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Κοινές Επιχειρήσεις της ΕΕ στον τομέα της έρευνας: 
«Λογαριασμοί που δεν εγείρουν επιφυλάξεις και πράξεις που 
συμμορφώνονται στην πλειονότητά τους με τους κανόνες», 
δηλώνουν οι ελεγκτές  

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε γνώμες χωρίς επιφύλαξη («καθαρές» γνώμες) 
σχετικά με τους λογαριασμούς οκτώ Κοινών Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον 
τομέα της έρευνας και τους ενέκρινε ως αξιόπιστους. Οι ελεγκτές εξέδωσαν επίσης ελεγκτικές 
γνώμες χωρίς επιφύλαξη σχετικά με τις χρηματοοικονομικές πράξεις για επτά από τις 
επιχειρήσεις, οι οποίες συμμορφώνονταν με τους εφαρμοστέους κανόνες, και γνώμη με 
επιφύλαξη για την όγδοη. 

Οι ελεγκτές δημοσιεύουν σήμερα τις ετήσιες εκθέσεις τους σχετικά με τις ακόλουθες Κοινές 
Επιχειρήσεις της ΕΕ στον τομέα έρευνας, ήτοι, τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της 
ΕΕ με τη βιομηχανία και τα κράτη μέλη στον τομέα της ερευνητικής πολιτικής. 

- F4E (ITER) – Ανάπτυξη της ενέργειας από σύντηξη 
- BBI – Βιομηχανίες Βιοπροϊόντων 
- Clean Sky – Καθαρές τεχνολογίες στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών  
- IMI – Πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα  
- FCH – Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο  
- SESAR – Ερευνητικό έργο διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στον ενιαίο ευρωπαϊκό 

ουρανό 
- ECSEL – Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα 
- S2R – Shift2Rail, Καινοτόμες λύσεις σιδηροδρομικών προϊόντων. 

«Ο ρόλος των Κοινών Επιχειρήσεων είναι σημαντικός στην υλοποίηση συγκεκριμένων πτυχών 
της ερευνητικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης,» δήλωσε ο Kevin Cardiff, Μέλος του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για τους ελέγχους των Κοινών Επιχειρήσεων. 
«Επομένως, είναι άκρως σημαντικό να παρουσιάζουν αξιόπιστους λογαριασμούς και να 
μεριμνούν ώστε οι σχετικές με τα έσοδα και τις πληρωμές πράξεις τους να συμμορφώνονται με 
τους κανόνες. Ως ελεγκτές, είμαστε στην ευχάριστη θέση να διαπιστώσουμε ότι, συνολικά, οι 
λογαριασμοί τους είναι “καθαροί” και ότι η μόνη επιφύλαξη σχετικά με τις πράξεις τους αφορά 
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ζήτημα που θα εξαλειφθεί στο μέλλον».  

Οι ελεγκτές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι λογαριασμοί των συνολικά οκτώ Κοινών 
Επιχειρήσεων είναι αξιόπιστοι, ήτοι παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 
της οικονομικής κατάστασής τους, των αποτελεσμάτων των πράξεών τους και των ταμειακών 
ροών τους για το οικονομικό έτος 2016. Επιπλέον, για επτά Κοινές Επιχειρήσεις, οι πράξεις στις 
οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί ήταν νόμιμες και κανονικές, ήτοι συμμορφώνονταν με τους 
εφαρμοστέους κανόνες. Όσον αφορά την Κοινή Επιχείρηση ECSEL, οι ελεγκτές εξέδωσαν γνώμη 
με επιφύλαξη, καθώς δεν μπορούσε να αποκομισθεί εύλογη βεβαιότητα σχετικά με την 
αξιοπιστία των εσωτερικών ελέγχων που εφαρμόζει η επιχείρηση επί των πληρωμών 
επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ, ζήτημα που συνδέεται με το σύστημα ελέγχου που 
είχαν καθιερώσει οι προηγούμενες Κοινές Επιχειρήσεις των οποίων αποτελεί συνέχεια (Κοινές 
Επιχειρήσεις ENIAC και ARTEMIS). Ωστόσο, το ζήτημα αυτό δεν έχει πλέον καμία συνάφεια με 
την υλοποίηση του τρέχοντος προγράμματος «Ορίζων 2020». 

