τα μοντέλα υπολογισμού έμμεσων δαπανών πρέπει να είναι 
διαφορετικά για τα πανεπιστήμια, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τη βιομηχανία. Ο 
λόγος είναι ότι οι δαπάνες διαφέρουν σημαντικά μεταξύ αυτών των ειδών φορέων. Τα 
ποσοστά χρηματοδότησης πρέπει να είναι διαφορετικά για διαφορετικούς τύπους 
δραστηριοτήτων. Η εναρμόνιση των κανόνων πρέπει να επικεντρώνεται κυρίως στα διάφορα 
μέσα. Επιπλέον, η εισηγήτρια είναι της άποψης ότι μικρότεροι όμιλοι και η χρήση 
απλούστερων κεντρικών μηχανισμών θα οδηγήσουν σε απλουστευμένες διαδικασίες.

Επίσης, η ορολογία που χρησιμοποιείται για περίπλοκες έννοιες όπως τα κατ’ αποκοπή ποσά 
και οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να οριστεί με σαφήνεια, προκειμένου να αποφευχθούν 
διαφορετικές ερμηνείες. Η αποσαφήνιση σχετικά με τις επιλέξιμες δαπάνες όπως οι φόροι 
είναι υψίστης σημασίας. Υψίστης σημασίας είναι και η συνέπεια στην εφαρμογή των 
κανόνων σε όλες τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε διαφορετικούς ελέγχους. 

ΡΙΖΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

α) Στροφή προς μια προσέγγιση «με βάση την επιστήμη»

Η αριστεία πρέπει να αποτελεί τη σημαντικότερη κινητήρια δύναμη της χρηματοδότησης της 
έρευνας, και μια προσέγγιση «με βάση το αποτέλεσμα» μπορεί να περιορίσει την 
επιστημονική φιλοδοξία των ερευνητών. Συνεπώς, αντί προσέγγισης «με βάση το 
αποτέλεσμα», η εισηγήτρια προτείνει σύστημα χρηματοδότησης «με βάση την επιστήμη». 
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Αυτό θα συνεπάγεται απλούστευση του ελέγχου του δημοσιονομικού σκέλους, έμφαση στο 
επιστημονικό-τεχνικό σκέλος και αξιολόγηση από ομοτίμους με βάση την αριστεία. 
Πράγματι, ένα συνεκτικό, διαφανές και εναρμονισμένο σύστημα επαγγελματικής 
αξιολόγησης από ομοτίμους με βάση την αριστεία πρέπει να αποτελεί το σημαντικότερο 
κριτήριο αξιολόγησης, όπως στην περίπτωση του συστήματος αξιολόγησης του ΕΣΕ. Τέλος, 
η χρήση βραβείων πρέπει να ενθαρρυνθεί σε λογικά πλαίσια. Ωστόσο, η χρήση βραβείων ως 
μέσου χρηματοδότησης της έρευνας δεν πρέπει να αντικαταστήσει τη διαρθρωμένη 
χρηματοδότηση.

β) Βελτιστοποίηση του χρόνου

Όλα τα στάδια της διαδικασίας πρέπει να βελτιστοποιηθούν, προκειμένου να αποφευχθούν οι 
καθυστερήσεις και να ενθαρρυνθεί η αποδοτικότητα σε σχέση με το κόστος. Αυτό αφορά την 
πρόσβαση σε σχέδια προγράμματος εργασίας, τη δημοσίευση της πρόσκλησης, την εκπόνηση 
της πρότασης, τη διαδικασία επιλογής και τον χρόνο μέχρι την έγκριση των επιχορηγήσεων 
και την πληρωμή. 
Η μείωση του χρόνου μέχρι την επιχορήγηση επικροτείται θερμά. Ωστόσο, η εισηγήτρια έχει 
σοβαρές επιφυλάξεις όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής να καταργηθεί η απαίτηση να 
παρέχουν τα κράτη μέλη γνωμοδοτήσεις για τις αποφάσεις επιλογής. Είναι σημαντικό να 
διαθέτουν τα κράτη μέλη ελεγκτική εξουσία, ιδίως στην περίπτωση της έρευνας στον τομέα 
της ασφάλειας και της άμυνας και στην περίπτωση δεοντολογικής αξιολόγησης έργων. 
Η Επιτροπή προτείνει μια πιο γενικευμένη χρήση προτάσεων σε δύο φάσεις. Η υποβολή σε 
δύο φάσεις θα μειώσει την επιβάρυνση της εκπόνησης πλήρων προτάσεων, αλλά ενδέχεται 
και να αυξήσει τη διάρκεια και την πολυπλοκότητα της διαδικασίας υποβολής. Συνεπώς, η 
εισηγήτρια στηρίζει τη διαδικασία υποβολής αίτησης σε δύο φάσεις, υπό τον όρο ότι η 
αξιολόγηση πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου στην αρχική φάση. Αυτό αναμένεται επίσης να 
μειώσει τις δαπάνες υποβολής αίτησης.

