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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση του 7ου προγράμματος-πλαισίου υπέρ της 
έρευνας
(2011/2043(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συνθήκη ΕΕ) και τη Συνθήκη για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως τα άρθρα σχετικά με την έρευνα,

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18 
Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
(έκτοτε Συνθήκη της Λισαβόνας, Ευρωπαϊκή Ένωση) δραστηριοτήτων έρευνας, 
τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2007-2013)1,

– έχοντας υπόψη, ειδικότερα, το άρθρο 7 της ανωτέρω απόφασης σχετικά με την 
παρακολούθηση, τον απολογισμό και την επανεξέταση του 7ου προγράμματος-πλαισίου,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 182 παράγραφος 2, της Συνθήκης ΛΕΕ σχετικά με την 
προσαρμογή του προγράμματος-πλαισίου αναλόγως της εξέλιξης της κατάστασης,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 9ης Φεβρουαρίου 2011 με τίτλο 
«Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών 
σχετικά με την απάντηση στην έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων που αφορά την 
ενδιάμεση αξιολόγηση του έβδομου προγράμματος πλαισίου δραστηριοτήτων έρευνας, 
τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης και την έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων που 
αφορά την ενδιάμεση αξιολόγηση της Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης Καταμερισμού του 
Κινδύνου» (COM(2011)0052),

– έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων που αφορά την 
ενδιάμεση αξιολόγηση του έβδομου προγράμματος πλαισίου, της 12ης Νοεμβρίου 2010,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την απλοποίηση της 
εκτέλεσης των προγραμμάτων-πλαισίων έρευνας2

– έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων «Αξιολόγηση των έκτων 
προγραμμάτων-πλαισίων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης 2002-2006» του 
Φεβρουαρίου του 2009,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων «Η πορεία προς έναν 
παγκόσμιας κλάσης οργανισμό προκαταρκτικής έρευνας: Εξέταση των δομών και 
μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας», της 23ης Ιουλίου 2009,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων «Ενδιάμεση 
αξιολόγηση της Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης Καταμερισμού του Κινδύνου (RSFF)» 

                                               
1 ΕΕ L 412, 30.12.2006, σ. 1.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0401.
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της 31ης Ιουλίου 2010,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων «Πρώτη ενδιάμεση 
αξιολόγηση της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα» της 
20ής Δεκεμβρίου 2010, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων «Πρώτη ενδιάμεση 
αξιολόγηση των κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών ARTEMIS και ENIAC» της 30ής 
Ιουλίου 2010,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της επιτροπής ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων «Ενδιάμεση 
αξιολόγηση του κοινού προγράμματος ‘Αυτόνομη διαβίωση υποβοηθούμενη από το 
περιβάλλον’» του Δεκεμβρίου του 2010,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Περιφερειών η οποία εξεδόθη κατά τη σύνοδο 
της ολομέλειας της  27ης και 28ης Ιανουαρίου 2011 και αφορά την απλοποίηση και την 
εφαρμογή των προγραμμάτων-πλαισίων έρευνας,

– έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 9/2007 της 22ας 
Νοεμβρίου 2007 για «την αξιολόγηση των προγραμμάτων-πλαισίων Έρευνας και 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ) της ΕΕ: Μπορεί να βελτιωθεί η προσέγγιση της 
Επιτροπής;»,

– έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 8/2009 σχετικά με τα 
δίκτυα αριστείας και ολοκληρωμένα έργα της κοινοτικής πολιτικής έρευνας,

– έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 2/2010 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 
σχετικά με τίτλο την αποτελεσματικότητα των υποπρογραμμάτων στήριξης, 
προπαρασκευαστικές μελέτες και κατασκευή νέων υποδομών στο πλαίσιο του έκτου 
προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (A7-0000/2011),

A. επισημαίνοντας ότι το 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για δράσεις 
έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (PC7) είναι το μεγαλύτερο όργανο 
υποστήριξης της έρευνας σε παγκόσμιο επίπεδο και αποτελεί το κύριο εργαλείο της 
ερευνητικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

B. επισημαίνοντας την ανάγκη ενδιάμεσης αναθεώρησης του PC7 λόγω των πολυάριθμων 
αλλαγών που έχουν επισυμβεί από της διαπραγματεύσεως και της εγκρίσεώς του το 2006 
(νέοι θεσμοί, νέα πολιτικά όργανα, οικονομική κρίση), αλλά και λόγω των ιδιαίτερα
σημαντικών διαθέσιμων οικονομικών πόρων του μέχρι του πέρατός του,

Γ. υπενθυμίζοντας ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας καθιστά την υλοποίηση του ευρωπαϊκού 
χώρου έρευνας ειδικό στόχο της ευρωπαϊκής πολιτικής,
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Δ. επισημαίνοντας ότι η "στρατηγική Ευρώπη 2020" καθιστά την έρευνα και την καινοτομία 
κεντρικό στοιχείο της ευφυούς, βιώσιμης και αλληλέγγυας ανάπτυξης,

Ε. επισημαίνοντας ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να θέσουν στη διάθεσή τους τα 
μέσα προκειμένου να δοθεί κοινή απάντηση στις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκοί λαοί,

