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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τη συμμετοχή της Κοινότητας σε πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης το 
οποίο στοχεύει στη στήριξη ΜΜΕ που διεξάγουν έρευνα και ανάπτυξη και το οποίο 
έχουν αναλάβει διάφορα κράτη μέλη
(COM(2007)0514 – C6-0281/2007 – 2007/0188(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2007)0514),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 169 και 172 (β) της Συνθήκης 
ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0281/2007),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A6-0000/2008),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 20

(20) Για την αποτελεσματική υλοποίηση 
του κοινού προγράμματος Eurostars πρέπει 
η ειδική εκτελεστική δομή να παρέχει 
χρηματοδοτική στήριξη σε τρίτους που 
συμμετέχουν στο κοινό πρόγραμμα
Eurostars, και οι οποίοι επιλέγονται έπειτα 
από προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.

(20) Για την αποτελεσματική υλοποίηση 
του κοινού προγράμματος Eurostars πρέπει 
η ειδική εκτελεστική δομή να παρέχει 
χρηματοδοτική στήριξη σε τρίτους που 
συμμετέχουν στο κοινό πρόγραμμα 
Eurostars, και οι οποίοι επιλέγονται έπειτα 
από προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. Η 
χορήγηση τέτοιας χρηματοδοτικής 
στήριξης προς τρίτους και η καταβολή 



PE400.381v02-00 6/14 PR\704095EL.doc

EL

της πρέπει να είναι διαφανής και μη 
γραφειοκρατική.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 19

(19) Η Κοινότητα πρέπει να έχει το 
δικαίωμα να μειώσει τη χρηματοδοτική 
συνεισφορά της εάν το κοινό πρόγραμμα 
Eurostars υλοποιείται ανεπαρκώς, μερικώς 
ή καθυστερημένα, ή εάν τα συμμετέχοντα 
κράτη μέλη και οι άλλες συμμετέχουσες 
χώρες δεν συνεισφέρουν, ή συνεισφέρουν 
μερικώς ή καθυστερημένα στη 
χρηματοδότηση του κοινού προγράμματος 
Eurostars, σύμφωνα με τους όρους της 
συμφωνίας που θα συναφθεί μεταξύ της 
Κοινότητας και της ειδικής εκτελεστικής 
δομής.

(19) Η Κοινότητα πρέπει να έχει το 
δικαίωμα να μειώσει ή παρακρατήσει τη 
χρηματοδοτική συνεισφορά της εάν το 
κοινό πρόγραμμα Eurostars υλοποιείται 
ανεπαρκώς, μερικώς ή καθυστερημένα, ή 
εάν τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και οι 
άλλες συμμετέχουσες χώρες δεν 
συνεισφέρουν, ή συνεισφέρουν μερικώς ή 
καθυστερημένα στη χρηματοδότηση του 
κοινού προγράμματος Eurostars, σύμφωνα 
με τους όρους της συμφωνίας που θα 
συναφθεί μεταξύ της Κοινότητας και της 
ειδικής εκτελεστικής δομής.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

(20α) Εάν έχει ορισθεί κατάταξη των 
δικαιούχων που έχουν υποβάλει αίτηση, ο 
αντίστοιχος κατάλογος είναι δεσμευτικός 
για τη χορήγηση χρηματοδότησης από 
την κοινοτική εισφορά και από τους 
προβλεφθέντες εθνικούς 
προϋπολογισμούς στα  έργα Eurostars.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

(27α) Η παρακολούθηση της υλοποίησης 
του κοινού προγράμματος Eurostars 
πρέπει να είναι οικονομικά αποδοτική και 
δεν πρέπει να επιβαρύνει υπερβολικά τις 
ΜΜΕ που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. 

Τροπολογία 5
Άρθρο 2, σημείο (ε)
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(ε) τη δέσμευση των συμμετεχόντων 
κρατών μελών και των άλλων 
συμμετεχουσών χωρών να συνεισφέρουν 
στη χρηματοδότηση του κοινού 
προγράμματος Eurostars, και στην 
πραγματική καταβολή της χρηματοδοτικής 
τους συνεισφοράς, ιδίως τη 
χρηματοδότηση των συμμετεχόντων στα 
έργα που έχουν επιλεγεί βάσει των 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που 
προκηρύσσονται στο πλαίσιο του κοινού 
προγράμματος Eurostars·

