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Δελτίο Τύπου 
Λουξεμβούργο, 14 Νοεμβρίου 2019 

Οι ελεγκτές εγκρίνουν τους λογαριασμούς όλων των κοινών 
επιχειρήσεων της ΕΕ στον τομέα της έρευνας για το 2018 

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) πιστοποιεί ότι οι «εξετάσεις» όλων των κοινών 
επιχειρήσεων της ΕΕ είναι «καθαρές», διατυπώνοντας γνώμες χωρίς επιφύλαξη για τις 
χρηματοοικονομικές πράξεις τους και επιβεβαιώνοντας τα θετικά αποτελέσματα που 
αναφέρονται σε προηγούμενα έτη. 

Ως κοινές επιχειρήσεις (ΚΕ) νοούνται οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που συνάπτονται 
μεταξύ της ΕΕ και αντίστοιχων κλάδων, ερευνητικών ομάδων και κρατών μελών. Οι ΚΕ συστήνονται 
για την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων και πολιτικών στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας. 
Επί του παρόντος, επτά ΚΕ υλοποιούν συγκεκριμένες δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 
2020», ενώ η ΚΕ «Σύντηξη για την παραγωγή ενέργειας» (F4E) συστάθηκε προκειμένου να λάβει μέρος 
στο έργο σχετικά με τον διεθνή θερμοπυρηνικό πειραματικό αντιδραστήρα (ITER). Το 2018 η εισφορά 
της ΕΕ, ως δημόσιου εταίρου, στον προϋπολογισμό των ΚΕ για το 2018 ανήλθε σε 2,2 δισεκατομμύρια 
ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 1,5% του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ. Οι εταίροι από 
τον ιδιωτικό τομέα πραγματοποιούν εισφορές σε είδος για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες, και 
εισφορές σε χρήμα για τις διοικητικές δαπάνες. Οι κοινές επιχειρήσεις χρηματοδοτούν κυρίως 
εταίρους από τον ιδιωτικό τομέα, στο πλαίσιο ανοικτών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. 

«Οι κοινές επιχειρήσεις μπορούν να βελτιώσουν τους δεσμούς μεταξύ έρευνας και κοινωνικής 
ανάπτυξης, και να φέρουν την καινοτομία πιο κοντά στην αγορά», δήλωσε η Ildikó Gáll-Pelcz, Μέλος 
του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδια για τον έλεγχο. «Από τον έλεγχό μας για το 2018 
επιβεβαιώνεται ότι η δημοσιονομική διαχείρισή τους είναι χρηστή, ωστόσο διατυπώνουμε σειρά 
παρατηρήσεων για τομείς που επιδέχονται βελτίωση όσον αφορά τις εισφορές σε είδος, το σύστημα 
εσωτερικών δικλίδων ελέγχου, τη διαχείριση των επιχορηγήσεων καθώς και την εναλλαγή 
προσωπικού.»  

Οι ελεγκτές ενέκριναν τους λογαριασμούς και των οκτώ ΚΕ ως αξιόπιστους, και διατύπωσαν γνώμες 
χωρίς επιφύλαξη για τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεών τους που αφορούν τις πληρωμές 
και τα έσοδα. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, μολονότι οι εσωτερικές δικλίδες ελέγχου που εφαρμόζονταν 
για τις πληρωμές ήταν γενικώς αποτελεσματικές και συγκράτησαν το επίπεδο σφάλματος υπό του 
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ορίου σημαντικότητας του 2 %, για αρκετές κοινές επιχειρήσεις, διαπιστώθηκαν, και πάλι, αδυναμίες 
στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, επιχορηγήσεων και προσλήψεων. 

Όσον αφορά το κλείσιμο του προηγούμενου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την 
καινοτομία (το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο ή 7ο ΠΠ) και το πρόγραμμα των διευρωπαϊκών δικτύων 
μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), οι ΚΕ πέτυχαν υψηλά επίπεδα τόσο στην υλοποίηση έργων όσο και στις εισφορές 
των εταίρων από τον ιδιωτικό τομέα (89 % των τιμών-στόχου που τίθενται στους ιδρυτικούς 
κανονισμούς των ΚΕ). Εντούτοις, στα μισά της περιόδου υλοποίησης του τρέχοντος προγράμματος 
«Ορίζων 2020», διαπιστώνονται καθυστερήσεις και απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για να 
επιτευχθούν οι συμφωνηθέντες στόχοι (μόλις το 40 % του προγράμματος «Ορίζων 2020» και των 
σχετικών συμπληρωματικών δραστηριοτήτων έχει υλοποιηθεί έως τώρα). 