γ) Στροφή προς μια προσέγγιση «με επίκεντρο τον χρήστη» από άποψη πρόσβασης

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι μια καλύτερη πρόσβαση στο πρόγραμμα και στήριξη χρήστη 
μπορούν να επιτευχθούν με τη βελτίωση του υλικού οδηγιών (λιγότερη ειδική ορολογία και 
μεγαλύτερη συνέπεια στην ορολογία). Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη βελτιστοποίηση των 
συστημάτων ΤΠ, τη στήριξη της διαχείρισης έργου και την εξατομικευμένη στήριξη από τον 
υπεύθυνο έργου της ΕΕ (διατήρηση του ίδιου υπεύθυνου έργου καθ’ όλη την περίοδο 
εφαρμογής του έργου). Για τον λόγο αυτό, η εισηγήτρια στηρίζει την πλήρη ενσωμάτωση των 
επιχορηγήσεων, των αξιολογήσεων και των προτάσεων σε μια και μόνο πλατφόρμα ΤΠ. 
Αυτή πρέπει να είναι στέρεη, ευέλικτη και εύχρηστη. Η ίδια πλατφόρμα πρέπει να 
χρησιμοποιείται σε όλες τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς της Επιτροπής.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ

Η εισηγήτρια επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής για την εξασφάλιση ομοιόμορφης 
ερμηνείας και εφαρμογής των κανόνων και των διαδικασιών σε όλα τα προγράμματα και 
μέσα. Επίσης, πρέπει να είναι ομοιόμορφη η εφαρμογή των κανόνων στις τέσσερις Γενικές 
Διευθύνσεις και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και στις κοινές 
επιχειρήσεις που υλοποιούν τις μικτές τεχνολογικές πρωτοβουλίες.  Ωστόσο, η εισηγήτρια 



PE443.114v01-00 14/14 PR\821699EL.doc

EL

συνιστά σθεναρά διαφορετική δέσμη κανόνων για τα ερευνητικά κέντρα και τα 
πανεπιστήμια, διαφορετική για τη βιομηχανία και διαφορετική για τις ΜΜΕ.
Η μείωση της πολυπλοκότητας στα κοινοτικά προγράμματα και τα συναφή μέσα θα συμβάλει 
στην επίτευξη βελτιστοποίησης των συνεργειών ως αποτέλεσμα της συνδυασμένης δράσης 
τους. Είναι επίσης επιθυμητή η οικοδόμηση μηχανισμού κοινής καθοδήγησης στους κόλπους 
της Επιτροπής (κατάρτιση υπεύθυνων έργου και ελεγκτών και θέσπιση διαμεσολαβητή για το 
ΠΠ). 

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΛΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΠ8

Η εισηγήτρια θεωρεί την απλούστευση της διοίκησης ως μια από τις κορυφαίες 
προτεραιότητες για το επερχόμενο ΠΠ. Επίσης, η αναθεώρηση του δημοσιονομικού 
κανονισμού και του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και η εφαρμογή ανεκτού κινδύνου 
σφάλματος για την έρευνα έχουν ιδιαίτερη σημασία για την αναδιάρθρωση του πλαισίου 
χρηματοδότησης της έρευνας. 
Παράλληλα, η εισηγήτρια καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει μεμονωμένα μέσα και να 
ενισχύσει τον συντονισμό τους, διατηρώντας ταυτόχρονα αρκετή ευελιξία, ώστε να 
προσαρμόζει τις ιδιαιτερότητες των έργων ανάλογα με το μέγεθός τους. 

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι η καινοτομία είναι αποτέλεσμα ενός αποδοτικού και κατάλληλα 
χρηματοδοτούμενου συστήματος εκπαίδευσης και έρευνας, μαζί με συνθήκες πλαίσιο όπως 
μια ικανοποιητική πολιτική για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ύπαρξη 
επιχειρηματικών κεφαλαίων, ανοικτές αγορές και έξυπνη ρύθμιση. Συνεπώς, είναι σημαντικό 
το πρόγραμμα πλαίσιο να συνυπολογίσει όλη την αλυσίδα της καινοτομίας, από την έρευνα 
αιχμής έως την εφαρμοσμένη έρευνα, την τεχνολογική επίδειξη, τη διάδοση και την 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων. Η εισηγήτρια στηρίζει ένα σύστημα χρηματοδότησης με 
βάση την επιστήμη και έναν ισόρροπο διαχωρισμό μεταξύ κατευθυνόμενης έρευνας από την 
κορυφή προς τη βάση, με βάση το αποτέλεσμα, και μη κατευθυνόμενης έρευνας από τη βάση 
προς την κορυφή, με βάση την επιστήμη, ως βάση για το ΠΠ8. 

Τέλος, η εισηγήτρια θεωρεί επίσης επιθυμητή την περαιτέρω διεθνοποίηση του ΠΠ. Αυτό 
πρέπει να συνεπάγεται μεγαλύτερη συνεργασία με τρίτες χώρες, περιλαμβανομένων και 
αναπτυσσόμενων χωρών.