(ε) τη δέσμευση των συμμετεχόντων 
κρατών μελών και των άλλων 
συμμετεχουσών χωρών να συνεισφέρουν 
στη χρηματοδότηση του κοινού 
προγράμματος Eurostars, και στην 
πραγματική καταβολή της χρηματοδοτικής 
τους συνεισφοράς, ιδίως τη 
χρηματοδότηση των συμμετεχόντων στα 
έργα που έχουν επιλεγεί βάσει των 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που 
προκηρύσσονται στο πλαίσιο του κοινού 
προγράμματος Eurostars εξασφαλίζοντας 
ότι οι πληρωμές πραγματοποιούνται 
εντός της περιόδου που ορίζεται από την 
ειδική εκτελεστική δομή·

Αιτιολόγηση

Επειδή οι ΜΜΕ έχουν πληγεί σοβαρά από τις καθυστερημένες πληρωμές η Κοινότητα πρέπει να 
αποφύγει τις εν λόγω καθυστερήσεις αναπτύσσοντας ένα επαρκές καθεστώς παρακολούθησης

Τροπολογία 6
Άρθρο 4

Οι ρυθμίσεις για την χρηματοδοτική 
συνεισφορά της Κοινότητας και οι κανόνες 
που αναφέρονται στην οικονομική ευθύνη 
και τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας, καθώς και οι λεπτομερείς 
κανόνες για την παροχή χρηματοδοτικής 
ενίσχυσης από την ειδική εκτελεστική 
δομή σε τρίτους θεσπίζονται μέσω γενικής 
συμφωνίας που συνάπτεται μεταξύ της 
Επιτροπής, εξ ονόματος της Κοινότητας, 
και της ειδικής εκτελεστικής δομής, καθώς 
και με ετήσιες συμφωνίες 
χρηματοδότησης.

Οι ρυθμίσεις για την χρηματοδοτική 
συνεισφορά της Κοινότητας και οι κανόνες 
που αναφέρονται στην οικονομική ευθύνη 
και τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας, καθώς και οι λεπτομερείς 
κανόνες για την παροχή χρηματοδοτικής 
ενίσχυσης από την ειδική εκτελεστική 
δομή σε τρίτους θεσπίζονται και, εφόσον 
κριθεί αναγκαίο, μετά από αξιολόγηση, 
προσαρμόζονται μέσω γενικής συμφωνίας 
που συνάπτεται μεταξύ της Επιτροπής, εξ 
ονόματος της Κοινότητας, και της ειδικής 
εκτελεστικής δομής, καθώς και με ετήσιες 
συμφωνίες χρηματοδότησης.

Αιτιολόγηση

Αν η αξιολόγηση μετά από δυο έτη δείξει πως χρειάζεται, τότε πρέπει να προσαρμοσθεί η γενική 
συμφωνία

Τροπολογία 7
Άρθρο 9
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Η Επιτροπή διαβιβάζει κάθε σχετική 
πληροφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στο Συμβούλιο και στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο. Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη 
και οι άλλες συμμετέχουσες χώρες, 
καλούνται να διαβιβάζουν στην Επιτροπή, 
μέσω της ειδικής εκτελεστικής δομής, κάθε 
συμπληρωματική πληροφορία που 
απαιτείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και το 
Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με την 
οικονομική διαχείριση της ειδικής 
εκτελεστικής δομής.

Η Επιτροπή διαβιβάζει κάθε σχετική 
πληροφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στο Συμβούλιο και στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο. Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη 
και οι άλλες συμμετέχουσες χώρες, 
διαβιβάζουν, κατόπιν αίτησης στην 
Επιτροπή, μέσω της ειδικής εκτελεστικής 
δομής, κάθε συμπληρωματική πληροφορία 
που απαιτείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και το 
Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με την 
οικονομική διαχείριση της ειδικής 
εκτελεστικής δομής.

Αιτιολόγηση

Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο ή το Ελεγκτικό Συνέδριο χρειάζεται περαιτέρω 
στοιχεία σχετικά με την οικονομική διαχείριση, τα κράτη μέλη πρέπει να παράσχουν τα στοιχεία 
αυτά.   Αυτό είναι αναγκαίο για μια περαιτέρω αξιολόγηση του προγράμματος.