ΣΤ.επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη ανταγωνίζεται κράτη-ηπείρους (Κίνα, Ινδία, Βραζιλία, 
Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Ρωσία) ενώ η Ευρώπη δεν είναι ένα έθνος 
αλλά Ένωση κρατών και η ικανότητά μας να συνενώσουμε και να συντονίσουμε τις 
προσπάθειές μας, ιδίως στον τομέα της έρευνας, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κράτους 
μέλους, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την οικονομική μας ανταγωνιστικότητα και, κατά 
συνέπεια, τη δυνατότητα να χρηματοδοτούμε τις κοινωνικές μας φιλοδοξίες καθώς και 
τον σεβασμό των περιβαλλοντικών μας δεσμεύσεων,

Ζ. επισημαίνοντας ότι η καθυστέρηση επενδύσεων στην Ευρώπη εν σχέσει προς τις άλλες 
παγκόσμιες δυνάμεις οφείλεται κυρίως στην ανεπάρκεια των ιδιωτικών επενδύσεων και 
ότι η ελκυστικότητα του PC7 για το βιομηχανικό τομέα δεν έχει ως εκ τούτου πλήρως 
αποδειχθεί· επισημαίνοντας επίσης, και τούτο πέρα των ποσών, ότι διαφαίνεται σαφώς η 
ανάγκη ενός καλύτερου συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών και της Ένωσης,

Η. εκτιμώντας ότι είναι απαραίτητη η βελτίωση της σχέσης μεταξύ του ακαδημαϊκού και του 
βιομηχανικού κόσμου ώστε να καταστεί δυνατή η μεταμόρφωση των πορισμάτων 
έρευνας σε προϊόντα και υπηρεσίες που θα δημιουργήσουν οικονομική ανάπτυξη,

Θ. επισημαίνοντας ότι επί των 54,6 δισεκατομμυρίων ευρώ του προγράμματος, 25,8 
διετέθησαν κατά τα τέσσερα πρώτα έτη (2007 έως 2010)· ήτοι 6,5 δισεκατομμύρια 
ετησίως κατά μέσο όρο και ότι απομένει να διατεθούν 28,8 δισεκατομμύρια για τα τρία 
τελευταία έτη (2011 έως 2013), ήτοι 9,6 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως κατά μέσο όρο,

Ι. επισημαίνοντας ότι τα έτη 2011 έως 2013 είναι κρίσιμα έτη και θα απαιτηθεί άμεση και 
ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά τους παράγοντες ανταγωνιστικότητας, τμήμα της οποίας 
είναι η έρευνα και η καινοτομία,

ΙΑ. επισημαίνοντας ότι η πολυπλοκότητα της διοικητικής διαχείρισης παραμένει μέγας 
παράγων καθυστέρησης του PC7, σε σημείο που η απλοποίησή της αποτελεί μέγιστη 
πρόκληση για το μέλλον του προγράμματος·

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ποιότητα των εκθέσεων των εμπειρογνωμόνων 
σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση του PC7 και τούτο, παρά τον γενικό χαρακτήρα της 
εντολής που εδόθη στις ομάδες των εμπειρογνωμόνων· εκφράζει πάντως τη λύπη του 
διότι η αξιολόγηση αφορούσε το γενικό σύνολο που απαρτίζεται από τις δράσεις των 
κρατών μελών και τις δράσεις της Ένωσης·

2. δεν κατανοεί την καθυστέρηση με την οποία η Επιτροπή δημοσίευσε την ανακοίνωσή της 
στις 9 Φεβρουαρίου 2011 ενώ είχε την υποχρέωση να το πράξει το αργότερο το 2010 και 
εκφράζει τη λύπη του για την αδυναμία της ανακοίνωσης της Επιτροπής, δεδομένων των 
σύγχρονων προκλήσεων·
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Αποτελέσματα του PC7

3. εκτιμά ότι τα αποτελέσματα που επετεύχθησαν από το PC7 δεν αποδεικνύουν επαρκή 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία σε θέματα έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας·

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για το επίπεδο συμμετοχής και αριστείας κατά την επιλογή 
των προγραμμάτων· εκφράζει πάντως τη λύπη του διότι το ποσοστό επιτυχίας του 
προγράμματος αυτού παραμένει γενικώς αρκετά αδύνατο και αποτρεπτικό, κυρίως για τις 
ΜΜΕ·

5. διαπιστώνει ότι η αύξηση των οικονομικών πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού, ο 
πολλαπλασιασμός των στόχων και των καλυπτόμενων θεμάτων και η ποικιλία των μέσων 
που διετέθησαν έχει μειώσει την ικανότητα του PC7 να τεθεί στην υπηρεσία ενός 
μεγάλου και συγκεκριμένου ευρωπαϊκού στόχου·

6. εγκρίνει την ενίσχυση του κεφαλαίου "Συνεργασία" η οποία παραμένει έγκυρη απέναντι 
στις σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές προκλήσεις· υπογραμμίζει το ρόλο της 
στην ανάπτυξη μιας κρίσιμης μάζας ΕΑΚ η οποία δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί με τον 
τρόπο αυτό σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο, αποδεικνύοντας έτσι την ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία· συνιστά την εφαρμογή της δράσης "μελλοντικές και αναδυόμενες 
τεχνολογίες" και τη γενίκευση "φύλλων πορείας" στο σύνολο των θεματικών· ζητεί 
περισσότερη ευελιξία στον καθορισμό των θεματικών αξόνων, των κατωφλίων και των 
ανωτάτων επιπέδων χρηματοδότησης διακρίνοντας μεταξύ μεγάλων και μικρών 
προγραμμάτων·

