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Οι ελεγκτές της ΕΕ ζητούν να απλουστευθεί περαιτέρω η 
χρηματοδότηση του τομέα της έρευνας 
Σύμφωνα με νέο ενημερωτικό έγγραφο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, η 
χρηματοδότηση της ΕΕ στον τομέα της έρευνας πρέπει να απλουστευθεί περαιτέρω μετά 
το 2020. Το έγγραφο αυτό καταρτίστηκε ως συμβολή στις συζητήσεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και το Συμβουλίου για τη δράση που θα διαδεχθεί το πρόγραμμα 
«Ορίζων 2020», το πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία.  

Οι ελεγκτές επικεντρώνονται στην απλούστευση. Σε παλαιότερα έγγραφα είχαν επισημάνει ότι 
ένα υπερβολικά πολύπλοκο νομικό πλαίσιο μπορεί να παρεμποδίσει την αποδοτική εφαρμογή 
των ερευνητικών προγραμμάτων. Όσον αφορά το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», διακρίνουν δύο 
τρόπους άρσης της περιττής πολυπλοκότητας: την αναδιατύπωση των βασικών νομικών 
κανόνων ή/και τη δημιουργία μιας απλούστερης διεπαφής, προσαρμοσμένης στις πραγματικές 
συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι ερευνητές. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τους ελεγκτές, η απλούστευση συνιστά πολύπλοκο εγχείρημα. 
Περιγράφουν ορισμένα από τα διλήμματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 
πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλει και τα συνδέουν με τον σχεδιασμό του κανονιστικού 
πλαισίου για την έρευνα, το μοντέλο χρηματοδότησης και το σύστημα συμμετοχής. 

«Η πολυπλοκότητα του προγράμματος ‘Ορίζων 2020’ οφείλεται στο ευρύ φάσμα κανονισμών, 
κανόνων, κατευθυντήριων οδηγιών, διαδικασιών και διεργασιών που εφαρμόζονται για την 
υλοποίησή του, καθώς και στη χρησιμοποίηση πληθώρας χρηματοδοτικών μέσων. Όμως, η 
περιττή πολυπλοκότητα εγκυμονεί κινδύνους», δήλωσε ο Alex Brenninkmeijer, Μέλος του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για το ενημερωτικό έγγραφο.  

Οργανισμοί και άτομα σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο μπορεί να ερμηνεύουν με διαφορετικό 
τρόπο τους κανόνες, και ορισμένοι ερευνητές ανησυχούν για την έλλειψη ασφάλειας δικαίου. 

Οι ελεγκτές αναφέρουν ότι, σε σύγκριση με προγενέστερα ερευνητικά προγράμματα, οι 
επαγγελματίες θεωρούν το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» το καλύτερο μέχρι στιγμής πρόγραμμα 
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της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία, και εκτιμούν ότι έχουν καταβληθεί σημαντικές 
προσπάθειες προς την κατεύθυνση της απλούστευσης.  

Εντούτοις, οι βασικοί κανονισμοί εξακολουθούν να είναι δυσνόητοι, ιδίως για τις ΜΜΕ, και, 
όσον αφορά τις απλούστερες επιλογές χρηματοδότησης, δυσκολίες εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν τόσο οι δικαιούχοι σε σχέση με την εφαρμογή τους όσο και οι ελεγκτές σε σχέση 
με τον έλεγχό τους. 

Στο ενημερωτικό έγγραφο επισημαίνονται ορισμένοι τομείς στους οποίους πρέπει να δοθεί 
έμφαση ώστε ο διάλογος να επικεντρωθεί καλύτερα στις δαπάνες για την έρευνα: 

• να προβλεφθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα μεταξύ της έγκρισης και της θέσης σε ισχύ 
των νομοθετικών πράξεων,  

• να εξεταστεί το ενδεχόμενο επέκτασης της χρήσης επιλογών απλουστευμένου κόστους, 
όπως είναι τα κατ’ αποκοπήν ποσά και τα έπαθλα, 

• να διευκρινιστεί ότι οι κατευθυντήριες οδηγίες πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μη 
δεσμευτικοί κανόνες,  

• να γίνουν δεκτές οι λογιστικές πρακτικές των δικαιούχων,  

• να αναγνωριστούν καλές προτάσεις έργων που υποβάλλονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων 2020» και σε άλλα προγράμματα, μέσω της «μονοαπευθυντικής 
προσέγγισης». 

 

Σημείωμα προς τους συντάκτες 

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» διατέθηκε σε διάστημα επτά ετών (2014-2020) 
χρηματοδότηση ύψους σχεδόν 80 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για ένα από τα 
μεγαλύτερα δημόσια προγράμματα χρηματοδότησης της έρευνας και της ανάπτυξης 
παγκοσμίως και τα κονδύλιά του αντιστοιχούν στο 8 % περίπου του προϋπολογισμού της ΕΕ. Στο 
πρόγραμμα συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, ΜΜΕ, μεγάλες 
επιχειρήσεις και δημόσιοι φορείς. Μέχρι σήμερα, έχουν υποβληθεί περισσότερες από 
130 000 αιτήσεις και έχουν χρηματοδοτηθεί σχεδόν 20 000 έργα. 

Το ενημερωτικό έγγραφο δεν συνιστά έκθεση ελέγχου. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 
διενεργεί έλεγχο επιδόσεων σχετικά με την απλούστευση του προγράμματος «Ορίζων 2020». Η 
σχετική έκθεση προβλέπεται να δημοσιευθεί στα τέλη του 2018 και θα περιλαμβάνει 
αξιολόγηση ελέγχου σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μέτρων απλούστευσης της 
Επιτροπής. 

 

Το ενημερωτικό έγγραφο του ΕΕΣ με τίτλο «Συμβολή στην απλούστευση του προγράμματος 
έρευνας της ΕΕ μετά το πρόγραμμα ‘Ορίζων 2020’ είναι διαθέσιμο στα αγγλικά στον ιστότοπο 
του ΕΕΣ (eca.europa.eu). 

 