Τροπολογία 8
Άρθρο 13, παράγραφος 2

2. Η Επιτροπή διεξάγει ενδιάμεση 
αξιολόγηση του κοινού προγράμματος 
Eurostars δύο έτη μετά την έναρξη του 
προγράμματος. Στην εν λόγω αξιολόγηση 
εξετάζεται η ποιότητα και η 
αποτελεσματικότητα της υλοποίησης 
συμπεριλαμβανομένης της επιστημονικής, 
διαχειριστικής και οικονομικής ενοποίησης 
του κοινού προγράμματος Eurostars και η 
πρόοδος προς την επίτευξη των στόχων 
που έχουν οριστεί, και διατυπώνονται 
συστάσεις σχετικά με τον πλέον 
ενδεδειγμένο τρόπο περαιτέρω προώθησης 
της ενοποίησης. Η Επιτροπή διαβιβάζει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο τα σχετικά συμπεράσματα, 
συνοδευόμενα από τις παρατηρήσεις της 
και, κατά περίπτωση, προτάσεις για την 
προσαρμογή της παρούσας απόφασης.

2. Η Επιτροπή διεξάγει ενδιάμεση 
αξιολόγηση του κοινού προγράμματος 
Eurostars δύο έτη μετά την έναρξη του 
προγράμματος. Στην εν λόγω αξιολόγηση 
εξετάζεται η ποιότητα και η 
αποτελεσματικότητα της υλοποίησης 
συμπεριλαμβανομένης της επιστημονικής, 
διαχειριστικής και οικονομικής ενοποίησης 
του κοινού προγράμματος Eurostars και η 
πρόοδος προς την επίτευξη των στόχων 
που έχουν οριστεί, και διατυπώνονται 
συστάσεις σχετικά με τον πλέον 
ενδεδειγμένο τρόπο περαιτέρω προώθησης 
της ενοποίησης. Η αξιολόγηση ορίζει 
επίσης τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τις 
ΜΜΕ που ασχολούνται με την έρευνα και 
καινοτομία, και συγκεκριμένα τι αναλογία 
χρόνου και ετήσιου κύκλου εργασιών 
αφιερώνεται σε ερευνητικές 
δραστηριότητες. Η Επιτροπή διαβιβάζει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο τα σχετικά συμπεράσματα, 
συνοδευόμενα από τις παρατηρήσεις της 
και, κατά περίπτωση, προτάσεις για την 
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προσαρμογή της παρούσας απόφασης.

Αιτιολόγηση

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής για τις ΜΜΕ από πλευράς αναλογίας πλήρους χρόνου και 
επένδυσης σε έρευνα  είναι ιδιαίτερα ψιλές, με αποτέλεσμα να είναι πολύ λίγες οι ΜΜΕ που 
μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να διενεργηθεί 
αξιολόγηση μετά από δυο έτη.

Τροπολογία 9
Άρθρο 13,  παράγραφος 2 a (νέα)

2 a. Αν η αξιολόγηση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2  καταδείξει ότι τα 
κριτήρια επιλεξιμότητας είναι πολύ 
αυστηρά, τέτοια που να επιτρέπουν να 
γίνουν δεκτές ανεπαρκείς προτάσεις για 
τη χορήγηση επιδοτήσεων, η Επιτροπή 
και ειδική εκτελεστική δομή τροποποιούν 
τη γενική συμφωνία που αναφέρεται στο 
άρθρο 4 προκειμένου να προσαρμόσουν 
τα κριτήρια αυτά αναλόγως.

Τροπολογία 10
Παράρτημα I, τμήμα II Δραστηριότητες, σημείο 2

(2) ο πυρήνας του έργου εκτελείται από τις 
ΜΜΕ που διεξάγουν Ε&Α οι οποίες 
πρέπει να καταβάλλουν το 50%
τουλάχιστον των δαπανών που συνδέονται 
με την Ε&Α στο πλαίσιο του έργου. Εάν 
απαιτηθεί, μπορεί να προβλεφθεί για το 
έργο ήσσονος σημασίας υπεργολαβία. 

(2) ο πυρήνας του έργου εκτελείται από τις 
ΜΜΕ που διεξάγουν Ε&Α οι οποίες 
πρέπει να καταβάλλουν το 25%
τουλάχιστον των δαπανών που συνδέονται 
με την Ε&Α στο πλαίσιο του έργου. Εάν 
απαιτηθεί, μπορεί να προβλεφθεί για το 
έργο ήσσονος σημασίας υπεργολαβία. 