7. προτείνει να επιταχυνθεί η έρευνα στους εκλεγέντες τομείς του "Συνεργασία" του PC7: 
υγεία, φάρμακα, γεωργικά προϊόντα διατροφής, βιοτεχνολογία, ΤΠΕ, νανοεπιστήμες και 
νανοτεχνολογίες, υλικά, ρύπανση, ενέργεια, περιβάλλον (περιλαμβανομένης της 
κλιματικής αλλαγής, των δασών), οικοτεχνολογίες, δέσμευση CO2, μεταφορές, 
οικονομικές, κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, διάστημα και ασφάλεια· η έρευνα 
σχετικά με το νερό θα πρέπει επίσης να αποτελεί προτεραιότητα·

8. εκφράζει την ικανοποίησή του, στο κεφάλαιο "Ιδέες" για τα πολλά υποσχόμενα 
αποτελέσματα που επετεύχθησαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας και το ρόλο 
του, ο οποίος αποσκοπεί στην ενίσχυση της προβολής και της ελκυστικότητας των 
οργανισμών της ευρωπαϊκής έρευνας· υπογραμμίζει την ανάγκη να καταστεί το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας μία ανεξάρτητη νομική αρχή η οποία να διαθέτει εξουσία 
λήψεως αποφάσεων και να είναι άμεσα υπεύθυνη για την επιστημονική στρατηγική της 
και τη διοικητική της διαχείριση·

9. υποστηρίζει στο πλαίσιο του κεφαλαίου "Άνθρωποι", τις δράσεις "Marie Curie" οι οποίες 
είναι πολύτιμες για τη σταδιοδρομία των ερευνητών·

10. είναι επιφυλακτικό όσον αφορά την ετερογένεια των στόχων του κεφαλαίου "Ικανότητες" 
και των εξ αυτής απορρεουσών δυσχερειών, συγκεκριμένα σε θέματα διεθνούς 
συνεργασίας και δράσεων υπέρ των ΜΜΕ και των καινοτόμων ΜΜΕ· εκτιμά πάντως ότι 
τα προγράμματα ERA-NET, ERA-NET+ και οι πρωτοβουλίες που βασίζονται στο άρθρο 
185 ανταποκρίνονται στο ρόλο τους, ο οποίος συνίσταται στη δημιουργία του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας·
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11. αναγνωρίζει ότι οι "κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες" (ITC) είναι χρήσιμες για την 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας· εκφράζει πάντως τη λύπη του για τα 
νομικά και διοικητικά εμπόδια (νομική προσωπικότητα, πνευματική ιδιοκτησία, κανόνες 
χρηματοδότησης) καθώς και για το υψηλό κόστος λειτουργίας που απαιτείται για την 
έναρξη λειτουργίας των ITC· ζητεί να ασκεί σημαντικότερο πολιτικό ρόλο στον έλεγχο 
των οργάνων αυτών·

12. εκφράζει επιφυλάξεις ως προς τη συστηματικότερη προσφυγή σε προσκλήσεις για την 
υποβολή υπερβολικά ανοικτών προτάσεων (προσέγγιση από τα κάτω προς τα άνω), 
προτιμώντας να διατηρηθεί κάποια ισορροπία μεταξύ των δύο προσεγγίσεων (από κάτω 
προς τα άνω και αντιστρόφως) οι οποίες καλύπτουν ειδικές ανάγκες·

13. ζητεί από την Επιτροπή ανάλυση για την καλύτερη διάρθρωση μεταξύ ευρωπαϊκών και
εθνικών δράσεων· ζητεί οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, περιλαμβανομένων και 
αυτών του Ιουλίου 2011, να δημοσιεύονται σε συνεννόηση με τα κράτη μέλη χωρίς να 
επικαλύπτουν ή να ανταγωνίζονται τις εθνικές πρωτοβουλίες, αλλά συμπληρώνοντάς τες· 
προτείνει το PC7 να υπερθεματίζει τους παράγοντες που διαχειρίζονται εθνικά 
προγράμματα ενταγμένα στον κοινό προγραμματισμό προκειμένου να εξελιχθεί το 
πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη από τη λογική της διαχείρισης 
σχεδίου στη λογική της διαχείρισης προγράμματος· ζητεί τα τρία τελευταία έτη του PC7
να αφιερωθούν στη συμβολή για την οικοδόμηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας·

14. προτείνει να αποφασισθεί μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών ένα φιλόδοξο 
ευρωπαϊκό σχέδιο έρευνας επί θεμάτων τεχνολογίας και άμυνας, το οποίο να αρχίσει να 
χρηματοδοτείται με ουσιαστικό τρόπο μεταξύ του PC7 και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Άμυνας στη βάση του άρθρου 45, εδάφιο δ, της Συνθήκης ΕΕ, με προοπτική την ενίσχυση 
της βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης του τομέα της άμυνας, βελτιώνοντας 
ταυτόχρονα την αποτελεσματικότητα των στρατιωτικών δημόσιων δαπανών·

Συμμετοχή στο PC7

15. υπογραμμίζει ότι δεν φαίνεται να παρουσιάζει η βιομηχανία υψηλότερα ποσοστά 
συμμετοχής σε σχέση με τα προηγούμενα PC, ιδίως στο κεφάλαιο "Συνεργασία"· κατόπιν 
τούτου, ζητεί από την Επιτροπή λεπτομερή ανάλυση ως προς την ικανότητα του PC να 
προσελκύει επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα·