Οι ελεγκτές επέστησαν επίσης την προσοχή σε ζητήματα που άπτονται της εκτέλεσης και της 
διαχείρισης του προϋπολογισμού, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και των διαδικασιών 
σύναψης συμβάσεων, τα οποία εντούτοις δεν επηρέασαν τη γνώμη τους. Σε σχέση με την Κοινή 
Επιχείρηση F4E, οι ελεγκτές σημείωσαν ότι, ενώ έχουν ληφθεί θετικά μέτρα για τη βελτίωση της 
διαχείρισης και του ελέγχου του σταδίου κατασκευής του έργου ITER, παραμένει υπαρκτός ο 
κίνδυνος περαιτέρω αύξησης του κόστους και των καθυστερήσεων στην υλοποίηση του έργου. 

Σημείωμα προς τους συντάκτες 

Πέραν της ΕΕ, η οποία εκπροσωπείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέλη των Κοινών 
Επιχειρήσεων μπορούν να είναι διάφοροι εταίροι από βιομηχανικούς και ερευνητικούς ομίλους 
από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση των 
δραστηριοτήτων των Κοινών Επιχειρήσεων. Οι περισσότερες Κοινές Επιχειρήσεις βασίζονται στο 
διμερές μοντέλο, με συμμετοχή της Επιτροπής και εταίρων από τη βιομηχανία/έρευνα, ή στο 
τριμερές μοντέλο, με την επιπλέον συμμετοχή των κρατών μελών. Στην Κοινή Επιχείρηση F4E 
συμμετέχουν επίσης τρίτες χώρες. 

Η χρηματοδότηση της ΕΕ αντλείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την έρευνα, μέσω του 
έβδομου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα (7ο ΠΠ) και του προγράμματος-πλαισίου για 
την έρευνα και την καινοτομία («Ορίζων 2020»). Οι εταίροι από τη βιομηχανία και την έρευνα 
εισφέρουν σε χρήμα και σε είδος. Ο συνολικός προϋπολογισμός για τις Κοινές Επιχειρήσεις το 
2016 ανήλθε σε 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο τέλος του έτους, οι επιχειρήσεις αυτές 
απασχολούσαν 633 υπαλλήλους. 

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έλεγξε την αξιοπιστία των λογαριασμών για το οικονομικό 
έτος 2016, καθώς και τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι εν 
λόγω λογαριασμοί, για οκτώ Ευρωπαϊκές Κοινές Επιχειρήσεις στον τομέα της έρευνας. Οι 
ελεγκτές διενήργησαν αναλύσεις, έλεγξαν δείγματα πράξεων που αφορούσαν πληρωμές και 
έσοδα, αξιολόγησαν τις βασικές δικλίδες ελέγχου που περιλαμβάνουν τα συστήματα εποπτείας 
και ελέγχου και χρησιμοποίησαν τις εργασίες άλλων ελεγκτών, οσάκις σκόπιμο. Σήμερα, 
δημοσιεύουν επίσης σύνοψη των διαπιστώσεών τους, οι οποίες χρησιμοποιούνται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή άλλες αρχές απαλλαγής. 

Πέραν του ετήσιου ελέγχου των λογαριασμών, το πρόγραμμα εργασίας των ελεγκτών για το 
2018 περιλαμβάνει ως ελεγκτικό έργο προτεραιότητας μια οριζόντια επισκόπηση των Κοινών 
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Επιχειρήσεων που σκοπό έχει να αξιολογήσει την προστιθέμενη αξία τους, καθώς και το κατά 
πόσον αυτές υλοποιούν τα προγράμματά τους και επιτυγχάνουν τους στόχους τους με 
αποτελεσματικότητα. 

Οι ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τις Κοινές Επιχειρήσεις της ΕΕ στον τομέα της έρευνας, 
συνοδευόμενες από τις απαντήσεις τους και από συνοπτική παρουσίασή τους, διατίθενται στον 
ιστότοπο του ΕΕΣ σε 23 γλώσσες της ΕΕ. 

 