Αιτιολόγηση

Πάρα πολλές ΜΜΕ που διεξάγουν Ε&Α απαλλάσσονται λόγω της συνεισφοράς ύψους 50% . 
Με το να ορισθεί το ανώτατο όριο του 25%, μπορούν να συμμετάσχουν περισσότερες ΜΜΕ που 
βασίζονται στην αγορά.

Τροπολογία 11
Παράρτημα Ι, τμήμα V Μηχανισμός χρηματοδότησης, κατηγορία Χρηματοδότηση έργων 

Eurostars, παρ. 1 α (νέα)
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Η χρηματοδοτική στήριξη θα καταβληθεί 
ως κατ' αποκοπή ποσό. Στις περιπτώσεις 
όπου το κατ' αποκοπή ποσό δεν 
συμβιβάζεται με τους κανόνες 
χρηματοδότησης των εθνικών 
προγραμμάτων που συμμετέχουν, πρέπει 
να προτιμηθεί ένα καθορισμένο ποσοστό 
των άμεσων δαπανών του υπό εξέταση 
έργου (κατ' αποκοπή ενίσχυση). 

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα Eurostars πρέπει να λειτουργήσει με διαφανή και μη γραφειοκρατικό τρόπο, 
δηλαδή να ορισθεί ένα κατ' αποκοπή ποσό ή μια κατ' αποκοπή ενίσχυση.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής αφορά τη συμμετοχή της Κοινότητας στο μικτό πρόγραμμα 
έρευνας και ανάπτυξης EUROSTARS που έχουν αναλάβει αρκετά κράτη μέλη και 
συνδεδεμένες χώρες σύμφωνα με το άρθρο 169 της Συνθήκης.

Το πρόγραμμα είναι αποτέλεσμα πρωτοβουλίας που ανέλαβε το EUREKA για να στηρίξει 
ΜΜΕ που ασχολούνται με έρευνα και ανάπτυξη κατά την εκτέλεση αγοραστρεφούς στο 
πλαίσιο διακρατικών έργων. Το EUROSTARS είναι μια από τις τέσσερις πρωτοβουλίες
βάσει του άρθρου 169 που ορίζονται στα ειδικά προγράμματα του Έβδομου Προγράμματος 
Πλαισίου.

Πρόκειται για μια κοινή πρωτοβουλία 27 χωρών - το δίκτυο EUREKA - μια διακυβερνητική 
πρωτοβουλία που στηρίζει αγοραστρεφή έργα έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε όλους 
τους τομείς - και της Επιτροπής, η οποία προσφέρει χρηματοδότηση στις ΜΜΕ για να 
ηγηθούν ερευνητικών έργων συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο.  Το σχέδιο συνδυάζει την 
επικεντρωμένη διαχείριση των Προγραμμάτων Πλαισίων με το επικεντρωμένο δίκτυο του 
EUREKA. 

22 κράτη μέλη και 7 συνδεδεμένες χώρες έχουν εγγυηθεί 300 εκατ. ευρώ και η Επιτροπή 
συνεισφέρει 100 εκατ. ευρώ από το 7ο  Πρόγραμμα Πλαίσιο.

EUROSTARS και το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο

Οι ΜΜΕ έχουν πρόσβαση σε ορισμένα προγράμματα στο πλαίσιο του Έβδομου 
Προγράμματος Πλαισίου:

 Στο Ειδικό Πρόγραμμα "Συνεργασία" οι ΜΜΕ που ασχολούνται με έρευνα μπορούν 
να συμμετάσχουν σε συνεργατική έρευνα σε οποιονδήποτε από δέκα θεματικούς 
τομείς.

Κάθε πρόγραμμα εργασίας προσδιορίζει τους τομείς έρευνας ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για 
τις ΜΜΕ και παρέχει συγκεκριμένα μέτρα για την αύξηση της συμμετοχής τους. Ο στόχος, 
κατόπιν αιτήματος του ΕΚ, είναι να μπορέσει το 15% της χρηματοδότησης να πάει στις 
ΜΜΕ.

Η μετάδοση και μεταφορά γνώσεων είναι σημαντικά χαρακτηριστικά κάθε θεματικού τομέα.