16. εκφράζει την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα του PC7 υπέρ των ΜΜΕ, τόσο όσον 
αφορά τον στόχο του 15%, ο οποίος καθορίσθηκε στο κεφάλαιο "Συνεργασία", όσο και 
όσον αφορά το πρόγραμμα "EUROSTARS"· έχει την άποψη ότι ο καλύτερος 
συντονισμός του PC7 με τα διαρθρωτικά ταμεία θα μπορούσε να διευκολύνει τη 
συμμετοχή των υπο-εκπροσωπούμενων κρατών μελών·

17. προτείνει την εδαφική κατανομή των πολιτικών έρευνας και ανάπτυξης·

18. θεωρεί ότι το PC7 έπρεπε να υπογραμμίζει τις προτεραιότητές του σε θέματα διεθνούς 
συνεργασίας και έχει την άποψη ότι η επιλογή των χωρών και των στοχευμένων θεμάτων 
για τις δράσεις της διεθνούς συνεργασίας πρέπει να ασκείται σε συνεννόηση με τα κράτη 
μέλη ώστε να επαληθεύεται η σκοπιμότητα και το ενδιαφέρον που έχουν οι δράσεις αυτές 
στα κράτη μέλη·



PR\856282EL.doc PE458.539v01-008/14 PR\856282EL.doc

EL

Χρηματοδότηση

19. θεωρεί ότι το επίπεδο χρηματοδότησης του PC7 πρέπει να διατηρηθεί· υπενθυμίζει ότι η 
χρηματοδότηση στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία αποτελεί μακροπρόθεσμη 
επένδυση και συνιστά αποφασιστικό στοιχείο το οποίο επιτρέπει να επιτευχθούν οι στόχοι 
της στρατηγικής 2020·

20. υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση των ερευνητικών υποδομών πρέπει να διαθέτει 
καλύτερο συντονισμό μεταξύ PC7, οργάνων της ΕΤΕ, διαρθρωτικών ταμείων και εθνικών  
και περιφερειακών πολιτικών·

21. απευθύνει έκκληση στα κράτη μέλη και την ΕΕ να τηρήσουν τις οικονομικές τους 
δεσμεύσεις στο πλαίσιο των διεθνών συμφωνιών επί θεμάτων έρευνας·

Ρόλος της καινοτομίας

22. έχει την άποψη ότι η εμπορική διάσταση θα πρέπει να περιλαμβάνεται στις παραμέτρους 
των μελλοντικών κλήσεων υποβολής προγραμμάτων του PC7 στον τομέα της 
καινοτομίας·

23. αναγνωρίζει ότι οι ευρωπαϊκές τεχνολογικές πλατφόρμες, οι κοινές τεχνολογικές 
πρωτοβουλίες (ITC) και οι εταιρικές σχέσεις δημόσιων και ιδιωτικών φορέων (PPP)
συμβάλλουν στη μεγαλύτερη συμμετοχή του βιομηχανικού τομέα·

Παρακολούθηση των μέτρων απλοποίησης

24. εκφράζει την ανησυχία του για τον υπερβολικό διοικητικό φόρτο του PC7· υπογραμμίζει 
την πρόταση αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού για την απλοποίηση των 
διαδικασιών·

25. επαναλαμβάνει την ιδιαίτερη σημασία της χωρίς καθυστέρηση εισαγωγής των μέτρων 
απλοποίησης των διοικητικών και χρηματοδοτικών διαδικασιών στη σημερινή διαχείριση 
του PC7, όπως αναφέρονται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 2010·
ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις σχετικά με αυτά τα μέτρα απλοποίησης 
στο πλαίσιο του σημερινού PC7, συμπληρωματικά των αρχικών της προτάσεων· 
επαναλαμβάνει τη θέλησή του για ταχεία επίλυση των εκκρεμουσών διαφορών μεταξύ 
της Επιτροπής και των δικαιούχων σε όλα τα προγράμματα-πλαίσια, με σεβασμό της 
αρχής της σοβαρής διαχείρισης του δημόσιου χρήματος·

26. συμφωνεί με τις συστάσεις για συντόμευση του χρόνου ανάθεσης και του καθορισμού 
αναστολής όσον αφορά τη δημιουργία νέων οργάνων στο πλαίσιο του PC7·

Χρηματοδοτική διευκόλυνση καταμερισμού του κινδύνου (MFPR)

27. θεωρεί ότι η MFPR διαδραμάτισε ρόλο σημαντικού μοχλού για την αύξηση των 
επενδύσεων στον τομέα της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας σε μία στιγμή 
κρίσης όπου ο τραπεζικός τομέας δεν ήταν πλέον σε θέση να διαδραματίσει το ρόλο αυτό, 
χορηγώντας κατά τα πρώτα έτη δάνεια 8 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα οποία προέκυψαν 
επενδύσεις άνω των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ·
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28. συνιστά η εφαρμογή του καινοτόμου αυτού χρηματοδοτικού οργάνου να συνεχισθεί και 
να ενταθεί στο PC8, στο βαθμό που συμβάλλει στη βελτίωση της πρόσβασης στη 
χρηματοδότηση και ευνοεί τις ιδιωτικές επενδύσεις·