Οι ελεγκτές εφιστούν επίσης την προσοχή στην εισφορά της ΕΕ στο έργο ITER για την πυρηνική 
σύντηξη, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος περαιτέρω αυξήσεων κόστους και καθυστερήσεων στην 
υλοποίηση, σε σύγκριση με την τρέχουσα βάση αναφοράς που έχει εγκριθεί. 

Σημείωμα προς τους συντάκτες 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει στις κοινές επιχειρήσεις ως το μέλος του δημόσιου τομέα, 
εκπροσωπώντας την ΕΕ. Ο ιδιωτικός τομέας συμμετέχει, μεταξύ άλλων, με διάφορους εταίρους από 
τη βιομηχανία και την έρευνα. Οι περισσότερες ΚΕ της ΕΕ έχουν την έδρα τους στις Βρυξέλλες, με 
εξαίρεση την F4E, με έδρα στη Βαρκελώνη, και την Ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων 
(EuroHPC) που συστάθηκε τον Νοέμβριο του 2018 στο Λουξεμβούργο για την ανάπτυξη ενός 
οικοσυστήματος υπερυπολογιστικής παγκόσμιας κλάσης στην Ευρώπη. Το ΕΕΣ θα ελέγξει για πρώτη 
φορά τους λογαριασμούς της EuroHPC το 2020.  

Επί του παρόντος, όλες οι ΚΕ προβλέπεται να λειτουργήσουν έως το 2024, με εξαίρεση την EuroHPC, 
η οποία θα συνεχίσει να λειτουργεί έως το τέλος του 2026. 

Τα έτη 2018 και 2019, δημοσιεύσαμε σειρά άλλων ειδικών εκθέσεων και επισκοπήσεων που 
σχετίζονταν με τις ΚΕ: την ειδική έκθεση αριθ. 11/2019 για την εγκατάσταση του SESAR, το 
ενημερωτικό έγγραφο για το πρόγραμμα που θα διαδεχθεί το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» (2018), την 
ειδική έκθεση αριθ. 28/2018 σχετικά με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και την πανοραμική 
επισκόπηση σχετικά με τις μεταφορές (2018). 

https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=%7bB92E9AA1-0FE7-4CE6-8ED4-B04A4E0F42DD%7d
https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=%7b1CD970C2-B0A8-462A-B24E-4CE2A7ECCC82%7d
https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=47542
https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=48256
https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=48256
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Το συγκεφαλαιωτικό έγγραφο «2018 - Ο έλεγχος των κοινών επιχειρήσεων της ΕΕ εν συντομία», καθώς 
και ολόκληρη η «Ετήσια έκθεση σχετικά με τις κοινές επιχειρήσεις της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018» 
με λεπτομέρειες για κάθε ΚΕ, είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του ΕΕΣ (eca.europa.eu) σε 23 γλώσσες 
της ΕΕ. Φέτος, είναι η πρώτη χρονιά που το ΕΕΣ δημοσίευσε μία ενιαία έκθεση για όλες τις ΚΕ.  

Υπεύθυνη Τύπου 
Claudia Spiti – E: claudia.spiti@eca.europa.eu 
τηλ.: (+352) 4398 45765 / κιν. τηλ. (+352) 691 553547 

F4E Ανάπτυξη της ενέργειας από σύντηξη 

BBI Βιομηχανίες Βιοπροϊόντων 

CS – Clean Sky Καθαρές τεχνολογίες στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών 

ΠΚΦ Πρωτοβουλία για καινοτόμα φάρμακα 

KKY Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 

SESAR Ερευνητικό πρόγραμμα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στο πλαίσιο του 
Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού 

ECSEL Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία 

S2R Shift2Rail, Καινοτόμες λύσεις σιδηροδρομικών προϊόντων 

EuroHPC  Ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων  

 