 Στο Ειδικό Πρόγραμμα "Ικανότητες" οι ΜΜΕ που πραγματοποιούν έρευνα με 
εξωτερική ανάθεση μπορούν να συμμετάσχουν σε δυο προγράμματα για να 
οικοδομήσουν τις ικανότητές τους για έρευνα και τεχνογνωσία. 

α) Έρευνα υπέρ των ΜΜΕ, πρόγραμμα το οποίο καλύπτει όλους τους τομείς της επιστήμης 
και τεχνολογίας και στοχεύει στο να συμπληρώσει τα εθνικά προγράμματα με τη στήριξη της 



PE400.381v02-00 12/14 PR\704095EL.doc

EL

διακρατικής συνεργασίας για έρευνα και τη μεταφορά τεχνολογίας.

Προσφέρεται στήριξη για την ενίσχυση των ερευνητικών προσπαθειών, την εξωτερική 
ανάθεση της έρευνας, την επέκταση των δικτύων και την απόκτηση τεχνογνωσίας. 

β) Έρευνα για τις ενώσεις ΜΜΕ: στήριξη βραχυπρόθεσμων συνεργατικών έργων διαφόρων 
ΜΜΕ προς επίλυση κοινών προβλημάτων, όπως η συμμόρφωση προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
ή ικανοποίηση ρυθμιστικών απαιτήσεων, μέσω της έρευνας.  Τα αποτελέσματα διαδίδονται 
στη συνέχεια στα μέλη των ενώσεων ΜΜΕ. Κα τα δυο προγράμματα απαιτούν από τα έργα 
να περιλάβουν δραστηριότητες που προωθούν τη χρήση ερευνητικών αποτελεσμάτων. 
Προβλέπουν επίσης ειδικούς κανόνες όσον αφορά την ιδιοκτησία και τα δικαιώματα 
πρόσβασης. 

 Στο Ειδικό Πρόγραμμα "Άνθρωποι"  οι ΜΜΕ που πραγματοποιούν έρευνα
μπορούν να συμμετέχουν σε "εταιρικές σχέσεις ανάμεσα στη βιομηχανία και τον 
ακαδημαϊκό χώρο". Βάσει του προγράμματος αυτού οι ΜΜΕ μπορούν να 
συμμετέχουν σε εταιρικές σχέσεις κοινής έρευνας με την υποστήριξη πεπειραμένων 
ερευνητών και αποσπάσεις προσωπικού ανάμεσα σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.  

 Τέλος, στη Χρηματοδοτική Διευκόλυνση Καταμερισμού του Κινδύνου, ένα νέο 
χαρακτηριστικό 7ου ΠΠ, που προορίζεται να βελτιώσει την πρόσβαση στη δανειακή 
χρηματοδότηση.  Η ΕΕ παρέχει συνεισφορά στη ΕΤΑ για να χρηματοδοτήσει πιο 
επικίνδυνα προγράμματα  Ε & ΤΑ.   Με τον τρόπο αυτό θα αυξηθεί ο όγκος των 
δράσεων Ε & ΤΑ που χρηματοδοτούνται από την ΕΤΑ, όπως οι κοινές τεχνολογικές 
πρωτοβουλίες, μεγάλα έργα, συμπεριλαμβανομένων και των έργων EUREKA,νέες 
ερευνητικές υποδομές και έργα που αναλαμβάνουν ΜΜΕ, προκειμένου να 
αντιμετωπισθούν οι αδυναμίες της αγοράς.

Το EUROSTARS συμπληρώνει το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο προσφέροντας ένα 
πρόγραμμα «από τη βάση στην κορυφή» προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ΜΜΕ που 
ασχολούνται με την έρευνα.

Το Κοινό Πρόγραμμα EUROSTARS 

Το Κοινό Πρόγραμμα στοχεύει να προχωρήσει πέρα από έναν απλό συντονισμό εθνικών 
προγραμμάτων για την επίτευξη ενοποίησης των επιστημονικών, διοικητικών και 
οικονομικών πτυχών. 

Η επιστημονική ενοποίηση σημαίνει κοινή διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής έργων που 
βασίζονται στην επιστημονική αριστεία και τον οικονομικό αντίκτυπο. Η διοικητική 
ενοποίηση θα επιτευχθεί μέσω ειδικής εκτελεστικής δομής (Γραμματεία του EUREKA) ενώ 
η οικονομική ενοποίηση με την κατάρτιση ενός πολυετούς χρηματοδοτικού σχεδίου όπου τα 
κεφάλαια θα προσφερθούν από τις συμμετέχουσες χώρες και την Κοινότητα.