29. εκφράζει πάντως την ανησυχία του για τα αστεία ποσά που χορηγούνται στις ερευνητικές 
υποδομές, τα πανεπιστήμια και τους οργανισμούς έρευνας και στις ΜΜΕ, ιδία τις 
καινοτόμες ΜΜΕ, καθώς και στην ύπαρξη της γνωστής γεωγραφικής και τομεακής 
ανισορροπίας όσον αφορά τα χορηγούμενα δάνεια· υποστηρίζει κατά συνέπεια τις 
συγκεκριμένες συστάσεις της ομάδας των εμπειρογνωμόνων οι οποίες αποσκοπούν στη 
βελτίωση της συμμετοχής ορισμένων υπο-εκπροσωπούμενων ομάδων-στόχων·

Γενικό συμπέρασμα

30. ζητεί η χρησιμοποίηση του PC7 να λάβει υπόψη τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης για 
τα έτη του τέλους του προγράμματος (2011 έως 2013), δεδομένων των σημαντικών 
ποσών (28,8 δισεκατομμυρίων ευρώ για 3 έτη) τα οποία απομένουν να 
προγραμματισθούν, των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν για την Ευρώπη του 2020 και 
την προετοιμασία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και της Ένωσης της καινοτομίας·

31. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή καθώς και στα κράτη μέλη.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η συμφιλίωση της επιστήμης με τους πολίτες

«Ο 21ος αιώνας μας βάζει μπροστά σε ένα περίεργο παράδοξο: ενώ θέτει τις μέγιστες 
επιστημονικές προκλήσεις και ενώ οι επιστημονικές και τεχνικές εφαρμογές είναι 
πανταχού παρούσες στην καθημερινή μας ζωή, οι επιστήμες ουδέποτε έμοιαζαν τόσο 
απόμακρες, απρόσιτες και ανησυχητικές.» Claudie Haigneré, πρόεδρος της
UNIVERSCIENCE, πρώην υπουργός έρευνας (2002 έως 2004) και πρώην υπουργός
ευρωπαϊκών υποθέσεων (2004 έως 2005) της Γαλλικής Δημοκρατίας, ιατρός και 
αστροναύτισσα.

Την 23η και 24η Μαρτίου 2000, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που συνήλθε στη Λισαβόνα,
έθεσε για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕE) ένα φιλόδοξο στρατηγικό στόχο: να γίνει, το 2010, η 
πλέον ανταγωνιστική και πλέον δυναμική οικονομία της γνώσης στον κόσμο. Στο πλαίσιο της 
στρατηγικής αυτής, ανεγνωρίσθη ο κεντρικός ρόλος της έρευνας.
Ο στόχος αυτός φαίνεται ότι μπορεί να επιτευχθεί από τα 15 ανεπτυγμένα κράτη που 
συνθέτουν την Ένωση, μερικά από τα οποία, νοσταλγώντας την εξαφάνιση της παλαιάς τους 
αυτοκρατορίας, βλέπουν στην ΕΕ την ελπίδα μιας νέας κοινωνίας.
Η στρατηγική αυτή, η λεγόμενη «στρατηγική της Λισαβόνας» ήταν μία αποτυχία, της οποίας 
η Ένωση δεν έχει αναλύσει τις αιτίες.
Φταίνε τα κράτη που δεν τήρησαν τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις, τις οποίες όμως 
προσυπέγραψαν;
Φταίνε οι λαοί που αισθάνονται ότι δεν τους έχει επιτραπεί να συμμετάσχουν επαρκώς,
πράγμα για το οποίο θα κάνουν τους ιθύνοντες να το πληρώσουν ακριβά;
Φταίνε οι ιθύνοντες οι οποίοι δεν αντελήφθησαν τη δίψα των λαών να κατανοήσουν το νόημα 
των όσων τους είχαν προταθεί;
Φταίει η ένταση δυσάρεστων πολιτικών γεγονότων η οποία ήταν υπέρτερη από αυτήν της 
Ένωσης και των μελών της;
Οι ιστορικοί θα πρέπει να αποκρυπτογραφήσουν αυτό που συνέβη κατά την προβληματική 
αυτή δεκαετία 2000 – 2010, η οποία αποτελεί ενδεχομένως το τέλος ενός κύκλου ειρήνης, 
ευημερίας και συναδέλφωσης μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών, ο οποίος άρχισε μετά το 
δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και ολοκληρώθηκε με την πτώση του τείχους του Βερολίνου και 
τις συνέπειές της.
Η δεκαετία αυτή αρχίζει με τη δημιουργία του ευρώ, την μεγάλη ελπίδα νομισματικής 
σταθερότητας η οποία μεταβάλλεται σε ένα τεράστιο δημοσιονομικό φιάσκο διότι ξεχάσαμε 
ότι δεν μπορούμε να έχουμε νομισματική ένωση χωρίς οικονομική ένωση και τα κράτη δεν 
τηρούν το σύμφωνο σταθερότητας που υπέγραψαν.
Συνεχίζεται με τη Συνθήκη της Νίκαιας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου του
2003, τόσο ολέθρια και περιπεπλεγμένη που οι υπογράφοντες αρχίζουν άμεσα μία "συζήτηση 
για το μέλλον της Ένωσης" η οποία υποτίθεται ότι θα οδηγήσει στη σύνταξη ενός νέου 
κειμένου.
Κατά τη δεκαετία αυτή υπάρχει και η αίσθηση μιας πολύ μεγάλης ικανοποίησης όταν η 
ήπειρος επανενώνεται επιτέλους το 2004 και το 2007 με την προσχώρηση 12 κρατών εκ των 
οποίων 10 κράτη που διανύουν τη μετακομμουνιστική τους περίοδο, η εκδήλωση όμως της 
κρίσης τονώνει τους εθνικούς εγωισμούς, με σοβαρές επιπτώσεις στην κοινή γνώμη 
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ορισμένων χωρών.
Η δεκαετία αυτή είναι μάρτυρας της σύγχυσης των λαών οι οποίοι, από το 2005, με τη 
Γαλλία και την Ολλανδία, εκφράζουν την έντονη επιθυμία τους να καταλάβουν και να μην 
ξεχαστούν από μια ευρωπαϊκή οικοδόμηση την οποία δεν αντιλαμβάνονται πλέον. Η Γαλλία
και η Ολλανδία ας μην αισθάνονται ενοχές: εάν το 2005 πραγματοποιούντο 27 
δημοψηφίσματα, θα υπήρχαν περισσότερα από 2 κράτη τα οποία θα είχαν ψηφίσει ΟΧΙ.
Η δεκαετία ολοκληρώνεται με τη χρηματοπιστωτική και την οικονομική κρίση η οποία 
άρχισε το 2008.
Λήγει το 2009 με νέα θεσμικά όργανα, μία νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕE), ένα νέο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EΚ).
Εν τω μεταξύ, η Ένωση έχει δεσμευθεί να προχωρήσει σε δύο σημαντικά προγράμματα: 
GALILEO και ITER για τα οποία η επιστήμη και η έρευνα βρίσκονται στην καρδιά της 
επιτυχίας τους και τα προβλήματα των οποίων εικονογραφούν την σκληρή ευρωπαϊκή 
πραγματικότητα.
Πώς, με τέτοια πολιτικά γεγονότα, μπορούμε να φαντασθούμε ότι μπορούμε να ελπίζουμε να 
γίνουμε η πρώτη οικονομία της γνώσης, η πλέον ανταγωνιστική σε ολόκληρο τον κόσμο;
Μετά το πέρασμα της δεκαετίας αυτής, η ΕΕ και τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν μία τεράστια 
πρόκληση: να εξασφαλίσουν στους λαούς τους την ευημερία και την κοινωνική πρόοδο σε 
έναν πλανήτη ο οποίος εξελίσσεται γρήγορα και καθίσταται ολοένα και περισσότερο 
σύνθετος Τα κράτη χρειάσθηκαν πολύν καιρό να το αντιληφθούν -αφού παρήλθε η νοσταλγία 
των αυτοκρατοριών- ότι είχαν γίνει πολύ μικρά και ότι έπρεπε να ενωθούν μεταξύ τους.
Η Ευρώπη θα χρειασθεί πολύ χρόνο για να αντιληφθεί ότι δεν είναι πλέον μία μεγάλη 
ήπειρος.
Η Ευρώπη πρέπει να αντιληφθεί ότι οι ανταγωνιστές της είναι τα κράτη-ήπειροι: η Κίνα, η 
Ρωσία, η Ινδία, η Βραζιλία χωρίς να λησμονούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, ή Αυστραλία.
Δεν είμαστε όμως ένα έθνος: είμαστε μία Ένωση κρατών.
Πρέπει να ενωθούμε για να καθορίσουμε τις προτεραιότητές μας.
Στο πλαίσιο αυτό, η επιστήμη αποτελεί πιθανόν ένα πεδίο συνένωσης από τη στιγμή που 
ασκείται με συνείδηση, και φυσικά, με ανεξαρτησία έναντι των εξωτερικών συμφερόντων της 
Ένωσης.
Η έκθεση αυτή προτείνεται με αυτό το πνεύμα: να εξετασθεί εάν η αναθεώρηση του 7ου
προγράμματος-πλαισίου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (PC7) αποτελεί μία ευκαιρία 
για την εδραίωση του χρυσού τριγώνου: γνώση, εκπαίδευση, έρευνα, το οποίο είναι και το 
κλειδί της τύχης των ευρωπαίων.
Γιατί κάνουμε αυτή την πρόταση για την αναθεώρηση του PC7 και δεν αναμένουμε το PC8;
Διότι τέσσερα νέα στοιχεία, τα οποία έχουν επιπτώσεις στην έρευνα και την επιστήμη, έχουν 
κάνει την εμφάνισή τους από το 2006, έτος της τελικής απόφασης του PC7 από το ΕΚ και το 
Συμβούλιο:

 έχουμε, με τη Συνθήκη της Λισαβόνας σε ισχύ από 1ης Δεκεμβρίου του 2009, νέα 
θεσμικά όργανα·

 έχουμε μία νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ένα νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·
 έχουμε ένα νέο φύλλο πορείας ΕΕ 2020;
 υφιστάμεθα μία πολύ σημαντική χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση η οποία