Το EUROSTARS θα χρηματοδοτήσει διακρατικά έργα με πολλούς εταίρους σε οποιοδήποτε 
τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας που θα ξεκινήσουν και προωθήσουν ΜΜΕ που 
διεξάγουν Ε&Α αλλά θα είναι ανοιχτά και σε άλλα είδη συμμετεχόντων (πανεπιστήμια, 
οργανισμοί έρευνας, μεγάλες εταιρίες), μολονότι το κύριο μέρος του κάθε έργου θα το 
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διαχειρίζεται ΜΜΕ. Οι ερευνητικές δραστηριότητες πρέπει να είναι αγοραστραφείς και να 
στοχεύουν σε βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα.

Εκτέλεση του EUROSTARS

Το κοινό πρόγραμμα θα εκτελεσθεί μέσω ειδικής εκτελεστικής δομής η οποία θα 
λειτουργήσει ως ενιαίο σημείο υποβολής προτάσεων, η οποίες υποβάλλονται μετά από κάθε 
ετήσια πρόσκληση για υποβολή προτάσεων.

Τα προτεινόμενα σχέδια θα αξιολογούνται και επιλέγονται σε κεντρικό επίπεδο βάσει 
κριτηρίων επιλεξιμότητας και αξιοκρατίας με τη βοήθεια ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων. Η 
κατάταξη των προτάσεων θα πραγματοποιείται από επιτροπή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων 
διεθνούς αξιολόγησης. Ο κατάλογος κατάταξης θα είναι δεσμευτικός για τη χορήγηση 
χρηματοδοτήσεων από τις κοινοτικές συνεισφορές και από εθνικά κονδύλια που έχουν 
προβλεφθεί για έργα EUROSTARS.

Οι συμμετέχοντες στα επιλεγμένα έργα Eurostars αποτελούν αντικείμενο διοικητικών 
χειρισμών των αντίστοιχων εθνικών προγραμμάτων τους.

Τα σχόλια του εισηγητή

Ο εισηγητής ανησυχεί για τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τις ΜΜΕ σ' ό, τι αφορά το ποσοστό 
συνεισφοράς στις δαπάνες των έργων τόσο από πλευράς επένδυσης και αναλογίας πλήρους 
χρόνου όσο και ποσοστού του ετήσιου κύκλου εργασιών που δαπανάται στις ερευνητικές 
δραστηριότητες.  Για το λόγο αυτό, προτείνει να γίνει αξιολόγηση αυτών των κριτηρίων μετά 
από δυο έτη και εφόσον χρειασθεί, πρέπει να είναι δυνατή η προσαρμογή αυτών των 
κριτηρίων.

Ένας άλλος λόγος ανησυχίας είναι η απαιτούμενη συμμετοχή των ΜΜΕ που ασχολούνται με 
την Ε&Α στις δαπάνες του έργου (τουλάχιστον 50%) η οποία θα αποκλείσει πολλές 
αγοραστραφείς ΜΜΕ και ως εκ τούτου ο εισηγητής προτείνει το όριο αυτό να κατέλθει στο 
25%.

Σ' ό, τι αφορά την εκτέλεση, το κοινό πρόγραμμα EUROSTARS πρέπει να λειτουργήσει με 
διαφανή και μη γραφειοκρατικό τρόπο προκειμένου να καταστεί εύκολη η συμμετοχή των 
ΜΜΕ. Ως εκ τούτου, η συνεισφορά της Κοινότητας στα  έργα πρέπει γίνεται με καταβολή 
κατ' αποκοπή ποσών και σε περίπτωση που μια τέτοια πληρωμή δεν συμβιβάζεται προς το 
εθνικό πρόγραμμα, πρέπει να προβλεφθεί κατ' αποκοπή ενίσχυση.

Τέλος, δεδομένου ότι η υλοποίηση του προγράμματος EUROSTARS βρίσκεται ήδη σε 
προχωρημένο στάδιο, όλοι υποστηρίζουν ότι η έκθεση πρέπει να τύχει ταχέος χειρισμού. Για 
το λόγο αυτό, ο εισηγητής θα επιδιώξει την έγκριση της έκθεση κατά την πρώτη ανάγνωση 
στην ολομέλεια.
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