άρχισε μετά τη διαπραγμάτευση του PC7 περί τα τέλη του 2007 και κατά την διάρκεια
του 2008 και τα τελευταία έτη του προγραμματισμού (2011 έως 2013) είναι έτη 
κρίσιμα για την ανάπτυξη και την έξοδο από την κρίση: τίποτε συνεπώς δεν πρέπει να 
αφεθεί στην τύχη.
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Το PC7 είναι μία ευκαιρία για την ΕΕ να τοποθετήσει την ερευνητική πολιτικής της στο ύψος 
των οικονομικών και κοινωνικών φιλοδοξιών της ενισχύοντας τον Ευρωπαϊκό Χώρο 
Έρευνας. Με προϋπολογισμό της τάξεως των 54 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο
2007-2013, το PC7 κατέστη με την πάροδο των ετών ένα από τα σημαντικότερα 
προγράμματα υποστήριξης της έρευνας στον κόσμο και αποτελεί το βασικό εργαλείο της 
ερευνητικής πολιτικής της ΕΕ. Τέσσερεις βασικοί στόχοι έχουν εντοπισθεί και αντιστοιχούν 
στα τέσσερα ειδικά προγράμματα που πρέπει να διαρθρώσουν την ευρωπαϊκή προσπάθεια 
έρευνας: το πρόγραμμα "Συνεργασία", το πρόγραμμα "Ιδέες", το πρόγραμμα "Άνθρωποι" και 
το πρόγραμμα "Ικανότητα". Ο στόχος είναι να κατορθώσει η ΕΕ να βρει απαντήσεις στις 
μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις οι οποίες αφορούν το σύνολο των κρατών μελών και τις 
οποίες δεν μπορούν αυτά να αντιμετωπίσουν μόνα τους (δημογραφική γήρανση και υγεία, 
ενεργειακός εφοδιασμός, εφοδιασμός σε νερό και τρόφιμα, βιώσιμη ανάπτυξη, 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής κλπ.), καθώς και να αναπτύξει τις γνώσεις που θα 
επιτρέψουν στις επιχειρήσεις μας να είναι περισσότερο καινοτόμες και να ενισχύσουν την 
ανταγωνιστικότητά τους.

Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι το PC7 εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των 
ευρωπαϊκών πολιτικών είχε προβλεφθεί μία ενδιάμεση αξιολόγηση επί τη βάσει 
συγκεκριμένων δεδομένων στο άρθρο 7, παράγραφος 2 της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ
του ΕΚ και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006, προ τους τέλους του 2010.
Ο εισηγητής του ΕΚ εκφράζει την ικανοποίησή του για την πολύ καλή εργασία των ομάδων
εμπειρογνωμόνων, για την ενδιάμεση αξιολόγηση του PC7 και για το μέσο χρηματοδότησης 
καταμερισμού του κινδύνου, παρά το γεγονός ότι η εντολή ήταν εξαιρετικά ευρεία και θα 
ήταν σκοπιμότερη μία πολύ περισσότερο τεχνική προσέγγιση και ελπίζει συνεπώς ότι αυτό 
θα συμβεί για τα μελλοντικά προγράμματα-πλαίσια. Ο εισηγητής όμως εκφράζει τη λύπη του 
για την καθυστέρηση που σημειώθηκε όσον αφορά τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί του θέματος αυτού· πράγματι, η ανακοίνωση ανεμένετο περί τα 
τέλη του 2010 και δεν δημοσιεύθηκε τελικώς παρά τον Φεβρουάριο του 2011.
Ο εισηγητής εκφράζει κυρίως τη λύπη του διότι η αξιολόγηση αυτή δεν έλαβε επαρκώς 
υπόψη τα συνολικά ερευνητικά θέματα μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών.

Η αξιολόγηση αυτή πρέπει να συσχετισθεί και με τα σημαντικά ποσά η διάθεση των οποίων 
πρέπει να προγραμματισθεί: 28,8 δισεκατομμύρια ευρώ για 3 έτη (2011 έως 2013), και τα 
οποία πρέπει να συγκριθούν με τα 25,8 δισεκατομμύρια που είχαν προγραμματισθεί κατά τα 
4 πρώτα έτη του PC7 (2007 έως 2010) και τα 17 δισεκατομμύρια του PC6 (2002 έως 2006). 
Για το έτος 2011 πρόκειται για ποσό άνω των 8,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, για το έτος 2012,
άνω των 9,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, και για το έτος 2013, άνω των 10,5 δισεκατομμυρίων 
ευρώ, τα οποία θα πρέπει να διατεθούν για την έρευνα. Τα ποσά αυτά πρέπει να καταστούν 
αντικείμενο συγκεκριμένης ανάλυσης ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων παραγόντων και να αποφευχθεί η αποσπασματική διάθεση 
χρηματοδοτήσεων σε προγράμματα που δυσλειτουργούν ή που δεν ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες. Ο εισηγητής για το ΕΚ εκτιμά ότι η υγιής διαχείριση του δημοσίου χρήματος είναι 
απαραίτητη, είτε βρισκόμαστε σε περίοδο κρίσης είτε όχι, αλλά ότι κάθε τροποποίηση ή 
αναπροσανατολισμός πρέπει να πραγματοποιούνται με σεβασμό της αρχής της σταθερότητας, 
της γενικής συνέπειας και της νομικής ασφάλειας, η οποία αποτελεί βάση της αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης των συμμετεχόντων μερών.

Μερικές βασικές κατευθυντήριες γραμμές για την ενδιάμεση αυτή αναθεώρηση:
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- η απλοποίηση: έχει ήδη αναφερθεί στο ψήφισμα της 11ης Νοεμβρίου 2010 η απλοποίηση 
της εφαρμογής των ερευνητικών προγραμμάτων-πλαισίων και είναι αναγκαίο να 
επανέλθουμε ώστε να δώσουμε συνέχεια στα αιτήματα του ΕΚ. Πράγματι, ένα από τα
διαπιστωμένα προβλήματα είναι η συνθετότητα και ο μεγάλος όγκος των διοικητικών 
διαδικασιών συνέπεια των οποίων είναι η μη επιδίωξη από τους ερευνητές των ευρωπαϊκών 
χρηματοδοτήσεων και η στροφή τους προς τις εθνικές χρηματοδοτήσεις, πράγμα που καθιστά 
την Ευρώπη μη δημοφιλή σε θέματα έρευνας. Το πρόβλημα αυτό επιδεινώθηκε από την
πρόσφατη πολιτική των χρηματοδοτικών ελέγχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σήμερα
φαίνεται ότι είναι περισσότερο από αναγκαίο να λυθούν τα προβλήματα του παρελθόντος, 
και συγκεκριμένα αυτά του PC6, και να μην επαναληφθούν στο PC7, ή στα μελλοντικά 
προγράμματα-πλαίσια. Η ρύθμιση των παρελθουσών διαφορών, χωρίς την παρέμβαση του
δικαστηρίου και η σημερινή και μελλοντική απλοποίηση, με σεβασμό μιας χρηστής 
διαχείρισης του δημόσιου χρήματος είναι η βασική προϋπόθεση προκειμένου η επιστήμη, η 
έρευνα και η καινοτομία να μπορούν να αντιμετωπισθούν σε ευρωπαϊκή κλίμακα, ιδίως 
ενόψει των διαπραγματεύσεων με τα κράτη μέλη για το PC8, δεδομένου ότι επιθυμούμε να 
εξευρωπαΐσουμε περισσότερο την έρευνα και να φθάσουμε επιτέλους σε ένα ευρωπαϊκό 
χώρο έρευνας·
- η συμμετοχή των ΜΜΕ: θεωρείται συχνά ως μία από τις αδυναμίες των προγραμμάτων-
πλαισίων και πρέπει να καταβληθούν και άλλες προσπάθειες, διαπιστώνεται όμως μία 
βελτίωση, λ.χ. ο στόχος του 15% της συμμετοχής των ΜΜΕ στο πρόγραμμα "Συνεργασία"
έχει σχεδόν επιτευχθεί·
- η καινοτομία: διαπιστώνουμε σήμερα μία ενίσχυση της διάστασης "καινοτομία", έχει 
συνεπώς μεγάλη σημασία να προσανατολισθούμε κατά τα τελευταία αυτά έτη προς 
προγράμματα αυτού του είδους. Ο εισηγητής του ΕΚ οφείλει πάντως να υπογραμμίσει την 
άρνηση που διαπιστώνεται στην Ευρώπη για την αποκατάσταση ενός δεσμού μεταξύ 
έρευνας-καινοτομίας και εμπορικής διάστασης, θα πρέπει όμως να λαμβάνεται πάντοτε 
υπόψη η δυναμική της εμπορικής διάστασης·
- το μέσο χρηματοδότησης καταμερισμού του κινδύνου: η εφαρμογή του μηχανισμού αυτού 
υπήρξε πράγματι ιδιαίτερα θετική και θα πρέπει να συνεχισθεί και να ενταθεί για το 
τελευταίο τμήμα του PC7 και για τα μελλοντικά προγράμματα·
- ο εισηγητής προτείνει την εδαφική κατανομή των πολιτικών έρευνας και ανάπτυξης 
προκειμένου να υπάρξει μία αρμονική κατανομή της έρευνας σε σχέση με όλα τα 
πανεπιστήμια. Ο δεσμός αριστείας που συχνά επιχωριάζει σε αστικό περιβάλλον θα 
μπορούσε να αποκατασταθεί εντείνοντας τις μη υλικές επαφές λόγου χάρη μέσω συνεχών 
βιντεοδιασκέψεων και μιας ευφυούς διασύνδεσης μεταξύ εδαφικώς κατανεμημένων 
ερευνητικών κέντρων και κέντρων αριστείας·
- ο εισηγητής προτείνει επίσης τη δημιουργία ενός φιλόδοξου ευρωπαϊκού ερευνητικού 
προγράμματος επί θεμάτων αμυντικής τεχνολογίας μεταξύ της Ένωσης και των κρατών 
μελών εις εφαρμογήν του άρθρου 45-δ) της Συνθήκης για την ΕΕ με την προοπτική να 
ενισχυθεί η βιομηχανική και τεχνολογική βάση του τομέα της άμυνας, βελτιώνοντας 
ταυτόχρονα και την αποτελεσματικότητα των δημόσιων στρατιωτικών δαπανών. Το 
πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να αποσκοπεί στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής 
βιομηχανίας.

Γενικότερα και όσον αφορά τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για προγράμματα που θα 
μπορούσαν να εφαρμοσθούν μελλοντικά, ο εισηγητής προτείνει να χρησιμεύουν αυτά για την 
εδραίωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και την απόδειξη ότι μπορεί να υπάρξει μία 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία· όλα αυτά με την προοπτική των διαπραγματεύσεων με τα 
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κράτη μέλη και για τις μελλοντικές δημοσιονομικές προοπτικές, από το 2014 και μετά και 
του εξευρωπαϊσμού της έρευνας.


